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Տեղեկանք 2013-2015թ. Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության աջակցությամբ 

իրականացված ռազմավարական դատավարությունների վերաբերյալ 

 

 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ հասարակական կազմակերպությունը 2013թ. ABA 

(Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության) ֆինանսավորմամբ իրականացրել է 

«ռազմավարական դատավարությունների վարչարարություն» ծրագիրը, որի 

շրջանակներում գործող փաստաբաններին ռազմավարական դատավարություններ 

իրականացնելու համար ֆինանսավորումներ են տրամադրվել: 

Ռազմավարական դատավարությունների ցուցակը ներկայացվում է: 

   

1.Արմեն Խալոյանի գործ 

2012թ. հոկտեմբերի 25-ին ՀՀ Ոստիկանության պետի խորհրդականը բռնություն է գործադրել 

Արմեն Խալոյանի նկատմամբ: Ա. Խալոյանը ոստիկանություն էր գնացել ՀՀ ոստիկանապետ 

Վ. Գասպարյանի մոտ ընդունելություն ստանալու համար, սակայն ոստիկանության 

բաժանմունքում ոստիկանության պետի խորհրդականի հետ վիճաբանել են, որից հետո 

վերջինիս կողմից ենթարկվել բռնության: Մասնավորապես` Մերուժան Հակոբյանը Ա. 

Խալոյանին գրիչով հարվածել է, որի արդյունքում կտրվել է նրա վերին շրթունքը: Իսկ ավելի 

ուշ` 2013թ. նոյեմբերի 2-ին, երբ Խալոյանին տեղափոխել են ՀՀ Ոստիկանության Արաբկիրի 

բաժին, բաժնի քրեական հետախուզության պետ Հայկ Կարապետյանն ապտակել և հայհոյել 

է իրեն: 2013թ. նոյեմբերի 2-ին ամբողջ օրն ինքը պահվել է ՀՀ Ոստիկանության Արաբկիրի 

բաժնում առանց սննդի և հանգստի. ավելին, նրան զրկել են բուժօգնության իրավունքից, որի 

կարիքը նա առավել շատ էր զգում: Ա. Խալոյանը գործի դատաքննության ընթացքում 

հայտարարություն է արել ոստիկանության բաժնում իր նկատմամբ դրսևորված 

անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի մասին:   

Թեև ոստիկանության բաժանմունքում Ա. Խալոյանի նկատմամբ դրսևորվել է Մարդու 

իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով արգելված անմարդկային վերաբերմունք և նման 

պայմաններում քրեական գործը հարուցվել է ոչ թե ոստիկանության աշխատակիցների, այլ 

հենց իր` Ա. Խալոյանի դեմ: Գործի նախաքննության ընթացքում Ա. Խալոյանի կողմից 

բազմիցս դիմումներ են ներկայացվել իրաբանական օգնություն ստանալու վերաբերյալ` 

մասնավորապես փաստաբան տրամադրելու մասին, սակայան մերժվել:    

Ա. Խալոյանի իրավունքների պաշտպանության համար, փաստաբանի կողմից կատարվել են 

հետևյալ գործողությունները 

1. 2013թ. մարտի 12-ին Ա. Խալոյանի փաստաբանի կողմից հանցագործության մասին 

հաղորդում է ներկայացրել ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն, որում նշել է, որ Արմեն 

Խալոյանի նկատմամբ (ՀՀ քր. օր. 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 

258-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով) հարուցված քրեական գործի 

քննության ժամանակ` 2013թ. փետրվարի 20-ին կայացած դատական նիստի ժամանակ Ա. 

Խալոյանը հայտարարել է, որ 2012թ. հոկտեմբերի 25-ին Նալբանդյան 133 հասցեում գտնվող 

ՀՀ Ոստիկանության բաժնի ընդունարանում իր նկատմամբ դրսևորված վատ վերաբերմունքի 

մասին, որով խնդրել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: Հանցագործության 

մասին հաղորդում ներկայացնելուց հետո և առաջ փաստաբանի կողմից տարբեր 

հարցումների միջոցով տեղեկություններ եմ ստացվել ձերբակավշլվածներին պահելու 

վայրից, «Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ-ից Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, 
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Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան բժշկական կենտորնից:  

2.  2013թ. հուլիսի 9-ին հատուկ քննչական ծառայությունը որոշում է կայացրել քրեական 

գործի հարուցումը մերժելու վերաբերյալ` հանցակազմի բացակայության 

պատճառաբանությամբ: 

3. 2013թ. հուլիսի 17-ին քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը 

վերադասության կարգով բողոքարկվել է ՀՀ Գլխավոր դատախազին, որն էլ կայացրել է 

բողոքը մերժելու մասին որոշում:  

4. 2013թ. օգոստոսի 26-ին փաստաբանի կողմից դիմում-բողոք է ներկայացվել ՀՀ Երևան 

քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

դատարան` խնդրելով վերացնել ՀՀ Գլխավոր դատախազության 2013թ. հուլիսի 25-ի և ՀՀ 

հատուկ քննչական ծառայության 2013թ. հուլիսի 9-ի որոշումները, պարտավորեցնել 

վերացնել անձի իրավունքների և ազատությունների խախտումները, հարուցել քրեական 

գործ և իրականացնել արդյունավետ քննություն: 

5. 2013թ. օգոստոսի 29-ին Դատարանը որոշում է կայացրել փաստաբանի բողոքն առանց 

քննության թողնելու և այն բողոքաբերին վերադարձնելու մասին:  

6. 2013թ. սեպտեմբերի 11-ին առաջին ատյանի դատարանի 2013թ. օգոստոսի 29-ի` 

բողոքն առանց քննության թողնելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկվել է ՀՀ վերաքննիչ 

քրեական դատարան, որում նշվել են այն էական խախտումները, որոնք թույլ է տվել 

դատարանը:  

7. 2013թ. հոկտեմբերի 14-ին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է կայացրել 

վերաքննիչ բողոքը մերժելու մասին:  

8. 2013թ. նոյեմբերի 5-ին փաստաբանի կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել ՀՀ 

վճռաբեկ դատարան, վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշման դեմ:   

9. 2013թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը որոշում է կայացրել բողոքը 

վերադարձնելու մասին, սակայն իր որոշման մեջ նշել է, «ընդհանուր իրավասության 

դատարանի որոշման մեջ նշված փաստաթղթերը ներկայացնելով` բողոքաբերը նույն հայցով 

կարող է դիմել ընդհանուր իրավասության դատարան»:  

10. 2014թ. հունվարի 15-ին փաստաբանը կրկին բողոք է ներկայացրել առաջին ատյանի 

դատարան` խնդրելով բողոքարկման համար նախատեսված բաց թողնված ժամկետը 

համարել հարգելի, ինչպես նաև բեկանել ՀՀ Գլխավոր դատախազության 2013թ. հուլիսի 25-ի 

և ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության 2013թ. հուլիսի 9-ի որոշումները: Դատարանը 

կայացրել է բողոքը մերժելու մասին որոշում, որը բողոքարկվել է վերաքննիչ, անյուհետր ՀՀ 

Վճռաբեկ դատարան:  

Այսինքն, սույն գործով, անցնելով տարբեր դատական ատյաններով չի հաջողվել ճանաչել 

ոստիկանության բաժնում անձի խոշտանգումներից զերծ մնալու բացառիկ իրավունքի 

խախտման փաստը:   

 

 2.Վահե Մարտիրոսյանի գործ  

Վահե Մարտիրոսյանի  նկատմամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում (ՀՀ 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով) 

փաստաբան Գուրգեն Հարությունյանին ֆինանսավորվել Վահե Մարտիրոսյանի 

իրավունքների պաշտպանության համար նախատեսված ատյանները սպառելուց հետո ՀՀ 

Սահմանադրական Դատարանում ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1 Հոդվածի 
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սահմանադրականությունը վիճարկելու և Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների մասին կոնվենցիայի թիվ 7 Արձանագրության 6-րդ, 3-րդ, 13-րդ 

Հոդվածների և 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների խախտման փաստը ճանաչելու 

նպատակով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնելուն 

համար: Վ. Մարտիրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը գործի դատաքննության փուլում 

մեղադրողի կողմից փոխարինվել է ՀՀքրեական դատավարության 309.1 հոդվածի կարգով: 

Սակայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 

իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ հակասում է ՀՀ 

Սահմանադրության  5-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, 18-րդ և 19-րդ հոդվածներին:    

Փաստաբանի կողմից իրականացված գործողություններ 

1. Փաստաբան Գ. Հարությունյանի կողմից դատահոգեբուժական փորձաքննություն 

նշանակելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացվել Լոռու մարզի ընդհանուր 

իրավասության դատարան, որը դատարանը բավարարել է, նշանակվել է ամբուլատոր 

դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական  փորձաքննություններ: Ստացված 

փորձաքննության եզրակացությանը չի բավարարել պաշտպանական կողմին և 

նշանակվել է լրացուցիչ փորձաքննություն, սակայն այս փորձաքննությունն էլ ըստ 

էության հիմնավորված չի եղել:  

2. 2013թ. Հունիսի 17-ին փաստաբանը երկու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան այն 

փաստով, որ իր մոտ առկա է տեղի ունեցած դեպքի բողջական ձայնագրությունը 

պարունակող սկավառակը:  Դրանում ձայնագրված է ղել Վահե Մարտիրոսյանի և 

տուժողի հանդիպումը: Սակայն դատարանը այն համարել է անընդունելի ապացույց և 

մերժել է միջնորդությունը:  

3. Դատական վիճաբանությունների փուլում փաստաբանը հանդես է եկել պաշտպանական 

ճառով և դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ: 

4. 2013 թվականի հուլիսի 1-ի դատավճռով Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության 

դատարանը  վճռել է՝  

«(…) Ամբաստանյալ Վահե Սուրենի Մարտիրոսյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի 
Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 
հանցագործության կատարման մեջ և դատապարտել ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով, 
(…)»: 

5. Փաստաբանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել դատավճռի դեմ:   

6. Վերաքննիչ դատարանը 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքն 

ընդունել է վարույթ, և քրեական գործը նշանակվել է քննության վճռաբեկ դատարանում գործերի 

քննության համար սահմանված կարգով: 

7. 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշմամբ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Վ. 

Մարտիրոսյանի, պաշտպան Գ. Հարությունյանի և տուժող Ս. Բադալյանի վերաքննիչ բողոքները 

և օրինական ուժի մեջ թողել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանի դատավճիռը: 

8. 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին փաստաբանը բողոք է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան ՀՀ 

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2012թ. հուլիսի 1-

ի դատավճռի և ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի որոշման դեմ:   

9. Վճռաբեկ դատարանը վերադարձրել է բողոքը: Ներկայումս փաստաբանը մշակում է 

գործի հետագա մարտավարությունը և պատրաստվում է դիմել Սահմանադրական 
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դատարան կամ ՄԻԵԴ 

3. Սուրեն Հովսեփյանի գործ  

ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասում իրավական որոշակիություն չկա, 

քանի որ արարքը քրեորեն պատժելի դարձնող հանգամանքի ժամանակահատվածը 

որոշվում է օրական հաշվարկով, իսկ հաշվարկի ընթացակարգի հիմքում ընկած կապված 

կարգը սահմանված չէ: Նման օրենսդրական բացը թույլ է տալիս դատավորներին ՀՀ 

Քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նորմը կիրառել 

համանմանության սկզբունքով և զինծառայողներին քրեական պատասխանատվության 

ենթարկել ոչ միայն 3 ամսից ավելի ժամանակահատվածով, այլև 72 ժամը գերազանցող, 

սակայն 3 ամսից կարճ ժամանակահատվածով զորամասից ինքնակամ բացակայելու 

համար: Տարեկան հարյուրավոր զինծառայողներ են քրեական պատասխանատվության 

ենթարկվում ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի հանգամանքներով, սակայն որոշ 

դեպքերում նրանց արարքները որևէ հանցագործության տարր չեն պարունակում:   

   ՀՀ Քրեական օրենսգրքով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում ոչ թե 72 

ժամը, այլ 3 ամիսը գերազանցող ժամանակահատվածով զորամասից ինքնակամ 

բացակայելու համար, ուստի հարկավոր է հստակ սահմանել այդ ժամանակահատվածի 

ժամային հաշվարկի կարգը: Նման կարգի բացակայության պատճառով հոդվածը դառնում է 

անորոշ, և անհնարին է դառնում առաջադրված մեղադրանքից ամբաստանյալի 

պաշտպանությունը:  

Մինչ 2011թ. մայիսի 23-ին Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրամշակման 

մասին օրենքի ընդունումը հանցագործության կրկնակիությունը սահմանող 21-րդ հոդվածը 

ճանաչվել է ուժը կորցրած:  

ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասով պատասխանատվություն է 

նախատեսվում նույն հանցագործությունը մի քանի անգամ գործելու համար, և այս առումով 

հարկավոր է պարզել ՀՀ Սահմանադրությանը ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 

համապատասխանության հարցը:    

Ծրագրի իրագործման ժամանակահատվածում փաստաբանը պատրաստել և 

ներկայացրել է վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ: 

2013թ. փետրվարի 28-ին Վերաքննիչ դատարանը մերժել է բողոքը:  Մարտի 18-ին 

փաստաբանը Վերաքննիչ դատարանի 2013թ. փետրվարի 28-ի որոշումը բեկանելու դիմում է 

ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան:  

Բոլոր ատյաններին դիմելուց հետո փաստաբանը մտադրվել է դիմել Սահմանադրական 

դատարան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև Եվրոպական դատարան: 

Սուրեն Հովսեփյանի փաստաբան Հ. Հովսեփյանի բողոքը վերադարձվել է ՀՀ Վճռաբեկ 

դատարանի 2013թ. ապրիլի 22-ի որոշմամբ փաստաբանի կողմից ներկայացրած Սուրեն 

Հովսեփյանի բողոքը հետ վերցնելու պատճառով:   

Հաշվի առնելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս գործի շրջանակներում 

թիրախ հանրության համար այս հարցի լուծման կարևորությունը` փաստաբանի հետ 

խորհրդակցելուց հետո Կազմակերպությունը որոշում կայացրեց  ՀՀ Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի միջոցով դիմել Սահմանադրական դատարան:   

Հունիսի 6-ին փաստաբանի և ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցի 
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անունից Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմում է ներկայացվել  ՀՀ 

Սահմանադրությանը ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների 

համապատասխանության մասին հայցը ՀՀ Սահմանադրական դատարանում 

ներկայացնելու համար: 

Հունիսի 15-ին ՄԻՊ փաստաբանը հրավիրվել է գրասենյակ հայցին առնչվող հարցերը 

քննարկելու համար:  ՄԻՊ-ը ընդգծեց ՀՔԱՎ-ի և փաստաբանի հայցում արծարծված 

հարցերի կարևորությունը և համաձայնեց ներկայացնել այն ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանում: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև հետագա գործողությունները: 

Որոշվեց  հայցը նախ ներկայացնել Դատավորների նախագահների խորհրդին` նրանց 

դիրքորոշումը ճշտելու նպատակով և միայն դրանից հետո դիմել ՀՀ Սահմանադրական 

դատարան 

 2013թ. օգոստոսին ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը  ներկայացրել է գործով 

բողոքը Դատարանների նախագահների խորհուրդ` տվյալ հարցով նրանց դիրքորոշումները 

պարզելու նպատակով: ՄԻՊ-ի դիմումի վերաբերյալ դատարանների նաագահների խորհրդի 

կողմից պատասխան չի ստացվել:  

 

4.Արմեն Բադալյանի գործ 

 

2011թ. հուլիսի 22-ին ՀՀ ոստիկանության Արմավիրի մարզի քննչական բաժնի քննիչ Արմեն 

Ումուրշատյանի և Մեծամոր քաղաքի բնակիչ Արմեն Խաչատուրի  Բադալյանի միջև տեղի 

ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում, քննիչի կողմից Ա.Բադալյանի կնոջ հասցեին 

հնչեցված հայհոյանքներին ի պատասխան Արմեն Բադալյանը ևս քննիչի հասցեին տվել է 

հայհոյանքներ:  

Նույն օրը ՀՀ ոստիկանության ՔԳՎ Արմավիրի մարզի քննչական բաժնում ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցվել է քրեական գործ` Արմեն Բադալյանի 

կողմից իշխանության ներկայացուցիչ` նույն բաժնի քննիչ Արմեն Ումուրշատյանի 

նկատմամբ իբր բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ տալու պատճառաբանությամբ: 

Հայաստանում արատավոր պրակտիկայի է վերածվել այն փաստը, որ իրավապահ 

մարմինների և մասնավորապես` ոստիկանության աշխատակիցները ՀՀ Քրեական 

օրենսգրքի 316-րդ և 374-րդ հոդվածները կիրառում են իրավախախտումները կոծկելու և 

«անցանկալի անձանց» պատժելու համար: Այս առանձին դատական գործը հանդիսանում է 

նման անօրինականությունների դրսևորման հերթական օրինակ, երբ փորձ է արվում վրեժ 

լուծել Արմեն Բադալյանից քննիչի հասցեին ուղղած հայհոյանքների համար` նրան ապօրինի 

հիմքերով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով: Ուստի, Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացվելիք վճիռը կարող է առանցքային 

դերակատարում ունենալ վերոնշյալ իրավական նորմերի ապօրինի և անհիմն կիրառման  

գործելաոճը վերացնելու հարցում:  

 

2013թ. մարտի 20-ին փորձագետ փաստաբանը Մարդու իրավունքերի Եվրոպական 

դատարան նախնականան նամակ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ 

նախնական նամակ այն հիմքով, դատարանից ամբողջական փաթեթ ստանալուց հետո 

հիմնական բողոքը ուղարկելու համար:  
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2013թ. մայիսի 29-ին փաստաբանը ներկայացրել է հիմնական բողոքը, որով 

պահանջել է, ճանաչել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների կոնվենցիայի 

7-րդ հոդվածի և 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների խախտումը տրամադրել արդարացի 

փոխհատուցում այդ թվում` ազգային ատյաններում դատական ծախսերի փոխհատուցումը:  

 

5. Կամո Աֆիցերյանին  

Կամո Աֆիցերյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, 

սական, դատարանը 2013 թվականի նոյեմբերի 07-ին որոշում է կայացրել Կամո Աֆիցերյանի 

նկատմամբ կալանավորումը գրավով փոխարինելու մասին: Որոշում կայացնելու հաջորդ 

օրը, Կամո Աֆիցերյանը վճարվել է գրավի գումարը և ազատ է արձակվել ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» 

քրեակատարողական հիմնարկից:  

2013 թվականի նոյեմբերի 25-ին Վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել Լոռու 

մարզի դատախազության դատախազ Վ. Ստեփանյանի վերաքննիչ բողոքը բավարարելու, ՀՀ 

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի` մեղադրյալ Կամո Աֆիցերյանի 

նկատմամբ որպես կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց գրավի կիրառումը 

թույլատրելի ճանաչելու մասին 2013 թվականի նոյեմբերի 07-ի որոշումը բեկանել, ուժի մեջ է  

թողել այն որոշումը, որով Կամո Աֆիցերյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը մեկ ամիս 

ժամկետով երկարացվել է: 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ին Կամո Աֆիցերյանը 

հիվանդության պատճառով շտապօգնության ավտոմեքենայով տեղափոխվել է Վանաձորի 

Ինֆեկիցոն հիվանդանոց: 2013 թվականի դեկտեմբերի 03-ին ՀՀ Ոստիկանության Բազումի 

բաժանի աշխատակիցները այցելել են հիվանդանոց և բուժումն ընդհատելով` Կամո 

Աֆիցերյանին տեղափոխել են ՀՀ ոստիկանության Բազումի բաժին, որից հետո տեղափոխել 

են ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզի ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայր, 

չնայած այն հանգամանքին, որ բժշկի կողմից նրա մոտ ախտորոշված հիվանդության և 

բուժման ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկացվել է վարույթն իրականացնող 

մարմնին: Ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների արդյունքում խախտվել է 

Կ. Աֆիցերյանի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված 

անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու և ազատության իրավունքը:  

Փաստաբան Կ. Թումանյանի կողմից 2013թ. նոյեմբերի 26-ին վերաքննիչ քրեական 

դատարանի խափանման միջոց գրավով փոխարինելու մասին որոշման դեմ ներկայացվել է 

վճռաբեկ բողոք ՀՀ վճռաբեկ դատարան, որում հիմնավորվել են ՀՀ վերաքննիչ դատարանի 

կողմից թույլ տրված խախտումները, որը սակայն 2013թ. դեկտեմբերի 27-ի որոշմամբ  

վճռաբեկ բողոքը վերադարձվել է:  

2014թ. նոյեմբերի 26-ին փաստաբանի կողմից ՀՀ վերաքննիչ դատարանի որոշումը 

պարզաբանելու մասին որոշում ներկայացվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան, որի 

վերաբերյալ դատարանը պատասխան գրություն է ուղարկել այն մասին, որ որոշումը 

պարզաբանելու հիմքեր չկան:  

2013թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ վերաքննիչ դատարանի պարզաբանում կատարելու մասին 

որոշման դեմ:  

Փաստաբան Կարեն Թումանյանի կողմից 2014թ. մարտի 25-ին դիմում է ներկայացվել ՀՀ 
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մարու իրավունքների եվրոպական դատարան մարդու իրավունքերի և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի, 5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին և 1-ին մասի <գ> ենթակետի և 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի խախտման 

հիմքով:  

6.Հովհաննես Չափարյան  

2014թ. Հունվարի 13-ին անօրինական կարգով, «շտապ օգնություն» ծառայության 

մեքենայով Լոռու մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր է տեղափոխվել Հովհաննես 

Չափարյանը: Հովհաննես Չափարյանին հոգենյարդաբանակ հիվանդանոց տեղափոխելիս 

որևէ ձևով չի տեղեկցվել իրեն տեղափոխելու հիմքերի և պատճառների մասին, Հ. 

Չափարյանը Լոռու մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում պահվել է մինչև 

հունվարի 31-ը, որի արդյունքում խախտվել է Հ. Չափարյանի ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունքը: Հ. Չափարյանի վերաբերյալ ստացված փաստաթղթերում 

առկա է մի փաստաթուղթ, որով նա տալիս է իր համաձայնությունը բուժվելու համար, որից 

սակայն պարզ չէ, թե որ պետական մարմնին է այն ուղղված և որտեղ է կազմվել, ում կողմից:    

Փաստաբանի կողմից մինչև ծրագրի շրժանակներում իրեն ֆինանսավորելը 

հարցումների միջոցով հոգեբուժական դիսպանսերից ստացվել են Հ. Չափարյանի 

վերաբերյալ փաստաթղթեր: 2014թ. փետրվարի 28-ին փաստաբան Կ. Թումանյանի կողմից 

հարցում է ուղարկվել ՀՀ Վանաձորի բժշկական կենտրոն ստանալու տեղեկություն, թե 2014 

թվականի հունվարի 13-ին շտապ օգնությունում Հ. Չափարյանի վերաբերյալ գրանցված 

կանչի շրջանակներում ինչ ախտորոշում է գրանցվել շտապ օգնության կանչի թերթիկում և 

ինչ գործողություններ են կատարել շտապ օգնության անձնակազմը, ինչպես նաև խնդրել է 

տրամադրել Հ. Չափարյանի վերաբերյալ բժշկական բոլոր փաստաթղթերի 

լուսապատճենները: 

2014թ. մարտի 26-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոնինց ստացվել է պատասխան 

գրություն, որով հայտնել են որ Հ. Չափարյանի մոտ ախտորոշվել է հոգեշարժական գրգռված 

սուր վիճակ և նա տեղափոխվել է հոգեբուժական դիսպանսեր: Միաժամանակ տրամադրվել 

է փաստաբանի կողմից պահանջված փաստաթղթերի պատճեննրը:  

2014թ. մարտի 27-ին փաստաբանի կողմից հարցում է ուղարկվել ՀՀ ոստիկանության 

Բազումի բաժին ստանալու տեղեկություն այն մասին, թե Հ. Չափարյանի վերաբերյալ 2014թ. 

հունվարի 13-ին ահազանգ ստացվել է, թե ոչ:  

2014 թվականի ապրիլի 25-ին Կ. Թումանյանի կողմից հայցադիմում է ներկայացվել ՀՀ 

Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ընդդեմ ՀՀ ԱՆ «Լոռու մարզային 

հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության` 

Հովհաննես Չափարյանին Հոգենյարդաբանական դիսպանսեր տեղավորելը և պահելը ոչ 

իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին: 

2014 թվականի հուլիսի 31-ին Դատարանը կայացրել է վճիռ` Հովհաննես Հակոբի 

Չափարյանի հայցն ընդդեմ ՀՀ ԱՆ «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» 

պետական փակ բաժնետիրական ընկերության` Հովհաննես Չափարյանին ՀՀ 

առողջապահության նախարարության «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական 

դիսպանսեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունում տեղավորելը և պահելը ոչ 

իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին, մերժել: Պատճառաբանությամբ, որ անձի 

իրավունքների խախտում չի եղել, մասնավորապես հոգենյարդաբանական դիսպանսերի 
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կողմից Հ. Չափարյանին ազատությունից զրկելը եղել է իրավաչափ: 

Փաստաբանի կողմից 2014թ. օգոստոսի  25-ին ներկյացվել է վերաքննիչ բողոք Լոռու 

մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմա դեմ:  

Վերաքննիչ բողոքը դատարանի կողմից 19.09.2014թ. ընդունվել է վարույթ և կայացրել 

է այն մերժելու մասին որոշում :  

 

7.Վահան Ասլիկյանի 

2012 թ-ին հունվարի 18-ին ՀՀ ՊՆ 68617 զորամասի ենթասպա Վահան Ասլիկյանը 

էսենցիա խմելու միջոցով ինքնասպան է եղել: Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ 

քր. օր. 110 հոդվածի 1 մասի հատկանիշներով: Վահան Ասլիկյանի մոտ հայտնաբերվել է իր 

կողմից գրված բացատրագիր, որով որպես իր մահվան համար պատասխանատուներ նշել է 

սպայական կազմից երկու զինվորականների անուններ: Ըստ Ասլիկյանի գրության այս 

անձինք իրեն ստիպել են ընդունել միլիոնավոր դրամների հասնող պակասորդով պահեստը: 

Վ. Ասլիկյանի դիակնի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներով նրա մարմնի 

տարբեր մասերում բռնության հետքեր են արձանագրվել, ինչը վկայում է նրա նկատմամբ 

բռնություններ կիրառելու և սպառնալիքներ ստանալու իրողության մասին, ինչը և կարող էր 

նրան հասցնել ինքնասպանության: 

Վահան Ասլիկյանի կյանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ պետության կողմից չի 

իրականացվել պատշաճ քննություն պարզելու մահվան` ինքնասպանության հասցնելու 

հանգամանքները, որի արդյուքում կայացվել է քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին 

որոշում:  

Փաստաբանի կողմից իրականացված գործողություններ 

Փաստաբանի կողմից վարույթն իրականացնող մարմնի քրեական գործով վարույթը 

կասեցնելու մասին որոշման դեմ բողոք է ներկայացվել զինվորական դատախազին, որում 

ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից թույլ տրված խախտումները և 

բացթողումները, որը սակայն դատախազի կողմից մերժվել է:  

2014թ. մարտի 17-ին փաստաբանի կողմից բողոք է ներկայացվել ՀՀ Երևան քաղաքի 

Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան 

վարույթն իրականացնող մարմնի քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը 

վերացնելու պահանջով, այն հիմնավորմամբ, որ քննությունը չի կատարվել բազմակողմանի, 

լրիվ և օբյեկտիվ: Դիմում ներկայացնելուց հետո դատարանը փաստաբանին տրամադրել է 

գործի նյութերը, որնց ուսումնասիրությունից հետո 2014թ. ապրիլի 28-ին ներկայացվել է 

բողոքի լրացում:   

2014թ. մայիսի 7-ին դատարանը բավարարել է ներկայացված բողոքը և վերացրել է քննիչի 

քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին որոշումը: Դատախազի կողմից որոշումը 

բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, սակայն վերջինս նույնն է թողել առաջին ատյանի 

դատարանի որոշումը, կատարվում է նախաքննություն է կատարվում:  

 

8. Անդրանիկ Թադևոսյան, Գոռ Մարգարյան 

Ա. Թադևոսյանը և Գ. Մարգարյանը հանդիսանում են ՀՀ ՊՆ քննչական ծառայության 9-րդ 

կայազորային քննչական բաժնում Ա. Մ. նկատմամբ  ՀՀ քր. օր. 359 հոդվածի 3-րդ մասով և Ա. 
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Խ.-ի ՀՀ քր. օր. 359 հոդվածի 3-րդ մասի և 365 հոդվածի 1-ին մասով հարուցված քրեական 

գործով վկաներ: Սույն գործի դատաքննության ընթացքում վերը նշված նկաները փոխել են 

նախաքննության ընթացքում իրենց կողմից տրված ցուցմունքերը, հայտարարելով այն 

մասին, որ նախաքննության ընթացքում իրենց պահել են Ղափանի ՌՈ բաժնում 

անազատության մեջ և իրենց նկատմամբ հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշումներ են 

գործադրվել: Այսինքն վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից խախտվել է Գ. 

Մարգարյանի և Ա. Թադևոսյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության և վատ 

վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը:  

Սույն գործով ապրիլի 1-ին նշանակված դատական նիստի ժամական փաստաբանի կողմից 

ներկայացվելու են համապատասխան հարցումները կապված վկաներին անազատության 

մեջ պահելու և նրանց խոշտանգումների ենթարկելու վերաբերյալ: 

 

9.Կարեն Գևորգյան 

Կարեն Գևորգյանը 2014 Փետրվարի 19-ին ժամը 12:00-ից 13:00-ն ընկած սահմաններում ՀՀ 

ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Բազումի բաժնի աշխատակիցների կողմից 

կանչվել է ոստիկանություն, որտեղ նրան պահել մինչև 21:00-ն այնուհետև նրան տեղափոխել 

/հանձնել/ են ԼՂՀ ոստիկանությանը:    

Կ. Գևորգյանը անօրինական կարգով 3 օր շարունակ առանց դատավարական կարգավիճակ 

ունենալու, պահվել է ԼՂՀ Ոստիկանությունում և միայն 3-րդ օրը ձերբակալվել է:  

Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության բաժնում գտնվելու ժամանակահատվածում 

ոստիկանության աշխատակիցների կողմից Կ. Գևորգյանը ենթարկվել է խոշտանգումների և 

հոգեբանական ճնշումների, սպառնալիքների:  

Փաստաբանը ցանկանում է կատարել սույն գործի հանգամանքների ուսումնասիրություն, 

այնուհետև միանգամից դիմում ներկայացնել ՀՀ Եվրոպական դատարան ՀՀ քաղաքացուն 

ԼՂՀ ոստիկանությանը հանձնելու, նրա նկատմամբ բռնություններ գործադրելու և 

ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու հիմքով:  

2014թ. փետրվարի 22-ին ներկայացվել է հանցագործության մասին հաղորդում, որի 

հիման վրա 2014թ. մարտի 12-ին հարուցվել է քրեական գործ հարուցվել է քրեական գործ 

կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի հատկանիշներով:  

2014թ. մարտի 21-ին կայացվել է քերական հետապնդում չիրականացնելու մասին 

որոշում, հանցակազմի բացակայության հիմքով:  

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչի 

պաշտոնակատար Ա. Հարությունյանը 2014 թվականի մարտի 21-ին որոշում է կայացրել` 

քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին: 

Ի պատասխան բողոքի` ՀՀ գլխավոր դատախազության 2014 թվականի մայիսի 07-ի  

N12-143-14 գրությունում նշվում է, որ բողոքը ՀՀ գլխավոր դատախազությունում չի 

քննարկվել, քանի որ բաց են թողնվել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով վերադաս 

դատախազին բողոքարկելու համար սահմանված ժամկետները: 

Միաժամանակ նշվել է, որ որոշումը կարող է բողոքարկվել դատարան` այն ստանալու 

պահից մեկամսյա ժամկետում: 

2014 թվականի հունիսի 02-ին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 

շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան եմ ներկայացրել բողոք` ՀՀ հատուկ 
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քննչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչի պաշտոնակատար Ա. 

Հարությունյանի «Քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին» 2014 թվականի մարտի 

21-ի որոշման դեմ: 

2014 թվականի հուլիսի 01-ին դատարանը մերժել է ներկայացված դիմում-բողոքը, 

պատճառաբանությամբ, որ բողոքով դատարան չի ներկայացվել լիազորությունները 

հավաստող ապացույց, որի դեմ սահմանված ժամկետում ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք:   

2014 թվականի օգոստոսի 05-ին դիմում եմ ներկայացրել ՀՀ վերաքննիչ քրեական 

դատարան` խնդրելով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2014 թվականի հուլիսի 01-ի 

որոշման դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը վերադարձնել` կրկին անգամ Երևան քաղաքի 

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան բողոք ներկայացնելու նպատակով: 

2014թ. օգոստոսի 19-ին կրկին անգամ դիմում է ներկայացվել Երևան քաղաքի 

Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան 

նույն պահանջով: Գործը դեռևս գտնվում է առաջին ատյանի դատարանում: 

 

10. Ալեքսանդր Ցվերյանովի գործը  

 

Ալեքսանդր Ցվերյանովը, ով այս պահին կալանավոր է հայտնել է, որ ոստիկանության 

աշխատակիցները քաղաքացիական առանց որևէ փաստաթղթի պատուհանով ներխուժել են 

իր բնակարան, այնուհետև խուզարկել են ամբողջ բնակարանը, պահանջել որպեսզի Ա. 

Ցվերյանովը իրենց հետ գնա ոստիկանություն՝ մեղադրելով նրան մի շարք գողությունների 

կատարման մեջ: Այնուհետև ոստիկանները նրան տարել են ոստիկանություն, որտեղ 

քաղաքացուն ենթարկել են խոշտանգումների, մանսավորապես, ըստ իրեն հանել են նրա 

կոշիկնեը և ռեզինե մահակով հարվածել են ոտքերին, պնդելով որ վերջինս իրենց 

թաղամասերից գողություններ է կատարել: Ոստիկանության աշխատակիցները չեն 

սահմանափակվել այդքանով, նրանք էլեկտրաշոկի են ենթարկել քաղաքացուն և տեսնելով 

որ նա համառորեն պնդում է, որ չի կատարել նշված հանցագործությունը, սպառնացել են 

ասելով, որ «հիմա քեզ կբռնաբարենք ու հեռախոսով կնկարենք»: Եվ նմանատիպ այլ 

սպառնալիքների ազդեցությամբ ստիպել են ցուցմունքներ տալ:   

Առաջին ատյանի դատարանի դատավճռով Ա.Ցվերյանովը արդարացվել է, որից 

անմիջապես հետո իր կողմից նախկինում ներկայացված հանցագործության մասին 

հաղորդման հիման վրա ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական 

գործ՝ իր նկատմամբ վատ վերաբերմունք դրսևորելու հիմքով: ՀՀ ՀՔԾ-ում հարուցված 

քրեական գործով Ա. Ցվերյանովը չանաչվել է տուժող և այժմ կատարվում է քննություն:  

Կատարված քննությունից հետո, վարույթն իրականացնող մարկմնի կողմից կայացվել է 

քչեական գործի վարույթը կարճելու մասին որշում, որը տուժողի իրավահաջորդի 

ներկայացուցչի կողմից բողոքարկվել է դատրական կարգով, առաջին ատյանի և վերաքննիչ 

դատարանները մերժել են ներկայացված բողոքները, այժմ գործը գտնվում է վճռաբեկ 

դատարանում: 

11. Հովհաննես Թաևոսյան  

ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչությունում հարուցված է թիվ 
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71106615 քրեական գործը՝ Դավիթ Սարգսյանի առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս 

պատճառելու դեպքի առթիվ: Այս գործի շրջանակներում ՀՀ Լոռու մարզի դատարանի 2015թ. 

մայիսի 10-ի որոշմամբ  թույլատրվել է խուզարկություն կատարել Հովհաննես Թադևոսյանի 

օգտագործման տակ գտնվող ք.Վանաձոր, Աղայան 1/96-13 բնակարանում և Վանաձոր 

քաղաքի Չուխաջյան 30/3 հասցեում: 2015թ. մայիսի 13-ին կատարվել է խուզարկություն, որի 

արդյունքներով ոչինչ չի հայտնաբերվել և չի առգրավվել: 

Գործով Հովհաննես Թադևոսյանը երկու անգամ կանչվել և հարցաքննվել է որպես վկա, 

հարցաքննությամբ հերքել է իր մասնակցությունը դեպքին: 

Առաջին անգամ Հ. Թադևոսյանի բնակարանում խուզարկություն կատարելուց հետո 

ոստիկանությունը կրկին խուզարկություն է իրականացրել Թադևոսյանին պատկանող 

բնակարանում՝ ներկայացնելով Դատարանի որոշման պատճենը: 15.07.2015թ. Դատարանը 

կրկին բավարարել է խուզարկություն կատարելու թույլտվություն ստանալու քննիչի 

միջնորդությունը և Դատարանի որոշման մեջ Հովհաննես Թադևոսյանը ներկայացվում 

մեղադրյալի կարգավիճակով, մինչդեռ Թադևոսյանը այդ քրեական գործի շրջանակներում 

հարցաքննվել է որպես վկա, նրան երբևէ մեղադրանք չի առաջադրվել: Խուզարկության 

արդյունքներով ոչինչ չի հայտնաբերվել:  

Թադևոսյանի կողմից վարույթն իրականացվող մարմնից պահանջվել է դատարանի որոշման 

պատճենը, սակայն դա Թադևոսյանին չի տրամադրվել, հարցում է ուղարկվել Դատարան, 

որտեղից ստացվել է մերժում՝ պատճառաբանելով, որ դա նախաքննության գաղտնիք 

հանդիսացող փաստաթուղթ է և որոշման պատճենը կարող է տրամադրվել բացառապես 

վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ: 

Փաստաբանի կողմից առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ ներկայացրել է վերաքննիչ 

բողոք, որը ՀՀ վերաքննիչ դատարանը մերժել է, գտնլով որ առաջին ատյանի դատարանի 

կողմից նույն բնակարանում2 անգամ խուզարկություն իրականացնելու թույլտվություն 

տալով որևէ նյութական կամ դատավարական իրավունք չի խախտել: Վերաքննիչ քրեական 

դատարանի որոշման դեմ փաստաբանը ներկայացրել է վճռաբեկ բողոքը, որի վերաբերյալ 

դեռևս որոշում չի կայացվել:   

12. Սերգեյ Թադևոսյան  

 

2015 թվականի մայիսի 18-ին Ուշի համայնքի վարչական շրջանում  ոստիկանության 

աշխատակիցները կանգնեցրել են Սերգեյ Թադևոսյանի կողմից վարած ավտոմեքենան, 

հայտարարել, որ իրականացվում է «Կանալ-Պարեկ» միջոցառումը և պետք մեքենան 

ենթարկեն զննության: 

   Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից իրականում կատարվում է խուզարկություն, 

որից հետո հայտարարում են, թե մեքենայի սրահից գտել են դանակներ:  

ՀՀ քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության հարուցվել է թիվ 

29155315 քրեական գործը՝ ապօրինի սառը զենք կրելու դեպքի կապակցությամբ: 

Քրեական գործով Սերգեյ Դանիելի Թադևոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր արարքի 

կատարման համար, մասնավորապես Ս. Թադևոսյանը մեղադրվում է այն բանում, որ 2015թ. 

մայիսի 18-ին, ժամը 14:30-ի սահմաններում իր կողմից վարած, Արմեն Ռաֆիկի 
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Թադևոսյանի անվամբ հաշվառված, «Լեքսուս» մակնիշի 50 TA 558 համարանիշի 

ավտոմեքենայի սրահում՝ վարորդի նստատեղի հարևանությամբ գտնվող առջևի ձախ դռան 

վրա առկա բաց գրպանի մեջ,  պահելով և դրանով իսկ այն անմիջապես գործադրելու 

հնարավորություն ունենալով՝ ապօրինի կերպով կրել է շեղբավոր քաղաքացիական սառը 

զենքերի շարքին դասվող, գործարանային արտադրության որսորդական դանակ:     

 Ըստ գործի նյութերի սառը զենքը հայտնաբերվել է 18.05.2015թ-ին ՀՀ ոստիկանության 

Աշտարակի բաժնի աշխատակիցների կողմից ավտոմեքենան արտաքին զննության 

ենթարկելու ընթացքում և առգրավվել է:  

 Մեղադրվող Սերգեյ Թադևոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իրականում 

ավտոմեքենան ենթարկել են խուզրակության մայրուղում՝ այն կանգնեցնելուց հետո, առանց 

համապատասխան որոշում ներկայացնելու և ընթերակաների մասնակցությամբ, հետո 

հայտարերել են, որ գտել են դանակներ: Այնուհետև մեքենան ճանապարհից տարել են 

Աշտարակի ոստիկանության բաժին, որտեղ հրավիրել են ընթերականեր, դանակները դրել 

մեքենայի դռան գրպանիկը և կատարել ձևական զննություն: Թադևոսյանը հայտարարել է, 

որ մեքենան իրենը չի, դանակները թե ում են պատկանում չգիտի: Սակայն զնության 

արձանագրության մեջ ոստիկանը գրառել է թե Թադևոսյանը հայտարարեց, որ դանակներն 

իրենն են: Դրա հաջորդ օրը նույն ոստիկանը խաբեությամբ Թադևոսյանից վերցրել է 

բացատարություն, որտեղ Թադևոսյանը նշում է, որ մեքենան ինքն է օգտագործում, 

դանակներն իրենն են: 

 

Այս կապակցությամբ Թադևոսյանը հաղորդում է տվել հանցագործության մասին: Գործը 

ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն:  

Փաստաբանի մասնակցությամբ կատարվել են հարցաքննություններ, փաստաբանը 

մասնակցում է իր պաշտպանյալի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած դատավարական 

գործողության:  

13. Հայկ Կյուրեղյան  

2014թ. հունիսի 12-ին՝ Շանթ Հարությունյանի և մյուսների գործով դատավարության առաջին 

դատական նիստի օրը Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վ/շ ընդհ. իր. դատարանի առջև, որտեղ 

հավաքված են եղել Շանթի և նրա ընկերների համախոհները, բարձրացել է այնտեղ 

կայանված ավտոմեքենայի տանիքին, մի քանի անգամ արել է «Այստեղ ոստիկան չկա՞» 

արտահայտությունը, ապա, երբ մոտեցեն են ոստիկանները, իր մոտ գտնվող օդամղիչ 

ատրճանակով կրակոցներ կատարել ոստիկանների ուղղությամբ, սպառնացել է պայթեցնել 

իր մոտ գտնվող առարկան (որն իրականում պայթուցիկ չի եղել): Ձերբակալվել է 

ոստիկանների կողմից, այդ օրվանից գտնվում է անազատության մեջ:  Իր քայլը բացատրել է 

նրանով, որ ոստիկանությունը ոչ թե ժողովրդին պաշտպանելու, այլ ընդհակառակը՝ 

ժողովրդին բռնաճնշելու ֆունկցիա է իրականցնում, ծառայում է ապօրինի ռեժիմին: Հ. 

Կյուրեղյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ և 316 

հոդդվածի 2-րդ մասերով: Առաջին ատյանի դատարանում իր գործի քննության ընթացքում 

նա գրեթե չի մասնակցել դատական նիստերին, քանի որ դատարանի առաջ ոտքի 

չկանգնելու համար նա 3 անգամ հեռացվել է դատական նիստերի դահլիճից: Դատարանը 

ներգրավել է հանրային պաշտպան, որից Հ. Կյուրեղյանը հրաժարվել է, սակայն հանրային 
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պաշտպանը միայն ֆիզիկական ներկայություն է ապահովել նիստերի դահլիճում, փաստացի 

պաշտպանություն չիրականացնելով՝ այն հիմնավորմամբ, որ Հ. Կյուրեղյանը իրեն չի 

լիազորել ի շահ իրեն որևէ գործողություն կատարելու: Դատարանը Հ. Կյուրեղյանին 

դատապարտել է 9 տարի ժամկետով ազատազրկման:  

14. Կամո Սարիբերկյան  

2015 թվականի հունիսի 23-ին, ժամը 12:30-ի սահմաններում ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ-ի 

դատապարտյալ Կամո Լևոնի Սարիբեկյանը քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակցի 

ուղեկցությամբ բուժ մաս գնալու ճանապարհին ռեժիմային մասնաշենքի մոտ երկրորդ 

հարկի աստիճանահարթակի վրա հանդիպել է քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ 

բաժանմունքի պետ Կարեն Սարգսյանին: Օպերատիվ բաժանմունքի պետը Կամո 

Սարիբեկյանին հրավիրել է ընդունելության սենյակ և ենթարկել անձնական 

խուզարկության: Անձնական զննության արդյունքում կազմվել է հայտնաբերված արգելված 

իրեր և առարկաներ վերցնելու մասին արձանագրություն, որտեղ նշվել է, որ Կամո 

Սարիբեկյանի անձնական զննության ընթացքում վերջինիս վարտիքի ներքևի մասում 

կարված թաքստոցից հայտնաբերվել են բջջային հեռախոսի թվով 7 հատ սիմ քարտեր և 

պոլիէթիլենային փաթեթով փաթաթված զանգված: Համաձայն արձանագրության և 

քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից տրված բացատրությունների` 

պոլիէթիլենային փաթեթով փաթաթված զանգվածը վայր է ընկել Կամո Սարիբեկյանի 

անդրավարտիքի ձախ ոտքի մասից: 

 

  Դատապարտյալ Կամո Սարիբեկյանը պնդում է, որ արգելված իրեր և առարկաներ 

վերցնելու մասին արձանագրության մեջ նշված` պոլիէթիլենային փաթեթ իրականում իր 

մոտ չի գտնվել, փաթեթն իրեն չի պատկանել և իր անդրավարտիքի ձախ ոտքի մասից վայր 

չի ընկել:  

Իր մոտից թմրանյութ հայտնաբերելու մասին արձանագրություն կազմելը դատապարտյալ 

Կամո Սարիբեկյանը բացատրում է նրանով, որ իրեն անձնական խուզարկության 

ենթարկելուն նախորդող ժամանակահատվածում ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ-ի օպերատիվ 

բաժանմունքի պետ Կարեն Սարգսյանն առանց որևէ հիմնավորման իրենից պարբերաբար 

գումարներ է պահանջել, իսկ չտալու համար սպառնացել է, որ կստեղծի իրավական 

խնդիրներ: Ըստ Կամո Սարիբեկյանի` իր մոտից թմրանյութ հայտնաբերելու փաստը շինծու 

է և այն կազմակերպվել է ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ-ի օպերատիվ բաժանմունքի պետ Կարեն 

Սարգսյանի կողմից: 

Տեղի ունեցած ապօրինությունների վերաբերյալ ներկայացվել է հանցագործության մասին 

հաղորդում: Հաղորդման մասին քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի 

տեղեկանալուց հետո Կամո Սարիբեկյանի նկատմամբ գործադրվում են տարբեր տեսակի 

ճնշումներ, կրկին եղել են գումար պահանջելու դեպքեր և հնչել են սպառնալիքներ այն 

մասին, որ եթե Կամո Սարիբեկյանը չհրաժարվի իր բողոքներից, վերջինս կրկին կունենա 
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իրավական բնույթի խնդիրներ և ավելի լուրջ, քան նախկին անգամ:  

Կամո Սարիբեկյանը նաև դիմում է ներկայացրել իրեն այլ քրեակատարողական հիմնարկ 

տեղափոխելու խնդրանքով, սակայն դիմումով ներկայացված խնդրանքը դեռևս չի 

բավարարվել: 

Հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա կատարվել է քննություն, որի 

արդյունքում կայացվել է քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշում, որը 

սակայան պաշտպանի կողմից բողոքարկվել է և վերահսկող դատախազը կայացրել է 

պաշտպանի բողոքը բավարարելու մասին որոշում, և գործը նորից ուղարկել է 

նախաքննության:  

15. 2014 թվականի հուլիսի 16-ին Ս.Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի 

համար, որ նա, սրտի հիվանդության կեղծ ախտորոշումով  ժամկետային  զինվորական  

ծառայությունից ազատվելու նպատակով, 2014 թվականի ամառային զորակոչի 

ընթացքում առողջական վիճակի վերաբերյալ հետազոտություններ անելիս  հետազոտող  

հանձնաժողովներին  խաբեությամբ  հայտնել է իր առողջական վիճակի և ստացած 

բուժման վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, սակայն 

իր կամքից անկախ հանգամանքներով` իրավապահ մարմինների աշխատակիցների 

կողմից բռնվելու պատճառով, հանցագործությունն ավարտին  հասցնել  չի   կարողացել: 

Նշված արարքի համար Ս. Սարգսյանին առաջադրվել է մեղադրանք և նախաքննություն և 

այժմ ընթանում է նախաքննություն և փաստաբանի կողմից իրականացվում է վերջինիս 

իրավունքերի պաշտպանություն:  

Կատարվում է նախաքննություն, այս պահին փաստաբանի հետ Ս. Սարգսյանը 

ծանոթանում է գործով նշանակված փորձաքննությունների եզրակացություններին:  

 

16.Արթուր Բաղասարյանի կործով 

Ա. Բաղդասարյանը հանդիսանալով ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկի 

կալանավոր՝ առողջական վիաճակի վատացման  պատճառով 2014թ. սեպտեմբերի 11-ին 

ժամը 18:00-ի սահմաններում տեղափոխվել է ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ի դատապարտյալների 

հիվանդանոց, այնտեղ մի քանի ժամ մնալուց հետո՝ 2014թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղափոխել 

են «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն:  

 Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխելուց հետո այնտեղ բուժում ստանալո 

(պահվելու) երրորդ օրը՝ 2014թ. սեպտեմբերի 16-ին մահացել է:  

Մահվան հանգամանքները պարզելու վերաբերյալ կատարվում է քննություն, վերջինիս կինը 

վարույթի ընթացքում ճանաչվել է տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ և վարույթում 

այժմ մասնակցում է փաստաբանի հետ:  

 

Փաստաբանը սույն գործով տուժողի շահերի պաշտպանությունը ստանձնելուց որոշ 

ժամանակ անց հարցում է ուղարկել վարույթն իրականացնող քննիչին, որով խնդրել է 

տրամադրել տեղեկատվություն, թե ինչ ընթացքի մեջ է գտնվում գործի քննությունը, ինչ 

գործողություններ են կատրվում և արդյոք նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, 
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սակայն քննիչը դրսևորել է անգործություն, չի պատասխանել  փաստաբանի գրությանը, 

վերջինս էլ պատրաստել է բողոք վերադաս դատախազին՝ քննիչի անգործությունը 

վերացնելու պահանջով:    

 

17 Նառա Առուստամյան 

2014թ-ի սեպտեմբերի 1-ին ժամը 19:10-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժին է 

զանգահարել Կարինե Հրաչիկի Աղաքյանը և հայտնել, որ Երևան քաղաքի Իսակովի 44 շենքի 

5-րդ հարկից մի կին ցանկանում է իրեն ցած գցել: Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության 

Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խմբի կողմից պարզվել է, որ նշված կինը հանդիսանում է 

Նառա Գալուստի 

Առուստամյանը, ով հայտարարել է, որ ինքը ինքնասպանությամ փորձ չի կատարել: Նույն 

ժամանակ բնակարանում գտնվելիս ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բնակարանի 

ննջասենյակի մահճակալին՝ տեսանելի վայրում, հայտնաբերվել է 41 գրամ քաշով 

պոլիէթիլենային փաթեթով կանաչավուն կանեփանման զանգված, ինչպես նաև Նառա 

Առուստամյանը իր բնակարանում ներկայացրել է պոլիէթիլենային  տոպրակների մեջ լցված, 

չորացված կանաչավուն կանեփանման զանգված: 

01.09.2014թ. 19:50 դեպքի վայրում տեղի է ունեցեն զննությու, որից հետո,  01.09.2014 

թվականին 23:55-ին Նառա Առուստամյանը ոստիկանության Մալաթիայի բաժին  բերման է 

ենթարկվել՝ թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով: 02.09.2014թ-ին Նառա 

Առուստամյանին 

Հավաստիացնում են, որ բաց են թողնելու, որի կապակցությամբ էլ նրան առաջարկում են  

պարտավորագիր  գրել իր ձեռքով՝ առաջին իսկ կանչով ներկայանալ ոստիկանության 

Մալաթիայի բաժին և, որ նա տեղեկացված է չներկայանալու դեպքում  օրենքով սահմանված 

կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին, որից հետո նա ազատ չի արձակվել 3 

ժամվա ընդացքում և պահվել է ապօրինի անազատության մեջ:  

 

02.09.2014թ-ին  19:00-ին Մալաթիայի քննչական բաժնում  ՀՀ ՔՐ օրի. 268 հոդվածի 3-րդ 

մասով նախատեսված հանցանքի համար կատարելու կասկածանքով կազմվել է անձին 

ձերբակալելու արձանագրություն: 02.09.2014թ-ին  կարճաժամկետ արգելանքի տակ պահելու 

համար ուղարկվում է ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության <<ՁՊՎ>>: 
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02.09.2014թ-ին որոշում է կայացվում  Քրեական գործ հարուցելու մասին: 02.09.2014թ-ին 

նշանակվում է փորձաքննություն: 03.09.2014թ-ին նշանակվում է Տոքսիկոքիմիական 

փորձաքննություն:  

 

03.09.2014թ-ին  (ըստ քննիչի կազմած տեղեկանքի Ն.Առուստամյանը ոստիկանության 

Մալաթիաի բաժնում գտնվելու ընթացքում դրսևորում է հանդուգն վարքագիծ, և անընդհատ 

բղավում է:  

Վերջինիս առողջական վիճակը պարզելու նպատակով քննիչը շտապ օգնություն է 

զանգահարաում(1-03), որի արդյունքում բժիշկը հայտարարաում է, որ առողջ է բայց գտնվում 

է հիստերիայի մեջ: 03.09.2014թ-ին փաստաբան՝ Հ. Միքայելանը  ստանձնում է 

Ն.Առուստամյանի  պաշտպանությունը:  

 

Պաշտպանը ներգրավելու իսկ պահից անմիջապես հարցումներ է ուղարկում <<ՁՊՎ>>՝ 

պարզելու համար իր պաշտպանյալի այնտեղ ընդունվելու ժամանակահատվածը, նրա վրա 

առկա մարմնական վնասվածքները, ինչպես նաև նրա ներկայիս հոգեկան վիճակը, որի 

արդյունքում պարզվում է, որ նա բերվել է <<ՁՊՎ>> 02.09.2014թ-ին ժամը ……..ին և նրա վրա 

առկա մարմնական վնասվածքները գրանցվել են համապատասխան գրանցամատյանում, 

որոնք կից ներկայացվել են, ինչպես նաև նա դրսևորել է տարօրինակ վարքագիծ, որի 

կապակցությամբ 2 կանչ է գրանցվել: 

Պաշտպանը դիմել է ՀՀ Ոստիկանապետին և այդ թվում Մալաթիա ոստիկանության բաժնի 

պետին և պահանջել իրեն տրամադրել տեղեկություններ  այն մասին, թե իր պաշտպանյալը 

01.09.2015թ-ին բերման ենթակվելուց հետո ՝ 3ժամ պահվելուց հետո / պարտավորագիր 

գրելուց հետո, այն դեպքում, երբ քննիչը անձնական զննության ընթացքում առգրավվել է նրա 

տան բանալիները/, ե՞րբ է բաց թողնվել, ու՞մ ուղեկցությամբ, և պահանջել է որպեսզի կից 

ներկայացվի ոստիկանության շենքի մուտքի և ելքի տեսաձայնագրման կրիչը, այդ փաստի 

կապակցությամբ: Այս առթիվ ոստիկանությունը պատասխանել է, որ <<Ձեր պաշտպանյալը 

ոստիկանության Մալաթիայի բաժնից դուրս է եկել օրենքով սահմանված  կարգով՝ երեք 

ժամը լրանալուց հետո, իսկ տեսաձայնագրման վերաբերյալ հայտնում եմ, որ 
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ոստիկանության շենքում տեսաձայնագրման սարք տեղադրված չէ: 

  

05.09.2014թ-ին  որոշում է կայացվել Ն.Առուստամյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու 

մասին և որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելու մասին: 

05.09.2014թ-ին Երևան ք.-ի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատարանը որոշում է 

կայացնում   ձերբակալել Ն. Առուստամյանին և նրա նկատմամաբ խափանման միջոց  

ընտրել կալանավորումը, որից հետո նա տեղափոխվում է <<Աբովյան>> ՔԿՀ: 

Պաշտպանը  համադրելով բոլոր փաստերը՝ պատուհանի բազրիքին կանգնելը, 

ոստիկանությունում անպատճառ բղավելը, ՁՊվ-ում արձանագրված մարմնական 

վնասվածքները, և տարօրինակ վարքագիծը՝ ինչպես նաև հարցման արդյունքում ստացված 

<<Ինթրա հոգեբանական կլինիկայի>> կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա, որ 

Ն.Առուստամյանը ախտորոշվել է սուր փսիխոտիկ խանգարումով, նրա եղբոր մոտ հոգեկան 

խանգարվածության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրմամբ /ժառանգական փաստ/, սույն 

գործով քննիչին միջնորդություն է ներկայացնում դատահոգեբուժական փորձաքննություն 

նշանակելու մասին, որը  անհիմն մերժվում է, պաշտպանը այն բողոքարկում է գործի 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազին, որից նույնպես մերժվելուց 

հետո այն բողոքարկում է դատական կարգով: Նույն ժամանակահատվածում պաշտպանը 

հարցուներ է  կատարում <<Աբովյան>>ՔԿՀ  իր պաշտպանյալի հոգեկան վիճակի և 

վաչքագծի մասին, և պարզում, որ իր պաշտպանյալը ինքնավնասումներ է կատարում, որի 

արդյունքում գլխի վնասվածքներ է ստացել: Պաշտպանը ՔԿՀ-ի պետին գրություն է 

ուղարկում միջոցներ ձեռնարկելու և դատաբժիշկ կամ դատական հոգեբուժ հրավիրելու 

խնդրանքով, որը բավարարվում է և արդյունքում դատական հոգեբույժը ախտորոշում է, որ 

առկա են հոգեկան խանգարման նշաններ և անհրաժեշտ է նշանակել անհապաղ 

փորձաքննություն: 

Քննիչը ստանալով վերը նշված գրությունը պաշտպանական կողմի բողոքի քննության  օրը 

որոշում է կայացնում  դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու մասին: 

Նշանակված ստացիոնար դատահոգեբուժական  փորձաքննության արդյունքում  թիվ 113 

եզրակացությամբ Ն.Առուստամյանը ճանաչվում է <<Անմեղսունակ>> և քանի որ ներկա 
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հոգեկան վիճակում նա այլևս չի կարող պահվել ՔԿՀ-ում ուստի մալաթիա վարչական 

շրջանի դատարանի որոշմամբ, որպես անվտանգության միջոց 25.11.2014թ-ին 

տեղափոխվում է <<Նուբարաշեն>> հոգեբուժական կլինիկա:  

Քննիչը շուրջ մեկ ամիս անգործություն է դրսևորում բժշկական բնույթի հարկադրական 

միջոցներ կիրառելու  համար գործը դատարան ուղարկելու փոխարեն, որի կապակցությամբ 

պաշտպանը բողոք է ներկայացնում վերահսկողություն իրականացնող դատախազին: Ի 

զարմանս, դատախազը պաշտպանին գրություն է ուղարկում, որ 15.12.2014թ-ին որոշում է 

կայացվել կրկնակի դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելու մասին: 

Պաշտպանը ստանալով համապատասխան որոշումը այն բողոքարկում է, քանի որ ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 251-րդ հոդվածին այն չի համապատասխանում, 

այսիքն քննիչը փորձաքննություն է նշանակում ոչ թէ այն հանգամանքի վերաբերյալ, որ 

համաձայն չէ փորձագետների եզրակացության հետ, կամ այն լրիվ կամ պարզ չէ, այլ 

անմեղսունակ անձի ցուցմունքի հիման վրա, որտեղ նա հենց բերման ենթակելու օրը՝ 

թմրանյութի ազդեցության տակ է տվել և նշել է, որ  ինքը աճեցրել է այդ թմրանյութը, իսկ 

նրա անօրինական ամուսինը չգիտի թե ում է վաճառել :   

Անմեղսունակ անձի ցուցմունքի հիման վրա փորձաքննություն նշանակելու օրենքով 

սահմանված կարգ չլինելու հիմքով քննիչի գործողությունները բողոքարկել եմ Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան: 

Վերը նշված դատարանը, քննության առնելով սույն բողոքը, չի անրադարձել բողոքի 

հիմքերին, և նշել է, որ մինչ բողոքի քննությանը անրադառնալը դատարանը արձանագրում է, 

որ պաշտպանը չի պահպանել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

պահանջները՝ դատավարական ըն թացակարգը, նախ պետք է բողոք ներկայացվեր 

վերադաս դատախազին, այն մերժվելու դեպքում նոր բողոքարկել  դատարա և 2-րդ, որ 

դատարանը գտել է, որհանձնաժողովային փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը 

մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության առարկա չի 

հանդիսանում: 

Պաշտպանը սույն որոշումը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան, այն անօրինական և 

չըհիմնավորված լինելու պատճառաբանությամբ  և ի հիմնավորում նշել, որ  290-րդ հոդվածի 
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1-ին մասում նախատեսված դատակա բողոքարկման կարգինէ Սահմանադրական 

դատարանը իր թիվ 844 որոշմամբ արձանագրում է, որ հետաքննության, նախաքննության 

մարմինների, պաշտոնատար անձանց , դատախազի որոշումները և գործողությունները 

դատարան բողոքարկելու անձանց / քր. Դատ-ի մասնակիցների և այլ անձանց/ իրավունքը 

կարող է իրացվել հետևյալ նախապայմանների դեպքում. 

-եթե խախտվել են այդ անձանց իրավունքները և օրինական շահերը . 

-եթե նրանց բողոքները չեն բավարարվել դատախազի կողմից: 

1-ի դեպքում իրավունքների և օրինական շահերի խախտման վերաբերյալ նախապայմանի 

առաջադրումը վիճարկվող նորմի իրավակարգավորման շրջանակներում խոչընդոտ չի 

կաչրող հանդիսանալ անձի բողոքն ըստ էության քննելու համար: ՈՒստի ստացվում է, որ 

անձն իր իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության՝ ՀՀ 

Սահմանադրության 18, 19-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավունքն իրացնելիս, նախ 

պարտավոր է դատախազի առջև հայցել իր բողոքի բավարարում, այսինքն 

արդարադատության մատչելիության իր իրավունքն իրացնել իրավական պաշտպանության 

մեկ այլ միջոցի նախապես գործադրման պայմանով:   

Ինչ վերաբերվում է 290-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, որում թվարկվում են բողոքարկման 

ենթական որոշումները, որի վրա հիմնվելով դատարանը հիմնավորել է իր որոշումը, ապա 

այն 290 –րդ հոդվածի 1-ին մասի համեմատ կրում է լրացուցիչ բնույթ քանի որ նրանում 

օգտագործվում է <<Նաև>> շաղկապը, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ նրանում սպառիչ 

չի թվարկված դատական կարգով բողոքարկման ենթական որոշումներև: 

Վերաքննիչ քրեական դատարանը իր որոշմամբ գտել է, որ 2-րդ հիմքով դատարանը կարող 

էր քննությա առնել հանձնաժողովային փորձաքննության մասին որոշման բողոքը, իսկ 1-ին 

հիմքով մերժել է, որի կապակցությամբ պաշտպանը բերել է վճռաբեկ բողոք: 

Մինչ Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը, քննիչի որոշումը իչ կասեցվել և նշանակված 2-րդ 

անօրինական որոշմամբ կրկնակի փորձաքննություն է կատարվել, որի կապակցությամ 

պաշտպանը դիմել է ՀՀ Առողապահության նախարարին և ՀՀ <<Նուբարաշեն>> 

հոգեբուժական կլինիկայի ղեկավարին զերծ մնալ փորձաքննության իրականացումից, մինչ 

սույն հարցի բողոքարկման արդյունքում կայացվելիք որոշումը: 
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 Սակայն այնուամենայնիվ այդ փորձաքննությունը կատարվում է և 27.03.2015 թվականին 

Թիվ 40 եզրակացության համաձայն թեև դարձյալ Ն.Առուստամյանը ճանաչվում է 

<<Անմեղսունակ>>. Սակայն ի տարբերություն 1-ին փորձաքննության եզրակացության, որը 

նշում էր, որ նա իր ներկա հոգեկան վիճակով կարիք ունի խնամքի հոգեբուժական 

հիվանդանոցի ընդհանուր բաժանմունքում, նա իր դրսևորած ագրեսիվ վարքով և բացսական 

տրամադրվածությամբ, ինչպես իր այնպես էլ  հասարակության համար  վտանգ է 

ներկայացնում, ուստի կարիք ունի բուժման՝ հատուկ հսկողության հոգեբուժական 

բաժանմունքի պայմաններում:     

12.05.2015թ-ին քննիչի կողմից որոշում է կայացվում՝ <<Անմեղսունակության վիճակում 

քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարք կատարած անձի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու և բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու 

վարույթ հարուցելու մասին:  

 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան սույն 

գործի քննության ընթացքում՝  պաշտպանը  անրադարձել է 1)քննիչի    որոշումում առանց  

պաշտպանյալի հոդվածը վերավորակելու  / չնայած այն հանգամանքի որ Անմեղսունակ 

համարվելու պարագայում այլևս հոդվածը  մեծ հաշվով կարևոր չէ, այնուամենայնիվ /, ՀՀ քր. 

Օրի. 266-րդ հդ-ի 3-րդ մասի 2-րդ կետից  268-րդ հոդվածի 3-րդ մասով / ինչպես նախնական 

էր/, քանի որ գործում չկա ոչ մի ապացույց իրացման վերաբերյալ, 2) ինչպես նաև չի 

անրադարձել թմրամիջոցի փորձաքննության արդյունքում տրված փորձագետի այն 

եզրակացությանը, որ 1-կգ-ը իր մեջ թմրաալկոլոիդներ չի պարունակում և զուտ կանեփի 

սերմեր են հանդիսանում, ուստի  մեղադրանքում նախնական քաշի փոփոխություն է տեղի 

ունեցել:  

3)Պաշտպանը անրադառնալով թիվ 40 կրկնակի փորձաքննության եզրակացությանը, 

միջնորդել է դատարանին այն հանել ապացույցների շարքից, քանի որ այն օրենքով 

սահմանված կարգով անթույլատրելի ապացույց է, որը կայացվել է ՀՀ Սահմանադրության , 

ՀՀ-ն վավերացված միջազգային պայմանագրերի և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտունմներով և ենթակա է վերացման: 
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Գործով դատախազը առարկել է դրա դեմ, իսկ դատարանը որոշում է կայացրել այդ 

միջնորդությանը անրադառնալ վճռով:  

Պաշտպանը ի ապացույց այն հանգամանքի, որ իր պաշտպանյալը չի կարող հատուկ 

հսկողության բաժանմունքում գտնվել,  վկայակոչել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական 

դատարանի նախադեպ, որտեղ հստակ նշվում է հատուկ ռեժիմի չափանիշները՝ 

վտանգավորության աստիճանը, դրսևորած վարքագիժը և…) և ի հիմնավորում այդ ամենի 

նա դատարանին է ներկայացրել փաստաբանական հարցմամբ ձեռք բերված 

<<Նուբարաշեն>> հոգեբուժական հաստատության 9-րդ բաժանմունքի վարիչի, որտեղ 

Ն.Առուստամյանը ի սկզբանե գտնվել է, գրությունը որ Ն.Առուստամյանը բաժանմունքում 

գտնվելու ամբողջ ընթացքում որևէ դեպք չի գրանցվել հիվանդի ինքնավնասման կամ 

շրջապատի նկատմամբ որևիցե ագրեսիվ վարքագծի դրսևորում: Պաշտպանը նաև 

վկայակոչել է այն փաստը, որ ՀՀ-ում << Նուբարաշեն>> հոգեբուժական կլինիկայի հատուկ 

ռեժիմում պահվում են ընդհամենը 2-կին, որոնք սպանել են իրենց ամբողջ ընտանիքը և 

ինչպես արարքի ծանրությամբ, այնպես էլ վտանգավորությամբ չի կարող համադրվել իմ 

պաշտպանյալի կատարած արարքի հետ: 

Դատարանը լսելով մեղադրողի այն կարծիքը, որ Ն.Առուստամյանը իր ներկա հոգեկան 

վիճակով վտանգ կարող է ներկայացնել իր և շրջապատի նկատմամբ, և պաշտպանի այն 

պնդումը, որ իր պաշտպանյալը հատուկ ռեժիմի պայմաններում չի կարող պահվել, որոշում 

կայացրեց հենց այդ հարցի շուրջ՝ հատուկ թե՞ ընդհանուր ռեժիմների վերաբերյալ նշանակել 

փորձաքննություն և փորջագետների հանձնաժողով ստեղծելու  համար դիմել 

առողջապահության նախարարին:  

Պաշտպանական կողմը միջնորդել է փորձաքննությանը ներգրավվել նաև նախկին 

փորձագետներին՝ պարզաբանում տալու իրենց տված փորձաքննության վերաբերյալ, 

ինչպես նաև իրեն՝պաշտպանին, որը և բավարարվել է դատարանի կողմից: 

02.09.2015թ-ին ստացվել է Ստացիոնար դատահոգեբուժական  փորձաքննության Թիվ 92 

եզրակացությունը, ըստ որի նա ենթակա է բուժման, խնամքի հսկողության ընդհանուր 

ռեժիմի հոգեբուժական բաժանմունքի պայմաններում: 

22.09.2015 թվականին  դատարանը որոշում է կայացրել՝ Նառա առուստամյանին ազատել 
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քրեական պատասխանատվությունից և պատժից , նրա նկատմամբ նշանակել բժշկական 

բնույթի հարկադրանքի միջոց՝ հոգեբուժական կազմակերպության ընդհանուր հսկողության 

բաժանմունքում հարկադիր բուժում՝ ըստ բնակության վայրի; Դատարանը իր որոշման մեջ 

նաև անրադարձել է պաշտպանի ներկայացված վերը նշված միջնորդությանը և այն 

բավարարել, այն պատճառաբանությամբ, որ թիվ 40 փորձագիտական եզրակացությունը/ 

կրկնակի փորձաքննությունը/ չի բխում ՀՀ քր. Դատ. օրի 251-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջներից , ուստի Հհ քր. Դատ. օրի 105-րդ հոդվածի համաձայն՝ քրեական գործի 

հիմքում չեն կարող դրվել և որպես ապացույց օգտագործվելայն նյութերը , որոնք ձեռք են 

բերվել, օրենքի խախտմամբ, անձանց իրավունքների խախտմամբ և ….): 

16.10.2015 թվականին առաջին ատյանի դատարանի  որոշումը մտել է օրինական ուժի մեջ:             

 18. Ռուբեն Մուկուչյան  

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հետաքննության վարչության 1-ին բաժնի հետաքննիչ Ա. Գևորգյանի 2012 

թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193-րդ հոդվածով հարուցվել է 

թիվ 83163512 քրեական գործը: 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՔՎ քննիչ Հ. Ավետիսյանը (այսուհետ` Քննիչ) 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշմամբ թիվ 83163512 քրեական գործն ընդունել է վարույթ: 

1. Քննիչը 2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշմամբ Ռ. Մուկուչյանը ներգրավվել է 

որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193-րդ 

հոդվածով: 

2. 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամաբ հայտարարվել է 

հետախուզում: 

3. Դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ի որոշմամբ Ռուբեն Մուկուչյանի 

նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավաորում կիրառելու մասին ՀՀ Քննիչի 

միջնորդությունը մերժվել է: 

4. Վերաքննիչ դատարանի 2013 թվականի հունվարի 15-ի որոշմամբ, մեղադրյալ Ռուբեն 

Մելսիկի Մուկուչյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու 

միջնորդությունը մերժելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 

17-ի որոշումը, բեկանվել է: Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամաբ խափանման միջոց է 

կիրառվել կալանավորումը` երկու ամիս ժամկետով: Կալանավորման սկիզբը հաշվվել է 

Ռուբեն Մուկուչյանին փաստացի արգելանքի վերցնելու օրվանից: 

5. Քննիչի 2013 թվականի փետրվարի 08-ի որոշմամբ քրեական գործով վարույթը 

կասեցվել է` մեղադրյալ Ռուբեն Մուկուչյանի գտնվելու վայրը պարզված չլինելու 

պատճառաբանությամբ: 

6. 2014 թվականի մարտի 05-ին Ռուբեն Մուկուչյանը հայտնաբերվել է: 
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7. Քննիչի 2014 թվականի մարտի 05-ի որոշմամբ քրեական գործով կասեցված վարույթը 

վերսկսվել է: 

8. Դատարանի 2014 թվականի մարտի 06-ի որոշմամբ Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամբ 

վերահաստատվել է երկու ամիս ժամկետով որպես խափանման միջոց կիրառված 

կալանավորումը: Կալանավորման սկիզբը հաշվվել է 2014 թվականի մարտի 05-ից: 

9. Դատարանի 2014 թվականի սեպտեմբերի 01-ի որոշմամբ մեղադրյալ Ռուբեն Մելսիկի 

Մուկուչյանին կալանավորման տակ պահելու ժամկետն երկարացվել է երկու ամսով` մինչև 

2014 թվականի նոյեմբերի 05-ը: 

Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի համարելու 

վերաբերյալ, իմ միջնորդությունը` բավարարվել է` գրավի գումարը սահմանվել է 

նվազագույն աշխատավարձի հազար հինգհարյուրապատիկի` 1.500.000 ՀՀ դրամի չափով: 

10. Դատախազությունը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել Դատարանի վերոհիշյալ 

որոշման դեմ, որը Վերաքննիչ դատարանում ստացվել է` 2014 թվականի սեպտեմբերի 05-ին: 

11. Վերաքննիչ բողոքը վարույթ է ընդունվել 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ 

և նշանակվել` դռնփակ դատական նիստում քննության` 2014 թվականի օգոստոսի 19-ին: 

12. ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը 2014 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կայացրել է 

որորշում. 

«ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ 

ուղղված հացագործությունների գործերով վարչության դատախազ Տ. Ամբարյանի 

վերաքննիչ բողոքը բավարարել: 

Մեղադրյալ Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամաբ որպես խափանման միջոց կիրառված 

կալանավորման ժամկետը նախարարության քննչական վարչության ՀԿԳ քննիչ Հայկ 

Կատվալյանի միջնորդությունը բավարարելու մասին և մեղադրյալ Ռուբեն Մուկուչյանի 

նկատմամբ որպես այլընտրանքային խափանման միջոց գրավը թույլատրելի ճանաչելու 

մասին իմ միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-

Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 

2014 թվականի սեպտեմբերի 01-ի որոշումը` թույլատրելի ճանաչելու մասով բեկանել և 

վերացնել: 

Մեղադրյալ Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոց` 

գրավի կիրառումը ճանաչել անթույլատրելի»: 

13. Գրությամբ 2014 թվականի 06-ին դիմել եմ ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» քրեակատարողական 

հիմնարկի պետ, նշելով, որ Ռուբեն Մուկուչյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրացել է 

2014 թվականի նոյեմբերի 05-ին: Հետևպաես` Ռուբեն Մուկուչյանն այս պահին 

քրեակատարողական հիմնարկում, անազատության մեջ պահվում է ապօրինի: Խնդրում եմ 

պարզաբանել` Ռուբեն Մուկուչյանին ի՞նչ հիմքով են պահում քրեակատարողական 

հիմնարկում և ի՞նչ պատճառաբանությամբ, նա ազատ չի արձակվել 2014 թվականի 

նոյեմբերի 05-ին: 
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14. Փաստաբանին պատասխանել են, որ Ռուբեն Մուկուչյանին պահում են Վերաքննիչ 

դատարանի 2014 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կայացված որորշման հիման վրա: 

15. Քննիչը 2014 թվականի նոյեմբերի 06-ին որոշում է կայացրել միջնորդություն 

ներկայացնել Դատարան Ռուբեն Մուկուչյանի նկատմամբ կալանքի ժամկետը 

երկարացնելու վերաբերյալ: 

16. Դատարանի 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի որոշմամբ մեղադրյալ Ռուբեն Մելսիկի 

Մուկուչյանին կալանավորման տակ պահելու ժամկետն երկարացվել է երկու ամսով` մինչև 

2015 թվականի հունվարի 20-ը: 

Փաստաբանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի կալանքի ժամկետը 

երկարացնելու մասին որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, այժմ դեռ 

քննությունը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, փաստաբանը մասնակցել է նշանակված 

դատական նիստին: Փաստաբանի կողմից ներկայացվել են վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ 

համապատասխան դատարաններ, սակայն ներպետական դատարաններում հաջողության 

հասնել հնարավոր չի եղել: Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 

խախտման հիմքով դիմում է ներկայացվել Մարդու իրավունքերի եվրոպական դատարան:    

 

19. Կարեն Աբովյան 

1. Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի (այսուհետ` Դատարան) 

վարույթում քննվել է թիվ  ԼԴ/0018/01/14 քրեական գործն (այսուհետ Գործ) ըստ մեղադրանքի 

Կարեն Գառնիկի Աբովյանի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 

2. Դատաքննության ընթացքում ձեռք բերված և ստուգված տեղեկությունները իմ մոտ 

հիմնավոր կասկած է առաջանում, որ ՀՀ <<Փորձագիտական կենտրոն>> պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության փորձագետներ Արմեն Բաբկենի Գևորգյանի և Կարեն 

Նոդարիկի Բադանյանի կողմից 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կազմված Հմ 38191308 

դատաավտոտեխնիկական եզրակացությունը և նույն անձանց կողմից 2014 թվականի 

հուլիսի 9-ին կազմված Հմ 19261408 եզրակացությունը կեղծ են: 

3. Գրավոր դիմել եմ ՀՀ գլխավոր դատախազին խնդրելով հանձնարարել 

նախաքննության մարմիններին, կատարելու քննություն մեղավոր անձանց 

պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով: 

4. ՀՀ Երևան քաղաքի դատախազությունից 27.10.2014 թվականին ստացել եմ գրություն 

այն մասին, որ քննություն չի իրականացվի քանի որ առկա չէ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտ: 

Փաստաբանի կողմից վարույթն իրականացնող մարմնի անգործությունը բողոքարկվել է 

դատական կարգով, սակայն ընդհանուր իրավասության դատարանը կայացրել է 

փաստաբանի բողոքը մերժելու մասին որոշում, որը փաստաբանի կողմից բողոքարկվել է 

վերաքննիչ դատարան, գործը այժմգտնվում է վերաքննիչ դատարանում: Վերքաննիչ և 

վճռաբեկ դատարանները մ մերժել են պաշտպանի կողմից ներկայացված բողոքները և ՀՀ 

արդյունիք չհասնելով փաստաբանը դիմում է պատրաստվում ներկայացնել Մարդու 
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իրավունքներիր եվրոպական դատարան: 

 

 

20. Արթուր Մելիքջանյան 

        Թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով 2014 թվականի սեպտեմբերի 19-ին 

Արթուր Մելիքջանյանը բերման է ենթարկվել ՀՀ ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի 

Բազումի բաժին: Անձնական խուզարկությամբ Արթուր Մելիքջանյանի ձեռքին 

հայտնաբերվել է ծայրի մասից այրված ծխախոտի գլանակ, որում առկա է եղել թմրանյութի 

նմանող կանաչավուն զանգված: Անձնական խուզարկություն կատարելու մասին 

արձանագրության մեջ հայտնաբերված զանգվածի քաշը նշվել է 0,6 գրամ: 

         ՀՀ ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնի աշխատակիցներն Արթուր 

Մելիքջանյանին վստահեցրել են, որ վերջինիս արարքը հանդիսանում է վարչական 

իրավախախտում և որ կատարված արարքի համար իրեն ընդամենը տուգանելու են:  

         ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հայտնած տեղեկությունների և նրանց 

խորհուրդների հիման վրա Արթուր Մելիքջանյանը չի գիտակցել իր կատարած արարքի 

իրավական բնույթը, անհրաժեշտ չի համարել պաշտպանել իր իրավունքները, չի օգտվել 

փաստաբանի ծառայությունից և տվել է ինքնախոստովանական բովանդակությամբ 

բացատրություն: Չգիտակցելով իրեն առաջադրված մեղադրանքի բնույթը և հետևանքները` 

Արթուր Մելիքջանյանը նաև հարկ չի համարել բացատրության մեջ պարզաբանել, որ 

ծխախոտի գլանակի մեջ թմրանյութից բացի առկա են եղել նաև ծխախոտի տերևներ:   

      Նյութերի նախապատրաստության ընթացքում նշանակված դատաքիմիական 

փորձաքննության արդյունքում ստացված փորձագետի եզրակացությամբ փորձագետը 

հանգել է այն հետևության, որ փորձաքննությանը ներկայացված բուսական զանգվածը 

հանդիսանում է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, իսկ դրա քաշը կազմում է 0,56 գրամ: 

       Նշված փաստերի հիման վրա ՀՀ ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնում 

նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային 

քննչական վարչություն, որտեղ հարուցվել է քրեական գործ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով: 

       ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության քննիչն Արթուր 

Մելիքջանյանին բացատրել է, որ քրեական գործն ուղարկվելու է դատարան, սակայն 

վստահեցրել է, որ կատարված արարքի համար իրեն ընդամենը տուգանելու են: Վերոգրյալի 

հիման վրա Արթուր Մելիքջանյանը կրկին չի գիտակցել իր կատարած արարքի իրավական 

բնույթը, անհրաժեշտ չի համարել պաշտպանել իր իրավունքները, չի օգտվել փաստաբանի 

ծառայությունից և տվել է ինքնախոստովանական բովանդակությամբ ցուցմունք: 

        ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցված քրեական գործը 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության 

դատարան: Դատարանից ծանուցագիր ստանալուց հետո միայն Արթուր Մելիքջանյանն 

իմացել է, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքի համար ՀՀ քրեական օրենսգրքով 
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նախատեսված է միայն ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ: 

Փաստաբանը սույն գործով ներգրավվել է դատական քննության ընթացքում միջնորդություն 

է ներկայացրել փորձաքննություն իրականացրած փորձագետներին դատարան հրավիրելու 

և հացաքննելու վերաբերյալ, այս միջնորդությունը դատարանի կողմից բավարարվել է, 

փորձագետները դատարան են կանչվել և հարցաքննվել են:     

Դրանից անմիջապես հետո ներկայացվել է ապացույց համարվող փորձագետի 

եզրակացությունը անթույլատրելի ճանաչելու պահանջով միջնորդություն, որը սակայն 

դատարանի կողմից մերժել է:  

Այնուհետև փաստաբանի կողմից ներկայացվել է միջնորդություն նյութագիտական 

փորձաքննություն նշանակելու մասին, որը դատարանը բավարարել է և այժմ նշանակված է 

փորձաքննություն և փաստաբանը ցանկություն է հայտնել փորձաքննությանը մասնակցելու 

վերաբերյալ:    

ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող թիվ 

ԼԴ/0186/01/14 քրեական գործի քննության ընթացքում կատարվել են հետևյալ 

գործողությունները. 

1) 22.12.2014թ. հարցմամբ դիմել եմ «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 

տնօրենին` խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն կշեռքի վերաբերյալ, որով կշռվել է 

Արթուր Մելիքջանյանից առգրավված բուսական զանգվածը, մասնավորապես` 

տեղեկատվություն կշեռքի ստուգաչափման պարբերականության, չափագիտական 

վկայագրման պարբերականության, հնարավոր շեղումի չափի վերաբերյալ և այլն: 

2) Արթուր Մելիքջանյանից առգրավված բուսական զանգվածը կշռելիս օգտագործված 

կշեռքի հնարավոր շեղումի չափի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 

19.12.2014թ. գրավոր հարցմամբ դիմել եմ ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության 

պետին: 

3) 24.12.2014թ. տեղի ունեցած դատական նիստի ժամանակ դատարանին ներկայացրել 

եմ միջնորդություն փորձագետին դատարան հրավիրելու և հարցաքննելու մասին: 

Ներկայացված միջնորդությունը բավարարվել է, փորձագետը հրավիրվել է դատարան և 

դատարանում ցուցմունք է տվել` պնդելով, որ ստուգել է փորձաքննությանը ներկայացված 

բուսական ծագում ունեցող զանգվածի միատարր լինելու հանգամանը և պնդել է, որ 

փորձաքննությանը ներկայացված զանգվածում առկա է եղել միայն կանաչ զանգված: 

4) 15.01.2015թ. տեղի ունեցած դատական նիստի ժամանակ դատարանին ներկայացրել 

եմ ապացույցի օգտագործման անթույլատրելիությունը հաստատելու մասին միջնորդություն: 

Դատարանը որոշում է կայացրել նշված միջնորդությունը մերժելու մասին: 

5) 27.01.2015թ. դատական նիստի ժամանակ դատարանին ներկայացրել եմ 

նյութագիտական փորձաքննություն նշանակելու մասին միջնորդություն: Որպես 

միջնորդության հիմնավորում վկայակոչել եմ նաև «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» 

ՓԲԸ-ից և ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունից ստացված 

տեղեկատվությունը, որով հիմնավորվում է փորձաքննության ընթացքում օգտագործված 

կշեռքի թերությունների առկայությունը: Ներկայացված միջնորդությունը դատարանի կողմից 

բավարարվել է, նշանակվել է նյութագիտական փորձաքննություն, որի կատարումը 

հանձնարարվել է «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագետներին: 

Դատարանի որոշման հիման վրա իրականացված փորձաքննության արդյունքում 

կազմված եզրակացությամբ հաստատվել է, որ Արթուր Մելիքջանյանից առգրավված 
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բուսական զանգվածը հանդիսանում է «մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց և որ 

հայտնաբերված թմրամիջոցի չափը բավարարում է արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործություն որակելու համար: Միաժամանակ, 

փորձագետի եզրակացությամբ տրվել է այն հարցի պատասխանը, թե բուսական զանգվածը 

միատարր է, թե ոչ, ինչպես նաև նշվել է, որ բուսական զանգվածում կանաչ գույնի տարրերից 

բացի առկա են նաև դեղին գույնի տարրեր: 

6) 15.04.2015թ. դատական նիստին մեղադրողը և ես հանդես ենք եկել ճառերով: Նույն 

օրը դատարանը կայացրել է դատավճիռ, որով Արթուր Մելիքջանյանը մեղավոր է ճանաչվել 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 1-ին մասով և դատապարտվել է ազատազրկման 3 

ամիս ժամկետով: Դատարանը կիրառել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածը և 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել: 

Այսպիսով, Արթուր Մելիքջանյանի վերաբերյալ քրեական գործի քննության 

ընթացքում հաջողվել է հիմնավորել, որ ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության 

փորձաքրեագիտական վարչության կողմից տրված եզրակացությունն ունի մի շարք էական 

թերություններ, ինչի պարագայում Արթուր Մելիքջանյանի մեղադրանքի հիմքում դրված 

ապացույցները բավարար չեն առաջադրված մեղադրանքում ամբաստանյալի մեղքը 

հաստատված համարելու համար: Հենց նշված հանգամանքը հաշվի առնելով դատարանը 

նշանակեց նյութագիտական փորձաքննություն: 

Իրականացված փորձաքննության արդյունքում կազմված եզրակացությունն իր հերթին 

հիմնավորեց այն հանգամանքը, որ ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության 

փորձաքրեագիտական բաժանմունքի կողմից իրականացված փորձաքննությունը 

կատարվել է էական խախտումներով և որ փորձագետներն իրականացրել են ոչ օբյեկտիվ 

աշխատանք: Մասնավորապես, փորձագետի եզրակացությունում չկար անդրադարձ 

առգրավված բուսական զանգվածի միատարր հանդիսանալու կամ միատարր 

չհանդիսանալու հանգամանքին: Միաժամանակ, փորձագետը նշել էր, որ 

փորձաքննությանը ներկայացված զանգվածն ամբողջությամբ կանաչ գույնի է, մինչդեռ 

նյութագիտական փորձաքննության արդյունքում ստացված եզրակացությամբ 

հիմնավորվեց, որ ընդհանուր զանգվածում առկա են նաև դեղին գույնի տարրեր 

 

 

 

 
 


