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Ներածություն 
 

Սույն զեկույցն ամփոփում է 2014 և 2015 թթ. 
իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում, ինչպես նաև 
տրամադրում է լրացուցիչ տեղեկատվություն 2013թ. 
Հայաստանում իրավապաշտպանների վիճակը նկարագրող 
զեկույցում ներկայացված դեպքերի վերաբերյալ: Զեկույցում 
նաև ներկայացված է Հայաստանի ընդհանուր քաղաքական և 
քաղաքացիական իրավիճակը, այնքանով, որքանով այն 
ազդում է մարդու իրավունքների պաշտպանության 
հնարավորությունների վրա: Զեկույցի հիմքում ընկած են 2014 - 
2015թթ. լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկությունները, 
գործընկերներների կողմից տրամադրված և այլ նյութեր, 
ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին ուղղված հարցումների արդյունքում ստացված 
տեղեկությունները:   

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը շնորհակալություն է 
հայտնում այն գործընկերներին, ովքեր աջակցել են զեկույցում 
ընգրկված տեղեկատվության հավաքմանը և ներողամտություն 
է հայցում, եթե որևէ միջադեպ զեկույցի տեսադաշտից դուրս է 
մնացել, և պատրաստակամ է ընգրկել նկատված 
բացթողումները:  

Սույն զեկույցի իմաստով իրավապաշտպան են 
համարվում նրանք, ովքեր անհատական կամ խմբային 
գործունեությամբ պաշտպանում են մարդու իրավունքները1: 
Նման խմբերը ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում 
հետևյալով` ՀԿ-ներ, ակտիվիստներ, փաստաբաններ, 
իրավաբաններ, իրավունքների խախտումների մասին 
իրազեկողներ և լրագրողներ:2 Թեև զեկույցն անդրադառնում է 
կուսակցական/քաղաքական գործիչերի հետապնդմանը, 
սակայն այդ դեպքերը չեն ներկայացվում, որպես առանձին 
միջադեպեր, այլ դիտվում են ընդհանուր համատեքստում:  
                                            
1 Իրավապաշտպանների վիճակի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող (ՀԶ) «Who is a defender» («Ով է 
իրավապաշտպանը»), 

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx  
2 Սույն զեկույցում ընդգրկվել են լրագրողների իրավունքների խախտման այն դեպքերը, որոնք տեղի են 
ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, իսկ մյուս դեպքերին կարելի է ծանոթանալ 

Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տարեկան զեկույցում, որին հաճախ ենք անդրադարձել սույն 
զեկույցի պատրաստման ընթացքում:    
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Ընդհանուր համատեքստ 
 

2014թ. ըստ էության լճացման և անորոշության տարի 
էր ԵՄ – Հայաստան հարաբերություննների տեսանկյունից: Այդ 
ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանություններն 
ինտենսիվորեն պատրաստվում էին Մաքսային միությանը և 
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի 
միանալուն: Համպատասխանաբար իշխանությունների կողմից 
կայացվեցին մի շարք որոշումներ, որոնցից Հայաստանի 
Հանրապետությունը ռազմավարական տեսանկյունից ավելի 
մեծ կախվածության մեջ ընկավ Ռուսաստանի Դաշնությունից, 
ոչ միայն տնտեսական, այլև այլ ոլորտներում: 

Հիշեցնենք, որ 2013թ. դեկտեմբերին կնքված գազային 
համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվեց նաև մինչև 2043 
թ. գազ ձեռք բերել միայն ռուսական Գազպրոմից:  2014թ. 
Հայաստանը ռուսական Գազպրոմին փոխանցեց 
«ՀայՌուսգազարդի» վերջին 20% բաժնեմասը՝ այսպիսով 
երկիրը զրկելով գազի ոլորտում բոլոր ենթակառուցվածքները 
տնօրինելու և որոշում կայացնելու իրավասությունից:3  

 2014թ. հունվարից հաճախակի դարձան մարտական 
գործողությունները հայ-ադրբեջանական և ղարաբաղա-
ադրբեջանական սահմանին: Եթե 2013թ. ՀՀ զինված ուժերում և 
ԼՂՀ պաշտպանության բանակում գրանցվել էր մահվան 31 
դեպք, որից 14-ն էր՝ հրադադարի ռեժիմի խախտման 
հետևանքով, ապա 2014թ. գրանցվեց 46 մահվան դեպք, որից 
26-ը՝ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով: Իսկ  
2015թ. գրանցվեց զինծառայողների մահվան 76  դեպք, որից 
41-ը՝ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով:4 

2014թ. սկզբին Հայաստանը փորձեց հայտ ներկայացնել՝ 
կամուրջ հանդիսանալու Եվրոպական միության և 
Եվրասիական տնտեսական միության շուկաների միջև,5 
սակայն այս առաջարկության վերաբերյալ հետագա 

                                            
3 «ՀայՌուսգազարդ»-ը դարձավ «Գազպրոմ Արմենիա», Ազատություն ռադիոկայան, հունվ 17, 2014 
http://www.azatutyun.am/content/article/25233023.html  

 
4 Տեղեկանք՝ 2015թ. ՀՀ Զինված ուժերում և ԼՂ Պաշտպանության բանակում մահացության դեպքերի մասին, 
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, http://hcav.am/publications/տեղեկան-09-01-2016/ 
5 Հայաստանը Եվրոպային ներդրումներ անելու կոչ է անում, Ազատություն ռադիոկայան, հունվարի 31, 2014 
http://www.azatutyun.am/content/article/25249384.html 
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գործողություններ չիրականացվեցին: Հայաստանը 
հիմնականում դուրս մնաց ԵՄ - Արևելյան գործընկերություն 
նախագծերից, ինչն ուղղված էր ընդգծելու, որ Եվրոպական 
միության ասոցացումը և Եվրասիական տնտեսական միության 
անդամակցությունն անհամատեղելի են, քանի որ 
երաշխավորված չէր Հայաստանի կողմից որոշումներ 
կայացնելու անկախությունը: Սակայն 2015թ. վերջին սկսեցին 
ԵՄ – Հայաստան նոր համագործակցության ֆորմատի 
ձևակերպման բանակցությունները, որը նախատեսվում է 
ավարտել 2016թ. վերջին: 

Տարածաշրջանում և հատկապես ԵՄ արևելյան 
գործընկերության մյուս երկրների հետ հարաբերություններում 
Հայաստանի դիրքերը նույնպես շահեկան չէին: 
Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշի 
վրա բացասական ազդեց այն, որ ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ 
հեռախոսազրույցում կարծիք էր հայտնել, թե 2014թ. մարտին 
Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն «հանդիսանում է ազատ 
կամարտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման 
իրավունքի իրացման հերթական օրինակը»:6 Իսկ մարտի 27-ին 
Հայաստանը մեկն էր այն 11 երկրներից, ովքեր դեմ 
քվեարկեցին ՄԱԿ-ի բանաձևին, որը ճանաչում էր Ուկրաինայի 
տարածքային ամբողջականությունն ու անօրինական 
համարում Ղրիմում մարտի 16-ին անցկացված հանրաքվեն, 
որով Ղրիմի թերակղզին բռնակցվեց Ռուսաստանին: 
Հայաստանը նաև դեմ քվեարկեց Եվրոպայի խորհրդի 
խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկվող Ռուսաստանի 
դեմ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևին՝ այդպիսով էլ 
ավելի մեկուսացնելով իրեն միջազգային հանրությունից:  

2013թ. վերջին և 2014թ. սկզբին ոչ իշխանական 4 
ուժերը (Հայ Ազգային Կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան, 
Ժառանգություն և Հայ հեղափոխական դաշնակցություն) 
սկսեցին համագործակցել՝ միասնական պահանջներ 
ներկայացնելով տարբեր սոցիալական խնդիրների 
վերաբերյալ: «Հրաշալի քառյակ» մականունը ստացած ուժերի 

                                            
6 Ուկրաինան հետ է կանչել Հայաստանում իր արտակարգ ու լիազոր դեսպանին, Ազատություն ռադիոկայան, 
մարտի 21, 2014, http://www.azatutyun.am/content/article/25305440.html 
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միջև հիմնական հակասությունը սահմանադրական 
փոփոխությունների նկատմամբ վերաբերմունքն էր, ինչպես 
նաև քաղաքական պահանջների և շարժառիթների 
տարբերությունը: 

Միավորված ոչ իշխանական ուժերը կարողացան 
որոշակի արդյունքի հասնել պարտադիր կուտակային 
կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարում, երբ ՀՀ 
Սահմանադրական դատարանը «Կուտակային 
կենսաթոշակների մասին» օրենքում ամրագրված պարտադիր 
բաղադրիչը Հայաստանի Սահմանադրությանը հակասող 
ճանաչեց: ՀՀ Սահմանադրական դատարանը սակայն 
թույլատրեց օրենքի գործունեությունը մինչև 2014թ. 
սեպտեմբերի 30-ը՝ կապակցված օրենքներում և այլ իրավական 
ակտերում փոփոխություններ կատարելու նպատակով: 
Արդյունքում պարտադիր կուտակային վճարները 
վերաձևակերպվեցին որպես պարտադիր սոցիալական 
վճարներ՝ կիրառելով 2015թ. հուլիսից աշխատանքի անցնող 
քաղաքացիների նկատմամբ: 

2014թ. ապրիլի 3-ին առանց որևէ հրապարակային 
հիմնավորման հրաժարական տվեց վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանը: 2014թ. հունիսի  26-ին Տիգրան Սարգսյանը 
նշանակվեց ԱՄՆ-ում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, իսկ 
2015թ. դեկտեմբերի 21-ին Եվրասիական տնտեսական 
միության բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ 2016թ. փետրվարի 
1-ից նշանակվեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
կոլեգիայի նախագահ՝ չորս տարի ժամկետով։ Թե՛ որպես 
վարչապետ իր պաշտոնավարման ընթացքում, թե՛ դրանից 
հետո Տիգրան Սարգսյանը այդպես էլ չհարցաքննվեց նախորդ 
զեկույցում նշված օֆշորային սկանդալի համար:7  

Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից տաս օր անց 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակվեց ՀՀ 
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը:  

2014թ. ապրիլի 25-ին հրաժարական ներկայացրեց նաև 
ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր 
Բաղդասարյանը՝ հայտարարելով նաև Օրինաց երկիր 

                                            
7 Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2013թ. զեկույց, Էջ 14, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, 
http://hcav.am/wp-content/uploads/2014/09/HRD-Arm-Final1.pdf 
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կուսակցության ընդդիմություն դառնալու մասին:8 Նույն 
օրերին Արթուր Բաղդասարյանը նշանակվեց ՀԱՊԿ 
ակադեմիայի խորհրդի նախագահ:  

2014թ. ապրիլի վերջին Հայաստանը հայտարարեց, որ 
ավարտել է Մաքսային/Եվրասիական տնտեսական միությանն 
անդամակցելու «ճանապարհային քարտեզով» նախատեսված 
բոլոր միջոցառումները: Միաժամանակ Հայաստանի 
անդամակցության վերաբերյալ հարցի քննարկումներում 
ակնհայտ էր Հայաստանի բացակայությունը որոշումների 
կայացման գործընթացից, քանի որ Հայաստանը չհրավիրվեց 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարների մի քանի 
հանդիպումների, իսկ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան 
Նազարբաևը հստակ դիրքորոշում ուներ, որ Հայաստանի 
անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին սահմանափակվելու է 
Ադրբեջանի ցանկությամբ:9  

2014թ. գարնանը Ժիրայր Սէֆիլյանի ղեկավարած  
«Նախախորհրդարան»-ը մեկնարկեց «100-ամյակն առանց 
ռեժիմի» նախաձեռնությունը, որը հավակնում էր 
քաղաքացիական անհնազանդության և այլ միջոցներով 
հասնել գործող ռեժիմի հեռացմանը մինչև հայոց 
ցեղասպանության հարյուրերորդ տարելիցը: 

2014թ. մայիսի 17-ին երևան քաղաքի Վերնիսաժի 
տարածքում հնչեցին կրակոցներ, որի արդյունքում հինգ հոգի 
ստացավ հրազենային վիրավորում: Կրակոցներն արձակողը ՀՀ 
ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի  
(Յուվեցի Կարո) փեսան էր, ով վիրավորեց ոչ միայն իր հետ 
վիճաբանող երկու անձանց այլ նաև երեք պատահական 
անցորդների: Միջադեպից մեկ տարի անց, դատավարության 
ընթացքում, հղում կատարելով այն փաստին, որ իր հետ 
վիճաբանողների վրա կրակելիս Գոռ Առաքելյանը ատրճանակի 
փողը հորիզոնականից ներքև է ուղղել, դատախազը 
մեղմացրեց մեղադրանքը:  Գոռ Առաքելյանին մեղսագրվեց ոչ 
թե սպանության փորձ, որը ենթադրում է 8-15 տարվա 
ազատազրկում, այլ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և 

                                            
8 Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարական է տալիս, Ազատություն ռադիոկայան, 2014թ. ապրիլի 25, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25362891.html 
9 Հայաստանին առաջարկվեց Եվրասիականին միանալ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, Ազատություն 
ռադիոկայան, 2014թ. մայիսի 29, http://www.azatutyun.am/content/article/25402956.html 
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միջին ծանրության վնաս պատճառելը, ինչը մի դեպքում՝ 3-7, 
մյուս դեպքում՝ առավելագույնը 1-3 տարվա ազատազրկում է 
ենթադրում: Դատախազն անփոփոխ թողեց ապօրինի զենք-
զինամթերք կրելու մեղադրանքը:10 2015թ. հոկտեմբերին Գոռ 
Առաքելյանը դատապարտվեց 6 տարի 6 ամիս ազատազրկման:  

2014թ. հունիսին քառյակը ներկայացրեց տասներկու 
կետից բաղկացած պահանջ-հայտարարություն, որը 
հիմնականում վերաբերում էր, սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրներին:11   

Տասներկու կետերից բաղկացած պահանջներն 
իրականացնելու համար ընդդիմադիր քառյակը մինչև 2014թ. 
սեպտեմբերի 30-ը ժամանակ տվեց իշխանություններին՝ 
չբացառելով, որ իշխանություններին «թեժ աշուն» կսպասվի 
պահանջները չկատարելու դեպքում: Ի պատասխան ՀՀ 
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը սեպտեմբերին «սառը 
ցնցուղներ» կամ «ավելի թեժ աշուն» խոստացավ «թեժ 
աշնան» կողմնակիցներին,12 իսկ Ազգային անվտանգության 
ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը 2014թ. դեկտեմբերին 
հայտարարեց, որ «ԱԱԾ-ն «վճռականորեն կանխելու է» 
սահմանադրական կարգի խախտմանն ուղղված 
հակաօրինական ցանկացած դրսևորում»:13  

Հարկ է նշել սակայն, որ Քառյակի համագործակցության 
շրջանակներում ստեղծված պահանջները փոխզիջումային էին 
և կտրուկ քաղաքական փոփոխություններ չէին ենթադրում, 
իսկ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ 
առանցքային տարաձայնության պատճառով 
համագործակցությունը ՀՅԴ-ի հետ չշարունակվեց:  

2014թ. սեպտեմբերին Սյունիքի մարզի նախկին 
մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը վերանշանակվեց իր 
պաշտոնում, իսկ իր տան մոտ տեղի ունեցած զինված 
միջադեպի գործով միակ մեղադրյալ համարվեց Արտակ 

                                            
10 Դատախազը ավելի մեղմ հանցանք է մեղսագրում Գոռ Առաքելյանին, ազատություն ռադիոկայան, 2015թ. 
մայիսի 7, http://www.azatutyun.am/content/article/27000315.html 
11 Քառյակը հրապարակեց 12 կետից բաղկացած պահանջ–հայտարարությունը, 

http://www.7or.am/am/news/view/69508/ 
12 Ոստիկանապետը «սառը ցնցուղներ» է խոստանում «թեժ աշնան» կողմնակիցներին, Ազատություն 
ռադիոկայան, 2014թ. սեպտեմբերի 13, http://www.azatutyun.am/content/article/26581915.html 
13 ԱԱԾ տնօրենը «նախազգուշացրել է» իշխանություններին տապալելու կոչեր հնչեցնողներին, Առավոտ 
օրաթերթ, 2014թ. դեկտեմբերի 21, http://www.aravot.am/2014/12/21/527064/ 
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Բուդաղյանը:  Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ կապված 
աղմկոտ միջադեպերը շարունակվեցին նաև 2014 և 2015թթ.: 

2014թ. հոկտեմբերի 10-ին պաշտոնապես հաստատվեց, 
որ Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկում ստորագրվեց 
Եվրասիական տնտեսության միությանը Հայաստանի 
անդամակցության պայմանագիրը, ըստ որի Հայաստանը 
միությանը պետք է անդամակցեր 2015թ. հունվարի 1-ից: Ի 
դեպ, ընդդիմադիր ուժերից միայն Ժառանգություն 
կուսակցությունն էր դեմ Հայաստանի` Եվրասիական 
տնտեսական միությանն անդամակցությանը: 

2014թ. հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ նաև Հայ 
ազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստան և Ժառանգություն 
կուսակցությունների համատեղ հանրահավաքը, որտեղ նրանք 
արձանագրեցին, որ ըստ էության չէր կատարվել իրենց 12 
պահանջներից որևէ մեկը:14 2014թ. նոյեմբերի 10 Սերժ 
Սարգսյանը հայտարարեց, որ Կառավարությունն 
ուշադրությամբ ուսումնասիրել է ընդդիմադիր եռյակի կողմից 
ներկայացված փաստաթուղթը և  մանրակրկիտ 
պատասխաններ է ներկայացրել, սակայն եռյակը 
բավարարված չէ այդ պատասխաններով: Սերժ Սարգսյանն 
առաջարկեց կառավարությանը նորից անդրադառնան 
փաստաթղթին, կետ առ կետ քննարկել այն և նշել կոնկրետ 
այն գործընթացները, որոնցով իրականացնելու են այդ 
կետերը:15 

2014թ. հոկտեմբերի 14-ին Սահմանադրական 
բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը 
հաստատեց Սահմանադրական բարեփոխումների 
հայեցակարգը:16  

2014թ. նոյեմբերի վերջին Երևան քաղաքում հրկիզվեց 
ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների 6 մեքենա:17 7-րդ 
մեքենայի հրկիզման փորձը չհաջողեց: Վեց մեքենաների վրա 

                                            
14 Քառյակի կողմից ՀՀ իշխանություններին առաջադրած 12 կետերի կատարման գնահատականը, Լրագիր, 

2014թ. հոկտեմբերի 10, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/105150 
15 Նախագահը կառավարությանն առաջարկել է նորից անդրադառնալ քառյակի 12 կետանոց փաստաթղթին, 
Ազատություն ռադիոկայան, 2014թ. նոյեմբերի 10, http://www.azatutyun.am/content/article/26684292.html 
16 ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, ՀՀ նախագահին առընթեր սահմանադրական 
բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, 2014թ. հոկտեմբերի 14,  
 http://www.moj.am/storage/uploads/Sahmanadrakan_barepokhumner.14.10_.pdf 
17 Երևանում հրկիզում են ընդդիմադիրների և քաղաքացիական ակտիվիստների մեքենաները, Ազատություն 
ռադիոկայան, 2014թ. նոյեմբերի 27, http://www.azatutyun.am/content/article/26713666.html 
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փակցված էր «Նախախորհրդարանի» տարբերանշանն ու «100-
ամյակն առանց ռեժիմի» կարգախոսը: Յոթերորդ 
ավտոմեքենան պատկանում էր քաղաքացիական ակտիվիստ 
Կարեն Հարությունյանին: Ավտոմեքենաների հրկիզման 
դեպքերով քննությունը անարդյունք էր, իսկ տուժողների և 
իրավապաշտպանների կարծիքվ հրկիզումները հովանավորվել 
էին հենց ոստիկանության կողմից: Ի դեպ, 2015թ. այս այրված  
ավտոմեքենաների լուսանկարները տարածվեցին որպես 
ապատեղեկատվություն, թե Հայաստանում հակառուսական 
հիստերիա է և հայերն այրում են ազգությամբ ռուս անձանց 
պատկանող ավտոմեքենաները:18  

Նույն ժամանակահատվածում գրանցվեցին նաև 
իշխանափոխության կոչեր անող նախկին 
ազատամարտիկների ծեծի դեպքեր, որոնք նույնպես 
արդյունավետ քննության չարժանացան:19 

2014թ. դեկտեմբերի 1-ին Ազգային Ժողովում 
տապալվեց ԱԺ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի 
նախաձեռնությունը, որով նա ցանկանում էր իմպիչմենտի 
ենթարկել ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին: 
Նախաձեռնությանը միացան միայն Ժառանգություն 
խմբակցությունը ներկայացնող Զարուհի Փոստանջյանը և 
Ալեքսանդր Արզումանյանը: 2014թ. դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ 
ազգային ժողովը վավերացրեց ԵԱՏՄ պայմանագիրը, որին դեմ 
էին միայն պատգամավորներ Ալեքսանդր Արզումանյանը, 
Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ 
Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը և 
Էդմոն Մարուքյանը: 

2014թ. դեկտեմբերի 11-ին իր տան շքամուտքում ծեծի 
ենթարկվեց ԱԺ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ 
Մանուկյանը: Ըստ Ա. Մանուկյանի անհայտ անձը առանց որևէ 
խոսքի հարձակվել և հարվածներ էր հասցրել իր դեմքին: Արամ 
Մանուկյանի նկատմամբ բռնության և վերջին օրերին 
ազատամարտիկների և ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ 
բռնությունների դեպքերը քննարկելու համար ընդդիմությունը 

                                            
18 Против дезинформации в российских соц сетях и СМИ, Լրագիր, հունվարի 25, 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=H3KPDZ3i7Oc 
19 Նեղն ենք ընկել ժողովուրդ ջան, Թեհմինե Ենոքյան, 2014թ. դեկտեմբերի 30, 
https://www.youtube.com/watch?v=9EBog84qRyw 
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փորձեց 2014թ. դեկտեմբերի 15-ին հրավիրել Ազգային ժողովի 
արտահերթ նիստ, որը տապալվեց, քանի որ իշխող 
Հանրապետական կուսակցության պատգամավորները 
չներկայացան նիստին և քվորում չապահովվեց: Արդյունքում 
ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտեցին Կառավարության 
նախաձեռնած արտահերթ նիստը:  2014թ. դեկտեմբերի 16-ին 
Հանրապետական և Դաշնակցություն խմբակցությունները 
հրավիրեցին արտահերթ նիստ, որտեղ ընդդիմադիրների 
նկատմամբ բռնությունը դատապարտող հայտարարություն 
ընդունեցին: Թե նիստը, թե հայտարարությունը ընդդիմության 
կողմից համարվեցին ձևական, ինչի մասին վկայեց նաև այն, 
որ նույն հանրապետական խմբակցության պատգամավոր 
Սեյրան Սարոյանը հայտարարեց, թե Արամ Մանուկյանին 
հասցված «չափալախն» արդարացված էր, քանի որ նա 
հրապարակային հայհոյել էր հանրապետության 
նախագահին:20 Արամ Մանուկյանին հարվածած Արշակ 
Սվազյանին առաջադրվեց մեղադրանք դիտավորությամբ 
առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով (ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 117 հոդված),21 թեև ըստ Հայ ազգային 
կոնգրեսի իրավական համակարգողի, պետք է մեղադրանք 
առաջադրվեր ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 113 հոդվածով, քանի որ 
Արամ Մանուկյանի մոտ առկա է եղել ուղեղի ցնցում, ինչը 
հանգեցնում է առողջության երկարատև քայքայման։  2015թ. 
հունիսի 18-ին Արշակ Սվազյանը դատապարտվեց կալանքի 1 
ամիս ժամկետով:  

2015թ. հունվարից Հայաստանը պաշտոնապես դարձավ 
ԵԱՏՄ լիիրավ անդամ: Քաղաքական տեսանկյունից 2015 
թվականը շրջադարձային էր քաղաքական 
վերադասավորումների և սահմանադրական 
փոփոխությունների տեսանկյունից, որոնք ուղղված էին իշխող 
հանրապետական կուսակցության դիրքերի ամրապնդմանը: 
Միևնույն ժամանակահատվածում ստեղծվեցին նաև նոր 
քաղաքական միավորներ, որոնք հավակնեցին քաղաքական 
կարևոր դերեր ստանձնել:  

                                            
20 ՀՀԿ-ն և՛ դատապարտում է, և՛ «չափալաղ» առաջարկում, Ազատություն ռադիոկայան, դեկտեմբերի 16, 2014, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26747382.html 
21 Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման կասկածյալին մեղադրանք է առաջադրվել, Ազատություն Ռադիոկայան, 
2014թ. դոկտեմբերի 20, http://www.azatutyun.am/content/article/26754331.html 
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2015թ. հունվարի 12-ին Գյումրիում սպանվեց 
Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամները, այդ թվում 
երկամյա երեխան: Նրանց մյուս երեխան՝ 6-ամսյա Սերյոժա 
Ավետիսյանը, որին դանակի մի քանի հարվածներ էին հասցրել, 
մեկ շաբաթ անց մահացավ հիվանդանոցում: Ավետիսյանների 
բնակարանում հայտնաբերված զինվորական հագուստից 
ենթադրվեց, որ սպանություններն իրականացրել է ռուսական 
ռազմական բազայի ժամկետային զինծառայող Վալերի 
Պերմյակովը, ով հայտնաբերվեց Թուրքիայի սահմանին: 
Չնայած բազմաթիվ բողոքի ցույցերին և պահանջներին՝ 
Վալերի Պերմյակովը տեղափոխվեց  ռուսական ռազմական 
բազա և գործի դատական քննությունը ներկայումս ընթանում 
է ռազմական բազայի տարածքում, թեև այն իրականացվում է 
ՀՀ դատական մարմինների կողմից՝ ՀՀ օրենսդրության 
համապատասխան: Վ. Պերմյակովին ՀՀ իշխանություններին 
հանձնելու պահանջով ցույցերը արտասահմանյան 
լրատվամիջոցներում ներկայացվեցին որպես հակառուսական 
բողոքի ալիք՝ հաճախ հիմնվելով ակնհայտ 
ապատեղեկատվության վրա:  

Ինչպես անդրադարձել ենք Սահմանադրական 
փոփոխությունների գործընթացի գնահատման զեկույցում,22 
2015թ. հունվարին Գագիկ Ծառուկյանը նախաձեռնեց՝ ոչ 
իշխանական քաղաքական ուժերի, հասարակական 
կազմակերպությունների, ինչպես նաև քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների և շարժումների ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ համաժողով, որում քննարկվեցին երկրում 
ստեղծված քաղաքական և տնտեսական բարդ իրավիճակը՝ 
փորձելով դրանց լուծման շուրջ համախմբել նշված ուժերին: 

2015թ. հունվարի 31-ին Բերձորի մոտ ոստիկանական 
մեքենաներով անձինք շրջապատեցին և ծեծի ենթարկեցին 
«Նախախորհրդարանի» հենքի վրա ձևավորված Հիմնադիր 
Խորհրդարանի անդամներին, ովքեր «100-ամյակն առանց 
ռեժիմի» նախաձեռնության մասին իրազեկման ավտոերթ էին 
կատարում դեպի Լեռնային Ղարաբաղ:23 Ըստ երթի 

                                            
22 Զեկույց՝ պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ, ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակ, Հունվար 2016,  http://hcav.am/publications/21-01-2016-555879/ 
23 Բերձորի մոտ ծեծի են ենթարկվել «Հիմնադիր խորհրդարանի» ավտոերթի մասնակիցները, Ազատություն 
ռադիոկայան, 31 հունվարի, 2015 թ., http://www.azatutyun.am/content/article/26823522.html 
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մասնակիցների ոստիկանության ներկայացուցիչները 
հարձակվել և ծեծի էին ենթարկել Ժիրայր Սէֆիլյանին այն 
ժամանակ, երբ վերջինս համաձայն էլ էր վերադառնալ Երևան, 
քանի որ ոստիկաններն արգելել էին մտնել Լեռնային 
Ղարաբաղ: Բացի Ժ. Սէֆիլյանից, ծեծի էին ենթարկվել նաև 
նրա կինը և որդին, Հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ 
Պավլիկ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Իգոր 
Մուրադյան, Ալեք Ենիգոմշյան, Նոյան տապան լրատվամիջոցի 
մեկ լրագրողը և այլ անձինք: Միջադեպի վերաբերյալ ԼՂՀ 
ոստիկանությունը տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի 
ոստիկանությունը դիմել է համապատասխան միջոցների՝ 
հնարավոր զանգվածային անկարգությունները կանխելու 
նպատակով, ինչի արդյունքում եղել են վիրավորներ: 
Միջադեպից մեկ շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղ մեկնեց ՀՀ 
ազգային ժողովի պատգամավորներից կազմված մի խումբ՝ 
տեղում ծանոթանալու դեպքի մանրամասներին: ԼՂՀ 
իշխանությունները վստահեցրին, որ միջադեպը քննվում է, 
սակայն փաստի առթիվ այդպես էլ քրեական գործ չհարուցվեց, 
իսկ ծառայողական քննության արդյունքում 10 ոստիկան 
ազատվեց աշխատանքից, 9-ին հայտարարվեց 
նկատողություն:24 Նրանցից ոչ ոք քրեական 
պատասխանատվության չենթարկվեց: 

2015թ. սկզբին Հայաստանի հանրապետական 
կուսակցության կողմից ծանր հարված հասցվեց Ազգային 
ժողովում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությանը և 
ընդհանրապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը: 
2015թ. փետրվարին ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ  
Սերժ Սարգսյանը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին որակեց 
որպես չարիք:25 Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ Գ. 
Ծառուկյանին ազատել է ՀՀ Ազգային անվտանգության 
խորհրդի անդամությունից և պահանջեց, որպեսզի 
ուսումնասիրվեն Ազգային Ժողովի նիստերից Գագիկ 
Ծառուկյանի բացակայության և նրա բիզնեսների հարկային 
պարտավորությունների կատարման հարցը: Արդյունքում, մոտ 

                                            
24 Բերձորի միջադեպով աշխատանքից ազատվել են ոստիկանության «կրտսերները», Հայկական ժամանակ, 
2015թ. մարտի 9, http://armtimes.com/hy/read/60792 
25 Սերժ Սարգսյանը քննադատում է Գագիկ Ծառուկյանին, http://civilnet.am/2015/02/12/serzh-sargsyan-slams-
gagik-tsarukyan/#.VfvOlt_tlHx  

http://civilnet.am/2015/02/12/serzh-sargsyan-slams-gagik-tsarukyan/#.VfvOlt_tlHx
http://civilnet.am/2015/02/12/serzh-sargsyan-slams-gagik-tsarukyan/#.VfvOlt_tlHx


 

 

24 

մեկ ամիս անց Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց 
կուսակցության նախագահի պաշտոնից և 
քաղաքականությունից հեռանալու մասին՝ մնալով ՀՀ Ազգային 
ժողովի պատգամավոր։ Գ. Ծառուկյանը նաև  հայտարարեց, որ 
այլևս որևէ կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 
հետ: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի այս 
հայտարարությունից հետո ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության 
անդամների մի մասը լքեց խմբակցությունը: Մեկ անձի 
նյութական ռեսուրսների ու դրանցով պայմանավորված 
հեղինակության վրա հիմնված Բարգավաճ Հայաստան 
կուսակցությունն ըստ էության դադարեց քաղաքական կշիռ 
ունենալ, իսկ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցությունը մասնատվեց և 
թուլացավ: Այսպիսով Սերժ Սարգսյանն, օգտագործելով Գ. 
Ծառուկյանի՝ որպես ամենախոշոր օլիգարխի խոցելիությունը, 
կասեցրեց հնարավոր քաղաքական գործընթացները, իսկ Սերժ 
Սարգսյանի ակնարկած հանցագործությունների ուղղությամբ 
կատարված քննությունը, որևէ չարաշահում չբացահայտեց26: 
Արդյունքում, ամրապնդվեցին Հայաստանի հանրապետական 
կուսակցության անառարկելի և գերիշխող դիրքերը 
քաղաքական դաշտում:27 

2015թ. տարեսկզբից ավելի հաճախակի դարձան 
հրադադարի ռեժիմի խախտումները՝ հանգեցնելով 
առավելագույն մարդկային կորուստների: 2015թ.-ին ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով գրանցվեց 
զինծառայողների մահվան 76  դեպք, որից 41-ը՝ հրադադարի 
ռեժիմի խախտման հետևանքով:28 Նաև որպես երկրի 
անվտանգության ապահովման երաշխիք ներկայացվող 
Եվրասիական տնտեսական միությունն ապացուցեց, որ 
կենսունակ չէ ո՛չ տնտեսության, ո՛չ էլ անվտանգության 
ապահովման տեսանկյունից: Ավելին, հաշվի առնելով 2014-
2015 թթ. սահմանին տիրող իրավիճակը՝ 2015թ. վերջին ՀՀ 
պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակը 
հայտարարեց, որ այլևս կարող ենք խոսել սողացող, դանդաղ 

                                            
26 Ծառուկյանի 6 ձեռնարկություններում լուրջ խախտումներ չեն 
գտել,http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/122686 
27 Զեկույց՝ Պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ, ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակ, հունվար 2016, http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/01/Constitutional-Reform-2015.pdf 
28 Տեղեկանք՝ 2015թ. ՀՀ Զինված ուժերում և ԼՂ Պաշտպանության բանակում մահացության դեպքերի մասին, 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ,  
http://hcav.am/publications/տեղեկան-09-01-2016/ 
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կամ հիբրիդային պատերազմի մասին և ոչ հրադադարի 
մասին:29 Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 
կազմակերպության կողմից սահմանային լարվածության 
վերաբերյալ արձագանքի բացակայությունը բազմաթիվ 
քննադատությունների արժանացավ ՀՀ ընդդիմադիր ուժերի 
կողմից, սակայն ՀՀ իշխանությունների արձագանքը ըստ 
էության եղավ ի պաշտպանություն ՀԱՊԿ անգործության:  

Անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ՀԱՊԿ և 
ԵԱՏՄ անդամակից երկրների վստահելիության առումով 
բավական է ուսումնասիրել միայն սովորական 
սպառազինության համաշխարհային առքուվաճառքի 
տվյալները:30 Ըստ պաշտոնապես գրանցված տվյալների՝ ՀԱՊԿ 
անդամ 3 երկրներ, որոնք հանդիսանում են նաև ԵԱՏՄ 
հիմնադիր անդամներ, զենք են վաճառել ՀԱՊԿ անդամ 
չհանդիսացող Ադրբեջանին (տե՛ս աղյուսակ 1): Ի դեպ, այս 
երկրներից Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդիսանում է նաև 
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ և պետք է հակված լիներ 
նպաստելու խնդրի լուծմանը բացառապես բանակցային 
ճանապարհով: Այս իրավիճակում 2014-2015թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության միակ պաշտոնական արձագանքն այն էր, 
որ Բուենոս Այրեսում Clarin թերթին տված հարցազրույցում 
Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա 
է, և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր 
ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում 
Ադրբեջանին»:31 

                                            
29 Չկա հրադադար, կա սողացող պատերազմ, Սիվիլնեթ, դեկտ 23, 2015, http://civilnet.am/2015/12/23/interview-
artsrun-hovhannisyan-no-ceasefire/#.Vrs8Thh97cc 
30 The Global Reported Arms Trade, the UN Register of Conventional Arms,  http://www.un-
register.org/HeavyWeapons/index.aspx?CoI=AM&year=0&Cat=&type=2 
31Սերժ Սարգսյան․ «Ցավալի է, որ Ռուսաստանը զենքեր է մատակարարում Ադրբեջանին», Ազատություն  

Ռադիոկայան, 2014թ. հուլիսի 7, http://www.azatutyun.am/content/article/25452351.html 
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 2015թ. լրացավ հայոց ցեղասպանության 100—րդ 
տարին, ինչը կարևոր նշանակություն ուներ երկրի ներքին և 
արտաքին քաղաքականության առումով: Արտաքին 
քաղաքականության տեսանկյունից Հայաստանի համար 
կարևոր էր Հայաստանի Հանրապետության ճանաչելիության 
բարձրացումը, ցեղասպանությունների կանխարգելման 
բանաձևի ընդունումը ՄԱԿ-ի կողմից,32 ինչպես նաև բազմաթիվ 
երկրների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը և 
դատապարտումը: 

Երկրի ներքին քաղաքականության տեսանկյունից, 
ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումները միանշանակ 
չընկալվեցին: Շարունակելով՝ «100-ամյակն առանց ռեժիմի» 
նախաձեռնությունը՝ 2015թ. մարտի 26-ին Ժիրայր Սէֆիլյանը 
հայտարարեց, որ իրենք պլանավորում են ապրիլի 24-ին 
Ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո 
շուրջօրյա և անժամկետ բողոքի ակցիաներ սկսել, որոնք 
կլինեն խաղաղ հավաքներ: 2015թ. մարտի 28-ին Հիմնադիր 
խորհրդարանի «100-ամյակն առանց ռեժիմի» 
նախաձեռնության վերաբերյալ Գյումրիում կազմակերպված 
հավաքի ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ միջադեպեր 
հրահրեցին հանրահավաքի մասնակիցների հետ, որոնցից մեկի 
ընթացքում դանակահարեցին Հիմնադիր Խորհրդարանի 
անդամ Հրաչյա Միրզոյանին:33 Դանակահարության 
կասկածանքով ձերբակալված նախկինում դատված Կամո 
Խաչատրյանի նկատմամբ կալանքի որոշումը փոխվեց գրավի 
դիմաց ազատ արձակման:  

2015թ. ապրիլի սկզբին Երևանի քաղաքապետարանը 
Հիմնադիր խորհրդարանին առաջարկեց ապրիլի 24-ին 
նախատեսվող հավաքը և երթը սկսել Էրեբունի թանգարանի 
հարակից տարածքից՝ Ազատության հրապարակի փոխարեն՝ 
ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումներին 
չխոչընդոտելու նպատակով:  Հիմնադիր խորհրդարանն 
ընդունեց առաջարկը, թեև պարզ չէր, թե ինչու սույն 

                                            
32 Resolution on the Prevention of Genocide, UN HR Council. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/28/L.25 
33 Գյումրիում «Հիմնադիր խորհրդարանի» հանրահավաքը ուղեկցվեց միջադեպերով, Ազատություն 
ռադիոկայան, 2015թ. մարտի 28, http://www.azatutyun.am/content/article/26925591.html 



 

 

28 

սահմանափակումն առաջարկվեց նաև ապրիլի 26-ին 
նախատեսված շուրջօրյա հանրահավաքի վրա:  

2015թ. ապրիլի 7-ի վաղ առավոտյան ՀՀ քննչական 
կոմիտեն և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը 
խուզարկություններ իրականացրեցին Հիմնադիր 
խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի, Վարուժան 
Ավետիսյանի, Պավել Մանուկյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Կարո 
Եղնուկյանի, Գարեգին Չուգասզյանի բնակարաններում: 
Առավոտյան ժամը 6:35-ի սահմաններում Հիմնադիր 
խորհրդարանի գլխավոր գրասենյակ ներկայացան իրավապահ 
մարմինների շուրջ երկու տասնյակ աշխատակիցներ: 
Հրաժարվելով ներկայացնել խուզարկության հիմք 
հանդիսացող որևէ փաստաթուղթ՝ նրանք Հիմնադիր 
խորհրդարանի կանչով ներկայացած փաստաբանին և ՀԽ 
ներկայացուցչին արգելեցին մուտք գործել շենք: 
Խուզարկության արդյունքում իրավապահ մարմիններն 
առգրավեցին համակագիչներ, ինֆորմացիոն կրիչներ և այլն:  
Ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկեցին Հիմնադիր 
խորհրդարանի` վանաձորցի պատգամավոր Հովհաննես 
Ղազարյանի բնակարանը, այնուհետև բերման ենթարկեցին 
նրան։ Հիմնադիր խորհրդարանի Վանաձորի գրասենյակի 
խուզարկության արդյունքում ոստիկանությունն առգրավեց 2 
համակարգիչ, 2 հեռախոս, բուկլետներ, այլ իրեր: 
Ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկեցին Հիմնադիր 
խորհրդարանի Գյումրի քաղաքի պատասխանատու Արամ 
Հակոբյանի բնակարանը՝ պատճառաբանելով, որ տեղեկություն 
են ստացել այն մասին, թե վերջինս զենք է պահում: 
Հայտարարվեց, որ խուզարկության արդյունքում նրա տան 
կտուրից հայտնաբերվել է նռնակ, սակայն Արամ Հակոբյանի 
մերձավորների հավաստմամբ՝ նռնակը հայտնաբերվեց 
հարևան տան կտուրում, որը բաց էր և ցանկացած մեկը 
ցանկացած պահի կարող էր այնտեղ այդ նռնակը տեղադրել: 
Խուզարկությունից հետո ոստիկանությունը Արամ Հակոբյանի 
բնակարանից առգրավեց 2 համակարգիչ, վերցրեց Արամ 
Հակոբյանի հեռախոսը, Հիմնադիր խորհրդարանի 
խտասկավառակները, որոշ փաստաթղթեր, ինչպես նաև 
գրքերը: Վերցվեցին նաև տան անդամների հեռախոսները, 
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սակայն վերադարձվեցին: Արամ Հակոբյանը բերման 
ենթարկվեց և ձերբակալեց:34 

Երևանում բերման ենթարկվեցին Ժիրայր Սէֆիլյանը, 
Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ 
Սաֆարյանը, Գարեգին Չուգասզյանը, Կարո Եղնուկյանը 
Ժիրայր Սէֆիլյանի եղբայր Թորոս Սէֆիլյանը: Նույնը օրը 
բերման ենթարկվեց նաև Հիմնադիր խոհրդարանի Կապանի 
գրասենյակի ղեկավար Գևորգ Գասպարյանը:  

Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին, Գևորգ 
Սաֆարյանին, Ժիրայր Սէֆիլյանին, Գարեգին Չուգասզյանին 
մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 35-225-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով և որպես խափանման միջոց ընտրվեց 
երկամսյա կալանքը։35 

Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր Արամ 
Հակոբյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 235-րդ հոդվածով (անօրինական զենք, զինամթերք 
պահել)։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառվեց 500 
հազար ՀՀ դրամի չափով գրավը։36 

ՀՀ ընդդիմադիր ուժերը և մի շարք հասարակական 
կազմակերպություններ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամների 
կալանավորումը համարեցին քաղաքական հետապնդում: 
Հաշվի առնելով Հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակներից և 
կալանավորված անդամների տներից առգրավված իրերի ոչ 
վտանգավոր և հիմնականում կենցաղային բնույթը՝ բազմաթիվ 
քաղաքացիներ Facebook սոցիալական ցանցում սկսեցին 
ֆլեշմոբ՝ ցուցադրելով իրենց տնային «զինանոցը»՝ այն 
կենցաղային իրերը, որոնց նմաններն առգրավվել էին որպես 
զանգվածային անկարգության հնարավոր գործիք:37  

Միևնույն ժամանակ իշխող հանրապետական 
կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար 
Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ ապրիլի 24-ին 

                                            
34 Գարեգին Չուգասզյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ 
Սաֆարյանը ձերբակալված են, Հայկական ժամանակ, 2015թ. ապրիլի 7, http://armtimes.com/hy/read/62223 
35 Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա ընկերները կալանավորվել են. նրանք չեն ընդունում իրենց առաջադրված 

մեղադրանքները, Հայկական ժամանակ, 2015թ. ապրիլի 10, http://armtimes.com/hy/read/62453 
36 ՀԽ պատգամավոր Արամ Հակոբյանը վճարել է գրավը, բայց նրան հրաժարվում են ազատ արձակել. 
Փաստաբան, Հայկական ժամանակ, 2015թ. ապրիլի 10,  http://armtimes.com/hy/read/62482 
37 Քաղաքացիները ի պաշտպանություն ՀԽ-ի ի ցույց են դնում իրենց տնային «զինանոցը», Ազատություն 
ռոդիոկայան, 2015թ. ապրիլի 13, http://www.azatutyun.am/content/article/26953589.html 



 

 

30 

հանրահավաք իրականացնելու մտադրություն ունեցող 
անձինք պետք է մեկուսացվեին նույնիսկ այն դեպքում, եթե 
խուզարկության ընթացքում որևէ կասկածելի բան 
չհայտնաբերվեր:38 

2015թ. ապրիլի 27-ին Human Rights Watch 
կազմակերպությունը դիմեց ՀՀ գլխավոր դատախազին՝ 
մտահոգություն հայտնելով, որ Հիմնադիր խորհրդարանի 
անդամների կալանավորումն ուղղված է նրանց հավաքների և 
արտահայտման ազատության խոչընդոտմանը և կոչ արեց 
փոխել կալանքի որոշումը:39  

2015թ. մայիսի 4-ին, դատախազության որոշմամբ, 
Ժիրայր Սէֆիլյանի և մյուսների խափանման միջոցը 
փոխարինվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ:40 
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամների նկատմամբ քննչական 
գործողությունները շարունակվեցին: 2015թ. մայիսի 27-ի 
գիշերը բերման ենթարկվեցին, ապա ազատ արձակվեցին 
Հիմնադիր խորհրդարանի 6 անդամներ՝ հանրահավաքի 
վերաբերյալ Երևան քաղաքի տարբեր վայրերում իրազեկման 
թերթիկներ փակցնելու համար:41 Հիմնադիր խորհրդարանը 
շարունակեց բողոքի ակցիաները Երևանում և այլ վայրերում:42   

2015թ. մայիսի 4-ին տեղեկատվություն տարածվեց 
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված 
հերթական միջադեպի մասին: 2015թ. մայիսի 2-ին Գորիսի 
«Սդղի գյոլ» կոչվող հատվածում Սուրիկ Խաչատրյանի որդի 
Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել 
վիճաբանություն, որի արդյունքում աչքի վնասվածք էր ստացել 
Գորիսի բնակիչ Հարություն Զաքարյանը, իսկ եղբայրը ստացել 
էր այլ մարմնական վնասվածքներ: Վիրահատության 
արդյունքում Հարություն Զաքարյանի տեսողությունը 
վերականգնել չհաջողվեց: Միջադեպից երկու շաբաթ անց 
Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացավ ոստիկանություն: 2015թ. 

                                            
38 Վահրամ Բաղդասարյան. Պետք է մեկուսացնել ապրիլի 24-ին հանրահավաքի կոչ անողներին, Ազատություն 

ռադիիոկայան, 2015թ. ապրիլի 18, http://www.azatutyun.am/content/article/26965245.html 
39 Նամակ ՀՀ գլխավոր դատախազին, Human Rights Watch, 2015թ. ապրիլի 27, 
https://www.hrw.org/news/2015/05/01/letter-prosecutor-general-armenia 
40 «Հիմնադիր խորհրդարանի» անդամները` ազատության մեջ, Սիվիլնեթ, 2015թ. մայիսի 4, 
http://civilnet.am/2015/05/04/founding-parliament-sefilyan-avetisyan-manukyan-free/#.VukAw3197ce 
41  Անցած գիշերը բերման են ենթարկվել ՀԽ-ի վեց անդամներ, Ազատություն ռադիոկայան, 2015թ. մայիսի 27, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27039584.html 
42 Ժիրայր Սեֆիլյանը հարցաքննության ժամանակ լուռ է մնացել, http://www.a1plus.am/1416551.html  

http://www.a1plus.am/1416551.html
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հուլիսի 27-ից կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Խաչատրյանը 
ազատ արձակվեց հոկտեմբերի 1-ին, երբ հայտնի դարձավ, որ 
տուժող Հարություն Զաքարյանը փոխել է իր ցուցմունքը՝ 
հերքելով, թե Տիգրան Խաչատրյանը մասնակցել է ծեծին:43  
Միջադեպի կապակցությամբ մեղադրանք առաջադրվեց 6 
անձի, դատաքննությունն ընթանում է:  

2015թ. մայիսի 20-ին կրակոցներ արձակվեցին Սյունիքի 
մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի վրա, որում 
այդ պահին գտնվում էին նաև նրա օգնականը և վարորդը: 
Կրակոցներից ոչ ոք չտուժեց: Նույն օրը հարուցվեց քրեական 
գործ՝ սպանության փորձի և ապօրինի կերպով զենք, 
ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր 
ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու 
հոդվածների հատկանիշներով։44 Դեպքի առնչությամբ 
կալանավորվեց Սյունիքի մարզի չորս բնակիչ՝ Գարեն 
Աթաջանյանը, Հենրիկ Ավագյանը, Վիտալի Մինասյանը և 2013-
ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված՝ Գորիսի 
քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի 
կրտսեր եղբայր Արա Բուդաղյանը:45 Թեև փորձաքննության 
արդյունքում պարզվեց, որ կրակոցները չէին կարող 
ավտոմեքենայում գտնվող մարդկանց վնասել, և 
կալանավորներից միայն Հենրիկ Ավագյանը խոստովանեց, որ 
կրակողն ինքն է եղել,  այնուամենայնիվ քրեական գործի 
որակումը չփոխվեց:46 2016թ. հունիս 10-ին Արա Բուդաղյանի և 
Վիտալի Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական 
հետապնդումը դադարեցվեց: Հենրիկ Ավագյանի մասով 
քրեական գործն առանձնացվեց, իսկ Գարեն Աթաջանյանը 
մնաց կալանքի տակ:47 

                                            
43 Ինչ հանձնարարություն կստանա Սյունիքի մարզպետը որդու ազատության դիմաց. «Ժամանակ», Առավոտ, 

2015թ. հոկտեմբերի 2, 
http://www.aravot.am/2015/10/02/614626/  
44 Կրակել են Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա․ նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան, 

Ազատություն ռադիոկայան, 2015թ. մայիսի 20, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20150520/2031/2031.html?id=27027438 
45 Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածանքով 4 անձ է ձերբակալվել , ազատություն 
ռադիոկայան, 2015թ. հուլիսի 3, http://www.azatutyun.am/archive/news/20150703/2031/2031.html?id=27108501 
46 Սուրիկ Խաչատրյանին ցանկացել են ոչ թե սպանել, այլ վախեցնել. նոր մանրամասներ. «Ժողովուրդ», 
Առավոտ, 2016թ. փետրվարի 13,  
http://www.aravot.am/2016/02/13/657192/  
47Արա Բուդաղյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը դատախազի որոշմամբ 
վերացվել է, 2016թ. հունիսի 10, http://armtimes.com/hy/read/87292 
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 2015թ. տեղի ունեցան համայնքների խոշորացման 
հարցով մի քանի տեղական հանրաքվեներ: Անկախ 
հանրաքվեների արդյունքներից համայնքների խոշորացման 
վերաբերյալ ՀՀ կառավարությունը դրական որոշում կայացրեց:  

2015թ. տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրություններն անցան հիմնականում առանց 
մրցակցության, քանի որ թեկնածուները տարբեր 
պատճառներով ինքնաբացարկ հայտնեցին քարոզչության 
փուլում: Մի քանի մրցակցային համայնքներում էլ պայքարն 
ըստ էության ոչ թե գաղափարախոսության, այլ վարչական 
ռեսուրսների տիրապետման և վերաբաշխման համատեքստում 
էր: Այս տեսանկյունից հատկանշական էր Աբովյանի 
քաղաքապետի ընտրութունը, որտեղ Հայաստանի 
հանրապետական կուսակցությունը որոշում կայացրեց 
սատարելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 
թեկնածուին: Ըստ այդմ քաղաքապետի պաշտոնի համար 
պայքարելու ցանկություն ունեցող Հանրապետական 
կուսակցության անդամ Արթուր Հարությունյանը (ավելի 
հայտնի Պալաչ մականունով) իր թեկնածությունը պնդելու 
համար նախ հեռացվեց կուսակցությունից, ապա ճնշումներ 
սկսվեցին նրա սեփականությունը հանդիսացող տեղական 
հեռուստաընկերության և հարազատների նկատմամբ:48 
Թեկնածուների գրանցման վերջին օրը անսպասելի գրանցվեց 
միևնույն անուն, ազգանուն, հայրանունով մեկ այլ թեկնածու, 
ինչը շփոթության տեղիք կտար: Արթուր Հարությունյանի հետ 
կապված միջադեպերը շարունակվեցին մինչև քվեարկութան 
օրը:  Քաղաքական կամ գաղափարական հակամարտություն 
չհանդիսացող այս ներիշխանական պայքարն ըստ էության 
ցուցադրեց օրինական և ոչ օրինական մեթոդների այն 
զինանոցը, որը կիրառվում է մրցակիցներին վերացնելու, 
քաղաքական մենաշնորհ հաստատելու և վարչական բոլոր 
ռեսուրսներին միանձնյա տիրապետելու նպատակով: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրություններում հիմնականում հաղթեցին 

                                            
48 Բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածուի եղբայրը, Ազատություն 
ռադիոկայան, 2015թ; մայիսի 20, http://www.azatutyun.am/content/article/27027447.html 
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Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող կամ 
կուսակցության սատարած թեկնածուները:  

2015թ. մայիսին «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ընկերությունը հայտ ներկայացրեց Հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին (ՀԾԿՀ) 
էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու 
վերաբերյալ: Չնայած ներկայացված հայտի 
ուսումնասիրությամբ արձանագրված բազմաթիվ 
չարաշահումներին՝ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) հունիսի 17-ին միաձայն որոշում 
կայացրեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու 
մասին: Ըստ որոշման՝ 2015թ. օգոստոսի 1-ից 
էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը գործող 41.85 դրամ 
կՎ/ժ-ից դարձավ 48.78 դրամ, գիշերայինը՝ 31.85 դրամից` 
38.78 դրամ:   

2015թ. հունիսի 19-ից «Ոչ թալանին» քաղաքացիական 
նախաձեռնությունը49, նստացույց սկսեց Ազատության 
հրապարակում՝ պահանջելով անհապաղ կասեցնել 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին ապօրինի 
որոշումը։50 Հունիսի 22-ին ցույցը տեղափոխվեց Բաղրամյան 
պողոտա: Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 
պայքարի այս փուլի վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 
պատրաստել է առանձին զեկույց,51 իսկ առանձին միջադեպերը 
կներկայացվեն նաև սույն զեկույցում: Հունիսի 23-ի վաղ 
առավոտյան ոստիկանությունը, ցուցարարների նկատմամբ 
ջրցան մեքենա և բռնություն կիրառելով, փորձեց ցրել 
նստացույցը՝ բերման ենթարկելով 237-246 ցուցարարի: Նույն 
օրը երեկոյան ցուցարարների թիվը բազմապատկվեց և 
նստացույցը շարունակվեց: 2015թ. հունիսի վերջին Սերժ 
Սարգսյանը որոշում կայացրեց Հայկական էլեկտրական 
ցանցերում անկախ աուդիտի իրականացման համար: Որոշման 

                                            
49 «Ո՛չ Թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնությունը ստեղծվել է 2014թ. հունիսին: Ստեղծման պահից մինչ 

օրս «Ո՛չ Թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնությունն իր անմիջական մասնակցությունն է ունեցել 
Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական տարբեր խնդիրների վեր հանմանն ու դրանց լուծման 
գործընթացներում: http://vochtalanin.am//մեր-մասին/   
50 Ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության հայտարարությունը. Շարժվում ենք դեպի Բաղրամյան 26, 
20 hունիսի 2015 թ., Lragir.am, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116312  
51 «Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ուղղված խաղաղ ցույցի մասնակիցների մարդու 

իրավունքների խախտումները», ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, 2015թ. սեպտեմբեր, http://hcav.am/wp-
content/uploads/2015/09/Electricity-Price-Hike-Protest_2015-ARM.pdf 

http://vochtalanin.am/մեր-մասին/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116312
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հրապարակումից հետո ցուցարարների մի մասը վերադարձավ 
Ազատության հրապարակ, իսկ Բաղրամյան պողոտայում 
մնացած մասը հուլիսի 6-ին ոստիկանության կողմից 
հեռացվեց: 

 Հուլիսի 6-ին Բաղրամյան պողոտայից հեռացվելուց 
հետո շարժումը չմարեց: Նույն օրը երեկոյան հարյուրավոր 
քաղաքացիներ հավաքվեցին Ազատության հրապարակում, 
որտեղից փորձեցին երթով շարժվել դեպի Բաղրամյան 
պողոտա, սակայն ոստիկանությունը չթույլատրեց: Անդրիաս 
Ղուկասյանի, Դավիթ Սանասարյանի և այլոց 
նախաձեռնութամբ ձևավորվեց «Ոտքի´ Հայաստան» շարժումը, 
որը հուլիսի 27-ին Հանրապետության հրապարակում 
նստացույց սկսեց՝ ՀԾԿՀ-ից պահանջելով չեղարկել 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին որոշումը: 
Նստացույցը մի քանի շաբաթ տևեց, որի ընթացքում 
նախաձեռնության անդամները դիմեցին անհնազանդության 
տարբեր միջոցների, սակայն նախաձեռնության պահանջներն 
այդպես էլ չկատարվեցին:  

2015թ. գարնանը «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնությունը 
սկսեց ակտիվ քննարկումները քաղաքացիական 
հասարակության և քաղաքական կուսակցությունների հետ 
սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարում 
միավորվելու նպատակով: 2015թ. սեպտեմբերի 12-ին 
նախաձեռնությունը հրավիրեց համաժողով, որին մասնակցած 
քաղաքական կուսակցությունները, այդ թվում՝ ԱԺ-ում 
խմբակցություններ ունեցող ՀԱԿ-ը և Ժառանգությունը, ինչպես 
նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և 
քաղաքացիական նախաձեռնութուններ ստեղծեցին 
սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի «ՈՉ»-ի 
ճակատը:52  

2015թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ նախագահը ստորագրեց 
հանրաքվեն դեկտեմբեր 6-ին նշանակելու մասին 
հրամանագիրը:  

                                            
52«Չե՛ք անցկացնի»-ն նախաձեռնում է «Ո՛չ»-ի ճակատի համաժողով, http://nopasaran.am/2015/09/10/չե՛ք-

անցկացնի-ն-նախաձեռնում-է-ո՛չ/  
«Ո՛չ»-ի ճակատի հայտարարությունը, http://nopasaran.am/2015/09/12/ո՛չ-ի-ճակատի-հայտարարությունը/  

http://nopasaran.am/2015/09/10/%D5%B9%D5%A5%D5%9B%D6%84-%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AF%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%AB-%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%B8%D5%9B%D5%B9/
http://nopasaran.am/2015/09/10/%D5%B9%D5%A5%D5%9B%D6%84-%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AF%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%AB-%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A7-%D5%B8%D5%9B%D5%B9/
http://nopasaran.am/2015/09/12/%D5%B8%D5%9B%D5%B9-%D5%AB-%D5%B3%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8/
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2015թ. հոկտեմբերի 12-ին հայտարարվեց «Նոր 
Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի քաղաքական 
խորհրդի և ընդդիմության միասնական շտաբի ստեղծման 
մասին: Քաղաքական խորհրդի կազմում ընդգրկվեցին 
Ժառանգություն կուսակցության, Հիմնադիր խորհրդարանի, 
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության, Հայաստանի 
քաղաքագետների միության և «Ոտքի՛, Հայաստան» 
Քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչներ: Ընդդիմության 
միասնական շտաբի ղեկավար ընտրվեց Ժիրայր Սէֆիլյանը:   

2015թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ 
սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, որի 
ընթացքում իշխանություններն օգտագործեցին 
ընտրակեղծիքների ողջ պահուստը՝ սահմանադրական 
փոփոխություների ընդունումն ապահովելու համար: 
Արձանագրվեցին հանրաքվեի մասնակից կողմերի նկատմամբ 
ճնշումներից ու կաշառումներից, մինչև քվեատուփի լցոնում, 
այլ անձանց փոխարեն քվեարկություն, արդյունքների կեղծում 
և այլն: Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն 
աննախադեպ էր փաստագրված խախտումների քանակով, 
որոնց արդյունքում հարուցված քրեական գործերի թիվն 
առավելագույնն էր Հայաստանի Հանրապետության 
անկախությունից ի վեր:  

Ըստ ՀՀ դատախազության տարածած 
հաղորդագրության՝ 

«Մայիսի 27-ի դրությամբ ՀՀ դատախազությունում ուսումնասիրվել 

է ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու 

վերաբերյալ 597 տարբեր բնույթի տեղեկատվություն /ԶԼՄ-ների և ՀԿ-

ների հրապարակումներ, նաև քաղաքացիների ահազանգեր և գրավոր 

դիմումներ/: Հարուցվել է 79 քրեական գործ, 47 քրեական գործ 51 

անձանց վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան, 53 քրեական գործով 56 անձիք ներգրավվել են որպես 

մեղադրյալ, 31 քրեական գործ կարճվել է, 2 քրեական գործի վարույթ 

կասեցվել է, նախաքննական և հետաքննական մարմինների կողմից 504 

տեղեկությունների ստուգման արդյունքում քրեական գործի հարուցումը 

մերժվել է, 39 քրեական գործով 43 անձի վերաբերյալ կայացվել է 

մեղադրական դատավճիռ»:53 

                                            
53 56 անձ ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, http://prosecutor.am/am/news/6499/ 
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Չնայած հանրաքվեի անցկացման վերաբերյալ 
մտահոգություններին և արձանագրված բազմաթիվ 
խախտումներին՝ հանրաքվեն համարվեց կայացած և 
սահմանադրության փոփոխությունները մտան ուժի մեջ: 

Տարեսկզբին մեկնարկած զրույցները Հայաստան – ԵՄ 
համագործակցության նոր ձևաչափի վերաբերյալ ավելի 
առարկայական դարձան 2015թ. դեկտեմբերին 
բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկով, որի որոշակի 
արդյունքներ հայտնի կլինեն 2016թ. վերջին:  
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Մարդու իրավունքների պաշտպանության 
վիճակի ընդհանուր նկարագիրը 
 

 Մաքսային միությանը և հետագայում Եվրասիական 
տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության 
միանալու մասին Սերժ Սարգսյանի միանձնյա որոշման հաջորդ 
օրը՝ 2013թ. սեպտեմբերի 4-ին, ՀՀ Նախագահի թիվ 207-Ն 
հրամանագրով մեկնարկել է սահմանադրական 
փոփոխությունների գործընթացը: Ըստ հրամանագրի,  
փոփոխությունները բխում էին իրավունքի գերակայության 
սկզբունքի իրացման, մարդու հիմնական իրավունքների և 
ազատությունների երաշխավորման սահմանադրական 
կառուցակարգերը կատարելագործելու, իշխանությունների 
լիարժեք հավասարակշռումն ապահովելու և հանրային 
կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
անհրաժեշտությունից: Այնուամենայնիվ սահմանադրության 
փոփոխությունների արդյունքում սահմանափակվեցին 
քաղաքացիների մի շարք իրավունքներ և ազատություններ, 
իսկ իշխանությունների հավասարակշռման սկզբունքի 
փոխարեն ամրագրվեց կուսակցապետության սկզբունքը՝ 
կայուն քաղաքական մեծամասնությամբ ազգային ժողովին 
տալով իշխանության բոլոր լծակները:  

 Թե սահմանադրության փոփոխությունների 
քարոզչության փուլում, թե բուն հանրաքվեի օրը գրանցվել են 
բազմաթիվ խախտումներ, որոնք առնչվել են ընտրողների, 
սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող  
նախաձեռնությունների, վստահված անձանց, դիտորդների, 
զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների 
իրավունքներին և որոնց ուղղությամբ կատարված քննությունը 
չի ապահովել այդ իրավունքների վերականգնումը և հետագա 
խախտումների կանխարգելումը:  

Սահմանադրական փոփոխությունների 
բովանդակության և ընդունման ողջ գործընթացի վերաբերյալ 
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը պատրաստել է առանձին զեկույց, 
որտեղ ներկայացված են և բովանդակային և 
ընթացակարգային խնդիրները, որոնք ըստ ՀՔԱ Վանաձորի 
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գրասենյակի սույն փոփոխությունները դարձնում են 
պարտադրված և ոչ լեգիտիմ:54 

2014-2015թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում 
մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 
շարունակել են խնդրահարույց մնալ ոստիկանության 
բռնության, խտրականության և կոռուպցիայի արգելքի, 
հավաքների ազատության, կարծիքի և արտահայտման 
ազատության, արդար դատաքննության ու իրավունքների 
վերականգնման արդյունավետ մեխանիզմների ապահովման 
հարցերը: Այս փաստն արձանագրել են նաև միջազգային 
կառույցներն, այդ թվում ԱՄՆ պետքարտուղարությունն55 ու 
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը:56 
Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված 
մտահոգություն է հայտնել նաև Հայաստանում Միացյալ 
Թագավորության նախկին դեսպան Քեթրին Լիչը:57 
Միջազգային բազմաթիվ կառույցներ անդրադարձել են 
հատկապես 2014թ. վերջին ազատամարտիկների, 
ակտիվիստների և քաղաքական գործիչների նկատմամբ 
արձանագրված ֆիզիկական բռնության դեպքերին և 2015թ. 
խաղաղ ցուցարարների և  լրագրողների նկատմամբ կիրառված 
բռնություններին:58  

Սույն զեկույցում ներկայացված են 
իրավապաշտպանների հետ կապված 163 դեպք, որոնցից 64-ը 
տեղի են ունեցել 2014թ., իսկ 99-ը 2015թ.-ին: Այդ դեպքերին 
զուգահեռ ներկայացված է նաև նրանց ուղղությամբ 
ձեռնարկված միջոցառումները և այն իրավունքը կամ 
իրավունքները որոնք ենթադրաբար խախտվել են միջադեպի 
ընթացքում:  

 

 

                                            
54 Զեկույց՝ պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ, ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակ, Հունվար 2016,  http://hcav.am/publications/21-01-2016-555879/ 
55Country Reports for Human Rights Practices for 2015, Armenia   
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252819 
56 ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատարը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27027425.html 
57 Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված մի շարք հարցեր կան. Մեծ Բրիտանիայի դեսպան, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27073015.html 
5858 Armenia: Police Violence Against Protesters, Journalists, Investigation needed, Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/news/2015/06/24/armenia-police-violence-against-protesters-journalists 
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 Աղյուսակ 2. Վերաբերելի իրավունքների ենթադրյալ խախտումներ 
պարունակող դեպքերի թիվը ըստ տարիների 

Վերաբերելի իրավունք 2013 թ. 2014թ. 2015թ. 

Ընտրական իրավունքներ 5 0 8 

Հավաքների և միավորումների 
ազատություն  

26 29 47 

Տեղեկատվության ազատություն 3 11 26 

Ազատ տեղաշարժի իրավունք 6 13 25 

Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն 

16 28 28 

Սեփականության իրավունք 8 8 13 

Խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունք 

12 9 8 

Խոշտանգումից և անմարդկային 
կամ նվաստացնող վեաբերմունքից 
ու պատժից զերծ մնալու իրավունք  

10 29 42 

Արդար դատաքննության իրավունք 32 18 23 

Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք 

24 23 32 

Կյանքի իրավունք 10 10 12 

Որոշումների կայացմանը 
մասնակցելու իրավունք 

2 1 4 

Անձնական կյանքը հարգելու 
իրավունք 

8 3 10 

Ընդամենը 162 182 278 

 

  Չնայած հայտարարված ջանքերին՝ մարդու 
իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից 2014-2015թթ. 
Հայաստանում, որևէ առաջընթաց չի գրանցվել: Երկրի 
ընդհանուր տնտեսական պայմանների վատթարացմանը 
զուգահեռ աճել է հանրային դժգոհությունը, որը դրսևորվել է 
ավելի հաճախացող բողոքի ցույցերով: Մարզերում տեղի 
ունեցած ցույցերը հիմնականում վերաբերել են համայնքների 
ռեսուրսների՝ գետերի, հանքավայրերի շահագործմանը և 
շրջակա միջավայրի աղտոտմանն, ինչպես նաև տնտեսական և 
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սոցիալական խնդիրներին, այդ թվում՝ բերքի մթերման 
գործընթացին,59,60 արտոնությունների սահմանմանը61 և այլն :  

Աղյուսակ 3. Երևան քաղաքում հավաքների անցկացման վերաբերյալ դիմումներ 

Երևանում հավաքների անցկացման 
դիմում-իրազեկումներ 

2013թ. 2014թ. 2015թ. 

Ի գիտություն ընդունում 241 119 246 

Շտապ հավաք  13 4 

Հավաքների անցկացման վայրի կամ 
երթուղու փոփոխություն կամ 
սահմանափակում 

20 3 73 

Արգելում 0 0 0 

Օրենքի պահանջներին 
չհամապատասխանելու պատճառով 
վերադարձված դիմումներ 

3 1 10 

Կազմակերպիչների կողմից դիմումները 
հետ վերցնելու դեպքեր 

0 4 2 

Ընդամենը 264 140 335 

 

Երևան քաղաքում հավաքների անցկացման իրազեկում 
դիմումների թիվն իհարկե չի ներկայացնում իրականացված 
բոլոր հավաքները: Բացի այդ, այս իրազեկումներում 
ներառված են նաև տարբեր հանրային միջոցառումներ, որոնք 
առնչություն չունեն բողոքի ցույցերի հետ, ըստ այդմ դժվար է 
հաշվարկել, թե փաստացի քանի բողոքի ակցիա է 
իրականացվել: Այնուամենայնիվ սույն զեկույցում 
ներկայացված դեպքերի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ 
բողոքի ցույցերի թիվը բազմապատկվել է, անհամաչափորեն  
աճել է նաև դրանց ընթացքում խախտումների թիվը:  

2014թ. հունվարին ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանը հայտարարել է, թե ոստիկանությունը 
բարեփոխվել է և այլևս բռնություններ չի կիրառում62, 
այնուամենայնիվ 2014-2015թթ. արձանագրված հավաքների 
ազատության իրավունքի խախտումները բացառապես 

                                            
59 Կաթի մթերման ցածր գնից տուժող գյուղացիները սպառնում են փակել միջպետական ճանապարհը,  
 http://www.azatutyun.am/content/article/27032898.html 
60 Կառավարության հերթական սուտը. Գյուղացիները փակել են ճանապարհը, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/120604 
61 Գյումրեցի անհատ տաքսու վարորդները արտոնյալ պայմաններ են պահանջում, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27032898.html 
62 Ոստիկանապետ․ «Հիմա մենք վերափոխվել ենք», http://www.azatutyun.am/content/article/25245435.html 
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իրականացվել են ոստիկանության կողմից և աչքի են ընկել 
առանձնակի ցինիզմով և դաժանությամբ:   

Ոստիկանությունն, իր լիազորությունների 
շրջանակներից դուրս գալով, բազմիցս խոչընդոտել է 
քաղաքացիների խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 
անցկանցելու իրավունքը: Մասնավորապես, ոստիկանության 
ծառայողները խոչընդոտել են հավաքի նախատեսված 
երթուղով շարժվելուն կամ թիրախ կառույցին մոտենալուն (օր. 
ՀՀ նախագահի նստավայրին, ԱԱԾ շենքին, ՌԴ 
դեսպանատանը, ՀՀ գլխավոր դատախազությանը, ԿԸՀ 
շենքին), երկարաժակետ հավաքներ իրականացնելուն և 
իրազեկության ավելի լայն հնարավորություններին: 
Ոստիկանության վարքագծում ակնհայտ է եղել խտրական և 
անհարգալից վերաբերմունքը ցուցարարների նկատմամբ, ինչը 
դրսևորվել է ոչ միայն ուղղակի վիրավորանքներով այլ նաև 
ակնհայտ ընտրողական սահմանափակումներով: 

«Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքը 
նախատեսում է, որ ոստիկանությունը պարտավոր է 
ապահովել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան 
հարող շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ 
մուտքն ու ելքը: Սակայն հարկ է նշել, որ վերոնշյալ 
կառույցների մոտ տեղի ունեցած մի շարք հավաքների 
ժամանակ հավաքի մասնակիցները չեն խոչընդոտել այդ 
կառույցների ազատ ելքն ու մուտքը, չեն սպառնացել նրանց 
բնականոն գործունեությանը և նրանց նկատմամբ 
ոստիկանության գործողությունները եղել են ոչ համաչափ: Այդ 
առումով հատկանշական են բանակում խաղաղ 
պայմաններում զոհված զինծառայողների մի քանի ծնողների՝ 
ՀՀ նախագահի նստավայրի մոտ անցկացրած ակցիաների 
ժամանակ ոստիկանության գործողությունները: 
Ոստիկանությունը մշտապես արգելում է նրանց մոտենալ 
նախագահական նստավայրի դարպասներին, երբ ինքնին այդ 
դարպասներն արգելված տարածքում չեն և նրանց մոտ 
հետիոտների կամ մեքենաների անցուդարձը որևէ կերպ չի 
սահմանափակվում:   

Որոշակի վայրերում՝ օրինակ Հանրապետության 
հրապարակում հավաք իրականացնելն արգելելը 
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ոստիկանությունը պատճառաբանել է նրանով, որ ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ Հանրապետության հրապարակի 
կենտրոնը հանդիսանում է մշակութային կոթող և այնտեղ 
հավաքներ անցկացնել չի կարելի, մինչդեռ նույն 
Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում մշտապես տեղի 
են ունենում տարբեր բազմամարդ միջոցառումներ, որոնք 
ոստիկանության աշխատակիցների կողմից որևէ կերպ չեն 
խոչընդոտվում: 

Տարբերակված է մոտեցումը նաև հավաքների վայրի 
կամ երթուղիների սահմանափակման վերաբերյալ: 2014-
2015թթ. Երևան քաղաքում հավաքների վերաբերյալ 
իրազեկման դիմումները քննարկելիս սահմանափակումներ են 
ներկայացվել միայն Հիմնադիր Խորհրդարանի և դրա 
անդամների կողմից կազմակերպված հավաքների ու երթերի 
վրա: Դրանց գերակշիռ մասը վերաբերել են վրանի 
տեղադրման արգելքին, չնայած այդպես էլ հստակ չի 
հիմնավորվել այդ արգելքը:  

Հավաքների ընթացքում ՀՀ ոստիկանության կողմից՝ 
որպես բերման ենթարկելու հիմք հիմնականում բերվում է 
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 
182-րդ հոդվածին (Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի 
կամ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը 
չկատարելը): Սակայն հարկ է նշել, որ ոստիկանության 
բաժիններ տարված անձինք շատ դեպքերում հայտնել են, որ 
ոստիկանության ծառայողները բերման ենթարկելուց առաջ 
իրենց որևէ պահանջ չեն ներկայացրել, իրենք 
կամայականորեն են բաժին տարվել և միայն 
ոստիկանությունում են իմացել, թե ինչի համար են այնտեղ 
տարվել: Առհասարակ, հավաքների ժամանակ ոստիկանության 
աշխատակիցները հաճախ չեն ներկայացել և չեն ներկայացրել 
իրենց գործողությունների իրավական հիմքերը:  Մի շարք 
դեպքերում հավաքների ժամանակ գործառույթներ են 
իրականացրել քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, 
մինչդեռ «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը 
սահմանում է, որ Հասարակական կարգի պահպանությունն 
ապահովելիս ոստիկանության ծառայողները պարտավոր են 
կրել սահմանված ձևի համազգեստ, որի վրա տեսանելի մասում 
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փակցվում են ոստիկանության ծառայողին անձնապես 
նույնականացնելու հնարավորություն տվող 
տարբերանշաններ: 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածը նախատեսում է վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 
նպատակով անձին ոստիկանության բաժին տանելը միայն այն 
դեպքում, երբ արձանագրություն կազմելը պարտադիր է, և երբ 
տեղում այն կազմել հնարավոր չէ: Ըստ այդմ 
արձանագրություն կազմելու պատճառաբանությամբ 
մարդկանց հավաքի վայրից ոստիկանության բաժիններ 
տանելը իրականում հետապնդել է հավաքի վայրից նրանց 
հեռացման նպատակ և չի բխել, դատավարական կամ այլ 
անհրաժեշտությունից: Ավելին, բերման ենթարկելու 
գործընթացն ուղեկցվել է նրանց նկատմամբ բռնությամբ, 
բերման ենթարկված անձանց իրավաբանական աջակցություն 
ստանալու իրավունքի սահմանափակմամբ: 

2014 և 2015 թվականներին տեղի ունեցած հավաքների 
ընթացքում ոստիկանություն են տարվել հարյուրավոր 
ցուցարարներ:   

2013թ. հավաքների առնչությամբ բերման է ենթարկվել 
մոտ 245 անձ, որից 38-ը բերման են ենթարկվել 2013թ. 
նոյեմբերի 5-ին, իսկ 110-ը՝ դեկտեմբերի 2-ին: 

2014թ. հավաքների առնչությամբ բերման է ենթարկվել 
106 անձ, իսկ 2015թ. 47263 անձ: 

Ըստ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի, 
եթե հավաքն անցկացվում է իրազեկմանը վերաբերող 
պահանջների խախտմամբ, ապա ոստիկանությունը 
պարտավոր է բարձրախոսով տեղեկացնել, որ հավաքն 
անօրինական է, և որ մասնակիցները ենթակա են օրենքով 
սահմանված պատասխանատվության: Այնուամենայնիվ 
իրազեկման պահանջների խախտումն ինքնին հավաքն 
անօրինական համարելու հիմք չպետք է լինի, ավելին, ըստ 
Հավաքների և միավորումների ազատության վերաբերյալ ՄԱԿ-
ի հատուկ զեկուցողի՝ հավաքների ազատության իրացումը 

                                            
63 Ծթ. Այս թիվը չի ներառում Հիմնադիր Խորհրդարանի անդամներին 
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պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, և հավաքի 
վերաբերյալ իրազեկման նպատակը հավաքի մասնակիցների 
պաշտպանության ապահովումն է:64 Եթե հավաքը խաղաղ 
բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների 
սահմաններում պարտավոր է աջակցել հավաքին: Ուստի 
նույնիսկ իրազեկման պայմանների խախտմամբ 
իրականացվող հավաքի դեպքում ոստիկանությունը 
պարտավոր է պարզապես տեղեկացնել, որ հավաքի 
մասնակիցներն իրենց գործողությունների համար կարող են 
ենթարկվել վարչական պատասխանատվության և 
չխոչընդոտել հավաքի բնականոն ընթացքը:  

Հավաքների ժամանակ ոստիկանները բազմիցս 
խոչընդոտել են նաև լրագրողների աշխատանքը, 
մասնավորապես նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելով, 
հրելով, հայհոյելով, բերման ենթարկելով, նկարահանող 
սարքերը խլելով և վնասելով: Միայն 2015թ. հունիսի 23-ին 
էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի ցույցը ցրելիս, 
ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել ԶԼՄ-ների շուրջ երկու 
տասնյակ աշխատակիցների նկատմամբ: 

Միևնույն ժամանակ, ՀՀ ոստիկանության 
կամայականությունների և հանցավոր անգործության 
պատճառով առաջացած անվստահության արդյունքում 
իրավապաշտպանները խուսափում են հաղորդում 
ներկայացնել իրենց նկատմամբ ոտնձգությունների 
վերաբերյալ՝ համոզված լինելով, որ ոստիկանությունն 
անմիջականորեն ներգրավված է այդ ոտնձգություններում: Այդ 
համոզմունքի ճշմարտացիության ապացույց են 
իրավապաշտպանների նկատմամբ բռնությունների քննության 
արդյունքները, որոնք երբևե բավարար արդյունք չեն տալիս և 
հիմնականում ավարտվում են քրեական գործերի կոծկմամբ: 

Իսկ ոստիկանության կողմից ցուցարարների և 
լրագրողների նկատմամբ բռնության գործերի քննությունը 
լավագույն դեպքում ավարտվում է նկատողությամբ: 2014-
2015թթ. գրանցված միջադեպերից միայն մեկի դեպքում է 
ծառայողական քննությանը հաջորդել քրեական գործի 

                                            
64 Խաղաղ հավաքների ազատության իրավունք, Տեղեկատվական թերթիկ լավագույն փորձի վերաբերյալ, 
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2014/11/ARM-Freedom-of-Assembly-best-practices-factsheet_u.pdf 
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հարուցում, որի արդյունքում ոստիկանի լիազորությունները 
դադարեցվել են:65  

Քրեական գործերի արդյունավետ քննության խնդրի 
լուծման հիմնավորմամբ 2014թ. ձևավորվեց Հայաստանի 
հանրապետության քննչական կոմիտեն, որը պետք է լիներ 
նախաքննություն իրականացնող միասնական մարմին:66 Ըստ 
ՀՀ նախագահի հրամանագրի միասնական քննչական կոմիտեն 
պետք է ներառեր նաև պետական եկամուտների կոմիտեի 
կառուցվածքում գործող քննչական մարմինը, սակայն 
ստեղծված կառույցը միավորեց միայն ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության և ՀՀ ոստիկանության կառուցվածքում 
գործող քննչական մարմիններին: Կառույցի ղեկավար դարձավ 
նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ինչը 
խնդրահարույց է այս մարմնի նորարարական պոտենցիալի և 
նախաքննության նոր որակի բացահայտման տեսանկյունից:  

Իրավունքի վերականգնման տեսանկյունից՝ ամենից 
խնդրահարույցը շարունակում է լինել դատական 
իշխանության անկախության բացակայությունը: Դատական 
իշխանության անարդյունավետության պարագայում 
ինքնանպատակ է դառնում մարդու իրավունքների 
արդյունավետ պաշտպանության վերաբերյալ ցանկացած 
քննարկում: Դատական իշխանությունն օգտագործվում է, թե 
ակտիվիստների և իրավապաշտպանների նկատմամբ 
անհամաչափ պատիժներ սահմանելու, թե հավաքների 
ազատության իրավունքի խախտումներն արդարացնելու, և թե 
զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունը 
սահմանափակելու համար: Իրավապաշտպանների օգտին 
կայացված հազվադեպ դատավճիռները վկայում են միայն 
համատարած ընտրողական արդարադատության մասին և 
ամրապնդում են իրավական անորոշության ու 
կամայականության մթնոլորտը:   

Իրավապաշտպանների նկատմամբ հարուցվել են մի 
շարք քրեական և վարչական գործեր, որոնց մի մասով արդեն 
կայացվել են դատավճիռներ: Դատարանները հիմնականում 

                                            
65 Տես սույն զեկուցի 2015թ. Դեպք 75 
66 Միասնական քննչական մարմնի կազմավորման իրավական ապահովման հանձնաժողով ստեղծելու մասին 
ՀՀ Նախագահի կարգադրություն, http://www.president.am/hy/Directives/item/975/ 
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բավարարել են ակտիվիստների դեմ ՀՀ ոստիկանության 
ներկայացրած հայցերը, իսկ ակտիվիստների ներկայացրած 
հակընդդեմ հայցերը մերժվել են: Բազմաթիվ դեպքերի 
քննությունը ներկայումս կասեցված է մինչև ՀՀ 
Սահմանադրական դատարանի կողմից Կիմ Մինասյանի, 
Լուսինե Հարությունյանի և Վարդգես Գասպարիի դիմումի 
հիման վրա Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի (Ոստիկանության զորքերի 
զինծառայողի կամ ոստիկանության ծառայողի օրինական 
պահանջը չկատարելը)՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցի քննությունը:  

Աղյուսակ 4. Հավաքների առնչությամբ բերման ենթարկվածների վերաբերյալ 
կայացված դատավճիռներ: 

Հայց 2013թ. 2014թ. 2015թ. 

Բերման ենթարկվածների թիվը 245 106 472 

Վարչական իրավախախտում, որից՝ 48 25 7 

Մերժվել է 16 10 1 

Բավարարվել է 32 15 6 

Քրեական հանցագործություն, որից՝ 14 3 1 

Մերժվել է 0 1 0 

Բավարարվել է 14 2 1 

Բերման ենթարկվածի կողմից 
հակընդդեմ հայց, որից 

35 7 2 

Մերժվել է 29 3 2 

Բավարարվել է 6 4 0 

Ներկայացվել է Եվրոպական 
դատարան 

4 1 2 

 

 Խոսքի և արտահայտման ազատության տեսանկյունից 
զանգվածային լրատվամիջոցների համար 2014թ. առաջին 
մարտահրավերը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին օրինագիծն էր, որը նախատեսում էր 
պատասխանատվության ենթարկել լրատվամիջոցներին՝ 
սոցիալական ցանցերի անանուն կամ կեղծանունով հանդես 
եկող օգտատերերի՝ «ֆեյքերի»  հրապարակումները կամ 
մեկնաբանությունները տարածելու համար: Ըստ Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի՝ այս օրինագծի 
նպատակն ինտերնետում խոսքի ազատության 
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սահմանափակումը և լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումն 
էր:67 Հաջորդ սահմանափակումը նախաքննության 
տեղեկատվության բացահայտման համար քրեական 
պատասխանատվության մասին ՀՀ դատախազության 
հիշեցումն էր լրատվամիջոցներին, որն իրավամբ  ընկալվեց 
որպես սպառնալիք: 2015թ. գրանցվել են տեղեկատվության 
աղբյուրների բացահայտման ապօրինի պահանջի մի քանի 
դեպքեր: Այս դեպքերում խնդրահարույց է հատկապես, որ 
հրապարակված նյութերում ներկայացված միջադեպերի 
քննության փոխարեն ճնշումներ են սկսվել 
լրատվամիջոցներին նկատմամբ՝ սուտ մատնության համար 
քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով, ինչը 
լրատվամիջոցների խոսքի և տեղեկատվության ազատության 
ապօրինի սահմանափակման միտում ունի:  

 Հայաստանի Հանրապետությունում 
իրավապաշտպանների վիճակը հստակորեն արտացոլում է 
տվյալ ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանության 
նկատմամբ իշխանության իրական վերաբերմունքը: 2014-
2015թթ. շարունակել է խնդրահարույց լինել 
իրավապաշտպանների և հատկապես խոցելի խմբերի 
պաշտպանությամբ զբաղվող անձանց և 
կազմակերպությունների պաշտպանվածության վիճակը: 
Հատկապես ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ 
զբաղվող կազմակերպությունների նկատմամբ 
սպառնալիքները և ատելության քարոզը պարբերաբար 
հրահրվել են երկրում տեղի ունեցող զգայուն 
իրադարձությունների քողարկման նպատակով: Ատելության 
խոսքի ու բռնության կոչերի վերաբերյալ որևէ գործողություն 
չի ձեռնարկվել իրավապահ մարմինների կողմից, ինչը վկայում 
է, որ նման վերաբերմունքը ուղղորդվում և խրախուսվում է 
իշխանությունների կողմից:  

Եղել են դեպքեր, երբ ոստիկանության ծառայողները 
(օր. ոստիկանապետի խորհրդական  Նարեկ Մալյանը, 
ոստիկանության «Հրեշտակների» 4-րդ գումարտակի 
հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը) ցուցարարների կամ 

                                            
67 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եվ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2014 թ. տարեկան զեկույց, 
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-3/ 
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ակտիվիստների առնչությամբ չեն պահպանել ոստիկանության 
ծառայողների էթիկայի կանոնները նաև սոցիալական 
ցանցերում: Սա պատճառաբանվել է նրանով, թե այնտեղ 
ոստիկանները հանդես են գալիս որպես քաղաքացի և իրենց 
անձնական տեսակետն են հայտնում: Սակայն ըստ ՀՀ 
ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը68 
հաստատելու մասին ՀՀ օրենքի՝ ոստիկանության ծառայողի 
էթիկայի կանոնները նրա համար պարտադիր են ինչպես 
ծառայողական պարտականությունները կատարելու 
ընթացքում, այնպես էլ ծառայողական 
պարտականություններից դուրս: Ոստիկանության ծառայողի 
էթիկայի կանոնների մեջ է մտնում այն, որ նա պարտավոր է 
իմանալ և հարգել մարդու իրավունքներն ու 
ազատությունները, ցուցաբերել զսպվածություն, 
քաղաքակիրթ, վայելուչ և հարգալից վերաբերմունք 
քաղաքացիների նկատմամբ:  

   Շարունակվել է նաև իրավապաշտպանների և 
ակտիվիստների վարկաբեկումը՝ որպես արևմտյան 
գործակալներ ու սադրիչներ: Հայաստանի 
Հանրապետությունում ՌԴ. դեսպան Ի. Վոլինկինը 2014թ. 
ապրիլին հայտարարել է, թե՝ Մոսկվան կկասեցնի իր բարեկամ 
երկրների ներքին գործերին Ռուսաստանի մտքերին ու 
սրտերին խորթ գաղափարներ ներդնելու պատրվակով 
կատարվող ցանկացած ագրեսիվ միջամտություն:69 Հաշվի 
առնելով ՌԴ-ում քաղաքացիական հասարակության 
նկատմամբ ճնշումների և հետապնդման պրակտիկան՝ 
Հայաստանի Հանրապետոթյան քաղաքացիական 
հասարակությունն այս արտահայտությունն ընդունվել է որպես 
սպառնալիք և անհարկի միջամտություն ինքնավար 
պետության ներքին գործերում: ՌԴ շահերի պարտադրման 
հռետորաբանությունը հատկապես առաջ է տարվել 
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ Գյումրիում 
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության և 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված 

                                            
68 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=29617 
69 Քաղաքացիական հասարակությանը մտահոգել է Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25354688.html 
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հասարակական դժգոհության բարձր ալիքի ժամանակ, երբ 
փորձ է արվել քաղաքացիների արդարացի դժգոհությունը 
ներկայացնել՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության դեմ 
հրահրված դավադրություն70 և «Հայկական մայդան»71 :  Այս 
ապատեղեկատվությունը և հատկապես դրա նկատմամբ 
Հայաստանի բնակչության ընդվզումն իրականում եկավ 
ապացուցելու, որ Հայաստանն ամբողջությամբ գտնվում է 
ռուսական քարոզչության ազդեցության տակ ու իրավիճակի և 
իրադարձությունների գնահատումն իրականացնում է այդ 
հռետորաբանության հիման վրա: 

 Քաղաքացիական հասարակության անհարկի 
վերահսկողության փորձ էր 2014թ. առաջարկվող  
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 
զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական 
բարեփոխումների հայեցակարգը,72 որը նախատեսում էր 
հասարակական կազմակերպությունների 
հաշվետվողականության լրացուցիչ բարձրացում և 
վերահսկելիության հնարավորությունների ընդլայնում՝ 
ներկայացնելով դրանք որպես կազմակերպությունների 
զարգացման հնարավորությունների տրամադրում: 
Հասարակական կազմակերպությունների պնդմամբ 
ֆինանսական կրկնակի հաշվետվությունների պահանջը պետք 
է առաջադրվեր պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 
կազմակերպությունների համար, որոնց գործունեության 
արդյունքները հասարակության համար տեսանելի չեն: 

 Քննարկումների, փոփոխությունների և քաղաքական 
որոշումների արդյունքում քաղաքացիական հասարակության 
զարգացման տարբեր օրենսդրական նախաձեռնությունները 
2014-2015թթ. մնացել են առկախված: 

2010 թվականի այցից հետո Իրավապաշտպանների 
վիճակի հարցերով հատուկ զեկուցողը ներկայացրել է 34 
առաջարկություն, այդ թվում` 23-ը` կառավարությանը, 4-ը` 
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, 5-ը` 

                                            
70 Ռուսական լրատվամիջոցները՝ հայաստանյան իրադարձությունների մասին, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27089419.html 
71 «Հայկական Մայդան». Ռուսաստանում խեղաթյուրվում է հայերի խաղաղ բողոքը, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27093541.html 
72 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական 
բարեփոխումների հայեցակարգ, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/09/40-42.pdf 
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միջազգային հանրությանը և նվիրատու 
կազմակերպություններին, և 2-ը` իրավապաշտպաններին:  

Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2013թ.  
զեկույցում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը գնահատվել է 
հանձնարարականների իրականացումը:73 2014-2015թթ. 
իրավապաշպանների վիճակի ուսումնասիրության արդյունքում 
կարելի է փաստել, որ հանձնարարականների կատարման 
գործընթացում գրանցվել է միայն մեկ փոփոխություն, այն էլ 
դեպի բացասականը: Հատուկ զեկուցողը ՀՀ Կառավարությանը 
հանձնարարել էր՝ 

- Ճանաչել Մարդու իրավունքների պաշտպանի` Հայաստանի 
հասարակությունում կարևոր դերակատարի 
նշանակությունը: - Չի կատարվել (վատթարացել է) 

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և 
մասնավորապես Մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպան 
Կարեն Անդրեասյանի նկատմամբ վերաբերմունքը հատկապես 
բացասական է դարձել նրա կողմից արդար դատաքննության 
իրավունքի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցի հրապարակումից 
հետո: Այդ զեկույցը խիստ քննադատության արժանացավ 
Հայաստանի արդարադատություն իրականացնող բոլոր 
մարմինների կողմից՝ միաժամանակ արժանանալով 
իրավապաշտպանների և փաստաբանների բարձր 
գնահատականին: 2015թ. իր գործունեության տարեկան 
զեկույցը Ազգային ժողովում ներկայացնելիս Մարդու 
իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հասցեին 
արված քննադատությունը հասավ անձնական մակարդակի՝ 
նպատակ ունենալով արժեզրկել Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի ինստիտուտը և ՀՀ-ում մարդու իրավունքների 
վիճակի վերաբերյալ նրա բացահայտումները:  

Հանրության համար անհայտ մնացած պատճառներով 
2016թ. հունվարին ՀՀ մարդու իրավունքների երրորդ 
պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հրաժարական տվեց: 

                                            
73 Տե՛ս Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2013թ. զեկույց, Էջ 35 
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Լրացուցիչ տեղեկություններ 2013թ. 
արձանագրված դեպքերի վերաբերյալ 
 

Զեկույցի այս մասում ներկայացված դեպքերի 
նախապատմությունը կարող եք գտնել ՀՔԱ Վանաձորի 
գրասենյակի «Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 
2013թ.»  զեկույցում:74  

Դեպք 21. Վրաններ 

2013թ. օգոստոսի 1-ին Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ 
ոստիկանության բռնության վերաբերյալ ՀՔԾ-ում հարուցված 
քրեական գործի վարույթը 2014թ. հոկտեմբերի 28-ին կարճվել 
է:  

Ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը 
չկատարելու համար ՀՀ Ոստիկանությունը դիմել է դատարան՝ 
պահանջելով Արգիշտի Կիվիրյանին վարչական 
պատասխանատվության ենթարկել:75 Իսկ Արգիշտի 
Կիվիրյանը, վարչական ձերբակալման ենթարկելու միջոցով, իր 
անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը 
խախտելու առնչությամբ հակընդդեմ հայց է ներկայացրել: 
2015թ. ապրիլի 30-ին Վարչական  դատարանը Արգիշտի 
Կիվիրյանին տուգանել է  50.000 դրամով, իսկ հակընդդեմ 
հայցը մերժել է: Այդ որոշումը բողոքարկվել է ՀՀ վերաքննիչ 
դատարան, որը սկսել է գործի քննությունը, սակայն 
սահմանված օրը վճիռը չի հրապարակվել: 2015թ. նոյեմբերի 
13-ին ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանը վերսկսել է գործի 
քննությունը:76 2016թ. մարտի 30-ին Արգիշտի Կիվիրյանի հայցը 
ՀՀ ոստիկանության դեմ մասնակի բավարարվել է, սակայն 
Կիվիրյանը ներկյացրել է վճռաբեկ բողոք՝ հայցի ամբողջական 
բավարարման նպատակով: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը գործը 
վարույթ չի ընդունել: 77 

                                            
74 «Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2013թ.»  զեկույց, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ 
http://hcav.am/wp-content/uploads/2014/09/HRD-Arm-Final.pdf 

75 Իրավաբան, խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ դատական գործերի թիվը հասել է 10-ի, 
http://www.aravot.am/2015/04/08/559047/  
76 Արգիշտի Կիվիրյանին դատում են վրան տեղադրելու համար, բայց վրան չի եղել, 

http://www.a1plus.am/1416999.html  
77 Դատական Գործ N: ՎԴ/8619/05/13, http://www.datalex.am  

http://www.aravot.am/2015/04/08/559047/
http://www.a1plus.am/1416999.html
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Դեպք 22. Ընդդեմ վճարովի կայանատեղերի 

Սևակ Մամյանի նկատմամբ նշանակված տուգանքի 
վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքը 2014թ. սեպտեմբերի 10-ի 
որոշմամբ վերադարձվել է բողոքում առկա թերությունները 
վերացնելու համար, սակայն Սևակ Մամյանը սահմանված 
ժամկետում այն կրկին չի ներկայացրել:78  

Դեպք 26. Տիգրան Խզմալյան և Անուշավան Գրիգորյան 

2014թ. հունիսի 27-ին Տիգրան Խզմալյանը ծանուցում է 
ստացել այն մասին, որ դատարանը ոստիկանության հայցը 
մերժել է:79  

Դեպք 28. Ֆլեշմոբ՝ առաջին փորձ 

2014թ. ապրիլին վարչական դատարանը Վարդգես 
Գասպարիի դեմ ոստիկանության հայցը 172.3-րդ հոդվածով 
(ոստիկանության ծառայողին հրապարակայնորեն 
վիրավորելը` կապված նրա կողմից, հասարակական կարգի 
պահպանության և հասարակական անվտանգության 
ապահովման պարտականությունները կատարելու հետ) 
բավարարել է՝ նրան ենթարկելով 50.000 դրամ տուգանքի, իսկ 
182-րդ հոդվածի մասով ( ոստիկանության ծառայողի 
օրինական պահանջը չկատարելը) մերժել է: Ակտիվիստը վճիռը 
բողոքարկել է, սակայն բողոքը վերադարձվել է և երկշաբթյա 
ժամկետում կրկին չի ներկայացվել:80 

Այս գործով դատական նիստերից մեկի ժամանակ 
Վարդգես Գասպարին հայտարարել է. «ոստիկանության մի 
շարք ծառայողներ, այդ թվում դատարանում հայցը 
ներկայացնող անձինք հանցագործ, ստախոս սրիկաներ են»։ 
Ոստիկանության ներկայացուցիչներ Դիանա Վարդանյանը, 
Խաչիկ Ավետիսյանը և Սոնա Մելիքյանը, ում ուղղված էին 
ակտիվիստի խոսքերը, դիմել են դատարան՝ պահանջելով 
Վարդգես Գասպարիին պարտավորեցնել ներողություն խնդրել 
և նրանցից յուրաքանչյուրին վճարել 300.000 դրամ 
փոխհատուցում: 2014թ. դեկտեմբերին Կենտրոն և Նորք Մարաշ 

                                            
78 Դատական Գործ N: ՎԴ/8995/05/13 
http://www.datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=5&courtID=0&caseID=38562071809774257  
79 Տիգրան Խզմալյանը հաղթեց Կոմիտաս 5-ի գործով դատավարությունը, 

https://www.youtube.com/watch?v=A4kxoRSMnyE  
80 Դատական Գործ N: ՎԴ/9581/05/13 datalex.am 

http://www.datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=5&courtID=0&caseID=38562071809774257
https://www.youtube.com/watch?v=A4kxoRSMnyE
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վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 
հայցը մերժել է:81 

Դեպք 29. Կոմիտաս 5. Արգիշտի Կիվիրյան 

2014թ. նոյեմբերի 21-ին Վարչական դատարանը որոշել 
է ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար 
Արգիշտի Կիվիրյանի 50.000 դրամի չափով վարչական տույժի 
ենթարկել, իսկ նրա հակընդդեմ հայցը մերժել: 2015թ. ապրիլի 
21-ին վերաքննիչ վարչական դատարանը մերժել է 
ակտիվիստի բողոքը, իսկ վճռաբեկ դատարանը այն թողել է 
առանց քննության:82 Փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը, 
Երվանդ Վարոսյանը և Վահե Գրիգորյանը 2015թ. դեկտեմբերի 
29-ին գործով բողոք են ներկայացրել Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան:83  

ՀՀ Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը 2015 
թվականի հունիսի 8-ին Արգիշտի Կիվիրյանին մեղավոր է 
ճանաչել ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն 
գործադրելու մեջ՝ դատապարտելով 400 հազար դրամ 
տուգանքի, սակայն կիրառել է համաներում:84  Մեղադրական 
դատավճիռը բողոքարկվել է, և նույն թվականի օգոստոսի 20-
ին վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանել է առաջին 
ատյանի դատարանի դատավճիռը՝ արդարացնելով Արգիշտի 
Կիվիրյանին:85

 

Դեպք 32. Մկրտիչ Տոնոյան 

Մկրտիչ Տոնոյանի գործով նախաքննությունը դեռևս 
շարունակվում է, ինչը ըստ Մ. Տոնոյանի գործն ամբողջությամբ 
չբացահայտելու և պարտակելու միտում ունի:86 

Դեպք 33. Քնելու համար բերման ենթարկում 

 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին հրապարակվել  է  վարչական 
դատարանի կայացրած վճիռը, որով ոստիկանության հայցը 

                                            
81 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0236/02/14  datalex.am 
82 Դատական Գործ N: ՎԴ/8030/05/13, http://www.datalex.am  
83 Հայկ Կյուրեղյանի և Արգիշտի Կիվիրյանի գործերով այսօր դիմել են ՄԻԵԴ, 
http://www.aravot.am/2015/12/29/643994/   
84 Կիվիրյանը համաներմամբ ազատվեց պատժից, http://www.aravot.am/2015/06/08/579593/  
85 Վերաքննիչ քրեական դատարանն արդարացրեց Արգիշտի Կիվիրյանին, 
http://www.aravot.am/2015/08/20/601315/  
86 Մ. Տոնոյանն այս մասին նշել է 2016թ. հունիսի 21-ին ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված բաց 
նամակում 

http://www.datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=5&courtID=0&caseID=38562071809760511
http://www.aravot.am/2015/12/29/643994/
http://www.aravot.am/2015/06/08/579593/
http://www.aravot.am/2015/08/20/601315/
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բավարարվել է և Վահագն Մինասյանը  տուգանվել է 50.000 
դրամի չափով: 2015թ. հոկտեմբերի 14-ին ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանը բավարարել է Վահագն Մինասյանի 
բողոքը՝ բեկանելով ՀՀ վարչական դատարանի կայացրած 
որոշումը:87  

Սուրեն Սահակյանի նկատմամբ ՀՀ վարչական 
դատարանի կողմից կիրառված տույժը նույնպես ՀՀ վերաքննիչ 
դատարանի կողմից վերացվել է, իսկ ՀՀ վճռաբեկ դատարան 
ներկայացված ոստիկանության բողոքը վարույթ չի 
ընդունվել:88  

2015թ. դեկտեմբերին կայացրած վճռով ՀՀ վարչական 
դատարանը բավարարել է Գոհար Սիմոնյանի դեմ 
ոստիկանության հայցը՝ նրա նկատմամբ 50.000 դրամ 
տուգանք նշանակելով:89 

2014թ. հուլիսի 25-ին ՀՀ վարչական դատարանը մերժել 
է Կարեն Հարությունյանի դեմ ոստիկանության հայցը և 
բավարարել է ոստիկանության գործողությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու մասին նրա հակընդդեմ հայցը՝ 
ոստիկանությունից հօգուտ ակտիվիստի բռնագանձելով 
150.000 դրամ:90 

Դեպք 36. Բողոքի ակցիա Մաքսային միության դեմ 

 Ակցիայի ժամանակ բերման ենթարկված 9 
ակտիվիստների նկատմամբ (Արեն Մանուկյան, Վիլեն 
Գաբրիելյան (Նավակ Ճոճող), Դավիթ Սանասարյան, Լուսինե 
Հովսեփյան, Սիփան Փաշինյան91, Դվին Իսանյանս92, Արգիշտի 
Կիվիրյան93, Կարեն Հարությունյան, Սուրեն Սահակյան) 
կազմվել է վարչական իրավախախտման մասին 
արձանագրություն ՀՀ վարչական իրավախախտումների մասին 

                                            
87 Դատական Գործ  N:ՎԴ/8104/05/13, http://www.datalex.am  
88 Դատական Գործ N: ՎԴ/9472/05/13, http://www.datalex.am  

89 Դատական Գործ N: ՎԴ/8113/05/13, http://www.datalex.am  
90 Դատական Գործ N: ՎԴ/8131/05/13, http://www.datalex.am  
91 Բողոքի ակցիա նախագահականի առջև Մաքսային միությանը միանալու դեմ. յոթ մարդ բերման, 

http://news.am/arm/news/169652.html  
92 Երբ է ոստիկանության համազգեստի պարունակությունը համապատասխանելու օրենքի, իրավունքի 
պարունակությանը, http://www.lragir.am/print/arm/1/right/print/105216  

93 Արգիշտի Կիվիրյանը ոստիկանության գործողությունները անիրավաչափ է համարում, 
http://www.aravot.am/2015/02/04/538816/  

http://news.am/arm/news/169652.html
http://www.lragir.am/print/arm/1/right/print/105216
http://www.aravot.am/2015/02/04/538816/
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օրենսգրքի 182 հոդվածով (ոստիկանի օրինական պահանջին 
չենթարկվելը):94  

2014թ. մայիսի 16-ին ՀՀ վարչական դատարանը Դավիթ 
Սանասարյանին տուգանել է 50.000 դրամի չափով: 
Ակտիվիստը վճիռը չի բողոքարկել:95 2014թ. հունիսի 12-ին 
Վիլեն Գաբրիելյանը ոստիկանի օրինական պահանջին 
չենթարկվելու համար  ՀՀ վարչական դատարանի կողմից 
տուգանվել է 50.000 դրամի չափով: 2015թ. փետրվարի 25-ին 
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանն այդ որոշումը բեկանել 
է՝ գործն ուղարկելով նոր քննության: ՀՀ վերաքննիչ 
վարչական դատարանի կայացրած վճիռը բողոքարկվել է ՀՀ 
վճռաբեկ դատարան, որը, սակայն բողոքը թողել է առանց 
քննության:96 

2014թ. հունիսի 23-ին ՀՀ վարչական դատարանը Սուրեն 
Սահակյանին տուգանել է 50.000 դրամի չափով: 2014թ. 
օգոստոսի 4-ին ՀՀ վերաքննիչ դատարանը բողոքը 
վերադարձրել է: Սահմանված ժամկետում բողոքը կրկին չի 
ներկայացվել:97 

2014թ. հուլիսի 25-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
բավարարել է ոստիկանության հայցը՝ Կարեն Հարությունյանի 
նկատմամբ սահմանելով 50.000 դրամի տուգանք: 2014թ. 
դեկտեմբերի 18-ին ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանը 
վերաքննիչ բողոքը մերժել է: ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 2015թ. 
փետրվարի 11-ին վճռաբեկ բողոքը թողել է առանց 
քննության:98 

2014թ. հոկտեմբերի 6-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
Դվին Իսանյանսին տուգանել է 50.000 դրամի չափով, իսկ իր 
իրավունքների խախտման և ոստիկանության 
գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու վերաբերյալ 
հակընդդեմ հայցը մերժել է: Վճիռը բողոքարկվել է, սակայն 
ապարդյուն:99  
 2014թ. հոկտեմբերի 30-ին կայացրած վճռով ՀՀ 
վարչական դատարանը Սիփան Փաշինյանին տուգանել է 

                                            
94 Նախագահականի դիմաց ակցիա իրականացնող քաղաքացիներից 9-ի նկատմամբ վարչական բերում է 
իրականացվել, http://civilnet.am/2013/09/04/նախագահականի-դիմաց-ակցիա-իրականացնո/#.VrNguNKLRMw  

95 Դատական Գործ N: ՎԴ/9040/05/13, http://www.datalex.am  
96 Դատական Գործ N: ՎԴ/9041/05/13, http://www.datalex.am  
97 Դատական Գործ N: ՎԴ/9039/05/13, http://www.datalex.am  

98 Դատական Գործ N: ՎԴ/9034/05/13, http://www.datalex.am  
99 Դատական Գործ N: ՎԴ/9043/05/13, http://www.datalex.am  

http://civilnet.am/2013/09/04/նախագահականի-դիմաց-ակցիա-իրականացնո/#.VrNguNKLRMw
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50.000 դրամի չափով, իսկ 2015թ. մարտի 19-ին վերաքննիչ 
բողոքը մերժվել է:100 
 2014թ. սեպտեմբերի 30-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու համար 
Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ սահմանել է 50.000 դրամ 
տուգանք, իսկ ոստիկանության գործողությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու մասին նրա հակընդդեմ հայցը մերժել է: 
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանը 2015թ. փետրվարի 25-
ին վերաքննիչ բողոքը մերժել է: Իսկ վճռաբեկ դատարանը 
2015թ. մայիս 20-ի որոշմամբ բողոքը վարույթ չի ընդունել: Ի 
դեպ՝ սույն գործով նիստերից մեկի ժամանակ ոստիկանության 
ներկայացուցչի այն պնդումը, որ դատը նկարահանելն իրեն  
կկաշկանդի, Արգիշտի կիվիրյանը համարել է մանկապարտեզի 
սաներին վայել պահվածք, ինչի հետ կապված դատարանը 
Կիվիրյանի նկատմամբ կիրառել է սանկցիա՝ նկատողություն:  

2015թ. հունիսի 8-ին Արեն Մանուկյանը վարչական 
դատրանի կողմից տուգանվել է 50.000 դրամի չափով, 
հակընդդեմ հայցը մերժվել է: Որոշումը բողոքարկվել է, 
սակայն վերաքննիչ դատարանն այն չի բեկանել:101 
 2015թ. հուլիսի 9-ին վարչական դատարանը, 
ոստիկանության հայցը բավարարելով, Լուսինե Հովսեփյանին 
տուգանել է 50.000 դրամի չափով: Վերաքննիչ դատարանը 
վճռի հետ կապված բերված բողոքը 2015թ. դեկտեմբերի 22-ին 
մերժել է: Վերաքննիչ դատարանի կայացրած վճիռը 
բողոքարկվել է: Դատաքննությունը շարունակվում է:102  

Դեպք 40. Ավագանու նիստի մասնակցությունը 
խոչընդոտվել է 

 2014թ. նոյեմբերի 14-ին կայացրած վճռով ՀՀ վարչական 
դատարանը մերժել է ոստիկանության հայցը, իսկ հակընդդեմ 
հայցը բավարարել է մասնակի՝ Սուրեն Սահակյանին 
անհրաժեշտության բացակայության պայմաններում 
ձերբակալելու և ոստիկանության բաժնում պահելու 
գործողությունները ճանաչելով ոչ իրավաչափ: Մյուս 
իրավունքների խախտումը չճանաչելու մասով Սուրեն 

                                            
100 Դատական Գործ N: ՎԴ/9042/05/13, http://www.datalex.am  

101 Դատական Գործ N: ՎԴ/9038/05/13, http://www.datalex.am  
102 Դատական Գործ N: ՎԴ/9046/05/13, http://www.datalex.am  
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Սահակյանը վճիռը բողոքարկել է, սակայն ՀՀ վերաքննիչ 
դատարանը 2015թ. հունվարի 23-ին կայացրած վճռով բողոքը 
վերադարձրել է: ՀՀ վերաքննիչ դատարանի վճիռը 
բողոքարկվել է, սակայն ՀՀ վճռաբեկ դատարանը բողոքը 
վարույթ չի ընդունել:103 
 2015թ. հոկտեմբերի 22-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
մերժել է ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը 
չկատարելու ոստիկանության հայցն ընդդեմ Կարեն 
Հարությունյանի:104   

2014թ. դեկտեմբերի 9-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
բավարարել է ոստիկանության հայցը՝ Ռուզաննա 
Գրիգորյանին տուգանելով 50.000 դրամի չափով: Որոշումը 
բողոքարկվել է, սակայն ապարդյուն:105   
 2014թ. սեպտեմբերի 24-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
Հասմիկ Գրիգորյանին վարչական պատասխանատվության 
ենթարկելու մասին որոշում է կայացրել՝ սահմանելով 50.000 
դրամ տուգանք: 2014թ. նոյեմբերի 17-ին ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանը բողոքը վերադարձրել է և սահմանված 
ժամկետում կրկին չի ներկայացվել:106 
 2014թ. դեկտեմբերի 16-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
ոստիկանության հայցը բավարարել է՝ Վահագն Մինասյանին 
ենթարկելով 50.000 դրամ տուգանքի, նրա հակընդդեմ հայցը 
մերժվել է: 2015թ. մարտի 13-ին վերաքննիչ բողոքը 
վերադարձվել է: Բողոքը վերադարձնելու որոշման դեմ 
վճռաբեկ բողոքը վարույթ չի ընդունվել:107   

2015թ. փետրվարի 19-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
Գոհար Սարոյանի նկատմամբ նշանակել է 50.000 դրամ 
վարչական տուգանք: 2015թ. հոկտեմբերի 27-ին ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանը որոշել է  ուժի մեջ թողնել ՀՀ 
վարչական դատարանի վճիռը: 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանը գործով ակտիվիստի բողոքը 
վերադարձրել է թերությունները վերացնելու համար: Կրկին 
ներկայացված վճռաբեկ բողոքը 2016թ. փետրվարի 17-ի 
որոշմամբ վարույթ չի ընդունվել:108  
                                            
103 Դատական Գործ N: ՎԴ/9294/05/13, http://www.datalex.am  
104 Դատական Գործ N: ՎԴ/8880/05/13, http://www.datalex.am  
105 Դատական Գործ N: ՎԴ/8119/05/13, http://www.datalex.am  
106 Դատական Գործ N: ՎԴ/8941/05/13, http://www.datalex.am  
107 Դատական Գործ N: ՎԴ/9155/05/13, http://www.datalex.am  
108 Դատական Գործ N: ՎԴ/8977/05/13, http://www.datalex.am 
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Դեպք 41. Ակտիվիստների մեքենաները վնասվել են 

 2014թ. դեկտեմբերի 24-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
բավարարել է ոստիկանության հայցը՝ Վահագն Մինասյանի 
նկատմամբ նշանակելով 50.000 դրամ տուգանք, հակընդդեմ 
հայցը մերժվել է: 2015թ. մարտի 13-ին վերաքննիչ բողոքը 
վերադարձվել է: Բողոքը վերադարձնելու որոշման դեմ 
վճռաբեկ բողոքը վարույթ չի ընդունվել:109  

2014թ. նոյեմբերի 14-ին կայացրած վճռով ՀՀ վարչական 
դատարանը Սուրեն Սահակյանի նկատմամբ նշանակել է 
50.000 դրամ տուգանք: Որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ և 
վճռաբեկ դատարաններում, սակայն մնացել է անփոփոխ:110 

Դեպք 42. Վոլոդյա Ավետիսյան 
 2014թ. սեպտեմբերին ՀՀ վերաքննիչ քրեական 
դատարանը Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած 
վճիռն անփոփոխ է թողել: Վերաքննիչ քրեական դատարանի 
կայացրած վճիռը բողոքարկվել է, սակայն վճռաբեկ 
դատարանը 2015թ. հունվարի 30-ին կայացրած որոշմամբ 
բողոքը վարույթ չի ընդունել:111 Ներպետական դատական 
ատյանները սպառելուց հետո Վոլոդյա Ավետիսյանի 
փաստաբան Արա Զաքարյանը դիմել է Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան:112 
 2015թ. հոկտեմբերի 25-ին Վաղաժամկետ ազատման 
հարցով անկախ հանձնաժողովն արդեն երկրորդ անգամ 
առանց պատճառաբանելու մերժել է Վոլոդյա Ավետիսյանին 
վաղաժամկետ ազատ արձակելու մասին դիմումը:113 
Հանձնաժողովի կայացրած որոշումից հետո՝ հոկտեմբերի 30-
ին, ազատամարտիկը հացադուլ է սկսել՝ պահանջելով 
հանդիպում Արդարադատության նախարար Արփինե 
Հովհաննիսյանի, Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն 

                                            
109 Դատական Գործ N: ՎԴ/9522/05/13, http://www.datalex.am  
110 Դատական Գործ N: ՎԴ/9521/05/13, http://www.datalex.am  
111 Դատական Գործ N: ԵԱՔԴ/0027/01/14, 

http://www.datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=1&courtID=0&caseID=14918173765708800  
112 Վոլոդյա Ավետիսյանն անժամկետ հացադուլ է հայտարարել, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27335809.html  

113 Հանձնաժողովը վճռել է՝ Վոլոդյա Ավետիսյանը վաղաժամկետ ազատ չի արձակվի, 
http://www.epress.am/2015/10/30/հանձնաժողովը-վճռել-է՝-վոլոդյա-ավետիս.html  

http://www.datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=1&courtID=0&caseID=14918173765708800
http://www.azatutyun.am/content/article/27335809.html
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Անդրեասյանի և լրագրողների հետ:114 Արդարադատության 
նախարարը քրեակատարողական վարչությանն է 
հանձնարարել հանդիպել ազատամարտիկի հետ:115 Մարդու 
իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ազատամարտիկի 
հետ հանդիպել է օմբուդսմենի տեղակալ Երանուհի 
Թումանյանցը, ում նա հայտնել է, որ իր բողոքը վերաբերում է 
ոչ միայն իր, այլ նաև այլ դատապարտյալների գործերով 
հանձնաժողովի կայացրած որոշմանը,:116 Նոյեմբերի 2-ի 
դրությամբ Վոլոդյա Ավետիսյանի հացադուլին էին միացել ևս 7 
կալանավորներ: Բացի այդ, «Վարդաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկում իրենց պատիժը կրող  88 կալանավորներ բաց 
նամակով դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին՝ 
պահանջելով վերջ տալ հանձնաժողովի կամայական 
որոշումներին:117 Նոյեմբերի 4-ին հացադուլ հայտարարած 
դատապարտյալների հետ հանդիպել է Մարդու իրավունքների 
պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ով դիմել էր հանձնաժողովի 
նախագահին՝ խնդրելով Վոլոդյա Ավետիսյանին տրամադրել 
մերժման պատճառաբանված որոշում:118 Նոյեմբերի 4-ին մեկ 
դատապարտյալ դադարեցրել է հացադուլը, սակայն ևս երկուսը 
միացել են հացադուլին:119 Ապա դատապարտյալները սկսել են 
դադարեցնել հացադուլը: Նոյեմբերի 9-ին Վոլոդյա Ավետիսյանն 
է դադարեցրել, իսկ նոյեմբերի 20-ին վերջին դատապարտյալը 
դուրս է եկել հացադուլից, այդուհանդերձ հացադուլավորների 
բարձրացրած խնդրին որևէ կերպ լուծում  չի տրվել:120 

2016թ. հունիսի 17-ին Վոլոդյա Ավետիսյանը և մի խումբ 
ազատազրկվածներ բաց նամակ են հղել ՀՀ գլխավոր 
դատախազին, ՀՀ արդարադատության նախարարին, ՀՀ 
մարդու իրավունքների պաշտպանին, ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ 

                                            
114 Վոլոդյա Ավետիսյանը հացադուլ է սկսել, http://www.a1plus.am/1414241.html  
115 Նախարարը չի հանդիպի հացադուլ հայտարարած Վոլոդյա Ավետիսյանին, 

http://www.a1plus.am/1414333.html  
Դատապարտյալներից մեկը դադարեցրել է հացադուլը, http://www.aravot.am/2015/11/04/625594/  
116 Օմբուդսմենի տեղակալն այցելել է «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում հացադուլ հայտարարած Վոլոդյա 

Ավետիսյանին, http://www.1in.am/1756871.html  
117 Խնդիրը չլուծելու դեպքում կալանավորները Սերժ Սարգսյանին խոստանում են տասնապատկել 
հացադուլավորների թիվը, http://www.epress.am/2015/11/03/խնդիրը-չլուծելու-դեպքում-կալանավորն.html 

 
118 Կարեն Անդրեասյանը հանդիպել է հացադուլ հայտարարած դատապարտյալներին, 
http://www.aravot.am/2015/11/04/625599/  

119 Եվս երկու դատապարտյալ հացադուլ է սկսել «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում, http://armtimes.com/hy/read/73170 
120 Դատապարտյալ Նվեր Զախարյանը բժշկի խորհրդով դուրս է եկել հացադուլից, որ բուժում ստանա, 
http://armtimes.com/hy/read/74278 

«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում 12-րդ օրը հացադուլը շարունակող դատապարտյալի ինքնազգացողությունը բավարար 
է, http://news.am/arm/news/297388.html  

http://www.a1plus.am/1414241.html
http://www.a1plus.am/1414333.html
http://www.aravot.am/2015/11/04/625594/
http://www.1in.am/1756871.html
http://www.aravot.am/2015/11/04/625599/
http://armtimes.com/hy/read/74278
http://news.am/arm/news/297388.html
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Էլինար Վարդանյանին, Զարուհի Փոստանջյանին և Նիկոլ 
Փաշինյանին և ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր 
Սաքունցին: Նամակով նրանք դժգոհություն են հայտնել, որ, ի 
թիվս այլ իրավունքների, իրենք զրկված են նաև պայմանական 
վաղաժամկետ ազատ արձակվելու և  բաց ռեժիմին անցնելու 
իրավունքներից և պահանջել՝ օրենսդրությանը 
համապատասխան՝ միջոցներ ձեռնարկել իրենց իրավունքները 
վերականգնելու ուղղությամբ: 2016թ. հունիսի 20-ին Վոլոդյա 
Ավետիսյանը կրկին հացադուլ է սկսել՝ պահանջելով քայլեր 
ձեռնարկել բաց նամակում նշված խնդիրների լուծման 
ուղղությամբ, ինչպես նաև՝ հանդիպում բաց նամակի 
հասցեատերերի հետ:121  

Դեպք 45. Ակտիվիստներին չեն թույլատրել մասնակցել 

ավագանու նիստին 

2015թ. հունիսի 1-ին ՀՀ վարչական դատարանը, ՀՀ 
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 
180.1-րդ հոդվածի 11-րդ և 15-րդ մասերի հիման վրա, Դվին 
Իսանյանսի նկատմամբ նշանակել է 50.000 դրամ տուգանք: 
Ակտիվիստի հակընդդեմ հայցը բավարարվել է մասնակի՝ ոչ 
իրավաչափ ճանաչելով միայն Դվին Իսանյանսին վարչական 
վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձին բացարկ 
հայտնելու իրավունքի մասին չծանուցելու ոստիկանության 
ծառայողների գործողությունները, իսկ բողոքի հիմնական 
մասով Դվին Իսանյանսի` հավաքների ազատության և խոսքի 
ազատության իրավունքներին միջամտելու, նրա 
ազատությունը սահմանափակելու, ազատ տեղաշարժվելու, 
անձնական ազատության և անձեռնմխելիության 
իրավունքներին միջամտելու, ինչպես նաև նրա իրավունքների 
սահմանափակման հիմքերին ու պատճառներին 
չծանոթացնելու և դրանցից բխող իրավունքներն ու 
պարտականությունները չբացատրելու մասով ՀՀ 
ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կենտրոնականի 
բաժնի ծառայողների գործողությունները ոչ իրավաչափ 
ճանաչելու պահանջը դատարանը մերժել է: Ներկայացվել է 
վերաքննիչ բողոք, որը 2015թ. հուլիսի 21-ին վերադարձվել է: 

                                            
121 Քաղբանտարկյալ Վոլոդյա Ավետիսյանը հացադուլ է հայտարարել. պահանջները երկուսն են, 
http://hcav.am/events/20-06-2016-01/  
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ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի որոշումը բողոքարկվել 
է, սակայն ՀՀ վճռաբեկ դատարանը բողոքը վարույթ չի 
ընդունել:122 

2016թ. ապրիլի 4-ին ՀՀ վարչական դատարանը ՀՀ 
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 
180.1-րդ հոդվածի 11-րդ և 15-րդ մասերի հիման վրա Վահագն 
Մինասյանի նկատմամբ սահմանել է 100.000 դրամ 
տուգանք:123  

Դեպք 46. Շանթ Հարությունյան և մյուսներ 

2014թ. հոկտեմբերի 17-ին հրապարակվել է Շանթ 
Հարությունյանի և ընկերների գործով դատավճիռը, որով Շանթ 
Հարությունյանը դատապարտել է վեց տարվա 
ազատազրկման, նրա որդին՝ Շահեն Հարությունյանը՝ չորս 
տարվա պայմանական ազատազրկման։ Գործով մյուս 
մեղադրյալներից Ալբերտ Մարգարյանը դատապարտվել է վեց, 
Ալեք Պողոսյանը՝ չորս, Արմեն Հովհաննիսյանը` երկու, Ավետիս 
Ավետիսյանը և Լիպարիտ Պետրոսյանը` հինգ, Մկրտիչ 
Հովհաննիսյանը` չորս, Տիգրան Պետրոսյանը` մեկ, Վահե 
Մկրտչյանը` յոթ, Վարդան Վարդանյանը` հինգ, Սևակ 
Մնացականյանը մեկուկես, Հայկ Հարությունյանը չորսուկես 
տարվա ազատազրկման, իսկ Միսաք Առաքելյանը՝ 50 հազար 
դրամ տուգանքի:124 

Դատավճռի հրապարակումից հետո Հայ Ազգային 
Կոնգրես և «Ժառանգություն» կուսակցությունները 
հայտարարություններ են տարածել՝ Շանթի Հարությունյանին 
և ընկերներին ճանաչելով որպես քաղբանտարկյալ:125

 Դատավճիռը բողոքարկվել է, սակայն վերաքննիչ 
դատարանը բողոքները մերժել է, իսկ վճռաբեկ դատարանը 
վարույթ չի ընդունել:126 

2015թ. սեպտեմբերի 15-ին Շանթի և ընկերների գործը 
ներկայացվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

                                            
122 Դատական Գործ N: ՎԴ/11069/05/13, http://www.datalex.am  
123 Դատական Գործ N: ՎԴ/11073/05/13, http://www.datalex.am 
124 Շանթը դատապարտվեց վեց, որդին՝ չորս տարվա ազատազրկման, http://civilnet.am/2014/10/17/շանթը-
դատապարտվեց-վեց-որդին՝-չորս-տար/#.VrhyGhiLRMx  
125 ՀԱԿ-ը ճանաչեց Շանթին և ընկերներին որպես քաղբանտարկյալներ, http://civilnet.am/2014/10/19/anc-shant-

haruty%D6%82unyan-and-friends-political-prisoners/#.Vrh1ZBiLRMy 
126 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0071/01/14, http://www.datalex.am  
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դատարան, որն այն աննախադեպ կարճ՝ 15-օրյա ժամկետում 
վարույթ է ընդունել:127  

«Կոշ» ՔԿՀ-ում պատիժը կրող Ալեք Պողոսյանը դիմել է 
ՔԿՀ-ի վարչությանը պատիժն այդուհետ բաց ռեժիմով կրելու 
համար, որպեսզի կարողանար հոգալ 5 անչափահաս 
երեխաների կարիքները: ՔԿՀ-ի վարչությունը դիմումը մերժել 
է՝ պատճառաբանելով, թե Ալեք Պողոսյանը ինքնամփոփ է և 
կասկածամիտ:128 

«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ում կիսաբաց ռեժիմով պատիժը կրող 
Շանթ Հարությունյանը 2015թ. հունիսի 8-ին անժամկետ 
հացադուլ է սկսել՝ պահանջելով իրեն տեղափոխել 
բանտախուց:129 Իրեն այցելած պատգամավոր Նիկոլ 
Փաշինյանի միջոցով նա հայտարարություն է տարածել այն 
մասին, որ ՔԿՀ-ում իր կյանքին վտանգ է սպառնում՝ դա 
կապելով ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանի 
հետ: Շանթ Հարությունյանի հացադուլին է միացել նաև 
Վարդան Վարդանյանը:130 Շանթ Հարությունյանը 
կալանավայրից նամակ է ուղղել ՀՀ Պաշտպանության 
նախարար Սեյրան Օհանյանին, Ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանին, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին և 
քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանին՝ հայտնելով, որ 
Հայաստանում գեներալ Արզուման Հարությունյանի 
ղեկավարությամբ գործում է արտասահմանյան 
գործակալական ցանց, որի մասին ինքը տեղեկություններ ունի 
և պահանջելով հանդիպում ՊՆ նախարարի և ոստիկանապետի 
հետ այդ տեղեկությունները հաղորդելու նպատակով:131 2015թ. 
հունիսի 16-ին ԱՆ քրեակատարողական վարչության 
տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարել է Շանթ 
Հարությունյանի և Վարդան Վարդանյանի՝ առանձին խուց 
տեղափոխվելու դիմումը, սակայն նրանք հացադուլը չեն 
դադարեցրել՝ պահանջելով բավարարել նաև մյուս 

                                            
127 «Շանթ Հարությունյան+10» գործը ՄԻԵԴ-ում գրանցվել է աննախադեպ կարճ ժամկետում, 
http://www.tert.am/am/news/2015/10/15/shant-harutyunyan/1816890  
128 Շանթի ընկերոջը մերժել են. «նա ինքնամփոփ է ու կասկածամիտ», http://www.a1plus.am/1406007.html 
129 Շանթ Հարությունյանը խցակիցների հետ խնդիրնե՞ր ունի. նա հացադուլ է հայտարարել, 
http://armtimes.com/hy/read/65446 
130 Շանթ Հարությունյանի հայտարարությունը, http://armtimes.com/hy/read/65482  
131 Շանթ Հարությունյանը կալանավայրից նամակ-զգուշացում է ուղարկել, 
http://168.am/2015/06/13/502622.html  

http://www.tert.am/am/news/2015/10/15/shant-harutyunyan/1816890
http://armtimes.com/hy/read/65482
http://168.am/2015/06/13/502622.html
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պահանջը:132 Պաշտպանության նախարարը և 
ոստիկանապետը այդպես էլ չեն հանդիպել Շանթ 
Հարությունյանի հետ, սակայն հացադուլավորները հունիսի 24-
ին դադարեցրել են հացադուլը:133  

Դեպք 47. Խուդոյանների ընտանիքը 

 Խուդոյանների ընտանիքի նկատմամբ ոստիկանական 
ապօրինությունների առնչությամբ ՀՀ Հատուկ քննչական 
ծառայության ՀԿԳ քննիչի պաշտոնակատարի կայացրած 
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը 
բողոքարկվել է նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում: 
Վերջինս 2014թ. սեպտեմբերի 18-ին բողոքը թողել է առանց 
քննության, քանի որ այն փաստաբանի կողմից չէր 
ստորագրվել: Այն բանից հետո, երբ մեկ այլ գործով 
Սահմանադրական դատարանը վճռաբեկ բողոքը փաստաբանի 
կողմից ստորագրված լինելու պահանջը 
հակասահմանադրական է ճանաչել134, 2015թ. հունիսի 20-ին 
կրկին վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել, սակայն արդյունքում 
գործը վարույթ չի ընդունել:135 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 
գործով դիմել է Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարան:  

2015թ. մայիսի 22-ին վարչական դատարանը մերժել է 
Աշոտ Խուդոյանի և Հեղինե Մակարյանի հայցն ընդդեմ ՀՀ 
ոստիկանության` ոստիկանության աշխատակիցների 
գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի 
մասին: Ոստիկանությունը նշել է, որ Խուդոյանների 
ընտանիքին իրենց անվտանգությունից ելնելով են տարածքից 
հեռացել, քանի որ ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացել, որ 
այդ վայրում զանգվածային անկարգություններ են սպասվում 
և ինքնաշեն պայթուցիկ է տեղադրված, մինչդեռ, ըստ 
Խուդոյանների ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սիրադեղյանի, նրանց 
տեղահանել են այդ ահազանգերը ստանալուց առաջ:136 2015 

                                            
132 Շանթ Հարությունյանը հացադուլը չի դադարեցնում. նա նոր պահանջ ունի, 

http://armtimes.com/hy/read/65600 
133 Շանթ Հարությունյանը դադարեցրեց հացադուլը, 
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27091107 

Շանթ Հարությունյանը դադարեցրել է հացադուլը, http://www.a1plus.am/1391958.html  
134 Տես, 2015թ. Դեպք 32 
135 Խուդոյանների գործը՝ կրկին ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում, http://hcav.am/events/17-09-2015-08/ 
136 Պուտինի այցի օրը նախագահականի դիմացից հեռացված ընտանիքի բողոքը կրկին մերժվել է, 
http://www.epress.am/2015/11/26/պուտինի-այցի-օրը-նախագահականի-դիմացի-2.html 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27091107
http://www.a1plus.am/1391958.html
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թվականի նոյեմբերի 25-ին ՀՀ վարչական վերաքննիչ 
դատարանը մերժել է վերաքննիչ բողոքը: ՀՀ վերաքննիչ 
դատարանի վճիռը բողոքարկվել է, սակայն ՀՀ վճռաբեկ 
դատարանը բողոքը վարույթ չի ընդունել:137  

Դեպք 48. Պուտինի այցը 

2014թ. մարտին ՀՀ վարչական դատարանը կարճել է 
Զարուհի Հովհաննիսյանի և Օլյա Ազատյանի դեմ 
ոստիկանության ներկայացրած հայցերով գործերի վարույթը, 
իսկ հուլիսին կարճվել է Լալա Ասլիկյանի գործով վարույթը:138  

2014թ. հունիսի 23-ին Զարուհի Հովհաննիսյանը, Արթուր 
Պետրոսյանը, Օլյա Ազատյանը և Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանը 
ոստիկանության դեմ հայց են ներկայացրել՝ պահանջելով 
2013թ. դեկտեմբերի 2-ին ոստիկանների գործողությունները 
ճանաչել ոչ իրավաչափ: 2015թ. հունիսի 18-ին դատարանը 
հայցը մերժել է: Վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել է:139 

Արթուր Պետրոսյանի գործով 2014թ. հոկտեմբերին 
վարչական վարույթը կասեցվել է մինչև ոստիկանության դեմ 
նրանց ներկայացրած հայցի քննության ավարտը, իսկ 2015թ. 
հոկտեմբերին՝ վերոնշյալ գործով վճիռ կայացվելուց հետո, այն 
վերսկսվել է, և 2016թ. մարտին ՀՀ վարչական դատարանը 
ակտիվիստին նկատմամբ նշանակել է 50,000 դրամ տուգանք: 
Արթուր Պետրոսյանը ՀՀ վարչական դատարանի կայացրած 
վճիռը բողոքարկել է:140 2015թ. սեպտեմբերին դատարանը 
Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանի գործը կարճել է, քանի որ 
ոստիկանությունը նրա դեմ ներկայացրած հայցը հետ էր 
վերցրել:141  

2014թ. ապրիլի 11-ին Լևոն Բարսեղյանը, Վարդգես 
Գասպարին, Վարդան Հարությունյանը, Անդրանիկ 
Հարությունյանը, Դանիել Իոաննիսյանը, Ներսես Պողոսյանը, 
Քրիստինե Գորոյանը, Արման Եղոյանը, Նարեկ Այվազյանը, 
Տարոն Հարությունյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Ռուբեն 
Ալանակյանը, Ավագ Միրզոյանը, Արծրուն Նշանյանը և Գոռ 

                                            
137 Դատական Գործ N: ՎԴ/1847/05/14, http://www.datalex.am  
138 Դատական Գործ N: ՎԴ/0378/05/14,  http://www.datalex.am 

Դատական Գործ N: ՎԴ/0379/05/14, http://www.datalex.am  
Դատական Գործ N: ՎԴ/0383/05/14, http://www.datalex.am 
139 Դատական Գործ N: ՎԴ/3043/05/14, http://www.datalex.am  
140 Դատական Գործ N: ՎԴ/0377/05/14, http://www.datalex.am  
141 Դատական Գործ N: ՎԴ/8115/05/13 
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Շաքարյանը ոստիկանության դեմ հայց են ներկայացրել՝ 
պահանջելով ճանաչել դեկտեմբերի 2-ին ոստիկանության 
ծառայողների կողմից իրենց կարծիքն ազատ արտահայտելու, 
խոսքի ազատության, միավորումներ կազմելու /խաղաղ 
հավաքների ազատության/, ազատ տեղաշարժվելու, 
անձնական ազատության և անձեռնմխելիության, 
ձերբակալման պահից իր ընտրությամբ պաշտպան ունենալու, 
նվաստացնող կամ անմարդկային վերաբերմունքից, խտրական 
վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքների խախտման 
փաստը, սակայն ՀՀ վարչական դատարանը հայցադիմումի 
ընդունումը մերժել է: Վճռի վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքը 
դատարանը չի ընդունել: Վճռաբեկ դատարան ներակայացված 
բողոքը վերադարձվել է:142  

ՀՀ վարչական դատարանը մերժել է Լևոն Բարսեղյանի, 
Անտոն Իվչենկոյի, Արման Եղոյանի և Դանիել Իոաննիսյանի 
դեմ ոստիկանության հայցերը: 143,144,145  

Ակտիվիստներ Վարդան Հարությունյանի, Անդրանիկ 
Հարությունյանի, Քրիստինե Գորոյանի և Արծրուն Նշանյանի 
դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցերը հետ են վերցվել, 
և դատարանն այդ գործերը կարճել է:146  

Ներսես Պողոսյանի, Տարոն Հարությունյանի, Ավագ 
Միրզոյանի նկատամբ նշանակվել է 50.000 դրամ տուգանք, իսկ 
Ռուբեն Ալանակյանի նկատմամբ՝ 70.000 դրամ տուգանք:147  

2014թ. սեպտեմբերին Դավիթ Սանասարյանի 
նկատմամբ ՀՀ վարչական դատարանը նշանակել է 50.000 
դրամ տուգանք:  Այդ որոշումը բողոքարկվել է, բայց ՀՀ 
վարչական վերաքննիչ դատարանը բողոքը վարույթ չի 
ընդունել:148 Վարդգես Գասպարին և Գոռ Շաքարյանը նույնպես 
ենթարկվել են 50.000 դրամ տուգանքի: Նրանց վերաքննիչ 
բողոքները մերժվել են, իսկ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը բողոքները 
թողել է առանց քննության:149 Վարդգես Գասպարիի դեմ 

                                            
142 Դատական Գործ N: ՎԴ/1829/05/14 
143 Դատարանը մերժել է Ոստիկանության հայցը ընդդեմ Լևոն Բարսեղյանի, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27193665.html 
144 Դատական Գործ N: ՎԴ/0276/05/14, http://www.datalex.am 
145 Դատական Գործ N: ՎԴ/0323/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0371/05/14 
146 Դատական Գործ N: ՎԴ/0332/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0326/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0374/05/14, 

Դատական Գործ N: ՎԴ/0331/05/14 
147 Դատական Գործ N: ՎԴ/0330/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0365/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0347/05/14, 
Դատական Գործ N: ՎԴ/0364/05/14 
148 Դատական Գործ N: ՎԴ/0329/05/14, http://www.datalex.am 
149 Դատական Գործ N: ՎԴ/0376/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/0333/05/14  
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հարուցված գործով նիստերից մեկի ժամանակ նախագահող 
Արծրուն Միրզոյանը ակտիվիստին նախ զգուշացրել է, ապա 
արգելել է արտահայտվել այն բանից հետո, երբ ակտիվիստը 
որպես դատարանի դեմ բողոքի նշան հրաժարվել է խոսելիս 
ոտքի կանգնել: Ի պատասխան Վարդգես Գասպարին և նրա 
պաշտպանը լքել են նիստերի դահլիճը։150 

Նարեկ Այվազյանի վերաբերյալ ոստիկանության հայցը 
ՀՀ վարչական դատարանը վերադարձրել է:151 

Դեպք 50. Ամանորյա լույսեր 

  2014թ. դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
բավարարել է ոստիկանության հայցը՝ Գևորգ Սաֆարյանի 
նկատմամբ նշանակելով 50.000 դրամ տուգանք,152 իսկ Արմեն 
Միքայելյանի նկատմամբ սահմանվել է նույն չափով տուգանք 
2015թ. մարտին:153 

Դեպք 51. Գազի գործարքն օրակարգում 

 2014թ. հոկտեմբերին ՀՀ վարչական դատարանը, 
ոստիկանության հայցը բավարարելով, Վարդգես Գասպարիի 
նկատմամբ նշանակել է 50.000 դրամ տուգանք, իսկ 
ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու 
մասին նրա հակընդդեմ հայցը մերժել է: ՀՀ վերաքննիչ 
դատարանը վճռի դեմ բերված բողոքը մերժել է, իսկ ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանն այն թողել է առանց քննության:154 

Դեպք 53. Զրպարտության մեղադրանք Վարդգես 
Գասպարիի դեմ 

 2014թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ Կենտրոն և Նորք Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 
վճռել է Վարդգես Գասպարիին պարտավորեցնել 
հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել Աիդա 
Դեմիրխանյանից, ներողություն հայցելու տեքստը 
հրապարակել ՀՀ 1000 տպաքանակից ավել հրատարակվող 
օրաթերթում և Վարդգես Գասպարիի՝ համացանցային 

                                            
150 Գասպարիին արգելել են դատի ժամանակ նստած խոսել․ նա հեռացել է դահլիճից, 

http://www.epress.am/2014/09/26/257930.html  
151 Դատական Գործ N: ՎԴ/0395/05/14 http://www.datalex.am 
152 Դատական Գործ N: ՎԴ/0609/05/14, http://www.datalex.am 
153 Դատական Գործ N: ՎԴ/0610/05/14, http://www.datalex.am  
154 Դատական Գործ N: ՎԴ/0277/05/14, http://www.datalex.am 
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կայքէջերում, ինչպես նաև պարտավորեցնել նրան վճարել 
200.000  դրամ փոխհատուցում: Վարդգես Գասպարիի 
ներկայացրած վերաքննիչ բողոքը երկու անգամ վերադարձվել 
է, իսկ վճռաբեկ բողոքները վարույթ չեն ընդունվել:155 

  

                                            
155 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/3368/02/13, http://www.datalex.am 
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2014թ. դեպքեր 
 

Դեպք 1. Բողոքի ակցիա ի պաշտպանություն Շանթի և 

ընդդեմ Մաքսային Միության  

Ամսաթիվ` Հունվարի 1, 2014թ. 
Նկարագրություն` Քաղբանտարկյալ Շանթ 

Հարությունյանի համակիրները բողոքի ակցիա են 
իրականացրել` պահանջելով Շանթի և նրա 13 ընկերների 
ազատ արձակումը: Ակցիայի շեշտադրումն էր նաև Մաքսային 
Միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքը, քանի 
որ, ըստ ակցիայի մասնակիցների, այդ կառույցին 
անդամակցելը սպառնում է ՀՀ ինքնիշխանությանը: 
Ցուցարարներն Ազատության հրապարակից ոստիկանների 
ուղեկցությամբ շարժվել  են դեպի «Երևան-Կենտրոն» 
քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ գտնվում էր Շանթը, 
սակայն Նալբանդյան - Սայաթ-Նովա փողոցների 
խաչմերուկում ոստիկանները խոչընդոտել են ակցիայի 
մասնակիցների ընթացքը` թույլ չտալով առաջ շարժվել: Ի 
պատասխան ոստիկանների գործողությունների 
ցուցարարները կարճ ժամանակով փակել են Նալբանդյան և 
Սայաթ-Նովա փողոցները, սկսվել է հրմշտոց ցուցարարների և 
ոստիկանների միջև: Վերջիններիս  հետ տարված 
բանակցությունների արդյունքում ակցիայի մասնակիցներին 
հաջողվել է շարունակել և ավարտին հասցնել երթը:156         

Ի դեպ՝ նախօրեին Մետրոյի «Բարեկամություն» 
կայարանում ոստիկանները փորձել են խոչընդոտել Շահեն 
Հարությունյանի և ընկերների գործողությունները, երբ նրանք 
հունվարի 1-ի ակցիայի մասին իրազեկման նպատակով 
թռուցիկներ էին բաժանում:  Մետրոյից դուրս գալիս 
քաղաքացիական հագուստով մի տղամարդ, որը Շահենի և 
ընկերների տպավորությամբ ոստիկան է եղել, հրել է նրան, 
գցել է գետնին և ձեռքերը ոլորելով պահանջել է, որ ուտի 
գետնին ընկած թռուցիկը: Ակտիվիստ Մարիա Պետրոսյանը, ով 

                                            
156 Հրմշտոց բողոքի ակցիայի ժամանակ, http://www.azatutyun.am/content/article/25218291.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/25218291.html
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գտնվում էր դեպքի վայրում, պատմել է,  որ այդ անձը նաև 
անպարկեշտ արտահայտություններ է արել իրենց հասցեին, 
սակայն այնտեղ գտնվող ոստիկանները չէին միջամտում, 
ավելին` ենթակվում էին նրա կարգադրություններին:157 2014թ. 
փետրվարի 7-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ 
Շահեն Հարությունյանի մայրը` Ռուզան Բադալյանը 
հայտարարել է, որ իր խորին համոզմամբ որդուն բռնության 
ենթարկողը քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել, 
թեև ոստիկիանությունը դա հերքում է` միաժամանակ 
չբացահայտելով Շահենին ծեծող անձի ինքնությունը:158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Միջադեպի վերաբերյալ 
այլ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունքներ` Հավաքների և 
միավորումների ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, 
Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վեաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 2. «Բանակն իրականում» նախաձեռնության 

ակցիա   

Ամսաթիվ` Հունվարի 28, 2014թ. 
Նկարագրություն` «Բանակն իրականում» 

նախաձեռնությունը հունվարի 28-ին՝ Հայոց բանակի օրը, «ոչ 
բռնություններին և սպանություններին բանակում» 
կարգախոսով բողոքի ակցիա է անցկացրել159, որի ընթացքում 
ոստիկանության ծառայողները խաղաղ պայմաններում 
զոհված զինծառայողների մայրերին բռնությամբ թույլ չեն 
տվել մոտենալ Ազատության հրապարակի տարածքին, ապա 
առանց բացատրություն տալու բերման են ենթարկել «Բանակն 
իրականում» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ 
Վարդգես Գասպարիին, Արա Նեդոլյանին ու Արտաշես 
Սերգոյանին: Ոստիկանության բաժանմունքում Վարդգես 
Գասպարին պահանջել է իր գործին վերաբերող 
փաստաթղթերի պատճենները, սակայն նրան ուժի կիրառմամբ 
և անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերելով հեռացրել են 

                                            
157 Ընտանիքը պահանջում է հայտնաբերել Հարությունյանի որդուն բռնության ենթարկած անձին, 

http://www.azatutyun.am/content/article/25223794.html  
158 Շանթ Հարությունյանի կինն ահազանգում է անչափահաս որդու նկատմամբ ճնշումների մասին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25256847.html 
159 «Ոչ բռնություններին և սպանություններին բանակում». Հունվարի 28-ին՝ ակցիա Երևանում, 
http://www.epress.am/2014/01/27/«ոչ-բռնությունների-և-սպանություններ.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/25223794.html
http://www.azatutyun.am/content/article/25256847.html
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ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնից` թողնելով անձրևի 
տակ՝ ցեխի մեջ:160  

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Բերման ենթարկված 
անձանց նույն օրը ազատ են արձակել:161 Ոստիկանի 
օրինական պահանջին չենթարկվելու վերաբերյալ հայցով 
ոստիկանությունը դիմել է դատարան:  

ՀՀ վարչական դատարանը 2015 թվականի ապրիլի 7-ին 
Արա Նեդոլյանի, իսկ սեպտեմբերի 16-ին Արտաշես Սերգոյանի 
դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցերը մերժել է և 
մասնակիորեն բավարարել է Նեդոլյանի ներկայացրած 
հակընդդեմ հայցը՝ ոչ իրավաչափ ճանաչելով ոստիկանների՝ 
մտադրված բողոքի ակցիան իրականացնելը թույլ չտալու, 
տեղում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրությունը կազմելու փորձ չկատարելու, վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 
համար անհրաժեշտ ժամանակից ավելի անազատության մեջ 

պահելու գործողությունները:
162

  

2016թ. հունվարի 25-ին ՀՀ վարչական դատարանը 
բավարարել է Վարդգես Գասպարիի դեմ ոստիկանության 
ներկայացրած հայցը՝ նրա նկատմամբ սահմանելով 50,000 
դրամ տուգանք, իսկ ոստիկանության գործողությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու մասին ակտիվիստի հակընդդեմ հայցը 
մերժել է:163 

Վերաբերելի իրավունք` Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից 
և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Անձնական  

Դեպք 3. Շանթ Հարությունյանի ծննդյան օրվան նվիրված 

հանրահավաք  

Ամսաթիվ՝ Փետրվարի 2, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Ազատության հրապարակում 

քաղբանտարկյալ Շանթ Հարությունյանի ընկերները նրա 
ծննդյան օրվա առթիվ հավաք էին կազմակերպել, որի 

                                            
160 Բանակն իրականում քաղաքացիական նախաձեռնության հայտարարությունը,  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/94268#sthash.1UDfpby8.dpuf  
161 Ազատության հրապարակից բերման ենթարկվածներն ազատ արձակվեցին (Տեսանյութ), 
http://www.aravot.am/2014/01/28/426400/  
162 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ6/0069/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/1559/05/14  
163 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/1558/05/14 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/94268#sthash.1UDfpby8.dpuf
http://www.aravot.am/2014/01/28/426400/
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
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ժամանակ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը 
հավաքի կազմակերպիչ Վրեժ Զատիկյանին հրահանգել է 
հեռացնել սեղանին դրված  «Ազատություն 
քաղբանտարկյալներին» գրությամբ տորթը:  Հավաքի 
ընթացքում մի հարբած անձ վիրավորել է Շանթ 
Հարությունյանի կնոջը՝ Ռուզաննա Բադալյանին, ինչպես նաև 
հայհոյել և փորձել է հարվածել նրա որդուն՝ Շահեն 
Հարությունյանին: Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի 
Օսիպյանն անջատել է սարքավորումները՝ հայտարարելով, որ 
թույլ չի տա շարունակել չարտոնված միջոցառումը: Հարկ է 
նշել, որ հավաքի մասնակիցների թիվը չի գերազանցել 100-ը, 
ուստի «Հավաքների ազատության մասին» օրենքով 
իրազեկման անհրաժեշտություն չկար:164 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հավաքի ընթացքում 
արձանագրված միջադեպերի առնչությամբ լրացուցիչ 
տեղեկություններ առկա չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն   

Դեպք 4. Միջադեպ Շահեն Հարությունյանի դպրոցում  

Ամսաթիվ` Փետրվարի 4, 2014թ. 
Նկարագրություն` Ըստ Շանթ Հարությունյանի որդի 

Շահեն Հարությունյանի ֆեյսբուքյան գրառման` դպրոցում 
ռազմագիտության ժամին տեղի է ունեցել միջադեպ և 
ծեծկռտուք իր և ռազմագիտության ուսուցիչ, մայոր Հրաչյա 
Գրիգորյանի միջև այն բանից հետո երբ ՀՀ օրհներգը երգելիս 
Շահենը ծիծաղել է: Շահեն Հարությունյանի և 
ռազմագիտության ուսուցչի միջև լարվածությունը սկսվել է  
միջադեպից երկու շաբաթ առաջ, երբ ուսուցիչը պնդել է, որ 
Հայաստանը անկախ չի լինելու, քանի որ առանց Ռուսաստանի 
գոյություն ունենալ չի կարող:  Մայոր Հրաչյա Գրիգորյանը 
հերքել է Շահենի հայտնած տեղեկությունները` պնդելով, որ 
ինքը նրան չի վիրավորել, դասի ժամանակ քաղաքական 
թեմաներով քննարկումներ չեն եղել և որ ինքը չի հարվածել 
Շահենին:    

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Ըստ ոստիկանության 
հաղորդագրության` Հրաչյա Գրիգորյանը դիմել է 

                                            
164 Սադրանք Ազատության հրապարակում, http://www.aravot.am/2014/02/02/427755/   

http://www.aravot.am/2014/02/02/427755/
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ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին և հաղորդում է տվել այն 
մասին, որ թիվ 139 ավագ դպրոցի աշակերտներից մեկը` 15-
ամյա Շահեն Հարությունյանը, զինպատրաստության 
դասասենյակում աշակերտական աթոռով հարվածել է իր 
գլխին և պատճառել վնասվածք: Ոստիկանությանը հաղորդում 
է տվել նաև Շահեն Հարությունյանն այն մասին, որ  թիվ 139 
ավագ դպրոցի ռազմագիտության դասարանում զինղեկ 
Հրաչյա Գրիգորյանը ձեռքով երկու անգամ հարվածել է իր 
կրծքավանդակին և պատճառել ֆիզիկական ցավ: Նշանակվել է 
դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվել է 
հետաքննություն:165 Դեպքի մասին այլ տեղեկություններ 
հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք` Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք  

Դեպք 5. Մարտի 1-ի հավաքի մասին իրազեկում  

Ամսաթիվ` Փետրվարի 10, 2014թ. 
Նկարագրություն` Փետրվարի 9-ի լույս 10-ի գիշերը 

ոստիկանության աշխատակիցները Երևան քաղաքի Մաշտոց-
Ամիրյան խաչմերուկից բերման են ենթարկել Հայ ազգային 
կոնգրեսի  ակտիվիստներ Արեգ Գևորգյանին, Սարգիս 
Գևորգյանին, Հայկ Պետրոսյանին, Դավիթ Վարդանյանին, 
Անդրանիկ Դավթյանին, Կարեն Հակոբյանին, Վարդան 
Հարությունյանին, Տաթևիկ Պողպատյանին և Թաթուլ 
Սարոյանին, ովքեր պատրաստվում էին մարտի 1-ին 
կայանալիք հանրահավաքի մասին իրազեկում 
իրականացնել:166 Արեգ Գևորգյանը կարծիք է հայտնել, որ 
ոստիկանությունն իրենց ապօրինաբար գաղտնալսել է, քանի 
որ այլ կերպ հնարավոր չէր նախապես իմանալ իրենց 
գործողությունների մասին:167 

                                            
165 Շանթի որդուն հրահրել է ռազմագիտության ուսուցիչը՝ անպատվելով մերօրյա ազատամարտիկներին, 

http://henaran.am/news_view.php?post_id=35704  
166 ՀԱԿ 9 ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել, http://www.pastinfo.am/hy/node/32961, 
Գիշերը բերման են ենթարկվել ՀԱԿ-ի 9 ակտիվիստներ. azatutyun.am , 

http://hra.am/hy/events/2014/02/10/HAK#sthash.7yDlbkWJ.dpuf  
167 ՀԱԿ ակտիվիստ.«Ոստիկանները գաղտնալսել են, http://www.a1plus.am/1297917.html  

http://henaran.am/news_view.php?post_id=35704
http://www.pastinfo.am/hy/node/32961
http://hra.am/hy/events/2014/02/10/HAK#sthash.7yDlbkWJ.dpuf
http://www.a1plus.am/1297917.html
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ՀԱԿ ակտիվիստ Թաթուլ Սարոյանը հայտնել է, որ 
բերման ենթարկելիս քաղաքացիական հագուստով օպեր-
լիազորներից մեկն իրեն քաշքշել է և հայհոյել:168  
Բերման ենթարկվածները սահմանված ժամկետում ազատ են 
արձակվել: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Բերման ենթարկվածների 
նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն՝ Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 172. 2-րդ 
հոդվածով նախատեսված իրավախախտում կատարելու մասին 
(Հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները 
խախտելը): Բերման ենթարկվածներից Արեգ և Սարգիս 
Գևորգյանների քույր Անի Գևորգյանի խոսքերով 
ոստիկանությունում ակտիվիստներին հայտնել են, թե «իրենց 
նկատմամբ կիրառվել է վարչական ձերբակալություն՝ այն 
դեպքում, երբ իրենք նույնիսկ չէին էլ հասցրել որևէ բան 
փակցնել կամ որևէ կոնկրետ գործողություն անել իրազեկման 
հետ կապված»։169 Ակտիվիստների նկատմամբ հետագա 
վարչական վարույթի վերաբերյալ տեղեկություններ չկան:  

Վերաբերելի իրավունք` Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն  

Դեպք 6. Բռնություն Կարեն Հարությունյանի նկատմամբ  

Ամսաթիվ` Փետրվարի 12, 2014թ. 
Նկարագրություն` Փետրվարի 11-ի լույս 12-ի գիշերը 

քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը տուն 
վերադառնալիս Երևանի Մաշտոց-Պուշկին խաչմերուկում 
անհայտ անձի կողմից հարձակման է ենթարկվել: Ըստ 
ակտիվիստի` հարձակվողը մոտ 30 տարեկան, միջին 
կազմվածքի տեր, սև հագուստով ու սև գլխարկով երիտասարդ 
է եղել: 

Ակտիվիստն այդ միջադեպը կապել է իր 
հասարակական գործունեության հետ:170  

                                            
168 Քաղաքացիական հագուստով օպերը հայհոյել է ՀԱԿ ակտիվիստին,  
http://www.aravot.am/2014/02/10/430061/  
169 Գիշերը բերման են ենթարկվել ՀԱԿ-ի 9 ակտիվիստներ, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20140210/2031/2031.html?id=25258470  
170 Անհայտ անձը հարձակվել է ակտիվիստի վրա, http://www.aravot.am/2014/02/14/431778/  

http://www.aravot.am/2014/02/10/430061/
http://www.azatutyun.am/archive/news/20140210/2031/2031.html?id=25258470
http://www.aravot.am/2014/02/14/431778/
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Լրացուցիչ տեղեկություններ` Կարեն Հարությունյանը 
դիմել է ոստիկանություն, որտեղից նրան ուղարկել են 
դատաբժշկական փորձաքննության: Դեպքի վերաբերյալ այլ 
մանրամասներ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք` Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Խոսքի և 
արտահայտման ազատություն 

Դեպք 7. ՀԱԿ ակտիվիստներ և լրագրողներ  

Ամսաթիվ` Փետրվարի 12, 2014թ. 
Նկարագրություն` Փետրվարի 12-ին Մաշտոցի 

պողոտայում բախում է տեղի ունեցել ՀԱԿ-ի ակտիվիստների և 
մի խումբ երիտասարդների միջև, ովքեր փորձել են խափանել 
մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին ակտիվիստների կողմից 
իրականացվող իրազեկման ակցիան: Այդ երիտասարդների 
թվում էին ՀՀԿ-ականներ, Հայաստանի Ագրարային 
համալսարանի ուսխորհրդի նախագահն ու անդամը:  

Ժամը 19:00-ի սահմաններում ոստիկանությունը 
բերման է ենթարկել միջադեպի մասնակիցներին: 
Ոստիկանները փորձել են խլել «Չորրորդ իշխանություն» 
օրաթերթի թղթակից Անի Գևորգյանի և «iLur.am» լրատվական 
կայքի օպերատոր Սարգիս Գևորգյանի տեսախցիկները, ինչին 
նրանք դիմադրել են: Արդյունքում ոստիկանները նրանց 
նույնպես բերման են ենթարկել: Ոստիկանները մեքենայի մեջ 
հարվածել են Անի Գևորգյանին, իսկ արդեն բաժնում նրան 
ապտակել են և վերցրել հեռախոսը: Սարգիս Գևորգյանին 
ոստիկանական բաժանմունքում հայհոյել են և ուժ են կիրառել 
նրա նկատմամբ: Ոստիկանները առանց փաստաբանի 
ներկայության խուզարկել են լրագրողին և օպերատորին, 
վերցրել են նրանց տեսախցիկները և ջնջել նկարահանված 
կադրերը:   

Բերման ենթարկվածներին ազատ են արձակվել մոտ 
22:30-ին` սահմանված առավելագույն ժամկետից կես ժամ 
ուշ:171 

                                            
171 Բռնություններ ոստիկանությունում. Հայտարարություն, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/94921  
ՀԱԿ 6 ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել, http://forrights.am/?ln=1&id_=29&page_id=112 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/94921
http://forrights.am/?ln=1&id_=29&page_id=112
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Լրացուցիչ տեղեկություններ` ԶԼՄ ներկայացուցիչների 
նկատմամբ ոստիկանական ապօրինությունների առնչությամբ 
մի խումբ լրագրողական կազմակերպություններ հանդես են 
եկել հայտարարությամբ՝ պահանջելով պատժել օրինախախ 
ոստիկաններին: 

 Դեպքի առթիվ 2014թ. փետրվարի 13-ին ՀՀ 
ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության 
Կենտրոնականի քննչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
258 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով 
(խուլիգանությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց 
կողմից) հարուցվել է քրեական գործ:172  

Ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնում Անի 
Գևորգյանի նկատմամբ անօրինական գործողություններ 
կատարելու առնչությամբ ՀՀ ոստիկանության պետի կողմից 
նշանակվել է ծառայողական քննություն, սակայն այն 
կասեցվել է:173 ՀՔԾ-ում դեպքի առնչությամբ քրեական գործ է 
հարուցվել, սակայն մի քանի ամիս անց կարճվել է։ Լրագրողը 
բողոքարկել է գործը կարճելու որոշումը, որը ՀՀ Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը թողել է ուժի մեջ: Սպառելով բոլոր 
ներպետական ատյանները՝ լրագրողը դիմել է Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարան:174 

Վերաբերելի իրավունք` Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն, Ազատության 
և անձեռնմխելիության իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Անձնական  կյանքը հարգելու 
իրավունք, Սեփականության իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք  

Դեպք 8. Մետրոպոլիտենի աշխատակիցներ  

Ամսաթիվ` Փետրվարի 14, 2014թ. 

                                            
172 Քրեական գործ էլ են հարուցել, ծառայողական քննություն էլ են նշանակել, 
http://armtimes.com/hy/read/47991  
173 Ոստիկանությունը կասեցրել է լրագրող Անի Գևորգյանի նկատմամբ ապօրինությունների վերաբերյալ 
ծառայողական քննությունը. «Չորրորդ իշխանություն», http://www.aravot.am/2014/03/05/437369/  
174 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/ 

http://armtimes.com/hy/read/47991
http://www.aravot.am/2014/03/05/437369/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
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Նկարագրություն` Պարտադիր կուտակային 
կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային 
մասնակցելուց հետո աշխատանքից հեռացվել են Երևանի 
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենում 15 տարի 
աշխատած երեք մեքենավարներ՝ Անդրանիկ Գևորգյանը, 
Գագիկ Գալստյանը և Սևակ Հովհաննիսյանը:175  

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Աշխատանքից անհիմն 
ազատված աշխատակիցները դիմել են դատարան, որտեղ 
Մետրոպոլիտենի իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ 
Երեմյանը պնդել է, որ գրանցամատյանում նշումներ 
չկատարելու պատճառով են Անդրանիկ Գևորգյանը, Գագիկ 
Գալստյանը և Սևակ Հովհաննիսյանը հեռացվել աշխատանքից: 
Ըստ նրա` այդ թերությունը հայտնաբերվել էր փետրվարի 13-ի 
ստուգայցի ժամանակ, մինչդեռ մետրոպոլիտենի արդեն 
նախկին աշխատակիցները փաստում էին, որ այդ օրը չէր 
կարող ստուգումներ իրականացվել, քանի որ մետրոյում վթար 
էր եղել, ինչի հետևանքով երկար ժամանակ տարածքը 
հոսանքազրկվել էր:176 Գործը 7 ամսի քննելուց հետո 2014թ. 
դեկտեմբերին դատավորը որոշել է այն վերսկսել:177 2015թ. 
հուլիսի 13-ին դատարանը հայցը բավարարել է մասնակի՝ 
անվավեր ճանաչելով մետրոպոլիտենի աշխատակիցներին 
աշխատանքից ազատելու հրամանները և պարտավորեցնելով 
հարկադիր պարապուրդի ժամանակահատվածի համար նրանց 
վճարել միջին աշխատավարձի չափ գումար, ինչպես նաև 
փոխհատուցում աշխատանքում չվերադարձնելու դինաց: 
2015թ. հոկտեմբերին ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանը բեկանել է առաջին ատյանի դատարանի 
կայացրած վճիռը՝ հօգուտ մետրոպոլիտենի: Վճռաբեկ 
դատարանը բողոքը վարույթ չի ընդունել:178 Գործը 
ներկայացվում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարան:179 

                                            
175 Մետրոպոլիտենի երեք աշխատակիցներ հեռացվել են աշխատանքից, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20140214/2031/2031.html?id=25263927  
176 Մետրոպոլիտենի աշխատակիցներին հեռացրել են՝ «գրանցամատյանում նշումներ չկատարելու 
պատճառով», http://www.azatutyun.am/content/article/25374896.html  
177 Մետրոպոլիտենից աշխատանքից ազատված աշխատողների հետաձգված 
http://arm.favl.am/2015/01/19/արդարադատությունը, մետրոպոլիտենից-աշխատանքից-ազատված-ա/  
178 www.datalex.am Դատական Գործ N: ԵԱՔԴ/0621/02/14 
179 Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են դիմել ՄԻԵԴ, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27538915.html  

http://www.azatutyun.am/archive/news/20140214/2031/2031.html?id=25263927
http://www.azatutyun.am/content/article/25374896.html
http://www.datalex.am/
http://www.azatutyun.am/content/article/27538915.html
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Վերաբերելի իրավունք` Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Սեփականության իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք  

Դեպք 9. Գառնու տաճարի մոտ սրճարանի կառուցման դեմ 

ակցիա 

Ամսաթիվ` Մարտի 2, 2014թ. 
Նկարագրություն` Այն բանից հետո, երբ 

լրտվամիջոցներում լուր է տարածվել  այն մասին, որ Գառնու 
տաճարի մոտ ինչ-որ ռուսասաստանաբնակ հայ սրճարան է 
պատրաստվում կառուցել, «Գնում ենք Գառնու կաֆեի ավազը 
դատարկենք» նախաձեռնության անդամներն ուղևորվել են 
Գառնի` շինարարությունը կանգնեցնելու նպատակով: Նրանք 
շինանյութը տոպրակներով հեռացրել են տաճարի մոտից, թեև 
ոստիկանները փորձել են խոչընդոտել` նրանց 
գործողությունները որակելով անօրինական:180 
Երիտասարդները մի քանի պարկ շինարարական աղբ էլ թողել 
են Մշակույթի նախարարության շենքի դիմաց` որպես 
զգուշացում այն մասին, որ շինարարությունը չդադարեցնելու 
դեպքում ավելի կտրուկ քայլերի կդիմեն: Ակցիայից հետո երկու 
մասնակցի` Եղիա Ներսիսյանին և Գևորգ Սաֆարյանին տարել 
են ոստիկանություն:181 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Ակտիվիստներին 
ոստիկանության բաժին հրավիրելու պատճառաբանությունը 
նրանց կողմից նախարարության շենքի մոտակա տարածքն 
աղտոտելն էր: Նրանց նկատմամբ վարչական 
իրավախախտման մասին արձանագրություն են կազմել և մեկ 
ու կես ժամ անց ազատ արձակել:  

Վերաբերելի իրավունք` Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն  

Դեպք 10. Ակցիա ՌԴ դեսպանատան մոտ 

Ամսաթիվ` Մարտի 5, 2014թ. 

                                            
180 Հանրությունը նորից հաղթեց․ Գառնու տաճարի հարևանությամբ սրճարան չի կառուցվի, 

http://www.panarmenian.net/arm/news/176636/  
181 Շինարարական աղբը «ուղևորվեց» մշակույթի նախարարություն, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/95722  

http://www.panarmenian.net/arm/news/176636/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/95722
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Նկարագրություն` Մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի 
ակցիա են իրականացրել ՌԴ դեսպանատան դիմաց՝ 
դատապարտելով Վլադիմիր Պուտինի գործողությունները 
Ուկրաինայում և իրենց աջակցությունը հայտնելով Կիևի 
Մայդանին182: Ոստիկանները շղթա են կազմել դեսպանատան 
մոտ և ակտիվիստներին թույլ չեն տվել մոտենալ շենքին: 
Ակցիայի մասնակիցներից Տիգրան Պարսիլյանին քարշ տալով 
նստեցրել են ոստիկանական մեքենա, ապա բերման են 
ենթարկել նրան և Լալա Ասլիկյանին, Էդուարդ Մկրտչյանին և 
Անտոն Իվչենկոյին:183 Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի 
Օսիպյանը հայտարարել է, որ ակտիվիստները բերման են 
ենթարկվել ՌԴ դեսպանատան աշխատանքը խոչընդոտելու և 
ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու պատճառով: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Ոստիկանությունն 
ակտիվիվիստների դեմ հայցեր է ներկայացրել, սակայն դրանք 
հետ է վերցրել, և դատարանը գործերը կարճել է:184 

Վերաբերելի իրավունք` Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 11. ՀԷԿ-ի շինարարության դեմ բողոքի ակցիա 

Ամսաթիվ` Մարտի 6, 2014թ. 
Նկարագրություն` Արագածոտնի մարզի Կարբի և 

Օհանավան գյուղերի մոտ նոր ՀԷԿ-ի շինարարության դեմ 
իրենց բողոքն արտահայտելու նպատակով մոտակա յոթ 
գյուղերի բնակիչները փակել էին Երևան-Ապարան 
ավտոմայրուղին: Նրանց են միացել նաև 
«Նախախորհրդարանի»-ի անդամները, ում նկատմամբ 
քաղաքացիական հագուստով 10 ոստիկաններ բռնություն են 
գործադրել` փորձելով բերման ենթարկել: Գյուղացիների 

                                            
182 Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ ցույցի մասնակիցներից երեքը բերման ենթարկվեցին, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20141003/2031/2031.html?id=25286093  
183 Ոստիկանները հրելով Ռուսաստանի դեսպանատան մոտից հեռացրին ցուցարարներին, չորսին բերեցին, 
http://news.am/arm/news/197456.html  
184 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/2158/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/2159/05/14, Դատական Գործ N: 
ՎԴ/2161/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/2160/05/14  

http://www.azatutyun.am/archive/news/20141003/2031/2031.html?id=25286093
http://news.am/arm/news/197456.html
http://www.datalex.am/
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միջամտությունից հետո ոստիկաններն այդ պահին հրաժարվել 
են իրենց մտադրությունից:185 

Ակցիայի վայրից վերադառնալիս՝ ժամը 7-ի 
սահմաններում, «Նախախորհրդարանի»-ի անդամներ Եղիա 
Ներսիսյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Հարութ Մալխասյանին և 
Հովհաննես Ղազարյանին Երևանի Լենինգրադյան պողոտայից 
բերման են ենթարկել Աշտարակի ոստիկանություն:186 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Բերման 
ենթարկվածներին ազատ են արձակել նույն օրը` ժամը 23-ի 
սահմաններում: Ոստիկանությունն ակտիվիստների դեմ 
Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգքրի 182-րդ 
հոդվածով (ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելը) 
հայցեր է ներկայացրել ՀՀ Վարչական դատարան: 2015թ. ՀՀ 
Վարչական դատարանը մերժել է Հովհաննես Ղազարյանի և 
Հարութ Մալխասյանի դեմ հայցերը, սակայն բավարարել է 
Գևորգ Սաֆարյանի և Եղիա Ներսիսյանի դեմ հայցերը՝ 
նրանցից յուրաքանչյուրին ենթարկելով 50.000 դրամ 
տուգանքի: Վերջին երկուսն իրենց դեմ կայացված որոշումները 
բողոքարկել են, նրանց գործերի դատաքննությունը 
շարունակվում է:187  

Վերաբերելի իրավունք` Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք, 
Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 12. «Դեմ եմ» Նախաձեռնության ակցիա I 

Ամսաթիվ` Մարտի 7, 2014թ. 
Նկարագրություն` «Դեմ եմ» Նախաձեռնության 

անդամները Ֆինանսների նախարարության շենքի մոտ  
ակցիա են իրականացրել` պահանջելով, որ նախարար Դավիթ 
Սարգսյանն իջնի: Նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարը հայտարարել է, որ փոխարենը  նախարարը 
պատրաստ է նախաձեռնության անդամներից բաղկացած 
պատվիրակությանն ընդունել: Ակցիայի մասնակիցները չեն 

                                            
185 Գյուղացիները թույլ չեն տվել բերման ենթարկել «Նախախորհրդարանի» անդամներին, 
http://news.am/arm/news/197669.html  
186 Նախախորհրդարանի 4 երիտասարդ աջակիցների հենց նոր ազատեցին Ոստիկանության Աշտարակի 
քաղմասից, http://blognews.am/arm/news/138027/nakhakhorhrdarani-4-eritasard-ajakicneri-henc-nor-azatecin-
ostikanutyan-ashtaraki-qaxmasic.html  
187 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/1702/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/1701/05/14, Դատական Գործ N: 
ՎԴ/1934/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/1933/05/14  

http://news.am/arm/news/197669.html
http://blognews.am/arm/news/138027/nakhakhorhrdarani-4-eritasard-ajakicneri-henc-nor-azatecin-ostikanutyan-ashtaraki-qaxmasic.html
http://blognews.am/arm/news/138027/nakhakhorhrdarani-4-eritasard-ajakicneri-henc-nor-azatecin-ostikanutyan-ashtaraki-qaxmasic.html
http://www.datalex.am/
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համաձայնել և ի նշան բողոքի փակել են Նալբանդյան փողոցը: 
Ակտիվիստներին ուժով հեռացնելիս ոստիկանները բերման են 
ենթարկել նախաձեռնության երեք անդամների՝ Էդուարդ 
Մինասյանին, Դավիթ Աղաբեկյանին և Հակոբ Արշակյանին: 
Ակտիվիստների նկատմամբ կազմվել է վարչական 
իրավախախտման մասին արձանագրություն, որից հետո 
նրանք ազատ են արձակվել:188  

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Հակոբ Արշակյանի և 
Դավիթ Աղաբեկյանի դեմ ոստիկանության հայցերը 
բավարարվել է և նրանց նկատմամբ նշանակվել է 50.000 դրամ 
տուգանք, Էդուարդ Մինասյանի դեմ հայցը մերժվել է:189 

Վերաբերելի իրավունք` Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 13. Մարինա Պողոսյանի գործունեության 

խոչընդոտում  

Ամսաթիվ՝ Մարտի 17, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Աբովյան փողոցի կտորեղենի 

խանութում բնակվող ընտանիքին վտարելու ժամանակ ԴԱՀԿ 
ծառայության աշխատակիցները բռնություն են գործադրել 
տարեց կնոջ՝ 76-ամյա Զինաիդա Գյոզալյանի նկատմամբ, իսկ 
երբ «Վելես» իրավապաշտպան ՀԿ-ի նախագահ Մարինա 
Պողոսյանը փորձել է միջամտել,  նրան կողպել են սենյակում,  
իսկ ավելի ուշ մարմնական վնասվածքներ պատճառելով նետել 
են բետոնե աստիճանների վրա:190  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ 2014թ. ապրիլի 14-ին 
դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 309 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով՝ 
«բռնության գործադրմամբ զուգորդված պաշտոնեական 
լիազորություններն անցնելը»: Նույն թվականի օգոստոսի 27-
ին ՀԿԳ քննիչ Սարգսյանը հանցակազմի բացակայության 
պատճառով կարճել է գործը՝ հիմք համարելով, որ ԴԱՀԿ 
ծառայության աշխատակիցները «նուրբ գրկել են» 

                                            
188 Բողոքի հերթական ակցիան ու բախումները մայրաքաղաքում, http://www.asparez.am/news-
hy/boxoqi_hertakanp_akcia-hy/  

Դեմ եմ շարժման այսօրվա ակցիան. Տեսանյութ, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/96010 
189 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/2230/05/14,  Դատական Գործ N: ՎԴ/2231/05/14, Դատական Գործ N: 
ՎԴ/2229/05/14,  
190 Վելես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության բաց նամակը ՀՀ գլխավոր դատախազին, 
http://www.aravot.am/2014/10/30/511218/  

http://www.asparez.am/news-hy/boxoqi_hertakanp_akcia-hy/
http://www.asparez.am/news-hy/boxoqi_hertakanp_akcia-hy/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/96010
http://www.datalex.am/
http://www.aravot.am/2014/10/30/511218/
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իրավապաշտպանին: Քննիչի կայացրած որոշման վերաբերյալ 
բողոք է ներկայացվել ՀՀ Գլխավոր դատախազություն: 
Որոշումը բողոքարկվել է նաև Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանում, որը 2015թ. մարտի 6-ին մերժել է բողոքը՝ այն 
համարելով անհիմն:191 Իրավապաշտպանն այդ որոշումը 
բողոքարկել է վերադաս դատական ատյաններում, սակայն՝ 
ապարդյուն:192 Մարինա Պողոսյանը դիմել է Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարան:193 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 14. Համահայկական բնապահպանական ճակատի 

ակտիվիստ  

Ամսաթիվ` Մարտի 25, 2014թ. 
Նկարագրություն` «Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում» թեմայով 
միջազգային համաժողովի ընթացքում մի խումբ բնապահպան-
ակտիվիստներ ներխուժել են դահլիճ և բնապահպանության 
նախարար Արամ Հարությունյանին առաջարկել են խմել 
հանքարդյունաբերական թափոններից աղտոտված գետի ջուր: 
Բողոքի ակցիայի մասնակիցնեից մեկին նախարարն ասել է. 
«Չափդ ճանաչի: Ականջներդ կկտրեմ, կդնեմ ձեռքդ»:194 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Հաջորդ օրը` մարտի 25-
ին, լրագրողի հարցին ի պատասխան Արամ Հարությունյանը 
հայտարարել է, թե ինքը իրավիճակին համապատասխան է 
գործել և որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել:195 
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը 
դեպքի կապակցությամբ դիմել է Բարձրաստիճան 

                                            
191 Բռնության մասին իրավապաշտպանի բողոքը մերժվել է․ դատարանը համաձայն է, որ նրան «նուրբ գրկել 

են», http://www.epress.am/2015/03/06/263175.html  
192 Հայտարարություն իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանի նկատմամբ ճնշումները և հետապնդումները 
դադարեցնելու վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2015/10/05/615549/   
193 Իրավապաշտպանի նկատմամբ բռնության գործը ուղարկվել է Եվրոպական դատարան, 

http://www.1in.am/1864471.html  
194 Դե խմեք, պարոն նախարար, գետի ջուրը. Ցնցող պատասխան, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/96801  
195 Արամ Հարությունյանը՝ ակտիվիստի «ականջը կտրելու» մասին, http://galatv.am/hy/news/ram-arutyunyany-
aktivisti-akanjy-ktrelu-masin/  

http://www.epress.am/2015/03/06/263175.html
http://www.aravot.am/2015/10/05/615549/
http://www.1in.am/1864471.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/96801
http://galatv.am/hy/news/ram-arutyunyany-aktivisti-akanjy-ktrelu-masin/
http://galatv.am/hy/news/ram-arutyunyany-aktivisti-akanjy-ktrelu-masin/
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պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, որը 
եզրակացրել է, որ բնապահպանության արդեն նախկին 
նախարար Արամ Հարությունյանը խախտել է «Հանրային 
ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված էթիկայի 
կանոնը՝ «չցուցաբերելով հարգալից վերաբերմունք այն 
անձանց նկատմամբ, որոնց հետ շփվել է իր լիազորություններն 
իրականացնելիս»:196  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 15. Արգիշտի Կիվիրյան և Վարդգես Գասպարի 

Ամսաթիվ՝ Ապրիլի 4, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2013թ. նոյեմբերի 5-ի բախումների 

ժամանակ ոստիկանին բարձրախոսով հարվածելու համար 
մեղադրվող Շահեն Հարությունյանին աջակցելու համար 
Ոստիկանության գլխավոր քննչական վարչության մոտ հավաք 
է տեղի ունեցել: Հավաքի մասնակիցները երթով շարժվել են 
դեպի ՀՀ գլխավոր դատախազություն՝ պահանջելով 
դադարեցնել քաղաքական բանտարկյալ Շանթ 
Հարությունյանի և ընկերների նկատմամբ քրեական 
հետապնդումը:197 Ակցիայի մասնակիցներ Վարդգես 
Գասպարին և Արգիշտի Կիվիրյանը ցանկացել են իրենց բողոքն 
արտահայտել Դատախազությանը հարող մայթին, սակայն 
ոստիկանները թույլ չեն տվել և բերման են ենթարկել նրանց:198 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունն 
ակտիվիստներին Վարչական իրավախախտումների մասին 
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված արարքը 
կատարելու համար պատասխանատվության ենթարկելու 
պահանջով դիմել է դատարան: Վարչական դատարանը 2015թ. 
փետրվարին Արգիշտի Կիվիրյանի, իսկ օգոստոսին Վարդգես 
Գասպարիի նկատմամբ նշանակել է 50.000 դրամ տուգանք՝ 
բավարարելով ոստիկանության հայցերը: Այդ վճիռները 
բողոքարկվել են: 2015թ. հուլիսին վարչական վերաքննիչ 
դատարանը մերժել է Արգիշտի Կիվիրյանի բողոքը, իսկ 

                                            
196 Էթիկայի հանձնաժողովը բավարարեց Արամ Հարությունյանի վերաբերյալ դիմումը, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25412779.html  
197 Ոչ ես, ոչ հայրս խուլիգան չենք. Շահեն Հարությունյան, http://news.am/arm/news/202638.html  
198 Վարդգես Գասպարին և Արգիշտի Կիվիրյանը բերման ենթարկվեցին, http://www.a1plus.am/1309052.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/25412779.html
http://news.am/arm/news/202638.html
http://www.a1plus.am/1309052.html
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վճռաբեկ դատարանը նույն թվականի սեպտեմբերին բողոքը 
վարույթ ընդունելը մերժել է: Վարդգես Գասպարիի վերաքննիչ 
բողոքը վերադարձվել է: Ակտիվիստը սահմանված ժամեկտում 
այն կրկին ներկայացրել է, սակայն գորոծով դեռևս վճիռ չի 
կայացվել:199 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 16. Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ դատական 

սանկցիա 

Ամսաթիվ՝ Ապրիլի 7, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. ապրիլի 7-ին ՀՀ Վարչական 

դատարանի դատավոր Ռուզաննա Հակոբյանը դատական 
նիստերից մեկի ժամանակ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ 
կիրառել է դատական սանկցիա՝ տուգանք 50.000 դրամի 
չափով և 36 ժամով հեռացրել է նիստերի դահլիճից: Սանկցիայի 
կիրառման պատճառն այն էր, որ ակտիվիստը դատական 
նիստի ժամանակ ոստիկանության ներկայացուցիչներ Դիանա 
Վարդանյանի և Սոնա Մելիքյանի հասցեին ասել է. «Դուք 
հանցագործ սրիկաներ եք, մարդասպաններ, թափթփուկներ, 
լակոտներ, դուք սպանեցիք իմ եղբորը, բավականա 
մարդասպաններին ընդհուպ մինչև Վովա Գասպարյանին 
թաքցնեք Ձեր փեշի տակ, վեց տարիա ինչ եք անում, 
թափթփուկներ,հանցագործներ», իսկ դատավոր Ռուզաննա 
Հակոբյանին ասել է. «Ձեր նման անարժանապատիվ և 
անինքնասեր դատավորներ են, որ այսօր իրավիճակը հասցրել 
են այստեղ, միայն այն, որ Եվրոպական դատարաններում Ձեր 
վճիռների 46-ից 47-ը ճանաչվել են անվավեր, դա պետք է Ձեզ 
մի քիչ հուզեր, բայց քանի որ դուք անարժան եք և 
անինքնասեր, որ Ձեր գործակալական գործողությունն եք 
կատարում», «Դուք ստոր և անարժանապատիվ դատավորներ 
եք, որպես գործակալներ այս հանցագործ իշխանությանը 
պահում եք իրենց գործի վրա»:200

  

 Դատական նիստը վերաբերում էր 2013թ. սեպտեմբերի 
2-ին «Փակ շուկայի» մոտ տեղի ունեցած միջադեպին, որի 

                                            
199 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/2711/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/2710/05/14  
200 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵՇԴ/0125/01/14  

http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
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ժամանակ Վարդգես Գասպարին որպես բողոքի նշան պառկել 
էր պողոտայի երթևեկելի հատվածում, քանի որ, ըստ նրա 
ոստիկաններն անգործություն էին ցուցաբերում րոպեներ 
առաջ այդ վայրում կատարված գողություն կապակցությամբ: 
Ոստիկանները ակտիվիստին ձեռքերից և ոտքերից բռնած 
հեռացրել են փողոցի երթևեկելի հատվածից և բերման 
ենթարկել: Ոստիկանության ներկայացուցիչը լրագրողին 
հայտնել էր, որ Վարդգես Գասպարին բերման էր ենթարկվել 
որպես գողության դեպքի վկա201, սակայն ավելի ուշ 
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 182-րդ 
հոդվածով (ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելը) 
ոստիկանությունը հայց էր ներկայացրել Վարչական 
դատարան:  

2014թ. նոյեմբերին դատարանը բավարարել է հայցը՝ 
Գասպարիի նկատմամբ նշանակելով 50.000 դրամ տուգանք: 
Ակտիվիստը Վարչական դատարանի որոշումը բողոքարկել է 
վերադաս դատական ատյաններում, սակայն մերժվել է:202 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստը Վարչական 
դատարանի՝ սանկցիա կիրառելու մասին 2014թ. ապրիլի 7-ի 
որոշումը բողոքարկել է, սակայն Վարչական վերաքննիչ 
դատարանն այն թողել է նույնը:  

Դեպքի առնչությամբ ՀՀ Քրեական օրենսգքրի 343-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով (Դատարանի նկատմամբ 
անհարգալից վերաբերմունքը, որը դրսևորվել է 
դատավարությանը մասնակցող անձանց և դատավորին 
վիրավորելով) հարուցվել է քրեական գործ: Գործի 
դատաքննության ընթացքում Գասպարին հրաժարվել է 
մասնակցել դատական նիստերին, արդյունքում նրան մի քանի 
անգամ ուժով բերման են ենթարկել նիստերի դահլիճ, իսկ 
2016թ. փետրվարի 19-ին Երևան քաղաքի Շենգավիթ 
վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին 
ատյանի դատարանի որոշմամբ ակտիվիստը կալանավորվել է: 

Փետրվարի 24-ին փորձաքննության ենթարկելու նպատակով 
Վարդգես Գասպարիին տեղափոխել են «Նորքի» 
հոգեբուժարան, սակայն, փաստաբանների միջամտությամբ 

                                            
201 Այսպես էին բերման ենթարկում «վկա» Վարդգես Գասպարիին, http://www.aravot.am/2013/09/02/282284/   
202 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/9157/05/13  

http://www.aravot.am/2013/09/02/282284/
http://www.datalex.am/


 

 

85 

փորձաքննությունը տեղի չի ունեցել:203 Հոգեբուժարանում 
փաստաբանների հետ ունեցած առանձնազրույցի ժամանակ 
ակտիվիստը հայտնել է, որ կալանավայրում խցակիցներն իրեն 
ենթարկել են բռնության և անմարդկային, 
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, ինչի 
արդյունքում նա հացադուլ և ջրադուլ է հայտարարել, սակայն 
չի տեղափոխվել համապատասխան խուց:204 Կալանավայրում 
Վարդգես Գասպարիին բռնության և ճնշումների ենթարկելու 
մասին հայտարարել են նաև ՀՀ Արդարադատության 
նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում 
վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խումբը, ՀՀ 
ԱԺ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և այլն:205 Մարդու 
իրավունքների պաշտպանը նույնպես տեղեկացել է այդ մասին 
և  Գլխավոր դատախազին դիմել է վարույթ սկսելու 
առաջարկով:206 Արդյունքում Հատուկ քննչական 
ծառայությունում նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է 
քրգործ՝ ՀՀ ՔՕ 315 հոդվածի 1-ին մասով (պաշտոնական 
անփութություն)։207 Քրեական գործի շրջանակներում Վարդգես 
Գասպարին ճանաչվել է տուժող: Գործի քննությունը 
շարունակվում է:  

Փետրվարի 26-ին ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է 
ակտիվիստին կալանավորելու մասին որոշումը: 208 

2016թ. մարտի 26-ի վճռով Վարդգես Գասպարիի 
նկատմամբ ՀՀ Քրեական օրենսգքրի 343-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-
րդ մասերով նշանակվել է 500.000 դրամ տուգանք, որպես 
խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու 
մասին:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Արդար դատաքննության 
իրավունք, Խոսքի և արտահայտման ազատություն 

                                            
203 Գասպարին հոգեբուժարանում փորձաքննության չի ենթարկվել, http://armtimes.com/hy/read/80220  
204 «Դու ստեղից կենդանի չես պրծնի». Գասպարիին խցակիցները ծեծում են, վրան ջուր լցնում, 
http://armtimes.com/hy/read/80208  
205 Վարդգես Գասպարին Դիտորդական Խմբին վերստին հայտնեց «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում իր հանդեպ 

կիրառված բռնությունների և ճնշումների մասին, http://hcav.am/events/26-02-2016-05/  
Իշխանությունը դրսի ուժերի կրիմինալ տարրերի միջոցով հաշիվ է մաքրում ակտիվիստների հետ. Փաշինյան, 

http://www.aravot.am/2016/02/22/659890/  
206 Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածել Վարդգես Գասպարիի գործի 
վերաբերյալ, http://armtimes.com/hy/read/80270  
207 Գասպարիին խոշտանգելու փաստի վերաբերյալ ՀՔԾ֊ում քրգործ է հարուցվել․ «ՀԺ», 

http://www.epress.am/2016/03/10/գասպարիին-խոշտանգելու-փաստի-վերաբեր.html  
208 ԱԺ քառօրյան մեկնարկեց Գասպարիի կալանավորումը դատապարտող ելույթներով, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27566915.html    

http://armtimes.com/hy/read/80220
http://armtimes.com/hy/read/80208
http://hcav.am/events/26-02-2016-05/
http://www.aravot.am/2016/02/22/659890/ 
http://armtimes.com/hy/read/80270
http://www.epress.am/2016/03/10/գասպարիին-խոշտանգելու-փաստի-վերաբեր.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27566915.html
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Դեպք 17. «Դեմ եմ» նախաձեռնության ակցիա II 

       Ամսաթիվ՝ Ապրիլի 9, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Պարտադիր կուտակային 

կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող «Դեմ եմ» 
շարժումը իրականացրել է հերթական ակցիան: Ակցիայի 
մասնակիցները պահանջում էին բացատրություն տալ, թե 
ինչու կառավարությունը ՍԴ-ի կայացրած որոշումից հետո 
Պետեկամուտների կոմիտեին չէր հանձնարարել անջատել 
պարտադիր կուտակայինի համար պահումներ անող 
ինքնաշխատ հաշվիչը:  

Ակցիայի մասնակիցները փակել էին Նալբանդյան 
փողոցը՝ դադարեցնելով  երթևեկությունը: Երևանի 
ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը հայտարարել է, թե 
ակտիվիստների գործողություններն անօրինական են: 
Ոստիկանները բռնություն են գործադրել փողոցը բացելու 
համար, իսկ ակտիվիստերից մեկը՝ Արսեն Դավթյանը, բերման 
է ենթարկվել:209  

Ակցիայի մասնակիցների պահանջն ուղղված էր 
Ֆինանսների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար 
Դավիթ Սարգսյանին, սակայն նրանց հետ խոսելու է իջել  
արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով 
առաջարկել է օրենսդրական փոփոխությունները քննարկելու 
համար  աշխատանքային խումբ ձևավորել: Ցուցարարները 
մերժել են այդ առաջարկը՝ պահանջելով պարզապես ի կատար 
ածել ՍԴ-ի որոշումը:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ Երևանի 
փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի՝ ակցիայի ավարտին 
Արսեն Դավթյանը ազատ է արձակվել:210 

Հայաստանի Գլխավոր դատախազությունը 
հայտարարություն է տարածել՝ «Դեմ եմ» շարժմանը 
զգուշացնելով, որ փողոց փակելն ու երթևեկություն 
խոչընդոտելը կարող է առաջացնել իրավական 
պատասխանատվության:211  
                                            
209 «Դեմ եմ»-ի բողոքի ակցիայի մասնակիցները նստացույցով փակել էին Նալբանդյան փողոցը, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25327475.html  
210 «Դեմ եմ»-ի ակտիվիստները բացեցին Նալբանդյան փողոցը, http://www.aysor.am/am/news/2014/04/09/dem-

em-manukyan/772193  
211 Դատախազությունն ընկնում է ԴԵՄ ԵՄ-ի հետևի՞ց, http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/97677  

http://www.azatutyun.am/content/article/25327475.html
http://www.aysor.am/am/news/2014/04/09/dem-em-manukyan/772193
http://www.aysor.am/am/news/2014/04/09/dem-em-manukyan/772193
http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/97677
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 Ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել Արսեն 
Դավթյանին ոստիկանի պահանջը չկատարելու համար 
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար: 
Դատարանը 2015թ. մարտին բավարարել է հայցը՝ 
ակտիվիստին տուգանելով 50.000 դրամի չափով: Որոշումը 
բողոքարկվել է, սակայն ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բողոքը 
մերժել է, իսկ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն այն թողել է առանց 
քննության:212 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք   

Դեպք 18. Վարդգես Գասպարի միանձնյա ակցիա 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 9, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին 

2014թ. ապրիլի 9-ին միանձնյա բողոքի ակցիա է սկսել  Սերժ 
Սարգսյանի առանձնատան դիմաց՝ բողոքելով, որ դատարանի 
կողմից իր նկատմամբ վարչական տուգանք նշանակելու 
պատճառով իր բանկային հաշիվների վրա կալանք է դրվել: 

Նույն օրը տանից դուրս գալիս մի խումբ 
երիտասարդներ ակտիվիստի ուղղությամբ ձվեր են նետել, 
նրանցից մեկը խլել է նրա ձեռքի պաստառը, պատռել և դիմել 
փախուստի: Ակցիայի ընթացքում այդ անձինք հետևել են 
Վարդգես Գասպարիին: Նրանք փորձել են խլել ասկտիվիստի 
նոր պաստառը, սակայն քաշքշուկի ընթացքում գողացել են 
նրա ականջակալները:213   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
այլ տեղեկություններ հայտնի չեն: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Սեփականության իրավունք, Խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունք, Ազատության  և անձեռնմխելիության իրավունք 

                                            
212 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/2885/05/14  
213 Վարդգես Գասպարիի հաշիվները` արգելանքի տակ, http://armtimes.com/hy/read/50434 

http://www.datalex.am/
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Դեպք 19. Վարդգես Գասպարի և զոհված զինծառայողների 
ծնողներ  

Ամսաթիվ՝ Ապրիլի 10, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ Բանակում խաղաղ պայմաններում 

զոհված զինծառայողների ծնողները հերթական ակցիան են 
իրականացրել նախագահական նստավայրի մոտ: «Սերժիկ 
մարդասպան» պաստառով նրանց է միացել նաև ակտիվիստ 
Վարդգես Գասպարին: Ոստիկանները նրա հետ վեճի են բռնվել, 
սակայն ի վերջո թույլ են տվել մասնակցել ակցիային: Երբ 
Վարդգես Գասպարին ի նշան բողոքի պառկել է գետնին, նրան 
հեռացրել են տարածքից:214  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ավելի ուշ պարզվել է, որ 
նրան թողել են Դեմիրճյան-Կապուտիկյան փողոցների 
խաչմերուկի մոտ:215  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 20. Փաստաբան Արտակ Ոսկանյան 

Ամսաթիվ՝ Ապրիլի 11, 2014թ. 
Նկարագրություն` Լոռու մարզի ընդհանուր 

իրավասության դատարանում դատավոր Սուրեն 
Բաղդասարյանը մեղադրյալ Համայակ Սահակյանի պաշտպան 
Արտակ Ոսկանյանին թույլ չի տվել մասնակցել 
դատավարությանը՝ հայտնելով, որ նա հեռացված է վարույթից, 
հրաժարվել է պաշտպանին բացատրություն տալ վարույթից 
հեռացվելու վերաբերյալ և առաջարկել է հեռանալ պաշտպանի 
համար նախատեսված տեղից ու նստել դահլիճում: Այնուհետև 
փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը գրավոր դիմումով 
ներկայացրել է օրենքով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, 
որոնցով նա ձեռք է բերել պաշտպանի կարգավիճակ, սակայն 
դատավորը Ա. Ոսկանյանին դարձյալ թույլ չի տվել հանդես գալ 
որպես պաշտպան և առաջարկել է նստել դահլիճում: Երբ 
մեղադրյալը և Ա. Ոսկանյանը, օրենքի դրույթները 

                                            
214 Խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերը կրկին նախագահականի մոտ են, 

http://www.aravot.am/2014/04/10/449594/  
215 Թե որտեղ հայտնվեց Վարդգես Գասպարին, http://www.aravot.am/2014/04/10/449634/  

http://www.aravot.am/2014/04/10/449594/
http://www.aravot.am/2014/04/10/449634/
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վկայակոչելով հրաժարվել են ենթարկվել դատավորի 
պահանջին, վերջինս Ա. Ոսկանյանին դատական նիստերի 
դահլիճից հեռացնելու մասին որոշում է կայացրել, այն դեպքում, 
երբ դատարանը փաստաբանի նկատմամբ նման դատական 
սանկցիա կիրառելու իրավասություն չունի:216  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Փաստաբան Արտակ 
Ոսկանյանը Aravot.am-ին տեղեկացրել է, որ մեղադրյալ 
Համայակ Սահակյանի մայրը` Արփիկ Աջամյանը, դատավոր 
Սուրեն Բաղդասարյանի կողմից հանցագործություն 
կատարելու փաստի առթիվ դիմել է ՀՀ գլխավոր 
դատախազին:217  

Դատավոր Սուրեն Բաղդասարյանի դիմումի հիման վրա 
2014թ. մարտի 6-ին փաստաբան Արտակ Ոսկանյանի 
նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ, սակայն 
նույն թվականի մայիսի 16-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի 
խորհուրդը կայացրել է կարգապահական վարույթը կարճելու 
մասին որոշում:218  

Վերաբերելի իրավունք՝ Արդար դատաքննության 
իրավունք  

Դեպք 21. Ազատամարտիկ Սուսաննա Մարգարյան 

Ամսաթիվ՝ Ապրլի 17, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ Ազատամարտիկ Սուսաննա 

Մարգարյանը ՀՀ Կառավարության շենքի մոտ մուկ և կատու 
բաց թողնելով ակցիա է իրականացրել՝ բողոքելով օրեր առաջ 
Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելու որոշման դեմ: 
Երեկոյան մեծ թվով ոստիկաններ այցելել են նրա բնակարան՝ 
ցանկանալով նրան վարչական բերման ենթարկել:219 
Ոստիկանները պահանջել են դուռը բացել, սակայն նա 
հրաժարվել է և զանգահարել է ՄԻՊ գրասենյակ: ՄԻՊ 
աշխատակցի ուղեկցությամբ նրան տարել են 

                                            
216 Լոռու մարզի փաստաբանների հայտարարությունը, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/97850  
217 Փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը քրեորեն դատապարտելի է որակում իր հանդեպ Լոռու մարզի 
դատարանում տեղի ունեցած միջադեպը, http://www.aravot.am/2014/04/17/451927/ 
218 Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 16-ի թիվ 77-րդ 
ԿԳ նիստի Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ, 
http://www.advocates.am/resources/advocates//img/decision/06d3ffe4425f9954bd2843f70a9d6ab9.pdf  
219 Կառավարության մոտ մուկ բաց թողած կնոջը տուգանեցին 20 հազար դրամով (թարմացված), 
http://www.epress.am/2014/04/17/կառավարության-մոտ-մուկ-բաց-թողած-կնոջ.html  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/97850
http://www.aravot.am/2014/04/17/451927/
http://www.aravot.am/2014/04/17/451927/
http://www.advocates.am/resources/advocates/img/decision/06d3ffe4425f9954bd2843f70a9d6ab9.pdf
http://www.epress.am/2014/04/17/կառավարության-մոտ-մուկ-բաց-թողած-կնոջ.html
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ոստիկանություն220 և Վարչական իրավախախտումերի 
վերաբերյալ ՀՀ օրենքի 172 հոդվածի երկրորդ մասով 
(հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները 
խախտելը) նրա նկատմամբ արձանագրություն են կազմել:221 

Լրացուցիչ տեղեկություններ` Հետագայում Սուսաննա 
Մարգարյանը հայտնել է այն մասին, որ որևէ ծանուցագիր չի 
ստացել և չի պատրաստվում վճարել վարչական տուգանքը:222 
Իսկ հունիսի 16-ին ազատամարտիկները Հանրապետության 
հրապարակում  ակցիա են իրականացրել՝ տուգանքի գումարը 
հավաքելու նպատակով, որի ժամանակ ոստիկանները 
Սուսաննա Մարգարյանին հրավիրել են բաժին` 
բացատրություն տալու: Սուսաննա Մարգարյանը պատմել է, 
որ ոստիկանության բաժնում իրեն հորդորել են  սպասել՝ 
խոստանալով վարչական պատասխանատվության 
ենթարկելու իրենց հայցը հետ կանչել:223 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք,  Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 22. Ճնշումներ Մարինա Պողոսյանի նկատմամբ  

Ամսաթիվ՝  Մայիս 5, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ մայիսին ՀՀ քաղաքացիական 

ավիացիայի վարչության նախկին պետ Հովհաննես Երիցյանի 
դիմումի հիման վրա «Վելես» իրավապաշտպան 
կազմակերպության ղեկավար Մարինա Պողոսյանի նկատմամբ 
հարուցվել է քրեական գործ՝ «շորթման» հոդվածով: 
Կազմակերպությունն իրավաբանական աջակցություն է 
տրամադրում վաշխառուներից, այդ թվում՝ Հովհաննես 
Երիցյանից տուժած անձանց: Վերջինս իրավապաշտպանին 
մեղադրում էր «ղազախական մաֆիա»-ի հետ կապ ունենալու 
և այլ հանցագործությունների մեջ:224  

                                            
220 Խորհուրդ. մկանը ճանաչել տուժող, նրա հետ առերեսումներ անել, հարցաքննել. «Հայկական ժամանակ», 
http://www.aravot.am/2014/04/18/452292/  
221 Իսկ եթե Սուսաննան շուն տաներ կառավարության մոտ, կտուգանեի՞ն, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/97999  
222 Մկան տուգանքն ո՞վ է վճարել, http://www.a1plus.am/1316527.html  
223 Հանրապետության հրապարակում «մկան հախն են» հավաքել, http://www.aravot.am/2014/06/16/471351/  
224 Հայտարարություն իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանի նկատմամբ ճնշումները և հետապնդումները 
դադարեցնելու վերաբերյալ, http://168.am/2015/10/06/546475.html  

http://www.aravot.am/2014/04/18/452292/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/97999
http://www.a1plus.am/1316527.html
http://www.aravot.am/2014/06/16/471351/
http://168.am/2015/10/06/546475.html
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Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Քրեական գործի 
քննության ժամանակ Հովհաննես Երիցյանից բացի բոլորը 
վկաները հերքել են Մարինա Պողոսյանի կողմից շորթում 
կատարելու փաստը և գործը կարճվել է:  

2014թ. սեպտեմբերին Մարինա Պողոսյանը սուտ 
մատնության մեղադրանքով Հովհաննես Երիցյանի դեմ 
հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, որի 
հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ և կցվել է Պողոսյանի 
դեմ քննվող «շորթման» գործին: Որոշ ժամանակ անց գործի 
քննությունը կարճվել է, ինչը բողոքարկվել է 
իրավապաշտպանի կողմից: 2015 թ. հուլիսի 29-ին Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը բավարարել է Պողոսյանի բողոքը: 
Հովհաննես Երիցյանի ներկայացուցիչը, քննիչը և վերահսկող 
դատախազ Նալբանդյանը վճիռը բողոքարկել են, և 2015թ. 
նոյեմբերի 5-ին ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը նրանց բողոքը 
բավարարել է:225 Իրավապաշտպանը ՀՀ Վերաքննիչ 
դատարանի վճիռը բողոքարկել է ՀՀ Վճռաբեկ դատարան: 

2015 թ. հուլիսի 29-ին Մարինա Պողոսյանին 
զանգահարել են ՀՀ քննչական կոմիտեից՝ տեղեկացնելով, որ 
իր դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել և մի քանի անգամ 
առանց պաշտոնական ծանուցագրի, հեռախոսազանգի 
միջոցով հրավիրել են հարցաքննության՝ զուգահեռաբար 
ենթարկելով սպառնալիքների: Այս գործով Մարինա Պողոսյանը 
մեղադրվում է «խարդախության» մեջ: Ըստ 
իրավապաշտպանի տարածած հայտարարության՝ այդ 
քրեական գործը հարուցվել է մեկ այլ նախկին պաշտոնյայի՝ ՀՀ 
գլխավոր դատախազ Ս. Օսիպովի որդուց՝ Վիկտոր Տեր-
Հովսեփյանի գործողություններից տուժած օտարերկրյա 
ներդրողների շահերի պաշտպանության և օտարերկրյա 
ներդրողների հաղորդումների հիման վրա հարուցված քրեկան 
գործին զուգահեռ և գործի շրջանակներում տեղի են ունեցել մի 
շարք ապօրինություններ: ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի, 
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, իրավապաշտպան 
միջազգային կազմակերպությունների դատապարտումների 

                                            
225 Դատարանների երկու համաժամանակյա որոշումներն էլ իրավապաշտպանի և նրա շահառուի դեմ էին, 
http://www.aravot.am/2015/11/06/625847/  

Կին իրավապաշտպանին ղազախական մաֆիայի անդամ համարելը սուտ մատնություն չէ՞ր, 
http://www.aravot.am/2015/10/08/616619/  

http://www.aravot.am/2015/11/06/625847/ 
http://www.aravot.am/2015/10/08/616619/ 
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արդյունքում 2015 թ. հոկտեմբերի 19-ին քրեական գործը 
կարճվել է, սակայն 2016թ. հունվարին այն վերաբացվել է: 
Հայտարարության մեջ իրավապաշտպան կազմակերպությունը 
նշել է, որ քրեական գործի հարուցումը կապված է 
կազմակերպության իրավապաշտպան գործունեության հետ՝ 
ահազանգելով այն մասին, որ Քննչական կոմիտեն 
չարաշահում է իր լիազորությունները:226  

2015թ. օգոստոսի 9-ին անհայտ անձինք փորձել են 
հրդեհել «Վելես» ՀԿ-ի գրասենյակի հոսանքալարերը, օգոստոսի 
11-ին ոստիկանները ստիպողաբար Մարինա Պողոսյանի 
ավտոմեքենան տարել են հատուկ պահպանվող տարածք՝ այն 
պատճառաբանությամբ, թե այն գտնվում էր հետախուզման 
մեջ, իսկ օգոստոսի 14-ին իրավապաշտպանը տեղեկացել է, որ 
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանն իրեն սնանկ է 
ճանաչել:227 

2015թ. հոկտեմբերին քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչները հայտարարություն են 
տարածել՝ պահանջելով դադարեցնել Մարինա Պողոսյանի 
նկատմամբ ճնշումները: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Արդար դատաքննության 
իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք 

Դեպք 23. Լրագրող Անի Հովհաննիսյան և ակտիվիստներ 

Ամսաթիվ՝ Մայիսի 7, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. մայիսի 7-ին «Հետքի» 

լրագրող Անի Հովհաննիսյանը, «Կանանց ռեսուրսային 
կենտրոն»-ի և «Կանանց աջակցման կենտրոն»-ի մի քանի 
ակտիվիստներ ընտանեկան բռնության դեպքի վերաբերյալ 
դատաքննություն լուսաբանելուց հետո Գավառի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի բակում հարձակման են 
ենթարկվել սոցիալիստական շարժման ղեկավար ներկայացած 
Ռոբերտ Ահարոնյանի և իր աջակիցների կողմից: Նրանք 
սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տվել, բռնության 

                                            
226 ՀՀ քննչական կոմիտեն չարաշահում է իր լիազորությունները. Հայտարարություն 
http://168.am/2016/02/16/596839.html  
227 «Վելես» իրավապաշտպան ՀԿ-ի նախագահի նկատմամբ ճնշումներ են կիրառվում, 
http://www.1in.am/1696287.html  

http://168.am/2016/02/16/596839.html
http://www.1in.am/1696287.html
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ենթարկվելու սպառնալիքներ հնչեցրել և հարվածել են 
լրագրողի տեսախցիկին։228  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
հայտարարություն է տարածել ՄԻՊ խորհրդական Աննա 
Սաֆարյանը՝ հույս հայտնելով, որ իրավապահները 
միջադեպին պատշաճ կերպով կարձագանքեն:229 
Նախապատրաստված նյութերով ՀՀ ոստիկանության ՔԳՎ 
Գեղարքունիքի մարզի քննչական բաժնում 2014թ. մայիսի 18-
ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
հատկանիշներով (Խուլիգանություն) հարուցվել է քրեական 
գործ, որը նույն թվականի օգոստոսի 18-ին կարճվել է 
հանցակազմի բացակայության հիմքով։ «Դու զգույշ մնա, 
Երևանում գտնելու ենք, սատկացնենք» արտահայտությունը 
քննիչի կողմից լուրջ սպառնալիք չի համարվել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն, 
Սեփականության իրավունք, Խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 24. Մաշտոցի պուրակի անվանափոխման դեմ 
ակցիա 

Ամսաթիվ՝ Մայիսի 13, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. ապրիլի 30-ին Երևանի 

ավագանին Մաշտոցի պուրակը ֆրանսիահայ գործիչ Միսաք 
Մանուշյանի անվամբ վերանվանելու մասին որոշում է 
կայացրել: Քանի որ 2013թ. քաղաքացիները հաջողությամբ 
պայքարել էին Մաշտոցի պուրակում առևտրի տաղավարներ 
տեղադրելու դեմ, նրանք պուրակը համարում էին պայքարի 
խորհրդանիշ և դեմ էին վերանվանմանը: Հայաստանի և 
Ֆրանսիայի նախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած 
անվանափոխության պաշտոնական արարողության օրը՝ 
մայիսի 13-ին, մի շարք քաղաքացիական ակտիվիստներ 

                                            
228 Քննիչը եզրակացրել է, որ «Հետքի» լրագրողի հասցեին հնչած սպառնալիքները լուրջ չեն եղել, 
http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-
hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html  
229 Օմբուդսմենի խորհրդականը̀  իրավապաշտպանների նկատմամբ ոտնձգությունների մասին, http://civilnet.am/2014/05/08/օմբուդսմենի-
խորհրդականը-իրավապաշտպ/#.VrtYgBiLRMx  

http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html
http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html
http://civilnet.am/2014/05/08/օմբուդսմենի-խորհրդականը-իրավապաշտպ/#.VrtYgBiLRMx
http://civilnet.am/2014/05/08/օմբուդսմենի-խորհրդականը-իրավապաշտպ/#.VrtYgBiLRMx
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պաստառներով գնացել են Մաշտոցի պուրակ՝ պահանջելով 
երևանյան այլ պուրակ անվանակոչել Միսաք Մանուշյանի 
անունով, իսկ Մաշտոցի այգին չանվանափոխել և թողնել 
որպես քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ: Մինչ 
միջոցառման մեկնարկը ոստիկանները նրանցից 7-ին ուժի 
կիրառմամբ` հրելով, գետնին քարշ տալով, գրկած, 
հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցնելով տեղափոխել են 
բաժին:230 Բռնության արդյունքում ակտիվիստների մոտ 
կապտուկներ են առաջացել,231 խիստ վատացել է Գևորգ 
Սաֆարյանի առողջական վիճակը: Վերջինիս շտապ օգնություն 
են ցուցաբերել, սակայն ոստիկանությունում պահել են շուրջ 5 
ժամ, որից հետո Գևորգի վիճակը կրկին վատացել է և երկրորդ 
անգամ է շտապ օգնություն կանչվել:232 Ակտիվիստներից Դվին 
Իսանյանսը ուշագնաց է եղել ոստիկանական մեքենայում, ինչի 
հետ կապված ոստիկանները նրան ծաղրել են.   «Կարո՞ղ ա 
մեռել ա»:233  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկվածներից 
6-ի` Աննա Շահնազարյանի, Արսեն Օհանյանի, Անի 
Խաչատրյանի, Ռոլանդ Թմոյանի, Դվին Իսանյանսի և Միկա 
Էլիզբարյանի234 նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն` 
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգիրքի 182-րդ հոդվածով (ոստիկանի 
օրինական պահանջին չենթարկվելը)։ 3 ժամ ոստիկանական 
բաժանմունքում մնալուց հետո նրանք ազատ են արձակվել, 
իսկ 7-րդ ակտիվիստի՝ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ 
հարուցվել է քրեական գործ՝ 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, 
այն է՝ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ 
առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը 
կամ դրա սպառնալիքը։ Գևորգ Սաֆարյանն ազատ է 
արձակվել՝ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ: Սաֆարյանը 
հակընդդեմ հայց է ներկայացրել առ այն, որ իր դեմ է կիրառվել 

                                            
230 Հանդիսավոր արարողություն ու բախումներ քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ պուրակում, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25383637.html  
231 Մայիսի 13-ին բռնության ենթարկված քաղաքացիների վրա առկա են կապտուկներ, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/photogal/view/99092  
232 Կտրուկ վատացել է Գևորգ Սաֆարյանի առողջական վիճակը. Լրացված, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99087  
233 Ոստիկանական մեքենայի մեջ ուշագնաց եղած երիտասարդին ոստիկանները ծաղրել են. «Կարո՞ղ ա մեռել 
ա», http://armhels.com/2014/05/14/vostikanakan-meqenayi-mej-ushagnac-eghats-yeritasardin-vostikannery-caghrel-
en/ 
234 Մաշտոցի պուրակից քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել. Տեսանյութ, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99058  

http://www.azatutyun.am/content/article/25383637.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/photogal/view/99092
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99087
http://armhels.com/2014/05/14/vostikanakan-meqenayi-mej-ushagnac-eghats-yeritasardin-vostikannery-caghrel-en/
http://armhels.com/2014/05/14/vostikanakan-meqenayi-mej-ushagnac-eghats-yeritasardin-vostikannery-caghrel-en/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99058
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բռնություն:235 Նա դատաբժշկական փորձաքննության է 
ենթարկվել. ախտորոշվել է ոտքի սալջարդ:  

Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարել 
է, թե ոստիկանությունը ուժ չի կիրառել և քաղաքացիների 
գործողություններին ադեկվատ է գործել:236 
 Արսեն Օհանյանի դեմ ոստիկանության ներկայացրած 
հայցը դատարանը վերադարձրել է, և այն կրկին չի 
ներկայացվել:237 2015թ. հունիսին  դատարանը մերժել է Աննա 
Շահնազարյանի դեմ ոստիկանության հայցը և բավարարել է 
նրա հակընդդեմ հայցը՝ ոստիկանության գործողությունները 
ճանաչելով ոչ իրավաչափ:238 Դատարանը Անի Խաչատրյանի, 
Ռոլանդ Թմոյանի և Դվին Իսանյանսի դեմ հայցերը բավարարել 
է՝ նրանց նկատմամբ նշանակելով 50.000 դրամ տուգանք:239 
Ռոլանդ Թմոյանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, նա 
բողոքարկել է ՀՀ վճռաբեկ դատարան, որը գործը վարույթ չի 
ընդունել: Դվին Իսանյանսի վերաքննիչ բողոքը քննության 
փուլում է: Գևորգ Սաֆարյանի և Միկա Էլիզբարյանի գործերի 
վերաբերյալ լրացուցուցիչ տեղեկատվություն հայտնի չէ:  
 Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, 
Հավաքների և միավորումների ազատություն, Խոսքի և 
արտահայտման ազատություն, Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 25. 60 անձանց անուններից բաղկացած «սև 

ցուցակ» «Իրավունք» թերթում 

Ամսաթիվ՝ Մայիսի 17, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Հանրապետական խմբակցության 

պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին պատկանող 
«Իրավունք» թերթի կայքում գլխավոր խմբագիր Հովհաննես 
Գալաջյանի կողմից հրապարակվել է «Նրանք սպասարկում են 
միջազգային համասեռամոլ լոբբինգի շահերը. Ազգի և 

                                            
235 Ժամանակն է թողնել վայելքները և պայքարել, http://himnadir.am/news/harcazruycner/18-2014-05-21-18-40-

35/2014-06-17-12-45-36/64-2014-07-03-13-02-19   
236 Վլադիմիր Գասպարյան․ «Մենք տեսնում ենք մեր թերությունները». Azatutyun.am, 

http://www.aravot.am/2014/05/15/460803/  
237 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/3432/05/14  
238 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/3436/05/14 
239 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/3433/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/3434/05/14, Դատական Գործ N: 
ՎԴ/3435/05/14  

http://himnadir.am/news/harcazruycner/18-2014-05-21-18-40-35/2014-06-17-12-45-36/64-2014-07-03-13-02-19
http://himnadir.am/news/harcazruycner/18-2014-05-21-18-40-35/2014-06-17-12-45-36/64-2014-07-03-13-02-19
http://www.aravot.am/2014/05/15/460803/
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
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պետության թշնամիների սև ցուցակը» վերնագրով հոդված, 
որտեղ ներկայացրել է 60 անձանց անուններ՝ կոչ անելով 
նրանց նկատմամբ «զրո հանդուրժողականություն 
ցուցաբերել»: Թերթի կողմից ընտրվել էին հատկապես այդ 
մարդիկ, քանի որ «Ազատություն» ռադիոկայանի 
«Ֆեյսբուքյան ասուլիս»-ի ժամանակ նրանք Եվրատեսիլում 
Ավստրիայի ներկայացուցիչ Կոնչիտա Վուրստի նկատմամբ 
«զզվանք»-ն արտահայտելու հետ կապված քննադատել էին 
երգչուհիներ և 2014թ. Եվրատեսիլ մրցույթի Հայաստանի 
ազգային ժյուրիի անդամ Ինգա և Անուշ Արշակյաններին:240   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Այդ անձանցից 19-ը 
«Իրավունք» թերթի և նրա խմբագիր Հովհաննես Գալաջյանի 
դեմ դատական հայց է ներկայացրել: Նրանցից 16-ի 
միասնական հայցը չի բավարարվել, վերաքննիչ բողոքը 
մերժվել է, իսկ վճռաբեկ բողոքը վարույթ չի ընդունվել:241  Ի 
դեպ՝ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը կարծիք է հայտել, որ 
դատարանը հաշվի չի առել հոդվածի՝ ատելության խոսք 
պարունակելու հանգամանքը:242 

Մինչդեռ «Նոր սերունդ» ՀԿ-ի անդամներ՝ Արման 
Սահակյանի, Գրիգոր Գևորգյանի և Հովհաննես Մկրտչյանի 
հայցերը 2015թ. մայիսի 14-ին Կենտրոն և Նորք Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 
կողմից մասնակիորեն բավարարվել են և թերթը 
պարտավորվել է 250 հազարական դրամ վճարել 
քաղաքացիներին՝ նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը 
վիրավորելու համար:243 

Վերաբերելի իրավունք՝ Անձնական կյանքը հարգելու 
իրավունք, Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 26. «Ոչ պուտինիզմին» ակցիա 

Ամսաթիվ՝ Մայիսի 18, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ ՀՀ մի խումբ քաղաքացիներ «Ոչ 

պուտինիզմին» խորագրով բողոքի ակցիա են անցկացրել 

                                            
240 ՆՐԱՆՔ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՍԵՌԱՄՈԼ ԼՈԲԲԻՆԳԻ ՇԱՀԵՐԸ. ԱԶԳԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ ՍԵՎ ՑՈՒՑԱԿԸhttp://iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16435:2014-05-

17-16-18-23&catid=41:lurer&Itemid=57  
241 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/2042/02/14 
242 ՏՎԽ կարծիքը Քաղաքացիական հասարակության 16 ներկայացուցիչ ընդդեմ "Իրավունքի Մեդիա" ՍՊԸ-ի և 

Հովհաննես Գալաջյանի գործի վերաբերյալ,  http://www.idcarmenia.am/hy/idc-conclusion-38  
243 Խոսքի ազատությո՞ւն, թե՞ վիրավորանք ու ատելության կոչ, http://www.aravot.am/2015/06/04/578545/  

http://iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16435:2014-05-17-16-18-23&catid=41:lurer&Itemid=57
http://iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16435:2014-05-17-16-18-23&catid=41:lurer&Itemid=57
http://www.datalex.am/
http://www.idcarmenia.am/hy/idc-conclusion-38
http://www.aravot.am/2015/06/04/578545/
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Ազատության հրապարակում և երթով շարժվել են դեպի 
Հայաստանում ՌԴ դեսպանատուն, որի շենքի դիմաց, սակայն, 
ոստիկանները չեն թույլատրել ակցիա իրականացնել` 
ակցիայի կազմակերպիչներին խոչընդոտելով նամակ հանձնել 
ՌԴ դեսպանատուն:244 Ակցիայի մասնակիցներից Արմեն 
Ուլիխանյանին և Վարուժան Տրիբունյանին ոստիկանները 
երթի ճանապարհին տարել են ոստիկանության բաժին:245 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բաժին տարված 
ակտիվիստների նկատմամբ կազմվել է վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն՝ ըստ 
«Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենսգրքի 182 
հոդվածի:246  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք   

Դեպք 27. Լրագրող Ռուզաննա Ստեփանյան  

Ամսաթիվ՝ Մայիսի 19, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ ԱԺ հանրապետական պատգամավոր 

Շուշան Պետրոսյանն  «Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող 
Ռուզաննա Ստեփանյանի՝ մայիսի 17-ին  Վերնիսաժի 
մոտակայքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության մասին հարցը 
լսելուց հետո ասել է. «Դուք բոլորդ անբարոյականներ եք» և չի 
բացատրել, թե ինչու է վիրավորում լրագրողներին:  Այնուհետև 
«Չորրորդ ինքնիշխանություն» թերթի՝ պարզաբանում 
ցանկացող լրագրողին պատգամավորն ասել է. «Գնացիր 
ստեղից»:247 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ավելի ուշ Շուշան 
Պետրոսյանը լրագրողից ներողություն է խնդրել՝ հայտնելով, 
որ նկատի է ունեցել հարցազրույցների տակ թողնված 
վիրավորական մեկնաբանությունները, որոշ լրագրողների 
աշխատելաոճը: Լրագրողը այլ գործողություններ չի 
ձեռնարկել:248  

                                            
244 Բախում ոստիկանի և ակտիվիստի միջև. Պարույր Հայրիկյանը զանգահարում է Սերժ Սարգսյանին, 
http://www.1in.am/1296156.html  
245 Ոչ պուտինիզմին. Ակցիա Երևանում (տեսանյութ), http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99317  
246 Ոստիկանություն տարած noputinizm-ի ակտիվիստներին շուտով ազատ կթողեն, 
http://www.aravot.am/2014/05/18/461717/  
247 ԱԺ պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը վիրավորել է լրագրողներին, http://www.a1plus.am/1318270.html  
248 «Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրողը՝ Շուշան Պետրոսյանի ներողության ու առանձնազրույցի մասին, 
http://www.aravot.am/2014/05/20/462507/  

http://www.1in.am/1296156.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/99317
http://www.aravot.am/2014/05/18/461717/
http://www.a1plus.am/1318270.html
http://www.aravot.am/2014/05/20/462507/
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Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության 
ազատություն, Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք, 
Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 28. Աֆրիկյանների ակումբի քանդման դեմ ակցիա I 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 9, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Աֆրիկյանների ակումբի քանդմանը 

խոչընդոտելու նպատակով մի խումբ երիտասարդ 
ակտիվիստներ փորձել են ապամոնտաժել այն մետաղական 
պատնեշը, որով շրջապատված էր շենքը: Ոստիկանները  
բերման են ենթարկել ակտիվիստներ Վահագն Մինասյանին, 
Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանին, Դվին Իսանյանսին, Վահագն 
Գևորգյանին, Անտոն Իվչենկոյին, Արթուր Պետրոսյանին, Հրայր 
Սվազյանին, Հերբերտ Գևորգյանին և Սիփան Փաշինյանին:249 
Ակտիվիստները բերման են ենթարկվել ոչ միայն 
Աֆրիկյանների շենքի մոտից, այլ նաև ոստիկանության մոտից, 
որտեղ նրանցից որոշները գնացել էին իրենց արդեն իսկ 
բերման ենթարկված ընկերներին զորակցելու: Ակտիվիստները 
հայտնել են, որ բերման ենթարկելիս ոստիկանները չեն 
ներկայացել և իրավական հիմքեր չեն ներկայացրել:250 Սիփան 
Փաշինյանը aravot.am-ի հետ զրույցում պատմել է, որ 
ոստիկաններից մեկը փողոցային բառապաշարով է խոսել 
ակտիվիստների հետ, իսկ երբ նրան հորդորել են պատշաճ 
տոնով խոսել, ասել է. «Գնա ստեղից, հավեսդ չունեմ, գնա  
ուրդեղ ուզում ես բողոքի՝ ուզում ես նախարարությունում 
բողոքի, ուզում ես՝ պետին բողոքի, ում ուզում ես՝ բողոքի, 
ուզում ես՝ դատախազություն դիմի»: Ակտիվիստն այդ 
ոստիկանի պահվածքի մասին հայտնել է քննչականի պետին, 
ով խոստացել է «դաստիարակել» նրան:251  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստների դեմ 
նյութեր են նախապատրաստվել Քրեական օրենսգրքի 185-րդ 
հոդվածի հատկանիշներով, այն է՝ ուրիշի գույքը 
դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը զգալի 

                                            
249 Աֆրիկյանների տան մոտից բերման են ենթարկել քաղաքացիների, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100299  
250 Երևանում գիշերը շուրջ մեկ տասնյակ ակտիվիստներ են բերման ենթարկվել, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25416378.html  
251 «Լպիրշ» ոստիկանը՝ քաղաքացուն. «Գնա, արա՛, ուրդե ուզում ես՝ կբողոքես», 
http://www.aravot.am/2014/06/10/469491/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100299
http://www.azatutyun.am/content/article/25416378.html
http://www.aravot.am/2014/06/10/469491/
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չափերի վնաս է պատճառել, և նրանց կասկածյալի 
կարգավիճակ է տրվել: Վահե Գևորգյանը հայտնել է, որ 
ոստիկանության բաժանմունքում գիշերը ժամը 3-ի 
սահմաններում բռնագրավել են բերման ենթարկվածների 
իրերը՝ հեռախոս, ժամացույց և այլն:252  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Հավաքների և միավորումների 
ազատություն   

Դեպք 29. «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության 

ակցիա I 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 10, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Արագաչափերի և կարմիր գծերի դեմ 

պայքարող «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնությունը 
Բրազիլիայի հրապարակից ավտոերթ է մեկնարկել, որի 
ճանապարհը ոստիկանները Լենինգրադյան փողոցում փակել 
են: Արդյունքում բախումներ են տեղի ունեցել ակցիայի 
մասնակիցների և ոստիկանների միջև: Վերջիններս բերման են 
ենթարկել ակցիայի մասնակիցներ Արմեն Մելիքյանին, Արմեն 
Բիլանյանին և Արտաշես Միսակյանին253՝ պատճառաբանելով, 
որ նրանք չեն ենթարկվել ոստիկանների հրահանգին:254 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկված 
անձինք որոշ ժամանակ անց ազատ են արձակվել:255 Արտաշես 
Միսակյանի հաղորդմամբ բերման ենթարկվածներից ոչ մեկի 
նկատմամբ վարչական իրավախախտումների մասին 
արձանագրություն չի կազմվել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատություն և 
անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 30. Ակտիվիստ Սոնա Ասատրյան I 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 11, 2014թ. 

                                            
252Ոստիկանները ակտիվիստների հեռախոսները բռնագրավել են, հարուցել են քրգործ, 
http://www.aravot.am/2014/06/10/469195/  
253 «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության անդամները փողոց են դուրս գալու ընտանիքներով, 

http://www.aravot.am/2014/06/11/469687/  
254 Արագաչափերի դեմ պայքարող ավտոերթի երկու մասնակիցների բերման ենթարկեցին. Լենինգրադյան, 
http://news.am/arm/news/213654.html  
255 «Դուրս մեր գրպանից» քաղաքացիական նախաձեռնությունն ավտոերթ իրականացրեց, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/23669/100343  

http://www.aravot.am/2014/06/10/469195/
http://www.aravot.am/2014/06/11/469687/
http://news.am/arm/news/213654.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/23669/100343
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Նկարագրություն՝ Երևան քաղաքի Տերյան 11 հասցեում 
գտնվող Աֆրիկյանների տան մոտ մի խումբ քաղաքացիական 
ակտիվիստներ ցանկանում էին տեսահոլովակ նկարահանել 
այն մասին, թե ինչու շինությունը չպետք է ապամոնտաժվի: 
Ոստիկաններից մեկն ակտիվիստ Սոնա Ասատրյանի ձեռքից 
վերցրել է «իմ հիշողության կառուցողը ես եմ» գրությամբ 
պաստառը:256 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկաններից մեկը 
տեղեկացրել է, թե պաստառը վերցրել են գույքային վնաս 
պատճառելու գործողությունները կանխելու նպատակով:  

Վերաբերելի իրավունք՝  Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Սեփականության իրավունք 

Դեպք 31. Ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյան I 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 12, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ Հունիսի 12-ին ոստիկանները 

Աֆրիկյանների տան տարածքից ուրիշի գույքին վնաս 
պատճառելու պատճառաբանությամբ ոստիկանություն է 
տարվել քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, ով 
ցանկանում էր Աֆրիկյանների ակումբի շենքի մետաղյա 
թիթեղի վրա գրառում կատարել: Ակտիվիստը նաև վիճաբանել 
է ոստիկանների հետ այն բանի համար, որ իրեն պատշաճ 
կերպով չեն դիմել, այլ կանչել են. «ապե՛ր, ապե՛ր»:257 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ազատ արձակվելուց հետո 
ակտիվիստը հայտնել է, որ ոստիկանության բաժանմունքում 
ՊՊԾ պետի ծառայության գծով տեղակալ Վարդան Գևորգյանն 
իր միջոցով փոխանցել է բոլոր ակտիվիստներին՝ «ինչքան 
իրենք կպնելու են ուրիշի գույքին, այնքան էլ պատժվելու են՝ 
ըստ օրենքի»:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն 

Դեպք 32. Ակտիվիստ Հայկ Կյուրեղյան 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 12, 2014թ.  

                                            
256 Ոստիկանը վերցրել էր ակտիվիստի պաստառը, http://www.aravot.am/2014/06/11/469928/  
257 Նավակ ճոճող. «Գրեթե ոչ մի բան չեմ հասցրել գրել. Եկել են ձեռքերս բռնել», 
http://www.aravot.am/2014/06/12/470285/  

http://www.aravot.am/2014/06/11/469928/
http://www.aravot.am/2014/06/12/470285/
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Նկարագրություն՝ Շանթ Հարությունյանի և նրա 
ընկերների դատական նիստից առաջ Հայկ Կյուրեղյանը 
բարձրաձել է բակում կայանած մեքենաներից մեկին և 
կրակոցներ է արձակել ոստիկաններ ուղությամբ՝ 
հայտարարելով, թե մեքենայում պայթուցիկ սարք կա 
տեղադրված: Այդ ակցիան ուղղված էր ակտիվիստի կարծիքով 
ապօրինի դատական նիստը խանգարելուն: Հայկ Կյուրեղյանն 
անմիջապես բերման է ենթարկվել ոստիկանություն:258 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՀՀ ոստիկանության 
ձերբակալված անձանց պահման վայրերում վերահսկողություն 
իրականացնող հասարակական Դիտորդական խումբը 2014թ. 
հունիսի 13-ին Երևան քաղաքի վարչության Երևանի ՁՊՎ 
կատարած այցից հետո պարզել է, որ Հայկ Կյուրեղյանը ստացել 
է մի շարք մարմնական վնասվածքներ և որ նրան 
ձերբակալելիս պաշտպան չեն ներգրավել:259  

Ակտիվիստին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով (զենքի կամ որպես 
զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ 
խուլիգանություն), նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց 
է ընտրվել կալանավորումը:260 2014թ. օգոստոսի 21-ին նրա 
նկատմամբ Քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի 2-րդ մասով 
(ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն 
կիրառելը) առաջադրվել է  երկրորդ մեղադրանքը:261 2015թ. 
սեպտեմբերի 15-ին Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 
դատարանը Հայկ Կյուրեղյանին դատապարտելէ 9 տարվա 
ազատազրկման: Նա կայացված վճիռը բողոքարկել է, սակայն 
ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բողոքը մերժել է, իսկ ՀՀ Վճռաբեկ 
դատարանը վարույթ չի ընդունել:262 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում ՀՀ ՔՕ 309 
հոդվածի հատկանիշներով (պաշտոնեական 
լիազորությունները անցնելը) քրեական գործ է հարուցվել 
ոստիկանների կողմից Հայկ Կյուրեղյանի նկատմամբ 
                                            
258 Դատարանի բակում կրակել է Հայկ Կյուրեղյանը, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/100416  
259 Դատարանի բակում կրակած Հայկ Կյուրեղյանը բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ ունի, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100472  
260 Հայկ Կյուրեղյանը կալանավորվել է, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100544  
261 Նոր մեղադրանք՝ Հայկ Կյուրեղյանի դեմ, http://www.azatutyun.am/content/article/26542928.html 
262 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0174/01/14 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/100416
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100472
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100544
http://www.datalex.am/
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բռնություն գործադրելու դեպքի առթիվ:263 2014թ. հոկտեմբերի 
3-ին քրեական գործը կարճվել է:264 Փաստաբաններ Լուսինե 
Սահակյանը, Երվանդ Վարոսյանը և Վահե Գրիգորյանը Հայկ 
Կյուրեղյանին ծեծի ենթարկելու գործով 2015թ. դեկտեմբերի 29-
ին գանգատ են ներկայացրել Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան՝ պահանջելով ճանաչել Հայկ 
Կյուրեղյանին նկատմամբ ՄԻԵԿ 3-րդ հոդվածի խախտման 
փաստը, ինչպես նաև բռնությունների կապակցությամբ 
արդյունավետ քննություն չիրականացնելու փաստը:265  

2015թ. նոյեմբերին Հայկ Կյուրեղյանը հացադուլ է սկսել՝ 
պահանջելով իրեն առանձին բանտախուց տեղափոխել: 
Դեկտեմբերի 11-ին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը Հայկ 
Կյուրեղյանի նկատմամբ իրականացված ճնշումների մասին 
հայտարարություն է տարածել՝ մտահոգություն հայտնելով այն 
մասին, որ քաղբանտարկյալը պահվում է գերբռնված խցում, 
նրան պատշաճ բժշկական օգնություն չի տրամադրվում և նա 
քրեական հեղինակությունների կողմից ճնշումների է 
ենթարկվում: Հայտարարության մեջ նշվել է նաև, որ Հ. 
Կյուրեղյանի և նրա հարազատների նկատմամբ ճնշումների 
սաստկացումը կապված է եղել այն բանի հետ, որ նա 
հրապարակային աջակցություն է հայտնել Սահմանադրական 
փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ուժերին:266 ՄԻՊ 
գրասենյակի հաղորդմամբ Հ. Կյուրեղյանի՝ առանձին խուց 
տեղափոխվելու պահանջը բավարարվել է, և նա դեկտեմբերի 
14-ին դադարեցրել է հացադուլը:267  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք  

                                            
263 Քրեական գործ է հարուցվել Հայկ Կյուրեղյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի առթիվ, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/101110#sthash.2bd1UohG.dpuf  
264 Կայացվել է ակնհայտ անհիմն, սակայն միանգամայն սպասելի կարճման որոշում՝ ՀՔԾ-ի ոգով, 
http://www.pastinfo.am/node/53591#sthash.Rx1YCfpp.dpuf  
265 Հայկ Կյուրեղյանի և Արգիշտի Կիվիրյանի գործերով այսօր դիմել են ՄԻԵԴ, 
http://www.aravot.am/2015/12/29/643994/ 
266 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը խիստ մտահոգված է քաղբանտարկյալ Հայկ Կյուրեղյանի նկատմամբ 

իրականացված ճնշումներով, http://www.aravot.am/2015/12/11/638654/   
267 Հայկ Կյուրեղյանը դադարեցրել է հացադուլը, http://www.a1plus.am/1424573.html  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/101110#sthash.2bd1UohG.dpuf
http://www.pastinfo.am/node/53591#sthash.Rx1YCfpp.dpuf
http://www.aravot.am/2015/12/11/638654/
http://www.a1plus.am/1424573.html
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Դեպք 33. Փաստաբան Ինեսսա Պետրոսյան 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 14, 2014թ.  
Նկարագրություն՝ 2014թ. հունիսի 14-ին Գեղարքունիքի 

մարզի Սևանի քննչական բաժնում տեղի է ունեցել Ինեսսա 
Պետրոսյանի վստահորդ Անահիտ Մկրտչյանի 
հարցաքննությունը:  Քննչական գործողության ժամանակ 
Սևանի քննչական ծառայության բաժնի պետ Վարդանյանը և 
քննիչ Մարտիրոսյանը վիրավորել են Ինեսսա Պետրոսյանին և 
խոչընդոտել են նրա գործունեությունը:268 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՀՀ փաստաբանների 
պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը միջադեպի 
կապակցությամբ ծառայողական քննություն նշանակելու 
առաջարկով դիմել է ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանին:269 Ինեսսա Պետրոսյանին ուղարկված 
ծանուցագրի մեջ նշվել է, որ ծառայողական քննության 
արդյունքում Սևանի քննչական ծառայության բաժնի պետի և 
քննիչի կողմից նրա մասնագիտական գործունեության 
իրականացումը խոչընդոտելու և նրա վստահորդ Անահիտ 
Մկրտչյանին վիրավորելու հանգամանքները չեն հաստատվել, 
սպառվել են փաստական տվյալներ ձեռք բերելու բոլոր 
հնարավորությունները: Մինչդեռ Փաստաբանների պալատի 
նախագահի տեղակալ Կարեն Մեժլումյանի կարծիքով 
ծառայողական քննությունը ըստ պատշաճի չի կատարվել, 
քանի որ բարձրացվել էր փաստաբանին, և ոչ թե նրա 
վստահորդին վիրավորելու հարցը: Ինեսսա Պետրոսյանը 
հայտնել է, որ պատրաստվում է դիմել Հատուկ քննչական 
ծառայություն:270 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 
կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 34. Ակտիվիստ Սոնա Ասատրյան II 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 17, 2014թ. 

                                            
268 Սևանի քննչականի պետը հարձակվել է փաստաբանի վրա ու վիրավորել նրան, 

http://hetq.am/arm/news/55190/sevani-qnnchakani-pety-hardzakvel-e-pastabani-vra-u-viravorel-nran.html  
269 ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԴԻՄԵԼ Է ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆԱՊԵՏԻՆ, 
http://www.advocates.am/news/view/785.html  
270 Ոստիկանությունը պարզել է, որ փաստաբանի մասնագիտական գործունեությունը ոստիկանները չեն 
խոչընդոտել, http://www.panorama.am/am/news/2014/07/02/mejlumyan-petrosyan/251772  

http://hetq.am/arm/news/55190/sevani-qnnchakani-pety-hardzakvel-e-pastabani-vra-u-viravorel-nran.html
http://www.advocates.am/news/view/785.html
http://www.panorama.am/am/news/2014/07/02/mejlumyan-petrosyan/251772
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Նկարագրություն՝ Երբ բանվորները սկսել են 
Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը, ակտիվիստ Սոնա 
Ասատրյանը փորձել է դանակով պատռել շենքի դիմացի 
պաստառները, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե ինչպես են 
քանդում այն։ Արդյունքում նրան բերման են ենթարկել 
ոստիկանության Կենտրոնականի, ձեռքից առգրավել են 
դանակը:271  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստին ազատ են 
արձակել: Նրա նկատմամբ որևէ հետապնդում տեղի չի ունեցել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 35. «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության 

ակցիա II 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 19, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ «Դուրս մեր գրպանից» 

նախաձեռնությունը հերթական ավտոերթն է իրականացրել՝ 
Արշակունյաց պողոտայից շարժվելով դեպի Կենտրոն, սակայն 
ոստիկանները փակել են նրանց ճանապարհը՝ այն 
պատճառաբանությամբ, թե երթևեկությունը Կենտրոնում 
ծանրաբեռնված է:  Երևանի փոխոստիկանապետ Արթուր 
Օսիպյանի հրամանով 7 հոգի բերման է ենթարկվել, 6 մեքենա 
տեղափոխվել է տուգանային հրապարակ:272  Ակցիայի 
մասնակիցների մեկի՝ Հայկ Ավետիսյանի խոսքերով 
«ոստիկանները մոտեցել են և փորձել ուժ կիրառել, իսկ երբ 
ակտիվիստները պահանջել են իրենց չհրել, ոստիկանները 
ակտիվիտներին բերման են ենթարկել»:273 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի մասին այլ 
տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք  

                                            
271 Աֆրիկյանների ակումբի համար պայքարող ակտիվիստին ազատ արձակեցին, 

http://www.aravot.am/2014/06/17/471711/  
272 «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության ավտոերթի ժամանակ 7 քաղաքացի բերման ենթարկվեց, 
http://www.azatutyun.am/content/article/25428339.html  
273 Արշակունյաց պողոտայից ոստիկանություն բերման է ենթարկվել «Դուրս մեր գրպանից» ակցիայի երեք 
ակտիվիստ, http://www.panorama.am/am/society/2014/06/19/hayk-avetisyan/  

http://www.aravot.am/2014/06/17/471711/
http://www.azatutyun.am/content/article/25428339.html
http://www.panorama.am/am/society/2014/06/19/hayk-avetisyan/
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Դեպք 36. Ակտիվիստ Աստղիկ Աղեկյան 

Ամսաթիվ՝ Հունիս 19, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Աֆրիկյանների շենքի մոտից հունիսի 

19-ին` ժամը 14:00-ի սահմաններում, կոպիտ կերպով բերման է 
ենթարկվել ակտիվիստ Աստղիկ Աղեկյանը, ով փորձել է 
հեռացնել շենքի «Ավելի բարեկարգ Երևան» գրությամբ 
պաստառը` այդ կերպ մշակութային կոթողի քանդման դեմ իր 
բողոքն արտահայտելով:274 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստ Աստղիկ 
Աղեկյանի նկատմամբ կազմվել է վարչական 
իրավախախտման մասին արձանագրություն և նա ազատ է 
արձակվել: Այլ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 37. «Դեմ եմ» քաղաքացիական նախաձեռնության 

ակցիա III 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 21, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 21-ին Ազգային ժողովի մոտ 

կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող 
«Դեմ եմ» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները 
հերթական ակցիան են իրականացրել, որի ժամանակ ՀՀԿ 
խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը վիրավորել 
է ակտիվիստներին՝ ասելով. «Արա, դուք պիդեռներ եք», ինչին 
ի պատասխան քաղաքացիները նրա ուղղությամբ 
մանրադրամներ են նետել:275 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի կապակցությամբ 
«Դեմ եմ» քաղաքացիական նախաձեռնությունը դիմել է ՀՀ 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի 
հանձնաժողովին՝ պահանջելով վարույթ հարուցել և քննել 
Աշոտ Աղաբաբյանի կողմից էթիկայի կանոնները խախտելու 
փաստը: Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արեգ Շուշյանը հայտնել 
է, որ վարույթ չի հարուցվի, քանի որ պատգամավորների 
էթիկայի հարցերով զբաղվում են ոչ թե իրենք, այլ Ազգային 

                                            
274 Աֆրիկյաններից բերման ենթարկված քաղաքացին ազատ կարձակվի, 
http://civilnet.am/2014/06/19/աֆրիկյաններից-բերման-ենթարկված-քաղա/#.VryaDxiLRMx  
275 ՀՀԿ-ական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը հայհոյել է ակտիվիստներին. «Դեմ եմ»-ը պահանջո, 
http://news.am/arm/news/215692.html  

http://civilnet.am/2014/06/19/աֆրիկյաններից-բերման-ենթարկված-քաղա/#.VryaDxiLRMx
http://news.am/arm/news/215692.html
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ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը: ԱԺ Էթիկայի հանձնաժողով 
նախաձեռնությունը դիմում չի ներկայացրել:276 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 
կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 38. «Արարում եմ» լրատվական կայքի 

համահիմնադիր Հովհաննես Եսայան 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 21, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Գիշերվա ժամը 3:00-ի 

սահմաններում՝ տուն վերադառնալու ճանապարհին, 
սպորտային համազգեստով երկու անհայտ անձ հարձակվել են 
«Արարում եմ» լրատվական կայքի համահիմնադիր Հովհաննես 
Եսայանի վրա և պատճառել մարմնական վնասվածքներ:277 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Արարում եմ» 
լրատվական կայքում դեպքից երկու օր առաջ հրապարակվել 
էր «Լրատվական օլիգարխիա․ օֆշորից մինչև Վովա․ 
իշխանությունների «պահպանակը»» հոդվածը, որից հետո 
Հովհաննես Եսայանը սպառնալիքներ է ստացել, իր որակմամբ, 
slaq.am-ին պատկանող fake օգտատերերի կողմից: Դեպքի 
մասին լրագրողը ոստիկանությունում հաղորդում է տվել, 
սակայն ավելի ուշ հայտնել է, որ իր նկատմամբ բռնություն 
կիրառած անձանց նկատմամբ որևէ բողոք չունի, և քրեական 
գործ չի հարուցվել:278 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Կյանքի իրավունք 

Դեպք 39. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիա I 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 23, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 23-ին Հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտ 

                                            
276 Դեռ հայտնի չէ, թե էթիկայի որ հանձնաժողովը կքննի «Դեմ եմ»-ի անդամներին հայհոյած Աշոտ 
Աղաբաբյանի վարքը, http://www.resource.am/arm/153214.html  
277 Ծեծի են ենթարկել «Արարում եմ» նախաձեռնության անդամ` Հովհաննես Եսայանին, http://hzham.am/ծեծի-
են-ենթարկել-արարում-եմ-նախաձեռ/  
278 Ոստիկանությունը հակված չէ բացահայտել լրագրողների նկատմամբ բռնությունների դեպքերը. 

հանցակազմը գրեթե միշտ բացակայում է, http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-
lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html  

http://www.resource.am/arm/153214.html
http://hzham.am/ծեծի-են-ենթարկել-արարում-եմ-նախաձեռ/
http://hzham.am/ծեծի-են-ենթարկել-արարում-եմ-նախաձեռ/
http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html
http://hetq.am/arm/news/56431/ostikanutyuny-hakvats-che-bacahaytel-lragroxneri-nkatmamb-brnutyunneri-depqery-hancakazmy-grete-misht-bacakayum-e.html
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ոստիկանները փակել են Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 
բողոքի ցույցի նախապատրաստվող քաղաքացիների 
ճանապարհը: Ոստիկանների և քաղաքացիների միջև 
բախումներ են սկսվել, երբ ակտիվիստները կոչ են արել բացել 
ճանապարհը, իսկ նրանցից մի քանիսը փորձել է ճեղքել 
ոստիկանական պատը:279 Արդյունքում մի տարեց կին և մի 
երիտասարդ՝ Արա Կարագյոզյանը տեղափոխվել են 
հիվանդանոց: Վերջինիս մոտ կրծքավանդակի սալջարդ է 
ախտորոշվել:280 Ակցիայի մասնակիցներից 27 հոգի բռնի ուժի 
կիրառմամբ բերման է ենթարկվել, այդ թվում՝ Արման 
Ավետիսյանը, Հայկ Ավետիսյանը, Նարեկ Հարությունյանը, 
Արմեն Աբրոյանը, Արսեն Մանուկյանը, Արսեն Ադամյանը, 
Հարություն Աղլամազյանը, Սերգեյ Ղահրամանյանը, Վարդան 
Զեյնալյանը, Դավիթ Միրզոյանը, Հայկ Ղահրամանյանը, 
Սարգիս Գևորգյանը, Արեգ Գևորգյանը, Հայկ Ասլանյանը, Լևոն 
Զաքարյանը։281  

Լրագրողների վկայությամբ՝ ակցիայի ընթացքում 
հարակից շենքերի բնակիչները դույլերով ջուր էին լցնում 
ոստիկանների վրա:282 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկված 
անձինք սահմանված 3 ժամից ավելի են պահվել 
ոստիկանությունում, նրանցից 26-ի նկատմամբ Վարչական 
իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով 
արձանագրություն է կազմվել: Բերման ենթարկված անձանց 
փաստաբանների պնդմամբ իրավապահներն իրենց 
խոչընդոտել են իրավաբանական օգնություն  տրամադրել 
ակտիվիստներին. նրանց հաջողվել է բաժանմունք մտնել 40 
րոպե բանակցելուց հետո միայն:  

Ամիսներ անց ակտիվիստները սկսել են ծանուցագրեր 
ստանալ՝ տեղեկանալով, որ ոստիկանությունն իրենց 
նկատմամբ հայցեր է ներկայացրել ՀՀ Վարչական 

                                            
279 Բախումներ Երևանում. Տեսանյութ, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100903  
280 «Ոստիկանը հարվածում էր գլխիս ու սրտիս». Տեսանյութ, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100917  
281 Բերման ենթարկված ցուցարարներին տուգանելու են, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/100913  

Հայտնի են Ոստիկանություն բերման ենթարկվածներից մի մասի անունները, կան տուժածներ, 

http://168.am/2014/06/23/380039.html  
Ոստիկանները մարդկանց բռնության են ենթարկել․ 27 ակտիվիստ բաժնում է, 

http://www.epress.am/2014/06/23/255175.html  
282 «Չվճարել լույսի համար»․ ակցիայի մասնակիցներին տարել են բաժին և հիվանդանոց, 

http://www.epress.am/2014/06/23/255144.html  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100903
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100917
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/100913
http://168.am/2014/06/23/380039.html
http://www.epress.am/2014/06/23/255175.html
http://www.epress.am/2014/06/23/255144.html
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դատարան:283 ՀՀ Վարչական դատարանը Սարգիս Գևորգյանի, 
Լևոն Զաքարյանի և Վարդան Զեյնալյանի դեմ ոստիկանության 
հայցերը մերժել է, իսկ նրանց հակընդդեմ հայցերը 
բավարարել:284 Հարություն Աղլամազյանի, Արեգ Գևորգյանի և 
Արման Ավետիսյանի դեմ ոստիկանության հայցերը դատարանը 
բավարարել է՝ նրանց ենթարկելով 50.000 դրամ տուգանքի: 
Վերաքննիչ դատարանը Արեգ Գևորգյանի ներկայացրած 
բողոքը մերժել է, իսկ վճռաբեկ դատարանը բողոքը 
վերադարձրել է:285 Արսեն Մանուկյանի դեմ ոստիկանության 
ներկայացրած հայցով որոշում դեռ չի կայացվել, սակայն 
դատարանը նրա հակընդդեմ հայցը ընդունելը մերժել է, ինչը 
բողոքարկվել է վերադաս դատական ատյաններում, սակայն 
մերժվել է:286 Արմեն Աբրոյանի գործով դատարանը վճռել է 
մերժել թե՛ ոստիկանության հայցը, թե՛ակտիվիստի հակընդդեմ 
հայցը և ոստիկանությունից հօգուտ նրա բռնագանձել 40.000 
դրամ:287 Մյուս ակտիվիստների հետ կապված 
տեղեկատվություն հայտնի չէ:  

Ըստ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց 
սահմանների» ՀԿ-ի հրապարակած զեկույցի՝ ակցիայի 
ընթացքում ավելի քան 30 քաղաքացի ոստիկանության 
անօրինական գործողությունների արդյունքում ստացել է 
տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ: Ըստ 
զեկույցի՝ բերման եթարկված Սարգիս Գևորգյանը 
ոստիկանության բաժանմունքից հեռախոսով հայտնել է, որ 
իրեն հարվածել են և գցել գետնին: «Չորրորդ Իշխանություն» 
թերթի լրագրող Անի Գևորգյանը նույնպես պնդել է, որ իրեն 
ոստիկան է հարվածել:288 Մարդու իրավունքների պաշտպանը 
հայտարարել է, որ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ 
ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է կիրառել:289 Դեպքի 
առնչությամբ ոստիկանությունում սկսվել է ծառայողական 
քննություն, սակայն հետագայում կասեցվել է: Քաղաքացիների 

                                            
283 Ծանուցագրեր բողոքի ակցիաների տասնյակ մասնակիցների, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26620737.html  
284 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/4487/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/4400/05/14, Դատական Գործ N: 
ՎԴ/4486/05/14  
285 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/4402/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/4374/05/14  
286 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/4489/05/14, Դատական Գործ N: ՎԴ/4484/05/14 
287 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/4485/05/14 
288 ՀԾԿՀ շենքի մոտ 30 քաղաքացի մարմնական վնասվածք է ստացել, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100988#sthash.W98YbjDg.dpuf  
289 Ոստիկաններն անհամաչափ ուժ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ․ ՄԻՊ, 

http://www.azatutyun.am/content/article/25433784.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/26620737.html
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
http://www.datalex.am/
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/100988#sthash.W98YbjDg.dpuf
http://www.azatutyun.am/content/article/25433784.html
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հաղորդումների հիման վրա ՀՀ հատուկ քննչական 
ծառայությունում նախապատրաստված նյութերով` ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
հատկանիշներով (բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ 
գործադրելով պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը) 
հարուցվել է քրեական գործ:290  Օպերատոր Սարգիս Գևորգյանի 
և լրագրող Անի Գևորգյանի հաղորդումների հիման վրա 
հարուցվել է քրեական գործ նաև 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
հատկանիշներով:291 Հարուցված երկու քրեական գործերը 
միացվել են մեկ վարույթում, որը 2014թ. դեկտեմբերի 27-ին 
կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով:292 

Բերման ենթարկվածներից մեկի՝ Նարեկ Հակոբյանի 
նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 316 հոդվածի 1-ին մասով (իշխանության 
ներկայացուցչի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ կյանքի կամ 
առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը 
կամ դա գործադրելու սպառնալիքը): Քրեական գործում որպես 
տուժող է ներգրավված մեկ ոստիկան՝ Կարեն Սաղաթելյանը, 
որը, սակայն ոստիկանական համակարգից դուրս է եկել: 
Գործով վկա են ճանաչվել մի քանի ոստիկան և ակտիվիստ 
Հարություն Աղլամազյանը, որի վերաբերյալ դատարանը 
բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել՝ առանց դատական 
նիստերի վերաբերյալ համապատասխան ծանուցագիր 
ուղարկելու:293 2015թ. օգոստոսի 6-ին Կենտրոն և Նորք Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին 
ատյանի դատարանը ակտիվիստին մեղավոր է ճանաչել՝ 
դատապարտելով վեց ամսվա ազատազրկման: 2016թ. ապրիլի 
19-ին ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է առաջին ատյանի 
դատարանի կայացրած մեղադրական վճիռը:294  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 
կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Կյանքի իրավունք, Հավաքների և միավորումների 

                                            
290 Սարյան փողոցում կատարվածի առթիվ դեռևս նախաքննություն է ընթանում, 

http://www.panorama.am/am/law/2014/10/10/hakobyan-danielyan/  
291 Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերի առթիվ հարուցվել է 
քրեական գործ, http://www.aravot.am/2014/07/01/476259/  
292 ՀՔԾ-ն` քրգործեր կարճող մարմին, http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-
99CE0EB7C0D21663http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-99CE0EB7C0D21663  
293 Ակտիվիստը` ամբաստանյալի աթոռին, իսկ «տուժող» ճանաչված ոստիկանը լքել է համակարգը, 

http://galatv.am/hy/news/104399/  
294 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0210/01/14  

http://www.panorama.am/am/law/2014/10/10/hakobyan-danielyan/
http://www.aravot.am/2014/07/01/476259/
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-99CE0EB7C0D21663http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-99CE0EB7C0D21663
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-99CE0EB7C0D21663http://www.chi.am/index.cfm?objectid=64C98400-9B4E-11E4-99CE0EB7C0D21663
http://galatv.am/hy/news/104399/
http://www.datalex.am/
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ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 40. Աֆրիկյանների ակումբի քանդման դեմ ակցիա 

II 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 24, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 24-ին Աֆրիկյանների տան 

քանդման դեմ պայքարող ակտիվիստները փորձել են 
դաշնամուր մտցնել շենքի տարածք, որպեսզի հանրահայտ 
դաշնակահար Տիգրան Համասյանն այնտեղ նվագեր, սակայն 
ոստիկանությունը թույլ չի տվել, և փոքրիկ համերգը տեղի է 
ունեցել Աֆրիկյանների շենքի մոտակայքում:295 Համերգից հետո 
բախումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիների և ոստիկանների 
միջև: Քաղաքացիներն ի նշան բողոքի սկսել են հարվածել 
շենքը ծածկող թիթեղյա ցանկապատերին և աղմկել, իսկ 
ոստիկանները պահանջել են, որ նրանք դադարեցնեն իրենց 
գործողությունները և հեռանան շինհրապարակից:296 
Քաղաքացիներից ոմանք փորձել են պաստառ փակցնել շենքը 
բոլորող թիթեղին, սակայն ոստիկաններն առանց որևէ 
իրավական հիմք ներկայացնելու թույլ չեն տվել դա անել և 
պատռել են պաստառը:297   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի մասին այլ 
տեղեկություններ հայտնի չեն: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն 

Դեպք 41. Գոմաղբ Վարդգես Գասպարի տան մոտ 

Ամսաթիվ՝ Հունիսի 24, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Քաղաքացիական ակտիվիստ 

Վարդգես Գասպարին հայտնել է, որ իրենց տան դիմաց 
գոմաղբ է հայտնվել այն բանից հետո, երբ «Ավելի ստոր, 
անարժանապատիվ, քան ամենաանբարո կավատները» 
գրությամբ պաստառով ակցիա է անցկացրել Սերժ Սարգսյանի 
տան դիմաց: Ակցիայի նպատակը էլեկտրաէներգիայի 

                                            
295 Համասյանը` Աֆրիկյանների համար, http://civilnet.am/2014/06/24/afrikyanner-building-tigran-hamasyan-

piano/#.VVD8LY7tleY  
296 Աֆրիկյանների ակումբի շենքի պաշտպանները սպասում են դատարանի որոշմանը (ֆոտոշարք), 
http://nyut.am/archives/205384  
297 Ոստիկանության միակ փաստարկը չի կարելի-ն է. Տեսանյութ, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/100989#sthash.8LuOWLkF.dpuf  

http://civilnet.am/2014/06/24/afrikyanner-building-tigran-hamasyan-piano/#.VVD8LY7tleY
http://civilnet.am/2014/06/24/afrikyanner-building-tigran-hamasyan-piano/#.VVD8LY7tleY
http://nyut.am/archives/205384
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/100989#sthash.8LuOWLkF.dpuf
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սակագնի բարձրացման դեմ հունիսի 23-ին կազմակերպված 
ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության բիրտ 
գործողությունների դեմ բողոք արտահայտելն էր:298 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստը գոմաղբը 
դռան մոտից չի հեռացրել և այն տեղափոխելու համար 
զանգահարել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար 
Վիգեն Սարգսյանին, սակայն ապարդյուն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 42. «Հրապարակ» օրաթերթ և ilur.am կայք 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 26, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. հունիսի 26-ին Կենտրոն և 

Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը կայացրել է աննախադեպ որոշում՝ 
«Հրապարակ» օրաթերթից և ilur.am կայքից պահանջելով 
բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը: Որոշումը կայացվել 
է Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի և հայտնի 
ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանի միջև տեղի ունեցած 
միջադեպի առնչությամբ:299  

2014թ. մայիսի 9-ին «Հրապարակ» օրաթերթում 
հրապարակվել էր լրագրող Սյուզան Սիմոնյանի «Ծուխ առանց 
կրակի, կամ ոստիկանապետի գլխին ամպեր են կուտակվում» 
վերնագրով հոդված, իսկ մայիսի 12-ին ilur.am կայքում 
հրապարակվել էր «Շիրակի ոստիկանապետը հարձակվել է 
հայտնի ըմբիշի վրա: Մարզիկը մտածում է Հայաստանի դրոշի 
տակ հանդես չգալու մասին» վերնագրով հոդված300, որոնցում 
տեղ էին գտել տեղեկություներ այն մասին, որ Շիրակի 
ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի և հայտնի 
ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանի միջև միջադեպ է տեղի 
ունեցել, որի ընթացքում ոստիկանապետը բռնություն է 
կիրառել ըմբիշի և նրա եղբոր նկատմամբ։  

                                            
298 Գոմաղբ՝ Գասպարիի տան դիմաց, http://www.a1plus.am/1326529.html  
299 Տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտումը վտանգավոր նախադեպ կլինի մամուլի համար, 
http://hetq.am/arm/news/55606/texekatvutyan-axbyuri-bacahaytumy-vtangavor-nakhadep-klini-mamuli-hamar.html  
300 Շիրակի ոստիկանապետը հարձակվել է հայտնի ըմբիշի վրա. Մարզիկը մտածում է Հայաստանի դրոշի տակ 
հանդես չգալու մասին,  http://www.ilur.am/news/view/29178.html#sthash.jJywaQyL.dpuf  

http://www.a1plus.am/1326529.html
http://hetq.am/arm/news/55606/texekatvutyan-axbyuri-bacahaytumy-vtangavor-nakhadep-klini-mamuli-hamar.html
http://www.ilur.am/news/view/29178.html#sthash.jJywaQyL.dpuf
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Դեպքի առնչությամբ մայիսի 30-ին Հատուկ քննչական 
ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ, որի 
շրջանակներում քննիչը տեղեկատվության աղբյուրը 
բացահայտելու պահանջով նախ դիմել էր վերոնշյալ 
լրատվամիջոցներին, իսկ մերժում ստանալուց հետո դիմել էր 
դատարան: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Հրապարակ» օրաթերթը 
և ilur.am կայքը առաջին ատյանի դատարանի որոշումը 
բողոքարկել են վերադաս ատյաններում, սակայն ՀՀ 
Վերաքննիչ դատարանը բողոքը մերժել է, իսկ ՀՀ Վճռաբեկ 
դատարանն այն վարույթ չի ընդունել: Լրատվամիջոցները 
դիմել են Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան:301 

ՀՀ քննչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ՝ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 353 հոդվածի 2-րդ մասով (Օրինական 
ուժի մեջ մտած դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց հետո` 
մեկամսյա ժամկետում, կազմակերպությունների 
պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ 
չկատարելը), որում «Ստարտ Մեդիա» ՍՊԸ-ի (iLur.am) տնօրեն 
Քրիստինե Խանումյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ:302 
Հարուցված քրեական գործի առնչությամբ մտահոգություն է 
հայտնել Մամուլի ազատության հարցերով ԵԱՀԿ 
ներկայացուցիչ Դունյա Միյատովիչը:303 2015թ. հուլիսի 24-ին 
ՀՀ գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է 
տարածել՝ հայտնելով, որ հարուցված քրեական գործը կարճվել 
է:304 

Լրատվամիջոցները դիմել են նաև Սահմանադրական 
դատարան՝ վիճարկելով այն նորմերի 
սահմանադրականությունը, որոնց հիման վրա իրենցից 
պահանջում էին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը: 
2015թ. հոկտեմբերի 20-ին ՍԴ-ն վճիռ է կայացրել հօգուտ 
լրատվամիջոցների՝ ամրագրելով, որ Քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 279-րդ հոդվածում շարադրված 

                                            
301 «Մենք շարունակելու ենք կռվել». iLur.am-ի խմբագրին մեղադրանք է առաջադրվել, 
http://galatv.am/hy/news/ilur-am/  
302 «Մենք շարունակելու ենք կռվել». iLur.am-ի խմբագրին մեղադրանք է առաջադրվել, 

http://galatv.am/hy/news/ilur-am/  
303 ԵԱՀԿ ներկայացուցչին մտահոգել է ilur.am-ի խմբագրի դեմ հարուցված քրեական գործը, 
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150716/2031/2031.html?id=27132044  
304Կարճվել է «iLur.am» կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանի նկատմամբ հարուցված քրեական 
գործը http://www.aravot.am/2015/07/24/595908/  

http://galatv.am/hy/news/ilur-am/
http://galatv.am/hy/news/ilur-am/
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150716/2031/2031.html?id=27132044
http://www.aravot.am/2015/07/24/595908/ 
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«այլ հաղորդումներ» ձևակերպումը չի կարող 
տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու համար հիմք 
հանդիսանալ:305  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն, Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 43. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիա II 

Ամսաթիվ՝ Հուլիսի 1, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ «Դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի 

թանկացմանը» նախաձեռնությունը հուլիսի 1-ին՝ 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին որոշում 
կայացնելու օրը, Հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի շենքի դիմաց ակցիա է իրականացրել՝ 
պահանջելով չթանկացնել էլեկտրաէներգիան:306 
Ակտիվիստները ցանկացել են մասնակցել հանձնաժողովի 
նիստին, սակայն ոստիկանությունը թույլ չի տվել: Երևանի 
փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասել է, որ ներսում 
տեղերը սահմանափակ են և բոլորը չեն կարող ներս մտնել: Նա 
խոստացավ բանակցել, որ ակտիվիստներից 5-ը կարողանան 
ներս մտնել:307 Ավելի ուշ Վ. Օսիպյանը հայտնել է, որ երկու 
քաղաքացի կարող են հերթափոխով մասնակցել նիստին: Թեև 
քաղաքացիներից շատերը դրան չեն համաձայնել, երկու 
քաղաքացի է ներս մտել:308 Նրանցից Վաղինակ Շուշանյանը 
նիստի ընթացքում հայտարարել է. «Ես՝ ուսանող, հաշմանդամ 
մայր ու քույր պահողս, չեմ տալու էդ փողը, պետք եղավ՝ 
ահաբեկություն էլ կանեմ»:   

Դրսում ակցիայի մասնակիցները 5 րոպե են տվել, որ 
կամ հանձնաժողովի նիստը դադարեցվի, կամ նրանց 
հնարավորություն տրվի մասնակցել: Ցուցարարները որպես 
բողոքի նշան նստել են գետնին՝ փակելով Սարյան փողոցը: 
Ոստիկանները սկսել են քաղաքացիներին ուժով փողոցից 

                                            
305 Սահմանադրական դատարանը որոշեց հօգուտ լրագրողների. «Հրապարակի» և iLur.am-ի գործերը ենթակա 
են վերանայման, http://www.aravot.am/2015/10/20/620489/  
306 Սարյան 22-ում մեկնարկել է ակցիան. ժողովուրդը պահանջում է բացել ճանապարհը, 
http://www.a1plus.am/1326842.html  
307 Հետաձգում են պահանջում, սպառնում բոլորով ներս մտնել, http://www.aravot.am/2014/07/01/475951/  
308 Ռոբերտ Նազարյանին հինգ րոպե ժամանակ են տվել. Սպառնալիքներ հանձնաժողովի դիմաց, 
http://www.aravot.am/2014/07/01/475988/  

http://www.aravot.am/2015/10/20/620489/ 
http://www.a1plus.am/1326842.html
http://www.aravot.am/2014/07/01/475951/
http://www.aravot.am/2014/07/01/475988/
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հեռացնել:309  Վ. Օսիպյանի հրահանգով այդ օրը ոչ ոք բերման 
չի ենթարկվել:310 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ 2014թ. հուլիսին 7-ին 
Վաղինակ Շուշանյանին հեռախոսազանգի միջոցով հրավիրել 
են ԱԱԾ: Շուշանյանը հրաժարվել է առանց ծանուցագրի 
ներկայանալ, ինչին ի պատասխան իրեն զանգահարած 
փոխգնդապետն ասել է. «Տղա ջան, եթե ծանուցագիր ես 
ուզում, ուրեմն՝ կլինի ծանուցագրով»: Ծանուցագիր 
ստանալուց հետո նա մոր և ՄԻՊ ներկայացուցչի 
ուղեկցությամբ ներկայացել է ԱԱԾ, որտեղ նրան հորդորել են 
հաջորդ անգամ նման արտահայտություններ անելուց առաջ 
մտածել:311  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք 

Դեպք 44. Ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյան II 

Ամսաթիվ՝ Հուլիսի 18, 2014 թ.  
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի 

բարձրացման դեմ ՕԵԿ-ի հրավիրած հանրահավաքի 
ընթացքում՝ Արթուր Բաղդասրյանի ելույթի ժամանակ, 
քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը «ԱԽՔ» 
գրությամբ պաստառ է փակցրել ամբիոնին, որն ՕԵԿ 
փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանն անմիջապես պոկել է: 
Ոստիկաններն ակտիվիստին նստեցրել են ոստիկանական 
մեքենա և հեռացրել:312 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հետագայում ակտիվիստը 
պատմել է, որ իրեն բերման չեն ենթարկել, ոստիկանական 
մեքենայում խորհրդակցել են և բաց են թողել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն 

                                            
309 Կարմիրբերետավորները բռնի ուժով հանում են ժողովրդին փողոցից, http://www.a1plus.am/1326888.html 
Ոստիկաններն «օգնում են» փողոցն անցնել, http://www.a1plus.am/1326900.html  
310 «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հրահանգել են կոճակի դեր աշխատել», 

http://www.aravot.am/2014/07/01/476163/  
311 «Դ!եմ եմ»-ի անդամ Վաղինակ Շուշանյանը ներկայացավ ԱԱԾ. նրան զգուշացրել են՝ խոսելուց առաջ 
մտածել, http://168.am/2014/07/25/391204.html  
312 «…Որովհետև այդ մարդը ԱԽՔ է». Նավակ Ճոճողը՝ պաստառը փակցնելու մասին, 
http://galatv.am/hy/news/rovhetew-ayd-mardy-e-avak-otwoghy-pastary-pakcnelu-masin/  

http://www.a1plus.am/1326888.html
http://www.a1plus.am/1326900.html
http://www.aravot.am/2014/07/01/476163/
http://168.am/2014/07/25/391204.html
http://galatv.am/hy/news/rovhetew-ayd-mardy-e-avak-otwoghy-pastary-pakcnelu-masin/
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Դեպք 45. Լրագրող Գևորգ Խաչատրյան  

Ամսաթիվ՝ Օգոստոսի 15, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Համաձայն hraparak.am-ի 

հաղորդման՝ «Կենտրոն» հեռուստաընկերության լրագրող 
Գևորգ Խաչատրյանը դաժան ծեծի է ենթարկվել գործարար, 
պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորների կողմից:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Լրագրողն ազատվել է 
աշխատանքից և որոշել է չխոսել այդ միջադեպի մասին: Ըստ 
նրա ընկերների՝ ծեծի պատճառը եղել է «Ծառուկյանի հասցեին 
խոսելը»: Ավելի ուշ Գևորգ Խաչատրյանը զանգահարել է 
hraparak.am-ի խմբագրություն և փորձել է հերքել տեղի 
ունեցածը:313 Hraparak.am-ը ՀՀ ոստիկանության Երևան 
քաղաքի վարչությունից ծանուցագիրն է ստացել, որով 
պահանջվել է ներկայացնել հանցագործության մասին 
հաղորդումը հաստատող իրենց մոտ եղած նյութերը:314 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Խոսքի և 
արտահայտման ազատություն, Տեղեկատվության 
ազատություն 

Դեպք 46. Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան  

Ամսաթիվ՝ Օգոստոսի 22, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. հուլիսի 21-ին 

իրավապաշտպան, լրագրող Ժաննա Ալեքասանյանը  «Հանուն 
իրավունքների» ինտերնետային պարբերականում հոդված է 
հրապարակել, որտեղ մեջբերել է դերասան Վարդան 
Պետրոսյանի գործով տուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն 
Բալոյանի՝ դատարանի բակում Վարդան Պետրոսյանի 
փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանին ուղղված խոսքը. 
«Արա, ես քո հետ տղայականով եմ խոսում, ոչ թե որպես 
փաստաբան»: Ավելի ուշ Ժաննա Ալեքսանյանը նույն 
պարբերականում Ռուբեն Բալոյանի խնդրանքով հրապարակել 
է նաև «Ռուբեն Բալոյանը հերքում է պահանջում վերնագրով» 
հոդված:  

                                            
313 Լրագրողը դաժան ծեծի է ենթարկվել ծառուկյանական պատժիչ բրիգադի կողմից, 
http://hraparak.am/?p=60735&l=am/lragroxy+dagan+ceci+e+entarkvel+carukyanakan+patgich+brigadi+koxmic  
314 Ոստիկանությունը պահանջել է ներկայացնել «Կենտրոնի» լրագրողին ծեծի ենթարկելու մասին լուրը 
հաստատող նյութերը. «Հրապարակ», http://www.aravot.am/2014/08/29/492378/  

http://hraparak.am/?p=60735&l=am/lragroxy+dagan+ceci+e+entarkvel+carukyanakan+patgich+brigadi+koxmic
http://www.aravot.am/2014/08/29/492378/
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Ռուբեն Բալոյանը օգոստոսի 22-ին հայց է ներկայացրել 
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարան՝ պահանջելով Ժաննա 
Ալեքսանյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն հերքել 
վերոնշյալ հոդվածում տեղ գտած տեղեկատվությունը:315 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դատարանը 2015թ. 
սեպտեմբերին մերժել է Ռուբեն Բալոյանի հայցը: Վճռի դեմ 
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է:316 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն 

Դեպք 47. Լրագրող Մարինե Խաչատրյան 

Ամսաթիվ՝ Սեպտեմբերի 9, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ «Հակահարված» արթ-խումբը ԱԺ 

շենքի դարպասների վրա փակցրել էր «Բարև, Ռոբ» գրությամբ 
պաստառ՝ ի հիշեցում այն բանի, թե ինչպես 13 տարի առաջ 
«Առագաստ» սրճարանում «Պրիվետ, Ռոբ» ասելու համար 
նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից 
ծեծվեց և սպանվեց Վրաստանի քաղաքացի Պողոս Պողոսյանը։ 
Սակայն պաստառն ընդամենը հինգ րոպե է մնացել 
դարպասների վրա, քանի որ ԱԺ անվտանգության 
ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանն այն պոկել է: 
Վերջինս նաև անհարգալից տոնով է խոսել ակցիան 
լուսաբանող լրագրողների հետ և խփելով գետնին է գցել 
«Ա1+»-ի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի տեսանկարահանող 
սարքը՝ խոչընդոտելով նրա աշխատանքը:317  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Մի շարք լրագրողական 
կազմակերպություններ հանդես են եկել ԱԺ անվտանգության 
ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանի գործողությունը 
դատապարտող հայտարարությամբ՝ պահանջելով պատժել 
նրան:318 Սեպտեմբերի 12-ին ՀՀ Գլխավոր դատախազության 
տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ ՀՀ Գլխավոր 
դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հանձնարարությամբ 
միջադեպի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներն 

                                            
315 Փաստաբանը ընդդեմ իրավապաշտպանի, http://www.azatutyun.am/content/article/26594932.html  
316 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/3536/02/14 
317 «Բարև, Ռոբ». Բռնություն «Ա1+»-ի լրագրողի նկատմամբ (տեսանյութ), http://www.a1plus.am/1336551.html  
318 Լրագրողական կազմակերպությունների հայտարարությունը՝ «Ա1+»-ի լրագրողի նկատմամբ ֆիզիկական 
բռնություն գործադրելու փաստի վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2014/09/11/496280/  

http://www.azatutyun.am/content/article/26594932.html
http://www.datalex.am/
http://www.a1plus.am/1336551.html
http://www.aravot.am/2014/09/11/496280/
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ուղարկվել են Հատուկ քննչական ծառայություն՝ ՀՀ  քրեական 
դատավարությամբ նախատեսված կարգով  ընթացք տալու 
համար:319 Ի վերջո ՀՔԾ-ն որոշում է կայացրել քրեական գործի 
հարուցումը մերժելու մասին` «հանցակազմի բացակայության 
հիմքով»:320 2015 օգոստոսի 31-ին Երևանի Արաբկիր և 
Քանաքեռ- Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը մերժել է ՀՔԾ-ի կայացրած 
որոշման դեմ Մարինե Խաչատրյանի բողոքը:321 Կայացված 
վճիռը բողոքարկվել է: ՀՀ վերաքննիչ դատարանը բողոքը 
մերժել է, իսկ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն այն վարույթ չի 
ընդունել:322  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Սեփականության իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք  

Դեպք 48. Լրագրող Թագուհի Հովհաննիսյան  

Ամսաթիվ՝ Սեպտեմբերի 19, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ 2014թ. սեպտեմբերի 19-ին Երևանի 

«Ալեքսանդր Սպենդիարյանի» անվան օպերայի և բալետի 
պետական ակադեմիական թատրոնի շենքում՝ «Հայաստան-
սփյուռք» համաժողովի աշխատանքների լուսաբանման 
ընթացքում, Ղազախստանի հայկական համայնքի «Նաիրի» 
ասոցիացիայի ղեկավար Արտյուշա Կարապետյանն իրեն հարց 
ուղղելուց հետո խոչընդոտել է «Հայկական ժամանակ» 
օրաթերթի լրագրող Թագուհի Հովհաննիսյանի լրագրողական 
գործունեությունը՝ ձայնագրիչը նրա ձեռքից վերցնելով և 
բջջային հեռախոսի տվյալ գործողության վերաբերյալ 
տեսաձայնագրությունը ջնջելով:323   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ ՀՀ 
քննչական կոմիտեի Երևանի քննչական վարչության 

                                            
319 ՀՔԾ-ն կուսումնասիրի ԱԺ անվտանգության պետի և լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպը, 
http://www.aravot.am/2014/09/12/496640/  
320 Լրագրողի նկատմամբ բռնություն գործադրած ԱԱԾ փոխգնդապետի դեմ գործ չհարուցվեց,  

http://hetq.am/arm/news/56609/lragroxi-nkatmamb-brnutyun-gortsadrats-aats-pokhgndapeti-dem-gorts-
chharucvec.html/  
321 «Ա1+»-ի լրագրողը վերաքննիչ բողոք կներկայացնի, http://www.a1plus.am/1402790.html  
322 Լրագրողների նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունք կա. «Ա1+»-ի լրագրողի բողոքը մերժվեց, 
http://www.a1plus.am/1420086.html  
Վճռաբեկ դատարանը մերժեց, http://www.a1plus.am/1446289.html  
323 Հարուցվել է քրեական գործ՝ «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի լրագրողի մասնագիտական 
գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքի առթիվ, http://www.aravot.am/2014/10/08/504432/  

http://www.aravot.am/2014/09/12/496640/
http://hetq.am/arm/news/56609/lragroxi-nkatmamb-brnutyun-gortsadrats-aats-pokhgndapeti-dem-gorts-chharucvec.html/
http://hetq.am/arm/news/56609/lragroxi-nkatmamb-brnutyun-gortsadrats-aats-pokhgndapeti-dem-gorts-chharucvec.html/
http://www.a1plus.am/1402790.html
http://www.a1plus.am/1420086.html
http://www.a1plus.am/1446289.html
http://www.aravot.am/2014/10/08/504432/
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Կենտրոնի քննչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 164-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով (լրագրողի մասնագիտական 
գործունեությանը խոչընդոտելը) հարուցվել է քրեական գործ։ 
Դեպքի հետ կապված 2015թ. մարտի 13-ին ՀՀ Քննչական 
կոմիտեն իրավական փոխօգնության մասին Մինսկի 
կոնվենցիայի շրջանակներում քննչական պահանջ է 
ներկայացրել Ղազախստանի գլխավոր դատախազություն, իսկ 
քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել է մինչև 
Ղազախստանի դատախազությունից վերոնշյալ պահանջի 
վերաբերյալ պատասխան ստանալը:324

 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Սեփականության իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք   

Դեպք 49. Ակտիվիստ Վարդան Հարությունյան 

Ամսաթիվ՝ Սեպտեմբերի 25, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Կառավարության դիմաց 

շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ ձեռնարկատերերի 
իրականացրած բողոքի ցույցից հետո քաղաքացիական 
հագուստով անձինք բերման են ենթարկել ցույցի մասնակից 
Վարդան Հարությունյանին,   ով նաև կառավարության շենքի 
մոտ մկան թակարդներ տեղադրելու ակցիայի 
կազմակերպիչներից էր:325 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունում 
Վարդան Հարությունյանին մեղադրել են սեպտեմբերի 23-ին 
Կառավարության մոտ բողոքի ակցիայի ժամանակ 
խուլիգանություն կատարելու մեջ, մասնավորապես՝ ոտքով 
ոստիկանի հետույքին հարվածելու և սեռական բնույթի 
հայհոյանք հնչեցնելու մեջ, սակայն ակտիվիստը հայտնել է, որ 
նման բան տեղի չի ունեցել և ինքը նույնիսկ ակցիային չի 
մասնակցել: Ոստիկանության բաժնում նաև հետաքրքրվել են, 
թե արդյոք թակարդ դնելը կապված է եղել վարչապետ Հովիկ 
Աբրահամյանի հետ, որին ակտիվիստը պատասխանել է. «Դե, 

                                            
324 Լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը դարձել են առավել կոշտ, համակարգված և 
նպատակաուղղված, http://hetq.am/arm/news/62672/lragroxneri-nkatmamb-brnutyan-depqery-dardzel-en-aravel-
kosht-hamakargvats-ev-npatakauxxvats.html   
325 Քաղաքացիական հագուստով անձինք բերման են ենթարկել Կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդան 
Հարությունյանին, http://www.ilur.am/news/view/35372.html#sthash.0czDz1ng.dpuf  

http://hetq.am/arm/news/62672/lragroxneri-nkatmamb-brnutyan-depqery-dardzel-en-aravel-kosht-hamakargvats-ev-npatakauxxvats.html
http://hetq.am/arm/news/62672/lragroxneri-nkatmamb-brnutyan-depqery-dardzel-en-aravel-kosht-hamakargvats-ev-npatakauxxvats.html
http://www.ilur.am/news/view/35372.html#sthash.0czDz1ng.dpuf
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եթե Հովիկ Աբրահամյանը մուկ է, ուրեմն կապ ունի: Թակարդը 
մուկ բռնելու համար է»:326  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Հավաքների և միավորումների 
ազատություն  

Դեպք 50. «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության 

ակցիա III 

Ամսաթիվ՝ Հոկտեմբերի 2, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Կարմիր գծերի դեմ պայքարող 

«Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության անդամներին 
ոստիկանությունը, Երևան քաղաքի ծառայության բաժնի պետ 
Կարեն Մովսիսյանի գլխավորությամբ, թույլ չի տվել 
անհնազանդության ավտոերթ անցկացնել դեպի Ազգային 
ժողովի շենք:327 Քաղաքացիները քայլերթ են իրականցրել, որից 
հետո ակցիայի մասնակիցների մի մասը մեքենաներով գնացել 
է Ռադիոտուն, սակայն ոստիկանությունը քաղաքապետարանի 
մոտ փակել է նրանց ճանապարհը՝ թույլատրելով մեկ-մեկ 
անցնել, իսկ երբ երթի մասնակից Զավեն Հովհաննիսյանը 
նույնպես փորձել է անցնել, նրա ավտոմեքենան տարել  են 
տուգանային հրապարակ:328   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Տուգանային 
հրապարակում որոշ ժամանակ պահելուց հետո Զավեն 
Հովհաննիսյանին թույլ են տվել ավտոմեքենան հետ վերցնել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 51. Ակտիվիստ Արտակ Գևորգյան   

Ամսաթիվ՝ Հոկտեմբերի 12, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Հոկտեմբերի 12-ին ֆոտոլրագրող 

Նարեկ Ալեքսանյանի փողոցային ցուցահանդեսը (նկարների 
թվում կային նաև ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանական 
բռնության պատկերներով նկարներ) դիտելիս «Հակահարված» 
խմբի ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանին է մոտեցել երկու 

                                            
326 Ոստիկանության բաժնում հետաքրքրվել են. արդյոք թակարդ դնելը Հովիկ Աբրահամյանի հետ կապ 

ունի՞.«Հրապարակ», http://www.aravot.am/2014/09/26/500517/  
327 Ոստիկանները Պռոշյան փողոցում փակել են «Դուրս մեր գրպանից»-ի ավտոերթի ճանապարհը, 
http://news.am/arm/news/231958.html  
328 Ոստիկանությունը խոչընդոտել է «Դուրս մեր գրպանից» նախաձեռնության ակցիան 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/104825#sthash.NrEYTt3N.dpuf  

http://www.aravot.am/2014/09/26/500517/
http://news.am/arm/news/231958.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/104825#sthash.NrEYTt3N.dpuf
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ոստիկան և պահանջել մոտոցիկլետի փաստաթղթերը: Ապա 
մոտեցել է պարեկային ծառայության 3 մեքենա և մի քանի 
կարմիր բերետավոր, ովքեր ցուցահանդեսի հետ կապված 
հարցեր են տվել, որոնց ակտիվիստը չի պատասխանել, որից 
հետո նրանք ակտիվիստի ձեռքերը ոլորելով մտցրել են մեքենա  
և տեղափոխել ոստիկանության բաժին, որտեղ թույլ չեն տվել 
զանգահարել ՄԻՊ գրասենյակ:329  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստին 3 ժամ անց 
բաց են թողել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք 

Դեպք 52. Զոհված զինծառայողների ծնողներ I 

Ամսաթիվ՝ Հոկտեմբերի 23, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Բանակում խաղաղ պայմաններում 

զոհված 5 զինծառայողների ծնողները ՀՀ կառավարության 
շենքի մոտից երթ են իրականացրել դեպի ՀՀ նախագահի 
նստավայր՝ այդպիսով փորձելով պաշտոնյաների 
ուշադրությունը հրավիրել իրենց որդիների սպանությունների 
վրա: Նախագահական նստավայրի մոտ ոստիկանները փակել 
են նրանց ճանապարհը՝ պահանջելով չքայլել Բաղրամյան 26-ի 
մայթով, որից հետո նրանք փորձել են փողոցի երթևեկելի 
հատվածով շրջանցել ոստիկաններին, սակայն վերջիններս 
ցուցարարներին քաշքշելով և հրելով կրկին բերել են մայթ։ 
Նախագահականի մուտքի մոտ ծնողներից մեկը փորձել է 
մոտենալ դարպասին, սակայն ոստիկանները նրան հրելով և 
քաշքշելով հեռացրել են:330  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
հետագա տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 

                                            
329 Ակտիվիստը ոստիկանության բաժնում ի նշան բողոքի պառկել է, http://www.aravot.am/2014/10/13/505934/  
330 Նախագահականի դիմաց ոստիկանները քաշքշել են զոհված զինվորների ծնողներին, 

http://www.epress.am/2014/10/23/258948.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29  

http://www.aravot.am/2014/10/13/505934/
http://www.epress.am/2014/10/23/258948.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29
http://www.epress.am/2014/10/23/258948.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29


 

 

121 

պատժից զերծ մնալու իրավունք, Հավաքների և 
միավորումների ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 53. «Անոնիմուսների ամենամյա երթի» օրվա 

կապակցությամբ ակցիա 

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 5, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Մի խումբ քաղաքացիներ 

Ազատության հրապարակում «Անոնիմուսների ամենամյա 
երթի» օրվա կապակցությամբ ակցիա են կազմակերպել՝ 
պահանջելով ազատ արձակել նախօրդ տարի նույն օրը 
ազատազրկված Շանթ Հարությունյանին և ընկերներին: Նրանք 
անոնիմուսի դիմակով ու քաղբանտարկյալ Շանթ 
Հարությունյանի պատկերով պաստառով կանգնել են 
ճանապարհի՝ հետիոտնի համար նախատեսված մասում, երբ 
ոստիկանները մոտեցել են նրանց և առանց բացատրություն 
տալու խնդրել են դուրս գալ ճանապարհից:331 Որոշ ժամանակ 
անց Բաղրամյան 1 հասցեից քաշքշելով, հրելով և ձեռքերը 
ոլորելով բերման են ենթարկել ութ քաղաքացիների՝ Սուրեն 
Սահակյանին, Վահագն Մինասյանին, Մաքս Սարգսյանին, 
Տիգրան Պարսիլյանին, Արտակ Գևորգյանին, Արա 
Պետրոսյանին, Հերբերտ Գևորգյանին և Դվին Իսանյանսին:332 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Արձանագրություններ 
կազմելուց հետո բերման ենթարկված անձինք ազատ են 
արձակվել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Հավաքների և 
միավորումների ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 54. «Դեմ եմ» նախաձեռնության ակցիա IV 

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 12, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Նոյեմբերի 12-ին «Դեմ եմ» 

նախաձեռնության անդամները Ֆինանսների նախարարության  
դիմացի պուրակում ակցիա են իրականացրել՝ պահանջելով 

                                            
331 Բերման ենթարկվածը պատմում է ոստիկանների «կոմպլեքս բռնությունների մասին», 
http://www.aravot.am/2014/11/05/513136/  
332 Ազատության հրապարակից ութ քաղաքացի բերման է ենթարկվել (լրացված), 
http://civilnet.am/2014/11/05/eight-protesters-detained-anonymous/#.VeNUYSXtmko  

http://www.aravot.am/2014/11/05/513136/
http://civilnet.am/2014/11/05/eight-protesters-detained-anonymous/#.VeNUYSXtmko
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հետևել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարականին 
և կասեցնել կուտակային պարտադիր համակարգը ԲՈՒՀ-երում  
համատեղությամբ աշխատող դասախոսների համար:333 
Նախաձեռնության անդամները ցանկանում էին նամակ 
հանձնել նախարարությանը, սակայն ոստիկանության 
աշխատակիցները, պատ կազմած, նրանց թույլ չեն տվել 
անցնել նախարարության մայթ և այն ակտիվիստներին, ովքեր  
կարողացել են շրջանցել ոստիկանական պատը և մոտենալ 
նախարարության շենքին, բռնի ուժով, քաշքշելով հեռացրել 
են:334  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստների 
ահազանգով ակցիայի իրականացման վայր են գնացել Մարդու 
իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներ, 
ովքեր պնդել են, որ ոստիկանության կողմից նախարարության 
շենքին մոտենալ չթույլատրելը օրինական պահանջ չէ:335  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից 
և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 55. Զոհված զինծառայողների ծնողներ II 

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 12, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Բանակում խաղաղ պայմաններում 

զոհված զինծառայողների ծնողները ակցիա են իրականացրել 
ՀՀ նախագահական նստավայրի դիմաց:  Ծնողները դուրս են 
եկել Բաղրամյան պողոտայի երթևեկելի մաս՝ փակելով 
մեքենաների ճանապարհը, քանի որ նախագահականից նրանց 
ոչ ոք չէր մոտեցել՝ թեև տեղեկացրել էին, որ կմոտենան: 
Ոստիկանները քաշքշելով նրանց հետ են բերել մայթ, որի 
ընթացքում վատացել է Գոհար Սարգսյանի և Հերիքնազ 
Մուրադյանի ինքնազգացողությունը, և նրանց համար շտապ 
օգնություն են կանչել:  

                                            
333 «Դ!եմ եմ»-ը փորձում է լռեցնել ոստիկանությանը. ակցիա, http://www.a1plus.am/1348982.html  
334 Ոստիկանները շրջափակել են տարածքը, քաղաքացիներին թույլ չեն տալիս ջուր խմել (Ֆոտոշարք), 
http://www.aravot.am/2014/11/12/515051/  
335 Ակտիվիստները պնդում են` նախարարության շենքին մոտենալ չթույլատրելը օրինական պահանջ չէ, 
http://www.aravot.am/2014/11/12/515055/  

http://www.a1plus.am/1348982.html
http://www.aravot.am/2014/11/12/515051/
http://www.aravot.am/2014/11/12/515055/
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Զոհված զինծառայողների ծնողները կրկին փորձել են 
փակել փողոցը, սակայն ոստիկանները նրանց վերադարձրել են 
մայթ:336  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
այլ տեղեկություններ հայտնի չեն: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, 
Հավաքների և միավորումների ազատություն, Ազատ 
տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 56. Ակցիա Սահմանադրական դատարանի դիմաց  

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 14, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Մինչ ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանը քննում էր 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում 
ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության՝ 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրում 
ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանելու հարցը, դատարանի առջև մի խումբ 
քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են իրականացրել՝ պահանջելով 
հակասահմանադրական ճանաչել պայմանագիրը: 
Ոստիկանները խոչընդոտել են ակցիայի մասնակիցներին՝ 
թույլ չտալով կանգնել ՍԴ-ի դիմաց: Նրանք ցուցարարներին 
հրել են և բռնությամբ դեպի Բաղրամյան պողոտայի դիմացի 
մայթ են տեղափոխել:337 Ոստիկանական գործողությունների 
արդյունքում մի աղջիկ ուշագնաց է եղել, նրան բժշկական 
օգնություն է ցուցաբերվել: Ոստիկանները հրելով գետնին են 
գցել նաև զուգահեռաբար անկցիա իրականացնող զոհված 
զինծառայողների ծնողներից մեկին՝ Հովսեփ Մուրադյանին:338 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ ոստիկանության 
տարածած հայտարարության՝ միջադեպի հանգամանքները 
պարզելու նպատակով ոստիկանության Երևան քաղաքի 

                                            
336 Քաշքշուկ և շտապ օգնություն նախագահականի մոտ․ զոհված զինվորների ծնողների ակցիան, 

http://www.epress.am/2014/11/12/քաշքշուկ-և-շտապ-օգնություն-
նախագահակ.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EpressNewsAM+%28Ep

ress.am+Նորություններ%29  
337 Քաշքշուկներով ուղեկցված բողոքի ակցիա, ՍԴ-ի սպասելի որոշում և ...պայքարը շարունակվելու է, 
http://armtimes.com/hy/read/56296  
338 Սահմանադրական դատարանի մոտ իրավիճակը լարված է. ակտիվիստը ուշաթափվեց, 
http://news.am/arm/news/239196.html  

http://armtimes.com/hy/read/56296
http://news.am/arm/news/239196.html
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վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանի կողմից նշանակվել է 
ծառայողական քննություն, որի արդյունքում մեկ ոստիկան՝ 
Երևան քաղաքի վարչության հասարակական կարգի 
ապահովման բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության 
փոխգնդապետ Արա Սարգսյանը, ստացել է նկատողություն:339 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, 
Հավաքների և միավորումների ազատություն, Ազատ 
տեղաշարժի իրավունք   

Դեպք 57. Լրագրող Գագիկ Շամշյան  

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 25, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Եռաբլուր պանթեոնում հայկական 

ՄԻ-24 ուղղաթիռի զոհված օդաչուների հուղարկավորությունից 
առաջ լրագրողները սկսել են տեսանկարահանել զոհվածների 
լուսանկարները, սակայն մի փոխգնդապետ նրանց կոպիտ 
տոնով հորդորել է չնկարահանել և վեճի է բռնվել 
ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի և այլ նկարահանողների հետ՝ 
բղավելով. «Արա գնացեք, սրբություն չունե՞ք արա: Գնացեք՝ 
կչափալախեմ, ասում եմ՝ մի նկարի: Կիրգի՛զ, կիրգի՛զ ես 
դու»:340  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Գագիկ Շամշյանը 
Ararvot.am-ին հայտնել է, որ փոխգնդապետը ներողություն է 
խնդրել իրենից: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության 
ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 58. «Ժողովուրդ» օրաթերթ և armlur.am կայք 

Ամսաթիվ՝  Նոյեմբերի 25, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Նոյեմբերի 25-ին Կենտրոն և Նորք-

Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

                                            
339 ՀՀ Ոստիկանության հայտարարությունը. Նշանակվել է ծառայողական քննություն, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/106653#sthash.jQTCFC6E.dpuf  
Նկատողություն 1 ոստիկանի՝ ՍԴ-ի մոտ ակտիվիստներին քաշքշելուց, գետնին քարշ տալուց հետո, 
http://armtimes.com/hy/read/56508  
340 Փոխգնդապետը՝ լրագրողին. «Չափալախ կուտես, այ կիրգիզ» (Տեսանյութ), 
http://www.aravot.am/2014/11/25/519056/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/106653#sthash.jQTCFC6E.dpuf
http://armtimes.com/hy/read/56508
http://www.aravot.am/2014/11/25/519056/
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դատարանը վճռել է, որ 2012թ.-ի դեկտեմբերին «Ժողովուրդ» 
օրաթերթում և armlur.am կայքում լրագրող Սոնա Գրիգորյանի 
կողմից հրապարակված «Գործարար էլիտայի բացիլները» 
խորագրով հոդվածում գործարար Խաչիկ Խաչատրյանի 
պատիվն ու արժանապատվությունը, ինչպես նաև գործարար 
համբավը արատավորող տեղեկություններ են հրապարակվել, 
պարտավորեցրել է հերքում հրապարակել և վճարել շուրջ 2 մլն. 
դրամի փոխհատուցում:341 Հոդվածում տեղեկատվություն է 
եղել այն մասին, որ Խաչիկ Խաչատրյանին պատկանող 
«Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա»-ն ժամկետանց ձվեր է 
վաճառել:342 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Ժողովուրդ» օրաթերթի 
խմբագրությունն առաջին ատյանի դատարանի կայացրած 
վճիռը համարել է ապօրինի, չհիմնավորված, լրատվամիջոցի 
անխափան գործունեությունը խոչընդոտելուն միտված քայլ, 
իսկ փոխհատուցման չափն՝ անհամաչափ թերթի 
եկամուտներին: Լրատվամիջոցը կայացված վճռի դեմ 
ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որը երկու անգամ մերժվել է 
և միայն երրորդ անգամ՝ 2015թ. սեպտեմբերին, ընդունվել է 
վարույթ: 2016թ. մարտին ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բեկանել 
է առաջին ատյանի դատարանի կայացրած վճիռը և գործն 
ուղարկել է նույն դատարան` նոր քննության: Խաչիկ 
Խաչատրյանը ՀՀ Վերաքննիչ դատարանի կայացրած վճիռը 
բողոքարկել է, սակայն ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը բողոքը 
վարույթ չի ընդունել:  

Վճռաբեկ դատարանում բողոքարկվել է նաև Վերաքննիչ 
դատարանի՝ բողոքը վերադարձնելու մասին կայացրած 
առաջին որոշումը, սակայն բողոքը թողնվել է առանց 
քննության:  

Ի դեպ՝ 2015թ. հունիսի 24-ին «Ժողովուրդ» օրաթերթի 
բանկային հաշիվները արգելանքի տակ էին դրվել, ինչը, 
ինչպես նաև թերթի նկատմամբ անհամաչափ մեծ տուգանք 
սահմանելը դատապարտել էին մի շարք լրատվամիջոցներ:343 

                                            
341 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0062/02/13 
342 Գործարար Խաչիկ Խաչատրյանի պատճառով «Ժողովուրդ» օրաթերթի բանկային հաշիվները արգելանքի 
տակ են, http://168.am/2015/06/26/507832.html  
343 Հայաստանի տպագիր մամուլի ղեկավարների հայտարարությունը, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/117578  

http://www.datalex.am/
http://168.am/2015/06/26/507832.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/117578
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Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, Արդար 
դատաքննության իրավունք    

Դեպք 59. Կարեն Հարությունյանի ավտոմեքենան 

Ամսաթիվ՝ Նոյեմբերի 27, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Առավոտյան ժամը 6-ին հրկիզել 

են ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի՝ բակում կայանած 
ավտոմեքենան: Այրվել են մեքենայի անվադողերը: 
Հարևանների կանչով դեպքի վայր ժամանած հրշեջները մարել 
են կրակը:  

Ակտիվիստն իր ֆեյսբուքյան գրառման մեջ հայտնել է, 
որ դա իր մեքենան վնասելու երրորդ դեպքն է եղել:344  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Այդ օրերին Երևանի 
տարբեր հատվածներում անհայտ անձինք հրկիզել են նաև 
Հիմնադիր խորհրդարանի հինգ-վեց անդամների 
ավտոմեքենաները, որոնցից մեկը՝ Ազգային անվտանգության 
ծառայության շենքի մոտ:345  

Ըստ ՀՀ Քննչական կոմիտեի տարածած 
հաղորդագրության՝ ավտոմեքենաների հրկիզման դեպքերից 4-
ի, այդ թվում՝ Կարեն Հարությունյանի դեպքի վերաբերյալ 
հարուցվել է քրեական գործ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 185-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի, 1 դեպքի վերաբերյալ` ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 1 
դեպքի վերաբերյալ՝ 34-185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի 
հատկանիշներով։ Քրեական գործերի շրջանակներում 
մեքենաների սեփականատերերը տուժող են ճանաչվել:346 

Դեկտեմբերի 10-ին ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանը դեպքերի հետ կապված լրագրողների հետ 
զրույցում նշել է. «Նույնիսկ մեքենա կա, որ պետք է ուրիշ տեղ 
տեղակայված լիներ, սակայն տեղակայվել է այլ տեղ: Միայն մի 
դեպքում կա տեսախցիկ, որը ոչինչ էլ չի ֆիքսել: Տարօրինակ 
գործ է, բայց հաստատ բացահայտվելու է»: Ի պատասխան 
Նախախորհրդարանը տարածել է Շահեն Պողոսյանի 

                                            
344 Հրկիզել են ակտիվ քաղաքացիների ավտոմեքենաները, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/107204 
345 Հրկիզել են մեքենաներ. մենք ընդունում ենք մարտահրավերը, http://hetq.am/arm/news/57542/hrkizel-en-
meqenaner-menq-yndunum-enq-martahravery.html  
346 Հարուցվել է 6 քրեական գործ՝ ավտոմեքենաների հրկիզման դեպքերի կապակցությամբ, 
http://www.a1plus.am/1352969.html 

http://hetq.am/arm/news/57542/hrkizel-en-meqenaner-menq-yndunum-enq-martahravery.html
http://hetq.am/arm/news/57542/hrkizel-en-meqenaner-menq-yndunum-enq-martahravery.html


 

 

127 

ավտոմեքենայի հրկիզման դեպքի մի տեսագրություն՝ 
կատարված մոտակա խանութներից մեկի տեսախցիկով, 
որտեղ երևում է, որ «ավտոմեքենան հրկիզողը շատ 
ինքնավստահ է, բացարձակապես չի շտապում ու խուճապի չի 
մատնվում և որեւէ ջանք չի գործադրում ԱԱԾ-ի 
տեսախցիկներից դեմքը թաքցնելու համար»:347 

Այնուամենայնիվ գործերը չեն բացահայտվել:  
Վերաբերելի իրավունք՝  Սեփականության իրավունք, 

Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 60. Գայանե Առուստամյան և Արմեն Հովհաննիսյան  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 1, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Դեկտեմբերի 1-ին ՀՌԱԱՀ 

գրասենյակում մի շարք հասարակական 
կազմակերպությունների, կուսակցությունների 
ներկայացուցիչների և անհատ քաղաքացիների հանդիպման 
ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել լրագրող, ակտիվիստ 
Գայանե Առուստամյանի և «Հայազն» ազգայնական 
կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Հովհաննիսյանի 
միջև: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ մի խումբ 
ակտիվիստների և կազմակերպությունների տարածած 
հայտարարության՝ Արմեն Հովհաննիսյանը ԵՄ դրոշով 
ակցիային մասնակցելու առաջարկությամբ հանդես գալու 
համար Գայանե Առուստամյանի հասցեին նախ սեռական 
բռնության սպառնալիք և հայհոյանքներ է հնչեցրել, 
այնուհետև հարձակվել է նրա վրա: Գայանե Առուստամյանը 
դիմել է ինքնապաշտպանության, իսկ Արմեն Հովհաննիսյանը և 
նրա կուսակիցները դուրս են հրավիրվել տարածքից:348   

«Հայազն» կուսակցության վարչությունը պատասխան 
հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում էր. ««Հայազն» 
կուսակցության վարչությունը, համակողմանի 
ուսումնասիրելով միջադեպը, հայտարարում է, որ 
կուսակցության անդամ Արմեն Հովհաննիսյանի 
մասնակցությամբ տեղի ունեցածի մասին հայտարարությունը 

                                            
347 Նախախորհրդարանը հայտարարում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանը կեղծում է (տեսանյութ), 
http://armtimes.com/hy/read/57323 
348 Գայանե Առուստամյանի նկատմամբ հարձակման վերաբերյալ հայտարարություն, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/107653#sthash.fe2xPjTt.dpuf  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/107653#sthash.fe2xPjTt.dpuf
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չի համապատասխանում իրականությանը: Մասնավորապես 
վեճն առաջացել է ոչ թե ԵՄ, այլ ԼԳՏԲ դրոշի մասին 
առաջարկությունից հետո, որին հաջորդել են Առուստամյանի 
վիրավորանքները: Այնուհետև Առուստամյանն ինքն է 
ֆիզիկական հարձակման ենթարկել Արմեն 
Հովհաննիսյանին»:349 «Քաղաքացիական ազգային 
նախաձեռնություն» ՀԿ-ի համակարգող Հրայր Մանուկյանը և 
«Քաղաքացիական գիտակցություն» ՀԿ-ի նախագահ Նարեկ 
Սամսոնյանը,  ովքեր հանդիսանում էին վերոնշյալ 
հանդիպման կազմակերպիչները, նույնպես հայտարարություն 
են տարածել՝ նշելով, որ վեճը կապված է եղել ԵԱՏՄ-ին 
անդամակցության դեմ կազմակերպվելիք ցույցի ժամանակ 
ԼԳՏԲ դրոշով հանդես գալու հետ, հնչել են փոխադարձ 
հայհոյանքներ և ոչ թե Արմեն Հովհաննիսյանն  է հարձակվել 
Գայանե Առուստամյանի վրա, այլ վերջինս է մի քանի անգամ 
հարվածել Արմեն Հովհաննիսյանին: Նրանք ընդգծել են նաև 
այն փաստը, որ Գայանե Առուստամյանի նկատմամբ 
հարձակման վերաբերյալ տարածված հայտարարության տակ 
ստորագրած անձանցից որևէ մեկը ներկա չի եղել դեկտեմբերի 
1-ի միջադեպին՝ բացառությամբ Գայանե Առուստամյանի:350 
Վերջինս այդ հայտարարությունը «լղոզված ու ծայրից ծայր 
դեմագոգիա» է անվանել՝ հայտնելով, որ ի սկզբանե ինքը 
հայտարարել է, որ ԵՄ դրոշով է ցանկանում գնալ հավաքին, 
սակայն Արմեն Հովհաննիսյանի ագրեսիվ արձագանքից հետո 
ասել է, որ ոչ միայն ԵՄ դրոշը, այլ ցանկացած դրոշ, այդ թվում՝ 
ԼԳԲՏ դրոշը կարող է տանել իր հետ՝ որպես բազմազանության 
նշան: Նա նաև հայտնել է, որ ապտակել է Արմեն 
Հովհաննիսյանին իր հասցեին փողոցային հայհոյանք 
հնչեցնելուց հետո:351 Aravot.am-ի հետ զրույցում Արմեն 
Հովհաննիսյանը չի նշել, թե իրականում ինչից է սկսվել վեճը, 
սակայն պնդել է, որ չի հարձակվել լրագրողի վրա ու նպատակ 
չի ունեցել նրա նկատմամբ բռնություն գործադրել: Իսկ 
վերոնշյալ հայտարարության տակ ստորագրողներին անվանել 

                                            
349Ակտիվիստը ցանկացել է փոքրամասնությունների դրոշ պարզել. «Հայազն» 

http://www.a1plus.am/1354860.html  
350 Հայտարարություն Գայանե Առուստամյանի նկատմամբ «հարձակման» վերաբերյալ, 
http://www.aravot.am/2014/12/09/523131/  
351 «Փողոցային հայհոյանքների համար ապտակել եմ Արմեն Հովհաննիսյանին». Գայանե Առուստամյան, 
http://www.aravot.am/2014/12/09/523447/  

http://www.a1plus.am/1354860.html
http://www.aravot.am/2014/12/09/523131/
http://www.aravot.am/2014/12/09/523447/
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է «բանդա, որն իր անդամին պաշտպանում է անկախ նրանից 
նա մեղավոր է, թե ոչ»:352 «Հայազն» կուսակցությունը 
հայտարարություն է տարածել՝ հայտնելով, որ զրպարտության 
մեղադրանքով հայց են պատրաստում ընդդեմ Գայանե 
Առուստամյանի և այդ հայտարարությունը ստորագրած մյուս 
անձանց:353  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խտրականությունից զերծ 
մնալու իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 61. Ակցիա Ազգային ժողովի մուտքի մոտ 

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 2, 2014թ. 
  Նկարագրություն՝ Ազգային ժողովի մուտքի դիմաց 

«Ո՛չ պարտադրվող СССР մաքսային միությանը» պաստառով 
քաղաքացիները ԱԺ մտնող պատգամավորներին կոչ են արել 
դեմ քվեարկել ԵԱՏՄ-ի՝ Հայաստանի անդամակցության մասին 
պայմանագրին: Երբ ակտիվիստներից մեկը ՀՀԿ պատգամավոր 
Վազգեն Կարախանյանին ասել է «եթե կողմ քվեարկեք, ուրեմն 
դավաճան եք», պատգամավորը պատասխանել է. «Նենց 
կապտակեի քեզ: Դու գիտե՞ս խորհրդային տարիներին ոնց եմ 
պայքարել»:354 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 62. Լրագրող, ակտիվիստ Գայանե Առուստամյան  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 4, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Դեկտեմբերի 4-ին ԱԺ-ի՝ Դեմիրճյան 

փողոցին հարող մուտքի մոտ բողոքի ցույց է տեղի ունեցել 
ընդդեմ ԵԱՏՄ անդամակցության: Ցույցի մասնակից Գայանե 

                                            
352 «Լրագրողի համար թայֆայական կարգապահությունն ավելի կարևոր է. գործ ունենք բանդայի հետ». Արմեն 

Հովհաննիսյան, http://www.aravot.am/2014/12/09/523451/  
353 «Հայազնի» իրավաբանները զրպարտության մեղադրանքով հայց են պատրաստում՝ ընդդեմ Գայանե 
Առուստամյանի ու մյուս ստորագրողների, http://www.aravot.am/2014/12/09/523295/  
354 ՀՀԿ պատգամավորը ակտիվիստին՝ «Քեզ նենց կապտակեի» (Տեսանյութ), 
http://www.aravot.am/2014/12/02/520993/  

http://www.aravot.am/2014/12/09/523451/
http://www.aravot.am/2014/12/09/523295/
http://www.aravot.am/2014/12/02/520993/


 

 

130 

Առուստամյանը Աժ-ի շենք մտնող Սամվել Ալեքսանյանին ասել 
է. «Լֆիկ, ամոթ», ինչին պատգամավորը պատասխանել է 
հետևյալ կերպ. «Տո այ համբալի մեկը: Հեսա կհելնեմ գլուխդ 
վրիցդ կպոկեմ, այ ոչխար»:355  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 63. «Ընդդեմ պետական ահաբեկչության» երթ 

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 15, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Դեկտեմբերի սկզբին ՀԱԿ 

խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի և 3 
ազատամարտիկների վրա տեղի ունեցած հարձակումները 
դատապարտելու նպատակով մոտ 70 քաղաքացի  
արվեստագետ Արա Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ երթ են 
իրականացրել: Ի սկզբանե նախատեսված էր երթով քայլել 
դեպի ՀՀ ոստիկանության շենք, ապա՝ դեպի նախագահական 
նստավայր, սակայն Նալբանդյան փողոցի վրա գտնվող 
Ոստիկանության շենքի հանդիպակաց մայթեզրին կանգնած 
մոտ 50 ոստիկան շուրջ երկու ժամ ակցիայի մասնակիցներին 
առանց բացատրություն տալու թույլ չեն տվել մոտենալ 
շենքին:356 Ի պատասխան լրագրողի զանգին Ոստիկանության 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Արմեն 
Մալխասյանը հորդորել է 15 րոպե անց զանգահարել, սակայն 
հետագա զանգերին չի պատասխանել:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հավաքի վայր ժամանած 
ՄԻՊ-ի աշխատակցին ոստիկաններից մեկը հայտնել է, որ 
ակցիայի մասնակիցներին թույլ չեն տվել մոտենալ 
ոստիկանության շենքին, քանի որ «ագրեսիվ 
տրամադրվածություն» են զգացել: 

                                            
355 Սամվել Ալեքսանյանը՝ ցուցարարին. «Համբալի մեկը, գլուխդ վրիցդ կպոկեմ, այ ոչխար» (Տեսանյութ), 
http://www.aravot.am/2014/12/04/521830/  
356 Պետական ահաբեկչության դեմ ակցիան ընդհատվեց․ ոստիկանները «ագրեսիա» նկատեցին, 

http://www.epress.am/2014/12/15/261017.html  

http://www.aravot.am/2014/12/04/521830/
http://www.epress.am/2014/12/15/261017.html
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Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 
ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, Ազատ 
տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 64.Ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյան  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 20, 2014թ. 
Նկարագրություն՝ Երկու երիտասարդ ծեծի են 

ենթարկել Վաղինակ Շուշանյանին, ով դեկտեմբերի 19-ին 
կառավարության դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ, 
անդրադառնալով ազատամարտիկներին ու ՀԱԿ 
պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու 
դեպքերին, ինչպես նաև փոխոստիկանապետ Լևոն 
Երանոսյանի աղմկահարույց հայտարարություններին ասել է. 
«Տո ես էլ եմ քրֆում իրա նախագահին, մորն էլ, հորն էլ, մի 
բան էլ ավել»: Ծեծի արդյունքում ակտիվիստի շրթունքը 
պատռվել է, իսկ գլուխն այտուցվել է:357  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
Վաղինակ Շուշանյանը դիմել է ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժին և սկսվել է հետաքննություն: 
Դատաբժշկական փորձաքննությամբ գանգի վերին 
հատվածում հեմատոմայի նշաններ են հայտնաբերվել:358 
Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, սակայն 
կարճվել է մեղավորներ չհայտնաբերելու հիմքով: Դեպքի 
վայրում տեսախցիկներ ունեցող «Փարկինգ սիթի» 
ընկերությունը դեպքի տեսանկարահանումները 
ոստիկանության չի տրամադրել՝ պատճառաբանելով, որ 
միջադեպի ժամանակ (19:30-ի սահմաններում) տարածքում 
հոսանք չի եղել և այն չի տեսանկարահանվել։ «Հայաստանի 
Էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը հաստատել է այդ 
փաստարկը, մինչդեռ Վաղինակ Շուշանյանը հայտարարել է, որ 
դեպքի վայրում բնականոն լուսավորություն է եղել, ուստի 
հոսանքի հետ կապված խնդիր չէր կարող լինել:359 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 

                                            
357 Ծեծել են՝ ասելով. «Էդ դո՞ւ էիր քրֆում նախագահին, այ թուլա, դե կեր», 
http://www.aravot.am/2014/12/22/527387/  
358 Պնդելու եմ, որ քրգործ հարուցվի. Վաղինակ Շուշանյան, http://armtimes.com/hy/read/57783  
359 Քննարկում են ոստիկանությանը դատի տալու հարցը, http://www.aravot.am/2015/03/24/554140/  

http://www.aravot.am/2014/12/22/527387/
http://armtimes.com/hy/read/57783
http://www.aravot.am/2015/03/24/554140/
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պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք 
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2015թ. դեպքեր 
 

Դեպք 1. Լրագրող Անի Գևորգյան 

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 1, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ամանորի գիշերը «Չորրորդ 

իշխանություն» թերթի լրագրող Անի Գևորգյանի բնակարանից 
գողացել են նրան և թերթի խմբագրությանը պատկանող երկու 
Canon տեսախցիկ և նրա եղբորը՝ newsline.am-ի օպերատոր 
Սարգիս Գևորգյանին պատկանող, արխիվային և 
աշխատանքային նյութեր պարունակող համակարգիչ, 
էլեկտրոնային կրիչներ և նեթբուք: Անի Գևորգյանի 
հաղորդմամբ գողերը բնակարանում նաև այլ դարակներ են 
բացել, սակայն վերցրել են տեղեկատվություն պարունակող 
տեխնիկա, ինչը լրագրողի համոզմամբ այդ իրերի 
նպատակային գողություն է:360 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
դիմել են ոստիկանություն, հարուցվել է քրեական գործ:361 
Քրեական գործի վարույթը 2015թ. մարտի 31-ին կասեցվել է, 
սակայն նույն թվականի ապրիլին այն վերսկսվել է:362  

Վերաբերելի իրավունք՝ Սեփականության իրավունք 

Դեպք 2. Բողոքի ակցիա ՌԴ դեսպանատան մոտ 

Ամսաթիվ՝ Հունվարի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ 2015թ. հունվարի 12-ին Գյումրիում 

Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող 
Վալերի Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու 
պահանջով ակցիա  է տեղի ունեցել ՌԴ դեսպանատան մոտ: 
Երբ ակցիայի մասնակիցներից մեկը փորձել է այրել 
Ռուսաստանի Դաշնության դրոշը, ոստիկանները բոլորին 
օղակի մեջ են առել՝ թույլ չտալով մոտենալ դեսպանատան 
շենքին: Ոստիկանները կոպտորեն հրում էին ակցիայի 
մասնակիցներին: Նրանցից երկուսին՝ Տիգրան Խզմալյանին և 

                                            
360 Լրագրողի բնակարանից գողություն են կատարել, http://hetq.am/arm/news/57999/lragroxi-bnakaranic-

goxutyun-en-katarel.html  
361 Լրագրողի բնակարանից կատարված գողության փաստով հարուցվել է քրեական գործ, 
https://hetq.am/arm/news/58003/lragroxi-bnakaranic-katarvats-goxutyan-pastov-harucvel-e-qreakan-gorts.html  
362 Գործի քննությունը վերսկսվել է, http://www.chi.am/index.cfm?objectid=0FE5BA90-E45E-11E4-
83280EB7C0D21663  

http://hetq.am/arm/news/57999/lragroxi-bnakaranic-goxutyun-en-katarel.html
http://hetq.am/arm/news/57999/lragroxi-bnakaranic-goxutyun-en-katarel.html
https://hetq.am/arm/news/58003/lragroxi-bnakaranic-katarvats-goxutyan-pastov-harucvel-e-qreakan-gorts.html
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=0FE5BA90-E45E-11E4-83280EB7C0D21663
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=0FE5BA90-E45E-11E4-83280EB7C0D21663
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Արծրուն Նշանյանին բերման են ենթարկել այն բանից հետո, 
երբ նրանք փորձել են ճեղքել ոստիկանական շղթան:363 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկված 
անձանց նկատմամբ Վարչական իրավախախտումների մասին 
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով կազմվել է արձանագրություն: 
Ոստիկանությունը նրանց դեմ հայցեր է ներկայացրել ՀՀ 
Վարչական դատարան: 2016թ. մարտի 10-ին ՀՀ Վարչական 
դատարանը Արծրուն Նշանյանի նկատմամբ նշանակել է 50.000 
դրամ տուգանք, վճիռը բողոքարկվել է: 2016թ. մայիսի 12-ին ՀՀ 
Վարչական դատարանը մերժել է Տիգրան Խզմալյանի դեմ 
հայցը:364  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք, Ազատ տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 3. Բողոքի ակցիա ՀՀ գլխավոր դատախազության 

մոտ 

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ 2015թ. հունվարի 12-ին Գյումրիում 

Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդն իրականացրած Վալերի 
Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջով ՌԴ 
դեսպանատան մոտ ակցիա իրականացնող ակտիվիստները 
բողոքի ցույցը շարունակել են ՀՀ գլխավոր դատախազության 
մոտ, որտեղ ոստիկանները շղթա էին կազմել՝ ակցիայի 
մասնակիցներին թույլ չտալով անցնել Դատախազության 
մայթ: Արգիշտի Կիվիրյանը և ևս մեկ ակտիվիստ 
ոստիկանական շղթան ճեղքելու փորձ կատարելուց հետո 
բերման են ենթարկվել:365  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունը 
Արգիշտի Կիվիրյանին Վարչական իրավախախտումների 
մասին օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով պատասխանատվության 
ենթարկելու պահանջով հայց է ներկայացրել Վարչական 
դատարան: Ակտիվիստը ոստիկանների գործողությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու պահանջով հակընդդեմ հայց է 

                                            
363 ՌԴ դեսպանատան մոտ բողոքի ցույցի երեք մասնակիցներ բերման ենթարկվեցին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26795699.html  
364 www.datalex.am ,Դատական Գործ N: ՎԴ/0770/05/15, Դատական Գործ N: ՎԴ/0769/05/15  
365 ՀՀ գլխավոր դատախազության մոտից բերման են ենթարկել Արգիշտի Կիվիրյանին, 
http://news.am/arm/news/247925.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/26795699.html
http://www.datalex.am/
http://news.am/arm/news/247925.html
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ներկայացրել: 2016թ. ապրիլի 14-ի որոշմամբ ՀՀ Վարչական 
դատարանը կասեցրել է գործի քննությունը մինչև 
Սահմանադրական դատարանի կողմից Կիմ Մինասյանի, 
Լուսինե Հարությունյանի և Վարդես Գասպարիի դիմումի հիման 
վրա Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով 
որոշում կայացնելը։366 

Վերաբերելի իրավունք՝  Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք, Ազատ տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 4. Բողոքի ակցիա Գյումրիում  

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Քաղաքացիները հավաքվել էին 

Շիրակի մարզի դատախազության մոտ՝ պահանջելով 
հայկական կողմին հանձնել Գյումրիում Ավետիսյանների 
ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի 
Պերմյակովին: Հավաքի մասնակիցները Դատախազության 
մոտից շարժվել են դեպի ՌԴ հյուպատոսություն, սակայն 
հյուպատոսությունից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա 
ոստիկանությունը շղթա էր կազմել՝ թույլ չտալով նրանց 
մոտենալ հյուպատոսության շենքին: Բախումներ են սկսվել 
ոստիկանության և երթի մասնակիցների միջև, որոնց 
ընթացքում որոշ քաղաքացիներ սկսել են ոստիկանների 
ուղղությամբ քարեր նետել, իսկ վերջիներս կիրառել են 
լուսաձայնային նռնակներ և մահակներ:367 Բախումների 
արդյունքում 33 հոգի դիմել է բուժհաստատություն, որոնցից 
23-ը ոստիկան:368 Բերման է ենթարկվել 21 քաղաքացի (այդ 
թվում՝ լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը), որոնցից 19-ի նկատմամբ 
կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրություն:369 ՀՀ ոստիկանապետի տեղակալ Սամվել 

                                            
366 www.datalex.am, Դատական Գործ N: ՎԴ/0768/05/15 
367 Ոստիկանությունն արեց ամեն ինչ, որ ոստիկաններ վիրավորվեն, http://www.aravot.am/2015/01/16/532784/ 
Գյումրիում և Գյումրիի շուրջ․ թարմացվող լուրեր, http://civilnet.am/2015/01/15/gyumri-murder/#.Vs1ZC32LRMw 
368 Գյումրիի հիվանդանոց է դիմել 33 հոգի, որոնցից 10-ը քաղաքացի, 23-ը՝ ոստիկան, 

http://analitik.am/news/view/30757#sthash.e2SVXSV4.dpuf  
369 ՀՀ փոխոստիկանապետը՝ Գյումրիում ոստիկանական լրացուցիչ ուժեր մտցնելու, բերման ենթարկված 
անձանց ու վիրավորների մասին, http://www.aravot.am/2015/01/16/532994/  

Ոստիկանության անպատիժ բռնությունները Գյումրիում. պատմում են տուժածները, 
http://168.am/2015/01/24/448427.html  

http://www.datalex.am/
http://analitik.am/news/view/30757#sthash.e2SVXSV4.dpuf
http://www.aravot.am/2015/01/16/532994/
http://168.am/2015/01/24/448427.html
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Հովհաննիսյանի հաղորդմամբ բերման ենթարկված անձինք 
սահմանված ժամկետում ազատ են արձակվել, սակայն 
լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը հայտնել է, որ իր հետ բերման 
ենթարկված անձանց 3 ժամից ավել են պահել: Նա նաև 
հայտնել է, որ ոստիկանության աշխատակիցը խախտել իր 
մասնագիտական, օրինական գործունեություն իրականացնելու 
իրավունքը` հորդորելով անջատել տեսախցիկը:370 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ 
բռնություն գործադրելու հոդվածներով հարուցվել է քրեական 
գործ:371 Փետրվարի 4-ին Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղի 
բնակիչ 22-ամյա Մնացական Ալեքսանյանը, ով մասնակցել էր 
հունվարի 15-ի դեպքերին, բերման է ենթարկվել Շիրակի 
մարզի Մարալիկի քննչական բաժին և ձերբակալվել է:372 
Փետրվարի 5-ին Մ. Ալեքսանյանի փաստաբան Հայկ 
Հարությունյանը հայտնել է, որ իրենց չեն տրամադրել նրա 
նկատմամբ կատարված քննչական գործողությունների 
արդյունքները:373 Փետրվարի 6-ին Մնացականը ազատ է 
արձակվել374, իսկ փետրվարի 12-ին նրա նկատմամբ 
մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 258 
հոդվածի 4-րդ մասով (խուլիգանություն), որպես խափանման 
միջոց ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին:375 

Փետրվարի 26-ին քրեական գործի շրջանակներում 
հարցաքննության է հրավիրվել 25-ամյա Անուշավան 
Հարությունյանը և նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել 
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով՝ 
(խուլիգանության և հասարակական կարգը կոպիտ 
խախտելը)։ Անուշավան Հարությունյանի նկատմամբ նույնպես 

                                            
370 «Գալիս ե՞ք, թե տանենք ձեզ», http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/109128  
371 Քրգործ՝ Գյումրիում ինքնաբուխ ակցիայի ժամանակ կատարված գործողությունների առթիվ, 

http://www.azatutyun.am/content/news/26799091.html  
372 Գյումրիում ձերբակալվածի հոր խոսքերով՝ որդին երեք դիվերսիա է հետ մղել, 

http://hetq.am/arm/news/58404/gyumrium-dzerbakalvatsi-hor-khosqerov-ordin-ereq-diversia-e-het-mxel.html 
373 Գյումրիում ձերբակալված երիտասարդին արձանագրությունները չեն տրամադրել․ փաստաբան, 

http://www.epress.am/2015/02/05/262211.html 
374 Գյումրիի դեպքերի առնչությամբ ձերբակալված երիտասարդը ազատ արձակվեց, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26834187.html 
375 Սառնաղբյուրցի Մնացական Ալեքսանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել, 
http://armtimes.com/hy/read/59582 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/109128
http://www.azatutyun.am/content/news/26799091.html
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խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու 
մասին։376 

Ըստ Մնացական Ալեքսանյանի պաշտպան Հայկ 
Հարությունյանի՝ 2015թ. մարտի դրությամբ գործով 
մեղադրյալների թիվը եղել է 19: Նրանցից հայտնի են միայն 
Մնացականի, Անուշավանի և անչափահաս Սամվել Սարգսյանի 
անունները, և նրանց բոլորի նկատմամբ որպես խափանման 
միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը:377 Հայկ 
Հարությունյանը հայտնել է, որ բախումների ժամանակ 
նետված քարերը վեց ամիս անց ուղարկվել են 
փորձաքննության: Փաստաբանը բազմիցս քրեական գործը 
կարճելու միջնորդություն է ներկայացրել՝ նշելով, որ գործի 
քննության ողջամիտ ժամկետներն անցել են, սակայն դրանք 
մերժվել են: Նրա կարծիքով նախաքննությունն անհիմն 
կերպով ձգձգվում է, ինչի արդյունքում մեղադրյալները զրկված 
են մնում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից:378 2016թ. 
հունիսի 2-ի դրությամբ գործի նախաքննությունը 
շարունակվում է:379 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք, Տեղեկատվության ազատություն, Ազատ 
տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք   

Դեպք 5. Հավաք Ազատության հրապարակում  

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ավետիսյանների ընտանիքի 

սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայկական 
կողմին հանձնելու պահանջով 2015թ. հունվարի 15-ի երեկոյան 
Գյումրիում տեղի ունեցող ակցիային Երևանի Ազատության 
հրապարակից ուղիղ եթերով հետևող և զորակցող մի խումբ 

                                            
376 Գյումրիում բախումների գործով 25-ամյա երիտասարդին մեղադրանք առաջադրեցին, 
http://news.am/arm/news/254529.html 
377 Գյումրիի բախումների գործ. մեղադրյալների թիվը 19-ն է, http://news.am/arm/news/259273.html  
378 Պատերազմ մեկնած ակտիվիստի նկատմամբ քրեական հետապնդումը չեն դադարեցնում, 
http://www.aravot.am/2016/06/02/699884/  
379 Գյումրիի բախումների գործով «քարերը ստուգելու» փորձաքննություն է նշանակվել, 
http://armtimes.com/hy/read/72833 

http://news.am/arm/news/259273.html
http://www.aravot.am/2016/06/02/699884/ 
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քաղաքացիներին է մոտեցել ոստիկանության փոխգնդապետ 
Կարեն Մովսիսյանը և հայտարարել, որ ըստ իրենց ունեցած 
օպերատիվ տվյալների հավաքվածների մոտ զենք կա և նրանք 
պատրաստվում են զանգվածային անկարգություններ 
իրականացնել: Համազգեստով և քաղաքացիական հագուստով 
ոստիկանները բռնությամբ բերման են ենթարկել 38 հոգու՝ այդ 
թվում օպերատոր Արմեն Ադամյանին, «Armenia Today» 
լրատվական գործակալության համակարգող Արգիշտի 
Կիվիրյանին, ակտիվիստներ Մարիա Հովսեփյանին, Կարեն 
Հարությունյանին, Արեգ Կյուրեղյանին, իրավապաշտպան 
Ավետիք Իշխանյանին, փաստաբան Լուսինե Սահակյանին, 
Հիմնադիր խորհրդարանից Վարդան Բալյանին, Էդուարդ 
Գյոզալյանին, Նարեկ Վարազդատյանին,  Ալեք Ենիգոմշյանին,  
Գևորգ Սաֆարյանին, և այլն:380 Բերման ենթարկվածներից 
Արմեն Ադամյանին ոստիկանները ծեծի են ենթարկել, նրա 
աչքի տակ կապտուկ է հայտնվել:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանների 
գործողությունների վերաբերյալ իրավապաշտպան Ավետիք 
Իշխանյանն ասել է. «Մարդկանց որս, ես ուրիշ անուն չեմ 
կարող սրան դնել. խաղաղ կանգնած են, գալիս են մարդկանց 
առևանգում, տանում են»: 

Բերման ենթարկված բոլոր անձինք ազատ են 
արձակվել: Նրանցից մեկի նկատմամբ կազմվել է վարչական 
իրավախախտման մասին արձանագրություն, երկուսի՝ Կարո 
Եղնուկյանի և Գագիկ Սարուխանյանի մոտ գազային 
ատրճանակներ են հայտնաբերվել: Ոստիկանները մինչ նրանց 
բերման ենթարկելն են իմացել, որ նրանց մոտ ատրճանակներ 
են եղել, սակայն դրանք վերցրել են միայն ոստիկանական 
բաժնում, ինչը հիմքը է տալիս ենթադրելու, որ 
ոստիկանությունը գազային ատրճանակների առկայությունն 
օգտագործել է որպես պատրվակ հավաքը ցրելու համար:381 

                                            
380 Ազատության հրապարակից բերման են ենթարկում տասնյակ մարդկանց, 
http://news.am/arm/news/247994.html 
Երևանում երեկոյան բերման է ենթակվել 38 հոգի, 2-ի մոտ ատրճանակ է հայտնաբերվել, 

http://news.am/arm/news/248017.html  
381 Ոստիկանություն. Երեկ բերման ենթարկվածներից երկուսը զինված են եղել, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26797631.html  

Կարո Եղնուկյանը և Գագիկ Սարուխանյանը ոստիկանության թույլտվությամբ կրել են գազային 
ատրճանակներ, http://www.aravot.am/2015/01/16/533009/  

http://news.am/arm/news/247994.html
http://news.am/arm/news/248017.html
http://www.azatutyun.am/content/article/26797631.html
http://www.aravot.am/2015/01/16/533009/
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Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք, Տեղեկատվության ազատություն   

Դեպք 6. Ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյան  

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 17, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հունվարի 17-ի երեկոյան Երևան 

քաղաքի Կողբացի 29 հասցեի մոտ 4 դիմակավորված անձինք 
մահակներով և ոտքերով ծեծի են եթարկել քաղաքացիական 
ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանին (հայտնի է նաև «Նավակ 
Ճոճող» անունով) և նրա ընկերոջը՝ Նարեկ Մարտիրոսյանին: 
Վիլեն Գաբրիելյանին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել 
են հիվանդանոց: Նրան պատճառվել է փակ գանգուղեղային 
վնասվածք, քերծվածքներ, արյունազեղումներ և սալջարդ:382 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
2015թ. հունվարի 30-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 117-րդ և 118-
րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ:  

Ըստ «Չորրորդ իշխանություն» թերթի՝ ծեծի 
պատվիրատուն եղել է ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Հրանտ 
Մարգարյանը, իսկ պատճառն այն է եղել, որ ՀՅԴ անդամ 
Վահան Հովհաննիսյանի մահվանից հետո Վիլեն Գաբրիելյանն 
իր ֆեյսբուքյան էջում նրա մասին կոշտ է արտահայտվել:383 
Ակտիվիստը, ով հայտարարել էր, որ ծեծի պատվիրատու է 
համարում Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, հայտնել 
է, որ այդպիսի լուրերը գլխավոր պատվիրատուից 
ուշադրությունը շեղելու նպատակ ունեն:384 

Քրեական գործի վարույթը կարճվել է, հանցագործները 
չեն հայտնաբերվել։385 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք  

                                            
382 Ծեծի է ենթարկվել ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, http://www.azatutyun.am/content/article/26799493.html 

Հարուցվել է քրեական գործ Վիլեն Գաբրիելյանի և Նարեկ Մարտիրոսյանի նկատմամբ կիրառված բռնարարքի 
դեպքի առթիվ, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/109825#sthash.nH30u3XF.dpuf  
383 «Չորրորդ իշխանություն». «Նավակ ճոճողին» ծեծել են Հրանտ Մարգարյանի հրահանգո՞վ, 

http://news.am/arm/news/249281.html 
384 Վիլեն Գաբրիելյան. «Գլխավոր պատվիրատուից մեղադրանքը շեղելու  միտում եմ տեսնում», 
http://www.aravot.am/2015/01/27/536022/  
385 Քաղաքացիական ակտիվիստը բարձրաձայնում է իրեն ծեծի ենթարկելու մասին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27496975.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/26799493.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/109825#sthash.nH30u3XF.dpuf
http://www.aravot.am/2015/01/27/536022/
http://www.azatutyun.am/content/article/27496975.html
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Դեպք 7. Ֆոտոլրագրող Անուշավան Շահնազարյան 

Ամսաթիվ՝  Հունվարի 31, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 

սահմանին՝ Բերձորի մոտ ոստիկանները դաժան ծեծի են 
ենթարկել «Հիմնադիր խորհրդարանի» կազմակերպած 
«Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի» շարժման ավտոերթի 
մասնակիցներին: Բռնության ենթարկվածների թվում է եղել  
նաև «Նոյյան Տապան» լրատվական գործակալության 
ֆոտոլրագրող Անուշավան Շահնազարյանին, ով լուսաբանում 
էր ավտոերթը: Նա հայտնել է, որ լրագրող է, սակայն ի 
պատասխան ասել են, որ «թքած ունեն»: Լրագրողը ստացել է 
մի շարք մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել է 
հիվանդանոց: Խլել են նրա տեսախցիկը: Միջադեպի ժամանակ 
բռնության են ենթարկվել նաև Հիմնադիր խորհրդարանի 
օպերատորներ Արսեն Խեչոյանը և Արմեն Ադամյանը:386  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ Հայաստանում 
խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների 
իրավունքների խախտումների մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. 
տարեկան զեկույցի՝ «Նոյյան տապան» գործակալությունը 
դեպքի առիթով դիմել է Հայաստանի և Արցախի 
ոստիկանություններին։ Հայաստանի ոստիկանությունից 
պատասխանել են, որ իրավասու չեն հանցագործության մասին 
հայտարարություն ընդունելու, քանի որ դեպքը Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում չի եղել, իսկ Արցախի 
ոստիկանությունն անհրաժեշտ է համարել, որ լրագրողն 
անձամբ ներկայանա: 

Անուշավան Շահնազարյանը հայտնել է, որ չի 
պատրաստվում դիմել դատարան և միայն պահանջել է, որ 
տեսախցիկը վերադարձվի, սակայն այն չի վերադարձվել:387  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

                                            
386 Բերձորում ծեծի ենթարկված լրագրողը գլխի վրա ունի կոտրվածքներ, չի հիշում քանի հոգի են իր վրա 
հարձակվել, http://www.aravot.am/2015/02/01/537843/  

ԼՂՀ ոստիկանները ինձ ծեծում էին, իմանալով, որ ես ընդամենը լրագրող եմ. Անուշավան Շահնազարյան, 
http://www.nt.am/am/news/201892/#sthash.StFXkK7D.dpuf  
387 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/ 

http://www.aravot.am/2015/02/01/537843/
http://www.nt.am/am/news/201892/#sthash.StFXkK7D.dpuf
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
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իրավունք, Տեղեկատվության ազատություն, Խոսքի և 

արտահայտման ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, 
Հավաքների և միավորումների ազատություն  

Դեպք 8. Ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյան  

Ամսաթիվ՝  Փետրվարի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Դիմակավորված և զինված երեք 

անձինք Երևանի «Տաշիր» առևտրի կենտրոնի մոտից 
ավտոմեքենայով առևանգել և դաժան ծեծի են ենթարկել ԲՀԿ-
ական Արտակ Խաչատրյանին, ով ակտիվորեն մասնակցում էր 
«Շրջանառության հարկի մասին» օրենքի դեմ բողոքի 
ակցիաներին: Մեքենայի մեջ նա փորձել է զանգ կատարել, 
սակայն հեռախոսը խլել են և պատուհանից նետել: Ծեծից 
հետո Արտակ Խաչատրյանին թողել են պատահական վայրում, 
որտեղից ակտիվիստը կիսագիտակից վիճակում մեծ 
դժվարությամբ հասել է տուն և անմիջապես տեղափոխվել է 
հիվանդանոց: Ակտիվիստը ծեծը կապել է իր վերջին շրջանի 
գործունեության հետ:388  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 131-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով (մարդուն առևանգելը, որը 
կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից):389  

Փետրվարի 9-ին հարյուրավոր քաղաքացիներ 
Կառավարության մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել՝ 
պահանջելով քրեական գործով արդար քննություն 
իրականացնել:390 

Ակտիվիստը նախաքննություն իրականացնող մարմնին 
տրամադրել է տեսաձայնագրություն, որտեղ երևում էին այն 
մեքենայի պետհամարանիշները, որով իրեն առևանգել էին, 
սակայն իրավապահ մարմինները հայտնել են, որ այդ 
պետհամարանիշները գրանցված չեն:391 Ըստ տարածված 
լուրերի՝ ծեծի հետևում կարող էին կանգնած լինել Ֆինանսների 

                                            
388 Արտակ Խաչատրյանը պատմել է իր առևանգման և դաժան ծեծի մասին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26838524.html  
389 ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, 

http://armtimes.com/hy/read/59362  
390 Բողոքի ցույց՝ ի պաշտպանություն Արտակ Խաչատրյանի, http://civilnet.am/2015/02/09/artak-khachatryan-
protest-government/#.Vs2myn2LRMw  
391 Տեսագրությունում երևում է այն մեքենայի պետհամարանիշը, որով առևանգել են Արտակ Խաչատրյանին. 
«Հայկական ժամանակ», http://www.aravot.am/2015/04/23/563968/  

http://www.azatutyun.am/content/article/26838524.html
http://armtimes.com/hy/read/59362
http://civilnet.am/2015/02/09/artak-khachatryan-protest-government/#.Vs2myn2LRMw
http://civilnet.am/2015/02/09/artak-khachatryan-protest-government/#.Vs2myn2LRMw
http://www.aravot.am/2015/04/23/563968/
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նախարար Գագիկ Խաչատրյանը և ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանը:392 

Հարուցված քրեական գործը կարճվել է, մեղավորներ 
չեն հայտնաբերվել: Արտակ Խաչատրյանը հեռացել է 
Հայաստանից:393 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 9. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ I 

Ամսաթիվ՝  Փետրվարի 11, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Փետրվարի 11-ին բանակում խաղաղ 

պայմաններում զոհված զինծառայողների 4-5 ծնողները փորձել 
են նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիա 
իրականացնել՝ ցանկանալով պարզել, թե ինչու է 2014թ. 
նոյեմբերին իրենց կողմից նախագահին ուղղված նամակը 
անպատասխան մնացել: Ոստիկանները արգելել են ակցիա 
իրականացնել նստավայրի մայթին՝ պահանջելով անցնել 
դիմացի մայթ: Զոհված զինծառայողների ծնողները հրաժարվել 
են, և ոստիկանները նրանց բռնությամբ, ձեռքերից և ոտքերից 
բռնած տեղափոխել են հակառակ մայթ: Ոստիկանների բռնի 
գործողությունների հետևանքով ծնողներից մեկի՝ Գոհար 
Սարգսյանի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, և նրա 
համար շտապ օգնության մեքենա են կանչել:394 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՄԻՊ գրասենյակի արագ 
արձագանքման խմբի՝ դեպքի վայր ժամանած անդամների 
հարցին ի պատասխան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի 
պետի տեղակալ Գագիկ Հակոբյանը պատասխանել է, որ 
նախագահական նստավայրը հատուկ ռեժիմային օբյեկտ է, 
այդ պատճառով դրա դիմաց ակցիա իրականացնել չի 
թույլատրվում: Մինչդեռ ծնողները հայտարարել են, որ 
նախկինում իրենք այդտեղ առանց որևէ խոչընդոտի բողոքի 
ակցիաներ անցկացրել են:  

                                            
392 Արտակ Խաչատրյանի առևանգման հետևում կարող են լինել Գագիկ Խաչատրյանի և ոստիկանության 
պետի շրջապատը ներկայացնող մարդիկ. «Հայկական ժամանակ», http://www.aravot.am/2015/02/10/540554/  
393 Ծեծի ենթարկված ԲՀԿ-ական ակտիվիստը արտագաղթել է, http://armtimes.com/hy/read/69894  

394 Ոստիկանները բռնություն կիրառեցին զոհված զինվորների ծնողների նկատմամբ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ), 
http://www.epress.am/2015/02/11/262449.html  

http://www.aravot.am/2015/02/10/540554/
http://armtimes.com/hy/read/69894
http://www.epress.am/2015/02/11/262449.html
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Միջադեպի ուսումնասիրության արդյունքում ՄԻՊ 
գրասենյակը որոշում է կայացրել, որտեղ ոստիկանության 
գործողությունները գնահատել է ոչ իրավաչափ՝ ընդգծելով, որ 
նախկինում այդ վայրում իրականացված նմանատիպ այլ 
հավաքները ոստիկանները չեն խոչընդոտել:395  

Իրավապաշտպանները դատապարտել են 
ոստիկանների գործողությունները:396 Նշանակվել է 
ծառայողական քննություն, և երկու ոստիկան էթիկայի 
նորմերը ոտնահարելու հիմքով նկատողություն է ստացել:397 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 

անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք   

Դեպք 10. Լրագրող Ալիս Խեչոյան  

Ամսաթիվ՝  Փետրվարի 20, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Այն բանից հետո, երբ «Հայկական 

ժամ» կայքի լրագրող Ալիս Խեչոյանը «Մանվելի տան 
ստվերային կռիվը» վերտառությամբ հոդված է հրապարակել,  
պատգամավոր, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի 15-ամյա 
աղջիկը՝ Արփենիկ Գրիգորյանը ֆեյսբուքի միջոցով վիրավորել 
և սպառնացել է լրագրողին: Ալիս Խեչոյանը «Սպառնալիք 
«Չաքուջի» արհեստանոցից» վերնագրով պատասխան հոդված 
է հրապարակել՝ ներկայացնելով Արփենիկ Գրիգորյանի կողմից 
իրեն ուղարկված նամակի բովանդակությունը:398 Փետրվարի 
20-ին «Հայկական ժամ»-ի խմբագրական խորհուրդը 
հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ ըստ 
խմբագրության հարևանությամբ ապրողների ահազանգի՝ 
«Հայկական ժամ» կայքի խմբագրին և Ալիս Խեչոյանին 
հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով փնտրել են Մանվել 
Գրիգորյանի և նրա կնոջ՝ Նազիկ Ամիրյանի մերձավորները: 
Հոդվածում հեղինակները դիմել են նաև իրավապահ 

                                            
395 Զոհված զինծառայողների ծնողների բոլոր դժգոհությունները՝ կասկածները փարատված չլինելու հետևանք 
են. ՄԻՊ, http://www.pastinfo.am/hy/node/72018  

396 «Ոստիկանությունը սպասարկում է ամբողջ ավազակապետությանը», http://www.a1plus.am/1366093.html 
397 Ոստիկանական պատնեշ նախագահականի մոտ՝ միայն զոհվածների մայրերի համար, 
http://www.epress.am/2015/03/05/263142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%

3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+ Նորություններ%29  
398 Սպառնալիք «Չաքուջի» արհեստանոցից, http://hzham.am/ սպառնալիք-չաքուջի-արհեստանոցից/  

http://www.pastinfo.am/hy/node/72018
http://hzham.am/%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%84-%d5%b9%d5%a1%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%bb%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%ab%d6%81/
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մարմիններին՝ նշելով, որ դա հայտարարություն է 
հանցագործության մասին:399 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ալիս Խեչոյանը կայքի 
խմբագրություն նամակ է ուղարկել՝ տեղեկացնելով այն 
մասին, որ Մանվել Գրգորյանի ընտանիքի կողմից իրեն 
ուղղված սպառնալիքները կարդալուց հետո նրա հիվանդ 
ծնողի առողջական վիճակը վատացել է, և նա ստիպված է եղել 
որոշ ժամանակով դադարեցնել կայքի հետ 
համագործակցությունը:400 Ըստ ֆեյսբուքյան օգտատեր Գեհենի 
Առաքելի տարածած հաղորդագրության՝ լրագրողը հեռացել է 
Հայաստանից:401 Որոշ ժամանակ անց Ալիս Խեչոյանը 
«Հայկական ժամ» կայքում հրապարակել է ««Չաքո´ւջ», ես 
վերադարձա» վերնագրով հոդված՝ հայտնելով, որ իր պարտքն 
է համարում վերադառնալ լրագրողական գործունեությանը:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն  

Դեպք 11. Լրագրողներ Հռիփսիմե Ջեբեջյան և Անի Արամի 

Ամսաթիվ՝ Մարտի 1, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Քաղաքացիները խոչընդոտել են 

«Aravot.am» և «Newsbook.am» լրագրողների աշխատանքը և 
նրանց նկատմամբ բռնություն են կիրառել այն բանից հետո, 
երբ վերջիններս փորձել են լուսաբանել, թե ինչպես էին նրանք 
հավաքվել Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող պահեստների 
մոտ Գարնան առաջին օրվա առթիվ պատգամավորից 10.000-
ական դրամներ ստանալու համար: Հավաքվածներից մեկը 
սպառնացել է կոտրել լրագրողի տեսախցիկը: Մի խումբ 
կանայք կոպտել են լրագրողներին՝ պահանջելով ջնջել 
նկարները:402 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Խոսքի ազատության 
պաշտպանության կոմիտեի հարցմանն ի պատասխան 
Դատախազությունից տեղեկացրել են, որ լրատվամիջոցների 

                                            
399 ՀՐԱՏԱՊ. Հայտարարություն հանցագործության մասին, http://hzham.am/հրատապ-հայտարարություն-
հանցագործու/ 
400 Անորոշ ժամանակով կասեցնում եմ հոդվածներիս հոսքը, http://hzham.am/անորոշ-ժամանակով-կասեցնում-
եմ-հոդված/  
401 Հակահարված, https://surhandak.wordpress.com/2015/02/26/հակահարված/  
402 Սամվել Ալեքսանյանի 10 հազար դրամի համար ծեծում էին «Առավոտի» լրագրողին (ձայնագրություն, 
տեսանյութ), http://www.aravot.am/2015/03/01/546951/  

http://hzham.am/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82/
http://hzham.am/%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%be-%d5%af%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
http://hzham.am/անորոշ-ժամանակով-կասեցնում-եմ-հոդված/
http://hzham.am/անորոշ-ժամանակով-կասեցնում-եմ-հոդված/
https://surhandak.wordpress.com/2015/02/26/հակահարված/
http://www.aravot.am/2015/03/01/546951/
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նյութերի հիման վրա  գործին ընթացք են տվել, սակայն կարճ 
ժամանակ անց գործը կարճվել է:403 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 
Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 12. Լրագրող Մհեր Արշակյան  

Ամսաթիվ՝  Մարտի 3, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Ա1+»-ի թղթակից Մհեր Արշակյանը  

Ազգային ժողովում հարց է ուղղել ԲՀԿ-ից դուրս եկած 
պատգամավոր Կարո Կարապետյանին՝ փորձելով պարզել, թե 
արդյոք նա ԲՀԿ խմբակցությունից դուրս գալուց հետո 
հանդիպել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Հարցին ի պատասխան 
պատգամավորն ասել է. «Լսի, քեզ, այ տղա, ասում եմ չի 
կարելի, հարցեր ե՞ս տալիս, արաˊ: Ինքնագլուխ ե՞ս, արաˊ»։ 
Իսկ լրագրողին հարցին, թե կարո՞ղ է նաև խփի, Կարո 
Կարապետյանը պատասխանել է. «Որ շատ համը հանես, 
կարող ա»։404 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին լրացուցիչ 
տեղեկատվություն առկա չէ:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 13. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ II 

Ամսաթիվ՝  Մարտի 5, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մարտի 5-ին զոհված 

զինծառայողների ծնողները ցանկացել են գնալ նախագական 
նստավայրի նամակների բաժին՝ դեռևս նախորդ տարվա 
նոյեմբերին իրենց ուղարկած նամակի պատասխանը 
ստանալու համար, սակայն ոստիկանները նախագահականի 
մայթին շղթա են կազմել՝ թույլ չտալով նրանց առաջ շարժվել: 
Ոստիկաններն իրենց գործողությունը պատճառաբանել են 

                                            
403 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 
մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/  
404 «Դու ինքնագլո՞ւխ ես». նախկին ԲՀԿ-ականը սպառնացել է ծեծել «Ա1+»-ի թղթակցին, 
http://www.a1plus.am/1369122.html 

http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
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նրանով, թե ծնողները պատրաստվում էին ակցիա 
իրականացնել, սակայն վերջիններս հերքել են դա:405 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի վայր է ժամանել 
ՄԻՊ գրասենյակի ներկայացուցիչը, սակայն նրան չի հաջողվել 
ոստիկաններին համոզել ծնողների ճանապարհը բացել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Ազատ տեղաշարժի իրավունք,  

Դեպք 14. Լրագրողներ 

Ամսաթիվ՝ Մարտի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ 40-50 անձինք հարձակվել են 

«Հիմնադիր խորհրդարանի» «100-ամյակն առանց ռեժիմի» 
շարժման ավտոերթին Գյումրի քաղաքի մուտքի մոտ սպասող 
լրագրողների վրա: Նրանցից մեկը, լրագրողին մատնացույց 
անելով, մյուսին ասել է. «Հլը էդ պոռնիկի տեսախցիկը ձեռքից 
առ»:   

Լրագրողների հաղորդմամբ այդ անձինք օրվա 
ընթացքում պարբերաբար հայտնվել են և իրենց աշխատանքը 
խոչընդոտել:406 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին այլ 
տեղեկատվություն հայտնի չէ:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Սեփականության իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք  

Դեպք 15. «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ I 

Ամսաթիվ՝ Մարտի 13, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մարտի 13-ի երեկոյան անհայտ 

անձինք «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական 
կազմակերպության գրասենյակից գողացել են երկու նոութբուք 
համակարգիչ:407 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Մարտի 14-ին՝ գողության 
դեպքը նկատելուն պես, կազմակերպության աշխատակիցները 

                                            
405 Ոստիկանական պատնեշ նախագահականի մոտ՝ միայն զոհվածների մայրերի համար, 

http://www.epress.am/2015/03/05/263142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29  
406Լրագրողներին «պոռնիկ» են անվանել Գյումրու մուտքի մոտ՝ «Հիմնադիր  խորհրդարանի» անդամներին 

սպասելու ժամանակ, http://www.aravot.am/2015/03/07/549173/  
407 ԻԵՄ-ը դատապարտում է ՀՀ ոստիկանության  անգործությունը, http://www.aravot.am/2015/03/23/553598/  

http://www.epress.am/2015/03/05/263142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29
http://www.epress.am/2015/03/05/263142.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EpressNewsAM+%28Epress.am+Նորություններ%29
http://www.aravot.am/2015/03/07/549173/
http://www.aravot.am/2015/03/23/553598/
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դիմել են ոստիկանություն: Ըստ կազմակերպության տարածած 
հաղորդագրության՝ ոստիկանները դեպքի բացահայտման 
ուղղությամբ արդյունավետ գործողություններ չեն ձեռնարկել: 
Մատնահետքերը վերցրել են միայն երբ կազմակերպության 
անդամներն են պահանջել, իսկ շրջակայքում տեղակայված 
տեսախցիկների տեսագրությունները դեպքից հետո 
տասներորդ օրվա դրությամբ ոստիկանության կողմից ձեռք 
չէին բերվել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Սեփականության իրավունք, 

Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 16. Լրագրող Անի Գևորգյան 

Ամսաթիվ՝  Մարտի 24, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Թալինի քաղաքապետ Սարգիս 

Արամյանը «Առաջին լրատվական»-ի լրագրող Անի Գևորգյանի 
հետ հարցազրույցի ընթացքում բորբոքվել է, երբ լրագրողը 
հարցրել է, թե արդյոք նա սպառնացել է Հիմնադիր 
խորհրդարանի Թալինի գրասենյակի ղեկավարին: 
Քաղաքապետը շտապ ավարտել է զրույցը՝ պատճառաբանելով, 
որ խորհրդակցության է և քաղաքապետարանի աշխատակցին 
հրահանգել է լրագրողին դուրս տանել՝ ասելով. «Ներխուժել եք 
իմ սենյակ, չեք հարգում` ըտենց հարցեր եք տալիս … Ինչ 
ուզում եք, նկարեք: Դուրս տարեք…»:408 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի մասին այլ 
տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն 

Դեպք 17. Լրագրող Ադրինե Թորոսյան I 

Ամսաթիվ՝ Մարտի 30, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Անտառապետ Թովմա Մաթևոսյանի 

սպանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Մելիքյանի գործով ՀՀ 
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի 
ունեցող նիստերից մեկի ժամանակ դատավոր Աղասի Մկոյանը 
փորձել է խոչընդոտել լրագրող Ադրինե Թորոսյանի 
աշխատանքը՝ հայտարարելով, որ «լավ է անում»: Դատավորը 

                                            
408 «Հիմնադիր խորհրդարանին չեմ ճանաչում, դո՛ւրս եկեք». Թալինի քաղաքապետը լրագրողին դուրս 
հրավիրեց իր աշխատասենյակից, http://www.1in.am/1581593.html 

http://www.1in.am/
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երկար վիճաբանությունից հետո է միայն լրագրողին 
թույլատրել նկարահանում իրականացնել:409 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ Խոսքի ազատության 
պաշտպանության կոմիտեի տեղեկությունների՝ ՀՀ 
դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և 
կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը քննարկել է 
դատավոր Աղասի Մկոյանի վարքագիծը` եզրակացնելով, որ 
նա խախտել է վարքագծի կանոնների 11-րդ պահանջը, 
սակայն հանձնաժողովը նրա նկատմամբ կարգապահական 
վարույթ չի հարուցել:410  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն 

Դեպք 18. Լրագրող Ադրինե Թորոսյան II 

Ամսաթիվ՝  Մարտի 30, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Լոռու մարզպետարանի 

աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը hraparak.am-ի 
լրագրող Ադրինե Թորոսյանին թույլ չի տվել լուսաբանել Լոռու 
մարզպետարանում երկուշաբթի օրերին մարզպետի 
գլխավորությամբ և ստորաբաժանումների ղեկավարների 
մասնակցությամբ անցկացվող հերթական 
խորհրդակցությունը՝ պատճառաբանելով, թե դա «ներքին 
խորհրդակցություն» է:411  

Նախորդ օրը մարզպետարանի լրատվության բաժնի 
պետ Սամվել Խալաթյանը լրագրողին տեղեկացրել էր, որ 
մարզպետարանի խորհրդակցությունները դռնբաց են, և 
լրագրողները կարող են մասնակցել: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
այլ տեղեկատվություն հայտնի չէ:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն 

Դեպք 19. «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ II 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ-

ն հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ ապրիլի 7-ին 

                                            
409 Դատավոր Ա. Մկոյանը Տիգրան Մելիքյանի գործով կհասցնի կայացնել վճիռ, http://hcav.am/events/30-03-

2015-2/  
410 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 
մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-

վիճակի-5/ 
411 Լոռու մարզպետարանը ընտանիք է, լրագրողը՝ կողմնակի հարևան, http://hraparak.am/?p=74125   

http://hcav.am/events/30-03-2015-2/
http://hcav.am/events/30-03-2015-2/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://hraparak.am/?p=74125
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կազմակերպության կայքէջը ենթարկվել է գրոհի՝ դադարելով 
հասանելի լինել: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կազմակերպության 
կարծիքով կայքի վրա հարձակում գործելու պատճառը կարող 
էր լինել ՄԻԵԴ-ի դատավորների մրցույթի վերաբերյալ 
կայքեջում օրեր առաջ հրապարակված զեկույցը: 
Հայտարարության մեջ ընդգծվել է նաև այն հանգամանքը, որ 
կազմակերպության փաստաբանները պաշտպանում էին 
Հիմնադիր խորհրդարանի՝ ապրիլի 7-ի առավոտյան 
ձերբակալված անդամներին:  

Վերաբերելի իրավունք՝  Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոսքի և արտահայտման ազատություն 

Դեպք 20. Փաստաբան Տիգրան Եգորյան  

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Հիմնադիր խորհրդարան»-ի Շիրակի 

մարզային գրասենյակի ղեկավար Արամ Հակոբյանի 
փաստաբան Տիգրան Եգորյանին ՀՀ քննչական կոմիտեում 2,5 
ժամ շարունակ թույլ չեն տվել ստանձնել Արամ Հակոբյանի 
պաշտպանությունը՝ այդ ընթացքում վերջինիս նկատմամբ 
ապօրինի կերպով իրականացնելով քննչական 
գործողություններ:412    

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գրասենյակի միջնորդությունից հետո է Տիգրան 
Եգորյանին հաջողվել ներգրավվել որպես փաստաբան, սակայն 
քննչական գործողությունների արձանագրությունները նրան 
անմիջապես չեն տրամադրել՝ հորդորելով հաջորդ օրը 
առավոտյան ներկայանալ: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Արդար դատաքննության 

իրավունք 

Դեպք 21. Փաստաբան Լուսինե Հակոբյան  

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Այն  բանից հետո, երբ փաստաբան Լուսինե 
Հակոբյանը ցանկացել է ձայնագրել ապրիլին 7-ին բերման 
ենթարկված Թորոս Սեֆիլյանի հարցաքննությունը, այդ հարցի 

                                            
412 Արամ Հակոբյանից ցուցմունքներ ու արյան նմուշ վերցնելուց հետո նոր միայն թույլատրել են փաստաբան 
ունենալ, http://www.aravot.am/2015/04/07/558815/  

http://www.aravot.am/2015/04/07/558815/
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շուրջ վեճ է առաջացել, նրա իրերը դուրս են տարել 
հարցաքննության սենյակից, իսկ երբ փաստաբանը դուրս է 
եկել իրերի հետևից նրան այլևս թույլ չեն տվել վերադառնալ 
սենյակ և մասնակցել հարցաքննությանը:413 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
այլ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝  Արդար դատաքննության 

իրավունք  

Դեպք 22. «Հայ Կանանց Ճակատ» նախաձեռնության 

ակցիա I 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Հայ Կանանց Ճակատ» 

նախաձեռնության անդամները Հիմնադիր խորհրդարանի՝ 
ապրիլի 7-ին ձերբակալված անդամներին ազատ արձակելու 
պահանջով ՀՀ նախագահի նստավայրի մոտ ակցիա են 
իրականացրել: Ոստիկաններն ակցիայի մասնակիցներին նախ 
քաշքշել են, փորձել են հրելով հեռացնել նախագահականի 
մայթից, սակայն կանայք ակցիան շարունակել են: 
Ոստիկանները նրանց պարբերաբար հորդորել են ակցիան 
շարունակել նախագահականի դիմացի մայթին:414  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի վերաբերյալ այլ 
տեղեկատվություն հայտնի չէ: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք  
 

Դեպք 23. «SOS» ինտերնետային հաղորդաշարի 

հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյան 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 20-21, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ապրիլի 20-ին երկու անծանոթ 

անձինք այցելել են «SOS» ինտերնետային հաղորդաշարի 
հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի երկու աշխատավայրեր, ցույց 

                                            
413 Փաստաբանին թույլ չեն տվել մասնակցել Թորոս Սևիլյանի հարցաքննությանը, 
http://www.ilur.am/news/view/43413.html#sthash.6wHsBPgd.dpuf  
414 Նախագահականի դիմաց կանայք պահանջեցին ազատել քաղբանտարկյալներին, 
http://www.epress.am/2015/04/16/նախագահականի-դիմաց-կանայք-պահանջեցի.html  

http://www.ilur.am/news/view/43413.html#sthash.6wHsBPgd.dpuf
http://www.epress.am/2015/04/16/նախագահականի-դիմաց-կանայք-պահանջեցի.html
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են տվել նրա լուսանկարը և հետաքրքրվել երիտասարդի 
մասին:  

Ապրիլի 21-ին մեկ ոստիկան քաղաքացիական 
հագուստով անձի ուղեկցությամբ այցելել է Գայֆեջյանի՝ 
Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայում գտնվող բնակարան 
և ճշտել, թե արդյոք բնակարանն ապահով է: Նրանք իրենց 
այցը բացատրել են նրանով, որ Հայոց Ցեղասպանության 100-
ամյակի միջոցառումների շրջանակներում հնարավոր է, որ 
խնդրեն իրենց տանը արտասահմանցի անձի հյուրընկալել:415 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հաղորդման հեղինակները 
կարծում են, որ այդ այցերը կապված են եղել հաղորդաշարի՝ 
ապրիլի 19-ին հրապարակված հերթական «Անմոռուկ» 
էպիզոդի հետ, որում քննադատություն է հնչել 
ոստիկանության և իշխանությունների հասցեին:  

Ոստիկանությունից պատասխանել են, որ այդպիսի 
այցելությունը բնականոն է և իրականացվել է Հայոց 
Ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների 
նախապատրաստման շրջանակներում:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք 

Դեպք 24. Լրագրողներ Սիսակ Գաբրիելյան և Ռոբերտ 

Անանյան  

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 22, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երբ «Ազատություն» ռադիոկայանի 

լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանը և «Ա1+»-ի թղթակից  Ռոբերտ 
Անանյանը փորձել են նկարահանել «Արմենիա Մարիոթ» 
հյուրանոցին պատկանող սրճարանում գտնվող ԱԺ 
պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, ռուսաստանաբնակ 
գործարար Սամվել Կարապետյանին, Տրանսպորտի և կապի 
նախարար Գագիկ Բեգլարյանին և Երևանի նախկին 
քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին, հյուրանոցի 
անվտանգության աշխատակիցները մոտեցել են նրանց և 
պահանջել դադարեցնել նկարահանումը՝ պատճառաբանելով, 
թե դա մասնավոր տարածք է: Անվտանգության 

                                            
415 Անմոռուկի մասին տեսանյութից հետո շոուի հաղորդավարին ոստիկան է այցելել, 
http://www.epress.am/2015/04/22/անմոռուկի-մասին-տեսանյութից-հետո-շոո.html  

http://www.epress.am/2015/04/22/անմոռուկի-մասին-տեսանյութից-հետո-շոո.html
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աշխատակիցներից  մեկը հարվածել և հայհոյել է  Սիսակ 
Գաբրիելյանին, իսկ մյուսը հարվածել է  Ռոբերտ Անանյանի 
ձեռքին և տեսախցիկին, երբ վերջինս սկսել է նկարահանել 
Սիսակ Գաբրիելյանի վրա հարձակված անվտանգության 
աշխատակցի գործողությունները։416 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի կապակցությամբ 
ոստիկանությունը սկսել է նյութեր նախապատրաստել: Ըստ 
ԽԱՊԿ-ի տեղեկությունների՝ Ռոբերտ Անանյանը հրաժարվել է 
ցուցմունք տալ, քանի որ չի վստահում ոստիկանությանը, իսկ 
Սիսակ Գաբրիելյանից «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի 
տնօրինությունը նամակով ներողություն է խնդրել, և նա 
որոշել է ոստիկանություն չդիմել: Դեպքի կապակցությամբ 
քրեական գործ չի հարուցվել՝ հանցակազմի բացակայության 
հիմքով:417  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար 

դատաքննության իրավունք 
 

Դեպք 25. «Հայ կանանց ճակատ» նախաձեռնության 

ակցիա II 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 22, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Հայ կանանց ճակատ» 

նախաձեռնության անդամները «Արմենիա Մարիոթ» 
հյուրանոցի մոտ ապրիլի 24-ի միջոցառումների համար 
Հայաստան ժամանած հյուրերին քաղաքական 
բանտարկյալների մասին իրազեկելու նպատակով ակցիա են 
իրականացրել: Ոստիկանները մոտեցել են նրանց և հրելով 
պահանջել են հեռանալ՝ պատճառաբանելով, թե այդտեղ 
ակցիա իրականացնելն արգելվում է: Ոստիկանները ցանկացել 
են նրանց բերման ենթարկել: Կանայք նրանցից 
պաշտպանվելու նպատակով մտել են սրճարան, որտեղ, 
սակայն, ոստիկանները կրկին մոտեցել են նրանց, վերցրել են 

                                            
416 Անվտանգության աշխատակիցները հարվածել են պաշտոնյաներին նկարող լրագրողներին, 
http://www.a1plus.am/1379188.html  
417 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/ 

http://www.a1plus.am/1379188.html
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
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պաստառները, քաղբանտարկյալների նկարներով շապիկները 
և ծակել են փուչիկները: Իսկ հեռանալիս ոստիկանները հետևել 
են կանանց մեքենային:418 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի վերաբերյալ այլ 
տեղեկատվություն առկա չէ: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 
Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, 

Ազատ տեղաշարժի իրավունք  

Դեպք 26. Երիտասարդների երթ դեպի դեսպանատներ 

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 22, 2015թ.  
Նկարագրություն՝ Մի խումբ երիտասարդներ հավաքվել 

են ԵՊՀ կենտրանական մասնաշենքի մոտ, որպեսզի երթ 
իրականացնեն դեպի ՀՀ-ում հավատարմագրված այն երկրների 
դեսպանատներ, որոնք դեռևս չեն ճանաչել հայոց 
ցեղասպանությունը: ԵՊՀ անվտանգության աշխատակիցը 
նրանց հորդորել է հեռանալ՝ պատճառաբանելով, թե ակցիան 
արտոնված չէ, իսկ այն հարցին, թե ում կողմից պետք է 
ակցիան արտոնված լիներ, անվտանգության աշխատակիցը 
պատասխանել է. «Ղեկավարության: Մենք ունենք երիտթև: 
Եթե տենց բաներ են լինում, երիտթևը պետք է տեղյակ լինի»: 
Ապա նրանց է մոտեցել ԵՊՀ ուսխորհրդի անդամներից մեկը, 
լրագրողից պահանջել է իրեն չնակարահանել և սկսել է 
երիտասարդներից ճշտել նրանց տվյալները:419  

Երթի մասնակիցներից բերման է ենթարկվել Անի 
Նավասարդյանը, ով հրաժարվել է իր թմբուկը հանձնել 
ոստիկաններին, երբ նրանք արգելել են թմբուկ խփել՝ 
պատճառաբանելով, թե դա խանգարում է դասապրոցեսին: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Անի Նավասարդյանի 
նկատմամբ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգրքի 172 հոդվածի կետ 3-ի հիման վրա (ոստիկանին 
վիրավորելը) արձանագրություն է կազմվել, մինչդեռ 
ակտիվիստը հայտնել է, որ ոստիկաններն են բերման 

                                            
418 «Ոստիկանները գողացան սեղանի վրա դրված պաստառը, շապիկները, պայթեցրեցին փուչիկները և 
փախան», http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/113519#sthash.HKKMBSL7.dpuf  
419 ԵՊՀ ուսխորհրդի անդամն ու անվտանգության աշխատակիցը խոչընդոտեցին ուսանողների բողոքի 
ակցիան. «Մեր տարածքից դո՛ւրս եկեք», http://www.aravot.am/2015/04/22/563658/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/113519#sthash.HKKMBSL7.dpuf
http://www.aravot.am/2015/04/22/563658/
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ենթարկելիս իրեն վիրավորել:420 2015թ. նոյեմբերի 26-ին 
Վարչական դատարանը բավարարել է ոստիկանության հայցը՝ 
Անի Նավասարդյանին ենթարկելով 50.000 դրամ տուգանքի: 
Վճիռը չի բողոքարկվել:421 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն, Ազատության և 

անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, Անձնական կյանքը 
հարգելու իրավունք  

Դեպք 27. «Հակահարված» արթ խումբ  

Ամսաթիվ՝  Ապրիլի 30, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Հակահարված» արթ խմբի 

անդամները քաղբանտարկյալներ Ժիրայր Սեֆիլյանի, Պավլիկ 
Մանուկյանի և Շանթ Հարությունյանի նկարները փակցրել են 
Երևանի տարբեր հատվածներում, սակայն դրանք կարճ 
ժամանակ անց պոկվել են պատերից:422 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Խմբի անդամ Արտակ 
Գևորգյանը վստահություն է հայտնել, որ ոստիկաններն են 
պոկել, քանի որ նկարները փակցնելիս տեղում ոստիկաններ են 
եղել, ովքեր ասել են. «Կոնկրետ մեզ համար մեկ է, սիրուն գործ 
է, ուղղակի ասում են, անում ենք»։  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն 

Դեպք 28. Լրագրող, ակտիվիստ Գայանե Առուստամյան  

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երբ լրագրող, ակտիվիստ Գայանե 

Առուստամյանը հետիոտնի համար նախատեսված կանաչ 
լույսի ժամանակ փողոցն անցել է, նրանից կարճ 
հեռավորության վրա գտնվող ոստիկանն անհարկի բարձր 
սուլել է, ինչից վրդովված ակտիվիստը ոստիկանին դիմել է 
հետևյալ կերպ. «Ինչո՞ւ ես սուլում, է՛շ»: Դրանից հետո 
ոստիկանը սկսել է նրա վրա գոռալ, քաշքել և սպառնալ, ապա 
երեք-չորս ոստիկան նրա նկատմամբ ֆիզիկական ուժ 

                                            
420 Բաժին տանելու ընթացքում ակտիվիստ աղջկան ոստիկանները վիրավորական բառեր են ասել, 

http://hraparak.am/?p=77740&l=am/bagin+tanelu+yntacqum+aktivist+axjkanvostikanery+viravorakan+barer+en+as
el  
421 Դատական Գործ N: ՎԴ/2703/05/15 
422 Շանթ Հարությունյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի նկարները հեռացվել են շենքերի պատերից, 
http://www.azatutyun.am/content/article/26986991.html  

http://hraparak.am/?p=77740&l=am/bagin+tanelu+yntacqum+aktivist+axjkanvostikanery+viravorakan+barer+en+asel
http://hraparak.am/?p=77740&l=am/bagin+tanelu+yntacqum+aktivist+axjkanvostikanery+viravorakan+barer+en+asel
http://www.azatutyun.am/content/article/26986991.html
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կիրառելով և վիրավորելով բերման են ենթարկել 
ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին:423  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանության բաժնում 
Գայանե Առուստամյանը 3 ժամ ձեռնաշղթաներով է մնացել, 
քանի որ բանալին կոտրվել էր և Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության աշխատակիցներն են եկել և կտրել 
ձեռնաշղթաները: Բաժնում գտնվելու ողջ ընթացքում 
Օմբուդսմենի աշխատակազմի արագ արձագանքման 
վարչության աշխատակիցները ակտիվիստի հետ են եղել:424 

Գայանե Առուստամյանի նկատմամբ Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 172.3 
հոդվածով (ոստիկանին վիրավորելը) կազմվել է 
արձանագրություն: 

Բժշկական զննության արդյունքում ակտիվիստի մոտ 
ախտորոշվել է իրավիճակային նեռվոտիկ ռեակցիա, նրա վրա 
հայտնաբերվել են սալջարդ, կապտուկներ, հարվածների 
հետքեր:  

Ոստիկանների կողմից իր նկատմամբ կիրառված 
բռնության մասին Գայանե Առուստամյանի տված հաղորդման 
հիման վրա ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ,425 որը 
2015թ. օգոստոսի 8-ին կարճվել է: Քրեական գործը կարճելու 
մասին որոշումը բողոքարկվել է վերադասության, ապա 
դատական կարգով, ներկայումս քննվում է ՀՀ Վճռաբեկ 
դատարանում:426  

Ոստիկանությունն իր հերթին Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 172.3-րդ 
հոդվածով Գայանե Առուստամյանին վարչական 
պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով հայց է 
ներկայացրել Վարչական դատարան: Գայանե Առուստամյանի 
ներկայացուցիչը մի քանի անգամ միջնորդություն է 
ներկայացրել՝ առաջարկելով կասեցնել գործի վարույթը և 

                                            
423 Հայհոյել են, սպառնացել, ծեծել, http://armtimes.com/hy/read/63792  

Գայանե Առուստամյան. «Բռունցքներով հարվածում էին, երեք ժամ պահեցին ձեռնաշղթաներով», 
http://www.azatutyun.am/media/video/27001062.html  
424 Լրագրող Գայանե Առուստամյանին բերման են ենթարկել ոստիկանություն, 

http://news.am/arm/news/265801.html  
425 Գայանե Առուստամյանի հետ կատարվածի առնչությամբ հարուցվել է քրգործ. «Հայկական ժամանակ», 
http://www.aravot.am/2015/05/14/571459/ 
426 Վերաքննիչը գտավ, թե իբր Գայանե Առուստամյանի նկատմամբ ոստիկանության աշխատակիցների 
գործողություններն իրավաչափ են եղել, http://hcav.am/events/16-05-2016-04/  

http://armtimes.com/hy/read/63792
http://www.azatutyun.am/media/video/27001062.html
http://news.am/arm/news/265801.html
http://hcav.am/events/16-05-2016-04/
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դիմել ՀՀ Սահմանադրական դատարան՝ ՀՀ Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 172.3-րդ 
հոդվածի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 214.1-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին կետի 
սահմանադրականությունը որոշելու համար: Դատարանը 
միջնորդությունները մերժել է:427 Պատասխանող կողմը նաև 
ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու 
պահանջով հակընդդեմ հայց է ներկայացրել: Գործի 
դատաքննությունը շարունակվում է:428  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 29. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ III 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 13, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մայիսի 13-ին մի խումբ ոստիկաններ 

բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների 
ծնողներին, ովքեր նախագահի հետ հանդիպում էին 
պահանջում, թույլ չեն տվել ակցիա իրականացնել նախագահի 
նստավայրի դիմաց և նրանց բռնությամբ տեղափոխել են 
դիմացի մայթ: Մետրոյի Մարշալ Բաղրամյան կայարանի մոտ 
ոստիկանները ծնողներից մեկին դիմել է հետևյալ կերպ. 
«Հանգստացի´, այ կնիկ, իյա, հանգստացի´»: Մեկ այլ 
ոստիկան, ծնողներին դիմելով, ասել է. «Դուք էկել եք ստեղ 
ավել պակաս խոսալու համար, մեր հետ շոու ցույց տալու 
համար, էղա՞վ»:429  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Մի շարք հասարակական 
կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել՝ 
դատապարտելով ոստիկանների ապօրինությունները և 
պահանջելով նրանց պատասխանատվության ենթարկել:430 

                                            
427 Գայանե Առուստամյանի գործով հակընդդեմ հայց կներկայացվի, http://hcav.am/events/20-10-2015-02/  
Գայանե Առուստամյանի գործով ևս մեկ միջնորդություն ներկայացվեց, http://hcav.am/events/06-05-2016-02/  
428 Դատական Գործ N: ՎԴ/3031/05/15 
429 «Հավաքի մասնակիցները ստացել են բազմաթիվ կապտուկներ ոստիկանների հետ տեղի ունեցած 
ընդհարման արդյունքում». Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե, http://www.aravot.am/2015/05/13/571369/  
430 Դատապարտում են զոհված զինծառայողների մայրերի նկատմամբ ոստիկանության բռնության հերթական 
դրսևորումը, http://www.aravot.am/2015/05/14/571739/  

http://hcav.am/events/20-10-2015-02/
http://hcav.am/events/06-05-2016-02/
http://www.aravot.am/2015/05/13/571369/
http://www.aravot.am/2015/05/14/571739/
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Մայիսի 20-ին մի շարք կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչներ ակցիա են իրականացրել ի 
պաշտպանություն բռնության ենթարկված ծնողների:431 ԱԺ 
պատգամավոր Արամ Մանուկյանը դեպքի մասին 
բարձրաձայնել է Ազգային ժողովում՝ նշելով, որ այդպիսի 
գործողությունները խայտառակում են ոստիկանության 
պատիվը:432  

Ծնողները ենթարկվել են դատաբժշկական 
փորձաքննության, որի արդյունքում հաստատվել է, որ Իրինա 
Ղազարյանը ձախ թևին կապտուկներ և արյան զեղում է 
ստացել, արձանագրվել է նաև այն, որ կնոջ ձեռքը սկսել է 
դողալ: Իսկ Նանա Մուրադյանը բողոքել է կրծավանդակի 
շրջանում ցավերից:433 

Դեպքի կապակցությամբ նշանակված ծառայողական 
քննության434  արդյունքում ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 309 
հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով (պաշտոնեական 
լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն 
գործադրելով) հարուցվել է քրեական գործ:435  

Լրագրողների հետ զրույցում Իրինա Ղազարյանը 
հայտնել է, որ գործով քննիչն իրենց փորձել է համոզել 
ոստիկանների դեմ ցուցմունք չտալ՝ ասելով. «Մի տուժողը դուք 
եք, մյուս տուժողը՝ ոստիկանը, ի՞նչ ունեք իրար հետ 
կիսելու»:436 Հարցաքննության ժամանակ ծնողներին նաև ասել 
են. «Դուք ոստիկանների դեմ ի՞նչ ունեք, ոստիկանների 
հանդեպ դուք թարախով ե՞ք լցված»:437  

2015թ. օգոստոսի 8-ին ոստիկանների դեմ հարուցված 
քրեական գործը կարճվել է: Ծնողները գործը կարճելու մասին 
որոշումը բողոքարկել են Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 

                                            
431 Բողոքի ակցիա՝ ի պաշտպանություն բանակում մահացած զինծառայողների մայրերի, 
http://news.am/arm/news/267613.html  
432 ՀՔԾ-ն զոհվածների ծնողների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքի առթիվ քրգործ է հարուցել, 

http://www.epress.am/2015/05/27/հքծ-ն-զոհվածների-ծնողների-նկատմամբ-կի.html  
433 Բռնության ենթարկված սևազգեստ մայրերի փորձաքննության արդյունքներն ուղարկվել են քննչական 
կոմիտե, http://www.epress.am/2015/05/14/բռնության-ենթարկված-սևազգեստ-մայրեր.html  
434 Ոստիկանները կրկին քաշքշել են սևազգեստ մայրերին. կրկին ծառայողական քննություն է սկսվել, 
http://armtimes.com/hy/read/63980  
435 Որդեկորույս մայրերի նկատմամբ բռնության դեպքի առիթով ՀՔԾ-ում գործ է հարուցվել, 

http://www.aravot.am/2015/05/27/576042/  
436 Բռնության ենթարկված սևազգեստ մայրերի գործը ՀՔԾ-ում յուրօրինակ ընթացք է ստանում, 
http://www.aravot.am/2015/06/20/583531/  
437 Որդեկորույս մայրերի դեմ բռնության գործով նախաքննությունը շարունակվում է, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27089348.html  

http://news.am/arm/news/267613.html
http://www.epress.am/2015/05/27/հքծ-ն-զոհվածների-ծնողների-նկատմամբ-կի.html
http://armtimes.com/hy/read/63980
http://www.aravot.am/2015/05/27/576042/
http://www.aravot.am/2015/06/20/583531/
http://www.azatutyun.am/content/article/27089348.html
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շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան:438 Գործը 
տեղափոխվել է Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որը 2016թ. 
փետրվարի 16-ին մայրերի բողոքը մերժել է:439 Վերաքննիչ 
բողոքը նույնպես մերժվել է: Մայրերը դիմել են վճռաբեկ 
դատարան:440 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 30. Աբովյան հեռուստաընկերության լրագրող և 

օպերատոր  

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 18, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ըստ 1in.am-ի տարածած 

տեղեկատվության՝ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի կողմից 
«Առինջ մոլի» կառուցման դեմ Աբովյան քաղաքի շուկայի 
առևտրականների բողոքի ակցիայի ժամանակ Գագիկ 
Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանի հրահանգով 
բռնություն է կիրառվել Աբովյան հեռուստաընկերության 
աշխատակիցների նկատմամբ և խոչընդոտվել է նրանց 
աշխատանքը:441 Բռնություն է կիրառվել նաև ակցիայի 
մասնակիցների նկատմամբ. նրանց հրելով և քաշքշելով 
տեղավորել են մեքենաներում և տարել Առինջ գյուղ՝ Գագիկ 
Ծառուկյանի հետ հանդիպման:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ԳԱԼԱ 
հեռուստաընկերության հետ զրույցում Գագիկ Ծառուկյանի 
մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հերքել է բռնության մասին 
տեղեկատվությունը և հայտնել է, որ ըստ իր տեղեկությունների 
առևտրականները նույնիսկ տարածքում նկարահանում 
իրականացնող լրագրող չեն տեսել: 

                                            
438 Զոհվածի մայր. «Գիտեն, թե ես էլ այն ծնողներից եմ, որ այդ երկաթի կտորը վերցնեմ, ասեմ հա…իմ գյոզալ 
էրեխուն տվեք», http://www.aravot.am/2015/10/20/620571/  
439 «Ես քանի ապրում եմ, իմ Արթուրի մի կաթիլ արյունը քթներից հանելու եմ». սևազգեստ մայրերի բողոքը 

մերժվեց, http://www.aravot.am/2016/02/16/657833/   
440 Սևազգեստ մայրերը դիմել են Վճռաբեկ․ շարունակում են բողոքել ոստիկանների դեմ 
441 Բռնություն Աբովյանում. Ծառուկյանի թիկնազորը բողոքի ակցիայի մասնակիցների և տեղի լրագրողների 
նկատմամբ բռնություն է գործադրել, http://www.1in.am/1624142.html  

http://galatv.am/
http://www.aravot.am/2015/10/20/620571/
http://www.aravot.am/2016/02/16/657833/
http://www.1in.am/1624142.html
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ՀՀ ոստիկանության լրատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Արմեն 
Մալխասյանն ասել է, որ Աբովյան հեռուստաընկերության 
տնօրենը դեպքի վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել 
ոստիկանության Կոտայքի բաժին, սակայն հաղորդման մեջ 
նշված չի եղել, թե լրատվամիջոցի ներկայացուցիչների 
աշխատանքն ովքեր են խոչընդոտել ու ինչ պայմաններում:442 

Մայիսի 19-ին Աբովյան հեռուստաընկերության տնօրեն 
Ազնիվ Չիզմեչյանը հայտնել է, որ երբ բողոքի ակցիայի 
վայրում օպերատորը տեսախցիկը պատրաստել է 
նկարահանման համար, նրան են մոտեցել երկու սափրագլուխ, 
հրել են և ասել. «Մի նկարի, ես քեզ թո՞ւյլ եմ տվել, որ նկարում 
ես, գիտես, որ նկարես ինչ կլինի, կկոտրեմ տեսախցիկդ»:443 

Մայիսի 20-ին լրագրողների հետ զրույցում Էդուարդ 
Բաբայանը նույնպես հերքել է ակցիայի մասնակիցներին 
քաշքշելու և լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու մասին 
լուրերը:444  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 31. Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 20, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողների նկատմամբ բռնությունը (Տե՛ս 
դեպք 29) դատապարտող ակցիային մասնակցելուց հետո 
Վարդգես Գասպարին նախագահական նստավայրի դիմացի 
մայթով գնացել է դեպի Ազգային ժողով, որտեղ 
աշխատավարձի պարտքը մարելու պահանջով ակցիա էին 
անցկացնում «Նաիրիտ» գործարանի աշխատակիցները։ 
Գասպարին փորձել է ԱԺ-ի դարպասներին ՀՀ ոստիկանապետ 
Վլադիմիր Գասպարյանի, Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ 
Կարապետյանի և Երևանի փոխոստիականապետ Վալերի 
Օսիպյանի նկարներով և յուրաքանչյուրի տակ «նամուս չունի» 

                                            
442 Աբովյանում տեղի ունեցած միջադեպն ու տարաբնույթ մեկնաբանությունները, 

http://galatv.am/hy/news/109580/  
443 Ծառուկյանի թիկնազորը սպառնացել է. «Թո՞ւյլ եմ տվել, որ նկարում ես, գիտես` նկարես ինչ կլինի», 
http://www.aravot.am/2015/05/19/573203/  
444 Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետը՝ լրագրողներին քաշքշելու մասին. «Ժողովուրդ», 
http://www.aravot.am/2015/05/20/573372/  

http://galatv.am/hy/news/109580/
http://www.aravot.am/2015/05/19/573203/
http://www.aravot.am/2015/05/20/573372/
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գրառմամբ պաստառ փակցնել, սակայն ոստիկանները թույլ 
չեն տվել, և Գասպարին նրանց անվանել է խուլիգան և 
սրիկա:445  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ըստ ոստիկանության 
հիմնավորման՝ միջադեպի օրը Վ. Գասպարիի նկատմամբ 
վարչական բերում չի իրականացվել «լրացուցիչ 
լարվածություն չառաջացնելու և հավաքի մյուս մասնակիցների 
մոտ նոր իրավախախտումների կատարում չհրահրելու 
պատճառաբանությամբ»։ Հաջորդ օրը ոստիկանությունում 
ակտիվիստի նկատմամբ ոստիկանին վիրավորելու հոդվածով 
արձանագրություն է կազմվել: Ոստիկանությունը հայց է 
ներկայացրել դատարան, որը 2016թ. հունիսի 2-ին հայցը 
բավարարել է՝ ակտիվիստի նկատմամբ նշանակելով 50,000 
դրամ տուգանք:446  

Վերաբերելի իրավունք՝  Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 

Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 32. «SOS» ինտերնետային հաղորդաշար  

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 25, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մայիսի 24-ին YouTube կայքում 

թողարկվել է «SOS» ինտերնետային հաղորդաշարի Գ/7 
հաղորդումը, որտեղ անդրադարձ էր կատարվել մայիսի 13-ին 
ոստիկաննների կողմից զոհված զինծառայողների ծնողների 
նկատմամբ բռնությանը, և օգտագործվել են կադրեր 
ոստիկանության «02» հաղորդաշարից: Հաղորդման 
թողարկումից հետո ՀՀ ոստիկանությունը հեղինակային 
իրավունքի խախտման հիմքով բողոք է ներկայացրել YouTube 
կայքին, որից հետո հաղորդումն արգելափակվել է:447 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հունիսի 1-ին ՀՀ 
Ոստիկանության ներկայացուցիչներ Հովհաննես Քոչարյանը, 
Արթուր Մադաթյանն ու Սերգեյ Զաքարյանը Արաբկիր և 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարան հայց են ներկայացրել հաղորդման 

                                            
445 Ակցիաներին մասնակցելուց հետո Վարդգես Գասպարիի դեմ նոր վարչական վարույթ է հարուցվել, 
http://www.epress.am/2015/05/29/ակցիաներին-մասնակցելուց-հետո-վարդգե.html  
446 Դատական Գործ N: ՎԴ/2979/05/15 
447 Հայաստանյան ինտերնետ֊շոուի հաղորդումը YouTube֊ում արգելափակել են ոստիկանության բողոքից 
հետո, http://www.epress.am/2015/05/26/հայաստանյան-ինտերնետ֊շոուի-հաղորդու.html  

http://www.epress.am/2015/05/29/ակցիաներին-մասնակցելուց-հետո-վարդգե.html
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հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի դեմ՝ պահանջելով 
հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել ՀՀ 
ոստիկանությունից, ոստիկանության ծառայողներ Արթուր 
Մադաթյանից և Սերգեյ Զաքարյանից, ինչպես նաև նրանցից 
յուրաքանչյուրին վճարել 1 մլն. դրամ փոխհատուցում:448 
Ոստիկանության համար վիրավորական են եղել հաղորդման 
մեջ հնչած հետևյալ արտահայտությունները՝ «մենք՝ Գ ու հենց-
ընենց յոթերս, ՀՀ քաղաքացու պաշտպաններ ենք, ծառաներն 
ու բարեկամները», «շան տղերք» «վերջերս մեր 
զաբոռալպստման բաժին ահազանգ եղավ»:449 

Դահլիճի փոքր լինելու պատճառով գործով առաջին 
դատական նիստին ներկա գտնվել ցանկացողների մեծ մասը չի 
կարողացել ներս մտնել, իսկ դատարանը թույլ չի տվել 
տեսանկարահանել նիստը: Դատարանը Վիլեն Գայֆեջյանի 
ներկայացուցիչ, իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանին և 
հայցվորի ներկայացուցիչ Հովհաննես Քոչարյանին հեռացրել է 
գործի վարույթից, քանի որ նրանք փաստաբաններ չեն:450 

Վիլեն Գայֆեջյանը և Արտակ Զեյնալյանը դիմել են 
Սահմանադրական դատարան՝ վիճարկելով 
«Փաստաբանության մասին» օրենքի և Քաղաքացիական 
օրենսգրքի այն դրույթները, որոնք պարտադրում են, որ 
քաղաքացիական գործերով շահերը ներկայացնի միայն 
փաստաբանը: Վիլեն Գայֆեջյանի ներկայացուցիչ Հայկուհի 
Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ին և նոյեմբերի 27-ին 
դատարանում միջնորդություն է ներկայացրել կասեցնել գործի 
վարույթը մինչև Սահմանադրական դատարանի կողմից 
որոշում կայացնելը, սակայն միջնորդությունները մերժվել 
են:451 ՍԴ-ն 2015թ. դեկտեմբերի 4-ի որոշմամբ վերոնշյալ 
դիմումի քննության ընդունումը մերժել է:452  

                                            
448 Ոստիկանները դատի են տվել Վիլեն Գայֆեջյանին, http://www.aravot.am/2015/06/05/579048/  
Դատական Գործ N: ԵԱՔԴ/2551/02/15 
449 Հայաստանի ոստիկանությունն ու «SOS»-ը կհանդիպեն դատարանում, http://www.media.am/Police-vs-SOS-

lawsuit  
450 «SOS»-ի հաղորդավարը ներողություն չի խնդրի ոստիկանությունից և փոխհատուցում չի վճարի, 
http://armtimes.com/hy/read/67818  
451 «Հայ ոստիկանը»՝ վիրավորա՞նք. նոր մանրամասներ՝ ՀՀ ոստիկանությունն՝ ընդդեմ SOS-ի գործով, 
http://www.aravot.am/2015/10/07/616390/ 
«Վիլեն Գայֆեջյանը մինչև այս պահը զրկված է իր ընտրած անձի միջոցով իր պաշտպանությունը 

իրականացնելու հնարավորությունից», http://www.aravot.am/2015/11/27/633417/  
452 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԻԼԵՆ 
ԳԱՅՖԵՋՅԱՆԻ ԵՎ ԱՐՏԱԿ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆԻ` 05.11.2015Թ. ՍԱՀՄԱՆԱ- ԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ՄՈՒՏՔԱԳՐՎԱԾ ԹԻՎ 6-

436 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, 
http://concourt.am/armenian/decisions/working/2015/pdf/sdav-77.pdf  

http://www.aravot.am/2015/06/05/579048/
http://www.media.am/Police-vs-SOS-lawsuit
http://www.media.am/Police-vs-SOS-lawsuit
http://armtimes.com/hy/read/67818
http://www.aravot.am/2015/10/07/616390/
http://www.aravot.am/2015/11/27/633417/
http://concourt.am/armenian/decisions/working/2015/pdf/sdav-77.pdf
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Գործով դատաքննությունը շարունակվում է:  
Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 33. «Հրապարակ» օրաթերթ 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 25, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մայիսի 21-ին «Հրապարակ» 

օրաթերթում և թերթի կայքում հրապարակվել է «Հանրությունն 
ուզում է իմանալ» վերտառությամբ հոդված, որտեղ 
անդրադարձ էր կատարվել ՀՀ պաշտպանության նախարար 
Սեյրան Օհանյանի կնոջը՝ Ռուզաննա Խաչատրյանի մասին 
շրջանառվող լուրերի, մասնավորապես, նրա անձի հետ 
կապվող մի ավտովթարի, որը մահացու ելք էր ունեցել:453 
Մայիսի 23-ին Ռուզաննա Խաչատրյանն իր ներկայացուցիչ 
Կարեն Մեժլումյանի միջոցով նամակ է ուղարկել թերթի 
խմբագրություն և հոդվածի հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանին՝ 
պահանջելով հրապարակել իր պատասխանը և հերքում: Նույն 
օրը «Հրապարակ» օրաթերթի կայքում հրապարակվել է 
«Հանրությունն ուզում է իմանալ 2» հոդվածը, որտեղ որպես 
տեղեկատվության աղբյուր հղում էր կատարվել hzham.am 
կայքին:454 Մայիսի 25-ին, չսպասելով «Տեղեկատվության 
ազատության մասին» օրենքով սահմանված մեկշաբաթյա 
ժամկետը լրանալուն,  Ռուզաննա Խաչատրյանը դիմել է 
դատարան՝ պահանջելով «Հրապարակ»-ին պարտավորեցնել 
թերթում և կայքում հերքում հրապարկել, կայքից հեռացնել 
«Հանրությունն ուզում է իմանալ» վերնագրով հոդվածը, 
ինչպես նաև թերթում և կայքում հրապարակել Ռուզաննա 
Խաչատրյանի պատասխանը:455 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ 2015թ. դեկտեմբերի 7-ին 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը Ռուզաննա Խաչատրյանի հայցը 
բավարարել է մասնակիորեն՝ չբավարարելով միայն 
պատասխան հրապարակելու պահանջը: «Հրապարակ»-ը 
վճիռը բողոքարկել է վերադաս դատական ատյաններում: 

                                            
453 Հանրությունն ուզում է իմանալ, http://hraparak.am/?p=79894&l=am/hanrutyunvo  
454 Հանրությունն ուզում է իմանալ-2, 

http://hraparak.am/?p=80063&l=am/Նյութի%20աղբյուրը%20%20http:/hraparak.am/?p=79894&l=am/   
455 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/2380/02/15, http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&page=default&tab=civil  

http://hraparak.am/?p=79894&l=am/hanrutyunvo
http://hraparak.am/?p=80063&l=am/Նյութի%20աղբյուրը%20%20http:/hraparak.am/?p=79894&l=am/
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&page=default&tab=civil
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2016թ. մարտի 29-ին ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը բողոքը մերժել 
է, իսկ ՀՀ Վճռաբեկ դատարնը դեռ վճիռ չի կայացրել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 34. «Հայկական ժամ», (hzham.am) կայք  

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 27, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Hzham.am կայքում պաշտպանության 

նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքին վերաբերող 
հոդվածներ հրապարակվելու առնչությամբ նախարարը դիմել է 
ՀՀ գլխավոր դատախազություն՝ պարզելու այդ հոդվածներում 
պարունակվող տեղեկատվության իսկությունը և 
համապատասխան իրավական գործընթացներ սկսելու: 
Հոդվածներում անդրադարձ էր կատարվել 2002թ. գործարար 
Հովհաննես Հայրապետյանի մահվանը հանգեցրած 
ավտովթարին Սեյրան Օհանյանի կնոջ՝ Ռուզաննա 
Խաչատրյանի առնչությանը:456 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դատախազության 
տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ պարզվել է, որ 
վերոնշյալ ավտովթարի պատճառով Աննա Խաչատրյան 
անունով մեկ այլ անձ 2003թ. դատապարվել է 4 տարվա 
ազատազրկման, ուստի դատախազությունը հանգել է այն 
եզրակացության, որ կայքը սուտ տեղեկութուն է տարածել և 
2015թ. նոյեմբերի 6-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 333-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով (սուտ մատնությունը) քրեական գործ է 
հարուցել: 457 Գործի ընթացքի մասին տեղեկություններ հայտնի 
չեն:   

Հունիսի 23-ին Ռուզաննա Խաչատրյանը hzham.am 
կայքում հրապարակված «Ինչ հանգամանքներում մահացավ 
գործարարը», «Հանում եմ դիմակը, ահա Սեյրան Օհանյանի 
իրական դեմքը», «Ուշանում է հերքումը», «Սեյրանի 
մարկեսյան աշունը», «Բարկացել ես, աղա ջան», «Տանում ես 
դատարան, որ ինչ անես» վերնագրերով հոդվածներում 
պարունակվող զրպարտչական տեղեկատվությունը հերքելու, 
հրապարակային ներողություն խնդրելու և ընդհանուր 3 մլն. 
դրամ փոխհատուցում տրամադրելու պահանջով դիմել է 

                                            
456 ՀՀ գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, http://prosecutor.am/am/news/6286/  
457 Հարուցվել է սուտ մատնության հոդվածով քրգործ՝ Սեյրան Օհանյանի կնոջն առնչվող հրապարակման 
վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2015/11/06/626431/  

http://prosecutor.am/am/news/6286/
http://www.aravot.am/2015/11/06/626431/ 
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դատարան:458 2016թ. մարտի 18-ին Էրեբունի և Նուբարաշեն 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 
հայցը բավարարել է՝ պարտավորեցնել հերքում հրապարակել, 
ներողություն խնդրել և վճարել ընդհանուր 800.000 դրամ 
փոխհատուցում: ՀՀ Վերաքննիչ դատարանը երկու անգամ 
բողոքը վերադարձրել է: ՀՀ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը 
բողոքարկվել է ՀՀ Վճռաբեկ դատարան:459 

Ռուզաննա Խաչատրյանը դատարան էր դիմել նաև 
կայքում հրապարակված «Ֆրանսիայում սեփական 
հիվանդանոց է գնել» վերնագրով հոդվածը կայքից 
հեռացնելու, հերքում և պատասխան հրապարակելու, ինչպես 
նաև 200.000 դրամ փոխհատուցման պահանջով: 2016թ. 
մարտի 10-ին դատարանը հայցը բավարարել է: Ներկայացվել է 
վերաքննիչ բողոք, որը վերադարձվել է, ինչն էլ բողոքարկվել է 
ՀՀ Վճռաբեկ դատարան:460  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 35. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիա 

Ապարանում 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 27, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

Ապարանում նախատեսված երթից րոպեներ առաջ Ապարանի 
ոստիկանապետի հրահանգով ակցիայի 8 մասնակից բերման է 
ենթարկվել ոստիկանության բաժին:461  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանները 
երիտասարդներին բերման ենթարկելը պատճառաբանել են 
արևծաղկի սերմ ուտելով և տարածքն աղտոտելով, թեև 
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով նման 
իրավախախտում նախատեսված չէ: Ավելին, բերման 
ենթարկված անձինք ավելի ուշ հատնել են, որ ոստիկանական 

                                            
458 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/ 
459 Սեյրան Օհանյանի կնոջ հայցն ընդդեմ Hzham.am կայքի 

բավարարվեց, http://www.aravot.am/2016/03/18/668979/  
Դատական Գործ N: ԵԷԴ/2055/02/15 
460 Դատական Գործ N: ԵԷԴ/1802/02/15  
461 Ապարանում «սեմոչկա» ուտելու համար բերման են ենթարկել երիտասարդներին , 
http://www.aravot.am/2015/05/27/575998/  

http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://www.aravot.am/2016/03/18/668979/ 
http://www.aravot.am/2015/05/27/575998/ 
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բաժնում իրենց հարցեր են տվել ակցիայի կազմակերպիչների 
և նպատակների մասին:   

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք,  

Դեպք 36. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիա 

Երևանում 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 27, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Մայիսի 27-ին էլեկտրաէներգիայի 

սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող հարյուրավոր 
քաղաքացիներ երթ են իրականացրել Երևանի կենտրոնական 
փողոցներում: Հանրապետության հրապարակում բախում է 
տեղի ունեցել երթի մասնակիցների և ոստիկանների միջև, 
քանի որ վերջիններս, պատ կազմած, քաղաքացիներին թույլ 
չեն տվել անցնել հրապարակի կենտրոնական հատվածը, 
սակայն նրանք ճեղքել են ոստիկանական շղթան և 
հրապարակի կետրոնում նստացույց են իրականացրել:462  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին լրացուցիչ 
տեղեկատվություն առկա չէ: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 37. Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան  

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 27, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի 

նկատմամբ Քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
հատկանիշներով  (Գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 
քննությանը խոչընդոտելու նպատակով դատախազի, քննիչի 
կամ հետաքննություն կատարող անձի գործունեությանը 
ցանկացած ձևով միջամտելը) քրեական գործ է հարուցվել այն 
բանից հետո, երբ նա իր պաշտպանյալ Ժուլետա Ամարիկյանի 
նկատմամբ նշանակված փորձաքննությունից 15 րոպե ուշ 
ներկայանալով պարզել է, որ առանց իր ներկայության հարցեր 
են ուղղել իր պաշտպանյալին և կասկածի տակ է դրել  
հանձնաժողովի կողմնակալությունը: Բացի այդ, հարուցված 

                                            
462 Ընդդեմ հոսանքի թանկացման ակցիայի ժամանակ իրավիճակը դուրս եկավ վերահսկողությունից, 
http://www.aravot.am/2015/05/27/576138/  

http://www.aravot.am/2015/05/27/576138/
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քրեական գործի մասին փաստաբանը տեղեկացել է հուլիսի 
վերջին՝ գործը հարուցելուց երկու ամիս անց:463  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝  26 հասարակական 
կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ՝ 
փաստաբանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը 
որակելով որպես իրավապաշտպան գործունեության և շահերի 
պաշտպանության նկատմամբ պետական ոտնձգություն, 
պահանջելով անհապաղ դադարեցնել քրեական հետապնդումը 
և պատասխանատվության ենթարկել փաստաբանի 
նկատմամբ քրեական գործ հարուցած քննիչին:464 Իսկ 
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը դիմել 
է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանին՝ 
ներկայացնելով Տիգրան Հայրապետյանի դեմ հարուցված 
քրեական գործը կարճելու իրավական հիմնավորումները և 
խնդրելով միջամտել այդ հարցում:465  

2015թ. օգոստոսի 25-ին Քննչական կոմիտեն քրեական 
գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճել է:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Արդար դատաքննության 

իրավունք  

Դեպք 38. «Հրապարակ» օրաթերթ 

Ամսաթիվ՝  Մայիսի 31, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության անդամ 

Առաքել Մովսիսյանը «Հրապարակ» օրաթերթում 
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կնոջ՝ 
Ռուզաննա Խաչատրյանի վերաբերյալ հրապարակված մի 
հոդվածի կապակցությամբ բռնության սպառնալիքներ է 
հնչեցրել նախարարի ընտանիքին «զրպարտողների» հասցեին՝ 
մասնավորապես ասելով. «Էդ սրիկաները էդքան մեղք չունեն, 
ինչքան իրանց պապաները, իրանց պապաներին պետք ա 
անպայման ճարվի և գլխատվի։ Աստված տա, իմ ձեռքը որ 
ընկնի, ես անձամբ կգլխատեմ»: Պատգամավորը նաև 
ավելացրել է. «Կոչ եմ անում վեր ընկնեն իրանց տեղը, 

                                            
463 Կարճվել է փաստաբանի կողմից արդարադատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելու դեպքի 
առթիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը, http://investigative.am/news/view/pastaban-karjum.html 
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27183503.html  
464 Պահանջում են` անհապաղ դադարեցնել Տիգրան Հայրապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը 
http://www.aravot.am/2015/08/18/600864/  
465 Փաստաբանների պալատի նախագահի նամակը ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահին, 
http://www.aravot.am/2015/08/21/601738/  

http://investigative.am/news/view/pastaban-karjum.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27183503.html
http://www.aravot.am/2015/08/18/600864/ 
http://www.aravot.am/2015/08/21/601738/
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Աստված մի արասցե, որ բռնեցինք, իրանք հաստատ 
բռնաբարվելու են»:466 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՀՀ Ազգային ժողովի 
նախագահ Գալուստ Սահակյանը պատգամավորի 
արտահայտությունները դատապարտելի չի համարել՝ դրանք 
մեկնաբանելով որպես ազատ արտահայտման իրավունքի 
դրսևորում:  

Առաքել Մովսիսյանի հրապարակային սպառնալիքների 
վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր 
Սաքունցը հաղորդում է ներկայացրել ՀՀ Գլխավոր 
դատախազություն՝ պահանջելով քրեական գործ հարուցել: Այդ 
հաղորդման վերաբերյալ yerkir.am-ի հարցին պատգամավորը 
պատասխանել է. «Թող քննչական մարմիններն ու 
դատախազությունը որոշեն: Զզվցրին արդեն, ոչ էլ էդ թեմային 
ու էդ ոջիլներին ես անդրադառնում եմ, հաջողություն»:467 
2015թ. հունիսի 23-ին ՀՔԾ-ն քրեական գործի հարուցումը 
մերժել է: Կայացված որոշումը բողոքարկվել է Արաբկիր և 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարան, որը հոկտեմբերի 2-ին բողոքը 
մերժել է: 2015թ. նոյեմբերի 25-ին վերաքննիչ բողոքը նույնպես 
մերժվել է:468 Ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք, որը վարույթ չի 
ընդունվել:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել է նաև ԱԺ էթիկայի 
հանձնաժողով, որը 2015թ. դեկտեմբերի 1-ին որոշում է 
կայացրել, որ Առաքել Մովսիսյանը խախտել է Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ-օրենքը՝ դրսևորելով պատգամավորին ոչ վայել 
պահվածք:469 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք 

                                            
466 Ազատ խո՞սք. ԱԺ նախագահը հակված չէ դատապարտելու պատգամավորի սպառնալիքները, 
http://www.armenianow.com/node/63983  
467 Ես ոչ էլ անդրադառնում եմ էդ ոջիլներին. Առաքել Մովսիսյան, http://www.yerkir.am/news/view/87083.html  
468 Շմայսը բռնաբարելու ու գլխատելու կոչերի համար պատասխանատվություն չի կրի, դատարանը կրկին 
մերժեց, http://www.aravot.am/2015/11/25/632552/  
469 Ա. Մովսիսյանը խախտել է էթիկայի կանոնները. ԱԺ էթիկայի հանձնաժողովը որոշում է հրապարակել, 
http://galatv.am/hy/news/131956/  

http://www.armenianow.com/node/63983
http://www.yerkir.am/news/view/87083.html
http://www.aravot.am/2015/11/25/632552/
http://galatv.am/hy/news/131956/
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Դեպք 39. Փաստաբան Երվանդ Վարոսյան  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 2, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  2015թ. մայիսի 27-ին 

Փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստում միջադեպ է տեղի 
ունեցել, որի ժամանակ, ըստ տեղեկությունների, Տիգրան 
Խուրշուդյանը պլաստմասե շիշ է նետել Լուսինե Սահակյանի 
ուղղությամբ, իսկ Երվանդ Վարոսյանը փորձել է վերջինիս 
պաշտպանել, ինչը վեր է ածվել քաշքշուկի:470 Հունիսի 2-ին 
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը 
կարգապահական վարույթ է հարուցել, որի արդյունքում  
Փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ 2015թ. հոկտեմբերի 9-ի 
որոշմամբ փաստաբաններ Երվանդ Վարոսյանը և Տիգրան 
Խուրշուդյանը խիստ նկատողություն են ստացել, որպես  
կարգապահական տույժ է սահմանվել իրենց հաշվին 
մասնագիտական էթիկայի դասընթացներ անցնելը:471 Երվանդ 
Վարոսյանը, համարելով որ Խորհրդի որոշումն անհիմն է, 
չպատճառաբանված և ընդունվել է իրավական նորմերի 
պահանջների խախտմամբ, որոշման դեմ հայց է ներկայացրել 
դատարան: Հայցի քննությունը շարունակվում է: 472  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Տեղեկանալով Երվանդ 
Վարոսյանին խիստ նկատողություն տալու մասին, լրագրող 
Փայլակ Ֆահրադյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է 
կատարել, որում փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական 
վարույթ հարուցելը պատվեր է համարել և խոստովանել է մեկ 
այլ դեպքի հետ կապված Երվանդ Վարոսյանի նկատմամբ 
կարգապահական վարույթ հարուցելու գործում իր 
մեղավորության մասին: Մասնավորապես՝ նա գրել է, որ 
փաստաբաններ Երվանդ Վարոսյանի և Լուսինե Սահակյանի 
գործունեության վրա ստվեր գցող իր կողմից հրապարակված 
երկու հոդվածներն իրեն է ուղարկել Փաստաբանների պալատի 
մամլո խոսնակ Հայկ Հակոբյանը, ով դա համաձայնեցրել էր 

                                            
470 Չեմ հասկանում՝ ինչից է նման խառնաշփոթ առաջացել. Փաստաբան Տիգրան Խուրշուդյանը՝ 
աղմկահարույց դեպքի մասին, http://www.panorama.am/am/news/2015/10/12/balasanyan-khurshudyan-
alumyan/1461429  
471 Ես հոդված չեմ պատվիրել Երվանդ Վարոսյանի և Լուսինե Սահակյանի վերաբերյալ. Արա Զոհրաբյան, 
http://armtimes.com/hy/read/72062  
Երկու փաստաբանի հայտարարվել է խիստ նկատողություն, http://www.pastinfo.am/hy/node/80301  
472 Երկրորդ քաղհայցը Փաստաբանների պալատի դեմ, http://www.lragir.am/index/arm/1/right/view/124349  
Դատական Գործ N: ԵԿԴ/5318/02/15 

http://www.panorama.am/am/news/2015/10/12/balasanyan-khurshudyan-alumyan/1461429
http://www.panorama.am/am/news/2015/10/12/balasanyan-khurshudyan-alumyan/1461429
http://armtimes.com/hy/read/72062
http://www.pastinfo.am/hy/node/80301
http://www.lragir.am/index/arm/1/right/view/124349
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Պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի հետ և խնդրել է դրանք 
հրապարակել: Լրագրողի որակմամբ՝ Հայկ Հակոբյանը և Արա 
Զոհրաբյանն իրեն օգտագործել են փաստաբանների դեմ 
դավեր նյութելու համար:473 Խոսքը վերաբերում է xnews.am 
լրատվական կայքում համապատասխանաբար 2015թ. հուլիսի 
6-ին և 30-ին հրապարակված «Փաստաբաններն իրարից 
հաղթանակնե՞ր են «գողանում»»474 և «Ո՞րն է այն շարժառիթը, 
որ ստիպում է նախկին ամբաստանյալին պաժել իրեն 
պաշտպանած հանրային պաշտպանին»475 վերնագրերով 
հոդվածներին: Առաջին հոդվածում ներկայացված էր, թե 
Երվանդ Վարոսյանը և Լուսինե Սահակյանն իրենց 
պաշտպանյալներց մեկի գործը վերաքննիչ դատարանում 
շահել են հանրային պաշտպան Լիանա Գրիգորյանի կողմից 
գրված բողոքի հիման վրա, սակայն արդյունքում հաղթանակը 
յուրացրել են, ինչպես նաև կանգնած են իրենց պաշտպանյալի 
կողմից Լիանա Գրիգորյանի նկատմամբ կարգապահական 
վարույթ հարուցելու դիմումի հետևում: Այդ հոդվածը 
հրապարակվելուց և տարածվելուց հետո Երվանդ Վարոսյանն 
իր ֆեյսբուքյան էջում արել է հետևյալ գրառումը. «Կարելի է 
միայն հպարտանալ նրանով, որ քո դեմ որոշ չորքոտանիներ 
ճղճիմ հոդվածներ են պատվիրում (հատկապես պնդուկ 
ուղեղով չորքոտանիները): Դա նշանակում է, որ դու ճիշտ ուղու 
վրա ես...», ապա հետևյալ մեկնաբանությունը. «Մեկ էլ կայֆ ա, 
որ քեզնից հղիներով հավաքվում ու նյութի տակ 
լայքադրսևորվում են)))»: Այդ գրառումներից հետո Լիանա 
Գրիգորյանը դիմել է Փաստաբանների պալատի նախագահ 
Արա Զոհրաբյանին՝ Երվանդ Վարոսյանի նկատմամբ 
կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով: 2015թ. 
օգոստոսի 12-ին Վարոսյանի նկատմամբ հարուցվել է վարույթ:  

Լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի ֆեյսբուքյան գրառումից 
հետո փաստաբաններ Երվանդ Վարոսյանը և Լուսինե 
Սահակյանը հայտարարությամբ են հանդես եկել՝ 
ներկայացնելով, որ Փաստաբանների պալատում առկա են մի 
շարք խնդիրներ կապված Պալատում տիրող անառողջ 

                                            
473 Լրագրողը խոստովանում է՝ նյութ է գրել փաստաբանների դեմ, պալատից էլ նշում են՝ կապ ունեն, բայց սա 
պատվեր չէ, http://iravaban.net/103173.html  
474 Փաստաբաններն իրարից հաղթանակնե՞ր են «գողանում», http://xnews.am/?view=news&id=7650  
475 Ո՞րն է այն շարժառիթը, որ ստիպում է նախկին ամբաստանյալին պաժել իրեն պաշտպանած հանրային 
պաշտպանին, http://xnews.am/?view=news&id=8262  

http://iravaban.net/103173.html
http://xnews.am/?view=news&id=7650
http://xnews.am/?view=news&id=8262


 

 

170 

մթնոլորտի, ուռճացված հաստիքացուցակի, պաշտոնների 
անթույլատրելի համատեղման արդյունքում Պալատի խորհրդի 
անարդյունավետ գործունեության հետ, որոնց հետ կապված 
քննադատական դիրքորոշում ունենալու արդյունքում Պալատի 
նախագահը սկսել է թշնամաբար տրամադրվել իրենց հանդեպ 
և իրենց դեմ ուղղված գործողություններ է ձեռնարկել:476 
Փաստաբանների պալատը հանդես է եկել պատասխան 
հայտարարությամբ՝ հերքելով նրանց մեղադրանքները, իսկ 
Պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը համերաշխության կոչ է 
արել:477 Մի շարք հայտնի փաստաբաններ հայտարարությամբ 
Պալատի նախագահից պարզաբանումներ են պահանջել 
Պալատի հաստիքացուցակի, աշխատակիցների 
պարտականությունների, Երվանդ Վարոսյանի հետ կապված 
մամուլում հրապարակված հոդվածների առնչությամբ:478 

2015թ. հոկտեմբերի 19-ին Պալատի մամլո խոսնակ Հայկ 
Հակոբյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է 
հարուցվել՝ վերոնշյալ հոդվածների հետ նրա առնչութունը 
պարզելու նպատակով:479 Իսկ հոկտեմբերի 21-ին Պալատի 
նախագահն ընդունել է «Սոցիալական ցանցերում 
քննարկումներին ՀՀ փաստաբանների պալատի 
աշխատակազմի մասնակցության սահմանափակումների 
մասին» հրամանը, որով փորձ էր արվում կարգավորել Պալատի 
աշխատակազմի և մամլո խոսնակի գործունեությունը 
սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև «Հայաստանի 
Հանրապետության փաստաբանների պալատի կողմից 
փաստաբանների գործունեության հրապարակմանն աջակցելու 
կարգը»:480 Պալատում առկա խնդիրները քննարկելու համար 
հոկտեմբերի 26-ին քննարկում է կազմակերպվել, որին, սակայն 
Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարոսյանը և մի շարք այլ 
փաստաբաններ չեն մասնակցել: Լուսինե Սահակյանն իր 
չմասնակցելը բացատրել է նրանով, որ իրական քննարկում չի 

                                            
476 Երվանդ Վարոսյանի և Լուսինե Սահակյանի հայտարարությունը, http://www.aravot.am/2015/10/14/618829/  
477 Փաստաբանների պալատի պատասխանը Երվանդ Վարոսյանի և Լուսինե Սահակյանի հայտարարությանը, 
http://www.aravot.am/2015/10/15/619100/  

Բոլորիս համերաշխության կոչ եմ անում. ՓՊ նախագահ Արա Զոհրաբյանի հայտարարությունը, 
http://www.1in.am/1744705.html  
478 Փաստաբանների պալատը ոմանց նեղ անձնական շահերի արտահայտման ասպարեզ չի. 

Հայտարարություն, http://armtimes.com/hy/read/72199  
479 Փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, 
http://www.aravot.am/2015/10/19/620249/  
480 Արա Զոհրաբյանը սահմանափակում է սոցցանցերում իր աշխատակազմի շփումները, 
http://www.aravot.am/2015/10/21/620967/  

http://www.aravot.am/2015/10/14/618829/ 
http://www.aravot.am/2015/10/15/619100/ 
http://www.1in.am/1744705.html
http://armtimes.com/hy/read/72199
http://www.aravot.am/2015/10/19/620249/ 
http://www.aravot.am/2015/10/21/620967/ 
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եղել: Կարծիքներ են եղել, որ Պալատի նախագահի կողմից 
փաստաբաններին թիրախավորելը կապված է եղել 
սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի և 
նախագծի հետ կապված նրանց ունեցած քննադատական 
վերաբերմունքի հետ: Քննարկման ժամանակ Պալատի 
նախագահը դա հերքել է:481 Հոկտեմբերի 29-ին Պալատի մամլո 
խոսնակ Հայկ Հակոբյանը որպես կարգապահական տույժ 
նկատողություն է ստացել, որից հետո նա իր ֆեյսբուքյան 
էջում ներողություն է խնդրել:482  

2015թ. դեկտեմբերի 17-ին Երվանդ Վարոսյանն իր 
ֆեյսբուքյան գրառման համար խիստ նկատողություն է 
ստացել: Նա իրեն կարգապահական տույժի ենթարկելու այս 
երկրորդ որոշումը նույնպես ապօրինի է համարել և 
բողոքարկել է դատարանում, որը դեռևս վճիռ չի կայացրել: 483 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 40. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ IV 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 4, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հերթական ցույցի ժամանակ 

ոստիկանները, զոհված զինծառայողների ծնողների 
ճանապարհը փակելով, նրանց թույլ չեն տվել հասնել 
նախագահական նստվայրի դարպասներին՝ հորդորելով 
դիմացի մայթով անցնել:484 Ավելին, ոստիկաններն ուժով 
ոստիկանական մեքենա են նստեցրել Վարդգես Գասպարիին և 
Արայիկ Պետրոսյանին, ովքեր ծնողներին սատարելու 
նպատակով ակցիայի իրականացման վայրում էին գտնվում: 
Վարդգես Պասպարիին ճանապարհին, իր խոսքերով, դուրս են 

                                            
481 Մասնագիտական համայնքի անդամների հավաք-քննարկում` փաստաբանների պալատում, 

http://www.aravot.am/2015/10/27/622980/  
«Մենք պատրաստ ենք Արա Զոհրաբյանի հետ նստել քննարկման, եթե նա առհասարակ դեռ մեզ հարցեր ունի 
տալու», http://www.1in.am/1754584.html  
482 Փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակը ներողություն է խնդրում փաստաբանական համայնքից, 
http://www.aravot.am/2015/10/30/624010/  
483 Facebook-ում գրառում թողնելու համար փաստաբանը խիստ նկատողություն է ստացել, 

http://www.aravot.am/2015/12/18/640983/  
484 Ընդհարում և բերման ենթարկում նախագահականի առաջ, http://www.aravot.am/2015/06/04/578518/  

http://www.aravot.am/2015/10/27/622980/ 
http://www.1in.am/1754584.html
http://www.aravot.am/2015/10/30/624010/ 
http://www.aravot.am/2015/12/18/640983/ 
http://www.aravot.am/2015/06/04/578518/
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շպրտել մեքենայից, իսկ Արայիկ Պետրոսյանին բերման են 
ենթարկել:485  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՄԻՊ գրասենյակի երեք 
աշխատակիցներ ահազանգ ստանալուց կես ժամ անց 
ժամանել են դեպքի վայր, սակայն, ըստ ծնողների, 
ոստիկանները ՄԻՊ-ի ներկայացուցիչներին ստել են՝ ասելով, 
թե իրենց թույլ են տվել իջնել նախագահականի մայթով: 

Հունիսի 12-ին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը 
հանդիպել է զոհված զինծառայողների ծնողների հետ: 
Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև ակցիաների հետ 
կապված նրանց մտահոգող հարցերը:486 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խտրականությունից 
զերծ մնալու իրավունք, Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 41. Շահեն Հարությունյանի ակցիա ֆուտբոլային 

խաղի ժամանակ  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 13, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Քաղբանտարկյալ Շանթ 

Հարությունյանի որդին՝ Շահեն Հարությունյանը Եվրո-2016-ի 
ընտրական փուլի Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային 
խաղի ժամանակ մարզադաշտ է վազել` ձեռքին պահելով 
«Ազատություն Շանթ Հարությունյանին և Հայաստանի բոլոր 
քաղբանտարկյալներին» անգլերեն գրությամբ պաստառ՝ 
ցանկանալով այդ ակցիայի միջոցով ուշադրություն հրավիրել 
Հայաստանում առկա քաղբանտարկյալների վրա: 
Ոստիկաններն անմիջապես խլել են պաստառը և նրան բերման 
են ենթարկել ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին:487  

Շահեն Հարությունյանի մայրը՝ Ռուզաննա Բադալյանը, 
հուիսի 14-ին իր ֆեյսբուքյան էջում դեպքի վերաբերյալ 
գրառում է կատարել, մասնավորապես նշելով. «Երեկ շատ ուշ 
իմացա (Շահենը սկզբում ուղղակի լռում էր), որ 
ոստիկանություն տանելու ճանապարհին անմարդկային 

                                            
485 Բերման է ենթարկվել ակտիվիստ Արայիկ Պետրոսյանը, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20150604/2031/2031.html?id=27053204  
486 Կարեն Անդրեասյանն այսօր ընդունել է զոհված զինծառայողների ծնողներին, 
http://galatv.am/hy/news/112481/  
487 Շահեն Հարությունյանին բերման են ենթարկել ոստիկանություն, 
http://168.am/2015/06/13/502602.html#.VXxxtOMswio.facebook  

http://www.azatutyun.am/archive/news/20150604/2031/2031.html?id=27053204
http://galatv.am/hy/news/112481/
http://168.am/2015/06/13/502602.html#.VXxxtOMswio.facebook
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չարչարանքների են ենթարկել՝ ձգտելով ակնհայտ բռնության 
հետքեր չթողնել։ Միակ հետքը փշալար հիշեցնող 
ձեռնաշղթաների քերծվածքներն են»:  Բերման ենթարկելիս 
ոստիկանական մեքենայի մեջ ոստիկանների պահվածքի 
մասին լրագրողի հարցին Շահենը հրաժարվել է 
պատասխանել, սակայն հայտնել է, որ բաժնում իրեն լավ են 
վերաբերվել:488 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք, Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք  

Դեպք 42. ՀԿԾՀ-ի մոտ ակցիա ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի 

թանկացման  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 17, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի՝ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի 
բարձրացման վերաբերյալ հունիսի 17-ին կայացած նիստի 
ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ ակցիա են իրականացրել 
հանձաժողովի շենքի դիմաց՝ պահանջելով դադարեցնել նիստը, 
միջազգային աուդիտ իրականացնել և բացահայտել ՀԷՑ-ի 
չարաշահումները: Ոստիկաններն ակցիայի մասնակիցներին 
քաշքշելով հեռացրել են հանձնաժողովի շենքի առջևից՝ թույլ 
չտալով ներս մտնել:489 Ոստիկանների հետ բախման 
արդյունքում բերման է ենթարկվել ակցիայի 6 մասնակից՝ 
Նարեկ Գալաջյանը, Հովհաննես Չամիչյանը, Գոռ Սարգսյանը, 
Ռուսլան Բարսեղյանը, Հայկ Պետրոսյանը և Հուրի 
Բաղդասարյանը: 490  

Միջադեպի ժամանակ վատացել է News.am կայքի 
լրագրող Աիդա Հովհաննիսյանի ինքնազգացողությունը, և նա 
շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։491 

                                            
488 Շահեն Հարությունյան. «Պորտուգալացիները գրոհեցին, ես էլ գրոհեցի», 

http://www.aravot.am/2015/06/15/581976/  
489 Միջադեպ՝ ոստիկանների ու ցուցարարների միջև, http://www.aravot.am/2015/06/17/582640/  
490 Բերման ենթարկված 5 ակտիվիստներն ազատ արձակվեցին, http://www.aravot.am/2015/06/17/582850/ 
491 Լրագրողի ինքնազգացողությունը վատացել է ակցիայի ժամանակ. նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց, 
http://168.am/2015/06/17/503745.html  

http://www.aravot.am/2015/06/15/581976/
http://www.aravot.am/2015/06/17/582640/
http://www.aravot.am/2015/06/17/582850/
http://168.am/2015/06/17/503745.html
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Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկված 
անձինք ազատ են արձակվել: Նրանց նկատմամբ 
արձանագրություն է կազմվել Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ 
հոդվածով:492 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք, 
Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի 

իրավունք, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք 

Դեպք 43. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ V 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 18, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Բանակում խաղաղ պայմաններում 

զոհված զինծառայողների ծնողները նախագահական 
նստավայրի դիմաց ակցիա են իրականացրել, սակայն 
ոստիկանները թույլ չեն տվել մոտենալ նախագահականի 
դարպասներին: Մայրերը ոստիկաններին են տրամադրել 
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրությունն այն մասին, որ 
իրենք ազատորեն կարող են առանց նախագահականի 
բնականոն աշխատանքը խոչընդոտելու ակցիա իրականացնել, 
սակայն ոստիկանները գրությանն ուշադրություն չեն դարձրել՝ 
ասելով, որ իրենք են որոշում:493  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին այլ 
տեղեկություններ առկա չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 44. Ակտիվիստ Դանիել Իոաննիսյան  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 19, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

ակցիայի մասնակից, «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» 
հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող 
Դանիել Իոաննիսյանը ժամը 21։30-ի սահմաններում կնոջ հետ 

                                            
492 ՀԾԿՀ-ի մոտից բերման է ենթարկվել 6 քաղաքացի, http://168.am/2015/06/17/503965.html  
493 Ոստիկանները կրկին խոչընդոտում են սևազգեստ մայրերին. ՊՆ պաշտոնյան անգամ չիջավ մեքենայից. 
http://www.aravot.am/2015/06/18/583066/  

http://168.am/2015/06/17/503965.html
http://www.aravot.am/2015/06/18/583066/
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մոտեցել է Սայաթ-Նովա պողոտայում կայանված իր 
մեքենային, երբ նրանց են մոտեցել մի խումբ օպեր-լիազորներ 
և պահանջել մեքենայով գնալ ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժին՝ պատճառաբանելով, թե մեքենան 
գտնվում է հետախուզման մեջ: Դ. Իոաննիսյանի խոսքով՝ այդ 
անձանց նա էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիայի 
ընթացքում լուսանկարել էր։  

Դ. Իոաննիսյանի կողմից զանգ ստանալուց հետո 
իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գնացել է դեպքի վայր, 
որից հետո ոստիկանները հայտնել են, թե շփոթել են մեքենայի 
համարը:494 

 Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դ. Իոաննիսյանը 
գրությամբ դիմել է ոստիկանություն՝ խնդրելով հայտնել իրեն 
ոստիկանության բաժին հրավիրող ոստիկանների անունները, 
ինչպես նաև բացատրել, թե ինչ հետախուզվող մեքենայի հետ 
էին շփոթել իր մեքենան:495 Ոստիկանությունը հարցմանը 
պատասխանել է սահմանված ժամկետից հետո՝ տրամադրելով 
տեղեկատվություն միայն հետախուզվող մեքենայի 
վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ պետհամարանիշից միայն մեկ 
նիշն է համընկել Դ. Իոաննսիյանի մեքենայի պետհամարանիշի 
հետ:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Սեփականության իրավունք,  

Դեպք 45. Ակտիվիստներ Անտոն Իվչենկո, Հայկ Սարգսյան  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 19, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երեկոյան ժամը 22:00-ի 

սահմաններում քաղաքացիական հագուստով անձինք Մ. 
Սարյանի անվան պուրակից բռնությամբ բերման են ենթարկել 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ակցիայի 
մասնակիցներ Անտոն Իվչենկոյին և Հայկ Սարգսյանին: 
Քաղաքացիական հագուստով անձինք չեն ներկայացել և 
բերման ենթարկելու հիմքերը չեն ներկայացրել: Նրանցից մեկը 
ցույց է տվել ոստիկանության գնդապետի վկայական միայն 

                                            
494 Ազատության հրապարակից բերման ենթարկվածներին ազատեցին, 
http://www.epress.am/2015/06/20/քաղաքացիականով-անձիք-բռնում֊տանում.html  
495 Ոստիկանությունն ակցիայից հետո բերման ենթարկվածին չի բացատրել՝ ինչ գույքի մասին է խոսքը, 

http://www.epress.am/2015/07/29/ոստիկանությունը-էլէներգիայի-թանկացմ.html  
Դատական Գործ N: ՎԴ/3264/05/15, http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809883786  

http://www.epress.am/2015/07/29/ոստիկանությունը-էլէներգիայի-թանկացմ.html
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809883786
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այն բանից հետո, երբ ակտիվիստների ընկերները պահանջել 
են ներկայանալ:496 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժնում հայտնել են, որ ակցիայի 
մասնակիցներին բերման են ենթարկել ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 
185-րդ հոդվածի հիմքով (գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը 
կամ վնասելը): Նրանց հարցեր են ուղղել Ազատության 
հրապարակ տարված անվադողերի վերաբերյալ՝ հայտնելով, 
որ ոստիկանությունը բողոք է ստացել այն մասին, որ 
անվադողերը հրկիզելու հետևանքով գույք է վնասվել: Մինչ 
այդ ոստիկաններն Ազատության հրապարակում 
ակտիվիստներից խլել էին անվադողերը:497  

Բերման ենթարկվածներին երկու ժամ անց ազատ են 
արձակել: Այդ ընթացքում նրանց այցելել է ՄԻՊ արագ 
արձագանքման խումբը: Ոստիկանության բաժնում 
ակտիվիստներից վերցրել են 4 անարխիստական դրոշներ, 
որոնք չեն վերադարձվել: Անտոն Իվչենկոն գրավոր խնդրել է 
ներկայացնել իրեն բերման ենթարկելու հիմքերը: 
Ոստիկանությունը պատասխան գրությամբ տեղեկացրել է, թե 
իրեն բերման էին ենթարկել ուրիշի գույքը դիտավորությամբ 
վնասելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի 
շրջանակներում՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ գույքի մասին է 
խոսքը:498  

Հունիսի 20-ին ուրիշի գույքը վնասելու կասկածանքով 
բերման են ենթարկել նաև Մուրադ Վարձելյանին, ով նույնպես 
մասնակցել էր հունիսի 19-ի ակցիային:499 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Սեփականության իրավունք, Ազատության և 
անձնական անձեռնմխելիության իրավունք,  

Դեպք 46.  Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ երթ 

Գյումրիում  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 20, 2015թ. 

                                            
496 Ազատության հրապարակից բերման ենթարկվածներին ազատեցին, 
http://www.epress.am/2015/06/20/քաղաքացիականով-անձիք-բռնում֊տանում.html  
497 Բախում Ազատության հրապարակում. Տեսանյութ, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116282  
498 Ոստիկանությունն ակցիայից հետո բերման ենթարկվածին չի բացատրել՝ ինչ գույքի մասին է խոսքը, 
http://www.epress.am/2015/07/29/ոստիկանությունը-էլէներգիայի-թանկացմ.html  
499 Ոստիկանները թույլ չեն տվել ծածկ կառուցել․ հրապարակում նստացույցը շարունակվում է, 

http://www.epress.am/2015/06/20/ոստիկանները-թույլ-չեն-տվել-ծածկ-կառու.html  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116282
http://www.epress.am/2015/07/29/ոստիկանությունը-էլէներգիայի-թանկացմ.html
http://www.epress.am/2015/06/20/ոստիկանները-թույլ-չեն-տվել-ծածկ-կառու.html
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Նկարագրություն՝ Շիրակի մարզի փոխոստիկանապետ 
Վահրամ Ենգոյանը խոչընդոտել է էլեկտրաէներգիայի 
թանկացման դեմ Գյումրիում ընթացող երթը՝ Սայաթ Նովա 
փողոցում ոստիկաններին հրահանգելով քաղաքացիներին 
հեռացնել փողոցից, իսկ մեքենաները տանել տուգանային 
հրապարակ: Ի դեպ՝ փոխոստիկանապետը քաղաքացիական 
հագուստով էր:500 Նա նաև հրել է ցույցի մասնակից, Երևանի 
տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս Կարեն Պետրոսյանին, նրան «թափթփուկ» է 
անվանել,   ապա ոստիկաններից մեկին հրահանգել է 
արձանագրություն կազմել և Կարեն Պետրոսյանի մեքենան 
տանել տուգանային հրապարակ, սակայն ոստիկանը 
հրաժարվել է ապօրինի հրահանգը կատարել:501 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 

անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 
զերծ մնալու իրավունք  

Դեպք 47. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

նստացույց Ազատության հրապարակում 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 22, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 19-ին Ազատության 

հրապարակում մեկնարկած նստացույցի չորրորդ օրը 
քաղաքացիական հագուստով անձինք մոտեցել են նստացույցի 
մասնակիցներին և սպառնացել ջարդել Ազատության 
հրապարակում տեղադրված բարձրախոսներն ու ծեծել 
ակտիվիստներին։502  

Միջադեպի ժամանակ Ազատության հրապարակում 
հերթապահող ոստիկանները անգործություն են ցուցաբերել: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ հայտնի չեն:  

                                            
500 Բողոքի ակցիան մեկնարկել է. «Գյումրին չի պատրաստվում վճարել էլեկտրաէներգիայի սահմանված 

գինը»., http://galatv.am/hy/news/113453/  
501 Վլադիմիր  Գասպարյանի «բարեփոխված» փոխոստիկանապետի բիրտ պահվածքն ու հայհոյախառն 
բառապաշարը, http://www.aravot.am/2015/06/20/584074/  
502 Անհայտ անձինք սպառնացել են ծեծել նստացույց անցկացնող ակտիվիստներին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27085503.html  

http://galatv.am/hy/news/113453/
http://www.aravot.am/2015/06/20/584074/
http://www.azatutyun.am/content/article/27085503.html
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Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք 

Դեպք 48. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 
նստացույց Բաղրամյան պողոտայում 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 23, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 19-ին «Ոչ թալանին» 

քաղաքացիական նախաձեռնությունը Ազատության 
հրապարակում նստացույց է սկսել՝ պահանջելով եռօրյա 
ժամկետում չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման 
որոշումը: Նստացույցի մասնակիցների պահանջը չի կատարվել 
և իրենց տված ժամկետը լրանալուց հետո՝ հունիսի 22-ին, 
ցուցարարներ երթով շարժվել են դեպի նախագահական 
նստավայր: Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում՝ 
նախագահական նստավայր չհասած հանդիպելով 
ոստիկանական պատնեշի, ցուցարարները որոշել են 
նստացույց սկսել Բաղրամյան պողոտայում: Ոստիկանությունը 
պարբերաբար հայտարարել է, որ ցուցարարների 
գործողություններն անօրինական են, թեև ցույցը խաղաղ 
բնույթ է կրել և եղել է հավաքների ազատության սկզբունքի 
շրջանակներում:503 Հունիսի 23-ի առավոտյան ժամը 5:20-ին 
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հերթական 
անգամ հայտարարել է, որ ցուցարարների գործողություններն 
անօրինական են և նրանց 10 րոպե ժամանակ է տվել 
Բաղրամյան պողոտան ազատելու համար: Քաղաքացիները  
շարունակել են խաղաղ նստացույցը, և հայտարարված 
ժամկետը լրանալուց հետո ոստիկանությունը, ջրցան 
մեքենաները գործի դնելով, ցրել է ցույցը:504 Համազգեստով, 
ինչպես նաև քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների 
կողմից Բաղրամյան պողոտայից, Ազատության հրապարակից 
և հարակից վայրերից բռնությամբ բերման է ենթարկվել 237 
հոգի:  

Ոստիկանական գործողությունների արդյունքում 
տուժել են զանգվածային լրատվության միջոցների շուրջ երկու 

                                            
503 Հունիսի 23-ի զարգացումները, http://civilnet.am/2015/06/23/june-23-developments/#.Vt61kn2LRMw  
504 Ոստիկաններն ուժով և ջրցան մեքենաներով Բաղրամյան պողոտայից հեռացրեցին ցուցարարներին, 
http://www.aravot.am/2015/06/23/584756/  

http://civilnet.am/2015/06/23/june-23-developments/#.Vt61kn2LRMw
http://www.aravot.am/2015/06/23/584756/
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տասնյակ աշխատակիցներ: Ոստիկանության զորքերի 
հրամանատար, փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի 
հրահանգով հավաքել և կոտրել են զանգվածային 
լրատվամիջոցների նկարահանող սարքերը, վերցրել են 
հիշողության քարտերը: Վերջինիս հրահանգով դաժան ծեծի են 
ենթարկվել www.1in.am-ի օպերատորներ Կարեն 
Չիլինգարյանը, Հովսեփ Հովսեփյանը և Գոռ Հովհաննիսյանը, 
կոտրել են վերջինիս տեսախցիկն ու ուղիղ եթերի սարքը: 
Բռնության են ենթարկվել «Գալա» հեռուստաընկերության 
լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանը, Panarmenian.net-ի թղթակից 
Նիկոլայ Թորոսյանը և ֆոտոլրագրող Կարապետ Սահակյանը, 
«Ասպարեզ» թերթի և «Asparez.am»-ի գլխավոր խմբագիր Լևոն 
Բարսեղյանը: Epress.am-ի օպերատորներից Տիգրան 
Հակոբյանը ենթարկվել է բռնության, իսկ  Տիգրան 
Խաչատրյանին հայհոյել են և խլել տեսախցիկը:  Epress.am-ի 
երեք տեսանկարահանող սարքերը ջարդվել են: Խլել են 
NEWS.am-ի թղթակից Աիդա Հովհաննիսյանի տեսախցիկը, 
ինչպես նաև, փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի 
հրամանով, ilur.am-ի թղթակից Հակոբ Կարապետյանի 
ֆոտոխցիկի հիշողության քարտը: Ծեծի են ենթարկվել 
«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրողներ Սիսակ 
Գաբրիելյանը, Արթուր Պապյանը և օպերատոր Գարիկ 
Ազիբեկյանը, ջարդել են «Ազատության» տեսախցիկներից 
մեկը, ինչպես նաև լրագրողի հեռախոսը, որով նա փորձել է 
դեպքերը տեսանկարահանել: Վնասել են «Հայկական 
ժամանակ» օրաթերթի լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանի 
տեսախցիկը և ACTV-ի օպերատոր Աշոտ Բոյաջյանի 
լուսանկարահանող սարքը:  Բաղրամյան պողոտայում 
lragir.am-ի լրագրող Թեհմինե Ենոքյանի աշխատանքը 
պարբերաբար խոչընդոտել են, իսկ քաղաքացիական 
հագուստով մի ոստիկան սեռական բնույթի վիրավորանք է 
հասցրել նրան: Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում Թեհմինե 
Ենոքյանին, ինչպես նաև azatutyun.am կայքի նկարահանող 
խմբին թույլ չեն տվել նկարահանում իրականացնել և հրելով 
դուրս են հրավիրել:  

Ոստիկանություն բերման են ենթարկվել «Գալա» 
հեռուստաընկերության լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանը, 
epress.am-ի օպերատոր Տիգրան Հակոբյանը, ilur.am-ի թղթակից 
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Հակոբ Կարապետյանը, news.am-ի ֆոտոլրագրող Արսեն 
Սարգսյանը, «Հետքի» լրագրողներ Անի Հովհաննիսյանը և 
Հրանտ Գալստյանը, «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի 
լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանը, Panarmenian.net-ի 
ֆոտոլրագրող Կարապետ Սահակյանը, 1in.am-ի աշխատակից 
Արեն Մկրտչյանը, «Ասպարեզ» թերթի և «Asparez.am»-ի 
գլխավոր խմբագիր Լևոն Բարսեղյանը, «Արմենիա» 
հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվականի թղթակից 
Դավիթ Դավթյանը և օպերատոր Խաչատուր Եսայանը, 
«Ազատություն» ռադիոկայանի օպերատոր Գարիկ 
Հարությունյանը, «Ֆոտոլուր» գործակալության թղթակից Հայկ 
Բադալյանը:505 

Շտապօգնության է դիմել ոստիկանական 
գործողությունների արդյունքում տուժած 25 քաղաքացի, 
որոնցից 17-ը տեղափոխվել են տարբեր բժշկական 
հաստատություններ:506 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման 
ենթարկվածներից 106-ը տեղափոխվել է Երևանի 
Նարկոլոգիական կենտրոն՝ ալկոհոլի և թմրամիջոցների 
հայտնաբերման փորձաքննության ենթարկվելու: 44 ցուցարար 
անցել է և՛ ալկոհոլի, և՛ թմրամիջոցների բացահայտման 
փորձաքննություն, 48-ը՝ միայն թմրամիջոցի, 14-ը՝ ալկոհոլի։507 
Ցուցարարներից ոչ մեկի մոտ ալկոհոլի պարունակություն չի 
հայտնաբերվել, 5 հոգու մոտ հայտնաբերվել են 

                                            
505 Ոստիկաններն ուժով և ջրցան մեքենաներով Բաղրամյան պողոտայից հեռացրեցին ցուցարարներին, 
http://www.aravot.am/2015/06/23/584756/  
7 կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել լրագրողների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ, 

http://armtimes.com/hy/read/65889  
#ElectricYerevan. Բռնության ենթարկված լրագրողների պատմությունները, http://www.media.am/Attacks-

against-journalists-during-Electric-Yerevan  
Ոստիկանական «որս» լրագրողների նկատմամբ, http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-
journalists-

arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1
%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-
%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-

%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-
%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html  
Հայհոյանք լրագրողի հասցեին, https://www.youtube.com/watch?v=70BucLxImfQ  

Լրագրողը դատի կտա իրեն հայհոյած ոստիկանին, http://www.aravot.am/2015/07/13/592630/ 
«Ազատության» նկարահանող խմբին հրելով ոստիկանության բաժնից դուրս հանեցին, 
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150623/2031/2031.html?id=27087643 

Ինչ էր կատարվում ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում, http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/116548  
506 25 անձ դիմել է բուժօգնություն ստանալու համար. ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 
http://iravaban.net/90855.html  
507 Փորձաքննություն անցած ցուցարարների մոտ ալկոհոլի պարունակություն չի հայտնաբերվել, 
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27090602վ  

http://www.aravot.am/2015/06/23/584756/
http://armtimes.com/hy/read/65889
http://www.media.am/Attacks-against-journalists-during-Electric-Yerevan
http://www.media.am/Attacks-against-journalists-during-Electric-Yerevan
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
http://civilnet.am/2015/06/23/police-energy-protest-beaten-journalists-arrest/#.VaKbKF_tmkphttp://www.epress.am/2015/06/23/%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D6%81%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B4.html
https://www.youtube.com/watch?v=70BucLxImfQ
http://www.aravot.am/2015/07/13/592630/
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150623/2031/2031.html?id=27087643
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/116548
http://iravaban.net/90855.html
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27090602վ
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թմրալկալոիդների հետքեր: Բերման ենթարկվածները 
սահմանված ժամկետից երկար՝ 8-10 ժամ պահվել են 
ոստիկանության բաժիններում և հարցաքննվել որպես վկա:508 
Պարզվել է, որ դեռևս հունիսի 22-ին Արաբկիր և Քանաքեռ - 
Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազության կողմից 
Քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասով` 
խուլիգանության հանցակազմի հատկանիշներով հարուցվել էր 
քրեական գործ:509 Հոկտեմբերի 26-ին գործը հանցակազմի 
բացակայության հիմքով կարճվել է:510 

Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում 
փաստաբաններին և ՄԻՊ գրասենյակի ներկայացուցիչներին, 
ինչպես նաև պատգամավորներ Լյուդմիլա Սարգսյանին, 
Ստեփան Դեմիրճյանին և Արամ Մանուկյանին երկար 
ժամանակ թույլ չեն տվել  ներս մտնել:511 Շենգավիթի բաժնում 
Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանին թույլ 
չեն տվել հանդիպել իր վստահորդ Հովհաննես Իշխանյանին և 
բռնությամբ հեռացրել են բաժնից:512 ՀՔԱ Վանաձորի 
գրասենյակի՝ ոստիկանության Մալաթիայի և Նոր Նորքի 
բաժիններ այցելած փաստաբաններ Անահիտ Չիլինգարյանը և 
Արտուր Հարությունյանը նույնպես բերման ենթարկված 
անձանց իրավաբանական օգնություն տրամադրելու հարցում 
հանդիպել են խոչընդոտների: Ոստիկանության բաժիններ 
կատարած այցելությունների վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի 
գրասենյակի փաստաբանների հաշվետվությունները, ինչպես 
նաև տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ ոստիկանության 
կողմից մարդու իրավունքների խախտումների իրավական 
հիմնավորումները և դեպքերի վերաբերյալ այլ մանրամասներ 
ներկայացված են ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի զեկույցում:513 

                                            
508 237 անձ բերման է ենթարկվել, http://armtimes.com/hy/read/65909  

Բաղրամյան պողոտայում խուլիգանության վերաբերյալ քրգործի վարույթը կարճվել է՝ հանցակազմի 
բացակայության հիմքով, http://www.aravot.am/2015/10/30/624056/  
509 Դատախազություն. Լրատվամիջոցների կայքէջերից քրեական գործի նյութերին են կցվել մի շարք 

հրապարակումներ, http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27090419  
510 Բաղրամյան պողոտայում խուլիգանության վերաբերյալ քրգործի վարույթը կարճվել է՝ հանցակազմի 
բացակայության հիմքով, http://www.aravot.am/2015/10/30/624056/  
511 Պատգամավորներին երկար ժամանակ չէին թողնում ոստիկանության բաժանմունք մտնել, 
http://www.aravot.am/2015/06/23/585054/  
512 Ոստիկանական բաժանմունքում բռնի ուժով դուրս են հանում իրավապաշտպաններին, 

http://www.aravot.am/2015/06/23/584983/  
 
513 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի զեկույցը «Մարդու իրավունքների խախտումները Էլեկտրաէներգիայի 

թանկացման դեմ ուղղված խաղաղ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ» թեմայով, 
http://hcav.am/publications/25-06-2015/  

http://armtimes.com/hy/read/65909
http://www.aravot.am/2015/10/30/624056/
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150624/2031/2031.html?id=27090419
http://www.aravot.am/2015/10/30/624056/ 
http://www.aravot.am/2015/06/23/585054/
http://www.aravot.am/2015/06/23/584983/
http://www.aravot.am/2015/06/23/584983/
http://hcav.am/publications/25-06-2015/
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Մի շարք միջազգային կառույցներ (այդ թվում՝ 
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությունը514, ՄԱԿ-ի մարդու 
իրավունքների գերագույն հանձնակատարը515, Հյուման ռայթս 
հաուսը (Մարդու իրավունքների տուն) հիմնադրամ516, ԵԽԽՎ 
Մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցերով 
համազեկուցողները517) հայտարարություններ են տարածել՝ 
մտահոգություն հայտնելով ցուցարարների և լրագրողների 
նկատմամբ հունիսի 23-ի առավոտյան  կիրառված բռնության 
վերաբերյալ, կոչ անելով դեպքերի առնչությամբ անաչառ 
քննություն իրականացնել և ապահովել ցուցարարների՝ 
խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքի իրացումը:  

Հունիսի 23-ին լրագրողական 7 կազմակերպություններ 
լրագրողների նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ 
հայտարարություն են տարածել՝ պահանջելով պատժել 
օրինազանցներին: 

Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հունիսի 23-ի 
բռնությունների հետ կապված իր վերջնական գնահատականի 
մեջ ոստիկանության գործողությունները համարել է 
ընդհանուր առմամբ ոչ իրավաչափ՝ առանձնացնելով մի շարք 
խնդիրներ, այդ թվում՝ քաղաքացիական հագուստով անձանց 
կողմից գործողություններ իրականացնելը, ոստիկանության 
ծառայողի էթիկայի կանոնները խախտելը, զանգվածային 
լրատվության միջոցների աշխատակիցների աշխատանքը 
խոչընդոտելը և նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելը, 
հատուկ միջոցի՝ ջրանետ մեքենայի կիրառմամբ ցույցը ցրելը՝ 
ընդգծելով, որ դա պայմանավորված չի եղել բացարձակ 
անհրաժեշտությամբ, որոշ բարձրաստիճան սպաների կողմից 
ոստիկանության գործունեության ապաքաղաքականացված 
լինելու սկզբունքը ոտնահարելը:518  

Հուլիսի 2-ին Հատուկ քննչական ծառայությունում 
Քրեական օրենսգրքի 309-րդ և 164-րդ հոդվածների 2-րդ 

                                            
514 ԵՄ պատվիրակությունը. բռնության դեպքերի մասին լուրերը մտահոգիչ են, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116526  
515 ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի հաղորդագրությունը Հայաստանում տեղի 
ունեցող բողոքի ցույցերի վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2015/06/25/586277/  
516 Հյուման Ռայթս Հաուս Հիմնադրամը կոչ է անում ՀՀ կառավարությանը հետաքննություն իրականացնել, 

http://www.aravot.am/2015/06/25/586362/  
517 ԵԽԽՎ համազեկուցողները զսպվածության կոչ են արել Երևանի բողոքի ակցիաների բոլոր կողմերին, 
http://www.aravot.am/2015/06/25/586320/  
518 Օմբուդսմենի վերջնական գնահատականը հունիսի 23-ին Ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590420/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/116526
http://www.aravot.am/2015/06/25/586277/
http://www.aravot.am/2015/06/25/586362/ 
http://www.aravot.am/2015/06/25/586320/ 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590420/
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մասերով և 185-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցվել է քրեական 
գործ, որի շրջանակներում սկզբնական շրջանում 
նախաքննություն է իրականացրել 1 քննիչ, ամիսներ անց 
ստեղծվել է 4 հոգանոց քննչական խումբ, միչնդեռ 
ցուցարարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի 
նախաքննությունն իրականացնող քննչական 20 հոգանոց 
խումբը ընդլայնվել է ՝ ընդգրկելով 53 հոգի:519 Ըստ ԽԱՊԿ-ի 
2015թ. տարեկան զեկույցի՝ գործով տուժող է ճանաչվել 31 
անձ, որոնցից 18-ը` լրագրող կամ օպերատոր, սակայն գործով 
որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված չէ: ԶԼՄ-ների՝ 
բռնության ենթարկված ներկայացուցիչներից 4-ը՝ 1in.am-ի 
արդեն նախկին աշխատակիցներ Կարեն Չիլինգարյանը, 
Հովսեփ Հովսեփյանը, Գոռ Հովհաննիսյանը, և «Ասպարեզ» 
թերթի գլխավոր խմբագիր  Լևոն Բարսեղյանը  
հարցաքննության չեն հրավիրվել:520 

Ilur.am-ի լրագրող Հակոբ Կարապետյանը հաղորդում է 
ներկայացրել իր տեսախցիկի հիշողությանը քարտը խլելու 
վերաբերյալ: Հիշողության քարտը պարունակում էր  
տեսագրություն, թե ինչպես է փոխոստիկանապետ Լևոն 
Երանոսյանը կոտրել 1in.am-ի օպերատորի տեսախցիկը: 
Ոստիկանությունում նրան խոստացել են տալ միևնույն 
մակնիշի և գնի այլ հիշողության քարտ, եթե նա հետ վերցնի իր 
տված հաղորդումը: Լրագրողը չի համաձայնել և նրա 
տեսախցիկի հիշողության քարտը այդպես էլ չեն 
վերադարձրել:521  

ԽԱՊԿ-ի տեղեկություններով փոխհատուցում չեն 
ստացել նաև epress.am կայքի աշխատակիցները: Մյուսների 
ջարդված սարքերը փոխհատուցվել են, իսկ տեսանկարահանող 
սարքերն ու հիշողության քարտերը վերադարձվել են, սակայն 
լուսանկարներն ու տեսանյութերը մասամբ կամ 
ամբողջությամբ ջնջված:  

                                            
519 Քրեական գործ` հունիսի 23-ին լրագրողների նկատմամբ բռնության հարցով, 
http://civilnet.am/2015/07/03/june-23-journalists-violence-criminal-case/#.Vt_V8H2LRMw  
Տասնյակ հանցագործ ոստիկաններ կմնան անպատիժ. Դանիել Իոննիսյանի եզրակացությունը՝ 2 քրգործերի 

համեմատությունից, http://armtimes.com/hy/read/67137  
Հունիսի 23-ի դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական գործով ՀՀ ՀՔԾ-ի կողմից ձևավորվել է քննչական խումբ, 
http://hcav.am/events/01-11-2015-03/  
520 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 
մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/ 
521 Բաղրամյանի դեպքերից տուժած լրագրողին առաջարկել են փոխհատուցում` պայմանով, որ քրեական գործ 
հարուցելու մասին դիմումը ետ վերցնի, http://www.aravot.am/2015/07/08/591345/  

http://civilnet.am/2015/07/03/june-23-journalists-violence-criminal-case/#.Vt_V8H2LRMw
http://armtimes.com/hy/read/67137
http://hcav.am/events/01-11-2015-03/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://www.aravot.am/2015/07/08/591345/
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Հետագա օրերին  հունիսի 23-ի հետ կապված 
ոստիկաններն այցելեն են ակտիվիստների բնակարաններ՝ 
առանց պատշաճ կերպով ծանուցագիր ուղարկելու: 
Ակտիվիստները դա գնահատել են որպես իրենց նկատմամբ 
ճնշում, որի նպատակն իրենց պայքարից հետ պահելն է:522 

Նշանակված ծառայողական քննության արդյունքում 1 
ոստիկանի պաշտոն իջեցվել է մեկ աստիճանով, 1 ոստիկանի 
հայտարարվել է «նկատողություն», 10-ին՝ «խիստ 
նկատողություն»:523 

Հունիսի 23-ի բռնությունների և ոստիկանության կողմից 
նրանց շարունակաբար սպառնացող վտանգի հիմքով մի խումբ 
քաղաքացիներ հունիսի 28-ին շտապ հայց են ներկայացրել 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որն ընդունվել 
է վարույթ, սակայն ՀՀ-ում քրեական գործ հարուցվելուց հետո 
քննությունը կասեցվել է:524 Մարդու իրավունքների 
եվրոպական կոնվենցիայի խոշտանգումների արգելման, 
ազատության և անձնական անձեռնմխելության իրավունքի, 
հավաքների և միավորումների ազատության և այլ դրույթների 
խախտման հիմքով ՄԻԵԴ է դիմել նաև ՀՔԱ Վանաձորի 
գրասենյակը՝ տուժածներից Դավիթ Սելիմյանի գործով:525 

«Ոչ թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնությունը 
հուլիսի 14-ին երթ է իրականացրել դեպի ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն՝ պահանջելով քրեական 
պատասխանատվության ենթարկել հունիսի 23-ին 
ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին:526 
Դեկտեմբերի 23-ին նախաձեռնությունը հայտարարություն է 
տարածել՝ իրավապահ մարմիններին ևս մեկ անգամ կոչ 
անելով ըստ արժանվույն պատժել օրինախախտ 

                                            
522 Ակտիվիստներն ահազանգում են. առանց ծանուցման պահանջում են ներկայանալ ոստիկանություն, 
http://news.am/arm/news/277737.html  

«Ոչ թալանին»-ի ահազանգն ու ոստիկանության պարզաբանումը. ինչու են այցելում ցուցարարների տներ. 
http://www.aravot.am/2015/07/23/595442/  
523 ՀՀ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ենթարկվել են կարգապահական տույժերի, 

http://www.police.am/news/view/ty.html, http://www.police.am/news/view/ենթարկվել-են-կարգապահական-
տույժերի230715.html  
524 Բաղրամյան պողոտայից՝ Եվրոպական դատարան, http://civilnet.am/2015/07/02/electric-yerevan-european-

court-of-human-rights/#.VuK7vn2LRMw  
525 «Էլեկտրիկ Երևանի» մասնակից Դավիթ Սելիմյանի գործով դիմում է ներկայացվել Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան, http://hcav.am/events/15-03-2016-01/  
526 «Ոչ թալանին» նախաձեռնության երթն ավարտվեց դատախազության շենքի մոտ, 
http://armenpress.am/arm/news/812197/och-talanin-nakhadzernutyan-ertn-avartvec-datakhazutyan.html  

http://news.am/arm/news/277737.html
http://www.aravot.am/2015/07/23/595442/ 
http://www.police.am/news/view/ty.html
http://www.police.am/news/view/ենթարկվել-են-կարգապահական-տույժերի230715.html
http://www.police.am/news/view/ենթարկվել-են-կարգապահական-տույժերի230715.html
http://civilnet.am/2015/07/02/electric-yerevan-european-court-of-human-rights/#.VuK7vn2LRMw
http://civilnet.am/2015/07/02/electric-yerevan-european-court-of-human-rights/#.VuK7vn2LRMw
http://hcav.am/events/15-03-2016-01/
http://armenpress.am/arm/news/812197/och-talanin-nakhadzernutyan-ertn-avartvec-datakhazutyan.html
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ոստիկաններին և շեշտելով, որ թույլ չեն տալու գործը 
կոծկել:527 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Կյանքի իրավունք, Տեղեկատվության ազատություն, 

Սեփականության իրավունք, Ազատության և անձնական 
անձեռնմխելիության իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու 

իրավունք, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 49. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 
նստացույց Գյումրիում. Կարեն Պետրոսյան 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 23, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Այն բանից հետո երբ 

ոստիկանությունը հունիսի 23-ի առավոտյան բռնությամբ ցրել 
է Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի սակագնի 
բարձրացման դեմ ընթացող նստացույցը, ի նշան բողոքի 
Գյումրիի թատերական հրապարակում նստացույց 
իրականացնող ակտիվիստները փակել են Սայաթ-Նովա 
փողոցը: Ոստիկանները բացել են փողոցը և մեկ ժամ հետո 13 
ակտիվիստների բերման են ենթարկել ոստիկանության 
Կումայրիի բաժին: Դեպքի առնչությամբ խուլիգանության 
հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել: Ցուցարարներից 
12-ը ներգրավվել են որպես վկա, իսկ իսկ Կարեն Պետրոսյանը 
որպես կասկածյալ:528 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկվածների 
վրա հայտնաբերվել են կապտուկներ, նշանակվել է 
դատաբժշկական փորձաքննություն: Բերման ենթարկվածների 
ավտոմեքենաները տարվել են տուգանային հրապարակ 
առանց նրանց տեղեկացնելու:529  

Հուլիսի 1-ին քրեական գործի շրջանակներում Կարեն 
Պետրոսյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով 
(հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որը 

                                            
527 «Ոչ թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնության հայտարարությունը հունիսի 23-ի դեպքերի հետ 
կապված, http://www.aravot.am/2015/12/23/642380/  
528 «Առաջադրել են ապօրինի մեղադրանք, պայքարը տեղափոխում են քաղաքական հարթություն», 
http://galatv.am/hy/news/115005/  
529 Գյումրիում բերման ենթարկված ակտիվիստների վրա կապտուկներ են հայտնաբերվել․ փաստաբան, 

http://www.epress.am/2015/07/10/գյումրիում-բերման-ենթարկված-ակտիվիս.html  

http://www.aravot.am/2015/12/23/642380/
http://galatv.am/hy/news/115005/
http://www.epress.am/2015/07/10/գյումրիում-բերման-ենթարկված-ակտիվիս.html
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զուգորդվել է բացառիկ ցինիզմով): Ըստ քննչական կոմիտեի՝ 
ակտիվիստը մեղադրվել է իր մեքենայի առաջնամասով 
ոստիկանի սրունքին հարվածելու մեջ, որի արդյունքում շուրջ 
15 րոպե տևողությամբ խաթարվել էր Սայաթ-Նովա փողոցի 
բնակիչների հանգիստը, փողոցի բնականոն երթևեկությունը: 
Կարեն Պետրոսյանը մեղադրանքը շինծու է համարել՝ 
հայտարարելով, որ ոստիկանն իրեն խոստովանել է, որ 
ստիպողաբար է ցուցմունք տվել: 

Հուլիսի 15-ին նստացույցի մասնակիցները 
հայտարարությամբ պահանջել են պատժել հունիսի 23-ի 
առավոտյան Գյումրիում ապօրինություններ թույլ տված 
ոստիկաններին և կարճել իրենց դեմ հարուցված քրեական 
գործը: Պահանջների կատարման համար քաղաքացները 
իրավապահներին 10 օր ժամանակ են տվել:530  

Հուլիսի 31-ին հայտնի է դարձել, որ ակտիվիստների 
նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է:531 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք  

Դեպք 50. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

նստացույց Վանաձորում 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 24, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

ակցիա է տեղի ունեցել նաև Վանաձորի Հայքի հրապարակում, 
որտեղ ցուցարարները ցանկացել են անձրևից պաշտպանվելու 
նպատակով վրան տեղադրել, սակայն ոստիկանները թույլ չեն 
տվել:532 Ցուցարարներն, անձրևից պաշտպանվելով, գիշերել են 
եղևնու տակ:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին այլ 
տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն 

                                            
530 Գյումրիի ակտիվիստները հայտարարությամբ տարակուսանք են հայտնում ՀՀ ոստիկանապետի կողմնակալ 
մոտեցման առնչությամբ, http://www.aravot.am/2015/07/15/593149/  
531 Կարճվեց Գյումրու փոխոստիկանապետի կեղծ ցուցմունքով հարուցված քրեական գործը, 

http://www.aravot.am/2015/07/31/597778/  
532 Վանաձորում ոստիկանությունը թույլ չի տալիս վրաններ տեղադրել, http://www.a1plus.am/1392051.html  

http://www.aravot.am/2015/07/15/593149/
http://www.aravot.am/2015/07/31/597778/
http://www.a1plus.am/1392051.html
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Դեպք 51. Ակտիվիստ Ելենա Օվսյաննիկովա  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 24-25, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Այն բանից հետո, երբ 

էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Բաղրամյան 
պողոտայում ընթացող նստացույցի մասնակից, ՌԴ 
քաղաքացի, 2015թ. հունվարից ՀՀ-ում բնակվող Ելենա 
Օվսյաննիկովան մոտեցել է սաղավարտներով և վահաններով 
կանգնած ոստիկաններին և հորդորել քաղաքացիների 
նկատմամբ բռնություն չգործադրել, նրան է մոտեցել 
փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը և անքաղաքավարի 
կերպով պահանջել է հեռանալ ոստիկանական շղթայի և 
«բարիկադների» միջև ընկած տարածքից՝ այն 
պատճառաբանությամբ, թե սադրում է և խանգարում է 
ոստիկաններին: Հարցին, թե ինչպես, փոխոստիկանապետը 
պատասխանել է. «Ասեմ Ձեզ, որ մեր բոլոր ոստիկանները 
սեքսուալապես ցանկասեր են (сексуально озабоченные), իսկ 
դուք քայլում եք նրանց առջև», այնուհետև ասել է, որ եթե 
Օվսյաննիկովան ինքնակամ չհեռանա, ոստիկանությունը 
միջոցներ կգտնի նրան հեռացնելու համար: Օվսյաննիկովային 
մոտեցել են նաև պատգամավորներ Թևան Պողոսյանը, Էդմոն 
Մարուքյանը և խնդրել են հեռանալ ՝ մեղադրելով 
սադրանքների մեջ: Օվսյաննիկովան շարունակել է մնալ 
տարածքում և նստել է ասֆալտին, որից հետո նրան են 
մոտեցել այլ անձինք, որոնցից մեկը կոպիտ կերպով բռնել է 
նրա ձեռքը և քաշել: Ցուցարարն ի վերջո, չդիմանալով 
ճնշմանը, հեռացել է ոստիկանական շղթայի և աղբամաններով 
կազմված բարիկադի միջև ընկած տարածքից:  

Ըստ Ելենա Օվսյաննիկովայի և նրան ամուսնու՝ 
Հարություն Մուրադյանի կողմից ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ 
ներկայացված դիմումին կից միջադեպի նկարագրության՝ 
դեպքից հետո ոստինակապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանն 
իր ֆեյսբուքյան էջում տարածել է Ելենա Օվսյաննիկովայի և 
Թևան Պողոսյանի զրույցի տեսագրությունը, որի 
մեկնաբանություններում ցուցարարին ուկրաինացի սադրիչ են 
անվանել: Նարեկ Մալյանի տարածած նյութի 
մեկնաբանություններում նաև սպառնալիքներ են եղել 
Օվսյաննիկովայի հասցեին, իսկ պագամավոր Էդմոն 
Մարուքյանն իր մեկնաբանություններում նշել է, թե նա 
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հարբած է եղել: Հաջորդ օրը Օվսյաննիկովան հանդիպել է 
Էդմոն Մարուքյանի հետ, սակայն վերջինս հրաժարվել է 
տեսախցիկի առջև խոսել, իսկ առանց տեսախցիկի ասել է, որ 
նա իրավունք չունի ցույցի մասնակցել, խոսել ոստիկանների 
հետ, սակայն օրենքի որևէ դրույթ չի նշել:  

Հունիսի 25-ին ոստիականապետի խորհրդական Նարեկ 
Մալյանն իր ֆեյսբուքյան էջում մեկ այլ նյութ է հրապարակել, 
որտեղ Ելենա Օվսյաննիկովային ներկայացրել է որպես 
Սիրիայում, Ուկրաինայում և Վրաստանում տեղի ունեցած 
անկարգություններում առնչություն ունեցող, իչպես նաև 
Թուրքիայում վերապատրաստում անցած անձ: Նա նաև նշել է, 
թե Օվսյաննիկովան Բաղրամյան պողոտայում գտնվող 
ոստիկաններին սեռական հարաբերություններ ունենալու 
առաջարկ է արել: Այնուհետև հաջորդել է Նարեկ Մալյանի 
ֆեյսբուքյան գրառումն այն մասին, որ դա  ոստիկանության 
պաշտոնական տեսակետը չէ, այլ իր անձնական տեսակետը:533 
Հարկ է նշել, որ ըստ ՀՀ ոստիկանության կարգապական 
կանոնագիրքը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքի՝ 
ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները նրա համար 
պարտադիր են ինչպես ծառայողական 
պարտականությունները կատարելու ընթացքում, այնպես էլ 
ծառայողական պարտականություններից դուրս: 
Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնների մեջ է մտնում 
այն, որ նա պարտավոր է իմանալ և հարգել մարդու 
իրավունքներն ու ազատությունները, ցուցաբերել 
զսպվածություն, քաղաքակիրթ, վայելուչ և հարգալից 
վերաբերմունք քաղաքացիների նկատմամբ:534 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ելենա Օվսյաննիկովան և 
նրան ամուսինը՝ Հարություն Մուրադյանը հուլիսի 6-ին դիմել 
են ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, որից հետո 
կազմակերպությունը հանցագործության մասին հաղորդում է 
ուղարկել Հատուկ քննչական ծառայություն՝ պահանջելով 

                                            
533 “Подозрительная” славянка на проспекте Баграмяна, http://civilnet.am/2015/06/26/подозрительная-славянка-
на-просп/#.VuZ2g32LTrf  
Ցուցարար կինը «զրպարտանք» է որակում ՀՀ ոստիկանապետի խորհրդականի հայտարարությունը, 

http://www.azatutyun.mobi/a/27108160.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  
Տեղեկությունները վերցվել են նաև Ելենա Օվսյաննիկովայի և նրան ամուսնու՝ Հարություն Մուրադյանի 
կողմից ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ ներկայացված դիմումին կից դեպքի նկարագրությունից 
534 ՀՀ օրենքը ՀՀ ոստիկանության կարգապական կանոնագիրքը հաստատելու մասին, 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=29617  

http://civilnet.am/2015/06/26/подозрительная-славянка-на-просп/#.VuZ2g32LTrf
http://civilnet.am/2015/06/26/подозрительная-славянка-на-просп/#.VuZ2g32LTrf
http://www.azatutyun.mobi/a/27108160.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=29617
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հարուցել քրեական գործ և մեղավորներին 
պատասխանատվության ենթարկել:535 Քրեական գործ 
հարուցվել է, որի շրջանակներում Ելենա Օվսյաննիկովան 
հարցաքննվել է որպես վկա: Գործի քննությունը շարունակվում 
է:  

Ելենա Օվսյաննիկովան նաև իր վերաբերյալ 
տարածված զրպարտությունները հերքելու, ինչպես նաև 7 
միլիոն դրամի փոխհատուցման պահանջով քաղաքացիական 
հայց է ներկայացրել դատարան ՀՀ ոստիկանության, 
փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի, պատգամավոր Էդմոն 
Մարուքյանի և ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանի 
դեմ:536 Պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանը չի ընդունել իր դեմ 
ներկայացված մեղադրանքը՝ հայտնելով, որ ինքը Ելենա 
Օվսյաննիկովային սադրիչ չի համարել, այլ ասել է, թե 
Բաղրամյան պողոտայում սադրանք է տեղի ունեցել: 
Պատգամավորը նաև հերքել է այն, որ ինքը ասել է, թե 
Օվսյաննիկովան  հարբած է եղել: Իր պնդմամբ նա ասել է, թե 
ալկոհոլի ուժեղ հոտ է եկել այն տարածքից, որտեղ գտնվում էր  
Ելենա Օվսյաննիկովան:537 Գործի քննությունը շարունակվում 
է: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 

Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք 

Դեպք 52. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիա 

Աշտարակում 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 25, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ըստ ilur.am կայքում տեղ գտած 

հրապարակման՝ հունիսի 24-ին Էլեկտրաէներգիայի սակագնի 
թանկացման դեմ Աշտարակում տեղի ունեցած երթի հաջորդ 
օրը ոստիկաններն այցելել են երթի մասնակիցների 
բնակարաններ` իրենց բնութագրմամբ զրուցելու համար, 

                                            
535 Սահմանափակել են հավաքների ազատության իրավունքը և վիրավորել արժանապատվությունը, 

http://www.aravot.am/2015/07/10/591940/  
 
536 Ելենա Օվսյանիկովա. «Ես հավատում եմ արդարությանը», http://www.aravot.am/2015/10/16/619660/  
537 Էդմոն Մարուքյան. «Երբեք չեմ ասել, որ Ելենա Օվսյանիկովան սադրիչ է», 
http://www.aravot.am/2015/10/16/619702/  

http://www.aravot.am/2015/07/10/591940/ 
http://www.aravot.am/2015/07/10/591940/ 
http://www.aravot.am/2015/10/16/619660/ 
http://www.aravot.am/2015/10/16/619702/ 


 

 

190 

սակայն այնուհետև նրանց բերման են ենթարկել: Ilur.am-ի 
տեղեկություններով բերման է ենթարկվել երեք ակտիվիստ:538 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունը հերքել 
է այն, որ ցուցարարներ են բերման ենթարկվել 
ոստիկանության Աշտարակի բաժին:539  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու 
իրավունք, Հավաքների և միավորումների ազատություն 

Դեպք 53. Լրագրող Հռիփսիմե Ջեբեջյան և ցուցարարներ 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 26, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

Բաղրամյան պողոտայում ընթացող նստացույցի ժամանակ մի 
կին փողոցում պարող աղջիկներին ասել է. «Չե՞ք ամաչում, սա 
խայտառակություն է, դուք տան աղջի՞կ եք, թե՞ փողոցում 
պարող»: Իսկ նկարահանում իրականացնող aravot.am-ի 
լրագրողին ասել է. «Մի նկարի, հիմար, ոչխար»: Լրագրողը 
կնոջը հորդորել է զսպվածություն ցուցաբերել, սակայն կինը 
հարվածել է տեսախցիկին, փորձել է այն խլել:540  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստները կնոջը 
համոզելով հեռացրել են Բաղրամյան պողոտայից:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Սեփականության իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք  

Դեպք 54. Լրագրող Վահե Մակարյան 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 28, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Hraparak.am-ի լրագրող Վահե 

Մակարյանի այն հարցին, թե ոստիկանությունն  ինչ 
մեթոդներով է պատրաստվում մաքրել Բաղրամյան պողոտան 
ցուցարարներից ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 
պատասխանել է, թե ոստիկանական մեթոդներով 
կվերականգվի հասարակական կարգը: Լրագրողը փորձել է 
պարզաբանել՝ հարցնելով, թե արդյոք դա նշանակում է, որ 

                                            
538 Աշտարակում ոստիկանները բերման են ենթարկում ակտիվիստներին, 
http://www.ilur.am/news/view/46473.html#sthash.KGUefVz8.dpuf  
539 Պարզաբանում, http://www.police.am/news/view/%D5%BA1%D6%80.html  
540 Սադրիչը փորձեց խլել «Առավոտի» տեսախցիկը. «Ոչխա՛ր, հիմա՛ր, մի՛ նկարի», 
http://www.aravot.am/2015/06/26/586841/  

http://www.ilur.am/news/view/46473.html#sthash.KGUefVz8.dpuf
http://www.police.am/news/view/%D5%BA1%D6%80.html
http://www.aravot.am/2015/06/26/586841/
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տեղի կունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ հունիսի 23-ին, ինչին 
ոստիկանապետը պատասխանել է, որ ավելի խիստ կլինի: 
Վահե Մակարյանը հարցրել է, թե արդյոք դա սպառնալիք է, 
որին ոստիկանապետը արձագանքել է հետևյալ կերպ. «Ուրեմն, 
լսո՞ւմ ես, ինչ եմ ասում, էս երկրի համար մի բան արա գոնե, 
ապրածդ կյանքը լեզուդ շաղ տալով չի, չքվի՛ աչքիցս… ի՞նչ 
մեթոդներով, այն մեթոդներով, որ օրենքը տվել է ինձ և շատ 
խիստ: Չքվի՛ ստեղից դե հիմա … ի՞նչ մեթոդներով, հորթի 
նման …»։541 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝  Միջադեպի վերաբերյալ 
լրագրողն իր ֆեյսբուքյան էջում հետևյալ գրառումն է 

կատարել. «ՅԱ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵ․․․ -Իսկ ես Մակարյան Վահեն 

եմ,  ու էս երկրի համար ՇԱՏ ու ՇԱՏ բաներ ՉԵՄ ԱՐԵԼ՝ չեմ 
թալանել, չեմ գռփել, չեմ կողոպտել, ուրիշի մեղքերի/ 
հանցանքների թողության համար չեմ աղոթել, չեմ քծնել, չեմ 
շողոքորթել որևե մեկի հանուն անձնական շահի, չեմ 
դավաճանել, չեմ արտագաղթել, չեմ փախչել, սատանաների 
հետ գործարք չեմ կնքել, ընտրություններին կեղծիք չեմ արել, 
իշխանություններին չեմ հաճոյացել, նրանց արած ոչ մի 
վնասակար քայլին չեմ աջակցել, որևէ մեկի չեմ վաճառվել, չեմ 
ստել, չեմ ուրացել, անարժան ու ՀՀ իրական քաղաքացուն 
անվայել և անբարո կյանք չեմ վարել, մի խոսքով՝ վնաս չեմ 
տվել ու չեմ էլ պատրաստվում տալ!!! Ու երևի չարժի թվարկել 
արդեն, թե ինչեր եմ արել․․․!!!»:542 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 55. Ցուցարարներ Վարդան Մատինյան, Դավիթ 

Նիկողոսյան 

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 28, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 28-ին՝ ժամը 23:05-ին, 

Չարենցավանի բնակիչ Վարդան Մատինյանին, ով 
մասնակցում էր էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման 
դեմ ցույցին, Ազատության հրապարակում գտնվող 

                                            
541 Ոստիկանապետն այս գիշեր էլ անհանգիստ էր, https://www.youtube.com/watch?v=sZFr-qQ7oQo  
Չքվի՛ր աչքիցս. ոստիկանապետը՝ լրագրողին, 

http://www.hraparak.am/?p=82536&l=am/chqvir+achqics%D5%9Dvostikanapety+lragroxin+tesanyut  
542 Իսկ ես Մակարյան Վահեն եմ...., http://asekose.am/news/11/193664-isk-es-makaryan-vahen-em.html  

http://asekose.am/hy_AM/news/11/193629-es-gasparyan-vovan-em-vladimir-gasparyan.html
http://asekose.am/hy_AM/news/11/193629-es-gasparyan-vovan-em-vladimir-gasparyan.html
https://www.youtube.com/watch?v=sZFr-qQ7oQo
http://www.hraparak.am/?p=82536&l=am/chqvir+achqics%D5%9Dvostikanapety+lragroxin+tesanyut
http://asekose.am/news/11/193664-isk-es-makaryan-vahen-em.html
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ցայտաղբյուրի մոտից բերման են ենթարկել՝ առանց որևէ 
հիմնավորում ներկայացնելու և բաց են թողել հաջորդ օրն 
առավոտյան: Նրա հավաստմամբ ոստիկանության բաժին էին 
տարել ևս 5 հոգու: Քաղաքացու հաղորդմամբ իրենից վերցրել 
են իրեն պատկանող 18000 դրամը և չեն վերադարձրել:543 

Նույն ժամին ոստիկանները մոտեցել են Բաղրամյան 
պողոտայից Ազատության հրապարակ գնացող Դավիթ 
Նիկողոսյանին և իր մոտ կտրող գործիք պահելու 
կասկածանքով բերման են ենթարկել ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժին: Մոտ 3 ժամ պահելուց հետո 
ցուցարարին ազատ են արձակել:544 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Իրավապաշտպան 
Ավետիք Իշխանյանը «Մեդիա կենտրոնում» հայտարարել է, որ 
իր և ՄԻՊ գրասենյակի հարցումներին ի պատասխան 
ոստիկանությունը հերքել է, որ նման դեպք է տեղի ունեցել:545 
Դավիթ Նիկողոսյանի եղբայրը զանգահարել է ոստիկանության 
բաժիններ, սակայն նրան պատասխանել են, որ Դավիթն 
այնտեղ չի եղել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք, Սեփականության իրավունք 

Դեպք 56. Լարված իրադրություն Էլեկտրաէներգիայի 

թանկացման դեմ Բաղրամյանի նստացույցի ժամանակ  

Ամսաթիվ՝  Հունիսի 28, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ 

Սարգսյանը հայտարարությամբ առաջարկել է իրականացնել 
միջազգային աուդիտ ստուգելու համար էլեկտրաէներգիայի 
սակագնի բարձրացման հիմնավորվածությունը և 
չբարձրացման դեպքում էներգետիկ համակարգին սպառնացող 
վտանգները, ինչպես նաև հայտնել է, որ մինչև աուդիտի 
եզրակացությունը ստանալը կառավարությունն 
անվտանգության ամրապնդման համար նախատեսված 
միջոցների հաշվին իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի 

                                            
543 Ինչպես են քաղաքացուն բերման ենթարկել և փողերը վերցրել, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/116879#sthash.lSw2fUQl.dpuf  
544 Երիտասարդը պնդում է՝ իրեն բաժին են տարել քաղաքացիական հայացքների համար, 
http://www.epress.am/2015/06/29/առևանգվել-է-քաղաքացի-ականատեսը-տեսել.html  
545 «Ոստիկանությունը 6 հոգու առևանգել է Օպերայից». Ավետիք Իշխանյան, 
http://www.aravot.am/2015/06/30/588404/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/116879#sthash.lSw2fUQl.dpuf
http://www.aravot.am/2015/06/30/588404/
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սակագնի բարձրացման բեռը: Այդ հայտարարությունից հետո՝ 
հունիսի 28-ին, Բաղրամյան պողոտայում իրավիճակը խիստ 
լարվել է: Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն, իր 
լիազորությունների շրջանակներից դուրս գալով, հայտարարել  
է, թե նախագահի հայտարարությունը հաղթանակ է և 
ցուցարարները պետք է ազատեն Բաղրամյան պողոտան՝ 
առաջարկելով գնալ Ազատության հրապարակ կամ տուն: 
Ոստիկանությունը պարբերաբար հայտարարել է, թե 
Բաղրամյան պողոտայում նստացույցն անօրինական է և 
ենթակա է դադարեցման՝ սպառնալով կիրառել ֆիզիկական 
ուժ: Ժամը 20:00-ի մոտ ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանը ցուցարարներին մեկ ժամ ժամանակ է տվել 
պողոտան ազատելու համար, և պատրաստության են բերվել 
հատուկ ջոկատայինները:546 Վալերի Օսիպյանը հայտարարել 
էր, թե ցուցարարների շարքերում սադրիչներ կան,  ինչպես 
նաև ասել է, որ «լավ գիտեն, թե ովքեր են հեռախոսազանգեր 
կատարում, զեկույցներ պատրաստում և տարածում»:547 
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը և 
փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը Ժիրայր Սեֆիլյանի և 
Արգիշտի Կիվիրյանի անուններն են տվել իբրև սադրիչների:548 

Ցուցարարների մի մասը «Ոչ թալանին» 
նախաձեռնության կոչով գնացել է Ազատության հրապարակ, 
սակայն մեծ մասը մնացել է Բաղրամյան պողոտայում: 
Ոստիկանությունն այդ գիշեր գործողությունների չի դիմել:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Վալերի Օսիպյանի 
արտահայտությունների վերաբերյալ, թե «իրենք գիտեն ովքեր 
են հեռախոսազանգեր կատարում, զեկույցներ պատրաստում և 
տարածում» ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հարցում է ուղարկել 
ոստիկանապետին՝ պարզելու, թե Երևանի 
փոխոստիկանապետի խոսքում նշված որ գործողություններն 
են համարվում հակաօրինական, որ իրավական ակտերի 
հիման վրա, որոնք են այն կազմակերպությունները, որ 

                                            
546 Հունիսի 28-ի զարգացումները՝ ուղիղ. Թարմացվող, http://civilnet.am/2015/06/28/june-28-develoments-in-
baghramyan-avenue/#.VuHNrn2LTIX  
547 Սաքունցը՝ իրեն սադրիչի տեղ դնելու մասին. «Հարցում ենք ուղարկել՝ պարզելու, որտեղի՞ց Օսիպյանին 

նման տվյալներ», http://www.aravot.am/2015/06/30/588436/  
548 «Մարդիկ սպասում են մի նախադասության՝ էլէներգիայի սակագինը չեղարկվել է», 
http://www.epress.am/2015/06/28/մարդիկ-հավաքվում-են-բաղրամյանում-ոստ.html  

Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Արգիշտի Կիվիրյանը արձագանքում են ոստիկանապետի մեղադրանքներին, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27100714.html  

http://civilnet.am/2015/06/28/june-28-develoments-in-baghramyan-avenue/#.VuHNrn2LTIX
http://civilnet.am/2015/06/28/june-28-develoments-in-baghramyan-avenue/#.VuHNrn2LTIX
http://www.aravot.am/2015/06/30/588436/
http://www.epress.am/2015/06/28/մարդիկ-հավաքվում-են-բաղրամյանում-ոստ.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27100714.html
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այդպիսի գործողություններ են կատարում, ինչպես է Վալերի 
Օսիպյանը իմացել իր հայտարության մեջ նշվող 
հեռախոսազանգերի մասին և արդյոք կատարվել են նման 
հեռախոսազանգեր:  Ոստիկանությունը պատասխան 
գրությամբ հայտնել է, որ Վալերի Օսիպյանի հնչեցրած 
արտահայտությունները անձնական բնույթի դատողություններ 
են և դրանցում հակաօրինական գործողությունների 
վերաբերյալ հայտարարություններ չկան: 

«Հիմնադիր խորհրդարան»-ը հայտարարել է, որ 
ոստիկանությունը միտումնավոր փորձում է վարկաբեկել 
Ժիրայր Սեֆիլյանին, որպեսզի ոստիկանության 
բռնությունների հավանական զոհերի համար մարդիկ նրան 
մեղադրեն: Հայտարարության մեջ նշվել է նաև, որ 
քաղաքացիական և ոստիկանական հագուստով անձինք Ժ. 
Սեֆիլյանին հետևել են և նրա տեղաշարժի մասին զեկուցել 
հեռախոսներով:549  

Արգիշտի Կիվիրյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր 
Գասպարյանի և փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի 
կողմից իր հասցեին հնչեցրած արտահայտությունները 
վիրավորանք և զրպարտություն համարելով, դատարան է 
դիմել՝ պահանջելով հրապարակային ներողություն խնդրել: 
Գործով վճիռ դեռ չի կայացվել:550  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, 
Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 57. Խաղաղ պայմաններում զոհված 

զինծառայողների ծնողներ V 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 2, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Բաղրամյան պողոտայում 

ոստիկանները հերթական անգամ փակել են բանակում 
խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողների 
ճանապարհը՝ նրանց թույլ չտալով իրենց դիմումների 
պատասխանները ստանալու համար գնալ նախագահական 

                                            
549 Ժիրայր Սեֆիլյանին հետապնդել են և ամբողջ գիշեր հերթապահել նրա բնակարանի շրջակայքում, 

http://armtimes.com/hy/read/66162  
550 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/3682/02/15 

http://armtimes.com/hy/read/66162
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նստավայր և Ազգային ժողով, այն դեպքում, երբ այլ 
քաղաքացիներ առանց որևէ խոչընդոտի անցել են այդ 
ճանապարհով:551 

Լրագրողի հետ զրույցում ծնողները հայտնել են, որ 
երկու շաբաթ շարունակ իրենց թույլ չեն տվել Բաղրամյան 
պողոտայով բարձրանալ դեպի նախագահի նստավայր: 
Ոստիկանները մայրերին ասել են «այս խառը շրջանը թող 
անցնի, հետո»՝ նկատի ունենալով էլեկտրաէներգիայի 
թանկացման դեմ պողոտայում ընթացող նստացույցը:552 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Զոհված զինծառայողների 
ծնողների ահազանգով դեպքի վայր են ժամանել ՄԻՊ 
գրասենյակի աշխատակիցները: Նրանք ոստիկանների հետ 
բանակցելուց հետո հայտնել են, որ միայն երկու հոգու 
կթույլատրեն գնալ նախագահական նստավայր, սակայն 
ծնողներն այդ պայմանին չեն համաձայնել և հեռացել են 
Բաղրամյան պողոտայից:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 58. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

Բաղրամյանի նստացույցի ցրում  
Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 6, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հուլիսի 4-ին Բաղրամյան պողոտայի 

նստացույցի մասնակիցներից Դավիթ Սանասարյանը 
հայտարարել է, որ իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում 
հուլիսի 6-ից սկսելու են «Մեկ քայլ առաջ» բողոքի ակցիան՝ 
ամեն օր Բաղրամյան պողոտայում առաջ տանելով 
«Սանիտեկ» ընկերության աղբամանները, որոնք նստացույցի 
սկզբից որպես բարիկադ էին ծառայում: Հուլիսի 6-ին՝ 
առավոտյան ժամը 12:00-ի սահմաններում ոստիկանությունը 
հայտարարել է, որ պատրաստվում են  վերականգնել 
Բաղրամյան պողոտայի երթևեկությունը և նստացույցի 
մասնակիցներին պողոտայի երթևեկելի հատվածը ինքնակամ 
ազատելու համար տալով կես ժամ ժամանակ: Հայտարարած 

                                            
551 Որդեկորույս ծնողները չընդունեցին նախագահականից արված առաջարկությունը, 
http://www.aravot.am/2015/07/02/589405/  
552 Սևազգեստ մայրերը` Բաղրամյանում. «Մենք մեր ջահելության կողքին ենք», 
http://www.aravot.am/2015/07/02/589444/  

http://www.aravot.am/2015/07/02/589405/ 
http://www.aravot.am/2015/07/02/589444/
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ժամանակն անցնելուց հետո ոստիկանությունը նախ առգրավել 
է աղբամաններն, ապա հեռացրել է ցուցարարներին՝ նրանցից 
46-ին տանելով ոստիկանության բաժիններ, որոնցից 6-ը 
անչափահաս էին:553 Մինչ այդ Քրեական օրենսգրքի 185-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով (գույքը դիտավորությամբ 
ոչնչացնելը կամ վնասելը) քրեական գործ էր հարուցվել, որի 
շրջանակներում հունիսի 28-ին քննիչը որոշել էր առգրավել 
«Սանիտեկ» ընկերությանը պատկանող աղբամանները:554 

Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում մի տարեց մարդու 
ինքնազգացողություն է վատացել,555 իսկ անչափահասներից 3-
ի մարմնի տարբեր հատվածներին եղել են կապտուկներ և 
քերծվածքներ:556 Կենտրոնականի բաժին բերման ենթարկելիս 
հարվածել են նաև Նարեկ Այվազյանի գլխին և 
կրծքավանդակին:557 Վաղինակ Շուշանյանը հայտնել է, որ իր 
նկատմամբ բռնություն են կիրառել մինչև բերման ենթարկելը 
և որ ոստիկաններից մեկը հոխորտացել է ՝ թե հանգիստ վեր 
ընկեք տեղներդ, դուք չգիտեք՝ ես ով եմ:558 Դավիթ 
Սանասարյանը հայտնել է, որ ոստիկանական մեքենայի մեջ 
գլխին հարված է ստացել:559 Նա և Գարեգին անունով մի 
ցուցարար, ում ձեռքն էր վնասվել տեղափոխվել են Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, հետազոտվելուց 
հետո լուրջ վնասվածք չի հայտնաբերվել և նրանք դուրս են 
գրվել:560  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանության 
լրատվական ծառայությունից հայտնել են, որ բռնության 
ենթարկվելու վերաբերյալ բերման ենթարկվածներից միայն 

                                            
553 Հուլիսի 6-ի զարգացումները` ուղիղ. Թարմացվող, http://civilnet.am/2015/07/06/july-6-developments-

baghramyan-avenue/#.VuJ7eH2LRMw  
Ինչպես ոստիկանությունն «ազատագրեց» Բաղրամյանը, http://www.1in.am/1665121.html  
554 Իրավապահները «Սանիտեկի» աղբամանները առգրավելու որոշում ունեն․ Հարուցվել է քրեական գործ, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27099580.html  
555 Ոստիկանական մեքենայում անչափահասի են ծեծել, http://www.aravot.am/2015/07/06/590553/  
556 Արաբկիրի ոստիկանությունում տարբեր վնասվածքներով անչափահաս ցուցարարներ կան, 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590581/  
557 Նարեկ Այվազյանին հարվածել են ոստիկանության մեքենայում, http://www.aravot.am/2015/07/06/590604/  
 
558 «Ոստիկանական մեքենայում բերման ենթարկվածներին ծեծում էին իմ աչքի առաջ ու ոչ միայն՝ իմ». 

Վաղինակ Շուշանյան, http://armtimes.com/hy/read/66521  
559 Դավիթ Սանասարյանի գլխին ոստիկանական մեքենայում հարվածել են, 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590759/  
560 Դավիթ Սանասարյանի գլուխն էր ցավում, մեկ այլ ցուցարար փափուկ հյուսվածքների սալջարդ էր ստացել. 
Բժիշկ, http://armtimes.com/hy/read/66527  

http://civilnet.am/2015/07/06/july-6-developments-baghramyan-avenue/#.VuJ7eH2LRMw
http://civilnet.am/2015/07/06/july-6-developments-baghramyan-avenue/#.VuJ7eH2LRMw
http://www.1in.am/1665121.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27099580.html
http://www.aravot.am/2015/07/06/590553/
http://www.aravot.am/2015/07/06/590581/ 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590604/
http://www.aravot.am/2015/07/06/590604/
http://armtimes.com/hy/read/66521
http://www.aravot.am/2015/07/06/590759/ 
http://armtimes.com/hy/read/66527
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մեկ ահազանգ է ստացվել և այն եղել է անչափահասի 
կողմից:561  

Ցուցարարների նկատմամբ գործադրված 
բռնությունների առանձին դեպքերի վերաբերյալ ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակը քրեական գործ հարուցելու պահանջով 
հանցագործության մասին հաղորդումներ է ներկայացրել ՀՀ 
գլխավոր դատախազին և Հատուկ քննչական ծառայություն:562 
Քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է 
քրեական գործ: Նախաքննությունն իրականացնում է մեկ 
քննիչ, այն դեռ ընթացքի մեջ է: 

Բերման ենթարկվածներից միայն Արգիշտի Կիվիրյանի 
նկատմամբ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրություն կազմվել՝ Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ օրենսգքրի 182-րդ հոդվածով (ոստիկանի 
օրինական պահանջը չկատարելը): Նա հայտնել է, որ բերման 
ենթարկվելու հետևանքով իր ձեռքին վնասվածք է եղել, 
սակայն ոստիկանությունում հրաժարվել են դա 
արձանագրել:563 

Վերաբերելի իրավունք՝  Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք, Կյանքի իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք 

Դեպք 59. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ երթ, 

Վարդգես Գասպարի 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 6, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հուլիսի 6-ի երեկոյան Ազատության 

հրապարակում հավաքված ցուցարարներից Անդրիաս 
Ղուկասյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է երթով գնալ 
դեպի Բաղրամյան պողոտա և ցանկացողներին կոչ է արել 
միանալ իրեն, սակայն ոստիկանները փակել են ցուցարարների 
ճանապարհը՝ թույլ չտալով առաջ շարժվել: 

                                            
561 Ոստիկանությունը մեկ ահազանգ է ստացել. Աշոտ Ահարոնյան, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/117243#sthash.fLDBDrOP.dpuf  
562 Հուլիսի 6-ի բռնությունների վերաբերյալ հաղորդումներ են ուղարկվել ՀՔԾ, http://hcav.am/events/09-07-
2015-4/  
563 Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ վարչական վարույթ են հարուցել, 
http://www.aravot.am/2015/07/06/590611/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/117243#sthash.fLDBDrOP.dpuf
http://hcav.am/events/09-07-2015-4/
http://hcav.am/events/09-07-2015-4/
http://www.aravot.am/2015/07/06/590611/ 
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Թումանյան փողոցից բերման են ենթարկել Վարդգես 
Գասպարիին, ով ոստիկաններից պահանջել է բացել 
ցուցարարների ճանապարհը՝ գոչելով. «Լակոտ, թափթփուկ, 
բացիր ճանապարհս»:564   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանության բաժնում 
մի քանի ժամ պառկած մնալուց հետո Վարդգես Գասպարիին 
ձեռքերից և ոտքերից բռնած հանել են ոստիկանության բաժնից 
և, ակտիվիստի խոսքերով, թողել են մարզադաշտի մոտակա 
աղբանոցի մոտ:565 Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ 
Գասպարիին բերման են ենթարկել վարչական օրենսգրքի 
172.3 (ոստիկանին վիրավորելը), 182 (ոստիկանի պահանջը 
չկատարելը) հոդվածների համաձայն, նրան մի քանի ժամ 
պահել են ոստիկանությունում, արձանագրություն են կազմել և 
բաց թողել: Ակտիվիստին աղբանոցի մոտ թողնելու մասին 
լրագրողի հարցին ոստիկանության հասարակայնության հետ 
կապերի պատասխանատու Աշոտ Ահարոնյանը պատասխանել 
է. «Ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել այդ 
երևակայությունը»:566 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 
անձնական անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 60. Ճնշումներ Բաղրամյան պողոտայի պայքարին 

մասնակից ակտիվիստների նկատմամբ  

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 8, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ոստիկանության աշխատակիցները, 

հիմնականում ներկայանալով որպես օպեր կամ թաղային 
լիազորներ այցելել են Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի 
տասնյակ մասնակիցների բնակարաններ և նրանց մասին 
տեղեկություններ են ճշտել` ընտանիքում քանի հոգի է 
ապրում, որտեղ են աշխատում, ինչով են զբաղվում և այլն: 
Այցելությունների համար տարբեր պատրվակներ են 
ներկայացրել, մասնավորապես, ասել են, թե բակում 

                                            
564 Ոստիկանները փակել են ցուցարարների ճանապարհը, http://www.aravot.am/2015/07/06/590804/  
Ոստիկանությունը ցուցարարներին թույլ չտվեց Ազատության հրապարակից երթ անցկացնել, 
http://www.1in.am/1665275.html  
565 «Ձեռքեր-ոտքերս բռնեցին, ոստիկանության բաժնից հանեցին, տարան, դրեցին աղբանոցում»․ Գասպարի, 

http://www.azatutyun.am/content/article/27114786.html?fromExternalWidget=true  
566 Աշոտ Ահարոնյանը հերքում է, թե Վարդգես Գասպարիին թողել են աղբամանի մոտ, 
http://www.aravot.am/2015/07/08/591210/  

http://www.aravot.am/2015/07/06/590804/ 
http://www.1in.am/1665275.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27114786.html?fromExternalWidget=true
http://www.aravot.am/2015/07/08/591210/ 
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ծեծկռտուք կամ գողություն է տեղի ունեցել և գնացել են այդ 
առնչությամբ հարցեր տալու, ասել են, թե գնացել են 
բնակիչների անձնագրերը ստուգելու, հեռախոսահամարներն 
են պահանջել կամ հայտնել են, որ ակտիվիստին այցելել են 
այն պատճառով, որ նա ինչ-որ մեկի համար երաշխավոր է 
հանդես եկել: Նմանատիպ այցելություններ կատարվել են 
Անտոն Իվչենկոյի, Գրիգոր Ղահրամանյանի, Մուրադ 
Վարձելյանի, Միհրան Ավագյանի, Ռոբերտ Ալեքսանյանի, 
Նարինե Պողոսյանի, Մանե Խլղաթյանի և Electric Yerevan 
շարժման այլ մասնակիցների բնակարաններ:567 
Ակտիվիստներց մեկի՝ Նելլի Մինասյանի ծնողին զանգահարել 
են ոստիկանությունից և սպառնացել «վանդակում փակել», 
եթե իր աղջիկը շարունակի ցույցերին մասնակցել, իսկ 
համայնքապետարանից փորձել են ճշտել նրա Երևանի 
հասցեն:568 

Ի դեպ՝ ոստիկանները նախկինում նույնպես 
պարբերաբար օգտագործել են այցելությունները՝ որպես 
ակտիվիստներ վրա ճնշում գործադրելու միջոց:569 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ազատության 
հրապարկում հացադուլ իրականացնող Դավիթ Սանասարյանը 
հուլիսի 9-ին հայտարարել է, որ վերջին օրերին ոստիկանները 
և թաղային հեղինակությունները սպառնալիքների միջոցով 
փորձել են քաղաքացիներին հետ պահել պայքարից: Երևանի 
ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն այդ հայտարարությունն 
անհեթեթություն է համարել:570 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Սեփականության իրավունք, Անձնական կյանքը 

հարգելու իրավունք 

                                            
567 Ոստիկանության հատուկ գործողությունը. Պատմում են քաղաքացիները, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/117433#sthash.uKEFYNOu.dpuf  

Ոստիկանությունը ակտիվիստների տներով է շրջում, http://armtimes.com/hy/read/66772  
«Նոր օպերներն» այցելում են Բաղրամյանի նստացույցի մասնակիցներին, 
http://www.epress.am/2015/07/10/«նոր-օպերներն»-այցելում-են-բաղրամյան.html  
568 Իրավական գործընթա՞ց , թե՞ ոստիկանության հերթական խաղը. օպերլիազորներն այցելում են 
ակտիվիստների բնակարաններ, http://galatv.am/hy/news/116348/  
569 Ակտիվիստը պատմում է, որ իրեն հետապնդել են ոստիկանները, http://galatv.am/hy/news/114758/ 

Խուզարկություն` ակտիվիստ Արսեն Օհանյանի տանը, http://zham.am/am/news/22723.html 
Ճնշումներ քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ` Մայդանին աջակցելու համար, 
http://www.armtimes.com/hy/read/48740  
570 Սպառնալիքով կարանք հաղորդումներ ընդունել. Երևանի ոստիկանապետի արձագանքը Դավիթ 
Սանասարյանի ահազանգին, http://www.1in.am/1667387.html  

http://www.lragir.am/index/arm/0/videos/view/117433#sthash.uKEFYNOu.dpuf
http://armtimes.com/hy/read/66772
http://www.epress.am/2015/07/10/
http://galatv.am/hy/news/116348/
http://galatv.am/hy/news/114758/
http://zham.am/am/news/22723.html
http://www.armtimes.com/hy/read/48740
http://www.1in.am/1667387.html
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Դեպք 61. Գոմաղբ Վարդգես Գասպարիի տան դիմաց 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 8-9, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Քաղաքացիական ակտիվիստ 

Վարդգես Գասպարին հայտնել է, որ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի տան դիմաց՝ Պռոշյան և Դեմիրճյան փողոցների 
խաչմերուկում ակցիա է իրականացրել, որից հետո՝ հուլիսի 8-ի 
առավոտյան, իր տան շքամուտքում գոմաղբ է հայտնվել: Նա 
դա համարել է իշխանությունների կողմից իր դեմ 
կազմակերպված ակցիա: Ակտիվիստը գոմաղբը մաս-մաս 
տարել է նախագահի տան մոտ: Երկրորդ անգամ այնտեղ 
գնալուց հետո հետո նրան տարել են ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժին, որտեղ ակտիիվստը հրաժարվել է որևէ 
փաստաթուղթ ստորագրել և իրեն ազատ են արձակել:571  
Վարդգես Գասպարիի տան դիմաց գոմաղբ է հայտնվել նաև 
հաջորդ օրը՝ հուլիսի 9-ին:572 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի առնչությամբ 
հուլիսի 9-ին և 10-ին Վարդգես Գասպարին նախագահի տան 
մոտ հացադուլ է իրականացրել՝ կրծքին ունենալով հետևյալ 
գրություններով պաստառ. «բողոք ընդդեմ կարծիք 
արտահայտելու իրավունքի ոտնահարման», «սերժիկ՝ 
մարդասպան», «սերժիկ՝ հանցագործ», «սերժիկ՝ սրիկա»:573 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք, 

Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, 

Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք  

Դեպք 62. Երթ դեպի ՀՀ գլխավոր դատախազություն 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 14, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Ոչ թալանին» նախաձեռնության 

անդամները հունիսի 23-ի օրինախախտ ոստիկաններին 
պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով երթ են 
իրականացրել դեպի ՀՀ գլխավոր դատախազություն: Երևանի 
փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, տեսնելով «պատժել 

                                            
571 Գասպարին իր դռան առջև լցրած գոմաղբը Սերժ Սարգսյանի տուն է տեղափոխել (թարմացված), 
http://www.epress.am/2015/07/08/գասպարին-կորել-է-իր-դռան-առջև-լցրած-գոմ.html  
572 Ակտիվիստը հացադուլ է սկսել նախագահական ամառանոցների մոտ, http://armtimes.com/hy/read/66784  
573 Ակտիվիստը հացադուլ է սկսել նախագահական ամառանոցների մոտ, http://armtimes.com/hy/read/66784  

http://armtimes.com/hy/read/66784
http://armtimes.com/hy/read/66784
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Օսիպյանին» գրությամբ պաստառը, ասել է. «Դուք արդեն 
լկտիացել եք, ես հիմա կհրավիրեմ լրացուցիչ ուժեր»:574  

Երթի ընթացքում ցուցարարները կարճատև նստացույց 
են իրականացրել նախ Մաշտոց-Ամիրյան խաչմերուկում, ապա 
Հանրապետության հրապարակում, որոնց ընթացքում Վալերի 
Օսիպյանը հայտարարել է, թե նրանց գործողությունները 
օրինական և իրավաչափ չեն, ակցիայի մասնակիցներին 
մեղադրել է սադրանք իրականացնելու մեջ և պահանջել է 
դադարեցնել նստացույցը՝ սպառնալով այլապես բերման 
ենթարկել:575 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ առկա չեն: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն 

Դեպք 63. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

պայքարող ակտիվիստների լուսանկարներ I 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 18, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երևանի տարբեր հատվածներում 

հայտնվել են էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման  դեմ 
պայքարի մասնակից երիտասարդների լուսանկարներ՝ 
«Հաստավիզ անասուն», «Երվանդ Զախարյան», «Լպրծուն 
սողուն» և այլ գրություններով: Մասնավորապես գտնվել են 
Նարեկ Այվազյանի, Արմեն Մկրտչյանի, Արտուշ Այդինյանի, 
Գևորգ Սաֆարյանի, Արսեն Օհանյանի, Մաքսիմ Սարգսյանի  
լուսանկարները:576 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Արմեն Մկրտչյանը 
կարծիք է հայտնել, որ դրա հեղինակն ամենայն 
համավանականությամբ իշխանությունն է: Նա հայտնել է, որ 
ոստիկանություն չի դիմելու, որովհետև չի վստահում 
իրավապահ մարմիններին: Նարեկ Այվազյանը և Արտուշ 
Այդինյանը նույնպես հայտնել են, որ չեն պատրաստվում 
ոստիկանություն դիմել: Վերջինս մասնավորապես ասել է. «Իսկ 
ձեզ ի՞նչ է թվում, ես կդիմե՞մ էն մարդկանց, ովքեր հունիսի 23-

                                            
574 Դուք արդեն լկտիացել եք. Վալերի Օսիպյանը՝ ցուցարարներին, http://www.1in.am/1671412.html 
575 Օսիպյանի սպառնալիքից հետո նստացույցը դադարեցվեց. ակտիվիստները ՀՀ գլխավոր դատախազության 
մոտ են, http://armtimes.com/hy/read/67064  
576 Երևանի փողոցներում փակցվել են ակտիվիստների նկարները՝ վիրավորական արտահայտություններով, 
http://armtimes.com/hy/read/67307  

http://armtimes.com/hy/read/67064
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ին ջրցանը միացրեցին մեզ վրա, ծեծեցին և հայհոյեցին 
մեզ»:577   

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք 

Դեպք 64. «Ոտքի´ Հայաստան» նախաձեռնություն I 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 27, 2015թ.  
Նկարագրություն՝ Հուլիսի 27-ին «Ոտքի´ Հայաստան» 

նախաձեռնությունը նստացույց է սկսել՝ պահանջելով, որ 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 
չեղյալ հայտարարի էլեկտրաէներգիայի սակագնի 
բարձրացման մասին որոշումը: Նստացույցն ի սկզբանե 
նախատեսված էր իրականացնել 3-ժամյա հերթափոխերով՝ 
Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, սակայն 
ոստիկանությունը թույլ չի տվել:578 Երեկոյան ցուցարարներից 
երեքը փորձել են ճեղքել ոստիկանական շղթան և նստել 
հրապարակի կենտրոնում, սակայն ոստիկանները նրանց 
ձեռքերից և ոտքերից բռնած տեղափոխել են կառավարության 
շենքի դիմացի մայթ:579 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Երևանի 
փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հրապարակի 
կենտրոնում նստացույցն արգելելը պատճառաբանել է նրանով, 
որ նստացույցի վերաբերյալ իրազեկումներ չեն ներկայացվել, 
հրապարակի կենտրոն տանող հետիոտնային անցումները 
չկան, ուստի հերթափոխը կխոչընդոտի երթևեկությունը, 
ինչպես նաև նշել է, որ կառավարության որոշմամբ 
Հանրապետության հրապարակի գորգը հանդիսանում է 
մշակութային հուշարձան:580  Հարկ է նշել, որ ցուցարարների 
թիվը 100-ից պակաս է եղել, ուստի «Հավաքների ազատության 
մասին» օրենքով նրանք պարտավոր չէին այդ մասին 
իրազեկել: Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում 

                                            
577 Ակտիվիստները չեն բացառում, որ ակցիան կազմակերպել են քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները,  

http://galatv.am/hy/news/117075/  
«Լպրծուն սողուն», «հաստավիզ անասուն». Ո՞վ է դիմել նման էժան քայլի. Ակտիվիստները չեն դիմի 
ոստիկանություն, http://www.1in.am/1674197.html  
578 «Ոտքի Հայաստան»-ը ոստիկանությանը 30 րոպե ժամանակ է տալիս, 
http://www.aravot.am/2015/07/27/596444/  
579 Ցուցարարները ճեղքեցին ոստիկանական շղթան, http://www.aravot.am/2015/07/27/596496/  
580 Երևանի փոխոստիկանապետը պարզաբանում է՝ ինչու չի կարելի նստացույց անել Հանրապետության 
հրապարակում, https://www.youtube.com/watch?v=E36jB1V0_nI  

http://galatv.am/hy/news/117075/
http://www.1in.am/1674197.html
http://www.aravot.am/2015/07/27/596444/ 
http://www.aravot.am/2015/07/27/596496/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E36jB1V0_nI
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մշտապես տեղի են ունենում տարաբնույթ միջոցառումներ, 
որոնց ոստիկանությունը որևէ կերպ չի խոչընդոտում, թեև 
գորգը շարունակում է մնալ նույն մշակութային հուշարձանը:  

Նստացույցը տևել է մի քանի շաբաթ: 
Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 65. «Ոտքի´ Հայաստան» նախաձեռնություն II 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 29, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Ոտքի´ Հայաստան» 

նախաձեռնության՝ Հանրապետության հրապարակի մոտ 
նստացույց իրականացնող անդամների մոտ գիշերը 
թանկարժեք մեքենայով կայանել է մի անհայտ անձ և 
հայհոյանքներ է հնչեցրել:581 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Նախաձեռնության անդամ 
Անդրիաս Ղուկասյանի հավաստմամբ միջադեպը տեղի է 
ունեցել ոստիկանների աչքի առաջ, սակայն նրանք որևէ 
գործողություն չեն ձեռնարկել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք 

Դեպք 66. «Ոտքի´ Հայաստան» նախաձեռնություն III 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 29, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի 

բարձրացման դեմ պայքարող «Ոտքի´ Հայաստան» 
նախաձեռնության նստացույցի մասնակիցները փորձել են 
ոստիկանական շղթան ճեղքելով նստել Հանրապետության 
հրապարակի կենտրոնում, սակայն ոստիկանները նրանց 
ձեռքերից և ոտքերից բռնած հեռացրել են:582 

Նախաձեռնության անդամները անհնազանդության 
ակցիա են իրականացրել: Վազգեն Սարգսյան փողոցում նրանք 
մի քանի անգամ հետիոտնի կանաչ լույսի ժամանակ նստել են 
հետիոտնի համար նախատեսված գծերին՝ փակելով փողոցը: 
Ոստիկաններն ամեն անգամ նրանց քաշքշելով դուրս են բերել 

                                            
581 Հանրապետության հրապարակում հայհոյել են ոստիկանությանը, հայ ժողովրդին. Անդրիաս 

Ղուկասյան http://www.aravot.am/2015/07/29/597109/  
582 Կարեն Մովսիսյանը ցուցարարներին խեղկատակ անվանեց, http://www.aravot.am/2015/07/29/597250/   

http://www.aravot.am/2015/07/29/597109/ 
http://www.aravot.am/2015/07/29/597250/ 
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մայթ: Իսկ նախաձեռնության անդամներից Դավիթ 
Սանասարյանը վազելով հասել է Մելիք-Ադամյան փողոց՝ 
նստելով ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակի աստիճանների վրա, 
սակայն ոստիկանները բռնություն գործադրելով  հեռացրել 
են:583 Ոստիկանները նրան գցել են գետնին և հարվածել են 
գլխին:584 Երևան քաղաքի ոստիկանության ծառայության 
բաժնի պետ Կարեն Մովսիսյանն ակտիվիստներին խեղկատակ 
է անվանել, իսկ նրանց գործողությունները՝ խեղկատակային: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դավիթ Սանասարյանը 
շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց, 
առաջին օգնություն է ստացել և տուն է գնացել: Միջադեպի 
վերաբերյալ հետագա տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Կյանքի իրավունք 

Դեպք 67. «Ոտքի´ Հայաստան» նախաձեռնություն IV 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 30, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ոստիկանները «Ոտքի´ Հայաստան» 

նախաձեռնության անդամներին թույլ չեն տվել նստել 
Կառավարության շենքի աստիճաններին այն 
պատճառաբանությամբ, թե դա անօրինական է: 
Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը (Երևանի 
ավագանու «Բարև Երևան» խմբակցության անդամ), 
ոստիկանական շղթան ճեղքելով, փորձել է նստել 
Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, սակայն 
ոստիկանները նրան հեռացրել են:585  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի մասին 
լրացուցիչ տեղեկություններ առկա չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք,  

                                            
583 «Ոտքի՛, Հայաստան»-ը փակում էր Վազգեն Սարգսյան փողոցը. նրանք սպասում են կառավարության 
վաղվա նիստին, http://armtimes.com/hy/read/67886  
584 Դավիթ Սանասարյանին հիվանդանոց տեղափոխեցին , http://www.a1plus.am/1399141.html 
585 «Բա որ կտրուկ շարժումներ ես անում, մեջքդ չի՞ ցավում». Օսիպյանը՝ 
Սանասարյանին, http://www.aravot.am/2015/07/30/597604/  

http://armtimes.com/hy/read/67886
http://www.a1plus.am/1399141.html
http://www.aravot.am/2015/07/30/597604/ 


 

 

205 

Դեպք 68. Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 

պայքարող ակտիվիստների լուսանկարներ II 

Ամսաթիվ՝  Հուլիսի 30, 2015թ.  
Նկարագրություն՝ Երևանի փողոցներում հայտնվել են 

Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող 
ակտիվիստների լուսանկարները՝ հետևյալ գրություններով. 
«Անվճար ծաղրածու» (Վաղինակ Շուշանյան), «Ծնողածեծ 
զավակ» (Դանիել Իոաննիսյան), «Սրիկա» (Արսեն Օհանյան), 
«Մանկլավիկ» (Արտուշ Չիբուխչյան), «Հայտնի 
գրանտակերներ, ազգի դավաճաններ» (Անդրիաս Ղուկասյան, 
Դավիթ Սանասարյան):586 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ a1plus.am-ի հետ զրույցում 
Վաղինակ Շուշանյանը ոստիկանություն դիմելն անիմաստ է 
համարել՝ ասելով, որ «նրանք միայն կարողանում են խաղաղ 
ցուցարարի ծեծեն, քնած մարդկանց վրա ջրցան կիրառեն»։ 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք 

Դեպք 69. «Ժողովուրդ» օրաթերթ  

Ամսաթիվ՝  Օգոստոսի 9, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  ՀՀ ոստիկանությունը գրությամբ 

«Ժողովուրդ» օրաթերթից պահանջել է բացահայտել «Կեղծ 
շենգենից մինչև ՀԴՄ կտրոն, ինչ է թաքցնում ֆինանսների 
նախարարությունը» հոդվածի տեղեկատվության աղբյուրը:587  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունը հղում է 
կատարել «Մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս 
միջոցների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածին, այն դեպքում 
երբ այդ օրենքը ներկայումս չի գործում: Փոխարենը գործում է 
«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքը, որը բաղկացած 
է 14 հոդվածից: Ըստ այդ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 
լրատվամիջոցին կարող է պարտադրվել դատարանի 
որոշմամբ` քրեական գործի առիթով` ծանր կամ առանձնապես 

                                            
586 Կրկին ակտիվիստների նկարները, կրկին վիրավորական արտահայտություններով, 
http://www.a1plus.am/1399270.html  
587 Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հղում են անում օրենքի, որը վաղուց գոյություն չունի. «Ժողովուրդ», 
http://www.1in.am/1721468.html  
Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-
վիճակի-5/  

http://www.a1plus.am/1399270.html
http://www.1in.am/1721468.html
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
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ծանր հանցագործության բացահայտման նպատակով, եթե 
հասարակության շահերի քրեաիրավական պաշտպանության 
անհրաժեշտությունն ավելի ծանրակշիռ է, քան 
տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու հասարակության 
շահագրգռվածությունը, և սպառված են հասարակական 
շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները: Իսկ ՍԴ-ի 
2015թ. հոկտեմբերի 20-ի որոշմամբ տեղեկատվության 
աղբյուրը կարող է բացահայտվել միայն երբ այն անհրաժեշտ է 
անձի կյանքի պաշտպանության, ծանր (առանձնապես ծանր) 
հանցագործությունը կանխելու, ծանր (առանձնապես ծանր) 
հանցանքի մեջ մեղադրվող անձի դատական 
պաշտպանությունն ապահովելու համար:588 

Օրաթերթը տեղեկատվության աղբյուրը չի 
բացահայտել: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն 

Դեպք 70. Լիճք գյուղի բնակիչներ 

Ամսաթիվ՝  Օգոստոսի 14, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղի 

համայնքապետարանում «Թաթսթոուն» ՍՊ ընկերության 
կողմից ներկայացված Լիճքի պղնձի հանքավայրի նախագծի 
նախնական գնահատման հայտի շուրջ հանրային քննարկման 
ժամանակ ճնշումներ են գործադրվել հանքավայրի 
շահագործման դեմ հանդես եկող քաղաքացիների նկատմամբ: 
Մասնավորապես՝ «Թաթսթոուն» ընկերության 
անվտանգության պատասխանատու, Երևանի նախկին 
փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը մոտեցել է դեմ 
կարծիքներ հնչեցնող անձանց և սաստել է նրանց: 
Քննարկմանը մասնացում էր նաև Մեղրիի քաղաքապետը, ով 
գյուղացիներին ասել է, որ իրենք օգտվել են մի շարք 
ծառայություններց և այլևս չեն կարող իրենց խոսքից հետ 
կանգնել:589  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հանքավայրի նախագծի 
նախնական գնահատման հայտը երկրորդ անգամն էր 

                                            
588 ՀՀ ՍԴ-ի ՍԴ-ի 2015թ. հոկտեմբերի 20-ի որոշում 

http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/sdv-1234.pdf  
589 Լիճքում պղնձի հանքավայրի շաագործման դեմ հանդես եկող գյուղացիների վրա համակարգված ճնշումներ 
են բանեցվում, 

http://www.hraparak.am/?p=85612&l=am/lichqum+pxndzi+hanqavayri+shaagorcman+dem+handes+ekox+gyuxacine
ri+vra+hamakargvac+chnshumner+en+banecvum  

http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/sdv-1234.pdf
http://www.hraparak.am/?p=85612&l=am/lichqum+pxndzi+hanqavayri+shaagorcman+dem+handes+ekox+gyuxacineri+vra+hamakargvac+chnshumner+en+banecvum
http://www.hraparak.am/?p=85612&l=am/lichqum+pxndzi+hanqavayri+shaagorcman+dem+handes+ekox+gyuxacineri+vra+hamakargvac+chnshumner+en+banecvum
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հանրային քննարկման դրվել, ինչը հակասում է օրենքին, քանի 
որ գործող բնապահպանական օրենսդրության համաձայն 
երկրորդ քնարկմանը պետք է դրվեր նախնական գնահատման 
հայտի հիման վրա փորձաքննական կենտրոնի կայացրած 
նախնական որոշման նախագիծը:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք 

Դեպք 71. Ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյան  

Ամսաթիվ՝  Օգոստոսի 20, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Մենք ենք տերը մեր երկրի» 

երիտասարդական նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա  է 
կազմակերպել դեպի նախագահական նստավայր՝ 
դատապարտելու  ռուսաստանաբնակ ուսանողուհի Սյուզի 
Գևորգյանին օրեր առաջ իր քաղաքական գործունեության 
համար ծեծի ենթարկելը: Բողոքի ակցիայի ժամանակ 
Նախագահական նստավայրի ուղղությամբ ձու շպրտելու 
պատճառով ոստիկանության Արաբկիրի բաժին է բերման 
ենթարկվել Գևորգ Սաֆարյանը:590 

Նա հայտնել է, որ բաժնում ոստիկանության Երևան 
քաղաքի վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը հեռախոսով 
սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տվել իրեն և սպառնացել է 
սպանել: Խոսակցության ավարտից հետո Գևորգ Սաֆարյանին 
հայհոյել և սպառնացել է նաև որպես պետ ներկայացած 
քաղաքացիական հագուստով անձնավորությունը:591  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանությունից 
հայտնել են, որ Գևորգ Սաֆարյանը բերման է ենթարկվել՝ 
վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենքի 182-րդ 
հոդվածի համաձայն:592 Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ 
Կարապետյանը անհեթեթություն է համարել Գևորգ 
Սաֆարյանի հայտարարությունը:593 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 

                                            
590 Բաղրամյան 26-ի վրա ձու ջարդելու համար Հիմնադիր խորհրդարանի անդամին ոստիկանները տարան 
բաժին, http://www.aravot.am/2015/08/20/601309/  
591 «Երևանի ոստիկանապետը հայհոյել և սպառնացել է Գևորգ Սաֆարյանին». ՀԽ, 

http://galatv.am/hy/news/120762/  
592 Բողոքի ակցիա Ազատության հրապարակում, կա մեկ բերման ենթարկված, 
http://civilnet.am/2015/08/20/protest-freedom-square-founding-parliament/#.VfJt5tKqqko  
593 քեզ սպանելու ենք, սատկացնելու ենք, ակտիվիստին սպառնացել է փոխ – ոստիկանապետը, 
http://www.forrights.am/?ln=1&id_=20&page_id=199  

http://www.aravot.am/2015/08/20/601309/ 
http://galatv.am/hy/news/120762/
http://civilnet.am/2015/08/20/protest-freedom-square-founding-parliament/#.VfJt5tKqqko
http://www.forrights.am/?ln=1&id_=20&page_id=199
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նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք 

 Դեպք 72. «Ոտքի՛ Հայաստան» նախաձեռնություն V, 

Հակոբ Դեխնավի 

Ամսաթիվ՝  Օգոստոսի 21, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Ոտքի՛ Հայաստան» 

նախաձեռնության անդամները հանրահավաքի համար 
հարթակ պատրաստելու նպատակով անվադողեր են տարել 
Հանրապետության հրապարակ: Ոստիկանները պահանջել են 
հեռացնել դրանք, սակայն նախաձեռնության անդամները 
հրաժարվել են, ինչից հետո ոստիկանները խլել են 
անվադողերը և բերման են ենթարկել նախաձեռնության 3 
անդամների՝ Անդրիաս Ղուկասյանին, Սերգեյ Կյուրեղյանին և 
Անդրանիկ Մարտիրոսյանին:  

Ոստիկանների կողմից անվադողերը խլելուց հետո 
նախաձեռնության անդամները դիմել են քաղաքացիական 
անհնազանդության՝ Ամիրյան-Սարգսյան խաչմերուկում 
նստելով հետիոտնային անցումին: Ոստիկանները փորձել են 
ցուցարարներին հեռացնել փողոցի երթևեկելի հատվածից, 
վիճաբանություն և հրմշտոց է սկսվել, որի ժամանակ 
ոստիկաններից մեկն ապտակել է ակցիայի մասնակից տարեց 
մի տղամարդու՝ Հակոբ Դեխնավիին՝ բղավելով. 
«Հանգստացի»:594 Այնուհետև մի քանի ակտիվիստներ վազել 
են դեպի Հանրապետության հրապարակի կենտրոն և նստել են 
այնտեղ: Ոստիկանները բերման են ենթարկել ևս 3-4 
ցուցարարի, այդ թվում՝ Դավիթ Հովհաննիսյանին և Հակոբ 
Դեխնավիին: 595  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Անդրիաս Ղուկասյանի, 
Սերգեյ Կյուրեղյանի, Դավիթ Հովհաննիսյանի և Անդրանիկ 
Մարտիրոսյանի նկատմամբ ոստիկանությունը հայցեր է 
ներկայացրել: Անդրիաս Ղուկասյանի և Դավիթ Հովհաննիսյանի 
գործերը կասեցվել են մինչև Կիմ Մինասյանի դիմումի հիման 
վրա Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի սահմանադրականության 

                                            
594 Ոստիկանը Հանրապետության հրապարակում հարվածում է տարեց տղամարդուն, 

http://www.epress.am/2015/08/21/ոստիկանը-հանրապետության-հրապարակում.html  
595 Լարված իրավիճակ Հանրապետության հրապարակում, http://www.aravot.am/2015/08/21/601814/  

http://www.epress.am/2015/08/21/ոստիկանը-հանրապետության-հրապարակում.html
http://www.aravot.am/2015/08/21/601814/ 
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վերաբերյալ գործով որոշում կայացնելը, իսկ Անդրանիկ 
Մարտիրոսյանը և Սերգեյ Կյուրեղյանը ոստիկանի պահանջը 
չկատարելու համար ՀՀ Վարչական դատարանի վճռով 
ենթարկվել են 50.000 դրամ տուգանքի:596 

Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարությամբ 
դատապարտել է քաղաքացու նկատմամբ բռնության 
կիրառումը՝ հայտնելով, որ ակնկալում են իրավապահ 
մարմինների անհապաղ քայլերը դեպքի հանգամանքներն 
արագ ու անաչառ ուսումնասիրելու և ոստիկանության 
ծառայողին պատասխանատվության ենթարկելու 
ուղղությամբ:597  

Ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արթուր 
Վարդգեսյանի կողմից հանրահավաքի տարեց մասնակցին 
ապտակելու դեպքից հետո նրա լիազորություններն 
դադարեցվել են և նշանակվել է ծառայողական քննություն: 
Օգոստոսի 24-ին նա կատարվածի համար հրապարակային 
ներողություն է խնդրել:598 Օգոստոսի 29-ին Ոստիկանության 
լրատվական ծառայությունից հայտնել են, որ ծառայողական 
քննությունը կասեցվել է։ Հատուկ քննչական ծառայությունում 
Քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ:599 Հակոբ 
Դեխնավին ենթարկվել է դատաբժշկական փորձաքննության, 
որի արդյունքում պարզվել է, որ ոստիկանի ապտակի 
հետևանքով 100 տոկոսով կորցրել է ականջի լսողությունը, որը 
մինչ այդ 70 տոկոսով լսում էր:600 Քննիչը Հակոբ Դեխնավիին 
հայտնել է, որ դատաբժշկական փորձաքննության մասին 
փաստաթղթերը գործի նյութերին չեն կցվել, քանի որ 
ճանապարհին կորել են և իրենց չեն հասել:601 Հարուցված 

                                            
596 Դատական Գործ N: ՎԴ/5773/05/15, Դատական Գործ N: ՎԴ/5766/05/15, Դատական Գործ N: ՎԴ/5785/05/15, 
Դատական Գործ N: ՎԴ/5781/05/15  
597 Օմբուդսմենը խստորեն դատապարտում է ոստիկանի կողմից տարեց քաղաքացուն ապտակելու փաստը, 

http://www.aravot.am/2015/08/22/601874/  
598 «Հայցում եմ հանրության ներողամտությունը, գիտակցում եմ սխալս և զղջում». Տարեց ցուցարարին 
ապտակած ոստիկան, http://www.1in.am/1702215.html  
599 Քաղաքացուն ապտակած ոստիկանի գործով ծառայողական քննությունը կասեցվել է, 
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150829/2031/2031.html?id=27215563  
Ոստիկանի կողմից քաղաքացուն ապտակելու և մարմնական վնասվածք պատճառելու դեպքով հարուցվել է 

քրեական գործ, http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4946  
600 Նազարիի մի ականջը չի լսում, իսկ նրան ապտակած ոստիկանը ուռոլոգիական վնասվածք ունի, 
http://armtimes.com/hy/read/69010  
601 Ոստիկանի ապտակից լսողությունը կորցրած տղամարդը դժգոհ է նախաքննությունից, 
http://armtimes.com/hy/read/70811  

http://www.aravot.am/2015/08/22/601874/
http://www.1in.am/1702215.html
http://www.azatutyun.am/archive/news/20150829/2031/2031.html?id=27215563
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4946
http://armtimes.com/hy/read/69010
http://armtimes.com/hy/read/70811
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քրեական գործով Դեխնավին ճանաչվել է որպես տուժող:602 
Գործի ընթացքի մասին այլ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Միջադեպից հետո համացանցում տարածվել են նյութեր 
այն մասին, որ Հակոբ Դեխնավին ադրբեջանական ծագում 
ունեցող բանսարկու է և հայհոյել է ոստիկանին: Դեխնավին 
ասել է, որ հայ է՝ Նազարյան ազգանունով և ոստիկանին 
հայհոյել է այն բանից հետո, երբ նա իրեն հարվածել է:603 Նա 
նաև որպես ոստիկանին հայհոյելու պատճառ է ներկայացրել 
ակցիայի երիտասարդ մասնակցին հարվածելը՝ նշելով, որ 
բռնությունը կանխելու այլ միջոց չի ունեցել:604 

Ոստիկանությունը Վարչական իրավախախտումների 
մասին օրենսգքրի 182-րդ հոդվածով (ոստիկանի պահանջը 
չկատարելը) Հակոբ Դեխնավիի դեմ հայց է ներկայացրել ՀՀ 
Վարչական դատարան, որը դատարանը բավարարել է՝ նրա 
նկատմամբ նշանակելով 50.000 դրամ տուգանք: Ներկայացվել 
է վերաքննիչ բողոք:605  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Սեփականության իրավունք, Ազատ տեղաշարժի 
իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, 
Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, 

Արդար դատաքննության իրավունք  

Դեպք 73. «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության բողոքի 

ակցիա Սիրահարների այգում 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 1, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սեպտեմբերի 1-ին Սիրահարների 

այգում մեկնարկել է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ 
պայքարող «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության բողոքի ակցիան։ 
Ցուցարարները ցանկանում էին ակցիան շարունակել 

                                            
602 Ոստիկանի կողմից ապտակ ստացած Հակոբ Դեխնավին տուժող է ճանաչվել, 
http://168.am/2015/10/15/550098.html  
603 «Հակոբ «պապիկն» իրականում Պարսկաստանից եկած ադրբեջանցի գործակալ է». օգտատիրոջ բաց 
նամակը, http://m.mamul.am/am/news/71300  
67-ամյա Հակոբ պապի հայհոյանքները` ոստիկանից ապտակ ստանալուց հետո. 18+, 

http://asekose.am/hy_AM/news/11/198244-67-amya-hakob-papi-hayhoyanqnere-ostikanic-aptak-stanalouc-heto-
18.html  
Հակոբ պապիկն ասում է, որ ինքը հայ է, 

http://www.hraparak.am/?p=86004&l=am/hakob+papikn+asum+evor+inqy+hay+e  
604 Ով է Հակոբ Նազարի-Դեխնավին, http://www.aravot.am/2015/08/28/603580/  
605 Ոստիկանից հարված ստացած տարեց տղամարդը տուգանվեց 50.000 դրամով, 

http://www.aravot.am/2016/03/03/663855/  
Դատական Գործ N: ՎԴ/5771/05/15 

http://168.am/2015/10/15/550098.html
http://m.mamul.am/am/news/71300
http://asekose.am/hy_AM/news/11/198244-67-amya-hakob-papi-hayhoyanqnere-ostikanic-aptak-stanalouc-heto-18.html
http://asekose.am/hy_AM/news/11/198244-67-amya-hakob-papi-hayhoyanqnere-ostikanic-aptak-stanalouc-heto-18.html
http://www.hraparak.am/?p=86004&l=am/hakob+papikn+asum+evor+inqy+hay+e
http://www.aravot.am/2015/08/28/603580/ 
http://www.aravot.am/2016/03/03/663855/ 
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նախագահի նստավայրի մոտ, սակայն ոստիկանները, շղթա 
կազմած, թույլ չեն տվել։ Արդյունքում բախումներ են սկսվել և 
ոստիկանները քաշքշելով փողոցից հեռացրել են 
ակտիվիստներին: Բախումների ընթացքում վնասվել է 
ակցիայի մասնակից Վահրամ Պետրոսյանի աչքը:606 
Բաղրամյան պողոտայից բերման է ենթարկվել ակցիայի 4 
մասնակից, այդ թվում՝ մեկ անչափահաս:607 Ակցիայի 
մասնակիցներից Արա Ղարագյոզյանն իրեն վատ է զգացել, 
սակայն ոստիկանները թույլ են տվել ջուր խմելու համար 
ոստիկանական շղթայից այն կողմ անցնել միայն ՄԻՊ 
ներկայացուցիչների միջնորդությամբ:608  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարված 
անձինք մոտ 3 ժամ պահվելուց հետո ազատ են արձակվել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 74. «Ոտքի´ Հայաստան» նախաձեռնություն IV 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 1, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սեպտեմբերի 1-ին «Ոտքի´ 

Հայաստան» նախաձեռնության ակտիվիստներն ի 
աջակցություն Բաղրամյան պողոտայում անցկացվող բողոքի 
ակցիայի փորձել են փակել Հանրապետության հրապարակին 
հարակից Իտալիայի և Վազգեն Սարգսյանի փողոցները, 
սակայն ոստիկանները թույլ չեն տվել: Իսկ երբ 
քաղաքացիները փորձել են շրջանցել ոստիկաններին ու 
ակցիան շարունակել հրապարակի «գորգի» վրա, 
ոստիկանությունը Կենտրոնի բաժին է բերման ենթարկել 
նրանցից 8-ին՝ այդ թվում «Ոտքի՛ Հայաստան»-ի համակարգող 
խորհրդի անդամներ Անդրիաս Ղուկասյանին ու Դավիթ 
Հովհաննիսյանին:609 

                                            
606 «Ոչ թալանին» նախաձեռնության անդամները երթով շարժվում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, 

http://armtimes.com/hy/read/69426  
607Վարչական բերման է ենթարկվել 4 քաղաքացի. Ոստիկանություն, http://armtimes.com/hy/read/69430  
608 Բաղրամյանում ցուցարար է վատացել,  http://www.aravot.am/2015/09/01/604658/   
609 «Ոտքի, Հայաստան»-ը փորձում է փակել Հանրապետության հրապարակին հարակից փողոցները, 
http://armtimes.com/hy/read/69432  

http://armtimes.com/hy/read/69426
http://armtimes.com/hy/read/69430
http://www.aravot.am/2015/09/01/604658/
http://armtimes.com/hy/read/69432
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Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկված 
անձինք մոտ մեկ ժամ անց ազատ արձակվեցին: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 

անձնական անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 75. Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյան 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 1, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սեպտեմբերի 1-ին դատախազի 

որոշմամբ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանին մեղադրանք 
է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածով, այն 
է՝ անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին 
տեղեկություններ ապօրինի հավաքելը, պահելը, օգտագործելը 
կամ տարածելը: Քրեական գործ հարուցելու համար հիմք է 
հանդիսացել այն, որ իր գործերից մեկով դռնբաց դատական 
նիստի պայմաններում Բաղդասարյանը դատարանին 
միջնորդել է  գործով անցնող վկայի վերաբերյալ  քրեական 
գործի համար էական նշանակություն ունեցող 
տեղեկություններ պահանջել, ինչը բավարարվել է դատարանի 
կողմից, և պարզվել է, որ  Բաղդասարյանի պաշտպանյալի դեմ 
ցուցմունք տված վկան հոգեկան հիվանդությամբ է  
տառապում: Փաստաբանից գործով ստացված ապացույցը 
չհրապարակելու վերաբերյալ ստորագրություն չի վերցվել: 
Դրանից հետո Նիկոլայ Բաղդասարյանը քրեական գործով 
անցնող վկայի՝ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր 
ունենալու վերաբերյալ տեղեկությունը հրապարակել է 
«Կիսաբաց լուսամուտներ»  հաղորդման եթերում: 
Փաստաբանը հայտնել է, որ ինքը կատարել է օրենքով 
սահմանված իր գործառույթները և իր նկատմամբ քրեական 
հետապնդումն ակնհայտորեն կապված է իր փաստաբանական 
գործունեության, այդ թվում՝ դերասան Վարդան Պետրոսյանի 
պաշտպանությունը ստանձնելու հետ:610  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Նիկոլայ Բաղդասարյանը 
դիմել է օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին՝ խնդրելով 
համարժեք արձագանքել: 

                                            
610 այս գործը ոչ միայն իմ դեմ է, այլ նաև փաստաբանական ինստիտուտի, 

http://forrights.am/?ln=1&id_=12&page_id=428 ,  
Նիկոլայ Բաղդասարյանը դիմել է Կարեն Անդրեասյանին, http://168.am/2015/09/28/543041.html  

http://forrights.am/?ln=1&id_=12&page_id=428
http://168.am/2015/09/28/543041.html
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Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դիմել 
են ՀՀ իշխանություններին, մասնավորապես, ՀՀ գլխավոր 
դատախազությանը՝ պահանջելով դադարեցնել փաստաբան 
Նիկոլայ Բաղդասարյանի նկատմամբ ապօրինի քրեական 
հետապնդումը:611 

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների 
պալատի Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության 
հանձնաժողովը նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ 
կոչ անելով դադարեցնել փաստաբանի նկատմամբ քրեական 
գործը:612 

Նիկոլայ Բաղդասարյանը ՀՀ քննչական կոմիտեի՝ 
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը 
վերացնելու մասին Շենգավիթի դատախազի տեղակալի և 
քրեական գործ հարուցելու մասին Երևանի դատախազի 
որոշումները բողոքարկել է դատարան: Շենգավիթ վարչական 
շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Շենգավիթի 
դատախազի տեղակալի  որոշման դեմ բողոքը 2015թ. 
հոկտեմբերի 22-ին մերժել է:613 Իսկ Երևանի Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանը  2016թ. հունվարի 20-ին մերժել է փաստաբանի 
բողոքն ընդդեմ Երևանի դատախազի որոշման:614 Քրեական 
գործի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ հայտնի չեն:  

Վերաբերելի իրավունք՝  Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Արդար դատաքննության իրավունք 

Դեպք 76. Բռնություն ակտիվիստ Շահեն Հարությունյանի 

նկատմամբ 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 7, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան 

«Հանրապետական» մարզադաշտում տեղի ունեցած Եվրոպայի 
առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան – Դանիա 
հանդիպից առաջ ՀՖՖ նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը 
խոսել է քաղբանտարկյալ Շանթ Հարությունյանի որդի Շահեն 

                                            
611 Հասարակական կազմակերպությունները դիմել են միջազգային կառույցներին, 
http://www.aravot.am/2015/09/30/614160/  
612 Հայտարարություն փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական 

հետապնդման վերաբերյալ, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/121415#sthash.v2gFoV1t.dpuf  
613 դատարանը մերժեց Նիկոլայ Բաղդասարյանի բողոքը, http://forrights.am/?ln=1&id_=12&page_id=461  
«Այդ ինչո՞ւ իմ գործով մի բանը նույն ձևով չեն անուն, ինչ բոլորինը». դատարանը քննում է փաստաբանի 

բողոքը, http://168.am/2015/11/10/560631.html  
614 Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի բողոքը մերժվեց, http://www.aravot.am/2016/01/20/649426/  

http://www.aravot.am/2015/09/30/614160/
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/121415#sthash.v2gFoV1t.dpuf
http://forrights.am/?ln=1&id_=12&page_id=461
http://168.am/2015/11/10/560631.html
http://www.aravot.am/2016/01/20/649426/ 
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Հարությունյանի հետ՝ նրան հորդորելով խաղադաշտ չմտնել, 
ինչպես նա արել էր հունիսի 13-ի Հայաստան-Պորտուգալիս 
խաղի ժամանակ: 

Հանդիպման ժամանակ քաղաքացիական հագուստով 
ոստիկանները խոչընդոտել են Շահենի ազատ տեղաշարժը և, 
նրա առաջ պատնեշ կազմելով, թույլ չեն տվել դիտել խաղը: 
Իսկ խաղի ավարտին հրմշտոց է սկսվել Շահենի և 
կարգադրիչների ու քաղաքացիական հագուստով 
ոստիկանների միջև: Շահենին հրել են աստիճաններից, ինչի 
արդյունքում նա ոտնաթաթի սալջարդ է ստացել և 
տեղափոխվել է հիվանդանոց:615 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հրմշտոցի ժամանակ 
Շահենի ընկեր Վազգեն Մանուկյանը դիմել է ոստիկաններին, 
որպեսզի նրանք միջամտեն, սակայն ոստիկաններն 
անգործություն են ցուցաբերել:  

Դեպքի հետ կապված Շահենը ոստիկանությունում 
հաղորդում չի տվել և քրեական գործ չի հարուցվել:616 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատ տեղաշարժի իրավունք, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի 
իրավունք 

Դեպք 77. «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության անդամներ 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 8, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Թաղային տեսուչը այցելություն է 

կատարել «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության համակարգող 
խմբի անդամ Միհրան Ավագյանի բնակարան, ծնողներից 
խնդրել է Միհրանի հեռախոսահամարը և նրա մասին հարցեր է 
տվել: Այցելություն կատարած անձը հեռախոսը թողել է 
ակտիվիստի բնակարանում, ապա վերադարձել է հեռախոսի 
հետևից և այս անգամ Միհրանին տանը գտնելով նրան 
նույնպես հարցեր է տվել: Միհրան Ավագյանի տպավորությամբ 
թաղային տեսուչը դիտմամբ էր հեռախոսը թողել, որպեսզի 
կրկին այցելեր իր բնակարան: Նա այդ այցելությունը կապել է 

                                            
615 Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքերից հետո Շահեն Հարությունյանին հրելով գցել են աստիճաններից, 

http://www.a1plus.am/1404271.html  
Շահեն Հարությունյանը մարզադաշտում տեղի ունեցած միջադեպի և Ռուբեն Հայրապետյանի հետ զրույցի 
մասին, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/120107  
616 Շահեն Հարությունյանին մարմնական վնասվածք հասցնելու դեպքով քրեական գործի հարուցումը մերժվել, 
http://armtimes.com/hy/read/70341  

http://www.a1plus.am/1404271.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/120107
http://armtimes.com/hy/read/70341
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«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության՝ սեպտմբերի 11-ին 
կայանալիք ակցիայի հետ: Այցելել են նաև համակարգող խմբի 
այլ անդամների՝ Արամ Մանուկյանի և Ռիմա Գրիգորյանի 
բնակարաններ:617 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՀՀ ոստիկանության 
հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 
վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը հայտնել է, որ 
տեղեկատվությունն անհիմն է և իրականութանը չի 
համապատասխանում: Նա նաև նշել է, որ եթե համայնքային 
ոստիկանն այցելել է ակտիվիստի, դա որևէ առնչություն չունի 
նրա հասարակական գործունեության հետ:618 

Սեպտեմբերի 18-ին է «Ո՛չ թալանին» 
նախաձեռնությունը հայտարարություն է տարածել՝ 
հայտնելով, որ «վերջին օրերին հանրության շրջանում վախի 
մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով տարբեր ուժային 
կառույցների, գործատուների ու ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավարների կողմից 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող 
խաղաղ ցուցարարների, քաղաքացիական ակտիվիստների, 
ուսանողների ու նրանց հարազատների դեմ գաղտնի և 
բացահայտ հետապնդումներ են սկսվել»: Նախաձեռնությունը 
խոստացել է հետապնդումները շարունակվելու դեպքում դիմել 
կտրուկ քայլերի:619 

Վերաբերելի իրավունք՝ Անձնական կյանքը հարգելու 

իրավունք, Հավաքների և միավորումների ազատություն 

Դեպք 78. «Ոչ»-ի ճակատի համաժողով 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 9, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  Հակառակ նախապես ձեռք բերված 

պայմանավորվածություններին՝ «Մարիոթ Արմենիա», «Անի 
Պլազա», «Գոլդեն Թյուլիփ», «Հիլթոն», «Էրեբունի Պլազա», 
«Հայաթ», «Էլիտ Պլազա», «Երևան Պլազա», «Օպերա Սյութ» 
հյուրանոցները և Մոսկվայի տունը հրաժարվել են դահլիճ 
տրամադրել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ 

                                            
617 «Տարօրինակ» այցելություններ՝ «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնության անդամների բնակարաններ, 

http://armtimes.com/hy/read/69859  
618 Եթե ոստիկանն այցելել է ակտիվիստի, դա որևէ կապ չունի նրա գործունեության հետ. Աշոտ Ահարոնյան, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.aravot.am/2015/09/10/607358/  
619 Ցուցարարների և ակտիվիստների դեմ գաղտնի և բացահայտ հետապնդումներ են սկսվել. «Ոչ թալանին», 
http://www.aravot.am/2015/09/18/610105/  

http://armtimes.com/hy/read/69859
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.aravot.am/2015/09/10/607358/ 
http://www.aravot.am/2015/09/18/610105/ 
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պայքարող «Չե´ք անցկացնի» նախաձեռնությանը, որը 
սեպտեմբերի 12-ին պատրաստվում էր «Ոչ»-ի ճակատի 
համաժողով անցկացնելնել:620  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Համաժողովի տեղի է 
ունեցել Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած Հայաստանի 
ժողովրդական կուսակցության դահլիճում:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ, 

Հավաքների և միավորումների ազատություն, Խոսքի և 
արտահայտման ազատություն, Խտրականությունից զերծ մնալու 

իրավունք 

Դեպք 79. «Ոչ թալանին» նախաձեռնության ակցիա 

Ազատության հրապարակում 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 11, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Ոչ թալանին» նախաձեռնության 

անդամներն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման 
մասին որոշման չեղարկման պահանջով հավաք են 
իրականացրել Ազատության հրապարակում, ապա երթով 
շարժվել են դեպի Բաղրամյան պողոտա և նստացույց են սկսել, 
թեև քաղաքապետարանն ի գիտություն ընդունած որոշման մեջ 
այլ երթուղի էր սահմանել: Բաղրամյան պողոտայի մոտ 
ոստիկանները փորձել են կանգնեցնել երթը:621 
Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նստացույցը Բաղրամյան 
պողոտայում անօրինական է և ցուցարարներին 6 ժամ է 
հատկացրել պողոտան ազատելու համար: Սեպտեմբերի 12-ի 
առավոտյան ժամը 5-ին, երբ լրացել է ոստիկանության 
սահմանած վերջնաժամկետը, Վալերի Օսիպյանը ևս կես ժամ է 
տվել ցուցարարներին պողոտայից հեռանալու համար, իսկ այդ 
ժամկետը լրանալուց հետո ոստիկանները, ճեղքելով 
ցուցարարների կազմած պատը, նրանց օղակի մեջ են առել և 
48 հոգու բերման են ենթարկել:622 Պողոտայում նստացույց 

                                            
620 «Չեք անցկացնի» նախաձեռնությունը համաժողովը կանցկացնի ՀԺԿ գրասենյակում, քանի որ 
հյուրանոցները մերժել են տարածք տրամադրել, http://hetq.am/arm/news/62538/cheq-anckacni-
nakhadzernutyuny-hamazhoxovy-kanckacni-hzhk-grasenyakum-qani-orhyuranocnery-merzhel-en-taratsq-

tramadrel.html  
621  Քաղաքացիները «գրավեցին» Բաղրամյանը, http://www.aravot.am/2015/09/11/608078/ , 
 Բազմամարդ երթը մեկնարկել է դեպի Բաղրամյան փողոց: Ոստիկանները փորձում են թույլ չտալ, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/120285  
622 Բաղրամյան պողոտայից բերման ենթարկված բոլոր ակտիվիստներն արդեն ազատ են արձակվել, 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/120312,  

Ինչպես ոստիկանները «պարելով» ցրեցին բողոքի ցույցը և ազատեցին Բաղրամյան պողոտան, 
http://www.1in.am/1718011.html  

http://hetq.am/arm/news/62538/cheq-anckacni-nakhadzernutyuny-hamazhoxovy-kanckacni-hzhk-grasenyakum-qani-orhyuranocnery-merzhel-en-taratsq-tramadrel.html
http://hetq.am/arm/news/62538/cheq-anckacni-nakhadzernutyuny-hamazhoxovy-kanckacni-hzhk-grasenyakum-qani-orhyuranocnery-merzhel-en-taratsq-tramadrel.html
http://hetq.am/arm/news/62538/cheq-anckacni-nakhadzernutyuny-hamazhoxovy-kanckacni-hzhk-grasenyakum-qani-orhyuranocnery-merzhel-en-taratsq-tramadrel.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/120285
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/120312
http://www.1in.am/1718011.html
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իրականացնողների նկատմամբ ոստիկանների 
գործողությունների արդյունքում վատացել է երեք ցուցարարի 
ինքնազգացողությունը, որոնցից Արթուր Քոչարյանը և 
Վաղինակ Շուշանյանը հիվանդանոց են տարվել:623 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝  Արթուր Քոչարյանը և 
Վաղինակ Շուշանյանը հետազոտվել են և դուրս գրվել:624 

Բերման ենթարկվածների նկատմամբ Վարչական 
իրավավախախտումների մասին օրենսգրքի 182 հոդվածով 
կազմվել են արձանագրություններ: Նոյեմբերին նրանցից մի 
քանիսը, այդ թվում՝ Մաքսիմ Սարգսյանը և Արամ Մանուկյանը, 
ծանուցվել են այն մասին, որ ոստիկաննությունն իրենց դեմ 
հայցեր է ներկայացրել վարչական դատարան:625 Մաքսիմ 
Սարգյանի դեմ հարուցված վարչական գործի վարույթը 
կասեցվել է մինչև Կիմ Մինասյանի, Լուսինե Հարությունյանի և 
Վարդգես Գասպարիի դիմումի հիման վրա Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 182-րդ 
հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով որոշում կայացնելը: Արամ 
Մանուկյանի գործը դեռևս քննվում է: Ակտիվիստներն իրենց 
իրավունքների խախտումը ճանաչելու և ՀՀ ոստիկանության 
ծառայողների գործողությունները ոչ իրավաչափ 
ճանաչելու պահանջով հակընդդեմ հայցեր են ներկայացրել, 
սակայն դրանք վարույթ չեն ընդունվել, իսկ ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանը բողոքները մերժել է:626 

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից 

զերծ մնալու իրավունք, Կյանքի իրավունք, Ազատության և 
անձնական անձեռնմխելիության իրավունք 

Դեպք 80. Գեղամ Խաչատրյանի ֆեյսբուքյան գրառում  

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 12, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  Ոստիկանության «Հրեշտակների» 4-

րդ գումարտակի սպա Գեղամ Խաչատրյանն իր ֆեյսբուքյան 

                                            
623 Վաղինակ Շուշանյանը նույնպես հիվանդանոց է տեղափոխվել, http://www.aravot.am/2015/09/12/608263/  
624 Ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը հետազոտվել և տուն է գնացել, http://armtimes.com/hy/read/70044 
«Ոչ թալանին»-ի հետագա գործողությունները դեռ պարզ չեն, http://www.a1plus.am/1405290.html  
625 ՀՀ ոստիկանությունը դիմել է դատարան ու պահանջում է ակտիվիստների նկատմամբ կիրառել 50 հազար 

դրամանոց վարչական տուգանք, http://galatv.am/hy/news/50-14/  
626 Դատական Գործ N: ՎԴ/6238/05/15, Դատական Գործ N: ՎԴ/6243/05/15 

http://www.aravot.am/2015/09/12/608263/
http://armtimes.com/hy/read/70044
http://www.a1plus.am/1405290.html
http://galatv.am/hy/news/50-14/
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էջում կատարել է հետևյալ գրառումը.  «Խոսքս վերաբերվում է 
այն անբորայականներին ովքեր հայհոյում են ոստիկանների 
մայրերին, ընտանքի անդամներին: Սա իմ անձնական 
կարծիքն է՝ թող ներեն ինձ կանայք ովքեր կարդում են իմ այս 
գրածը: գևորգ ՍԱՖԱՐՈՎ, շուշանիկ ՎԱՂԻՆԱԿՅԱՆ և մնացած 
բոլոր անբարոյականների և վիժվածքների զավակներ մի հատ 
ձեզ նայեք, ձեր ընտանիքներին ու ձեր կողքիններին կտեսնեք 
որ դուք եք արժանի այդ հայոհայնքներին : Վիժվածքների 
նման թափել եք փողոց պրոպագանդելով հայրենասիրություն 
և ազատություն: Ոնց կարող է հայրենասեր մարդը հայհոյի 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ծառայողներին և իր պաշտպաններին??? Նորից եմ 
կրկնում սա իմ անձնական կարծիքն է»:627 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Ընդդեմ իրավական 
կամայականության» հասարակական կազմակերպությունը 
դիմել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին և Մարդու 
իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին՝ 
պահանջելով Գեղամ Խաչատրյանի դեմ կարգապահական 
վարույթ հարուցել: Հոկտեմբերի 1-ին ՀՀ Մարդու իրավունքների 
պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը բողոքը քննարկման 
ընդունելու մասին որոշում է կայացրել: 

Սեպտեմբերի 18-ին ոստիկանության լրատվության և 
հասարակայնության հետ կապի վարչության պետ Աշոտ 
Ահարոնյանը Գեղամ Խաչատրյանին նկատողություն չտալը 
պատճառաբանել էր նրանով, որ տվյալ դեպքում նա հանդես է 
եկել որպես քաղաքացի: Աշոտ Ահարոնյանը նաև ֆեյսբուքում 
«հավանել էր» այդ գրառումը:628 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք 

Դեպք 81. «Ա1+»-ի լրագրող Նարինե Իրիցյան 

Ամսաթիվ՝ 2015թ. սեպտեմբերի 18 
Նկարագրություն՝ «Ա1+»-ի լրագրող Նարինե Իրիցյանը 

պատգամավոր, գեներալ Մանվել Գրիգորյանին հարցրել է, թե 
արդյոք նա օրեր առաջ Ադրբեջան փախած Վահան 

                                            
627 Խնդրում են կարգապահական վարույթ հարուցել «Հրեշտակների» 4-րդ գումարտակի ծառայող Գեղամ 
Խաչատրյանի նկատմամբ, http://www.aravot.am/2015/09/19/610557/  
628 ՄԻՊ արձագանքը Գեղամ Խաչատրյանի գործով, http://arm.favl.am/2015/10/02/միպ-արձագանքը-գեղամ-
խաչատրյանի-գործո/  

http://www.aravot.am/2015/09/19/610557/ 
http://arm.favl.am/2015/10/02/միպ-արձագանքը-գեղամ-խաչատրյանի-գործո/
http://arm.favl.am/2015/10/02/միպ-արձագանքը-գեղամ-խաչատրյանի-գործո/
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Մարտիրոսյանին դավաճան է համարում: Մանվել Գրիգորյանը 
վրդովվել է՝ ասելով. «Դուք եք Ալիևի հետ մոտիկ, գնացեք 
իրանից հարցրեք»: Լրագրողը նրան հորդորել է առանց 
ավելորդ մեկնաբանությունների հարցին պատասխանել, ինչին 
գեներալը հակադարձել է. «Արա գնա էն կոմ, ի՞նչ ես ուզում 
ինձնից…» և հրել է լրագրողի տեսախցիկը:629 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեպքի առնչությամբ 
«Լրագրողների իրավունքների պաշտպանություն» ՀԿ-ն 
հայտարարություն է տարածել՝ դատապարտելով Մանվել 
Գրիգորյանի պահվածքը և պահանջելով ներողություն 
խնդրել:630 

Նարինե Իրիցյանն ԱԺ էթիկայի հանձնաժողով չի դիմել, 
քանի որ դա անիմաստ է համարել:631 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք 

Դեպք 82. «Հրապարակ» օրաթերթ 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 18, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  2015թ. սեպտեմբերի 18-ին 

«Հրապարակ» օրաթերթի կայքում հոդված է հրապարակվել, 
ըստ որի՝ մի կին թերթի խմբագրությանը հայտնել, որ «Քոֆե-
շոպ» սրճարանի մոտ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր՝ 
Սաշիկ Սարգսյանի և մի երիտասարդի միջև տեղի ունեցած 
միջադեպից վայրկյաններ անց 2 ջիպ մեքենաներով դեպքի 
վայր ժամանած անձինք դաժան ծեծի են ենթարկել 
վերջինիս:632 Հոդվածի հրապարակումից հետո թերթի հասցեին 
«պատժելու» սպառնալիքներ են եղել, պահանջել են հերքում 
հրապարակել և աղբյուրը բացահայտել:633 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ՀՔԱ Վանաձորի 
գրասենյակը քրեական գործ հարուցելու պահանջով գրություն 

                                            
629 Մանվել Գրիգորյանը կրկին վիրավորել է լրագրողներին, http://www.aravot.am/2015/09/18/610054/  
630 Պահանջում են, որ Մանվել Գրիգորյանը ներողություն խնդրի լրագրողից, http://www.a1plus.am/1406573.html  
631 Լրագրողը ԱԺ էթիկայի հանձնաժողով դիմելը անպտուղ գործ է համարում, 

http://armtimes.com/hy/read/70435  
632 Շուտ գնա ստեղից, թե չէ դու առանց արգանդի կմնաս.Հերթական միջադեպը Սաշիկ Սարգսյանի 
մասնակցությամբ, 

http://www.hraparak.am/?p=87831&l=am%2Fshut+gna+stexic+te+che+du+aranc+argandi+kmnashertakan+mijade
py+sashik+sargsyani+masnakcutyamb  
633 Արթուր Սաքունցը պահանջել է հետաքննել նախագահի եղբոր մասնակցությամբ միջադեպը, 

http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mi
jadepy  

http://www.aravot.am/2015/09/18/610054/ 
http://www.a1plus.am/1406573.html
http://armtimes.com/hy/read/70435
http://www.hraparak.am/?p=87831&l=am%2Fshut+gna+stexic+te+che+du+aranc+argandi+kmnashertakan+mijadepy+sashik+sargsyani+masnakcutyamb
http://www.hraparak.am/?p=87831&l=am%2Fshut+gna+stexic+te+che+du+aranc+argandi+kmnashertakan+mijadepy+sashik+sargsyani+masnakcutyamb
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
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է ուղարկել ՀՀ ՀՔԾ և Գլխավոր դատախազություն:634 
Դատախազութունը գրությունը հասցեագրել է Ոստիկանության 
կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր 
վարչություն, որտեղից այցելել են թերթի խմբագրություն և 
փորձել են պարզել տեղեկատվության աղբյուրը, սակայն 
թերթը հրաժարվել է այն տրամադրել: Արդյունքում 
հոկտեմբերի 14-ին ՀՀ Քննչական կոմիտեում ՀՀ Քրեական 
օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի 1-ին մասով (սուտ մատնություն) 
հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում թերթի 
գլխավոր խմբագիրը հրավիրվել է հարցաքննության:635 
Հարուցված քրեական գործի մասին որոշումը չի ուղարկվել ՀՔԱ 
Վանաձորի գրասենյակին, որը 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-
ին դիմում-բողոք է ուղարկել ՀՀ գլխավոր դատախազին՝ 
պահանջելով քրեական գործը հարուցած քննիչին 
պարտավորեցնել այն տրամադրել կազմակերպությանը: 
2016թ. հունվարին Գլխավոր դատախազությունը պատասխան 
գրությամբ ուղարկել է քրեական գործ հարուցելու որոշումը, 
որտեղ Սաշիկ Սարգսյանից բացատրություն վերցնելու 
վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի եղել: Ներկայացված 
հաղորդման վերաբերյալ բացատրություն վերցնելու 
նպատակով ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր 
Սաքունցին բերման ենթարկելու մասին որոշում է կայացվել, 
նրան տրվել է վկայի կարգավիճակ:636 

Կազմակերպությունը սուտ մատնության հոդվածով 
քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը բողոքարկել է 
վերադասության, ապա դատական կարգով՝ պահանջելով նաև 
իրավական գնահատական տալ լրատվական միջոցի 
ներկայացուցչի և հաղորդում ներկայացնողի նկատմամբ 
քրեական հետապնդում իրականացնելուն, ինչպես նաև Արթուր 
Սաքունցի իրավունքների և ազատությունների խախտումը 
վերացնելու մասին որոշում կայացնել: Վճռաբեկ բողոքն 
ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշում դեռևս չի 
կայացվել:   

                                            
634 ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայությունը և ՀՀ Ոստիկանությունը գործում են որպես մեկ մարմնի 

ստորաբաժանումներ, http://hcav.am/events/13-10-2015-07/  
635 Արթուր Սաքունցը պահանջել է հետաքննել նախագահի եղբոր մասնակցությամբ միջադեպը, 
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mi

jadepy  
636 Սաշիկ Սարգսյանը չի հարցաքննվել, http://hcav.am/events/25-01-2016-08/  

http://hcav.am/events/13-10-2015-07/
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
http://hcav.am/events/25-01-2016-08/
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«Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրությունը կարծել է, որ 
հանցագործության մասին հաղորդումը տեղին չէր և 
իրավապահները դա օգտագործել են թերթին ճնշելու համար, 
այլ ոչ թե գործը բացահայտելու:637 

Վերաբերելի իրավունք՝ Տեղեկատվության ազատություն, 

Խոսքի և արտահայտման ազատություն, Արդար դատաքննության 

իրավունք 

Դեպք 83. «Ոչ»-ի ճակատի հանրահավաք 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 25, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սահմանադրական 

փոփոխությունների դեմ պայքարող «Չե՛ք անցկացնի» 
նախաձեռնության հանրահավաքը լուսաբանելու նպատակով 
Գյումրի մեկնած լրագրողներին, ինչպես նաև մի խումբ 
ակտիվիստների վարորդն Ուջան գյուղի մերձակայքում 
նախկին ՃՈ պետ Իշխան Իշխանյանի հրահանգով իջեցրել է 
ավտոբուսից՝ այդպիսով խոչընդոտելով հանրահավաքի վայր 
հասնելուն: Իսկ Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական 
թատրոնից հանրահավաքի համար հոսանք չեն տրամադրել 
այն պատճառաբանությամբ, որ նախապես պլանավորած 
միջոցառում են ունեցել: Հանրահավաքի մասնակիցների նաև 
 ոստիկաններին են մեղադրել հավաքի հոսանքը անջատելու 
մեջ:638  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ոստիկանության 
հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության պետ Աշոտ 
Ահարոնյանը մեղադրանքներին իր ֆեյսբուքյան էջում 
արձագանքել է հետևյալ կերպ. «Ոստիկանությունն իր 
գործառույթների բերումով որևէ առնչություն չունի 
հանրահավաքներն էլեկտրական հոսանքով ապահովելու, 
հոսանքն անջատելու և այդ կարգի այլ խնդիրների հետ: Կոչ 
ենք անում ձեռնպահ մնալ ոստիկանությանն անհիմն 
մեղադրանքներ ներկայացնելու մտայնությունից ու 
փորձերից»:  

                                            
637 Արթուր Սաքունցը պահանջել է հետաքննել նախագահի եղբոր մասնակցությամբ միջադեպը, 
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mi
jadepy  
638 «Ոչ»-ի ճակատի առաջին հանրահավաքը ավարտվեց. հաջորդ հավաքը հոկտեմբերի 2-ին, 
http://armtimes.com/hy/read/70879  

http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
http://hraparak.am/?p=90101&l=am%2Fartur+saquncy+pahanjel+e+hetaqnel+naxagahi+exbor+masnakcutyamb+mijadepy
http://armtimes.com/hy/read/70879
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Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Տեղեկատվության ազատություն, Ազատ 
տեղաշարժի իրավունք 

Դեպք 84. «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության 

անդամներ 

Ամսաթիվ՝  Սեպտեմբերի 29, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սեպտեմբերի 28-ի, լույս 29-ի գիշերը 

ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին են բերման 
ենթարկվել «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության չորս 
անդամներ՝ Արթուր Մինասյանը, Հրայր Մանուկյանը, Կարպիս 
Փաշոյանը և Հայկ Ավետիքյանը, ովքեր պատրաստվում էին 
«Ոչ»-ի գրաֆիթիներ անել:639 Իսկ Սեպտեմբերի 29-ի երեկոյան 
Մաշտոցի պուրակից նույն պատճառով բերման է ենթարկվել 
նախաձեռնության անդամ Վարդան Հարությունյանը:640 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարված 
անձինք մոտ 2 ժամ պահվել են բաժնում և նրանց նկատմամբ 
հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները 
խախտելու հոդվածով (172.2) արձանագրություն է կազմվել:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք 

Դեպք 85. «Չե´ք անցկացնի» նախաձեռնության ակցիա  

Ամսաթիվ՝  Հոկտեմբերի 5, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Սահմանադրական 

փոփոխությունների դեմ պայքարող «Չե´ք անցկացնի» 
նախաձեռնությունն Ազատության հրապարակից երթ է 
իրականացրել դեպի ՀՀ Ազգային ժողով, որտեղ քվեարկության 
էր դրվել Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը 
հանրաքվեի դնելու հարցը: Ոստիկանները Մաշտոցի 
պողոտայում մի պահ խոչընդոտել են երթը:641 
Ոստիկանությունը ցուցարարներին արգելել է ԱԺ-ի 
դարպասներին «Ոչ» գրությամբ պաստառ փակցնել՝ 
պատճառաբանելով, որ ցուցարարները լիազոր մարմնից 

                                            
639«Չե՛ք անցկացնի»-ի չորս անդամներ բերման են ենթարկվել, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27276671.html  
640 Կրկին բերման է ենթարկվել ակտիվիստ, http://www.a1plus.am/1408658.html  
641 ԱԺ շենքի մոտից բերման են ենթարկվել բազմաթիվ ցուցարարներ, http://www.aravot.am/2015/10/05/615501/  

http://www.azatutyun.am/content/article/27276671.html
http://www.a1plus.am/1408658.html
http://www.aravot.am/2015/10/05/615501/
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թույլտվություն չունեն: Արդյունքում ցուցարարների և 
ոստիկանների միջև բախումներ են սկսվել:642 21 ցուցարար 
բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին:643 
Պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը ոստիկաններին կոչ է արել 
«խուժանություն չանել, ամոթ է», ինչին Երևանի 
փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը արձագանքել է. 
«Խուժանը դուք եք, ինքներդ»:644  

Ոստիկանները փորձել են բերման ենթարկել նաև ԱԺ 
պատգամավոր Արամ Մանուկյանին, ինչի կապակցությամբ 
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասել է. «Ոչ 
մեկը բերման չի ենթարկել: Բացի դա, ոստիկանները 
պարտավոր չեն ճանաչել բոլոր պատգամավորներին, եթե 
պատգամավորը դուրս է եկել ԱԺ-ից ու կանգնել ցուցարարների 
կողքին, թող իր մոտ տարբերանշան լիներ, որ պատգամավոր 
է»:645   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Չե՛ք անցկացնի» 
նախաձեռնությունը հայտարարություն է տարածել, համաձայն 
որի՝ բերման ենթարկված քաղաքացիներին տևական 
ժամանակ չի թույլատրվել հանդիպել փաստաբաններին և 
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագ 
արձագանքման խմբի անդամներին:646  

Բերման ենթարկվածներից 8-ի նկատմամբ 
արձանագրություն է կազմվել Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 180.1-րդ 
հոդվածի 11-րդ մասով՝ Հավաքներ անցկացնելու` օրենքով 
սահմանված կարգը խախտելը:647 

Հոկտեմբերի 13-ին ՄԻՊ Կարեն Անդրեասյանը 
հայտարարությամբ դատապարտել է պատգամավոր Արամ 
Մանուկյանին ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ բերման 
ենթարկելու փորձը և ընգծելով, որ Երևանի 

                                            
642 ԱԺ-ի դիմաց բողոքի ակցիան շարունակվում է. 21 անձ բերման է ենթարկվել, 

http://www.1in.am/1736264.html  
643 21 քաղաքացիներն ազատ են արձակվել. հաջորդ հանրահավաքը՝ հոկտեմբերի 30-ին, 
http://armtimes.com/hy/read/71414  
644 Պատգամավորը՝ Վալերի Օսիպյանին. «Խուժանություն մի՛ արեք», 
http://www.aravot.am/2015/10/05/615670/  
645Օսիպյանը ՀԱԿ պատգամավորին բերման ենթարկելու փորձի ժամանակ ասել է՝ իջեք, պատգամավորը 

հրաժարվել է, http://www.aravot.am/2015/10/05/615632/  
646 «Չե՛ք անցկացնի»-ն խստորեն դատապարտում է ոստիկանության կամայականությունները, 
http://www.aravot.am/2015/10/06/615963/  
647 ԱԺ դիմացից բերման ենթարկված 8 ակտիվիստի նկատմամբ արձանագրություն է կազմվել, 
http://www.1in.am/1736558.html  

http://www.1in.am/1736264.html
http://armtimes.com/hy/read/71414
http://www.aravot.am/2015/10/05/615670/ 
http://www.aravot.am/2015/10/05/615632/
http://www.aravot.am/2015/10/06/615963/
http://www.1in.am/1736558.html
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փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն իր 
պարտականությունների կատարման ընթացքում խախտել է 
ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, 
մասնավորապես,  իր պարտականությունների կատարման 
ընթացքում չի ցուցաբերել անհրաժեշտ զսպվածություն, 
որոշակի դեպքերում հուզական վարքագիծ է դրսևորել, 
անհարգալից է խոսել հավաքի մասնակիցների և նույնիսկ 
Ազգային ժողովի պատգամավորների հետ: ՄԻՊ-ը հորդորել է 
դեպքի մանրամասն քննություն իրականացնել և համարժեք 
գնահատական տալ:648 

Միջադեպի հետ կապված Երևան քաղաքի 
վարչությունում որոշ ոստիկանների նկատմամբ ծառայողական 
քննություններ են նշանակվել։649 Արդյունքների մասին հայտնի 
չէ:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Խոսքի և արտահայտման ազատություն, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, 
Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 86. «Չեք անցկացնի» նախաձեռնության անդամ 

Վարդան Հարությունյան 

Ամսաթիվ՝  Հոկտեմբերի 14, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան իր 

բնակարանի շքամուտքում 5 հոգու կողմից հարձակման է 
ենթարկվել «Չեք անցկացնի» նախաձեռնության անդամ, ՀԱԿ 
երիտասարդական կառույցի անդամ Վարդան Հարությունյանը։ 
Այդ մասին նա իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել՝ 
հայտնելով, որ այդ անձինք ուղարկվել էին ՀՅԴ կուսակցության 
անդամների կողմից: Նրանց միջև քաշքշուկ է տեղի ունեցել, 5 
երիտասարդները հարվածել են, պատասխան հարված ստացել 
և հեռացել:650   Վարդան Հարությունյանը նաև հայտնել է, որ 
դեպքից առաջ իրեն զանգահարել և սպառնացել է ՀՅԴ անդամ 

                                            
648 Վալերի Օսիպյանն իր պարտականությունը կատարելիս չի ցուցաբերել զսպվածություն. ՄԻՊ, 

http://www.1in.am/1743042.html  
649 Ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է սկսվել, http://www.chi.am/index.cfm?objectid=4D48DAA0-
737B-11E5-81370EB7C0D21663  
650 Վիրավորանքներով լեցուն հարց տված ՀԱԿ-ական երիտասարդին քաշքշել են. «Չորրորդ 
իշխանություն», http://www.aravot.am/2015/10/15/618993/    

http://www.1in.am/1743042.html
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=4D48DAA0-737B-11E5-81370EB7C0D21663
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=4D48DAA0-737B-11E5-81370EB7C0D21663
http://www.aravot.am/2015/10/15/618993/
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Գերասիմ Վարդանյանը:651 Ակտիվիստի կարծիքով միջադեպը 
հետևանք է նախօրեին սահմանադրական փոփոխությունների 
թեմայով քննարկման ժամանակ ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արծվիկ 
Մինասյանին իր ուղղած հետևյալ հարցի. «Պարոն Մինասյան, 
ձեր գործընկեր և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռուստամյանն 
ԱԺ-ում մի անգամ Հրայր Թովմասյանին ասաց «չ….խ», չեք 
համարո՞ւմ, որ «չ….խ»-ի գրած Սահմանադրությանը «կողմ» 
քվեարկելով դուք էլ եք «չ….խություն» անում»: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Վարդան Հարությունյանի 
հայտարարությունը ՀՀ դատախազությունն ընդունել է որպես 
հաղորդում և ուղարկել է ՀՀ ոստիկանություն՝ հետաքննություն 
սկսելու: Ոստիկանությունից նրան հրավիրել 
են բացատրություններ տալու: Հոկտեմբերի 19-ին ակտիվիստը 
ԳԱԼԱ-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ կոնֆլիկտը հարթվել է և 
ինքը մտադիր չէ գնալ ոստիկանություն. «Ոստիկանությունից, 
այո, ինձ կանչել են, բայց չեմ գնացել և մտադիր չեմ գնալու, 
որովհետև բողոք ներկայացնելու ցանկություն չունեմ, դրա 
անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում և չեմ վստահում ՀՀ 
ոստիկանությանը»:652 

Վերաբերելի իրավունք՝  Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 

իրավունք, Կյանքի իրավունք 

Դեպք 87. a1plus.am և mamul.am  

Ամսաթիվ՝  Հոկտեմբերի 15, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ 2015թ. սեպտեմբերի 24-ին a1plus.am 

կայքը վերահրապարակել է ՀՀ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 
թիկնապահների կողմից Վրաստանի քաղաքացի Պողոս 
Պողոսյանին ծեծելով սպանելու հետ կապված 2001թ. 
հրապարակված տեսանյութը, որտեղ ներկայացված է, որ 
սպանությունը տեղի է ունեցել «Առագաստ» սրճարանում: 
Mamul.am կայքը նույնպես, a1plus.am-ին հղում կատարելով, 
ներկայացրել է տեսանյութը: Այդ հրապարակումներից հետո 
«Առագաստ» սրճարանի սեփականատերը, պնդելով որ 
սպանությունը տեղի է ունեցել «Պոպլավոկ», այլ ոչ թե 

                                            
651 Վարդան Հարությունյան. «Իմ պայքարը ոչ թե Դաշնակցության դեմ է, այլ՝ Սերժ Սարգսյանի հանցավոր 

ռեժիմի», http://www.aravot.am/2015/10/19/620243/  
652 Բռնությունների ենթարկված ակտիվիստին հրավիրել են ոստիկանություն, http://galatv.am/hy/news/127219/  

http://www.aravot.am/2015/10/19/620243/ 
http://galatv.am/hy/news/127219/
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«Առագաստ» սրճարանում, երկու լրատվամիջոցների դեմ հայց 
է ներկայացրել դատարան՝ պահանջելով 1 մլն. դրամ 
փոխհատուցում:653 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ a1plus.am-ի տնօրեն 
Մեսրոպ Մովսեսյանը հայցը համարել է «անիմաստ ջուր 
ծեծոցի»՝ հատնելով, որ այդ ժամանակ պաշտոնավարող 
դատախազն է ասել, որ սպանությունը տեղի է 
ունեցել «Առագաստ» սրճարանում, և լրատվամիջոցը 
ներկայացրել է նրա խոսքերը:  

Գործով քննությունը շարունակվում է:654 
Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն  

Դեպք 88. «Ծիածան» ֆորում 

Ամսաթիվ՝  Հոկտեմբերի 20, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Հոկտեմբերի 17-18-ին «Հանրային 

տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» (ՓԻՆՔ) հկ-ի 
նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Հայաստանի ԼԳԲՏ 
համայնքի անդամների իրավունքների պաշտպանությանը 
նվիրված «Ծիածան» ֆորումը, որի մասին հոկտեմբերի 20-ին 
մի շարք կայքերում, ֆեյսբուքյան էջերում և խմբերում 
հրապարակվել են «Գեյերի ու լեսբիների շարժում՝ 
Հայաստանում. հայ հայտնիներից ո՞վ է միացել նրանց» 
վերնագրով հոդվածներ և լուսանկարներ: Հրապարակումների 
մեկնաբանություններում տեղ են գտել ֆորումի 
մասնակիցներին ուղղված հայհոյանքներ և սպառնալիքներ, 
մասնավորապես. «Անասունների սուրույ ա, սրանց պիտի 
պետական մակարդակով բնաջնջել», «Վառել բոլորին 
անխտիր», «Կոնկրետ ես կսատկացնեմ» և այլն։655 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Վերոնշյալ 
սպառնալիքների հետ կապված ՓԻՆՔ հկ-ն բողոք է ուղարկել ՀՀ 
գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին: Նամակում 
կազմակերպությունը հիշեցրել է, որ Հոմոֆոբիայի և 
տրանսֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա 

                                            
653 «Ա1+»-ն իր դեմ դատական հայցն անիմաստ ջուր ծեծոցի է համարում, 
http://www.epress.am/2015/11/19/«ա1»-ն-իր-դեմ-դատական-հայցն-անիմաստ-ջու.html  
654 Դատական Գործ N: ԵԿԴ/4701/02/15 
655 Մամուլն ատելություն է քարոզում․ կազմակերպությունը սպասում է իրավապահների պատասխանին, 

http://www.epress.am/2015/10/30/մամուլն-ատելություն-է-քարոզում․-կազմ.html  

http://www.epress.am/2015/11/19/
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միջոցառումներին մասնակիցներին ուղղված սպառնալիքների 
հետ կապված նույնպես նամակ է ուղարկվել 
դատախազություն, սակայն ոստիկանությունից պատասխան 
են ստացել, որ քննության արդյունքում հանցագործության 
հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել: Կազմակերպությունը նաև 
ընդգծել է այն, որ իրավապահ մարմինների անգործության 
արդյունքում ստեղծված անպատժելիության մթնոլորտը 
հանգեցրել է նրան, որ ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ 
սպառնալիքները և ատելության կոչերը չեն դադարում:  

Հոկտեմբերի 28-ին henaran.am կայքում հրապարակվել է 
«Գեյերը թղթախեղդ են արել դատախազությանը. Հայկական 
ժամանակ» վերնագրով հոդվածը, որտեղ գրված էր. 
«Պարզվում է, որ համասեռամոլական հանրույթն այդ բոլոր 
բացասական կարծիքները մանրակրկտորեն 
փաստաթղթավորել է և հսկայածավալ բողոք ուղարկել 
Գլխավոր դատախազություն։ Ինչպես կատակով նշեց 
ղատախազության մի աշխատակից՝ «Մեր հավաքարարը մեղք 
է, վաղուց էղքան մակուլատուրա չենք ստացել»»։ Epress.am-ը 
պարզել է, որ «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում և կայքում 
նման հոդված չի տեղադրվել:  

Դեպքի հետ կապված հայտարարության միջոցով 
մտահոգություն է հայտնել նաև ԱՄՆ դեսպանատունը:656  

Քննչական կոմիտեն կազմակերպությանը հայտնել է, որ 
հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործ չի 
հարուցվել:657  

Վերաբերելի իրավունք՝  Խտրականությունից զերծ մնալու 

իրավունք, Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար 

դատաքննության իրավունք 
 

Դեպք 89. «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի դիտորդներ 

Ամսաթիվ՝  Նոյեմբերի 6, 2015թ. 

                                            
656 ԱՄՆ դեսպանը հանդիպել է ՓԻՆՔ հ/կ-ի ներկայացուցիչների հետ և անհանգստություն հայտնել նրանց դեմ 
բռնության սպառնալիքների վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2015/10/30/623892/  
657 «Իրավունք» թերթը, ԼԳԲՏ ֆորումը, տրանսգենդերների ծեծը` HRW զեկույցում, 
http://www.pinkarmenia.org/2016/01/hrw_report/  

http://www.aravot.am/2015/10/30/623892/ 
http://www.pinkarmenia.org/2016/01/hrw_report/
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Նկարագրություն՝ Սահմանադրական 
փոփոխությունների վերաբերյալ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից Մեղրիում 
կազմակերպված քննարկման ժամանակ Մեղրիի քաղաքապետ 
Արշավիր Հովհաննիսյանը հայտարարել է, թե մարդիկ 
լրացուցիչ իրազեկման կարիք չունեն և քվեարկելու են այնպես, 
ինչպես ինքը կասի: Արդյունքում ՀԿ-ի երեք դիտորդ 
հրաժարվել է հանրաքվեի օրը դիտորդություն 
իրականացնել:658 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Քննարկման ժամանակ 
հնչեցրած արտահայտության վերաբերյալ  aravot.am-ի հարցին 
Մեղրիի քաղաքապետը պատասխանել է. «Ես չէի կարող նման 
արտահայտություն անել, թե մարզում ես եմ որոշում: Մարզում 
մարզպետ կա, թող մարզպետը որոշի»: Երբ լրագրողը 
հստակեցրել է, թե խոսքը քաղաքի, այլ ոչ թե մարզի մասին է, 
նա հայտարարել է, թե բոլորին հրավիրում է տեսնելու 
քաղաքում տիրող մթնոլորտը՝ ավելացնելով. «Ես չգիտեմ` ինչ 
կազմակերպություն է դա, բայց միանգամից կարող եմ ասել, որ 
դա ընդամենը կլյաուզա է ... Ընդամենը այդ մարդուն իմ 
անունից ասեք, որ ես իրեն տականք եմ համարում, իմ 
բերանից չէր կարող նման բան հնչած լինել, դա իմ 
բնավորությանը հակասող մի բան է»:659  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ 

Դեպք 90. «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական 

նախաձեռնություն I 

Ամսաթիվ՝  Նոյեմբերի 16, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Նոյեմբերի 16-ին Էլեկտրաէներգիայի, 

գազի, շաքարավազի, ալյուրի ու բենզինի գների իջեցման 
համար պայքարող «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական 
նախաձեռնությունն ակցիա է իրականացրել նախագահական 
նստավայրի դիմաց: Ակցիայի մասնակիցները 10 րոպե են 
տվել, որ նախագահն իջնի: Հատկացված ժամանակն 
անցնելուց հետո նրանք կարմիր քարտեր են շպրտել 
դարպասներից ներս: Ոստիկանները բերման են ենթարկել 

                                            
658 Հանրաքվեի նախապատրաստական գործընթացում վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ 
ամփոփագիր, http://transparency.am/hy/news/view/1170  
659 Մեղրիի քաղաքապետը սպառնում է. «Այդ մարդուն իմ անունից ասեք, որ ես իրեն տականք եմ համարում», 
http://www.aravot.am/2015/11/19/630684/  

http://transparency.am/hy/news/view/1170
http://www.aravot.am/2015/11/19/630684/ 
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քարտեր նետած երկու երիտասարդի՝ Սևակ Մանուկյանին և 
Վարազդատ Բարսեղյանին:660  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Բերման ենթարկվածների 
նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն և նրանց բաց են 
թողել:661  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք,  

Դեպք 91. «Ոչ»-ի ճակատի Երիտասարդական ֆորում 

Ամսաթիվ՝  Նոյեմբերի 27, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Երևանի Double Tree by Hilton 

հյուրանոցը, նախապես ձեռք բերված 
պայմանավորվածությունը խախտելով, հրաժարվել է «Ոչ»-ի 
ճակատի՝ նոյեմբերի 30-ին կայանալիք Երիտասարդական 
ֆորումի համար դահլիճ տրամադրել:662  

Հյուրանոցի կողմից դահլիճ չտրամադրելու արդյունքում 
ֆորումը չեղյալ է հայտարարվել:   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ «Չեք անցկացնի» 
քաղաքացիական նախաձեռնությունը հայտարարություն է 
տարածել, որում դեպքը գնահատել է որպես 
իշխանությունների կողմից քարոզչության հավասար 
հնարավորությունների իրավունքի խախտում: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ, Խոսքի 

և արտահայտման ազատություն 

Դեպք 92. «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական 

նախաձեռնություն II 

Ամսաթիվ՝  նոյեմբերի 30, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Շաքարավազի, բենզինի, գազի, 

ալյուրի սակագների նվազեցման համար պայքարող «Կարմիր 
քարտ» քաղաքացիական նախաձեռնությունը երթ է 
իրականացրել դեպի Կառավարություն, Ազգային ժողով և 
Նախագահական նստավայր նոյեմբերի 23-ին ներկայացրած 

                                            
660 http://news.am/arm/news/296576.html, Ակտիվիստները բերման են ենթարկվել՝ նախագահականի դարպասից 

ներս կասկածելի իր նետելու համար  
661 http://armtimes.com/hy/read/73928, Նախագահականի մոտից բերման ենթարկված ակտիվիստներն ազատ 
են արձակվել  
662 «Չեք անցկացնի» քաղաքացիական նախաձեռնության հայտարարությունը, 
http://www.aravot.am/2015/11/27/633441/  

http://news.am/arm/news/296576.html
http://armtimes.com/hy/read/73928
http://www.aravot.am/2015/11/27/633441/ 
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նամակների պատասխաները ստանալու նպատակով: 
Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկի մոտ ցուցարարները 
փորձել են անցնել Նախագահականի մայթ, սակայն 
ոստիկանությունը թույլ չի տվել:663 Ոստիկանները մի քանի 
ցուցարարի և մեկ օպերատորի թույլ են տվել մտնել ԱԺ-ի 
ընդունարան, սակայն շուտով դուրս են հանել: Ցուցարարները 
նորից են ցանկացել անցնել նախագահականի մայթ: Սկսված  
հրմշտոցի արդյունքում բերման են ենթարկվել 
նախաձեռնության անդամներ Վարազդատ Բարսեղյանը և 
Սևակ Մանուկյանը:664 ԱԺ-ի մոտից ցուցարարները շարժվել են 
դեպի Հրապարակ՝ ճանապարհին փորձելով փակել Մոսկովյան 
փողոցը, սակայն ոստիկանները ցուցարարներին տեղափոխել 
են մայթ և բերման են ենթարկել ևս երեք ցուցարարի:665 
Մնացած ցուցարարները գնացել են ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժին:   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվիստներին 3 ժամ 
պահելուց հետո ազատ են արձակել: Նրանց նկատմամբ 
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 
182-րդ հոդվածով (ոստիկանի օրինական պահանջը 
չկատարելը) արձանագրություն է կազմվել: Բերման 
ենթարկվածներից Փայլակ Թևանյանը հայտնել է, որ բաժնում 
իրեն թույլ չեն տվել կապվել փաստաբանի հետ և 
հարազատներին իր գտնվելու վայրի մասին հաղորդել:666  

Վերաբերելի իրավունք՝ Հավաքների և միավորումների 

ազատություն, Ազատ տեղաշարժի իրավունք, Ազատության և 

անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, Տեղեկատվության 
ազատություն 

Դեպք 93. Լրագրող Կարինե Սիմոնյան  

Ամսաթիվ՝  Դեկտեմբերի 4, 2015թ.  
Նկարագրություն՝ ՀՀԿ-ի շրջանային խորհրդի 

նախագահ Ալեքսան Պողոսյանը Սևան քաղաքի «Այո»-ի 
շտաբում «Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Կարինե 
Սիմոնյանին արգելել է նկարահանում իրականացնել՝ ասելով. 

                                            
663 Հրմշտոց ոստիկանության և ցուցարարների միջև, http://www.aravot.am/2015/11/30/634207/  
664 Բերման ենթարկվեցին ցուցարարներ, http://www.aravot.am/2015/11/30/634216/  
665 Փայլակ Թևանյանը և ևս 2 ցուցարար բերման ենթարկվեցին, http://www.aravot.am/2015/11/30/634221/  
666 «Կարմիր քարտի» բերման ենթարկված 5 ակտիվիստներն ազատ են արձակվել, 
http://news.am/arm/news/299233.html  

http://www.aravot.am/2015/11/30/634207/ 
http://www.aravot.am/2015/11/30/634216/ 
http://www.aravot.am/2015/11/30/634221/
http://news.am/arm/news/299233.html
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«Արա անջատի էտի, կապիկություն մի արա, հել գնա 
էստեղից»:667 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Միջադեպի մասին այլ 
տեղեկություններ հայտնի չեն: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ, 

Տեղեկատվության ազատություն, Խոշտանգումից և անմարդկային 

կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու 
իրավունք 

Դեպք 94. Սահմանադրական փոփոխությունների 

հանրաքվեն լուսաբանող ԶԼՄ ներկայացուցիչներ 

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 6, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ըստ Խոսքի ազատության 

պաշտպանության կոմիտեի տվյալների՝ սահմանադրական 
փոփոխությունների հանրաքվեի օրը ֆիզակական բռնության է 
ենթարկվել ԶԼՄ-ի 2 ներկայացուցիչ: 10/20 տեղամասում 
պատռել են ilur.am-ի լրագրող Ռաֆայել Աֆրիկյանի շորերը, 
ջարդել են տեսախցիկը և վնասել լրագրողական վկայականը: 
11/13 տեղամասում երկու երիտասարդ հարձակվել են 
armenianow.com կայքի լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանի 
վրա, ով փորձում էր նրանց լուսանկարել: 

Բացի այդ, խոչընդոտվել է ԶԼՄ-ի 12 ներկայացուցչի 
գործունեությունը: Մասնավորապես՝ Կոմիտասի 56 հասցեում 
գտնվող «Այո»-ի շտաբի մոտ մի տղամարդ պահանջել է, որ 
«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Անուշ Մկրտչյանը 
հեռանա, ապա պահանջել է, որ անջատի տեսախցիկը և 
հիշողության քարտը հանձնի իրեն: Այնուհետև մի կին 
շարունակաբար քաշքշել է լրագրողին, թքել վրան՝ 
պահանջելով չնկարահանել և հեռանալ: Նույն վայրում 
խոչընդոտել են նաև shabat.am կայքի խմբագիր Տաթև 
Այվազյանի աշխատանքը՝ թույլ չտալով մտնել շտաբ: 5/28 
տեղամասում Հանրապետական կուսակցության վստահված 
անձը «Հետքի» թղթակից Դիանա Ղազարյանին ասել է. «Հերիք 
չի՞ էստեղ էդքան բզբզաք «Հետքից»», ապա խլել է նրա 
համակարգիչը: Տարբեր տեղամասերում խոչընդոտվել է  
«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանի, 

                                            
667 Սևանի ՀՀԿ-ականները վստահ են՝ իրենց համայնքում «այո»-ն հաղթելու է, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27407359.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/27407359.html


 

 

232 

Lragir.am կայքի լրագրող  Թեհմինե Ենոքյանի, «ՍիվիլՆեթ» 
կայքի թղթակից Քրիստինե Սոլոյանի և օպերատոր Դավիթ 
Ավետիսյանի, Newsbook.am և  Hraparak.am կայքերի 
թղթակիցների՝ Անի Արամիի և Վահե Մակարյանի 
աշխատանքը: Վերջիններիս տեսախցիկներին հարվածել են 
կամ պարզապես արգելել են նկարահանել: 9/11 տեղամասից 
հեռացրել են «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի լրագրող 
Մկրտիչ Կարապետյանին ու Times.am կայքի թղթակից 
Մարիամ Պետրոսյանին, իսկ 6/22 տեղամասում փորձել են 
դուրս տանել iLur.am կայքի լրագրող Սերգո Տոնոյանին: Նույն 
օրը Ազատության հրապարակում տեղի ունեցող 
հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանը  հայհոյել է Aravot.am-ի  
թղթակից Նելլի Բաբայանին:668 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ահազանգ է ստացել, որ 
Չարենցավան քաղաքի 26/16 տեղամասից բերման է 
ենթարկվել Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի 
ներկայացուցիչ Սոնա Թադևոսյանը: Ոստիկանության 
տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ Սոնա Թադևոսյանը 
հրավիրվել է ոստիկանություն այն բանից հետո, երբ 
Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի 
կայքէջի ահազանգերի քարտեզում տեղադրվել է «26/16 
տեղամասում 12.02 դրությամբ ՏԸՀ անդամները սպառնում են 
տեղամասից հեռացնել «Ասպարեզ» կայքի լրագրող Սոնա 
Թադևոսյանին» հոդվածը՝ այդ առնչությամբ հաղորդում և 
բացատրութուն տալու համար:669 

«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը 
հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ հանրաքվեի օրը 
ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը զանգահարել է 
asparez.am կայքի ներկայացուցիչ Մելինե Ավագյանին, 
հայտնել, թե իր անունից ԿԸՀ դիմում է ուղարկվել, որտեղ իբր 
նշված է եղել, թե իրեն տեղամասում ճնշում են և, լսելով, թե 
նման բան չկա՝ Տ. Մուկուչյանը ԶԼՄ ներկայացուցչից 
պահանջել է զանգահարել հաղորդումն ուղարկողներին և 
հերքել տեղեկատվությունը: Դեկտեմբերի 7-ին 
դատախազության տարածած հայտարարության մեջ  նշված է  

                                            
668 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 
մասին ԽԱՊԿ-ի 2015 թ. տարեկան զեկույց, http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-

վիճակի-5/ 
669 Ոստիկանությունը՝ ստացված ահազանգերի վերաբերյալ, http://galatv.am/hy/news/132579/  

http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://khosq.am/reports/հայաստանում-խոսքի-ազատության-վիճակի-5/
http://galatv.am/hy/news/132579/
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եղել, որ Մելինե Ավագյանը Տիգրան Մուկուչյանին հայտնել է, 
թե հաղորդման մեջ ներկայացված փաստերը չեն 
համապատասխանում իրականությանը և ինքը որևէ մեկին չի 
խնդրել իր անունից դիմում ներկայացնել: Մինչդեռ ԿԸՀ 
ուղարկված դիմումում նշված է եղել, որ տեղամասում ԶԼՄ 
ներկայացուցչին և դիտորդին արգելվել է ծանոթանալ 
ընտրողների ցուցակներին և իրենց մոտ նշումներ կատարել, 
այլ ոչ թե, որ նրանց նկատմամբ ճնշումներ են եղել: Դիմումն 
ուղարկվել է Մելինե  Ավագյանի  և նույն տեղամասում 
դիտորդություն իրականացնող «Իրավունքի Եվրոպա 
միավորում» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Անի Գևորգյանի կողմից 
ուղարկված հաղորդումների հիման վրա՝ նրանց կողմից 
լիազորված «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության 
փաստաբանների կողմից: Նախաձեռնությունը դատապարտել 
է ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի գործելակերպը:670   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Դեկտեմբերի 7-ին 10 
լրագրողական կազմակերպություններ հանրաքվեի օրը 
լրագրողների իրավունքների խախտումները դատապարտող 
հայտարարությամբ են հանդես եկել՝ պահանջելով 
իրականացնել դեպքերի անաչառ քննություն:671 Դեպքերի 
առնչությամբ մտահոգութուն է հայտնել նաև ԵԱՀԿ մամուլի 
ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա 
Միյատովիչը՝ իշխանութուններին կոչ անելով քննել 
միջադեպերը:672  

Ոստիկանությունը վերադարձրել է թղթակցի 
համակարգիչը խլելու հետ կապված «Հետք»-ի դիմումը:  

Lragir.am կայքի լրագրող  Թեհմինե Ենոքյանին իր 
աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքի հետ կապված հրավիրել են 
հարցաքննության, սակայն նա, քննությունը ձևական 
համարելով, հրաժարվել է ներկայանալ: 

Քրեական գործեր հարուցվել են միայն ilur.am-ի լրագրող 
Ռաֆայել Աֆրիկյանի (միայն ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 185-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով (ուրիշի գույքը դիտավորությամբ 
ոչնչացնելը կամ վնասելը), «Ազատություն» ռադիոկայանի 
                                            
670 Տիգրան Մուկուչյանը լրատվամիջոցի ներկայացուցչի վրա ճնշում է գործադրել, 

http://www.aravot.am/2015/12/09/637996/  
671 Հայտարարություն. բացատրություններ տվեք հասարակությանը՝ լրագրողների նկատմամբ իրականացված 
բռնությունների և խոչընդոտումների վերաբերյալ, http://www.aravot.am/2015/12/07/637092/  
672 Միյատովիչը ՀՀ իշխանությանը կոչ է արել ապահովել ազատ աշխատելու լրագրողների իրավունքը, 
http://www.azatutyun.am/content/news/27417161.html  

http://www.aravot.am/2015/12/09/637996/ 
http://www.aravot.am/2015/12/07/637092/
http://www.azatutyun.am/content/news/27417161.html
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լրագրող Անուշ Մկրտչյանի և «Հետքի» թղթակից Դիանա 
Ղազարյանի (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով (ընտրական գործընթացում ԶԼՄ ներկայացուցչի 
լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը) հետ տեղի 
ունեցած միջադեպերով: Ռաֆայել Աֆրիկյանի հետ կապված 
միջադեպի առնչութամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է 
հանցակազմի բացակայության հիմքով: 673  

2016թ. փետրվարի 8-ին Հատուկ քննչական 
ծառայությունում ավարտվել է Դիանա Ղազարյանի օրինական 
մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքով 
հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Արթուր 
Խուրշուդյանին մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 149 հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով։ 2016թ. 
մայիսի 4-ին Արթուր Խուրշուդյանը մեղավոր է ճանաչվել և 
նրա նկատմամբ նշանակվել է 600 000 դրամ տուգանք:674   

2016 թ. մարտի 1-ին Հատուկ քննչական 
ծառայությունում ավարտվել է «Ազատություն» ռադիոկայանի 
լրագրող Անուշ Մկրտչյանի օրինական մասնագիտական 
գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով հարուցված 
քրեական գործի նախաքննությունը։ Լրագրողի 
գործունեությունը խոչընդոտելու համար Սիրուշ 
Հովհաննիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով: Գործով 
դատաքննությունը շարունակվում է: Երևան քաղաքի Կոմիտաս 
56 հասցեում գտնվող «Այո»-ի շտաբի մոտ տեղի ունեցած 
միջադեպը ներառվել է նույն քրեական գործի մեջ և 2015թ. 
մարտի 17-ին մեղադրանք է առաջադրվել Նշան Ասատրյանին: 
Այս միջադեպի դատաքննությունը նույնպես ընթանում է:675 

Վերաբերելի իրավունք՝  Ընտրական իրավունքներ, 

Տեղեկատվության ազատություն, Սեփականության իրավունք, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

                                            
673 12 միջադեպ և ընդամենը 2 քրեական գործ. իրավապահները հակված չեն պատժել հանրաքվեի ընթացքում 
լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտողներին, http://hetq.am/arm/news/65543/12-mijadep-ev-yndameny-2-
qreakan-gorts-iravapahnery-hakvats-chen-patzhel-hanraqvei-yntacqum-lragroxneri-ashkhatanqy-

khochyndotoxnerin.html  
674 Դատական Գործ N: ԵԱՔԴ/0020/01/16   data;ex.am 
675 Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների 

մասին ԽԱՊԿ-ի եռամսյակային զեկույց (հունվար-մարտ, 2016 թ.) http://khosq.am/reports/հայաստանում-
խոսքի-ազատության-վիճակի-6/ 

http://hetq.am/arm/news/65543/12-mijadep-ev-yndameny-2-qreakan-gorts-iravapahnery-hakvats-chen-patzhel-hanraqvei-yntacqum-lragroxneri-ashkhatanqy-khochyndotoxnerin.html
http://hetq.am/arm/news/65543/12-mijadep-ev-yndameny-2-qreakan-gorts-iravapahnery-hakvats-chen-patzhel-hanraqvei-yntacqum-lragroxneri-ashkhatanqy-khochyndotoxnerin.html
http://hetq.am/arm/news/65543/12-mijadep-ev-yndameny-2-qreakan-gorts-iravapahnery-hakvats-chen-patzhel-hanraqvei-yntacqum-lragroxneri-ashkhatanqy-khochyndotoxnerin.html
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վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար 

դատաքննության իրավունք,  

Դեպք 95. Սահմանադրական հանրաքվեի դիտորդներ 

Ամսաթիվ՝  Դեկտեմբերի 6, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Համաձայն «Քաղաքացի դիտորդ» 

նախաձեռնության ահազանգերի քարտեզի Սահմանադրական 
փոփոխությունների հանրաքվեի օրը գրանցվել է Դիտորդի / 
ԶԼՄ ներկայացուցչի, վստահված անձի կամ հանձնաժողովի 
անդամի իրավունքների խախտման 577 դեպք: Ընդհանուր 
առմամբ ընտրական հանձնաժողովների և վստահված անձանց 
կողմից դիտորդների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների նկատմամբ 
ճնշումների թիվը և ծավալն աննախադեպ է եղել:676  

Դիտորդների նկատմամբ ոտնձգությունների 
ամենալուրջ դեպքերն են եղել ներքոնշյալ միջադեպերը: 

9/15 տեղամասից հանձնաժողովի նախագահի 
ցուցումով բերման է ենթարկվել Իրավունքի Եվրոպա 
միավորման դիտորդ Վարդգես Գասպարին՝ այն 
պատճառաբանությամբ, թե նա խոչընդոտել է տեղամասի 
բնականոն աշխատանքը:  

4/01 տեղամասում ՀՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի վստահված անձինք 
ծեծել են դիտորդներ, սփյուռքահայ Ռոմիկ Դանիալին և ՀՀ 
քաղաքացի Հակոբ Նազարի-Դեխնավիին այն պատճառով, որ 
նրանք ահազանգել են իրենց նկատած ընտրախախտումների 
մասին։ ՀՀԿ վստահված անձը խլել է Ռոմիկ Դանիալի 
տեսախցիկը: Հակոբ Նազարի-Դեխնավիին ոստիկանները 
բերման են ենթարկել այն պատճառաբանությամբ, թե 
հանցագործության մասին հաղորդում են ստացել: 
Իրավապահները տեղամասից դուրս են տարել և փորձել են 
բերման ենթարկել նաև Ռոմիկ Դանիալին:677 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝  Ռոմիկ Դանիալի 
տեսախցիկը վերադարձվել է ժամեր անց՝ առանց հիշողության 

                                            
676 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների 

հանրաքվեի  դիտորդական առաքելության ամփոփիչ զեկույց, 
http://transparency.am/files/publications/1454928096-0-529110.pdf 
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի զեկույց պարտադրված սահմանադրական փոփոխություների ընդունման 

գործընթացի վերաբերյալ, http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/01/Constitutional-Reform-2015.pdf 
677 Սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքը, http://civilnet.am/2015/12/06/constitutional-referendum-online-
update/#.Vvkrp9KLTct  

https://www.youtube.com/watch?v=c2PdDqoF3eE  
Վիճաբանություն դիտորդի և ոստիկանների միջև, http://www.azatutyun.am/media/video/27410360.html  

http://transparency.am/files/publications/1454928096-0-529110.pdf
http://civilnet.am/2015/12/06/constitutional-referendum-online-update/#.Vvkrp9KLTct
http://civilnet.am/2015/12/06/constitutional-referendum-online-update/#.Vvkrp9KLTct
https://www.youtube.com/watch?v=c2PdDqoF3eE
http://www.azatutyun.am/media/video/27410360.html
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քարտի: Նրա հետ կապված միջադեպի առթիվ հարուցվել է 
քրեական գործ, որի շրջանակներում նա տուժող է ճանաչվել:678 

Օրեր անց Հատուկ քննչական կոմիտեն 
տեղեկատվություն  է տարածել այն մասին, որ Վարդգես 
Գասպարիի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական 
գործ:679 Քննիչի եզրակացության համաձայն՝ Վարդգես 
Գասպարին  «հանդուգն եղանակով և շատ մոտ 
տարածությունից նկարահանել է տեղամասային 
հանձնաժողովի աշխատանքները, հոգեբանական ճնշում 
գործադրել նրանց վրա, աղմուկ բարձրացրել, վեճի բռնվել, 
ավելորդ հարցեր տվել քվեարկության եկած 
քաղաքացիներին»: Քննիչը նաև եզրակացրել է, թե Վ. 
Գասպարիի նկարահանելու պատճառով մի կին «ամաչել, 
կաշկանդվել է և առանց քվեարկելու լքել է տեղամասը», 
մինչդեռ իրականում կնոջ փոխարեն արդեն քվեարկած է եղել, 
այդ պատճառով էլ նա չէր կարող քվեարկել:680 2016թ. մայիսի 
19-ին ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայությունը որոշել է կարճել Վ. 
Գասպարիի նկատմամբ քրեական գործը:681 

Հատուկ քննչական ծառայությունը հայտնել է, որ 4/01 
տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը հաղորդում է տվել այն 
մասին, որ Հակոբ Նազարի-Դեխնավին անհարկի վիճաբանել է 
իր հետ և բռնություն է կիրառել իր նկատմամբ: Դիտորդն իր 
հերթին հաղորդում է տվել այն մասին, որ հանձնաժողովի 
նախագահն է բռնություն կիրառել իր նկատմամբ: Դեպքի 
առթիվ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-
րդ կետի հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել:682  

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ, 

Տեղեկատվության ազատություն, Սեփականության իրավունք, 

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, 

                                            
678 Ռոմիկ Դանիալ․ «Նախագահի և որոշ անդամների գերագույն նպատակն էր՝ խանգարել դիտորդի 

աշխատանքը», http://www.azatutyun.am/content/article/27443389.html  
679 Վարդգես Գասպարիի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, http://www.aravot.am/2015/12/11/638573/  
680 Դիտորդները վկայից դարձել են մեղադրյալ՝ «քվեարկությունը խոչընդոտելու» համար, 
http://www.azatutyun.mobi/a/27529778.html  
681 Կարճվել է Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, http://henaran.am/202573.html 
682 Ծեծկռտուք հանձնաժողովի անդամի և Հակոբ Դեխնավիի միջև. ՀՔԾ-ում հարուցվել է քրգործ, 
http://news.am/arm/news/300561.html  

http://www.azatutyun.am/content/article/27443389.html
http://www.aravot.am/2015/12/11/638573/ 
http://www.azatutyun.mobi/a/27529778.html
http://news.am/arm/news/300561.html
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Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, 

Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք,  

Դեպք 96. Ակտիվիստ Արտակ Գևորգյան 

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 10, 2015թ. 
Նկարագրություն՝  ՀՀ Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի գրասենյակի դռանը վարդագույն ներկ շփելու683 
առնչությամբ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, 
որոնցից մեկը ներկայացել է որպես ոստիկանության 
Կենտրոնականի բաժնի պետի տեղակալ, բերման են ենթարկել 
քաղաքացիական ակտիվիստ, «Հակահարված» արտ խմբի 
անդամ Արտակ Գևորգյանին:684  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝«Հակահարված» արտ 
խմբի մեկ այլ անդամ Հերբերտ Գևորգյանը  հայտնել է, որ 
իրենք դրա հետ կապ չեն ունեցել ՄԻՊ-ի գրասենյակի դուռը 
ներկելու հետ:685 

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 
հայտարարություն է տարածել ըստ որի իրենք գրասենյակի 
դուռը ներկելու կապակցությամբ հաղորդում չեն ներկայացրել 
և չեն ցանկանում, որ որևէ մեկը դրա համար 
պատասխանատվության ենթարկվի:686 Մոտ 3 ժամ պահվելուց 
հետո ակտիվիստին ազատ են արձակել:687 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք  

Դեպք 97. Ակտիվիստ, դիտորդ Կարպիս Փաշոյան  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 10, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ Ըստ Երևան քաղաքի թիվ 145 դպրոցի 

պատմության նախկին ուսուցիչ Կարպիս Փաշոյանի 
ֆեյսբուքյան գրառման՝ Սահմանադրական փոփոխությունների 
դեմ պայքարի և հատկապես Սահմանադրական 
փոփոխությունների վերաբերյալ հանրաքվեի օրը տեղամասում 

                                            
683 ՄԻՊ գրասենյակի դուռը ներկելու ակցիայի հեղինակը Միշի՞կն է. գրասենյակի արձագանքը, 
http://armtimes.com/hy/read/75804  
684 Կողբացի փողոցից ակտիվիստ է բերման ենթարկվել, http://armtimes.com/hy/read/75831  
685 Բերման են ենթարկել «Հակահարված»-ի անդամին, http://www.a1plus.am/1423990.html  
686 Բերման է ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանը, 

http://www.aravot.am/2015/12/10/638421/  
687 Արտակ Գևորգյանն ազատության մեջ է, http://www.aravot.am/2015/12/10/638436/  

http://armtimes.com/hy/read/75804
http://armtimes.com/hy/read/75831
http://www.a1plus.am/1423990.html
http://www.aravot.am/2015/12/10/638421/ 
http://www.aravot.am/2015/12/10/638436/ 
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ընտրախախտումների դեմ պայքարելու պատճառով 2015թ. 
դեկտեմբերի 10-ին նա հեռացվել է աշխատանքից:688 

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հեռացվելու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տարածումից հետո Կարպիս Փաշոյանը 
աշխատանքի հրավեր է ստացել Երևանի Անանիա Շիրակացու 
անվան ճեմարանից: Ճեմարանի կողմից տարածված 
հայտարարությունում ասվել է. «Հուսով ենք, որ 
համագործակցության կայացման դեպքում մեր կրթահամալիրի 
սաներին կդարձնեք Ձեզ պես իսկական քաղաքացիներ»։689 
Կարպիս Փաշոյանը ընդունել է առաջարկը: 

Վերաբերելի իրավունք՝ Ընտրական իրավունքներ, 
Հավաքների և միավորումների ազատություն, Խոսքի և 

արտահայտման ազատություն, Որոշումների կայացմանը 
մասնակցելու իրավունք 

Դեպք 98. Իրավապաշտպանների նկատմամբ սուտ 

մատնության մեղադրանք  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 10, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական 

հիմնարկներում և մարմիններում վերահսկողություն 
իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի 
շրջանակներում քրեակատարողական հիմնարկ այցելության 
ընթացքում իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցը, Օֆելյա 
Զալյանը և Արայիկ Զալյանն արձանագրել են դատապարտյալի 
իրավունքների խախտում, որի վերացման նպատակով ՀՀ 
Արդարադատության նախարարություն դիմում են 
ներկայացրել դատապարտյալին այլ քրեակատարողական 
հիմնարկ տեղափոխելու վերաբերյալ: ՀՀ նախարարությունը 
խնդրի առնչությամբ գործողություններ չի ձեռնարկել: 
Միաժամանակ 2015թ. դեկտեմբերի 10-ին քրեական գործ է 
հարուցվել Արթուր Սաքունցի, Օֆելյա Զալյանի և Արայիկ 
Զալյանի նկատմամբ սուտ մատնության հատկանիշով:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Մեղադրանքի 
առնչությամբ ՀՔԱ վանաձորի գրասենյակը տարածել է 

                                            
688 Կարպիս Փաշոյան․«Փորձում էի կարծրատիպեր կոտրել, որ Ձեր կամքին հակառակ չդառնաք ՀՀԿ-ական, 

համաձայն չե՞ք, դե այդպես էլ ապրեք, ծպտված և խեղդված», http://hetq.am/arm/news/64466/karpis-
pashoyan%E2%80%A4pordzum-ei-kartsratiper-kotrel-or-dzer-kamqin-hakarak-chdarnaq-hhk-akan-hamadzayn-cheq-
de-aydpes-el-apreq-tsptvats-ev-khexdvats.html 
689 Լցոնումների դեմ պայքարած ու աշխատանքից ազատված ուսուցչին հրավիրում են 
աշխատանքիhttp://www.a1plus.am/1424438.html 
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հայտարարություն՝ սուտ մատնության մեղադրանքը 
համարելով իրավապաշտպանների նկատմամբ ճնշումների 
գործադրման միտում:690 Քննիչի որոշմամբ քրեական գործը 
կարճվել է: Որոշումը բողոքարկվել է՝ պահանջելով նաև 
իրավական գահատական տալ իրավապաշտպանների 
նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելուն: 
Դատաքննությունը շարունակվում է:  

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 
ազատություն, Ազատության և անձնական 
անձեռնմխելիության իրավունք, Խոշտանգումից և 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքից ու 
պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար դատաքննության 
իրավունք  

Դեպք 99. Արտակ Գևորգյանի թղթե տանկով ակցիա  

Ամսաթիվ՝ Դեկտեմբերի 11, 2015թ. 
Նկարագրություն՝ «Հակահարված արտ» խմբի անդամ 

Արտակ Գևորգյանն ակցիա է իրականացրել՝ ստվարաթղթե 
կանաչ տանկով գնալով ՀՀ Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի և 
նախագահական նստավայրի մոտ, իսկ վերջում ստվարաթղթե 
տանկը ջարդել է Ազգային անվտանգության ծառայության 
շենքի դարպասներին:691 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին Ազգային 
անվտանգության աշխատակիցները հերթով բերման են 
ենթարկել «Հակավարված-արտ» խմբի ակտիվիստներ Արտակ 
Գրորգյանին, Արմեն Առաքելյանին և Արման Ղարիբյանին: Մինչ 
այդ փորձել են տանել նաև Սիփան Փաշինյանին և Հերբերտ 
Գևորգյանին:  Բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն 
են կիրառել Արտակ Գևորգյանի նկատմամբ: Բերման 
ենթարկված բոլոր ակտիվիստները նույն օրն ազատ են 
արձակվել:692   

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Արտակ Գևորգյանի 
նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ Քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասով:  Մեղադրական 

                                            
690 Իրավապաշտպանների նկատմամբ սուտ մատնության հիմքով քրեական հետապնդման միտումը, 
http://hcav.am/events/04-03-2016-0687 
691 Կանաչ տանկի վերջին «զբոսանքն» ավարտվեց ԱԱԾ-ի պատին, http://hetq.am/arm/news/64448/kanach-tanki-

verjin-zbosanqn-avartvec-aats-i-patin.html 
692 «Տանկիստ» Արտակ Գևորգյանին ազատ են արձակել, http://www.a1plus.am/1424277.html  

http://www.a1plus.am/1424277.html
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եզրակացության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Արտակ 
Արմենի Գևորգյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի 
համար, որ նա հասարակության նկատմամբ բացահայտ 
անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով, այն է` 
անպատժելիության մթնոլորտ ստեղծելով, դրանով իսկ 
սեփական անձի ենթադրյալ առավելությունն ընդգծելով 2015թ. 
դեկտեմբերի 10-ին, ժամը 01.30-ի սահմաններում իր կողմից 
պատրաստված ստվարաթղթե հրասայլով դիտավորությամբ 
հարվածել է Երևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցի թիվ 104 
հասցեում գործող` ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ի վարչական շենքի երկաթե 
դարպասներին և նման ձևով կոպիտ կերպով խախտել է 
հասարակական կարգը, որն արտահայտվել է ԱԱԾ շենքում 
պահպանության ծառայություն իրականացնող 
աշխատակիցների բնականոն գործունեությունը խաթարելով և 
նրանց մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի 
զգացում առաջացնելով»:693 2016թ. հունիսի 24-ին Երևանի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանում գործով մեղադրող դատախազը 
հրաժարվել է մեղադրանքից՝ հանցակազմի բացակայության 
հիմքով, որից հետո դատարանն անմեղ է ճանաչել Արտակ 
Գևորգյանին:694 

Վերաբերելի իրավունք՝ Խոսքի և արտահայտման 

ազատություն, Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 
իրավունք, Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք, Արդար 
դատաքննության իրավունք  

 

 

 

  

                                            
693 Ստվարաթղթե տանկը դարձել է մեղադրանքի հիմք, http://www.a1plus.am/1437122.html, 

http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812339688, Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0104/01/16 
694 Դատարանն անմեղ ճանաչեց Արտակ Գևորգյանին, https://www.youtube.com/watch?v=ra2WyPjmxi0 
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ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի 
առաջարկությունները Հայաստանի 
իշխանություններին  
 

1. Իրականացնել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 
պաշտպանների հարցերով հատուկ զեկուցողի 
առաջարկությունները, որոնք հրապարակվել են 2010թ. 
Հայաստան կատարած նրա այցից հետո  

2. Օրենսդրական և պրակտիկայի մակարդակում ընդունել 
և տեղայնացնել իրավապաշտպանների 
պաշտպանության ԵԱՀԿ ուղեցույցով նախատեսված 
միջոցառումները695 

3. Չխոչընդոտել խաղաղ հավաքների իրականացումը, այդ 
թվում օրենսդրորեն ամրագրելով, որ հավաքի 
մասնակիցների վարչական բերումը բացառվի և 
հավաքի մասնակիցները բերման ենթարկվեն միայն 
ակնհայտ քրեական հանցագործություն 
իրականացնելու դեպքում: 

4. Անցկացնել Հայաստանում իրավապաշտպանների 
վիճակի վերաբերյալ սույն և նախորդ զեկույցներում 
ներկայացված դեպքերի անաչառ, թափանցիկ և 
արդյունավետ քննություն, ապահովել, որ այդ 
քննությունները կատարվեն անկախ մարմնի կողմից  

5. Չսահմանափակել լրատվամիջոցների ազատությունը՝ 
պահանջելով տեղեկատվության աղբյուրի 
բացահայտում կամ նախատեսելով քրեական 
պատասխանատվություն հրապարակված 
տեղեկատվության համար 

6. Ապահովել իրավապաշտպանների պաշտպանությունը, 
հատկապես նրանց, ովքեր պաշտպանում են խոցելի 
խմբերի, օրինակ ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքները  

7. Ապահովել իրավապաշտպանների նկատմամբ 
զրպարտության ու վարկաբեկման դեպքերի 
արդյունավետ և թափանցիկ քննություն  

8. Ապահովել իրավապաշտպանների արդյունավետ 
մասնակցությունը Մարդու իրավունքների 

                                            
695 Իրավապաշտպանների պաշտպանության ուղեցույց, ԵԱՀԿ, http://www.osce.org/odihr/119633 
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ռազմավարությունից բխող միջոցառումների 
իրականացման, գնահատման և վերանայման 
գործընթացներում:  

9. Սահմանել իրավապաշտպանների և 
իրավապաշտպանական գործունեություն ծավալող 
կազմակերպությունների համար հանրային 
հեռուստատեսությամբ անվճար եթերաժամից օգտվելու 
հնարավորությունը 
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Ինդեքս 2014թ. 

Ընտրական իրավունքներ. Դեպք 0  
Հավաքների և միավորումների ազատություն. Դեպք 1, 2, 3, 8, 10, 

11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 35, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 

52, 53, 54, 55, 56, 63 
Տեղեկատվության ազատություն. Դեպք 5, 7, 23, 27, 42, 45, 46, 47, 

48, 57, 58 
Ազատ տեղաշարժի իրավունք. Դեպք 1, 2, 10, 15, 29, 35, 50, 52, 53, 

54, 55, 56, 63 
Խոսքի և արտահայտման ազատություն. Դեպք 5, 6, 7, 9, 16, 18, 
19, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

58, 61, 62, 63  
Սեփականության իրավունք. Դեպք 7, 8, 18, 23, 30, 47, 48, 59   

Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք. Դեպք 18, 19, 23, 25, 

27, 37, 41, 57, 60 
Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 

վեաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք. Դեպք 1, 2, 4, 
6, 7, 10, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 39, 45, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 60, 61, 62, 64 
Արդար դատաքննության իրավունք. Դեպք 7, 8, 11, 13, 16, 20, 21, 

22, 23, 32, 33, 42, 47, 48, 51, 58, 59, 64  

Ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք. Դեպք 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 49, 51, 

53  
Կյանքի իրավունք. Դեպք 4, 6, 13, 24, 32, 38, 39, 45, 55, 56 

Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք. Դեպք 43 

Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք. Դեպք 7, 22, 25 

  



 

 

Ինդեքս 2015թ. 
 

Ընտրական իրավունքներ. Դեպք 78, 89, 91, 93, 94, 95, 97  
Հավաքների և միավորումների ազատություն. Դեպք 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

22, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 

79, 83, 85, 90, 92, 97    

Տեղեկատվության ազատություն. Դեպք 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 24, 26, 30, 48, 53, 54, 57, 69, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 95, 

98  
Ազատ տեղաշարժի իրավունք. Դեպք  2, 3, 4, 7, 9, 13, 22, 25, 29, 

36, 40, 43, 46, 57, 58, 59, 64, 67, 72, 73, 74, 76, 79, 83, 92    
Խոսքի և արտահայտման ազատություն. Դեպք 7, 10, 19, 23, 25, 

27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 51, 56, 62, 70, 75, 78, 82, 84, 85, 86, 

87, 91, 97, 98, 99   
Սեփականության իրավունք. Դեպք 1, 14, 15, 44, 45, 48, 49, 53, 55, 

60, 72, 94, 95   
Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք. Դեպք 31, 40, 51, 56, 

57, 61, 78, 88  

Խոշտանգումից և անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունքից ու պատժից զերծ մնալու իրավունք. Դեպք 4, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 24, 28, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 
53, 54, 56, 58, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 

93, 94, 95, 99        
Արդար դատաքննության իրավունք. Դեպք 4, 6, 8, 15, 20, 21, 24, 

28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 48, 58, 72, 75, 82, 88, 94, 98, 99    

Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք. Դեպք 
2, 3, 4, 5, 23, 25, 26, 28, 35, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 52, 55, 58, 59, 61, 

71, 72, 73, 74, 79, 84, 85, 90, 92, 95, 96, 99    
Կյանքի իրավունք. Դեպք 4, 6, 8, 9, 29, 42, 48, 58, 66, 76, 79, 86  

Որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք. Դեպք 42, 70, 

95, 97  
Անձնական կյանքը հարգելու իրավունք. Դեպք 26, 48, 51, 52, 60, 

61, 63, 77, 80, 88  

  



 

 

 

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի 
Վանաձորի գրասենյակի մասին 

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակը /այսուհետ` ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ/ ոչ 
քաղաքական, ոչ կրոնական, շահույթ  չհետապնդող 
հասարակական կազմակերպություն է, որը միավորում է 
ժողովրդավարության, հանդուրժողության, բազմակարծության 
և մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներն 
արժևորող անհատների: 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հիմնադրվել է 1998 
թվականին որպես ՀՔԱ Հայաստանի կոմիտեի մասնաճյուղ, 
գրանցվել է 2001 թվականին և վերագրանցվել է 2005 
թվականին ՀՀ արդարադատության նախարարությունում: 
Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Լոռու 
մարզկենտրոն Վանաձորում: Կազմակերպությունն ունի 
ներկայացուցչություն Երևան քաղաքում: Կազմակերպության 
գործունեության աշխարհագրությունը ընդգրկում է ինչպես 
Լոռու մարզը, այնպես էլ հանրապետության ողջ տարածքը: 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի տեսլականն է՝ մարդու 
արժանապատվության, ժողովրդավարության և խաղաղության 
գերակա արժեքներով ձևավորված հասարակություն, 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` 
ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում 
քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցությունն ու 
խթանումը, խաղաղասիրական ու իրավապաշտպանական 
գործունեության հզորացումը: 

 

  

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի  
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