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1. Մեկնաբանվող խնդիրը 

 

1. Արդյո՞ք  ՀՀ ոստիկանության պետի  2005 թ. հունվարի 14-ի  թիվ 1 հրամանով 

հաստատված «ՀՀ ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու 

վայրերում հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության կարգի» (հետայսու` 

Կարգ) 9-րդ կետի «ե» ենթակետը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրության 14.1 

հոդվածով ամրագրված խտրականության համընդհանուր արգելքի սկզբունքին: 

 

2. Amici Curiae շահագրգռվածությունը 

 

2. ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ոչ քաղաքական, ոչ կրոնական, շահույթ  չհետապնդող 

հասարակական կազմակերպություն է, որը միավորում է ժողովրդավարության, 

հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների գերակայության 

սկզբունքներն արժևորող անհատների: ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` 

ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների աջակցությունն ու խթանումը, խաղաղասիրական ու 

իրավապաշտպանական գործունեության հզորացումը: 

3. Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ-ի 

ռազմավարական ուղղություններից է հանդիսանում փակ և կիսափակ 

հաստատություններում մարդու իրավունքների վիճակի բարելավման աջակցությունը և 

մարդու իրավունքների ոլորտում հավասարության սկզբունքի տարածումը: 

Կազմակերպության գործունեության նշված ուղղության շրջանակներում  իրականացվել 

են մշտադիտարկումներ, որոնց արդյունքում մշակված առաջարկությունները 

ներկայացվել են նաև համապատասխան գերատեսչություններին1, ինչպես նաև 

կազմակերպվել են հավասարության սկզբունքի և խտրականության համըդհանուր 

արգելքի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված մի շարք 

միջոցառումներ:  

 

                                                           
1ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի վերջին զեկույցներից «Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական 

բուժհաստատություններում 2013 թ.: Հիվանդանոցը երբեք չի կարող տուն դառնալ… ոչ ոքի համար» 

մշտադիտարկման զեկույցը ներկայացվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության քննարկմանը 2014թ.:               

 http://hcav.am/publications/26-09-2014/ 
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3. Ներածություն 

 

4. ՀՀ վարչական դատարանի վարույթում է գտնվում թիվ ՎԴ/0624/05/15 վարչական գործն 

ըստ դիմումի Արտուր Հարությունյանի ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության, երրորդ անձ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի՝ ՀՀ ոստիկանության պետի`14.01.2005թ. թիվ 1-Ն հրամանի 9-

րդ կետի <ե> ենթակետը անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին: Դիմումը վարույթ է 

ընդունվել 2015 թվականի մարտի 6-ին ՀՀ վարչական դատարանի որոշմամբ: 

5. Դիմողը` Արտուր Հարությունյանը, (հետայսու` Դիմող) ՀՀ ոստիկանության պետի` 2012 

թ. նոյեմբերի 1-ի թիվ 4420-Ա հրամանի համաձայն ընդգրկվել է ՀՀ ոստիկանության 

համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն 

իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի (հետայսու` Դիտորդների խումբ) 

կազմ` երեք տարի ժամկետով: 

6. 2014 թ. դեկտեմբերի 21-ին Դիմողը ստացել է ՀՀ փաստաբանական գործունեության թիվ 

1842 արտոնագիր, ինչով ձեռք է բերել փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունք: ՀՀ ոստիկանության պետի 2015 թ. փետրվարի 11-ի թիվ 207-Ա հրամանով 

Դիմողի անդամակցությունը Դիտորդների խմբում դադարեցվել է հիմք ընդունելով 

Կարգի 9-րդ կետը:  

7. Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից արտահայտած դիրքորոշման` փաստաբանի կողմից 

դիտորդների խմբի անդամ հանդիսանալը կարող է նախաքննության փուլում գտնվող 

գործի ընթացքում գործի վերաբերյալ տեղեկատվության արտահոսքի պատճառ դառնալ, 

ինչը կվնասի հանցագործության բացահայտմանն ուղղված ջանքերին2:  

8. Դիմողի կարծիքով վիճարկվող նորմը հակասում է իրենից ավելի բարձր իրավական ուժ 

ունեցող նորմերի: Վիճարկվող նորմի կիրառմամբ խախտվել է նրա` սահմանադրական 

իրավունքները, ուստի վիճարկվող նորմը ենթակա է անվավեր ճանաչելու: 

                                                           
2 Մամլո-ասուլիս «Իրավաչա՞փ է ոստիկանապետի հրամանը, թե՞ ոչ», 11:50 րոպեից:  

«Քանի որ փաստաբանները բազմաթիվ առընչություն են ունենում տարբեր քրեական գործերի հետ և կարող է 

որոշակի տեղեկատվության և ինֆորմացիայի արտահոսք կատարվի, այդ շահագրգռված քրեական գործով, իսկ 

ձեռբակալվածների պահման վարյերը այն վայրերն են, որտեղ դեռևս անձը կալանավորված չէ, այսինքն դեռևս անձին 

մեղադրանք առաջադրված չէ, նրա կարգավիճակը դեռևս կասկածյալ է, և որոշակի արտահոսքի դեպքում կարող է 

տվյալ անձի կողմից կատարված հանցագործությունը արդեն հնարավոր չլինել ապացուցել: Այսինքն այդ 72 ժամվա 

ընթացքում ոստիկանության կողմից, այլ մարմինների կողմից իրականացվում են օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումներ, փորձաքննություններ, որոնք պետք է բավարար հիմնավոր ապացույցներ ձեռք բերեն, որպեսզի 

անձին մեղադրանք առաջադրվի:» 

 h https://youtu.be/_G93z1RQ1ak 
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4. Վերլուծություն 

 

Հիմնական սկզբունքները 

 

9. ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (հետայսու` Հռչակագիր) 

նախաբանի 1-ին կետով հռչակված է`  

Նկատի առնելով, որ մարդկության ընտանիքի բոլոր անդամներին հատուկ 

արժանապատվության և նրանց հավասար ու անկապտելի իրավունքների ճանաչումը 

հանդիսանում է ազատության, արդարության և համընդհանուր խաղաղության հիմքը, 

և…  

 

10. Հռչակագրի 1 -ին հոդվածով սահմանված է`  

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ և 

իրավունքներով: Նրանք օժտված են բանականությամբ ու խղճով և պարտավոր են 

միմյանց նկատմամբ վարվել եղբայրության ոգով: 

 

11. Օրենքի առջև հավասարության սկզբունքը սահմանված է միջազգային համընդհանուր և 

տարածաշրջանային հիմնարար իրավական փաստաթղթերով` Քաղաքացիական և 

քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագրով, Մարդու 

իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով և այլն: 

 

12. Հավասարության սկզբունքը սահմանված է նաև ՀՀ Սահմանադրությամբ:  

Համաձայն ՀՀ Սահամանդրության 14.1 հոդվածի`  

14.1 Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: 

Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ 

սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, 

աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը 

պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից 

կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է: 
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13. ՀՀ Սահմանադրական դատարանը մի շարք գործերով կայացված որոշումներում նաև 

անդրադարձել է խտրականության արգելքի սկզբունքի կիրառման անհրաժեշտությանը: 

Այսպես ՀՀ Սահմանադրական դատարանը իր 2015 թ. մարտի 3-ի թիվ ՍԴՈ-1192 

որոշման3 մեջ արձանագրել է հետևյալը` 

Մասնավորապես, օրենսդրորեն համարժեքորեն չեն լուծվել գույքային 

խտրականության հետ կապված հարցերը, ընդ որում` խնդիրն առկա է ինչպես 

վարչական դատավարության, այնպես էլ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու 

նախապայմանների օրենսդրական միասնական քաղաքականության շրջանակներում, 

ինչն ըստ էության նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում խտրական վերաբերմունքի 

ցուցաբերման հնարավոր դրսևորումների համար՝ պայմանավորված անձի գույքային 

դրության հիմքով: Այս հանգամանքը փաստվում է ելնելով նրանից, որ «Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասը միանշանակ սահմանում է, որ 

«Օրենքները պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը և չպետք է հակասեն ՀՀ 

սահմանադրական դատարանի որոշումներին», իսկ վերջիններս իմաստ ու 

բովանդակություն են ստանում, դառնում են իրավունքի աղբյուր իրենց 

ամբողջականության մեջ՝ հիմքում ունենալով սահմանադրական դատարանի 

իրավական դիրքորոշումները: 

 

14. 2015 թ. ապրիլի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1197 որոշմամբ4 ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 

արձանագրել է` 

Խնդիրը դիտարկելով նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-1135 որոշման 

լույսի ներքո, առաջնորդվելով իրավահավասարության սահմանադրական սկզբունքի 

խախտումը բացառելու նկատառումներով և հաշվի առնելով խտրականության 

արգելման սկզբունքի, դատական պաշտպանության, դատարանի մատչելիության 

                                                           
3 Քաղաքացիներ Արա Սարգսյանի, Դվին Իսանյանսի, Ռուդոլֆ Հովակիմյանի, Մագդա Եղիազարյանի, Արամ 

Սարգսյանի, Խաչատուր Մարոզյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի եվ 158-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ միավորված գործով 2015 թ. մարտի 3-ի ՀՀ Սահմանադրական դատարանի թիվ ՍԴՈ-1192 

որոշում: 

 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95999 
4 ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 171-

րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասության, 173-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասության՝ ՀՀ 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 2015 թ. ապրիլի 7-ի ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի թիվ ՍԴՈ-1197 որոշում: 

 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96759 
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իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի և Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումները, հոգեկան խանգարում ունեցող 

անձանց իրավական պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը` 

Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ դատական պաշտպանության, դատարանի 

մատչելիության, ներառյալ դատական ակտերը բողոքարկելու` անձի իրավունքները 

պետք է հավասարապես վերաբերելի լինեն նաև այն անձանց, ում գործունակության 

հարցը քննվում է դատարանում: 

 

15. Իրավաբանների դերի վերաբերյալ հիմնարար սկզբունքների5 23-րդ սկզբունքի 

համաձայն`  

23. Իրավաբանները, ինչպես և այլ քաղաքացիները օժտված են արտահայտվելու, 

հավատքի, միավորումների և հավաքների ազատությամբ: Մասնավորապես նրանք 

պետք է իրավունք ունենան մասնակցություն ունենալ իրավունքի, արդարադատության 

իրականացման, մարդու իրավունքների զարգացման և պաշտպանության վերաբերյալ 

հանրային քննարկումներին, ինչպես նաև միանալ կամ կազմավորել տեղական, 

ազգային և միջազգային կազմակերպություններ ու մասնակցել այդ 

կազմակերպությունների հանդիպումներին, զերծ մնալով իրավաչափ գործունեության 

կամ իրավաչափ կազմակերպության անդամակցության հիմքով որևէ մասնագիտական 

սահմանափակումներից: … 

 

16. Նմանօրինակ դրույթ է սահմանված նաև Փաստաբանի մասնագիտության 

իրականացման ազատության վերաբերյալ ԵԽՆԿ թիվ R(2000)21 հանձնարարականով:  

 

Իրավական հիմք 

 

17. ՀՀ ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում 

հասարակական դիտորդների խումբը ձևավորվել է ի կատարումն «Ձերբակալված և 

կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի: Համաձայն այս 

հոդվածի ՝ 

                                                           
5 Basic Principles on the Role of Lawyers Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 
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  Ձերբակալվածներին պահելու վայրերի և կալանավորվածներին պահելու վայրերի 

գործունեության նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունն իրականացվում է 

լիազորված համապատասխան մարմնի ղեկավարի կազմավորած հասարակական 

դիտորդների խմբի միջոցով: 

Ձերբակալվածներին պահելու վայրերի և կալանավորվածներին պահելու վայրերի 

նկատմամբ հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը, ինչպես նաև 

հասարակական դիտորդների խմբի կազմը և իրավասությունը սահմանում է լիազորված 

համապատասխան մարմնի ղեկավարը: 

…: 

 

18. ՀՀ ոստիկանության պետի 2005 թ. հունվարի 14-ի  թիվ 1 հրամանով հաստատված «ՀՀ 

ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում 

հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության կարգի» կարգի 1-ին կետի 

համաձայն` 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի ձերբակալված 

անձանց պահելու վայրերում(այսուհետ՝ ՁՊՎ) հասարակական դիտորդների խումբը 

(այսուհետև՝ խումբ) ոստիկանությունում ձերբակալվածներին պահելու վայրերում 

պահվող անձանց իրավունքների և ազատությունների պահպանման խնդիրներով 

զբաղվող վերահսկող մարմին է: 

 

19. Կարգի 12-րդ կետով սահմանվում է խմբի անդամի իրավունքները: Ըստ նշված կետի`  

12. Խմբին առաջադրված խնդիրները լուծելու նպատակով խմբի անդամներն իրավունք 

ունեն անարգել այցելել ՁՊՎ-ներ, հանդիպել ՁՊՎ-ում պահվող անձանց, ծանոթանալ 

ՁՊՎ-ների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերին, ՁՊՎ-ում 

պահվող անձի համաձայնությամբ՝ նրա անձնական գործին և գրագրությանը, 

բացառությամբ պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթերի: 

 

20. Կարգի 9-րդ կետի «ե» ենթակետի համաձայն. 

9. Խմբի անդամ չի կարող լինել այն անձը, ով՝ 

…  

ե) հանդիսանում է փաստաբան. 
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…: 

 

21. Կարգի 22 –րդ կետի համաձայն`  

22. Խմբի անդամի լիազորությունները դադարեցվում են Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության պետի հրամանով, եթե. 

… 

դ) առկա են սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված հիմքերը. 

…: 

 

22. Այսպիսով Հասարակական դիտորդների խումբը ձերբակալվածների պահման վայրերի 

նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականացնող մեխանիզմ է: 

Հասարակական վերահսկողության մեխանիզմը հանդիսանում է ժողովրդավարական 

հասարակությունում ժողովրդի կողմից իր իշխանության իրացման միջոցներից մեկը: 

Այն է` հասարակության կողմից մարդու իրավունքների ոլորտում պետական մարմնի 

գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու միջոց: Ուստի` 

Հասարակական դիտորդների խմբի շրջանակներում հսկողություն իրականացնելու 

հնարավորություն պետք է ունենան հասարակության բոլոր անդամները:  

23. Միևնույն ժամանակ, Կարգով հասարակության որոշ խմբերի համար սահմանվում է 

սահմանափակում Հասարակական դիտորդների խմբի աշխատանքներին ներգրավվելու 

համար: Այս խմբերի շարքում է ներառված նաև «փաստաբանները»:  

 

«Փաստաբան» հասկացության սահմանումը 

 

24. «Փաստաբան» հասկացության սահմանումը տրված է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ 

օրենքով: Ըստ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի`  

1. Փաստաբան է այն անձը, որն ունի իրավաբան բակալավրի կամ իրավաբան 

դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և ստացել է համապատասխան 

արտոնագիր` փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համար: 

…: 
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25. Նույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասին համաձայն`  

1. Փաստաբանական գործունեությունն իրավապաշտպան գործունեության տեսակ է, 

որն իրականացնում է փաստաբանը և ուղղված է իրավաբանական օգնություն ստացող 

անձի իրավունքների, ազատությունների և շահերի իրականացմանն ու 

պաշտպանությանը՝ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով և եղանակներով: 

… 

 

26. Այսպիսով, փաստաբանը, անձ է, ով «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված դեպքում և կարգով ստանում է որոշակի գործունեություն իրականացնելու 

իրավունք: Նշված անձը ձեռք է բերում փաստաբանի կարգավիճակ և նաև հանդիսանում 

է Փաստաբանների պալատի անդամ: Փաստաբանը նաև ձեռք է բերում իր 

կարգավիճակից բխող իրավունքներ:  

27. Միևնույն ժամանակ ստանձնելով անձի պաշտպանությունը, այսինքն հանդես գալով 

որպես պաշտպան, կամ հանդես գալով որպես ներկայացուցիչ փաստաբանական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող անձը ձեռք է բերում նաև լրացուցիչ 

իրավունքներ: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օր-ի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

ր կետի համաձայն` պաշտպանը իրավունք ունի առանձին, խորհրդապահական 

կարգով (կոնֆիդենցիալ), անարգել տեսակցել իր պաշտպանյալի հետ` առանց 

տեսակցությունների թվի և տևողության սահմանափակման: 

28. Նմանապես, փաստաբանի պարտավորությունների մի մասը բխում է ուղղակիորեն 

Փաստաբանների պալատի անդամ, այսինքն փաստաբան հանդիսանալու 

կարգավիճակից, մյուս մասը բխում է փաստաբանի կողմից անմիջականորեն 

փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու կարգավիճակից: 

Փաստաբանական գործունեության տեսակները սահմանված են «Փաստաբանության 

մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ մասին 2-րդ հոդվածով:  

 

29. Համաձայն սույն դրույթի` 

2. Փաստաբանը կարող է իրականացնել հետևյալ գործունեությունը՝ 

1) խորհրդատվություն, ներառյալ՝ վստահորդներին խորհրդատվություն տրամադրելը 

նրանց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, փաստաթղթերի 
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ուսումնասիրումը, իրավաբանական բնույթի այլ փաստաթղթերի կազմումը (այսուհետ` 

խորհրդատվություն). 

2) ներկայացուցչություն, ներառյալ՝ ներկայացուցչությունը դատարանում (այսուհետ` 

դատական ներկայացուցչություն). 

3) քրեական գործերով պաշտպանություն. 

4) օրենքով նախատեսված դեպքում և կարգով վկային իրավաբանական օգնություն 

ցույց տալը: 

 

30. Այսպիսով, «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված գործունեություն իրականացնելը հանդիսանում է այն անձի իրավունքը, 

ով «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխանելու 

պայմաններում և սահմանված ընթացակարգի արդյունքում ստացել է այդ 

գործունեությունը իրականացնելու իրավունք:  

31. Եվ անկախ նրանից, թե փաստաբանը իրականացնում է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որևէ գործառույթ, թե ոչ, նա 

պարտավոր է հետևել «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին 

մասին 2-րդ, 4-րդ, 4.1-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերով նախատեսված դրույթներին: 

Մասնավորպես, նա պարտավոր է. 

 2) պահպանել սույն օրենքի, փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի և 

փաստաբանների պալատի կանոնադրության պահանջները. 

… 

4) մշտապես կատարելագործել իր գիտելիքները. 

4.1) սահմանված կարգով և ժամաքանակով մասնակցել սույն օրենքով նախատեսված 

վերապատրաստման դասընթացներին. 

5) մուծել անդամավճարներ. 

… 

7) կատարել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 

պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

պարտականությունները, եթե այդ պարտականությունների կատարումը չի խախտում 

սույն օրենքով նախատեսված փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման պահանջը. 
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8) կատարել փաստաբանների պալատի մարմինների և փաստաբանների պալատի 

նախագահի` իրենց իրավասության սահմաններում ընդունված իրավական ակտերի 

պահանջները: 

 

32. Փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձը 

սահմանափակվում է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին 

մասին 1-ին, 3-րդ, 6-րդ կետերով նախատեսված դրույթներով այն դեպքերում, երբ նա 

անմիջականորեն ներգրավված է կամ իրականացնում է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված գործողություններից որևէ մեկը: Այն է 

փաստաբանը պարտավորվում է` 

1) ազնվորեն և բարեխղճորեն պաշտպանել վստահորդի իրավունքները և օրինական 

շահերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր միջոցներով 

ու եղանակներով. 

… 

3) չհրապարակել փաստաբանական գաղտնիքը, բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի. 

… 

6) չկատարել վստահորդի շահերին հակասող որևէ գործողություն, չընդունել 

դիրքորոշում՝ առանց նրա հետ համաձայնեցնելու, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

փաստաբանը համոզված է պաշտպանյալի ինքնազրպարտության մեջ, հակառակ 

պաշտպանյալի դիրքորոշման՝ չընդունել դեպքի հետ նրա առնչությունը և 

մեղավորությունը. 

…: 

 

33. Այսպիսով, փաստաբան հանդիսանալը նշանակում է ունենալ փաստաբանական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք: Միևնույն ժամանակ, փաստաբանական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող ամեն անձ չէ, որ իրականացնում է 

փաստաբանական գործունեություն, կամ փաստաբանական գործունեության 

շրջանականերում` ներկայացուցչություն կամ պաշտպանություն քրեական գործերով: 

Բացի այդ, ստանձնելով քրեական գործով անձի պաշտպանությունը` փաստաբանը, 

որպես պաշտպան ձեռք է բերում մի շարք իրավունքներ: Նման պարագայում, 
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Հասարակական դիտորդների խմբի անդամ հանդիսանալու կարգավիճակից բխող 

իրավունքները պաշտպանի համար լրացուցիչ հնարավորություններ գրեթե չեն 

ստեղծում:   

34. Կարգի համապատասխան դրույթը սահմանափակում է փաստաբանական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր անձի իրավունքը` 

ներգրավվել որպես Դիտորդների խմբի անդամ: 

 

Փաստաբան հանդիսանալու հիմքով անձի իրավունքների սահմանափակումը  

  

35. Համաձայն ՀՀ Սահամանադրության 14.1 հոդվածի`  

14.1 Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: 

Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ 

սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, 

աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը 

պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից 

կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է: 

  

36. Հաշվի առնելով, որ ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում բացակայում է 

«խտրականություն» հասկացության սահմանումը սույն վերլուծության նպատակով 

կօգտագործվեն միջպետական կառույցների և միջազգային իրավական ակտերով տրված 

սահմանումները:  

37. Համաձայն ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեի թիվ 18-րդ մեկնաբանության`  

խտրականությունը՝ անձի, ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ 

այլ հայացքների, ազգային կամ սոցիալական ծագման, գույքային վիճակի, ծնունդի կամ 

այլ կարգավիճակի հիմքով տարբերակում, բացառում, սահմանափակում կամ 

նախապատվություն է, որի նպատակն է բացառել կամ վնասել բոլոր անձանց կողմից 

մյուսների հետ հավասար հիմքերով բոլոր իրավունքների և ազատությունների 

ճանաչումը, իրացումը և իրականացումը6: 

                                                           
6 General comment No. 18:  Non discrimination, § 7. 

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622&Lang=en 
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38. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (հետայսու՝ ՄԻԵԿ) 14-րդ հոդվածի 

համաձայն` 

14. Խտրականության արգելում  

Սույն Կոնվենցիայում շարադրված իրավունքներից և ազատություններից օգտվելը 

ապահովվում է առանց խտրականության, այն է՝ անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի 

գույնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ 

սոցիալական ծագումից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելուց, գույքային 

դրությունից, ծննդից կամ այլ դրությունից: 

 

39. ՄԻԵԿ թիվ 12 Արձանագրություն 1-ին հոդվածի համաձայն` 

Հոդված 1 Խտրականության համընդհանուր արգելումը 

1. Օրենքով սահմանված ցանկացած իրավունքից օգտվելը պետք է ապահովվի առանց 

սեռի, ռասայի, գույնի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ կարծիքի, ազգային կամ 

սոցիալական ծագման, ազգային փոքրամասնության պատկանելու, սեփականության, 

ծննդի կամ այլ կարգավիճակի վրա հիմնված խտրականության: 

2. Ոչ մեկի նկատմամբ պետական մարմնի կողմից խտրականություն չպետք է 

դրսևորվի սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված որևէ հիմքով: 

 

40. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր հերթին բազմիցս արձանագրել է, 

որ որպեսզի խնդիրը դիտարկվի ՄԻԵԿ 14-րդ հոդվածի (խտրականության արգելք) 

ներքո, անհրաժեշտ է, որպեսզի համեմատաբար նույն իրավիճակում գտնվող անձանց 

նկատմամբ դրսևորվի տարբեր վերաբերմունք: Նման տարբերակված վերաբերմունքը 

խտրական է, երբ բացակայում է օբյեկտիվ և ողջամիտ հիմնավորում, այլ խոսքերով, երբ 

այն չի հետապնդում իրավաչափ նպատակ և կիրառված միջոցները խելամտորեն 

համաչափ չեն հետապնդվող նպատակին:7   

41. Ուսումնասիրության առարկա Կարգի համաձայն` Հասարակական դիտորդների խմբի 

անդամ չի կարող  լինել այն անձը, ով հանդիսանում է փաստաբան: Շուրջ 1568 անձ 

զկվում է Հասարակական դիտորդների խմբում ընդգրկվելու հնարավորությունից8:  

42. Հետևաբար ուսումնասիրվող դրույթով փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունք ունեցող անձանց նկատմամբ սահմանվում է տարբերակված մոտեցում` 

                                                           
7 Case of Emel Boyraz v. Turkey, 2 December 2014, § 50 
8 http://advocates.am/images/elections/pastabani_or_25_april_2015/Ardzanagrutyun-Ampop_1_25.04.2015.pdf 



16 
 

փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող անձանց արգելվում է 

ներգրավվել Հասարակական դիտորդների խմբի աշխատանքներին որպես դիտորդ: 

Այսինքն, սահմանափակվում է հասարակական գործունեության մեջ ներգրավվելու այն 

անձի իրավունքը, ով ունի փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:  

43. Որպեսզի պարզենք, թե արդյոք այս տարբերակված մոտեցումը հանդիսանում է 

խտրական, անհրաժեշտ է նաև վեր լուծել, թե արդյոք նման մոտեցումը օբյեկտիվորեն 

հիմնավոր է:  

44. Փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող անձանց Դիտորդների խմբում 

ընդգրկվելու իրավունքից զրկելը կարող է հիմնավոր լինել անձի` որպես փաստաբան և 

դիտորդ հանդես գալու ընթացքում շահերի բախումից խուսափելու նպատակից ելնելով: 

Այսպես, ձերբակալվածների պահման վայրերում մշտադիտարակման ընթացքում 

կարող է շահերի բախման խնդիր առաջանալ այն դեպքում, երբ անձը հանդիսանա 

ձերբակալված անձի պաշտպան կամ նպատակ ունենա ներգրավվել որպես այդպիսին: 

Նման դեպքերում անձը հանդիսանալով նույն գործով պաշտպան և նաև Հասարակական 

դիտորդների խմբի անդամ տեսականորեն կարող է փորձել ոչ իրավաչափ կերպով 

ազդել քրեական գործով տարվող քննության ընթացքի վրա:  

45. Այն դեպքում, երբ փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող փաստաբանական 

գործունեության իրավունք ունեցող անձը չի հանդիսանում պաշտպան, գործնականում 

չի իրականացնում փաստաբանական գործունեություն, կամ իրականացնում է 

փաստաբանական գործունեություն այլ ոլորտներում` ոչ քրեական, նա` փաստաբան 

հանդիսանալու հանգամանքից ելնելով չի կարող ոչ իրավաչափ կերպով ազդել գործով 

տարվող քննության վրա: Իսկ եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ նա կարող է որևէ կերպ 

տեղեկատվության փոխանակման կամ այլ միջոցով ոչ իրավաչափ կերպով ազդել 

քրեական գործով տարվող նախաքննության ընթացքի վրա, ապա կարելի արձանագրել, 

որ նման կերպով ազդեցություն կարող են ունենալ Դիտորդների խմբի այլ` փաստաբան 

չհանդիսացող անդամները ևս:  

46. Նման դեպքերից խուսափելը հնարավոր է կիրառելով Հասարակական դիտորդների 

խմբի Էթիկայի կանոնների9 5.10-րդ (Չօգտագործել խմբի անդամությունը անձնական 

շահերի համար) և 7-րդ կետերը (Հասարակական դիտորդների խմբի անդամի կողմից 

                                                           
9 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության էթիկայի կանոններ 

 http://policemonitoring.org/index.php?id=314&m=83 
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սույն կանոնակարգը խախտելը կամ չխախտելը): Մասնավորապես` անձի կողմից խմբի 

անդամությունը անձնական շահերի համար օգտագործելը կարող է հանգեցնել ՀՀ 

ոստիկանապետի կողմից այդ անձի անդամության դադարեցմանը` խմբի ցանկացած 

անդամի միջնորդության հիման վրա: Հնարավոր է մշակել նաև լրացուցիչ 

կարգավորումներ ուղղված Հասարակական դիտորդների խմբի անդամ հանդիսացող 

փաստաբանի կողմից որպես Դիտորդների խմբի անդամ այցելած անձի 

պաշտպանությունը ստանձնելու սահմանափակմանը:  

47. Այսպիսով, տեսականորեն կարող է առկա լինել փաստաբանական գործունեությամբ 

զբաղվելու իրավունք ունեցող անձի` որպես Դիտորդների խմբի անդամ, որոշ 

իրավունքների սահմանափակման օբյեկտիվ հիմնավորում:  

48. Այսինքն, որոշ դեպքերում փաստաբանական գործունեության իրավունք ունեցող անձի, 

ինչպես և այլ անձանց իրավունքները, որպես Դիտորդների խմբի անդամ` կարող են 

ենթարկվել սահմանափակումների: Այս սահմանափակումները կարող են բխել անձի` 

կոնկրետ ձերբակալվածի և նրա գործի հետ առնչություն ունենալու բացասական 

հետևանքները չեզոքացնելու, այլ փաստաբանների համեմատ լրացուցիչ 

արտոնություններ ձեռք բերելու հնարավորությունները սահմանափակելու և շահերի 

բախումից խուսափելու անհրաժեշտություններից ելնելով:  

49. Տվյալ դեպքում Կարգով, որպես շահերի բախման հնարավոր խնդրից խուսափելու միջոց 

է ընտրվել` արգելել փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող 

բոլոր անձանց` ներգրավվել որպես Դիտորդների խմբի անդամ:  

50. Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, անհրաժեշտ է պարզել, թե  արդյոք կիրառված 

միջոցները ողջամտորեն համաչափ են հետապնդվող նպատակին10: Այսինքն, արդյոք 

փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց 

համար սահմանված արգելքը, որպես Հասարակական դիտորդների խմբի անդամ 

ներգրավվելու նկատմամբ համաչափ է կոնկրետ քրեական գործով տարվող 

նախաքննությանը ոչ իրավաչափ միջամտությունից պաշտպանելու նպատակին: 

51. Անձի իրավունքների սահմանափակման տեսանկյունից համաչափության սկզբունքի 

պահպանումը հանդիսանում է կարևորագույն պայման: Փաստաբան հանդիսանալը 

դեռևս չի ենթադրում ուղղակիորեն փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել, կամ 

կոնկրետ դեպքում Հասարակական դիտորդների խմբի ուսումնասիրության առարկա 

                                                           
10 Case of E.B. and Others v. Austria, 7 November 2013, § 73 
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հանդիսացող ձերբակալված անձի գործով պաշտպան հանդիսանալ, կամ ներգրավվել 

որպես այդպիսին:  

52. Այնուամենայնիվ, Կարգով սահմանվող դրույթը զրկում է փաստաբանական 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող բոլոր ՀՀ քաղաքացիներին ներգրավվել 

հասարակական վերահսկողություն իրականացնող մեխանիզմի գործունեությանը: 

Առկա կարգավորման արդյունքում սահմանափակվում է նաև այն անձանց իրավունքը, 

որոնք գործնականում չեն կարող իրենց կարգավիճակից ելնելով վնաս հասցնել 

սահմանափակման միջոցով պաշտպանվող արժեքներին: Նման մոտեցումը չի 

համապատասխանում համաչափության կանոնին:  

53. Ուստի, անհրաժեշտ է մշակել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք, պաշտպանելով 

քրեական գործով տարվող քննության սկզբունքները, միևնույն ժամանակ անհամաչափ 

միջամտություն չեն հանդիսանա անձի` հասարակական կյանքում լիարժեք 

մասնակցություն ունենալու իրավունքին:    

 

5. Եզրակացություն 

 

54. Այսպիսով, Փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող 

բոլոր անձանց համար սահմանված արգելքը ներգրավվել որպես դիտորդների խմբի 

անդամ հանդիսանում է անհամաչափ միջոց Դիտորդների խմբի աշխատանքների 

արդյունքում քրեական գործի վարույթի ընթացքին հնարավոր ոչ իրավաչափ 

ազդեցությունը բացառելու նպատակին հասնելու համար: ՀՀ ոստիկանության պետի  

2005 թ. հունվարի 14-ի  թիվ 1 հրամանով հաստատված «ՀՀ ոստիկանության 

համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում հասարակական դիտորդների 

խմբի գործունեության կարգի» 9-րդ կետի «ե» ենթակետը չի համապատասխանում 

խտրականության արգելքի հանըդհանուր սկզբունքին, ինչպես նաև ՀՀ 

Սահմանադրության 14.1. հոդվածի պահանջներին:  


