
ԵրԵվանի ավագանու 
14.05.2017 թ. 
ընտրություննԵրի 
արդյունքում դատական 
կարգով նԵրկայացված 
բողոքնԵրի ընթացքի մասին
միջանկյալ  ԶԵ կոՒյց

 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 հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակ-
ցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է 
կրում «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմա-
կերպությունը և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական 
միության տեսակետները:
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Սույն զեկուցը կազմվել է «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության 
շրջանակներում  «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան 
հասարակական կազմակերպության կողմից` վերջինիս կողմից իրակա-
նացված դիտորդական առաքելության արդյունքում։ 

Դիտորդական առաքելությունն իրականացվել է Եվրոպական միու-
թյան ֆինանսավորմամբ և Ժողովրդավարության ազգային հիմնա-
դրամի, Ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտի և Թբիլիսիում 
Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան համաֆինանսավորմամբ 
իրականացվող «2017 թ. խորհրդարանական ընտրությունների հանրային 
վերահսկողություն» ծրագրի շրջանակներում: 

Զեկույցի համար պատասխանատվություն է կրում «Իրավունքի Եվրոպա 
միավորում» հասարակական կազմակերպությունը: 

Զեկույցը որևէ ձևով չի արտացոլում Եվրոպական միության, Ժողովրդա-
վարության ազգային հիմնադրամի և Ժողովրդավարության ազգային 
ինստիտուտի տեսակետերը:

«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը ձևավորվել է 2013 թ.՝   նպատակ 
ունենալով վերահսկելու համապետական ու տեղական ընտրությունները 
Հայաստանում և դրանց համապատասխանությունը ներպետական օր-
ենսդրությանն ու ժողովրդավարության միջազգային չափանիշներին: «Քա-
ղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության կայքէջն է. https://www.citizenobserver.am/
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1.  նա խա բան

14.05.2017թ. «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 թյու նը (այ սու հետ՝ նաև 
Ի ԵՄ) « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց րել Եր ևա նի ա վա գա
նու ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ։ 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վա բա նա կան թի մը դի տորդ
նե րի դի տար կած և հա ղոր դած ը նտ րա խախ տում նե րի ա ռն չու
թյամբ նա խա ձեռ նել է բո ղո քարկ ման գոր ծըն թաց: 2017 թվա կա
նի մայի սի 14ին և 15ին Ի ԵՄի և վեր ջի նիս դի տորդ նե րի կող մից 
19 դի մումբո ղոք է ներ կա յաց վել Եր ևա նում տե ղա կայ ված 10 տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ (այ սու հետ՝ նաև ՏԸՀ), 
ո րոնց մի մա սը վե րա բե րել է ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում, ի սկ 
մյուս մա սը՝ ՏԸՀնե րում կա տար ված խախ տում նե րին: Նշ ված բո
ղոք նե րը նե րա ռել են ի նչ պես դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք
նե րի խախ տում ներ, այն պես էլ ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա
կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի: 

2. բո ղոք նԵ րի հիմ քոՒմ ըն կած  
     խախ տոՒմ նԵ րը.

2.1.   Դի տորդ Ա .Ա.-ն թիվ 3/1 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ ևյալ 
խախ տում նե րը.

2.1.1.  Տե ղա մա սային կենտ րոն պար բե րա բար մուտք է գոր ծել 
կողմ նա կի  ան ձ և ո ւղ ղոր դել/ բե րել է ը նտ րող նե րի՝ ա մեն ան
գամ պատ ճա ռա բա նե լով, որ բե րում է իր բա րե կամ նե րին: 

2.1.2.  Ժա մը 14:00ի դրու թյամբ քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած 
ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցա կում և տեխ նի կա կան 

սար քով գրանց ված ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թվե րը տար
բեր են ե ղել: Տար բեր է ե ղել նաև քվե ար կու թյա նը մաս նակ
ցած ը նտ րող նե րի կող մից հանձ նած քվե ար կու թյան կտ
րոն նե րի թի վը: 

 2.1.3.  Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ժա մա նակ հանձ նա ժո
ղո վի քար տու ղարն սկ սել է լրաց նել ար ձա նագ րու թյուն
ներն այն դեպ քում, ե րբ քվե ա թեր թիկ նե րի տե սա կա վո րու
մը դեռ ա վարտ ված, ի սկ քվե աա թեր թիկ նե րը՝ հաշ վարկ
ված չեն ե ղել։  Դի տոր դի դի տո ղու թյու նից հե տո խախ տու
մը վե րաց վել է: 

 2.1.4.  Ժա մը 13:00ից հե տո « Մար զային նա խա ձեռ նու թյուն նե րի և 
զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿի տար բե րան շան կրող դի տորդ 
Ա րամ Սարգ սյա նը պար բե րա բար քվե ար կու թյա նը մաս նակ
ցող ան ձանց բե րել է ը նտ րա տե ղա մաս, ու ղեկ ցել է մինչև 
քվե ար կու թյան սե նյակ: Դի տոր դը նաև լսել է հե ռա խո սազ
րույց, ո րի ըն թաց քում Ա րամ Սարգ սյանն ի նչոր մե կին ա սել 
է. « Մարշ րուտ կա նս տեց րեք ու սա ղին բե րեք»: Ժա մը 14:30
ին Ա րամ Սարգ սյա նը դուրս է ե կել տե ղա մա սից: 

2.2.  Դի տորդ Գ.Գ-ն թիվ 3/25 տե ղա մա սում  դի տար կել է հետ ևյալ 
խախ տում նե րը.

 2.2.1.  Վեր ջի նիս դի տոր դա կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը 
հետ ևանք են ե ղել քվե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վոր ման 
կար գի խախտ ման, ին չի ար դյուն քում հանձ նա ժո ղո վի ան
դամ նե րի սե ղան նե րը տե ղադր ված են ե ղել ան մի ջա կա նո
րեն պա տի տակ, որ պես զի դի տոր դը զրկ վի ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցը հա մա կող մա նի ո րեն դի տար կե լու հնա րա վո
րու թյու նից: 

2.2.2.  Ժա մը 8:30ի սահ ման նե րում թիվ 3/25 տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ար ման Մխի թա րյա նը խո չըն դո տել 
է դի տոր դի ա զատ տե ղա շար ժը քվե ար կու թյան սե նյա կում: 
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Ար ման Մխի թա րյա նը նաև դի տոր դին ար գե լել է կանգ նել 
քվե ա տու փի մոտ և դի տար կել իր աշ խա տանք նե րը՝ նշե
լով, որ դի տոր դը տե ղա շարժ վե լու ի րա վունք չու նի: Հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գահ Վա նիկ Ման վե լյա նը տե ղե կաց վել է 
խախտ ման մա սին և նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա
մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել 
խախ տու մը, սա կայն որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել։ 
Դի տոր դը պա հան ջել է գրան ցել խախ տու մը/ խախտ ման 
վե րա բե րյալ իր գնա հա տա կա նը տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում, սա կայն Հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը մեր ժել է: Ժա մեր ան ց՝ 12:00ի 
սահ ման նե րում դի տոր դի հետ կապ է հաս տա տել ԿԸՀի 
Լի լյա ա նու նով աշ խա տա կի ցը և հոր դո րել ա մեն խախ տում 
սր տին մոտ չըն դու նել և ար ձա նագ րու թյուն չկազ մել, փոր
ձել կար գա վո րել խն դի րը տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի հետ: Այն բա նից հե տո, ի նչ դի տորդն ա սել է, 
որ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը որ ևէ քայլ չի ձեռ նար կել 
խախ տու մը վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ, ԿԸՀ աշ խա տա կի ցը 
խո սել է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հետ, 
ո րից հե տո վեր ջինս ար ձա նագ րու թյուն է կազ մել դի տոր դի 
ա նու նից, ո րը վեր ջինս չի ստո րագ րել՝ դի տոր դի կող մից 
ար ձա նագր ված խախտ ման բո վան դա կու թյա նը  մա սամբ 
հա մա ձայն չլի նե լու պատ ճա ռով: 

2.2.3.  Ներ կա դի տորդ նե րից մեկն ի նքն է հա նել քվե ա թեր թիկ
նե րը քվե ար կու թյան ծրար նե րից: Գ.Գ.ի դի տո ղու թյանն ի 
պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ա սել է, որ այդ
պես ա վե լի ա րագ կըն թա նա քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի 
ամ փոփ ման նիս տը: Ե րբ դի տոր դը պա հան ջել է գրան ցել 
խախ տու մը գրան ցա մա տյա նում, քվե ար կու թյան ծրար նե
րը բա ցող և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րող դի տոր դը 
փո խա րին վել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կով, ի սկ 
վե րոն շյալ դի տոր դը նս տել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե
րից մե կի կող քին և իր մոտ հա վա քել քվե ա թեր թիկ նե րի 
տր ցակ նե րից մե կը: Նույն դի տոր դը մինչև վերջ մնա ցել է 

ը նտ րա կան տե ղա մա սում և օգ նել տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վին կա տա րել իր աշ խա տանք նե րը (առ
կա է նաև տե սա նյութ):

 2.3.  Դի տորդ Ա .Ջ.-ն 4/8 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ ևյալ խախ-
տու մը. 

2.3.1.  Ժա մը 10:15 սահ ման նե րում Թաշ չյան Ան ժե լա ա նու նով մի 
կին ե կել է տե ղա մաս՝ որ պես օգ նող տա րեց մի տղա մար
դու քվե ար կե լուն օգ նե լու նպա տա կով, քա նի որ վեր ջինս 
տե սո ղու թյան խն դիր է ու նե ցել: Տա րեց մար դու ան ձնա
գի րը սար քով ան ցկաց նե լուց հե տո կի նը տվել է նաև իր 
ան ձնա գի րը։ Սար քի էկ րա նին վառ վել է կար միր նշա նը, 
պարզ վել է, որ նա ար դեն քվե ար կել է: Օգ նող կնոջ վար կա
ծի հա մա ձայն՝ նա ը ստ մաս նա գե տի պա հան ջի է շփոթ ված 
տվել ան ձնա գի րը: Գրան ցա մա տյա նում դեպ քը գրանց վել 
է, սա կայն որ պես պա տա հա կա նու թյուն:

 2.4.  Դի տորդ Ա .Ջ.-ն  թիվ 4/6 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ ևյալ 
խախ տում նե րը. 

2.4.1.  Դի տոր դը ժա մը 17:22 րո պե ին ներ կա յա նա լով տե ղա մաս` 
հայտ նա բե րել է, որ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից 3ը, ով
քեր պետք է նշ ված ժա մին, ը ստ գրան ցա մա տյա նի, ի րա
կա նաց նե ին կոնկ րետ գոր ծա ռույթ ներ, տե ղում չեն ե ղել։  
Գրան ցա մա տյա նում գրանց ված չի ե ղել, որ նրանց որ ևէ 
այլ ան դամ այդ պա հին փո խա րի նել է: 

2.4.2.  Թիվ 4/6 տե ղա մա սի 3 քվե ախ ցիկ նե րից մե կը տե ղա կայ
ված է ե ղել այն պես, որ դրա հետ նա մա սում ա զատ տա րա
ծու թյուն է ե ղել, այլ սե նյակ (բաց), ը նդ ո րում՝ այդ տա րած
քում ան ցու դարձ է ե ղել: 

●	  1.  դի տորդ լ.գ.-ն 4/1 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ ևյալ 
խախ տում ե րը. 
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1.1.  Ընտ րող նե րի ցու ցա կում առ կա են ե ղել մա հա ցած ան ձի 
տվյալ ներ: 

1.2.  ժա մը 8:10ից «  Քա րա վան 88» ՀԿի դի տորդ  Վար դան 
Հա կո բյանն ա նընդ հատ խո չըն դո տել է քվե ար կու թյան 
բնա կա նոն ըն թաց քը, ի րա կա նաց րել է դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս գոր ծո ղու թյուն
ներ. մաս նա վո րա պես՝ մո տե ցել է ը նտ րող նե րին, բար ևել, 
հարց րել նրանց քվե ար կու թյան կտ րոն նե րի հա մար նե
րը, այ նու հետև՝ ո ւեկ ցել քվե ա թեր թիկ նե րի հատ կաց ման 
հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի 
մոտ: Նույն ան ձը պար բե րա բար մո տե ցել է «89QD009» 
պետ հա մա րա նի շով մե քե նային և վե րա դար ձել տե ղա մաս: 
Ա վե լին, քվե ար կու թյու նը սկս վե լուց մոտ կես ժամ ան ց տե
ղա մա սում ար ձա նագր վել է ը նտ րող նե րի մեծ հոսք։ Վեր
ջին ներս շա րու նա կա բար մո տե ցել են «  Քա րա վան 88» և 
« Կր թա կան և մշա կու թային կա մուրջ ներ» ՀԿնե րի տար
բե րան շան ներ կրող դի տորդ ներ Վար դան Հա կո բյա նին և 
Հայկ Վար դա նյա նին, ող ջու նել նրանց, զրու ցել և մի այն հե
տո մտել քվե ախ ցիկ: Նշ ված ան ձանց հետ քվե ար կու թյու
նից հե տո ը նտ րող նե րը հա ղոր դակց վել են նաև  տե ղա
մա սի բա կում: Առ կա է գրա վոր ար ձա նագ րու թյուն մատ
նանշ ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ, ո րը ստո րագ րել է 
նաև « Ելք» դա շին քի վս տահ ված ան ձը: Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը տե ղե կաց ված է ե ղել խախտ ման մա սին և 
նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան գոր
ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, սա կայն 
որ ևէ գոր ծո ղու թյուն Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից 
չի ձեռ նարկ վել: Խախ տու մը դի տոր դի կող մից  գրանց վել 
է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա
մա տյա նում` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից ան հիմն 
խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լուց հե տո մի այն: 

1.3.  Ք վե ար կու թյան սե նյա կի կող քին առ կա է ե ղել բաց դռ
նե րով սե նյակ, որ տեղ պար բե րա բար ե լու մուտ  են ա րել 

հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը, վս տահ ված ան ձինք, «  Քա
րա վան 88» ՀԿի դի տորդ Վար դան  Հա կո բյա նը: Հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կաց ված է ե ղել խախտ ման 
մա սին և նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս
խան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, 
սա կայն որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել։ Հանձ նա ժո
ղո վի նա խա գա հը պար զա բա նում է տվել առ այն, որ “ք վե
ա սե նյա կին կից սե նյա կը  հա տուկ տրա մադր ված սե նյակ 
է, ո րի հա մար հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ան ձամբ վճա
րել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ու վս տահ ված ան ձանց 
ը նդ մի ջու մը կազ մա կեր պե լու հա մար”: Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը հրա ժար վել է փա կել այդ սե նյա կի դու ռը՝ 
ա սե լով, որ «կ փա կի մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ դի տոր դի 
կող մից կմատ նանշ վի ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի հա մա
պա տաս խան հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ ի րենց ար գել վում 
է քվե ա սե նյա կին կից ու նե նալ օ ժան դակ սե նյակ, որ տեղ 
ի րենք ա զատ ե լու մուտ կա նեն: 

●	 2.  դի տորդ ն.հ.-ն թիվ 2/12 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

 2.1.  Տե ղա մա սում առ կա է ե ղել քա րոզ չա նյութ՝ ը նտ րու թյուն նե
րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րից մե կի՝ ՀՀԿի նա
խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի լու սան կա րի տես քով։ 

2.2.  Ժա մը 07:15ին տե ղա մա սում տե ղի է ու նե ցել հանձ նա
ժո ղո վի ան դամ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի վի ճա կա հա նու
թյուն, ո րին, սա կայն, ներ կա չի գտն վել հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րից մե կը՝ Ար շակ Գևոր գյա նը: Նրա փո խա րեն 
վի ճա կա հա նու թյան թեր թիկ նե րը հա նել է հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը։ Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կաց ված 
է խախտ ման մա սին և նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել 
հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե
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րաց նել խախ տու մը։ Վեր ջի նիս պնդ մամբ, նա կապ վել է 
Ա. Գևոր գյա նի հետ հե ռա խո սա կա պի մի ջո ցով։ Խախ տու
մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կա նը գրանց վել է 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա
տյա նում:

2.3.   Տե ղա մաս են ե կել մի կին և մի տղա մարդ։ Ե րբ վեր ջին
ներս ար դեն գտն վել են քվե ախ ցի կում, տղա մար դը նայել 
է, թե ի նչ պես է քվե ար կել կի նը և դրա նից հե տո նոր գնա
ցել քվե ար կու թյան։ 

2.4.  Տե ղա մա սում պար բե րա բար (ժա մը 7:45ի սահ ման նե
րում, 13:00ի սահ ման նե րում) գտն վել է մի քա ղա քա ցի, 
ո րը որ ևի ցե կար գա վի ճակ չի ու նե ցել։  Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը տե ղե կաց ված է խախտ ման մա սին և նրան 
ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու
թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, սա կայն վեր
ջինս որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նար կել, պատ ճա ռա բա նե
լով, որ ան ձը գտն վում է մի ջանց քում, այլ ոչ թե քվե ար կու
թյան սե նյա կում։ 

2.5.  Տե ղա մա սում գտն վել է մի քա ղա քա ցի, ո րն ո ւղ ղոր դել է 
ը նտ րող նե րին։ Հե տա գա յում այդ ան ձը գրանց վել է որ պես 
Ար տա շես Վլա դի մի րի Կի րա կո սյան՝ « Գե ղա մա ե րի տա
սար դա կան տա րած քային ա սո ցի ա ցի այի» ՀԿի դի տորդ։ 
Ը նտ րու թյուն նե րի ո ղջ ըն թաց քում վե րո հի շյալ ան ձն ու
ղեկ ցել է ը նտ րող նե րին տե ղա մաս, մո տե ցել տե ղա մա սում 
գտն վող ը նտ րող նե րին, զրու ցել վեր ջին նե րիս հետ՝ ո ւղ
ղոր դե լով քվե ար կել 3րդ հա մա րի օգ տին։ Առ կա է տե սա
նյութ և լու սան կար ներ։

 2.6.  Տե ղա մա սում պար բե րա բար կա տար վել է քվե ար կու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն։ Մաս նա վո րա պես, մի քա
ղա քա ցի (դի տոր դին հա ջող վել է պար զել, որ վեր ջինս թիվ  
187 դպ րո ցի (տե ղա մա սի գտն վե լու վայ րի) փոխտ նօ րենն 

է), օր վա ըն թաց քում պար բե րա բար մո տե ցել է հանձ նա
ժո ղո վի ան դամ նե րին և ճշ տել այդ պա հի դրու թյամբ ը նտ
րու թյուն նե րին մաս նակ ցած ան ձանց թի վը։ Առ կա է լու
սան կար։ Մեկ ան գամ նույն գոր ծո ղու թյու նը կա տա րել է 
նաև վե րոն շյալ դպ րո ցի տնօ րե նը։ 

 3.  Դի տորդ Վ.Գ-ն թիվ 9/22 տե ղա մա սում  դի տար կել է հետ ևյալ 
խախ տում նե րը. 

3.1.  Ժա մը 8:20ի սահ ման նե րում ան հայտ ան ձը, ո րը ձեռ
քին ու նե ցել է ի նչոր տար բե րան շան (բեյջ), հար վա ծել է 
դի տոր դի տե սախ ցի կին և ա րագ հե ռա ցել տե ղա մա սից: 
Դի տոր դը նկա րել է ան ձի դեմ քը: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա
գա հը տե ղե կաց ված է խախտ ման մա սին, սա կայն որ ևէ 
գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նար կել։ Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հը հրա ժար վել է հայտ նել, թե ա րդյոք գրանց ված է նշ ված 
ան ձը գրան ցա մա տյա նում թե ոչ և ով է նա: 

3.2.  Ժա մը 8:30ի սահ ման նե րում տեխ նի կա կան սար քի մաս
նա գե տը հար վա ծել է դի տոր դի տե սախ ցի կին, օբյեկ տի վը 
հե ռաց րել իր ո ւղ ղու թյու նից՝ այդ պի սով խո չըն դո տե լով դի
տոր դի նկա րա հան մա նը: 

3.3.  Ժա մը 8:50ի սահ ման նե րում հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ար
թուր Շի րի նյա նը հայ հոյել է դի տոր դին` ա սե լով « սիկ տիր»: 

3.4.  Ժա մը 09:00ի սահ ման նե րում, ե րբ դի տոր դը գրան ցա
մա տյա նում գրան ցե լիս է ե ղել իր գնա հա տա կա նը հանձ
նա ժո ղո վի ան դա մի կող մից ի րեն հայ հոյե լու կա պակ ցու
թյամբ, տե ղա մա սում վս տահ ված ան ձ գրանց ված ան ձը 
Կու ղյա նո սյան ազ գա նու նով հանձ նա ժո ղո վի քար տու
ղա րին ա սել է, որ դի տոր դը հայ չէ, պար սիկ է՝ ա կն հայտ 
նպա տակ ու նե նա լով նսե մաց նել դի տոր դի ան ձը: 

3.5.  Թիվ 9/22 և 9/23  տե ղա մա սե րի մեր ձա կայ քում 7:30ի 
սահ ման նե րում մոտ մեկ, մե կու կես ժամ կա յա նած է ե ղել 
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ավ տո մե քե նա: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը մո տե ցել է 
վա րոր դին խնդ րե լու, որ հե ռաց նի մե քե նան, բայց վեր
ջինս չի հե ռաց րել մե քե նան:

 3.6.  Թիվ 9/22 և 9/23 տե ղա մա սե րի դի մաց ժա մը 08:15ի սահ
ման նե րում մոտ 56 մետր հե ռա վո րու թյան վրա հա վաք
ված են ե ղել ան հայտ ան ձինք: 

3.7.  Ժա մը 12:30ի սահ ման նե րում 9/23 տե ղա մա սում գրանց
ված Կու ղյա նո սյան ազ գա նու նով վս տահ ված ան ձը, օ գտ
վե լով ի րա վի ճա կից (ոչ ոք չէր տես նում), 9/22 և 9/23 տե
ղա մա սե րի տե ղա կայ ման շեն քի դռ նով հար վա ծել է դի
տոր դի մեջ քին: Ար դյուն քում դի տոր դը, գան գա տե լով մեջ
քի ցա վից (նա մինչ այդ էլ ու նե ցել է մեջ քի վնաս վածք, ո րի 
հետ ևան քով նրա մոտ պար բե րա բար առ կա ցա վը սր վել 
է), հե ռա ցել է տե ղա մա սից և հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել 
շա րու նա կե լու դի տոր դու թյու նը։ 

●	  4.  դի տորդ Ժ/ս-ն թիվ 9/16  տե ղա մա սում  դի տար կել է, որ 
քվե ախ ցիկ նե րի մոտ գտն վող պա տի վրա փակց ված է ե ղել 
հհ նա խա գահ սերժ սարգ սյա նի նկա րը, ո րը, հաշ վի առ նե-
լով, որ վեր ջինս գլ խա վո րում է ա վա գա նու ըն թա ցող ը նտ-
րու թյա նը ա ռա ջադր ված կու սակ ցու թյու նը՝ հհկ-ն, հան դի-
սա նում էր ա ռեր ևույթ քա րոզ չա նյութ։ 

●	  5.  դի տորդ լ.բ.-ն թիվ 7/29 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը. 

5.1.  Ժա մը 08:15ի և 09:00ի սահ ման նե րում դի տոր դը դի մել 
է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին ի րեն գրան ցա մա տյա նը 
(դ րա՝ տե ղա մա սում գրանց ված ան ձանց ա նուն նե րի է ջը) 
լու սան կա րե լու ի րա վունք ըն ձե ռե լու պա հան ջով, սա կայն 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը եր կու ան գամն էլ հրա ժար վել 
է ա պա հո վել այդ հնա րա վո րու թյու նը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ դի տորդն ի րա վունք ու նի բա ցա ռա պես քաղ վածք ներ ու 
պատ ճեն ներ ա նե լու: 

5.2.  Ժա մը 11:20ի դրու թյամբ ար դեն ե րկ րորդ ան գամ բա ցա
հայտ վել է դեպք, ե րբ հանձ նա ժո ղո վի կին ան դա մը, եր կու 
քվե ա թեր թիկ է տվել ը նտ րող նե րին, ը նդ ո րում՝ ե րկ րորդ 
դեպ քում դի տոր դը նկա տել է, որ քվե ար թեր թիկն ար դեն 
ի սկ լրաց ված է, քվե ար կած, սա կայն չի նկա տել, թե ո ւմ 
օգ տին: Ը նտ րող նե րի կող մից ի րենց եր կու քվե ա թեր թիկ 
տա լու դեպ քե րը բարձ րա ձայ նե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո
վի ան դա մը, ո րը դրանք բա ժա նել է, ժես տե րով փոր ձել 
է հաս կաց նել ը նտ րող նե րին, որ պես զի դեպ քե րը չբարձ
րա ձայ նեն: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն իր հեր թին եր կու 
դեպ քում էլ վերց րել է քվե ա թեր թիկ նե րը և ա վե լորդ նե րը 
պատ ռել: Հանձ նա ժո ղո վի այն ան դա մը, ո րը տրա մադ
րել է այդ քվե ա թեր թիկ նե րը հրա ժար վել է ներ կա յա նալ և 
թաքց րել է վկա յա կա նը, սա կայն դի տոր դը լու սան կա րել է 
վեր ջի նիս: Հե տա գա յում դի տոր դը պար զել է հանձ նա ժո
ղո վի ան դա մի ա նու նը՝ Գրի գո րյան Նվարդ: 

5.3.  Ան ձը ստո րագ րել է մեկ այլ ը նտ րո ղի տո ղում՝ վեր ջի նիս 
փո խա րեն: Դեպ քը բա ցա հայտ վե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո
վի ան դա մը սլաք է տա րել նշ ված տո ղից դե պի ը նտ րո ղի 
ի րա կան տո ղը: 

5.4.  Ժա մը 14:35ի սահ ման նե րում ը նտ րո ղը լու սան կա րել է 
քվե ա թեր թի կը: Վեր ջի նիս նոր ծրար և քվե ա թեր թիկ ներ 
են տրա մադր վել: 

5.5.  Ժա մը 15:00ի սահ ման նե րում կողմ նա կի ան ձինք ի րա կա
նաց վել է ո ւղ ղոր դում. մո տա վո րա պես 30 րո պե ի ըն թաց
քում նրանք եր կուե րեք խումբ քա ղա քա ցի նե րի են բե րել 
քվե ար կե լու: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը դուրս է հա նել 
ո ւղ ղորդ ման կազ մա կեր պիչ նե րին: 

5.6.  Ժա մը 16:50ի սահ ման նե րում թիվ 7/29 տե ղա մա սի հանձ
նա ժո ղո վի ան դա մը գտն վել է 7/28 տե ղա մա սում՝ հանձ
նա ժո ղո վի այլ ան դա մի կող քին: Դի տոր դի այն հար ցին, 
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թե ի նչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում այդ պա հին, չի պա
տաս խա նել և հե ռա ցել է: Քիչ ան ց վե րա դար ձել է: Վե րա
դառ նա լով 7/29 տե ղա մաս, դի տոր դը պար զել է, որ հանձ
նա ժո ղո վի հի շյալ ան դա մը տվյալ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
պա տաս խա նա տու է ե ղել քվե ա տու փի և ի նք նա սոսնձ վող 
դրոշ մա նի շե րի հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  ա նու
նը և ազ գա նու նը ճշ տել չի հա ջող վել, վեր ջինս հրա ժար
վել է ներ կա յա նալ: Դի տոր դը խախ տու մը/ խախտ ման 
մա սին գնա հա տա կա նը գրան ցա մա տյա նում գրան ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի որ հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գա հը վերց րած է ե ղել գրան ցա մա տյա նը և այլ 
վայ րում պա տաս խա նե լիս է ե ղել ոս տի կան նե րի հար ցե
րին՝ ը ստ դի տոր դին հայտն ված տե ղե կու թյուն նե րի՝ եր կու 
լրա ցու ցիչ քվե ա թեր թիկ նե րի տրա մադր ման դեպ քի կա
պակ ցու թյամբ: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա մաս 
վե րա դառ նա լուն պես, դի տոր դը պա հան ջել է գրան ցել 
խախ տու մը/ խախտ ման մա սին գնա հա տա կա նը, սա կայն 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը չի ա պա հո վել գրան ցու մը, 
պատ ճա ռա բա նե լով, թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը մյուս 
տե ղա մաս գնա ցել է զու գա րա նից օ գտ վե լու հա մար: Թիվ 
7/29 տե ղա մա սում ևս առ կա է ե ղել զու գա րան։

5.7.  Գ րան ցա մա տյա նում հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի հեր
թա փո խի վի ճա կա հա նու թյան ար դյունք նե րի գրանց ման 
է ջում նշ ված չեն հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ա նուն, ազ
գա նուն նե րը՝ մի այն ան հա տա կան կնիք նե րով են կնք ված 
հա մա պա տաս խան տո ղե րը:

 5.8.  ժա մը 20:17ի դրու թյամբ ամ փոփ ման նիս տի ժա մա նակ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ան հա տա կան կնիք նե րը չեն 
հա վաք վել, սկզ բում տպ վել է տեխ նի կա կան սար քի մի ջո
ցով ամ փո փիչ տե ղե կան քը, հաշ վարկ վել են կտ րոն նե րը: 

●	  6.  դի տորդ ս.բ.-ն թիվ 7/33 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տու մը.

6.1.   Ժա մը 20:30ի սահ ման նե րում մինչև քվե ար կու թյան մաս
նա կից նե րի թի վը հաշ վար կե լը,  տեխ նի կա կան սար քի մի
ջո ցով ար դեն տպ վել է ամ փո փիչ տե ղա կան քը և հա վաք
վել են սար քա վո րում նե րը: 

●	  7.  դի տորդ ս.մ.-ն թիվ 7/43 տե ղա մա սում  դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

7.1.  Վեր ջի նիս՝ որ պես դի տոր դի ի րա վունք նե րի խախ տում
նե րը դրս ևոր վել են տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի հետ
ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րով (ան գոր ծու թյամբ). Դի տոր դին 
7.408.00 ար գել վել է ը նտ րող նե րի գրանց ման տեխ նի
կա կան սար քա վո րու մը հետ նա մա սի կող մից դի տար կե լու, 
հա մա պա տաս խան հատ վա ծում ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
և լու սան կա րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կաց վել է խախտ ման մա սին և 
նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան գոր
ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, սա կայն 
նա խա գահն ստեղ ծե ել է ան հիմն խո չըն դոտ ներ: Դի տար
կու մը թույ լատր վել է մի այն Նա խա գա հի կող մից հե ռա խո
սա զան գով ճշ տում ներ կա տա րե լուց հե տո, խախ տու մը 
գրան ցա մա տյա նում ևս գրանց վել է Նա խա գա հի կող մից 
ան հիմն խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լուց հե տո: Գրան ցա մա
տյա նի հա մա պա տաս խան է ջը լու սան կա րե լու դի տոր դի 
ի րա վուն քը ևս ո րոշ ժա մա նա կա հատ ված սահ մա նա փակ
վել է և թույ լատր վել է մի այն Նա խա գա հի կող մից հե ռա
խո սա զան գով ճշ տում ներ կա տա րե լուց հե տո: Ար դյուն քում 
խախտ վել են նաև դի տոր դի` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված  սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը:

7.2.  Ք վե ար կող տա րեց կի նը մո տե ցել է քվե ա տու փին՝ դրա 
մեջ քվե ար կու թյան ծրա րը նե տե լու նպա տա կով: Նրա 
մոտ բա ցի քվեր կու թյան ծրա րում առ կա քվե ա թեր թի կից 
ե ղել է նաև ե րկ րորդ քվե ա թեր թիկ, ո րը նա փոր ձել է դուրս 
հա նել տե ղա մա սային կենտ րո նից: Քվե ար կու թյան ծրա
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րում առ կա քվե ա թեր թի կը ե ղել է ՀՀԿի օգ տին: Հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կաց վել է խախտ ման մա սին 
և նրան ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, սա
կայն որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել։ Դի տոր դը պա
հան ջել է գրան ցել խախ տու մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ իր 
գնա հա տա կա նը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի գրան ցա մա տյա նում: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը 
փոր ձել է հա մո զել, որ այս ան գամ չար ձա նագ րեն, քան զի 
սխալ է տե ղի ու նե ցել, և քվե ար կո ղին ա վե լորդ քվե ա թեր
թիկ է տրա մադր վել: Ա ռա ջար կել է ար ձա նագ րել որ պես 
խախ տում, ե թե ե րկ րորդ ան գամ նման բան կրկն վի: Դի
տոր դի բազ մա կի պն դում նե րից հե տո խախ տու մը գրանց
վել է գրան ցա մա տյա նում: Ի պա տաս խան դրան՝ հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը փոր ձել են կազ մել 
մեկ այլ ար ձա նագ րու թյուն: Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա
րը դուրս է ե կել քվե ար կու թյան սե նյա կից: Վե րա դար ձել 
է գր ված ար ձա նագ րու թյամբ, ո րում նշ ված է, որ ե րկ րորդ 
քվե ա թեր թի կը տրա մադր վել է ը նտ րո ղին հանձ նա ժո ղո վի 
ան դա մի կող մից պա տա հա բար:

7.3.  Ք վե ախ ցի կի ներ սում գտն վել է չօգ տա գործ ված քվե ա
թեր թիկ: Քվե ար կողն ա սել է, որ այդ քվե ա թեր թի կը ե ղել է 
ներ սում, ե րբ նա մտել է քվե ախ ցիկ: 

7.4.  Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ժա մա
նակ ար ձա նագր վել է, որ ը նտ րող նե րի ցու ցա կում գրանց
ված քվե ար կու թյան մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը չի 
հա մա պա տաս խա նում տեխ նի կա կան սար քով գրանց ված 
ը նտ րող նե րի թվին: Խախ տու մը գրանց վել է գրան ցա մա
տյա նում:

7.5.  Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ժա
մա նակ դի տորդն ար ձա նագ րել է, որ քվե ար կու թյան չորս 
ծրար նե րի մեջ ե ղել է եր կո ւա կան քվե ա թեր թիկ, ո րոն ցից 

յո թը ՀՀԿի օգ տին, ի սկ մե կը ե ղել է դա տարկ: Քվե ար
կու թյան ծրար նե րից մե կի մեջ թղ թի կտոր է դր ված ե ղել: 
Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կաց վել է խախտ ման 
մա սին: Խախ տու մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա
կա նը գրանց վել է գրան ցա մա տյա նում:

7.6.  Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ժա
մա նակ դի տորդն ար ձա նագ րել է, որ թվով 58 քվե ա թեր
թիկ նե րի վրա նշու մը կա տար ված է ե ղել կար միր գրի չով, 
թվով 27 քվե ա թեր թիկ ու նե ցել է կա նաչ նշում, թվով 29 
քվե ա թեր թիկ ու նե ցել է սև նշում և 3 քվե ա թեր թիկ նշ ված 
է ե ղել նարն ջա գույն գրի չով: Բո լոր նշ ված քվե ա թեր թիկ
նե րը  քվե արկ ված են ե ղել ՀՀԿի օգ տին:

●	  8.  դի տորդ ն.մ.-ն թիվ 10/53 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը. 

8.1.  Ժա մը 07:30ի սահ ման նե րում հանձ նա ժո ղո վը վի ճա կա
հա նու թյունն ի րա կա նաց րել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ
նե րից մե կի բա ցա կա յու թյամբ։ Վի ճա կա հա նու թյան ար
դյունք նե րով հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի միջև բաշխ վել 
են գոր ծա ռույթ նե րը, ի սկ հե տա գա յում ար դեն ներ կա յա
ցած հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին վի ճա կա հա նու թյան ար
դյուն քով հանձ նա րար վել է թիվ 2 ցու ցա կի վա րու մը 08:00
ից մինչև 10:00ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, սա կայն 
վեր ջի նիս տե սո ղու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի պատ
ճա ռա բա նու թյամբ, թիվ 2 ցու ցա կի վա րու մը հանձ նա րար
վել է հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մի, ի սկ հանձ նա ժո ղո վի 
տվյալ ան դա մը տե ղա փոխ վել է այլ տեղ։ Հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գա հը տե ղե կաց վել է խախտ ման մա սին և նրան 
ա ռա ջարկ վել է ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու
թյուն ներ, այդ թվում` վե րաց նել խախ տու մը, սա կայն որ ևէ 
գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել։ Խախտ ման վե րա բե րյալ 
գնա հա տա կանն, ի սկզ բա նե չի գրանց վել տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում և մի այն 
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հե տա գա յում՝ 09:30ի սահ ման նե րում, գրան ցա մա տյա
նում կա տար վել է գրա ռում:

8.2.  Ք վե ար կու թյան սե նյա կում տե ղադր ված քվե ախ ցիկ նե րի 
ան մի ջա պես հետ ևում առ կա է ե ղել դի տանց քով դուռ, ո րի 
պայ ման նե րում հնա րա վոր է ե ղել քվե ախ ցի կում քվե ար
կող ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյուն։

 8.3.  Ժա մը՝ 08:00ից 08:30ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ան ձը ներ կա յա ցել է տե ղա մաս, զրու ցել ՀՀԿի վս տահ ված 
ան ձի հետ, ի սկ ի պա տաս խան դի տոր դի կող մից հանձ
նա ժո ղո վի քար տու ղա րին ո ւղղ ված հար ցադր մա նը, թե 
ով է տվյալ ան ձնա վո րու թյու նը, հանձ նա ժո ղո վի քար տու
ղա րը հայտ նել է, որ ՀՀԿից է։ Այ նու հետև, նշ ված ան ձը 
հե ռա ցել է տե ղա մա սից և ո րոշ ժա մա նակ ան ց վե րա դար
ձել ար դեն դի տոր դի վկա յա կա նով։ Դի տոր դը, մո տե նա
լով այդ ան ձին, խնդ րել է հայտ նել, թե որ դի տոր դա կան 
կազ մա կեր պու թյանն է վեր ջինս ներ կա յաց նում, սա կայն 
նշ ված ան ձը չի կա րո ղա ցել պա տաս խա նել և փոր ձել է 
ըն թեր ցել կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը վկա յա կա նից։ 
Նրա ա նու նը ե ղել է Ա րամ Ա դա մյան, ո րը ներ կա յաց րել 
է « Գե ղա մա ե րի տա սար դա կան տա րած քային ա սո ցի ա
ցի ա» ՀԿն։ Դի տոր դը հե տաքրքր վել է նաև հանձ նա ժո ղո
վի քար տու ղա րից, թե ի նչ պես է ՀՀԿի ներ կա յա ցու ցի չը 
հան դես գա լիս դի տոր դի կար գա վի ճա կով, ին չին ի պա
տաս խան քար տու ղա րը ժխ տել է նախ կի նում իր ա սա ծը՝ 
նշե լով որ այդ ան ձը դի տորդ է և որ պես դի տորդ տվյալ 
պա հին գրան ցա մա տյա նում կա տա րում է հա մա պա տաս
խան գրան ցում։

 8.4.  Ժա մը՝ 09:30ից 10:00ի սահ ման նե րում ՀՀԿի վս տահ
ված ան ձը մի ջանց քում զրու ցել է մի կնոջ հետ։ Դի տոր դի 
ու շադ րու թյու նը գրա վե լուց հե տո վեր ջին ներս ցած րա ձայն 
են շա րու նա կել ի րենց խո սակ ցու թյու նը։ Այ նու հետև, վս
տահ ված ան ձը մո տե ցել է դի տոր դին և ա սել. «ինչ քան 

խե լոք մնաս ու չխառն վես ան ձնա կան հար ցե րին, այն քան 
ա վե լի լավ կլի նի քո հա մար»։ Դի տոր դը հա կա դար ձել է՝ 
նշե լով որ որ ևէ ան ձնա կան հար ցի ին քը չի խառն վում, այլ 
դի տար կում է ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րը։ Հե տա գա յում, նշ ված կի նը փո
խա րի նել է մինչ այդ որ պես դի տորդ հան դես ե կող Ա րամ 
Ա դա մյա նին։ Կնոջ ա նու նը Քրիս տի նե Ա լեք սա նյան է ե ղել 
և նա նույն պես հան դես է ե կել վե րոն շյալ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան ա նու նից։

 8.5.  Քա ղա քա ցին մուտք է գոր ծել ը նտ րա տե ղա մաս, մո տե ցել 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին, զրու ցել վեր ջին նե րիս և 
ներ կա գտն վող նե րի հետ (վեր ջինս չի հան դի սա ցել տվյալ 
տե ղա մա սի ը նտ րող)։ Դի տոր դը փոր ձել է հանձ նա ժո ղո
վի ան դամ նե րից ճշ տել, թե ով է նշ ված ան ձը, ին չին ի 
պա տաս խան դի տոր դին հայտ նել են, որ ին քը կա րող է 
մո տե նալ այդ ան ձին և ի նք նու րույն ճշ տել, թե ով է նա։ 
Դի տոր դը մո տե ցել է նրան և պար զել, որ վեր ջինս ՀՀԿի 
ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված ա վա գա նու թեկ նա ծու, 
Եր ևան քա ղա քի Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի ղե կա
վար Ար թուր Կի րա կո սյանն է։ Դի տոր դի պա հան ջով վե
րոն շյալ փաստն ար ձա նագր վել է տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից։

8.6.   Ժա մը՝ 09:30ից 10:00ի սահ ման նե րում դի տոր դը դուրս 
գա լով ը նտ րա տե ղա մա սից, ար ձա նագ րել է, թե ի նչ պես 
են միկ րոավ տո բու սով ը նտ րա տե ղա մաս տե ղա փոխ վում 
ը նտ րող ներ։ Դի տոր դը սկ սել է տե սան կա րա հա նել, այ նու
հետև, ե րբ միկ րոավ տո բու սից դուրս ե կած ան ձինք մտել 
են ը նտ րա տե ղա մաս, դի տոր դը մո տե ցել է միկ րոավ տո
բու սին, որ տեղ գտն վե լիս են ե ղել վա րոր դը և մի կին, ո րի 
մոտ ե ղել են նաև ցու ցակ ներ։ Դի տոր դը փոր ձել է նաև 
հե տաքրքր վել, թե որ տե ղից է շարժ վել միկ րոավ տո բու
սը և ո ւր է հե տա գա յում շարժ վե լու։ Ար դյուն քում պարզ
վել է, որ այն շարժ վե լու է դե պի Նու բա րա շեն։ Դի տոր դը 
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հե տաքրքր վել է նաև, թե այդ ի նչ ցու ցակ ներ են գտն վում 
կնոջ ձեռ քին, ին չից հե տո կի նը փոր ձել է պա հել ցու ցակ
նե րը՝ ա սե լով, որ դրանք իր ցու ցակ ներն ե ն։ Այդ պա հին 
դի մա ցի հատ վա ծում գտն վող ը նտ րա տե ղա մա սից ՀՀԿի 
վս տահ ված ան ձը, դի մե լով կնո ջը, բա ցա կան չել է, թե ին
չու է նա թույլ տա լիս, որ ի րեն նկա րա հա նեն, ո րից հե տո 
կինն սկ սել է բղա վել և սպառ նալ` պա հան ջե լով դի տոր
դից ջն ջի տե սա նյու թը և սպառ նա լով, որ ե թե տե սա նյութն 
ի նչոր տե ղում հայտն վի, ա պա դի տոր դը «կ փոշ մա նի և 
ի րե նից չի պրծ նի։ 

8.7.  Ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կի ցը եր կու ժա մը մեկ մո տե
ցել է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին՝ պա հան ջե լով ի րեն 
տրա մադ րել քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ան ձանց թվա
քա նակն այդ պա հի դրու թյամբ։ Դի տոր դը պա հան ջել է 
պար զա բա նել, թե ին չի հի ման վրա են ոս տի կա նու թյան 
աշ խա տակ ցին տրա մադր վում նման տվյալ ներ, ին չին ի 
պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հայտ նել է, որ 
ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կիցն ի րա վունք ու նի պա հան
ջե լու և ստա նա լու նման տվյալ ներ իր վե րա դա սին զե կու
ցե լու նպա տա կով։

8.8.   Ժա մը 16:10ի սահ ման նե րում Դի տորդն ար ձա նագ րել է, 
թե ի նչ պես է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կը լու սան
կա րա հա նում ը նտ րող նե րի ցու ցա կը։ Հանձ նա ժո ղո վի ան
դա մը, տես նե լով, որ Դի տոր դը նկա տել է լու սան կա րա հա
նե լու գոր ծըն թա ցը,  դա դա րեց րել է լու սան կա րա հա նու մը՝ 
պատ ճա ռա բա նե լե լով որ ին քը ոչ թե լու սան կա րա հա նում 
է ը նտ րող նե րի ցու ցա կը, այլ « սել ֆի» է ա նում։

●	  9.  դի տորդ Ռ.ա.-ն թիվ  5/1 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

9.1.  Ա ռա վո տյան 11:10ի սահ ման նե րում ՀՀԿի վս տահ ված 
ան ձը  քվե ար կու թյան կար գը բա ցատ րե լու  պատր վա կով 
մինչ քվե ար կու թյան խցիկ մտ նելն ո ւղ ղոր դել է ը նտ րո ղին: 

9.2.  Ա ռա վո տյան ժա մը 11:46ի սահ ման նե րում 5/1 տե ղա մա սի 
դի մաց դի տոր դը նկա տել է մե քե նա նե րի կու տա կում ներ։

●	 10.   դի տորդ ք.ա.-ն թիվ 5/7  տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

10.1.  Ա ռա վո տյան ժա մը 09:00ի սահ ման նե րում  մի տա րեց 
կին տե ղա մաս է  մտել ՀՀԿի օգ տին նա խա պես քվե ար
կած  քվե ա թեր թի կի ձևան մու շով:  

10.2.  16:50ի սահ ման նե րում ոս տի կա նու թյան  աշ խա տա
կից ներ են ե կել տե ղա մաս և գրան ցա մա տյա նը վերց րել 
զն նու թյան հա մար, այ նու հետև հանձ նա ժո ղո վի նա խա
գա հից  բա ցատ րու թյուն վերց նե լու  նպա տա կով  գրան
ցա մա տյա նի հետ մի ա սին տե ղա փոխ վել են  այլ սե նյակ: 
Դի տոր դը փոր ձել է ճշ տել, թե ի նչ նպա տա կով և որ տեղ 
է գտն վում գրան ցա մա տյա նը, ի նչ պես նաև  պա հանջ է 
ներ կա յաց րել, որ պես զի այն վե րա դարձ վի տե ղա մաս, ին
չին ի պա տաս խան քար տու ղա րը հայտ նել է, որ դի տոր դի 
պատ ճա ռով խառ նաշ փոթ է ա ռա ջա ցել, ին չի հետ ևան
քով դա տա խա զու թյունն է  ե կել գրան ցա մա տյա նը  ստու
գե լու (նշ ված ձևա կեր պու մը քար տու ղա րինն է) նպա
տա կով: Դի տոր դը պա հան ջել է  վե րոն շյալ խախտ ման  
փաստն ար ձա նագ րել տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում, սա կայն  քար տու ղա րը 
հրա ժար վել է գրան ցել խախ տու մը պատ ճա ռա բաե լով, 
որ  ի մաս տա զուրկ է  այդ խախ տու մը գրան ցել, քա նի 
որ ոս տի կա նու թյու նը բա ցատ րու թյուն վերց նե լիս ար դեն 
ի սկ իր մոտ ար ձա նագ րել է, թե գրան ցա մա տյա նը  ե րբ է 
բա ցա կայել տե ղա մա սից և ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են կա
տար վել: Ար դյուն քում խախտ վել են նաև ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քով սահ ման ված դի տոր դի ի րա վունք նե րը։
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●	  11.  դի տորդ մ.ս.-ն թիվ 6/3 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խա խում ե րը. 

11.1.  «« Գե ղա մա» ե րի տա սար դա կան տա րած քային ա սո ցի ա
ցի ա» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Գե
ղամ Վի լե նի Սու քի ա սյանն ա ռա վո տյան ժա մը 8:00ից 
սկ սած մինչև 11:30ն ի րա կա նաց րել է ը նտ րող նե րի ո ւղ
ղոր դում: Ո ւղ ղորդ ման, ի նչ պես նաև դի տոր դի ի րա վունք
նե րի սահ մա նա փակ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու
նը հրա պա րակ վել է citizenobserver.am կայ քում, ո րից հե
տո հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
խախ տու մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կա նը 
գրան ցել է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա նում:

11.2.  «« Գե ղա մա» ե րի տա սար դա կան տա րած քային ա սո ցի
ա ցի ա» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տորդ 
Գե ղամ Վի լե նի Սու քի ա սյա նը հո գե բա նա կան ճն շում է 
գոր ծադ րել Մա նե Սա հա կյա նի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև 
վեր ջի նիս հաս ցե ին հն չեց րել վի րա վո րա կան ար տա հայ
տու թյուն ներ («էս Չա կուռն ով ա, է սիմ որ գե ղից ե կե լա 
ին չա հաս կա նում», «այ Չա կուռ, գնա ձեր գե ղը», « գեղ
ցի», « բայց կգ րես, որ դա Չա կու ռի կար ծիք նա»), ի սկ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը փոր ձել է վա խեց նել` ա սե լով. 
«... էն ի նչոր ա սում ես կա րող է շուռ գալ քո դեմ»: Հն չեց
ված վի րա վո րանք նե րի և սպառ նա լիք նե րի վե րա բե րյալ 
առ կա է ձայ նագ րու թյուն:

11.3.   Ժա մը 14:30ի սահ ման նե րում տե ղա մաս են մուտք գոր ծել 
քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա գտն վե լու ի րա վունք չու
նե ցող ան ձինք։ Վեր ջին ներս վեր նազ գես տի վրա չեն կրել 
վկա յա կան (առ կա է տե սա ձայ նագ րու թյուն): 

11.4.  Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ա վար տին հանձ նա ժո
ղո վի նա խա գա հը դի տոր դին թույլ չի տվել լու սան կա րա
հա նել գրան ցա մա տյա նը։ 

●	 12.  դի տորդ Ռ.վ.-ն թիվ 6/14 և 6/15 տե ղա մա սե րում դի տար-
կել է հետ ևյալ խախ տում ե րը.

12.1  Քվե ա տու փե րը 18:30 դրու թյամբ կա պա րակնք ված չեն 
ե ղել (առ կա են լու սան կար ներ): 

●	 13.  դի տորդ կ.ա.-ն թիվ 6/42 տե ղա մա սում  դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

13.1.  Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ար գե լել է դի տոր դին ներ կա 
գտն վել քվե ա թեր թիկ ներ հատ կաց նող ան դա մի կող քին 
(նս տել վեր ջի նիս կող քին) և դի տար կել քվե ա թեր թիկ նե
րի հատ կաց ման գոր ծըն թա ցը, մաս նա վո րա պես, ա սե
լով. “հե տաքր քիր բան չկա այս տեղ, վեր կա՛ց”: Դի տոր դը 
ստիպ ված է ե ղել տե ղա փոխ վել քվե ար կու թյան սե նյա կի 
այլ հատ ված: Մոտ հինգ րո պե ան ց դի տոր դը նո րից վե
րա դար ձել է քվե ա թեր թիկ ներ հատ կաց նող ան դա մի մոտ 
(նս տել վեր ջի նիս կող քին), ի սկ Հանձ նա ժո ղո վի նա խա
գա հը կր կին փոր ձել է սահ մա նա փա կել դի տոր դի` քվե
ար կու թյան սե նյա կում ա զատ տե ղա շարժ վե լու և քվե ա
թեր թիկ նե րի հատ կաց ման գոր ծըն թա ցը դի տար կե լու 
ի րա վուն քը:  Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի մի ջամ տու
թյու նից հե տո դի տոր դի ի րա վունք նե րի խո չըն դո տու մը 
կա սեց վել է: 

13.2.  Եր կու քվե ա թեր թիկ նե րի դեպ քում ա կն հայ տո րեն խախտ
ված է ե ղել նշում կա տա րե լու սահ ման ված ձևը (մի դեպ
քում նշու մը կա տար ված է ե ղել X նշա նի, մյուս դեպ քում 
/ նշա նի մի ջո ցով), սա կայն եր կու քվե ա թեր թիկ ներն էլ 
վա վեր են ճա նաչ վել տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի ան
դամ նե րի քվե ար կու թյամբ, եր կու քվե ա թեր թիկ ներն էլ 
քվե արկ ված են ե ղել ՀՀԿի օգ տին: 

13.3.  Տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մի քա նի սը 
(4 ան դամ) 14:00ից սկ սած մինչև 17:00 ըն կած ժա մա
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նա կա հատ վա ծում պար բե րա բար ը նդ միջ ման նպա տա
կով դուրս են ե կել (մինչև 20 րո պե տևո ղու թյամբ) քվե
ար կու թյան սե նյա կից: Ը նդ ո րում, ը նդ միջ ման հա մար 
հյու րա սի րու թյու նը, ը ստ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից 
մե կի, ա պա հո վել է ՀՀԿն: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի 
հետ ը նդ միջ մա նը մաս նակ ցել է նաև « Հայք» կազ մա կեր
պու թյան և այլ կազ մա կեր պու թյան եր կու դի տորդ նե րը 
(հյու րա սի րու թյուն ա ռա ջարկ վել է նաև Ի ԵՄ դի տոր դին, 
ո րը հրա ժար վել է հյու րա սի րու թյու նից): Հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ ար ձա նագր վել 
են կու տա կում ներ և քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց
քի խա թա րում ներ։ Մի դեպ քում, ե րբ քվե ար կու թյան սե
նյա կից բա ցա կայել է նաև հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը, 
եր կու ան ձ մտել են քվե ախ ցիկ` քվե ար կե լու: Նա խա գահն 
այդ պա հին շրջ ված է ե ղել, ե րբ  դի տոր դը հրա վի րել է 
վեր ջի նիս ու շադ րու թյու նը փաս տի վրա, եր կու ը նտ րող
նե րը ա ռանձ նա ցել են մի մյան ցից: 

13.4.  Ամ փոփ ման նիս տի ա վար տից և տե ղա մա սային կենտ րո
նից դուրս գա լուց հե տո ո ղջ օ րը քվե ար կու թյան սե նյա
կում ներ կա գտն ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյան դի տոր դը հայտ նել է Ի ԵՄ դի տոր դին, որ ՀՀԿից է 
և պար զա պես կրել է հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու
թյան դի տոր դի վկա յա կան: Ի սկ « Հայք» կազ մա կեր պու
թյան դի տոր դը ամ բողջ օր վա ըն թաց քում հետ ևել է Ի ԵՄ 
դի տոր դի բո լոր քայ լե րին տե ղա մա սում և տե ղա մա սին 
հա րող տա րած քում:

●	  14.  դի տորդ ա .լ.-ն թիվ 8/43 տե ղա մա սում դի տար կել է հետ-
ևյալ խախ տում ե րը.

14.1.  Ժա մը 9:00ի սահ ման նե րում Եր ևա նի ա վա գա նու թեկ
նա ծու Ար թուր Ա սո յա նը իր ե րեք վս տահ ված ան ձանց 
հետ մի ա սին գտն վել է տե ղա մա սային կենտ րո նում: Վեր
ջինս պատ ճա ռա բա նել է դա նրա նով, որ բաշ խում է վս
տահ ված ան ձանց ը նտ րա կան տե ղա մա սե րով:  

14.2.  Եր ևա նի ա վա գա նու թեկ նա ծու Ար թուր Ա սո յա նը պար բե
րա բար ե կել է տե ղա մա սային կենտ րոն: ՀՀԿ վս տահ ված 
ան ձը Ար թուր Ա սո յա նին է ներ կա յաց րել ի նչոր տվյալ
ներ՝ քվե ար կու թյան ե կած քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ: 
Բա ցի դրա նից, վս տահ ված ան ձը պար բե րա բար հե ռա
խո սով տվյալ ներ է հա ղոր դել ը նտ րող նե րի մա սին: Ժա
մը 18:00ի սահ ման նե րում Ար թուր Ա սո յա նը կր կին ե կել 
է տե ղա մա սային կենտ րոն, Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հը տե ղա մա սային կենտ րո նում չի ե ղել: Հանձ նա ժո ղո
վի քար տու ղարն այդ ժա մա նակ մո տե ցել է դի տոր դին և 
հայտ նել, որ թեկ նա ծուն ի րա վունք ու նի ներ կա գտն վե լու 
տե ղա մա սային կենտ րո նում:

14.3.  Ք վե ար կո ղը դուրս է ե կել քվե ախ ցի կից՝ ա ռանց քվե ա
թեր թի կը քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ դնե լու: Հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ ը նտ րո ղի 
ձեռ քը վնաս ված է և նա չի կա րող ի նք նու րույն քվե ա թեր
թի կը դնել քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ, ի նքն է դա ա րել 
քվե ար կո ղի փո խա րեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի տորդն ար
ձա նագ րել է, որ քվե ար կո ղը հենց այդ վնաս ված ձեռ քով 
էլ ստո րագ րել է ը նտ րող նե րի ցու ցա կում իր ան վան դի
մաց և կա տա րել քվե ար կու թյուն: 

14.4.  Ք վե ար կու թյան ար դյուն քե րի ամ փոփ ման նիս տի ըն թաց
քում քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վար կի ժա մա նակ դի տորդն 
ար ձա նագ րել է, որ թվով 49 քվե ա թեր թիկ նե րի վրա նշու
մը կա տար ված է ե ղել կար միր գրի չով: Բո լոր այս քվե ա
թեր թիկ նե րը քվե արկ ված են ե ղել ՀՀԿի օգ տին: 

●	 15.  դի տորդ մ.ս.-ն թիվ 8/08 և 8/09 տե ղա մա սե րում դի տար-
կել է հետ ևյալ խախ տում ե րը. 

15.1.   Ներ կա գտն վե լով քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ
ման նիս տին և վերց նե լով տեխ նի կա կան սար քե րով տպ
ված վերջ նա կան տե ղե կան քի իր օ րի նա կը՝ դի տոր դը 
դուրս է ե կել տե ղա մա սից. Տե ղա մա սի մուտ քի մոտ դի
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տորդn ա կա նա տես է ե ղել, որ «Եր կիր ծի րա նի» կու սակ
ցու թյան կող մից որ պես ա վա գա նու թեկ նա ծու ա ռա ջադր
ված Սո նա Ա ղե կյա նին և Մնա ցա կան Պա րակ շի ևին թույլ 
չեն տվել մուտք գոր ծել 8/08 և 8/09 տե ղա մա սեր և ներ կա 
գտն վել քվե ար կու թյան ա րյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տին։

●	  16.   դի տորդ մ.Փ.-ն թիվ 2 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վում տե ղա մա սե րից ստաց ված ա հա զանգ նե րի 
հի ման վրա ար ձա նագ րել է հետ ևյալ խախ տում ե րը.

 16.1.  Թիվ 2/12 տե ղա մա սում ժա մը 15:00ի սահ ման նե րում 
ՀԱԿ խմ բակ ցու թյան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կար ճատև 
ժա մա նա կով բա ցա կայել է տե ղա մա սից, ի սկ վե րա դառ
նա լուն պես հայտ նա բե րել, որ հանձ նա ժո ղո վի կազ մում 
տե ղի է ու նե ցել փո փո խու թյուն, ո րի ար դյուն քում վեր ջինս 
ար դեն հանձ նա ժո ղո վի ան դամ չի հան դի սա նում:  Դեպ
քի մա սին ա հա զանգ է կա տար վել ՀՀ Մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյակ։ Տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը այ ցե լել է տե ղա մաս։ Դեպ քը 
գրանց վել է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա նում։

16.2.   Թիվ 2/47 տե ղա մա սից օր վա ըն թաց քում պար բե րա բար 
ստաց վել են ա հա զան գեր` կապ ված տեխ նի կա կան սար
քա վոր ման հա ճա խա կի խա փա նում նե րի հետ։

16.3.  15.05.2017թ. ժա մը 12:30ի սահ ման նե րում թիվ 2/53 
տե ղա մա սից ստաց ված պար կին կից չեն ներ կա յաց վել 
ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րը։ Վեր ջին ներս 
հայտ նա բեր վել են պար կի մեջ։ 

16.4.  Ժա մը 01:00ի սահ ման նե րում թիվ 2/7 տե ղա մա սից 
ստաց ված պար կը ե ղել է բաց ված, առ հա սա րակ կնք ված 
և ստո րագր ված չի ե ղել:

●	  17.  դի տորդ հ.հ.-ն թիվ 5 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վում դի տար կել է հետ ևյալ խախ տում ե րը.

17.1.  Ք վե ար կու թյան ամ փոփ ման նիս տի ա վար տից հե տո, 
ե րբ պար կե րը բե րում է ին տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վից Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղով, թիվ 5/14 և 5/15 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի պար կե րից հան վել են փոքր պար կե րը և 
տե ղադր վել ա ռան ձին՝ պա հա րա նի մեջ, այ նու հետև մեծ 
պար կե րը կա պա րակնք վել ե ն։ Նշ ված խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն:

 17.2.  Թիվ 5/10 տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի կող մից կազմ
ված ար ձա նագ րու թյան ե լա կե տային թվե րը և է լեկտ րո
նային սար քի մի ջո ցով տպ ված կտ րո նի թվե րը չեն հա
մա պա տաս խա նել։

●	  18.  դի տորդ Կ.Ա.ն  թիվ 8 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վում ար ձա նագ րել է հետ ևյալ խախ տում ե րը։ Մաս նակ
ցե լով հանձ նա ժո ղո վի կող մից ժա մը 15:00ին հրա վիր ված 
նիս տին՝ դի տոր դը ցան կա ցել է ձայ նագ րել նիս տը, հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը հարց րել է դի տոր դին՝ ա րդյոք վեր ջինս 
ձայ նագ րում է թե ոչ, ին չին  ի պա տաս խան դի տոր դը պա
տաս խա նել է՝ «այո», այ նու հետև հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը 
հարց րել է, թե ա րդյոք դի տորդ ու նի ձայ նագ րե լու ի րա վունք, 
ին չին ի պա տաս խան դի տոր դը դար ձյալ պա տաս խա նել է, 
որ «այո» ու նի տվյալ նիս տը ձայ նագ րե լու ի րա վունք: Դի տոր
դի պա տաս խա նից նա խա գա հը շփոթ մուն քի մեջ է ըն կել, ի սկ 
հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դամ եր պա հան ջել են չձայ նագ րել 
նիս տը: Խու սա փե լու հա մար հե տա գա ա նա խոր ժու թյուն նե
րից՝ դի տոր դը պա տաս խա նել է, որ այլևս չի  ձայ նագ րում: 
Այ նու հետև հանձ նա ժո ղո վի կին ան դամ ե րից մե կը ձեռ քը 
մեկ նել է դի տոր դին՝ պա հան ջե լով հե ռա խո սը։ Նույն պա հին 
դի տոր դի են թադ րու թյամբ քար տու ղա րը վե րոն շյալ հանձ նա
ժո ղո վի ան դա մին բարձ րա ձայն ա սել է, որ վեր ջինս վերց նի 
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հե ռա խո սը, ին չի ար դյուն քում դի տոր դը վա խե ցած հանձ նա
ժո ղո վի քար տու ղա րի  բղա վոց նե րից հե ռա խո սը հանձ նել է 
վե րոն շյալ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին: Նշ ված ան ձը վերց նե
լով հե ռա խո սը հա մոզ վել է, որ ձայ նագր վում է, և սպառ նա
ցել է՝ ա սե լով հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րը. « գի տես քո 
նման քա նի մուկ եմ բռ նել, կտամ հե ռա խո սիդ հետ գլուխդ 
կջար դեմ, էս ով ա ա րա»: Դի տոր դի պա հան ջից հե տո հե
ռա խո սը վե րա դարձ վել է ի րեն, ին չից հե տո դի տոր դը ստու
գել և տե սել է, որ ձայ նագ րու թյու նը ջնջ վել է: Դի տոր դի պնդ
մամբ ձայ նագ րու թյու նը ջնջ վել է կամ քար տու ղա րի կող մից 
կամ սե նյա կում ներ կա գտն վող եր կու տղա նե րից մե կի կող
մից, ո րոնք գտն վել են սե նյա կում և տար բե րան շան չեն կրել 
և ո րոն ցից մե կը դի տոր դի հետ խո սակ ցու թյան ըն թաց քում 
հաս տա տել է, որ հանձ նա ժո ղո վի հետ որ ևէ կապ չու նի և 
ո րոնց էլ վեր ջինս(քար տու ղա րը) դի մել է  հարց նե լով, թե ի նչ
պես կա րե լի է ձայ նագ րու թյու նը ան ջա տել:   Ժա մը 3:36ի 
սահ ման նե րում դեպ քի մա սին «Ի րա վուն քի եվ րո պա մի ա վո
րում» Ի ՀԿի կող մից ա հա զանգ վել է Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սե նյա կի թեժ գիծ։ Պաշտ պա նի աշ խա տա
կազ մի բա նա վոր հարց մանն ի պա տաս խան հանձ նա ժո ղո
վի կող մից հայտն վել է, որ դի տոդրն այս պա հին կա րող է 
գալ ձայ նագ րել, պար զա պես նա փոր ձել է գաղտ նի ձևով 
ձայ նագ րել, ին չը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։ 
Ի սկ սպառ նա լիք նե րի կա պակ ցու թյամբ ՄԻՊի աշ խա տա
կազ մի կող մից ա ռա ջարկ վել է դի մել ի րա վա պահ մար մին նե
րին։ Ե րբ դի տոր դը ՄԻՊին ա հա զան գե լուց հե տո 5 րո պե ի 
տար բե րու թյամբ վե րա դար ձել է նիս տե րի սե նյակ, այն ար
դեն ա վարտ ված է ե ղել, ին չի ար դյուն քում դի տոր դը զրկ վել է 
նիս տը դի տար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։

•	 19.  «ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հկ-ն բո ղոք է ներ կա
յաց րել նաև «Ա զա տու թյուն TV»ի հրա պա րա կած (https://web.
facebook.com/azatutyun/videos/1527510977294274/?autoplay_
reason=gatekeeper&video_container_type=4&video_creator_

product_type=0&app_id=165907476854626&live_video_
guests=0&_rdc=1&_rdr) տե սա նյու թում ար ձա նագր ված 
խախտ ման կա պակ ցու թյամբ։ Հա մա ձայն այդ տե սա նյու թի՝ 
ՀՀԿի շտա բում (Ա ճա ռյան 23) գու մար են բա ժա նել քա ղա
քացի նե րին: Զա րու հի Փոս տան ջյա նը հայ տա րա րել է, որ 
ՀՀԿի շտա բում առ կա են կազմ ված ցու ցակ ներ, և որ գու
մար ներ են բա ժան վում քա ղա քա ցի նե րին: ՀՀԿի շտա բին 
հա րա կից 2 տե ղա մա սում ը նդ հա նուր առ մամբ քվե ար կու
թյա նը մաս նակ ցել է 1742 ը նտ րող։

1/6 (Ա ճա ռյան 15) տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե
ցող ան ձանց թի վը՝ 1873, մաս նա կից նե րի թիվ՝ 1005

1.20 (Ծա րավ Աղ բյուր 55ա) տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա
վունք ու նե ցող ան ձանց թի վը՝ 1518, մաս նա կից նե րի թիվ՝ 737

•	 20.   «ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հկ-ն  բողոք է ներ կա յաց
րել նաև  

               (https://www.youtube.com/watch?v=qL9TyIEtMrk&app=desktop,e.
com/watch?v=qL9TyIEtMrk&feature=share)  տե սա նյու թում 
ար տա ցոլ ված խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ, ո րի հա մա
ձայն՝ «Ա զա տու թյան» լրագ րո ղը Կոնդ թա ղա մա սում գտն վող  
ՀՀԿի շտա բում բա ցա հայ տել է ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման 
դեպ քեր: Այդ թա ղա մա սում տաս նյակ քա ղա քա ցի ներ ը նտ
րա տե ղա մաս գնա լուց ա ռաջ ան ձնագ րե րով, մի խումբ մարդ
կանց ու ղեկ ցու թյամբ, այ ցե լել են ՀՀԿի նա խընտ րա կան 
շտաբ: Կա շառ քի բա ժան ման ազ դե ցու թյան  գո տում գտն վող 
ը նտ րա կան տե ղա մա սե րը 8են ե ղել, ի սկ ը նտ րող նե րի մո
տա վոր թի վը՝ 5279:

1)   9/18 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 1665 է, մաս նա կից նե րի թի վը՝ 785

2)  9/19 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 1774 է, մաս նա կից նե րի թի վը 671
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3)  9/20 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 931 է, մաս նա կից նե րի թի վը 411

4)  9/21 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 1829 է, մաս նա կից նե րի թի վը 661

5)  9/22 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 2024 է, մաս նա կից նե րի թի վը 603

6)  9/23 տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
թի վը 1546 է, մաս նա կից նե րի թի վը 505

7)  9/28 (Ռուս թա վե լու 14) տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձանց թի վը՝ 1816, մաս նա կից նե րի թիվ՝ 862

8)  9/29 (Ռուս թա վե լու 14) տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձանց թի վը՝ 1499, մաս նա կից նե րի թիվ՝ 781

3.  բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը 
տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա Ժո ղով նԵ րում

 Ներ կա յաց ված բո լոր դի մումբո ղոք նե րի հի ման վրա վար չա կան 
վա րույ թի հա րու ցու մը մերժ վել է հա մա պա տաս խան ՏԻՄե րի 
կող մից մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ:

 Բո լոր 10 ՏԸՀներ ներ կա յաց րած 19 դի մումբո ղոք նե րով ՏԸՀնե
րը մեր ժել են «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան մա սով վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը կամ 
մեր ժել են Ի ԵՄի կող մից ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է դի տորդ նե րի ա նու նից ներ կա յաց րած դի մում
բո ղոք նե րին, ա պա ներ կա յաց ված 17 դի մումբո ղոք նե րից 3ով 
թիվ 2, 3, 4, 6 և 7 ՏԸՀնե րը գտել են,  որ թիվ 2/12, 3/25, 4/01, 
4/06, 6/3, 7/29, 7/33 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի նա խա գահ նե րը թույլ են տվել ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
67րդ հոդ վա ծի 14րդ մա սի պա հանջ նե րի խախ տում և միջ
նոր դել ԿԸՀին` ու ժը կորց րած ճա նա չել տվյալ տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ ներ Ար սեն Վար դա
նի Պո ղո սյա նի, Վա նիկ Ար տա շի Ման վե լյա նի, Ար շակ Պետ րո սի 
Ար զի կյա նի, Դո նա րա Շա հե նի Ա ղա ջա նյա նի, Գա յա նե Հրան տի 
Լո բյա նի, Հով սեփ Տիգ րա նի Ղա զա րյա նի, Վար դան Ռա ֆի կի 
Վար դա նյա նի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ը նդ գր կե լու ո րա
կա վոր ման վկա յա կան նե րը:

 Թիվ 9 ՏԸՀն 1 դի մումբո ղո քում ներ կա յաց ված հան գա մանք նե
րի կա պակ ցու թյամբ դի մում բո ղոքն ու ղար կել է ՀՀ ոս տի կա նու
թյուն։

 Թիվ 7 ՏԸՀն ճա նա չել է եր կու դի տոր դի մա սով նրանց սուբյեկ
տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում՝ դի տորդ նե րի գնա հա
տա կա նը գրան ցա մա տյա նում չգ րան ցե լու մա սով։
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 Դի տորդ նե րի ա նու նից ներ կա յաց րած դի մումբո ղոք նե րով բո ղո
քարկ ված 11 խախ տում նե րի մա սով դի մումբո ղոք նե րը մերժ վել 
են ՏԸՀնե րի կող մից։ 

Դի տորդ նե րի ա նու նից ներ կա յաց րած մնա ցած դի մումբո ղոք նե
րով մերժ վել է վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը։

 4. բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը 
կԵնտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա Ժո ղո վում

 Մինչև 21.05.2017թ.` Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ամ
փո փու մը, ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  կող
մից Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ
փոփ ման նիս տը Ի ԵՄին հա ջող վել է ձեռք բե րել բո լոր ՏԸՀ ո րո
շում նե րը և 15 բո ղոք ներ կա յաց նել բո լոր 10 ՏԸՀնե րի կող մից 
կա յաց ված ո րո շում նե րի դեմ: Դրա նից հե տո ներ կա յաց վել է ևս 
2 դի մումբո ղոք։ 

 ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րի դեմ բո ղոք ներ են ներ կա յաց վել Կենտ րո
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով պա հան ջե լով. 

1.   Մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չել հա մա պա տաս խան մա սով տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մա պա տաս
խան ո րո շում նե րը, 

2. Ձեռ նար կել  մի ջոց ներ` 

ա)  վե րոգ րյալ 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 ո ւղ ղու թյամբ. 

բ)    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 ո ւղ
ղու թյամբ. 

գ)  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 ո ւղ ղու թյամբ: 

3.  Հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, այդ թվում` քրե աի րա վա կան 
բնույ թի խախ տում նե րը վե րա հաս ցե ագ րել ը ստ են թա կա յու թյան. 

4.  Քն նար կել և գնա հա տել հի շյալ խախ տում նե րի ազ դե ցու թյու նը 
նշ ված տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա:

Ներ կա յաց ված բո լոր դի մումբո ղոք նե րի հի ման վրա վար չա
կան վա րույ թի հա րու ցու մը մերժ վել է մաս նա կի կամ ամ բող
ջու թյամբ:

5.   բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը 
հհ վար չա կան դա տա րա նում.

 ՏԸՀնե րի, ի նչ պես նաև ԿԸՀի ո րո շում նե րի դեմ ներ կա յաց վել է 
թվով 13 հայ ցա դի մում: 

Նշ ված հայ ցե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից 4ով 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը կա յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ա կտ: Հայ ցա դի մում նե րից ե րե քը (թիվ ՎԴ/5392/05/17, 
ՎԴ/ 5384/05/17 և ՎԴ/5389/05/17 վար չա կան գոր ծե րով) ամ բող
ջու թյամբ մերժ վել են: Վար չա կան դա տա րա նի այս ե րեք վճիռ նե րի 
դեմ ներ կա յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ: Հայ ցա դի մում նե րից 
մե կը (թիվ ՎԴ/5396/05/17 վար չա կան գոր ծով) մա սով բա վա րար
վել է վար չա կան դա տա րա նի կող մից: Հայ ցա դի մու մի չբա վա րար
ված մա սով ներ կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղոք: 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 ե րեք վար չա կան գոր ծե րի (թիվ ՎԴ/5392/05/17, 
ՎԴ/ 5384/05/17 և ՎԴ/5389/05/17) շր ջա նակ նե րում ան դրա դառ
նա լով հայ ցա դի մում նե րի հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին 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 վել: 
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Դա տա րա նը, թիվ ՎԴ/5392/05/17 գոր ծով ան դրա դառ նա լով հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 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 (ի րա վա սուբյեկ տու թյան) հար ցին, եզ րա հան գել է, որ հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը 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 թյունն 
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 (դի տոր դի 
հա վա տար մագր ման) մա սով:

 Դա տա րանն,  ան դրա դարձ չկա տա րե լով և քն նու թյան ա ռար կա 
չդարձ նե լով հայ ցա դի մու մի մյուս հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե րը, 
մաս նա վո րա պես այն, որ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղով նե րը ո րո շում նե րը կա յաց րել են 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՝ 
19.05.2017թ.՝ ստեղ ծե լով դրանք ԿԸՀ բո ղո քար կե լու ան հնա րի նու
թյուն, կամ, որ ՏԸՀի և ԿԸՀի կող մից չի գնա հատ վել խա խում նե րի 
ազ դե ցու թյու նը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա,  փաս տել է, որ 
դրանք ը ստ է ու թյան չու նեն որ ևէ ի րա վա կան և փաս տա կան հիմք:

 Մեկ այլ գոր ծով (թիվ ՎԴ/5384/05/17) թե կուզ քն նարկ ման ա ռար կա 
է դարձ վել տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից 
ո րո շում ներն 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 վե լու հար ցը, 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 հա մար սահ ման ված ժամ կե տից մեկ 
օր ա ռաջ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վա կան բա ցա սա կան հետ
ևանք նե րը, այլ ը նդ հա մե նը հիմ նա վոր վել է, որ օ րեն քով սահ ման
վել են տա րած քային և Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի կող մից դի մում նե րին պա տաս խա նե լու և ո րո շում ներ ըն դու
նե լու ա ռա վե լա գույն ժամ կետ ներ, ո րոնց սահ ման նե րում էլ կա յաց
վել են ո րո շում նե րը: Այ սինքն՝ Դա տա րա նի կող մից չի գնա հատ վել 
հի շյալ կա նո նա կարգ ման ար դյուն քում բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման փաս տա ցի հնար վո րու թյու նը՝ դրա վե րա ցու մը:

 Թիվ ՎԴ/5389/05/17 ՎԴ/5396/05/17 գոր ծե րով դա տա րան նե րը, 
ան դրա դառ նա լով 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 ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու՝ 
օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րին, գտել են, որ գոր ծող ը նտ րա
կան օ րենսգր քի կա նո նա կար գում նե րի հա մա ձայն՝ տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար
կու թյան օ րն ար ձա նագր ված յու րա քան չյուր խախտ ման հա մար 
ա ռան ձին վա րույթ չի ի րա կա նաց վում. տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րն 
ար ձա նագր ված խախ տում նե րը հա մա կար գային ու սում նա սի րու
թյան են են թարկ վում տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նիս տում և ը նտ րու թյուն նե րի վրա ազ դե ցու թյան ի մաս տով ի րենց 
գնա հա տա կանն են ստա նում հա մա պա տաս խան ո րոշ ման մեջ: 
Ադ պի սով՝ դա տա րա նը խու սա նա վել է թե սուբյեկ տիվ, թե օբյեկ
տիվ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի հիմ քով դի տորդ
նե րի կող մից ներ կա յաց ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՏԸՀի և 
ԿԸՀի ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը մեկ նա բա նե լուց, ի նչ պես 
նաև հայ ցա դի մու մի հիմ նա վո րում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տա
կան տա լուց: 

Ու շագ րավ է, որ թիվ ՎԴ/5389/05/17 գոր ծով դա տա րա նը, ան դրա
դառ նա լով հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան՝ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան սուբյեկտ հան դի սա նա լու հար ցին, հար ցը քն
նար կե լու և ի րա վա կան դիր քո րո շում հայտ նե լու փո խա րեն խու սա
փո ղա կան դիր քո րո շում է հայտ նել՝ ար ձա նագ րե լով, որ ե թե այդ 
հա սա րա կա կան 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, այ նու
հետև ար ձա նագ րել է, որ նման պայ ման նե րում դա տա րա նը չի ան
դրա դառ նում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան սուբյեկտ հան դի սա նա լու հայց վոր նե րի հիմ նա
վո րում նե րին:

 Թիվ ՎԴ/5389/05/17 և ՎԴ/5396/05/17 գոր ծե րով դա տա րա նը, քն
նարկ ման ա ռար կա  դարձ նե լով տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
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նա ժո ղով նե րի կող մից 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, նույն դիր քո րո շումն է հայտ նել, ը ստ ո րի՝ օ րեն քով 
սահ ման վել են տա րած քային և Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի կող մից դի մում նե րին պա տաս խա նե լու և ո րո շում
ներ ըն դու նե լու ա ռա վե լա գույն ժամ կետ ներ, ո րոնց սահ ման նե րում 
էլ կա յաց վել են ո րո շում նե րը:

 Թիվ ՎԴ/5396/05/17 գոր ծով դա տա րա նը հա մա րել է, որ ՏԸՀ և 
ԿԸՀ ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ են «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո
րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի 
խախտ ման հար ցին չանդ րա դառ նա լու մա սով այն հիմ նա վոր մամբ, 
որ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ
տումն ո ւղ ղա կի ո րեն շո շա փում է այդ կազ մա կեր պու թյան սուբյեկ
տիվ ի րա վունք նե րը և այս ա ռու մով կազ մա կեր պու թյու նը պետք 
է օ ժտ ված լի նի պե տա կան մար մին նե րում իր կամ իր դի տոր դի 
ի րա վունք նե րը ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա նե լու ի րա վուն քով: Հա
կա ռակ մեկ նա բա նու թյու նը, այ սինքն՝ սուբյեկ տին (կազ մա կեր պու
թյա նը) դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քով 
օժ տե լը, մի ա ժա մա նակ նրան զր կե լով այն պաշտ պա նե լու հնա րա
վո րու թյու նից, եր ևա կա յա կան կդարձ նի այդ ի րա վուն քը: 

 6.  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: Ե րեք գոր ծե րով վճիռ նե րը բո ղո
քարկ վել են ամ բող ջու թյամբ, ի սկ մեկ գոր ծով՝ մաս նա կի:

 Վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը ներ կա յաց վել են հետ ևյալ հիմ նա վո րում նե
րի շր ջա նակ նե րում.

 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
րով` 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 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 մա նը 
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 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 նա խա գա հը չի ձեռ նար կում ան հրա ժեշտ 
մի ջոց ներ, 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: Ի սկ վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը 
մեր ժե լը ան մի ջա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման բա ցա կա յու թյան, 
ան ձնա կան շա հագրգռ վա ծու թյան հիմ նա վոր մամբ ոչ ի րա վա սու 
սուբյեկտ հան դի սա նա լու մա սով ևս ոչ ի րա վա չափ է, քա նի որ դի
տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված 
դի մումբո ղոք նե րը` օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում
նե րի հիմ քով 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:

 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՝ զր կե լով բո ղո քա բեր նե րին ՏԸՀ ո րո շում նե րը մինչև ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րը ամ փո փե լը 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 Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի կող մից մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը 
քն նե լու և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման շր ջա նակ նե րում այն գնա հա
տե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից օբյեկ տի ը նտ րա
կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ դի մումբո ղոք ներ 
ներ կա յաց նե լու ի րա վա սուբյեկտ հան դի սա նա լու հան գա ման քը 
բխում է actio popularis բո ղոք նե րի ի նս տի տու տից, ո րից բխում է, 
որ այլ ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ 
այլ մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն պետք է ու նե նան այն հա սա րա կա կան 
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կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց նպա տակ նե րից են կո լեկ տիվ կամ 
հա մայն քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:

 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 նե լու հան գա ման քի ի րա
վա կան գնա հա տա կա նը չէր 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 է դի մու մա տու նե րի պատ շաճ վար չա րա
րու թյան ի րա վուն քը: 

Այն դիր քո րո շու մը, ը ստ ո րի՝ դի մումբո ղո քում ներ կա յաց ված փաս
տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված են ե ղել նաև հա
մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 
գրան ցա մա տյան նե րում, ու սում նա սիր վել և գնա հա տել է վեր ջին նե
րիս ազ դե ցու թյու նը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա, չի կա րող 
ա զա տել ի րա վա սու մար մին նե րին այդ դի մումբո ղոք նե րով ներ
կա յաց ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ քն նու թյուն չի րա կա նաց
նե լու պար տա կա նու թյու նից, քա նի որ հայց վոր նե րի կող մից ներ
կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րով ար ձա նագր ված խախ տում նե րը 
են թա կա են ե ղել քն նու թյան ի րենց դի մումբո ղոք նե րի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում` այդ վա րույթ նե
րին մաս նա կից դարձ վե լու պայ ման նե րում: Ի սկ դի մումբո ղոք նե
րով ներ կա յաց ված խախ տում նե րի ա ռան ձին ու սում նա սի րու թյունն 
ու «քն նու թյուն»ը, ի նչ պես նաև գրան ցա մա տյա նում կա տար ված 
գրա ռում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը չի կա րող  փո խա րի նել տա
րած քային հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց ման են թա կա վա
րույ թը և այդ ո րո շում նե րի գո յու թյու նը չի կա րող օգ տա գործ վել 
որ պես փաս տարկ վի ճարկ վող ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան գնա
հատ ման տե սան կյու նից:


