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• 2017-2019 թթ. ընթացքում Հելսինկյան ասոցիացիայի
փաստաբանների նկատմամբ հարուցվել են շուրջ
30 կարգապահական վարույթներ, որոնցից շուրջ 20-ի դեպքում
նրանք ենթարկվել են կարգապահական տույժի։ Սրանք
առավելապես եղել են «անհնազանդ» փաստաբանների նկատմամբ
հետապնդումների յուրօրինակ դրսևորումներ։

Այս հետապնդումները ուղղված
են եղել առավելապես
քաղաքական զգայունություն
(շարժառիթ) ունեցող գործերով
ներգրավված փաստաբանների
նկատմամբ։ Այդ գործերը լայն
հանրությանը հայտնի են
«Սասնա ծռեր» և «Ժիրայր
Սեֆիլյան» գործեր
անվանումներով։

• Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու
մասին բոլոր որոշումները հիմնականում 2018թ. հոկտեմբերից
սկսած բողոքարկվել են դատական կարգով և այժմ Երևան
քաղաքի դատարաններում ընթանում են համապատասխան
վարույթներ։

Դատական վարույթներն ունեն մի շարք
առանձնահատկություններ.
•

•
•
•
•

ա/ բացառությամբ մեկ վարույթի մյուս բոլոր վարույթները գտնվում են դատական
քննության նախնական փուլում,
բ/ մեկ վարույթով դատական ակտը արդեն բողոքարկվել է ՀՀ վճռաբեկ դատարան,
գ/ դատարան հանձնված բոլոր հայցերով բողոքարկվել է ինչպես
կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որոշումը, այնպես էլ Խորհրդի
կայացրած որոշումը,
դ/ դատավորների մի մասը հայցը վարույթ է ընդունել 4000 ՀՀ դրամ պետական
տուրք վճարելու պարագայում, մի մասը հայցը վարույթ է ընդունել 8000 ՀՀ դրամ
պետական տուրք վճարելու պարագայում,
ե/ դատարաններում գործի քննության ժամանակ միայն մեկ դեպք է եղել, երբ
Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչը չի առարկել նիստը
տեսանկարահանելու դեմ, մյուս բոլոր դեպքերում եղել են առարկություններ, և
դատարանը չի թույլատրել տեսանկարահանել դատական նիստերը։

➢ Կարգապահական
պատասխանատվության
ենթարկելու մասին բոլոր
որոշումները հիմնականում
վերաբերում են երկու
հանգամանքի՝ «դահլիճ լքել» և
«նիստին չներկայանալ»։

➢ Այս երկու հանգամանքների
վերաբերյալ ՓՊ խորհուրդն իր
համար մշակել է «ընդհանուր
մոտեցում» և այն կիրառում է
բոլոր դեպքերի համար՝ առանց
հաշվի առնելու կոնկրետ գործի
կոնկրետ իրավիճակը։

• Ուշագրավ է, որ Խորհրդի որոշումների մի մասի մեջ առկա են
այնպիսի ձևակերպումներ և պատճառաբանություններ, որոնք
ուղղակիորեն անհարգալից վերաբերմունք են տվյալ փաստաբանի
նկատմամբ։

• Օրինակ՝ «Պալատի խորհուրդը եզրակացնում է, որ Արայիկ
Պապիկյանի արարքը կատարված է դիտավորությամբ, այսինքն՝
վերջինս գիտակցել է իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը»։

• Կարգապահական վարույթներից շատերի դեպքում
կարգապահական գործը նախապատրաստող անձը Խորհրդին

ներկայացրել է Եզրակացություն՝ նշելով, որ փաստաբանի
արարքում խախտում չկա։ Այս Եզրակացությունները Խորհրդի
կողմից անտեսվել են ամբողջությամբ։

• Վարույթներից մեկով («նիստին
չներկայանալ» հիմքով) հետապնդվող
երկու փաստաբաններից մեկի
նկատմամբ վարույթը կարճվել է, մյուս
փաստաբանը ենթարկվել է
պատասխանատվության՝ խիստ
նկատողության ձևով։

• «Հելսինկյան ասոցիացիա»
իրավապաշտպան ՀԿ-ն
հարցումներ է կատարել
պետական մարմիններին
պարզելու համար՝ արդյոք կան
վիճակագրական տվյալներ
պետական մարմինների կողմից
փաստաբանների
մասնագիտական
գործունեության խոչընդոտման
դեպքերով։

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ և 9-րդ
հոդվածների հիմքով պետական մարմիններից խնդրել ենք տրամադրել
հետևյալ տեղեկատվությունը՝ տեղեկություն առ այն, թե 2015թ. հունիսի
18-ից մինչև 2019թ. հունվար ամիսը
➢ հանցագործության մասին քանի հաղորդում է ստացվել փաստաբանների մասնագիտական
գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով,
➢ հաղորդման հիման վրա քանի դեպքով է հարուցվել քրեական գործ,
➢ քանի դեպքով է նյութերով մերժվել քրեական գործի հարուցումը,
➢ քանի գործով է մեղադրական եզրակացություն կազմվել և գործը ուղարկվել դատարան,
➢ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332.3-րդ հոդվածով /Փաստաբանի մասնագիտական
գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով/ քանի պաշտոնատար անձ է ենթարկվել քրեական
պատասխանատվության:

➢ Հարցումները ուղարկել ենք
ՀՀ Գլխավոր դատախազին
ՀՀ Մարդու իրավունքների
պաշտպանին
ՀՀ Դատական դեպարտամենտ
ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն
ՀՀ Քննչական կոմիտե
ՀՀ Փաստաբանների պալատ

Հարցմանը պատասխանել են հետևյալ
պետական մարմինները
ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն
ՀՀ Դատական դեպարտամենտ
ՀՀ Քննչական կոմիտե
ՀՀ Փաստաբանների պալատ
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակ

Հարցմանը չի պատասխանել
ՀՀ գլխավոր դատախազությունը

•

Հատուկ քննչական ծառայությունը նշել է, որ 2015թ․ հունիսի 18-ից մինչև 2019թ-ի մարտի
19-ը ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332.3-րդ հոդվածների
հատկանիշերով ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության վարույթում քննվել է 5 քրեական
գործ, որից՝
1. 3 քրեական գործի վարույթը կարճվել է,
2. մեկ քրեական գործը միացվել է այլ քրեական գործի,
3. մեկ քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է:

•

ՀՀ քննչական կոմիտեն նշել է, որ ՀՀ քննչական կոիմտեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332.3
հոդվածի վերաբերյալ վիճակագրություն չի վարում։

•

Դատական դեպարտամենտը նշել է, որ գրությամբ նշված ժամանակահատվածում
քրեական գործերով ՀՀ առաջին ատյանի դատարանների գործունեության վերաբերյալ
վիճակագրական տվյալների համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332.3-րդ հոդվածով
նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ դատական գործեր ՀՀ առաջին ատյանի
դատարաններ չեն ստացվել։

•

ՀՀ Փաստաբանների պալատի աշխատակազմի ղեկավարը նշել է, որ կարգապահական
պատասխանատվության վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունները
հրապարակված են ՀՀ Փաստաբանների պալատի կայքում։ 2018թ․ վերաբերյալ
տեղեկությունները դեռ համակարգվում են։

• Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նշել է, որ 2015թ. հունիսի 18-ից մինչև
2019թ. հունվարի 31-ը ստացվել է թվով 107 գրավոր բողոք և թեժ գծի հեռախոսազանգ։
Ընդհանուր առմամբ արագ արձագանքման միջոցով դրական լուծում արձանագրվել է թվով
75 ահազանգի դեպքում, որից 2015թ․ 7 դեպք, 2016թ․ 14 դեպք, 2017թ․ 15 դեպք, 2018թ․ 37
դեպք, մինչև 2019թ․ հունվարի 31-ը 2 դեպք։ Գրությունով մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակը նշել է, որ խնդիրը հատկապես կարևոր է, քանի որ փաստաբանի
մուտքը ու վստահորդին տեսանկցելն ինքնանպատական չէ, այլ ուղղված է ապահովելու
իրավաբանական օգնության կարիք ունեցող անձի իրավունքերի լիարժեք իրացմանը և մի
շարք դեպքերում կարող է ուղղակիորեն հանգեցնել անձի պաշտպանության իրավունքի
խախտմանը։ Մարդու իրավուքների պաշտպանին հասցեագրված բողոքների
շարունակականությունը վկայում է, որ իրավակիրառ պրակտիկայում դեռևս առկա են
փաստաբանների գործունեությանն առնչվող խնդիրներ։ Արձանագրված խնդիրների զգալի
մասը վերաբերում է վստահորդին տեսակցելու նպատակով ազատությունից զրկման
վայրեր, ոստիկանության կամ քննչական բաժիններ փաստաբանի մուտքը խոչընդոտելու
դեպքերին։

2015թ․ մինչ օրս պարբերաբար խոչընդոտվել է նրա փաստաբանական
գործունեությունը։ Փաստաբանին պարբերաբար ներս չեն թողել ոստիկանության
բաժիններ՝ բերման ենթարկված ակտիվիստների հետ հանդիպելու համար։ ՀՔԾ-ում
այժմ քրեական գործեր կան հարուցված ոստիկանության Աշտարակի, Շենգավիթի,
Էրեբունու և Արաբկիրի բաժինների փաստով, սակայն մինչ օրս ոչ մի անձ սույն
քրեական գործով չի ներգրավված մեղադրյալ։ Փաստաբանը նաև նշել է, որ
Կենտրոնի ոստիկանության բաժնում էլ է խոչընդոտվել նրա գործունեությունը։
Փաստաբանական գործունեությունը խոչընդոտելու 4 դրվագով դիմել է Գլխավոր
դատախազին, տրամադրել համապատասխան նյութեր և տեսանյութեր, սակայն
քրեական գործ չի հարուցվել։ Նրա փաստաբանական գործունեությունը
հիմնականում խոչընդոտվել է 2017թ. աղմկահարույց գործերով նիստերի
ժամանակ։Արայիկ Պապիկյանի և ընտանիքի անդամների նկատմամբ նաև
սպառնալիքներ էին հնչել։ Սակայն այն կասեցվել է 2017թ. նոյեմբերից։ Դիմել են ԱՄՆ
ֆեյսբուքյան օգտատիրոջը գտնելու համար, սակայն մինչ օրս նորություն չկա։

Հայարփի Սարգսյան

Ցանկացել է դիմել Արմավիր ՔԿՀ պետի և մի շարք պատասխանատուների
նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար։ Նրանք մի քանի անգամ թույլ չեն
տվել, որ իր պաշտպանյալների՝ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վարուժան Ավետիսյանի հետ
տեսակցի։ Փաստաբանի գործուենության խոչընդոտման մյուս դեպքը տեղի է
ունեցել 2017թ․ հունիսի 28-ին Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության դատարանի բակում։ «Սասնա ծռերի» գործով նիստին նրան թույլ
չէին տվել մտնել նիստերի դահլիճ։ Նրան քաշքշել են, հրել, գցել։ ՀՔԾ-ում
փաստաբանը ցուցմունք է տվել այդ հանգամանքների վերաբերյալ։ Ներկայիս
ոստիկանապետն էր ամենաակտիվ դերում, ինքն էր այդ օպերացիան ղեկավարում։

Արայիկ Պապիկյան

Մուշեղ Շուշանյան

Պարբերաբար խոչընդոտվել է նրա փաստաբանական գործունեությունը 2016թ․ մինչև
2018թ․ ապրիլյան հեղափոխության օրերը։ Արաբկիրի ոստիկանության բաժնում,
ոստիկանության զորքերի զորամասում, Շենգավիթի,Արաբկիրի բաժիններում
հարուցվել է քրեական գործ, սակայն մինչև օրս մեղավորները բացահայտված չեն։
Արա Ղարագյոզյան

Նորքի ոստիկանության բաժնում վստահորդի մոտ չէին թողնում։ Ե՛վ Սասնա ծռերի, և՛
Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ցույցերի ժամանակ անձանց բերման ենթարկելու
ժամանակ գնացել է բաժիններ, բայց չեն թողել գնալ բերման ենթարկվածների մոտ։
Քրեական գործ չի հարուցվել, վերջին անգամ Մանվել Գրիգորյանի գործի հետ կապված
նյութեր են նախապատրաստվել, բայց բողոք չի ունեցել։

Արսեն Մկրտչյան
Հունիսի 28-ին Սասնա ծռերի դատին ակտիվիստ Դավիթ Եզիազարյանին բերման
ենթարկելու ժամանակ փաստաբանի գործունեությունը խոչտընդոտելու համար
գործը կարճվել էր, բողոքարկել է։ Որպես վիրավորանք մեկ անգամ էլ դիմել է
դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դեպքով։ Կողմերին որ
վիրավորում են, դա էլ դիտվում է անհարգալից վերաբերմունք Թաթուլ Շուշանյանի
գործով։ Նրա եղբայրն է վիրավորել։ Դիմել է, դեռ պատասխան չկա։

Լուսինե Սահակյան
«Անի Հովհանիսյանի գործով էր հակառակ կողմը ՖԲ-ում անհաջող գրառումներ
էր կատարում, բայց չեմ դիմել իրավապահներին և այդպես մնացել է»։

Լիպարիտ Սիմոնյան
Բազմաթիվ անգամ գործունեությունը խոչընդոտվել է , բայց չի դիմել։ Քանի որ
վստահություն չի ունեցել, բացի այդ համարել է ժամանակի կորուստ։

Նինա Կարապետյանց

Նախորդ իշխանությունների օրոք փաստաբանական գործունեությունը խոչընդոտելու
դեպքեր բազմաթիվ են եղել, բայց չի դիմել իրավապահ մարմիններին, քանի որ
անիմաստ է համարել։

Դավիթ Գյուրջյան

Մի գործով տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ է եղել։ Գործ է հարուցվել,
ճանաչվել է տուժող, սակայն կասեցված է։

Ինեսա Պետրոսյան
«2016թ․ հուլիսյան դեպքերից հետո, երբ Սասնա ծռերի դատավարությունը սկսեց,
այդ ժամանակ հենց սկզբից սկեցին խուզարկել փաստաբաններին։ Այդ ժամանակ
իրականում միջամտություն եղավ մեր փաստաբանական գործունեությանը»։ Այդ
փաստով դիմել է Հանրապետության նախագահին, Մարդու իրավունքների
հանձնակատարին և ՄԱԿ-ի համապատասխան գծով ներկայացուցչին։ Թե՛
Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներից, թե՛ նախագահի աշխատակազմից
պատասխաններ չի ստացել և դիմումները մնացել են անհետևանք։ Դիմել էր նաև
աղմկահարույց գործերով դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու
համար, բայց պատասխան չի եղել։

Տիգրան Հայրապետյան

Գործունեությունը խոչընդոտվել է բազմաթիվ անգամներ և՛ քրեական, և՛
քաղաքացիական գործերով։ Սակայն երբևէ համապատասխան մարմինների չի
դիմել, քանի որ դրա վրա լրացուցիչ էներգիա պետք է ծախսի։

Հարություն Բաղդասարյան
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