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Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների
պալատի փաստաբանների իրավունքների
պաշտպանության հանձնաժողովը (համակարգող՝
Գևորգ Մկրտչյանի և անդամներ՝ Արմինե Ֆանյանի,
Դիանա Շախրամանյանի, Էմին Բեգլարյանի
կազմով), ուսումնասիրելով փաստաբան Վաչե
Դավթյանի կողմից ներկայացված դիմումը՝ իր և իր
վստահորդի հեռախոսային խոսակցությունը
գաղտնալսելու վերաբերյալ, պարզել է, որ․

Հայաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության ծառայության կողմից
իրականացված Արսեն Մկրտչյանի հեռախոսային
խոսակցությունների օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառման արդյունքում գաղտնալվսել է, վերջինիս
և փաստաբան Վաչե Դավթյանի միջև տեղի ունեցած
հեռախոսային խոսակցությունը։

Հեռախոսային խոսակցության ընթացքում Արսեն
Մկրտչյանը փաստաբան Վաչե Դավթյանից ստացել է
իրավաբանական խորհրդատվություն։

Այնուհետև, Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ
քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական
գործով ՀԿԳ ավագ քննիչ Գ.Խալաթյանը (այսուհետ,
նաև՝ քննիչ Խալաթյան) զննել է այդ
խոսակցությունը, այն արտացոլել է
համապատասխան արձանագրության մեջ և կցել է
քրեական գործի նյութերին։

Նշված զննության արձանագրությունը կցվել է
քրեական գործով մեղադրայլի կարգավիճակ ստացած
Արսեն Մկրտչյանի նկատմամբ կալանավորումը
որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին
միջնորդությանը, իսկ հիշյալ միջնորդությանը
քննարկման համար հրավիրված դատական նիստի
ընթացքում քննիչ Խալաթյանը հղում է կատարել այդ
արձանագրությանը՝ ի թիվս այլ փաստաթղթերի
դրանով հիմնավորելով կալանավորումը որպես
խափանման միջոց ընտրելու անհրաժեշտությունը։

Քրեական գործը նախաքննությունը շարունակելու
համար հանձնվել է ՀՀ Քննչական կոմիտեի ՀԿԳ
քննության վարչության մարդու դեմ ուղղված
հանցագործությունների քննության վարչություն և
ընդունվել է նույն վարչության ՀԿԳ քննիչ Սարգիս
Մարգարյանի (այսուհետ, նաև՝ քննիչ
Մարգարյան) վարույթ։

Փաստաբան Վաչե Դավթյանը քննիչ Մարգարյանին



միջնորդություն է ներկայացրել՝ իր և վտահորդի միջև
հեռախոսային խոսակցությունը կամ
խոսակցություններն անհապաղ վերացնելու մասին։

Մինչդեռ, քննիչ Մարգարյանի կողմից մերժվել է
փաստաբանի միջնորդությունը՝ փաստաբանական
գաղտնիք պարունակող այդ հեռախոսային
խոսակցությունն անհապաղ ոչնչացնելու
վերաբերյալ, պատճառաբանվելով, որ այդ
հեռախոսային խոսակցության բովանդակությունից և
բնույթից ակնհայտ է, որ այն չի պարունակում
այնպիսի տվյալներ, որոնք կարող են հանդիսանալ
փաստաբանական գաղտնիք պարունակող
տեղեկություններ։

 

Հանձնաժողովը, վկայակոչելով միջազգային և
ներպետական իրավակարգավորումները, ինչպես
նաև ձևավորված միջազգային դատական
պրակտիկան,

-         ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է, որ Հայաստանի
Հանրապետության ԱԱԾ-ի կողմից
իրականացված հեռախոսային
խոսակցությունների վերահսկման ընթացքում
փաստաբան Վաչե Դավթյանի և իր վստահորդի
հեռախոսային խոսակցությունների
գաղտնալսումը, ինչպես նաև հետագայում այն
ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի ՀԿԳ
ավագ քննիչ Գ.Խալաթյանի կողմից զննելը,
համապատասխան արձանագրության մեջ
արտացոլելը և քրեական գործին կցելը, ինչպես
նաև փաստաբան Վաչե Դավթյանի վստահորդի
դեմ օգտագործելը, իսկ ՀՀ Քննչական կոմիտեի
ՀԿԳ քննության վարչության մարդու դեմ
ուղղված հանցագործությունների քննության
վարչություն ՀԿԳ քննիչ Սարգիս Մարգարյանի
կողմից այն անհապաղ ոչնչացնելուց
հրաժարվելը խախտում է փաստաբանական
գաղտնիքի վերաբերյալ ներպետական և
միջազգային իրավակարգավորումները:

-   ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ Է   ՀՀ ԱԱԾ քննչական
դեպարտամենտի ՀԿԳ ավագ քննիչ Գ.
Խալաթյանի և ՀՀ Քննչական կոմիտեի ՀԿԳ
քննության վարչության մարդու դեմ ուղղված
հանցագործությունների քննության
վարչություն ՀԿԳ քննիչ Սարգիս Մարգարյանի
կողմից փաստաբանական գաղտնիքը խախտող
գործողությունները:

-         ՀՈՐԴՈՐՈՒՄ Է  իրավասու ՀՀ պետական



մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց՝
փաստաբանի և, վերջինիս վստահորդի միջև
հեռախոսային կամ կապի այլ միջոցներով
տարվող խոսակցությունների լսման և
ձայնագրառման նյութերն անհապաղ
ոչնչացնել։

Բեռնել՝ Հանձնաժողովի հայտարարությունը:

 Վերադառնալ $(window).load(function(){ if(typeof $(".fb_comments_count").html() != "undefined" &&
parseInt($(".fb_comments_count").html()) != 0){ updateCommentsCount(window.location.href); } })

http://advocates.am//images/lureri_nkarnem/PIPH-Haytararutyun_Vache_Davtyan.pdf

