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Հոդվածի սկիզբը նախորդ համարում

5. Կո լի զի ոն նոր մե րը Խորհր դային Հա յաս տա նում
5.1. Կո լի զի ոն նոր մե րը Հա յաս տա նի Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դային Հան րա-

պե տու թյան 1922 թ. (1926 թ.) Սահ մա նադ րու թյու նում 
(a) Ը նդ հա նուր դրույթ ներ: Կո լի զի ոն ի րա վուն քի տե սան կյու նից կար ևոր են 

հետ ևյալ ը նդ հա նուր նկա տա ռում ե րը: 
Ա ռա ջին՝ Հա յաս տա նի Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դային Հան րա պե տու թյան 

(այ սու հետ՝ ՀՍԽՀ) 1922 թ. (1926 թ.) Սահ մա նադ րու թյամբ ու ղ ղա կի շա րադր ված 
(է քսպ լի ցիտ) կո լի զի ոն նոր մեր ամ րագր ված չէ ին: Սահ մա նադ րու թյան տեքս տում 
կո լի զի ոն նոր մե րը հիմ ա կա նում շա րադր ված է ին այլ հա րա բե րու թյուն ներ կար-
գա վո րող հոդ ված նե րում, այ սինքն՝ կո լի զի ոն նոր մե րը ամ րագր ված է ին ա նուղ-
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ղա կի (ի մպ լի ցիտ) ե ղա նա կով, օ րի նակ՝ «lex superior» կո լի զի ոն կա նո նը հա ճախ 
դուրս է բեր վում Խորհր դային Հա յաս տա նի պե տա կան մար մին նե րի հի ե րար խիկ 
հա մա կար գը սահ մա նող հոդ ված նե րից:

 Թեև խորհր դային ի րա վա գի տու թյու նում ի րա վա բա նա կան տեխ նի կան ա ռա-
ջըն թաց ու ներ (Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան հա մե մա տու թյամբ), 
սա կայն խորհր դային օ րենսդ րու թյու նում ու ղ ղա կի ե ղա նա կով մաս նա գի տաց ված 
կո լի զի ոն նոր մե րը ձևա կեր պե լու պրակ տի կան տա րած ված չէր: Բանն այն է, որ 
խորհր դային ի րա վա գի տու թյու նում մինչև 1980-ա կան նե րը ի րա վուն քի հա կա սու-
թյուն նե րի և դրանց լուծ ման հար ցե րը պատ շաճ ու սում ա սիր ված չէր, քա նի որ 
հետ հե ղա փո խա կան ժա մա նա կաշր ջա նում տա րա ծում ու ներ այն մո տե ցու մը, որ 
խորհր դային սո ցի ա լիս տա կան ի րա վուն քը կա տա րյալ է և զուրկ է որ ևէ հա կա սու-
թյու նից և թե րու թյուն նե րից: Այս պես՝ Մ. Ստ րո գո վի չը նշում էր. 

« Չի կա րե լի չըն դու նել, որ խորհր դային ի րա վա բա նա կան գի տու թյու նում ի րա-
վա կան հա կա սու թյան հար ցե րը գրե թե լու սա բան ված չեն: Են թադր վում էր, որ 
հա կա սու թյուն նե րը հա տուկ են բուր ժու ա կան ի րա վուն քին, ի սկ սո ցի ա լիս տա կան 
ի րա վուն քում հա կա սու թյուն ներ առ կա չեն կամ դրանք ու նեն ոչ է ա կան, զուտ 
օ րենսդ րա տեխ նի կա կան բնույթ: Այս ոչ ճիշտ կար ծի քը հան գեց նում է գոր ծող 
ի րա վուն քը վառ գույ նե րով ներ կա յաց նե լուն, նրա թե րու թյուն նե րը և բա ցե րը քո-
ղար կե լուն, ի սկ դա բար դաց նում է ի րա վուն քի կա տա րե լա գոր ծու մը և ճիշտ կեն-
սա գոր ծու մը»1: 

Երկ րորդ՝ հա կա հե ղա փո խա կան նախ կին կա ռա վա րու թյուն նե րի բո լոր օ րենք-
նե րը վե րաց վե ցին և փո խա րե նը բան վո րա գյու ղա ցի ա կան ի րա վուն քի աղ բյուր 
ճա նաչ վեց խորհր դային o րենսդ րու թյու նը, սո ցի ա լիս տա կան ի րա վա հայե ցո ղու-
թյու նը (ի րա վա գի տակ ցու թյու նը՝ Ա. Ղ.) և հե ղա փո խա կան խիղ ճը (ՀՍԽՀ 1922 թ. 
Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ ված): 

Եր րորդ՝ մինչև Ստա լի նյան Սահ մա նադ րու թյու նը, օ րենք ներ ըն դու նե լու լի ա զո-
րու թյուն ու նե ին մի քա նի պե տա կան մար մին ներ: Այս պես՝ Հա յաս տա նում օ րենք 
հրա տա րա կե լու ի րա վունք ու նե ին Հա յաս տա նի Խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րը, 
Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեն և Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուր դը 
(1922 թ. Սահ մա նադ րու թյան 35-րդ հոդ ված):

(b) ԽՍՀՄ 1924 թ. Սահ մա նադ րու թյան և 1926 թ. խմ բագ րու թյամբ ՀՍԽՀ 
Սահ մա նադ րու թյան կո լի զի ա նե րը: ԽՍՀՄ խոր հուրդ նե րի II հա մա գու մա րը 
31.01.1924 թ. հաս տա տեց ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րի 5-րդ հոդ վա ծը սահ-
մա նում էր. « Մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րը, սույն սահ մա նադ րու թյա նը 
հա մա պա տաս խան, փո փո խու թյուն ներ են կա տա րում ի րենց սահ մա նադ րու-
թյուն նե րում»: Հա յաս տա նի ՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյու նում կա տար ված փո փո խու-
թյուն նե րը հաս տատ վե ցին 1926 թ.:

ԽՍՀՄ 1924 թ. և ՀՍԽՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու թյուն նե րում Մի ու թյան և Հա-

1 Строгович М.С., Методологические вопросы юридической науки // Вопросы философии, 1965, № 
12, С. 8, Дагель П.С., Диалектика правового регулирования общественных отношений // Правоведе-
ние, 1971, № 1, с. 51-59. 
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յաս տա նի ՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյուն նե րի միջև հնա րա վոր հա կա սու թյուն նե րի 
լուծ ման մա սին հա տուկ դրույթ նա խա տես ված չէր: Այ նու ա մե նայ նիվ՝ ֆե դե րա-
տիվ պե տու թյուն նե րում կենտ րո նի և սուբյեկտ նե րի նոր մա տիվ հա մա կար գե րի 
հա րա բե րու թյու նից բխում էր, որ Մի ու թյան (կենտ րո նի) Սահ մա նադ րու թյու նը 
գե րա կա յու թյուն պետք է ու նե նար Հան րա պե տու թյուն նե րի (սուբյեկ տի) Սահ մա-
նադ րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Բա ցի դրա նից՝ ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ 
հոդ վա ծում սահ ման ված՝ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադ-
րու թյուն նե րը Մի ու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լու պար-
տա կա նու թյու նից, ը ստ է ու թյան, բխում էր նաև «Lex superior» կո լի զի ոն կա նո նը: 
Այ սինքն՝ ե թե որ ևէ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն իր Սահ մա նադ րու թյու նում 
փո փո խու թյուն չկա տա րեր, ո րի հետ ևան քով հա կա սու թյուն կծա գեր ԽՍՀՄ Սահ-
մա նադ րու թյան հետ, ա պա այդ հա կա սու թյու նը պետք էր լու ծել ԽՍՀՄ Սահ մա-
նադ րու թյան օգ տին: 

Բա ցի դրա նից՝ ԽՍՀՄ և ՀՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյուն նե րում նա խա տես ված 
է ին ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն նոր մեր: Այս պես՝ ԽՍՀՄ 1924 թ. Սահ մա նադ րու-
թյան 1-ին հոդ վա ծում թվարկ ված է ին ԽՍՀ Մի ու թյան ի րա վա սու թյան մեջ մտնող 
հար ցե րը, ի սկ 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյան 
ի նքնիշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է սույն Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես-
ված սահ ման նե րով և մի այն Մի ու թյան ի րա վա սու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րով: 
Այս սահ ման նե րից դուրս յու րա քան չյուր մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն իր 
պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ի նք նու րույն2: Հա մա նուն նորմ նա-
խա տես ված էր ՀՍԽՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու թյան 15-րդ հոդ վա ծում: 

Այս դրույթ նե րում ը ստ է ու թյան ձևա կերպ ված է ին ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն 
նոր մեր: Օ րի նակ՝ ե թե ՀՍԽՀ (ֆե դե րա ցի այի սուբյեկ տի) ի րա վա կան ակ տով 
կար գա վոր վեր ԽՍՀՄ (ֆե դե րա ցի այի կենտ րո նի) բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը վե-
րա պահ ված որ ևէ հարց և այն հա կա սեր Կենտ րո նի սահ մա նած կա նոն նե րին, 
ա պա ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն նոր մի հա մա ձայն՝ կի րա ռե լի էր ԽՍՀՄ ըն դու նած 
ակ տե րը: 

(c) « Մի ու թե նա կան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա» կո լի զի ոն նոր մը: ԽՍՀՄ 
1924 թ. և FՀՍԽՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու թյուն նե րում նա խա տես ված չէր նաև 
Միու թյան օ րենսդ րու թյան և Հա յաս տա նի ՍԽՀ օ րենսդ րու թյան միջև հա կա սու-
թյան դեպ քում ԽՍՀՄ օ րենսդ րու թյան գե րա կա յու թյան մա սին մաս նա գի տաց-
ված կո լի զի ոն նորմ: Այս պա րա գա յում նույն պես գոր ծում է դաշ նային (ֆե դե րա-
տիվ) կա ռուց վածք ու նե ցող պե տու թյուն նե րին ներ հա տուկ՝ դաշ նու թյան կենտ րո-
նի օ րենսդ րու թյան գե րա կա յու թյան մա սին կա նո նը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ՝ ՀՍԽՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում նա խա տես ված է ին 
Հա յաս տա նի մար մին նե րի ի րա վա սու թյան են թա կա ո լորտ ներ, ո րոնց կար գա-
վո րու մը, ը ստ Սահ մա նադ րու թյան, պետք է ի րա կա նաց վեր « Մի ու թե նա կան 

2 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И., Очерк истории Советской Конституции, М., Политиздат, 1987, с. 
268.
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օ րենսդ րու թյան հի ման վրա»: Հա յաս տա նի ՍԽՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու թյան 
21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՀՍԽՀ ի րա վա սու թյա նը` հան ձին իր գե րա գույն մար-
մին նե րի ..., են թա կա են`

1) Մի ու թե նա կան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա դա տա րա նա կազ մու թյան, դա-
տա վա րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան ու քրե ա կան օ րենսդ րու թյան սահ մա նու մը. 

2) Մի ու թե նա կան և ֆե դե րա տիվ հիմ ա կան о րենք նե րի հի ման վրա աշ խա-
տան քի о րենսդ րու թյան սահ մա նու մը.

3) Մի ու թե նա կան և ֆե դե րա տիվ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն հար կեր ու տուր-
քեր սահ մա նե լը և այլն:

 Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան այս հոդ վա ծում առ կա « մի ու թե նա կան 
օ րենսդ րու թյան հի ման վրա» կամ « մի ու թե նա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն» 
պայ ման նե րը պա րու նա կում են կո լի զի ոն կա նոն ներ: 

Հա յաս տա նը՝ որ պես ֆե դե րա ցի այի սուբյեկտ, պար տա կա նու թյուն էր ստանձ-
նել նշ ված ո լորտ նե րը կար գա վո րե լիս հիմք ըն դու նել Մի ու թե նա կան օ րենք նե րը: 
Ե թե, օ րի նակ, Հա յաս տա նի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հա կա սեր 
Մի ու թե նա կան քրե ա կան դա տա վա րու թյան հի մունք նե րին, ա պա « Մի ու թե նա-
կան օ րենսդ րու թյան հի ման» վրա սահ մա նադ րա կան կո լի զի ոն դրույ թի հի ման 
վրա այդ հա կա սու թյու նը պետք է լուծ վեր հօ գուտ Մի ու թե նա կան քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան հի մունք նե րի3: 

(d) ՀՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյու նը Հա յաս տա նի իշ խա նու
թյան մար մին նե րի այլ ակ տե րի նկատ մամբ: ՀԽՍՀ 1926 թ. Սահ մա նադ րու-
թյան տեքս տում ամ րագր ված չէր օ րենսդ րա կան ակ տե րի նկատ մամբ Հա յաս-
տա նի Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան մա սին «lex superior» կո լի զի ոն նորմ, 
սա կայն այն բխում էր Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան մա սին դոկտ րի նալ 
հան րա ճա նաչ սկզ բուն քից:

 Բա ցի այդ, Սահ մա նադ րու թյան 21-րդ հոդ վա ծի «ղ» կե տի հա մա ձայն. « Բան-
վոր նե րի, գյու ղա ցի նե րի և կար միր զին վոր նե րի պատ գա մա վո րա կան խոր հուրդ-
նե րի հա մա գու մա րի և կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե ի, են թա կա են` Հա յաս-
տա նի Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դային Հան րա պե տու թյան իշ խա նու թյան բո լոր 
մար մին նե րի սույն Սահ մա նադ րու թյու նը խախ տող ո րո շում ե րի վե րա ցու մը»: 
Թեև այս հոդ վածն ամ րագ րում է Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող (այն խախ տող) 
այլ ակ տե րը վե րաց նե լու լի ա զո րու թյու նը (այն լի ա զո րող նորմ է), սա կայն ա նուղ-
ղա կի ե ղա նա կով ամ րագ րում է նաև «lex superior» կո լի զի ոն կա նո նը, քա նի որ 
Սահ մա նադ րու թյու նը խախ տող ո րո շու մը վե րաց նե լու լի ա զո րու թյու նը սահ մա նող 
նոր մի լե գի տի մու թյու նը ան մի ջա պես բխում է Սահ մա նադ րու թյան բարձր ի րա-
վա բա նա կան ու ժ ու նե նա լու փաս տից: 

(e) Կո լի զի ոն այլ նոր մեր: ՀՍԽՀ 1922 թ. (1926 թ.) Սահ մա նադ րու թյու նում 
առ կա են նաև այլ կո լի զի ոն նոր մեր: Այս պես՝ ՀՍԽՀ 1922 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ 

3 31.10.1924 թ. ըն դուն վեց ԽՍՀՄ և մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան հի մունք նե րը, ո րից հե տո Հա յաս տա նի ՍԽՀ ի րա վա սու մար մին նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան 1923թ. 
Հա յաս տա նի ՍԽՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը Մի ու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
հի մունք նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու աշ խա տանք նե րին:
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նա խա տես ված է ին ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն նոր մեր: Օ րի նակ՝ Սահ մա նադ րու-
թյան 36-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր Ժո ղովր դա կան կո մի սար ի րա-
վունք ու նի ո րո շում եր ըն դու նել և կար գադ րու թյուն ներ ա նել մի այն իր ի րա վա սու-
թյան վե րա պահ ված հար ցե րի մա սին: Այս պես՝ ե թե Ժո ղովր դա կան Կո մի սա րը իր 
ի րա վա սու թյան սահ ման նե րից դուրս հար ցի վե րա բե րյալ ըն դու նում է նոր մա տիվ 
ա կտ, ո րը հա կա սում է այլ մարմ ի՝ իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում ըն դու նած 
ակ տին, ա պա Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծում ա նուղ ղա կի ամ րագր ված 
կո լի զի ոն նոր մի հի ման վրա գոր ծե լու է այդ ի րա վա սու մարմ ի ըն դու նած նոր-
մա տիվ ակ տը:

1926թ. Սահ մա նադ րու թյան 54-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի ՍԽՀ 
ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուր դը (այ սու հետ՝ ԺԿԽ)4 Հա յաս տա նի կենտ-
րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե ի կող մից նրան վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի սահ-
ման նե րում, կա նո նադ րու թյան հի ման վրա, հրա տա րա կում է դեկ րետ ներ և ո րո-
շում եր ... : Այս հոդ վա ծում առ կա է եր կու ա նուղ ղա կի շա րադր ված կո լի զի ոն 
դրույթ՝ 

ա ռա ջին՝ «lex superior» կո լի զի ոն դրույ թը, ո րի հա մա ձայն՝ Կա նո նադ րու թյու նը 
ԺԿԽ դեկ րետ նե րի և ո րո շում ե րի հա մե մատ ու նի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ և 
հա կա սու թյան դեպ քում գոր ծե լու կա նո նադ րու թյու նը5: 

Երկ րորդ՝ ի րա վա սու թյան կո լի զի ոն դրույ թը, ո րի հա մա ձայն՝ ե թե ԺԿԽ-ն 
ի րա վա սու թյան սահ ման նե րից դուրս գտն վող հար ցե րի վե րա բե րյալ ըն դու նել է 
դեկ րետ ներ և ո րո շում եր, ո րոնք հա կա սում են այլ ի րա վա կան ակ տե րին, ա պա 
գոր ծել են այն մարմ ի ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոնք ըն դուն վել են այդ մարմ ի 
ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում:

5.2. Կո լի զի ոն նոր մե րը Հայ կա կան Սո վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա-
պե տու թյան 1937 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում

05.12.1936 թ. հաս տատ վեց ՍՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րը հայտ նի է՝ 
«Ս տա լի նյան Սահ մա նադ րու թյուն» ան վամբ: Նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն-
ման պատ ճառ նե րից է ր՝ օ րենք ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ 
մար մին նե րի վե րա ցու մը և օ րենք նե րի կա յու նու թյան ամ րապնդ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը։ Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի քն նարկ ման ժա մա նակ Ստա լի նը նշել 
էր. 

4 Կենտ րո նա կան Գոր ծա դիր Կո մի տե ի գոր ծա դիր և կար գա դիր մար մինն է:
5 Կո լի զի ոն նորմ կա րե լի է բխեց նել նաև Հա յաս տա նի ՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյան 55-րդ հոդ վա ծից, 
ո րից հա մա ձայն՝ Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի այն բո լոր դեկ րետ նե րի և ո րո շում ե րի նա-
խագ ծե րը, որ հան րա պե տա կան նշա նա կու թյուն և ը նդ հա նուր քա ղա քա կան կար ևո րու թյուն ու նեն, 
ներ կա յաց վում են Կենտ րո նա կան Գոր ծա դիր Կո մի տե ին ի քն նու թյուն և ի հաս տա տու թյուն: 
Խորհր դային տե սա բան նե րը, հիմք ըն դու նե լով պե տա կան մար մին նե րի՝ օ րեն քով նա խա տես ված 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ԽՍՀՄ 1924 թ. Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծից բխեց նում է ին կո լի-
զի ոն նորմ, ը ստ ո րի՝ ԽՍՀՄ Ժո ղովր դա կան Կո մի սար նե րի խորհր դի ո րո շում ե րը չպետք է հա կա սեն 
ԽՍՀՄ Խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րի, Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե ի, նրա Նա խա գա հու թյան 
ո րո շում ե րին: Տե՛ս Теория государства и права. Академия наук СССР. М.А. Аржанов, С.Ф. Кечекьян, 
Б.С. Маньковский, М.С. Строгович. М.: 1949, էջ 372:
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«Անհ րա ժեշտ է վեր ջա պես, վերջ դնել այն ի րա վի ճա կին, ե րբ օ րենք ներ են 
ըն դու նում ոչ թե մեկ մար մին, այլ մի քա նի մար մին ներ: Այս պի սի ի րա վի ճա կը 
հա կա սում է օ րենք նե րի կա յու նու թյան սկզ բուն քին: Եվ այժմ օ րենք նե րի կա յու նու-
թյուն մեզ ան հրա ժեշտ է, քան ե րբ ևէ»6:

ՍՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծում, թերևս խորհր դային օ րենսդրու-
թյան պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ, ու ղ ղա կի ե ղա նա կով ձևա կերպ վեց 
մաս նա գի տաց ված կո լի զի ոն նորմ. « Մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյան օ րեն քի և 
Հա մա մի ու թե նա կան օ րեն քի միջև ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում կի րառ-
վում է հա մա մի ու թե նա կան օ րեն քը»: Խորհր դային պե տա կան ի րա վուն քի ա ռա-
ջին դա սագր քում այս նոր մը մեկ նա բան վում էր որ պես ե րաշ խիք, ո րը թույլ չէր 
տա մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րին դուրս գալ ի րենց ի րա վա սու թյու նից 
կամ այլ կերպ խախ տել մի ու թե նա կան օ րենսդ րու թյու նը7: 

Հայ կա կան Սո վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան (ՀՍՍՀ) Սահ-
մա նադ րու թյու նը հաս տատ վեց 23.04.1937 թ.: Հայ կա կան ՍՍՀ Սահ մա նադ րու-
թյու նում բա ցա կա յում է ին ու ղ ղա կի ե ղա նա կով շա րադր ված մաս նա գի տաց ված 
կո լի զի ոն նոր մեր, սա կայն նման կա նոն ներ կա րե լի էր դուրս բե րել այլ հա րա բե-
րու թյուն ներ կար գա վո րող մի շարք հոդ ված նե րից: Օ րի նակ՝ Հայ կա կան ՍՍՀ գե-
րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյու նը վե րաց նում է Հայ կա կան ՍՍՀ մի նիստր նե րի 
սո վե տի ո րո շում երն ու կար գադ րու թյուն նե րը, աշ խա տա վոր նե րի դե պու տատ-
նե րի շր ջա նային ու քա ղա քային (Հան րա պե տա կան են թա կա յու թյան) սո վետ նե-
րի ո րո շում երն ու կար գադ րու թյուն նե րը` օ րեն քին ան հա մա պա տաս խան լի նե լու 
դեպ քում (30-րդ հոդ վա ծի «ե» կետ): Այս լի ա զո րող նոր մից նույն պես բխում էր, 
օ րենք նե րի գե րա կա յու թյան պա հան ջը, և «lex superior» կա նո նը, ը ստ ո րի՝ օ րենք-
նե րի ու գոր ծա դիր մար մին նե րի ո րո շում ե րի հա կա սու թյան դեպ քում գոր ծե լու է 
օ րեն քը:

5.3. Կո լի զի ոն նոր մե րը Հա յաս տա նի Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա-
պե տու թյան 1978 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում

07.10.1977 թ. ըն դուն վեց ԽՍՀՄ նոր Սահ մա նադ րու թյուն, ո րի 74-րդ հոդ վա-
ծում վե րար տադր վեց 1936 թ. ՍՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծում առ-
կա կո լի զի ոն նոր մը:

14.04.1978 թ. ըն դուն վեց Հա յաս տա նի Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան-
րա պե տու թյան նոր Սահ մա նադ րու թյուն, ո րը կո լի զի ոն ի րա վուն քի տե սան կյու նից 
ՀՍՍՀ 1937 թ. Սահ մա նադ րու թյան հա մե մա տու թյամբ է ա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն ներ չու ներ:

6 Теория государства и права. Академия наук СССР. М.А. Аржанов, С.Ф. Кечекьян, Б.С. Маньковский, 
М.С. Строгович, М., 1949, с. 372.
7 Советское государственное право. Под общ. ред. А. Я. Вышинского; Академия наук СССР. М., 1938, 
с. 275.
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5.4. Մի ու թե նա կան օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րի գե րա կա յու թյու նը 
 ԽՍՀՄ 11.02.1957 թ. օ րեն քով ո րո շում կա յաց վեց դա տա րա նա կազ մու թյան, 

քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան և դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րի ըն դու նու մը վե-
րա պա հել Մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու թյա նը, ի սկ ԽՍՀՄ 
ի րա վա սու թյան թողն վեր էր մի այն դա տա րա նա կազ մու թյան և դա տա վա րա կան 
օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րի, քրե ա կան և քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան հի-
մունք նե րի ըն դու նու մը8: 

Ն ման օ րեն քի ըն դուն ման նպա տակն էր հետս տա լի նյան ժա մա նա կաշր ջա-
նում ստեղ ծել խորհր դային պե տու թյան դաշ նային ա կունք նե րը և սուբյեկտ նե րի 
ի նք նու րույ նու թյունն ամ րապն դե լու քա ղա քա կա նու թյան ի մի տա ցի ա: Պարզ էր, 
որ Կենտ րո նը նշ ված կար ևոր ո լորտ նե րի կար գա վոր ման ի րա վա սու թյու նը Մի ու-
թյան հան րա պե տու թյուն նե րին հեշ տու թյամբ չէր փո խան ցի, քա նի որ դա կա րող 
էր խախ տել ԽՍՀՄ ի րա վա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան մի աս նու թյու նը 
և ստեղ ծել կենտ րո նի թու լաց ման տպա վո րու թյուն: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ էր ի րա-
վա կան գոր ծիք, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտար մի կող մից՝ գո նե ար տաք նա պես 
չն սե մաց նել կո դի ֆի կա ցի այի ո լոր տում հան րա պե տու թյուն նե րի ի նք նու րույ նու-
թյու նը, մյուս կող մից՝ փաս տա ցի զրո յաց նել այդ ի նք նու րույ նու թյու նը: Այս խն դի-
րը լուծ վեց հետ ևյալ ե ղա նա կով՝ Մի ու թյան (կենտ րո նի) օ րենսդ րու թյան Հի մունք-
նե րի ձևով ըն դուն ված ակ տե րում սահ ման վեց սե փա կան ա ռաջ նա հեր թու թյու նը 
ԽՍՀՄ մյուս օ րենք նե րին և մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի օ րենսգր քե րի 
նկատ մամբ: Օ րի նակ՝ ԽՍՀ Մի ու թյան և մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան Հի մունք նե րի 1-ին հոդ վա ծում սահ ման ված էր, որ 
քրե ա կան գոր ծե րով վա րույ թի կար գը ո րոշ վում է սույն Հի մունք նե րով և դրան 
հա մա պա տաս խան ըն դուն ված ԽՍՀ Մի ու թյան այլ օ րենք նե րով և մի ու թե նա կան 
հան րա պե տու թյուն նե րի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րով (ը նդգ ծու մը՝ 
հեղ.): Ի նչ պես նկա տում ե նք, ԽՍՀ Մի ու թյան օ րենսդ րու թյան Հի մունք նե րում ու ղ-
ղա կի սահ ման վեց, որ հան րա պե տու թյուն նե րի ըն դու նած քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Հի մունք նե րին9: Այս կո լի-
զի ոն նոր մի հի ման վրա, Օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րի և օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի 

8 1936 թ. ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյու նը, ան տե սե լով հան րա պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խան ի րա վունք-
նե րը, նրանց զր կեց սե փա կան օ րենսդ րու թյուն (այդ թվում՝ և դա տա րա նա կազ մու թյան և դա տա-
վա րու թյան ո լորտ նե րում) սահ մա նե լու ի րա վուն քից: ԽՍՀՄ 1936 թ. Սահ մա նադ րու թյան դրույթ նե րը 
զար գաց վե ցին ԽՍՀՄ, մի ու թե նա կան, ի նք նա վար հան րա պե տու թյուն նե րի 16.08.1938թ. օ րեն քում, 
ը ստ ո րի՝ բո լոր դա տա րան նե րի հա մար պետք է սահ ման վեր մի աս նա կան և պար տա դիր ԽՍՀՄ 
քրեա կան, քա ղա քա ցի ա կան և դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյուն: Հա մա ձայն այդ դրույ թի՝ ա կն կալ-
վում էր մի աս նա կան հա մա մի ու թե նա կան օ րենսգր քե րի ըն դու նում: Այդ նա խագ ծե րը մշակ վե ցին, սա-
կայն պա տե րազ մի և հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա դար ձու թյուն ներն ու պայ ման նե-
րը թույլ չտ վե ցին այդ աշ խա տան քը հասց նել ա վար տին: Տե՛ս Ղա զի նյան Գ. Ս. Քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան պատ մա կան և ար դի հիմ ախն դիր նե րը Հա յաս տա նում: Եր.: Եր ևա նի հա մալս. hրատ., 2001, 
էջ 94, 97:
9 Ը նդ ո րում, Հի մունք նե րը ի րա կա նում ոչ թե շր ջա նա կային դա սա կան օ րենք ներ է ին, այլ բա վա կա նին 
ման րա մասն կար գա վո րում եր նա խա տե սող ակ տեր է ին, ո րոնք է ա պես սահ մա նա փա կում է ին մի ու-
թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կը:
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ԽՍՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա կա սու թյան դեպ քում նա խա-
պատ վու թյու նը տր վում էր Հի մունք նե րին: 

Ըստ է ու թյան՝ Դաշ նային օ րենսդ րու թյան Հի մունք նե րում ա ռա ջին ան գամ 
սահ ման վեց սե փա կան գե րա կա յու թյան մա սին նոր մը, ո րի կա պակ ցու թյամբ Ա. 
Պետ րո վը և Վ. Շա ֆի րո վը նշում են. 

«Ըստ եր ևույ թի, հայ րե նա կան ի րա վաս տեղծ պրակ տի կա յում հենց ԽՍՀՄ և 
մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյան Հի մունք նե րում ա ռա ջին 
ան գամ օգ տա գործ վեց մի ա կարգ օ րենք նե րի նկատ մամբ մեկ այլ օ րեն քի գե րա-
կա յու թյան հնար քը: Ա ռն վազն մինչև օ րենսդ րու թյան Հի մունք նե րի ըն դու նու մը, 
կո դի ֆի կաց ված ակ տե րի ֆոր մալ ա ռաջ նա հեր թու թյան հարցն այդ քան ար դի ա-
կան չէր, թեև խորհր դային օ րենս դիրն ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծում էր ի րա վուն քի 
հա մա կարգ ման կո դի ֆի կա ցի այի ե ղա նա կը»10: 

Այս պի սով՝ օ րենսգր քե րը և մյուս օ րենք նե րը թեև զու գակ շիռ ակ տեր են, սա-
կայն խորհր դային ի րա վուն քը խախ տեց դրանց հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

 Կո դի ֆի կաց ված ակ տե րում սե փա կան նա խա պատ վու թյան մա սին դրույթ ներ 
նա խա տե սե լու խորհր դային ի ներ ցի ան շա րու նակ վեց նաև Հա յաս տա նի եր րորդ 
Հան րա պե տու թյու նում՝ 1990-2018 թթ. (այս մա սին հա ջոր դիվ): 

6. Կո լի զի ոն նոր մե րը Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյու նում 
6.1. ՀՀ-ու մ պաշ տո նա պես գոր ծող հին և նոր ի րա վա կար գե րի կո լի զի ա նե րը 

(1990-1995 թթ.) 
(a) Հին և նոր ի րա վա կար գե րի կո լի զի ա նե րի բնու թա գի րը: Հին և նոր ի րա-

վա կար գե րի (նոր մա տիվ-ի րա վա կան հա մա կար գե րի) հա կա սու թյան մա սին խո-
սել է գեր մա նա ցի նշա նա վոր ի րա վա բան Գ. Ել լի նե կը՝ « Հին ի րա վուն քի պայ քա րը 
նո րի հետ» աշ խա տու թյու նում: Նա նշում էր.

« Հան դի պում են քա ղա քա կան զար գաց ման այն պի սի ժա մա նա կա հատ ված-
ներ, ե րբ պե տու թյու նում հա մա տեղ գոր ծում են եր կու պաշ տո նա պես ճա նաչ-
ված ի րա վա կար գեր, ո րոն ցից մե կը մարմ ա վո րում է իր դարն ապ րած ժա մա-
նա կաշրջա նի սկզ բունք նե րը, ի սկ մյու սը կա ռուց ված է նոր սկզ բունք նե րի վրա: 
Այս պի սի ժա մա նա կա հատ ված նե րում պե տու թյու նը կար ծեք ապ րում է եր կա կի 
կյան քով, որ տեղ հա կադր վում են սկզ բուն քո րեն տար բեր ի րա վա հայե ցու թյուն-
ներ: Այս պի սի կոնֆ լիկտ ներ ապ րել են շատ պե տու թյուն ներ՝ սահ մա նադ րա կան 
կյան քի ան ցնե լու սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում»11: 

Օ րի նակ՝ Ռու սա կան կայս րու թյու նը իր փլուզ ման վեր ջին ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ու նե ցել է եր կու ի րա վա կար գե րի բախ ման ի րա վի ճակ: Նա խա րար նե րի 
խորհր դի նա խա գահ Ստո լի պի նը 06.03.1907 թ. Պե տա կան դու մա յում հն չեց րած 
հայ տա րա րու թյան մեջ նշել է, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի Ռու սաս տա նում առ կա 

10 Петров А.А., Шафиров В.М., Предметная иерархия нормативных правовых актов. М., Проспект, 
2014, с. 80-83.
11 Еллинек Георг Борьба старого права с новым. Пер. с нем. М., 1908, с. 6-7.
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է հա կա սա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմ ված օ րենսդ րու թյան եր կու հա մա կարգ12: 
Հին և նոր ի րա վա կար գե րի (նոր մա տիվ-ի րա վա կան հա մա կար գի) հա կա սու-

թյուն նե րի ի րա վի ճակ ծա գել է նաև հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո: 
Խորհր դային պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ա ռա ջին դա սագր քում նշ վում է. 

«Ն կա տի ու նե նա լով, որ խորհր դային իշ խա նու թյու նը չէր կա րող իր օ րենք նե-
րով ան մի ջա պես կար գա վո րել բո լոր հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և 
ամ րագ րում էր նոր, խորհր դային կար գե րի՝ մի այն ա մե նից կար ևոր դրույթ նե-
րը, ու ս տի սկզբ նա պես խորհր դային դա տա րան նե րին թույ լատր վում էր գոր ծե րը 
լու ծել տա պալ ված կա ռա վա րու թյան (ռու սա կան կայս րու թյան՝ Ա.Ղ.) օ րենք նե րի 
հի ման վրա, ե թե դրանք չեն հա կա սում խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի դեկ-
րետ նե րին և հե ղա փո խա կան ի րա վա գի տակ ցու թյա նը (« Դա տա րան նե րի մա սին» 
24.11.1917 թ. դեկ րետ, « Դա տա րան նե րի մա սին» 22.02.1918 թ. դեկ րետ)»13: 

Ինչ պես նկա տում ե նք՝ նշ ված օ րենք նե րով (դեկ րետ նե րով14) խորհր դային դա-
տա վոր նե րին ի րա վունք էր տր վում չկի րա ռե լու հին ի րա վուն քը, ե թե այն հա կա-
սում էր ոչ մի այն նոր խորհր դային դեկ րետ նե րին, այլև՝ խորհր դային ի րա վա գի-
տակ ցու թյա նը15: Ստաց վում է՝ հե ղա փո խու թյուն նե րից հե տո հին և նոր ի րա վունք-
նե րի հա կա սու թյան դեպ քում գե րա կա յում էր ոչ մի այն նոր պո զի տիվ ի րա վուն քը, 
այլև՝ նոր ի րա վա գի տակ ցու թյու նը: Այս պի սով՝ վե րը նշ ված դեկ րետ նե րով սահ-
ման ված կո լի զի ոն կա նո նի հա մա ձայն՝ հին պո զի տիվ ի րա վուն քի և նոր ի րա վա-
գի տակ ցու թյան հա կա սու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյուն էր տր վում նաև նոր 
ի րա վա գի տակ ցու թյա նը: Սա ան ցու մային բնույ թի բա ցա ռիկ կո լի զի ոն կար գա-
վո րում էր, քա նի որ խորհր դային դա տա վոր նե րին տր ված էր կար ճա ժամ կետ և 
բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն ի րա կա նաց նե լու հին օ րեն քին հա կա ռակ, սա կայն 
նոր ի րա վա գի տակ ցու թյան հի ման վրա ի րա վա կի րա ռում: Խորհր դային իշ խա-
նու թյան հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում, դա տա վոր նե րը սկզ բուն քո րեն զրկ ված 
է ին գոր ծը լու ծել օ րեն քին հա կա ռակ (contra legem), այն էլ ի րա վա գի տակ ցու թյան 
կամ ար դա րու թյան հի ման վրա: Խորհր դային դա տա վո րը պար տա վոր էր կու րո-
րեն հետ ևե լու խոր հուրդ նե րի ըն դու նած օ րենք նե րին՝ ան կախ դրանց ար ժե քային 
բո վան դա կու թյու նից կամ սահ մա նած կար գա վո րում ե րի ռա ցի ո նա լու թյու նից: 

Հա յաս տա նի ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցի սկզբ նա կան փու լում նույն պես առ-
կա էր հա կա սու թյան մեջ գտն վող հին (խորհր դային Հա յաս տա նի) և նոր (ան կախ 
Հա յաս տա նի) նոր մա տիվ հա մա կար գե րի ե րկ վու թյուն:

12 Вступ. ст. А.С. Алексеева // Еллинек Георг Борьба старого права с новым. Пер. с нем. М., 1908. 
13 Голунский С.А., Строгович М.С., Теория государства и права. Учебник/М.: Юрид. изд-во НКЮ 
СССР, 1940, с. 214.
14 Այս ժա մա նա կաշր ջա նում «օ րենք» բա ռը գրե թե չէր գոր ծած վում: Օ րեն քը և հրա մա նա գի րը չա փից 
ա վել էր հի շեց նում պրո լե տա րի ա տի թշ նա մի՝ հին ի րա վուն քը: Այդ պատ ճա ռով նոր մա տիվ ակ տե րի 
ան վա նու մը փո խառն վեց հե ղա փո խա կան Ֆրան սի այի եզ րու թա բա նու թյու նից՝ դեկ րետ և հռ չա կա-
գիր: Տե՛ս Новицкая Т.Е., Источники права в первые годы советской власти // Источники российского 
права: вопросы теории и истории. Учебное пособие. Отв. ред.: Марченко М.Н., М.: Норма, 2005. էջ 
28:
15 Новицкая Т.Е., Использование дооктябрьских норм права в первый год Советской власти // 
Правоведение. 1983, № 3, с. 48-54.
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(b) ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը և ան կախ Հա յաս տա նի օ րենք նե
րը: Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չակ ման գոր ծըն թա ցի սկզբ նա կան փու լում, 
ե րբ մի հա սա րա կա կան կար գից ան ցում էր կա տար վում նոր կար գե րի, ե րկ րում 
փաս տա ցի գոր ծում էր եր կու ի րա վա կարգ. մի կող մից՝ ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահ-
մա նադ րու թյու նը և խորհր դային օ րենսդ րու թյու նը, մյուս կող մից՝ Հա յաս տա նի 
եր րորդ հան րա պե տու թյան նո րըն տիր Գե րա գույն խորհր դի ստեղ ծած օ րենսդ-
րու թյու նը: Նկա տի ու նե նա լով, որ այդ նոր մա տիվ ակ տերն ըն դուն վել է ին սկզ-
բուն քո րեն մի մյան ցից տար բեր վող քա ղա քա կան, տն տե սա կան, ի րա վա կան և 
գա ղա փա րա խո սա կան պայ ման նե րում, բնա կա նա բար մինչև նոր մա տիվ հա մա-
կար գե րի ե րկ վու թյու նը վե րաց նե լը, նրանց միջև պար բե րա բար ծա գում է ին հա-
կա սու թյուն ներ16։

 Խորհր դային Սահ մա նադ րու թյան և նոր ըն դուն վող օ րենք նե րի միջև հա կա սու-
թյուն նե րը լու ծե լու (ա վե լի ճիշտ՝ կան խե լու) նպա տա կով ան կա խաց ման գոր ծըն-
թա ցում գտն վող Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն ներն ըն դու նե ցին կո լի զի ոն ի րա վուն-
քի տե սան կյու նից յու րա հա տուկ կար գա վո րում: Այս պես՝ 10.12.1990 թ. ըն դուն վեց 
մեկ հոդ վա ծից բաղ կա ցած՝ « Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» հռչա կագ րին 
հա մա պա տաս խան ըն դուն ված օ րենսդ րա կան ակ տե րի մա սին» սահ մա նադ րա-
կան օ րեն քը, ո րի հա մա ձայն. 

« Մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը դա-
դա րեց վում է գոր ծող սահ մա նադ րու թյան այն դրույթ նե րի գոր ծո ղու թյու նը, ո րոնք 
հա կա սում են « Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» հռ չա կագ րի հի ման վրա Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն ված օ րենք նե-
րին»: 

Փաս տո րեն խորհր դային Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան և ան կախ Հա-
յաս տա նի նոր օ րենք նե րի միջև հա կա սու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյուն 
էր տրվում ոչ թե հին Սահ մա նադ րու թյան նոր մե րին, այլև Հա յաս տա նի ան կա-
խու թյան մա սին հռ չա կագ րի հի ման վրա ըն դուն ված ան կախ Հա յաս տա նի նոր 
օ րենք նե րին: Սա յու րա հա տուկ ի րա վի ճակ էր, քա նի որ սո վո րա կան պայ ման-
նե րում Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի հա կա սու թյան դեպ քում «lex superior» 
կո լի զի ոն նոր մի հի ման վրա նա խա պատ վու թյու նը տր վում է Սահ մա նադ րու թյան 

16 1990թ ԽՍՀՄ-ը դեռևս գո յատ ևում էր, ի սկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, լի նե լով խորհր դային 
դաշ նու թյան սուբյեկտ, և մի ա ժա մա նակ ան կախ պե տա կա նու թյուն կա ռու ցե լու քա ղա քա կա նու թյուն 
որ դեգ րած հան րա պե տու թյուն, իր ի րա վա կան հիմ քե րով հայտն վել էր հա կա սա կան վի ճա կում։ Այդ 
հիմ քե րը սահ ման ված է ին ԽՍՀՄ, ի նչ պես նաև ՀԽՍՀ 1978 թ. սահ մա նադ րու թյամբ և ըն թա ցիկ 
օ րենսդ րու թյամբ, ո րոնց գու մար վում էր Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան նո րըն տիր Գե րա-
գույն խորհր դի ստեղ ծած օ րենսդ րու թյու նը: Խորհր դային Սահ մա նադ րու թյու նը է ա կան ներ քին հա-
կա սու թյուն նե րի մեջ էր նոր սահ մա նադ րա կան կար գե րի հետ։ Այն պա րու նա կում էր այն պի սի դրույթ-
ներ, ո րոնք ել նում է ին խորհր դային-կո մու նիս տա կան նախ կին հա մա կար գի գա ղա փար նե րից ու 
սկզ բունք նե րից, չէ ին հա մա պա տաս խա նում իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման, պառ լա մեն տա րիզ-
մի, ի րա վա կան պե տու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րին: Տե՛ս Վա ղար շյան 
Ա. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կա գի րը և ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան հա սա րա կու թյան 
ռազ մա վա րու թյան օ րենսդ րա կան կեն սա գոր ծու մը 1990-1991 թթ. // Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի. 
Ի րա վա գի տու թյուն, 2015, № 3 (18), էջ 6, 8:
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նոր մին: Այս ա ռու մով 10.12.1990 թ. սահ մա նադ րա կան օ րեն քով նա խա տես ված 
կո լի զի ոն նոր մը «sui generis» (ի նք նա տիպ) կա նոն էր, ո րի փի լի սո փա յու թյան մեջ 
կա րե լի է նկա տել «lex posterior» կա նո նի (նոր օ րեն քը վե րաց նում է նա խոր դի 
գոր ծո ղու թյու նը) տրա մա բա նու թյու նը: 

Ան կաս կած «lex posterior» և «lex posterior» կա նոն նե րի մր ցակ ցու թյան դեպ-
քում գոր ծում է «lex posterior» կա նո նը, սա կայն այս օ րի նա կը ցույց է տա լիս, որ 
սահ մա նադ րա կան կար գի (տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան և այլ հա-
մա կար գե րի) հիմ ա րար փո փո խու թյուն նե րի (ին չը տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի 
ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո) դեպ քում հին օ րեն քի (ե թե նույ նիսկ այն Սահ-
մա նադ րու թյունն է) և նոր օ րեն քի հա կա սու թյան դեպ քում «lex posterior» կա նո նի 
հի ման վրա պետք է նա խա պատ վու թյուն տալ փաս տա ցի առ կա սահ մա նադ րա-
կան նոր կար գե րին հա մա պա տաս խա նող օ րեն քին: 

Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո խորհր դային և ժա մա նա կա-
կից նոր մա տիվ հա մա կար գե րի հա կա սու թյան լու ծու մը չպետք է դի տար կել մի այն 
lex posterior կա նո նի լույ սի ներ քո: Այս հարցն ու նի ա վե լի խո րը ար մատ ներ: Ան-
կախ Հա յաս տա նում դեռևս գոր ծող խորհր դային Սահ մա նադ րու թյունն ը ստ է ու-
թյան ա նուժ նոր մա տիվ ա կտ էր, քա նի որ բա ցա կա յում է ին ի րա վա քա ղա քա կան 
այն ի նս տի տուտ նե րը, ո րոնք նույ նիսկ ձևա կա նո րեն կոչ ված է ին պահ պա նե լու 
և ի րաց նե լու Սահ մա նադ րու թյան նոր մե րը: Նոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
պայ ման նե րում գոր ծող իշ խա նու թյու նը ու ներ հայե ցո ղու թյուն ու ժ հա ղոր դե լու 
կամ չհա ղոր դե լու նա խորդ հա սա րա կա կան կար գե րի պայ ման նե րում ըն դուն ված 
խորհր դային ակ տե րին, ի նչ պես օ րի նակ՝ խորհր դային Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում ե րի մա սին օ րենսգր քի դեպ քում է: 

1978 թ. խորհր դային Սահ մա նադ րու թյան և ան կախ Հա յաս տա նի օ րենք նե րի 
կո լի զի ոն հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես պե տա կան ու ժը 
(ար տա քին ու ժը) փաս տա ցի կորց րած, սա կայն գոր ծող օ րեն քի (հին Սահ մա նադ-
րու թյան) և ներ քին (բո վան դա կային) ու պե տա կան (ար տա քին) ու ժով օ ժտ ված 
ի րա վուն քի (նոր օ րենք նե րի) հա կա սու թյուն, ո րի լու ծու մը նոր ի րա վուն քի օգ տին 
է ր17: 

6.2. Կո լի զի ոն նոր մե րը 1995 թ. և 2005 թ. խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու-
թյուն նե րում 

1995 թ. և 2005 թ. խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյուն նե րը (այ սու հետ՝ 1995 
թ. կամ 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյուն ներ) նա խա տե սում է ին մաս նա գի տաց ված 
կո լի զի ոն նոր մեր: Ներ կա յաց նենք այդ Սահ մա նադ րու թյուն նե րի կո լի զի ոն նոր մե-
րը՝ ը նդ հան րու թյան և տար բե րու թյան ձևա չա փով:

 Նախ՝ եր կու խմ բագ րու թյան Սահ մա նադ րու թյուն նե րում նա խա տես ված էր 

17 Գ. Ել լի նե կը մի պե տու թյան կող մից մեկ այլ պե տու թյան զավթ ման, պե տա կան բռ նի հե ղաշր ջում ե-
րի դեպ քում հին և նոր ի րա վունք նե րի բա խու մը ներ կա յաց նում էր հետ ևյալ կերպ. «Ոչ թե ի րա վունքն 
էր ը նդ դեմ ի րա վուն քի, այլ ա նի րավ ու ժն ը նդ դեմ ա նուժ ի րա վուն քի»: Տե՛ս Еллинек Георг, Борьба 
старого права с новым. Пер. с нем. М., 1908, է ջեր 18-20:
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«lex posterior» հայտ նի կո լի զի ոն նոր մը, սա կայն Սահ մա նադ րու թյան տեքս տե-
րում շա րադր ված է ին այդ նոր մի տար բեր կա ռուց ված քային տար րե րը: 1995 թ. 
Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է «lex posterior» կո լի զի ոն նոր-
մի հի պո թե զը (Սահ մա նադ րու թյու նը ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու ժ) և 
սանկ ցի ան, այն է՝ « Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող ճա նաչ ված օ րենք նե րը, ի նչ-
պես նաև Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին հա կա սող ճա նաչ ված այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը ի րա վա բա նա կան ու ժ չու նեն»։ 

2005 թ. Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծում նշ ված էր կո լի զի ոն նոր մի հի պո-
թե զը (Սահ մա նադ րու թյու նը ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ու ժ) և դիս պո-
զի ցի ան, այն է՝ «O րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը։ 
Այլ ի րա վա կան ակ տե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը և 
օ րենք նե րին»: 

Երկ րորդ՝ 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծում ա նուղ ղա կի ե ղա նա-
կով ամ րագր ված էր են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի և օ րենք նե րի հա կա սու թյու-
նը լու ծող ը նդ հա նուր (բո լոր նոր մա տիվ ակ տե րին վե րա բե րող) կո լի զի ոն նորմ. 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տերն ըն դուն վում են Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե-
րի հի ման վրա և դրանց ի րա կա նա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով»: Ը նդ ո րում՝ 
2005 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը նա խա տե սում էր նաև Նա խա գա հի և կա ռա վա րու-
թյան ըն դու նած ակ տե րի և օ րենք նե րի հա կա սու թյու նը լու ծող հա տուկ կո լի զի ոն 
նոր մեր: Այս պես՝ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված էր, որ կա-
ռա վա րու թյունն ըն դու նում է ո րո շում եր Սահ մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ-
մա նագ րե րի, օ րենք նե րի կամ հան րա պե տու թյան նա խա գա հի նոր մա տիվ ակ տե-
րի հի ման վրա։ 

 Մինչ դեռ 1995 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ օ րենք նե րի և են թաօ րենսդ րա կան 
ակ տե րի հա կա սու թյու նը լու ծող ը նդ հա նուր (բո լոր նոր մա տիվ ակ տե րի հա մար) 
կո լի զի ոն նորմ նա խա տես ված չէ: Նման դրույթ նա խա տես ված էր մի այն Հան-
րա պե տու թյան նա խա գա հի հրա մա նագ րե րի և կար գադ րու թյուն նե րի հա մար, 
ո րի հա մա ձայն՝ դրանք չեն կա րող հա կա սել Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին 
(1995թ. Սահ մա նադ րու թյան 56-րդ հոդ ված)։ 1995 թ. Սահ մա նադ րու թյու նում կա-
ռա վա րու թյան ո րո շում ե րի, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քի ու ժ ու նե ցող ո րո շում ե րի, 
և Նա խա գա հի հրա մա նագ րի կամ օ րենք նե րի հա կա սու թյու նը լու ծող կո լի զի ոն 
նորմ նույն պես նա խա տես ված չէր: 

Եր րորդ՝ 1995 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված էր օ րենք նե րի և Կա-
ռա վա րու թյան՝ օ րեն քի ու ժ ու նե ցող ո րո շում ե րի հա կա սու թյու նը լու ծող կո լի-
զիոն նորմ: Այս պես՝ « Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ծրագ րի օ րենսդ րա կան 
ա պա հով ման նպա տա կով Ազ գային ժո ղո վը կա րող է լի ա զո րել կա ռա վա րու թյա նը 
ըն դու նել օ րեն քի ու ժ ու նե ցող ո րո շում եր, ո րոնք գոր ծում են Ազ գային Ժո ղո վի 
կող մից սահ ման ված ժամ կե տում և չեն կա րող հա կա սել օ րենք նե րին (Սահ մա-
նադրու թյան 78-րդ հոդ ված)»: 

2005 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ կա ռա վա րու թյա նը պատ վի րակ ված օ րի նաս-
տեղծ գոր ծու նե ու թյան մա սին կար գա վո րու մը, որ պես իշ խա նու թյան բա ժան ման 
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սկզ բուն քի տե սան կյու նից խո ցե լի դրույթ, վե րաց վեց: 
Չոր րորդ՝ 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված էր հա մայն քի ա վա-

գա նու ո րո շում ե րի և օ րենսդ րու թյան հա կա սու թյու նը լու ծող կո լի զի ոն նորմ: 
Այս պես՝ հա մայն քի ա վա գա նու կող մից ըն դուն վող ակ տե րը չեն կա րող հա կա սել 
օ րենսդ րու թյա նը (Սահ մա նադ րու թյան 107-րդ հոդ ված)։ Ի նչ պես նկա տում ե նք, 
Սահ մա նադ րու թյու նում օգ տա գործ վում է «օ րենսդ րու թյուն» ձևա կեր պու մը, ո րը 
մեկ նա բան ման կա րիք ու նի: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող «Ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծում տր ված էր օ րենսդ րու թյան հա մա-
կար գը կազ մող ակ տե րի ցան կը՝ Սահ մա նադ րու թյու նը և դրա նում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րը, օ րենք նե րը, Ազ գային ժո ղո վի ո րո շում ե րը, Նա խա գա հի 
հրա մա նագ րե րը և կար գադ րու թյուն նե րը, կա ռա վա րու թյան ո րո շում ե րը կամ 
վար չա պե տի ո րո շում ե րը: «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենսդ-
րու թյան ակ տե րի ցան կում Նա խա րար նե րի և մարզ պետ նե րի ակ տե րը նա խա-
տես ված չէր: 

Հարց էր ծա գում՝ Սահ մա նադ րու թյան վե րը նշ ված կո լի զի ոն նոր մը կի րա ռե լի 
էր ա րդյոք հա մայն քի ա վա գա նու և նա խա րա րի կամ մարզ պե տի ակ տե րի հա-
կա սու թյան դեպ քում: Ե թե Սահ մա նադ րու թյան 107-րդ հոդ վա ծում գոր ծած վող 
«օ րենսդ րու թյուն» տեր մի նը մեկ նա բա նենք «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծում տր ված հաս կա ցու թյան ի մաս տով, ա պա կս տաց վեր, որ 
Սահ մա նադ րու թյան 107-րդ հոդ վա ծը չի տա րած վում հա մայն քի ա վա գա նու և նա-
խա րա րի կամ մարզ պե տի ակ տե րի հա կա սու թյան լուծ ման նկատ մամբ: Մինչ դեռ 
կար ծում ե նք, որ «օ րենսդ րու թյուն» սահ մա նադ րա կան հաս կա ցու թյու նը պետք 
է մեկ նա բա նել «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծում տր ված 
բնո րո շու մից ի նք նա վար: Սահ մա նադ րու թյան 107-րդ հոդ վա ծում օգ տա գործ վող 
«օ րենսդ րու թյուն» եզ րույթն ը նդ գր կում է պե տա կան իշ խա նու թյան բո լոր այն մար-
մին նե րի ակ տե րը, ով քեր օ րեն քով ու նեն նոր մա տիվ ա կտ ըն դու նե լու լի ա զո րու-
թյուն: Աս վա ծը հաս տատ վում է նույն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
ո րի 20-րդ հոդ վա ծի (հա մայն քի ա վա գա նու և հա մայն քի ղե կա վա րի ո րո շում ե րը) 
2-րդ մա սում ու ղ ղա կի նշ ված է. 

« Հա մայն քի ա վա գա նու և հա մայն քի ղե կա վա րի ո րո շում ե րը չպետք է հա կա-
սեն ... նա խա րար նե րի հրա ման նե րին, մարզ պետ նե րի ու Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տի ո րո շում ե րին և կար գադ րու թյուն նե րին ... »: 

Այս պի սով՝ Սահ մա նադ րու թյան 107-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով՝ նա խա րա րի և 
մարզ պե տի ակ տե րը օ րենսդ րու թյան մաս են, ու ս տի հա մայն քի ա վա գա նու ակ-
տե րը չեն կա րող հա կա սել նա խա րա րի կամ մարզ պե տի՝ ի րենց ի րա վա սու թյան 
շր ջա նակ նե րում ըն դու նած ակ տե րին:

 Հին գե րորդ՝ 1995 թ. և 2005 թ. Սահ մա նադ րու թյուն նե րով նա խա տես ված էր 
վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի և օ րենք նե րի հա կա սու թյու նը լու ծող 
կո լի զի ոն նույ նա բո վան դակ նոր մեր. « Վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե-
րում ե թե սահ ման ված են այլ նոր մեր, քան նա խա տես ված են օ րենք նե րով, ա պա 
կի րառ վում են պայ մա նագ րի նոր մե րը» (6-րդ հոդ ված)։ 
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2005 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը ի րա վա կան կոշտ ար գել քով սահ մա նում էր. 
« Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը չեն կա րող վա վե-
րաց վել», մինչ դեռ 1995 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը լի ա զո րող մեղմ կար գա վոր մամբ 
սահ մա նում էր. « Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը 
կա րող են վա վե րաց վել Սահ մա նադ րու թյան մեջ հա մա պա տաս խան փո փո խու-
թյուն կա տա րե լուց հե տո»:

6.3. Սե փա կան ա ռաջ նու թյան (գե րա կա յու թյան) մա սին օ րենսգր քե րի կո լի զի-
ոն նոր մը

(a) Օ րենս գիր քը. ա ռա ջի նը հա վա սար նե րի մեջ (19902018 թթ.): Հա յաս-
տա նի ան կա խա ցու մից հե տո եր կար տա րի ներ օ րենսգր քե րը հա մար վել են 
«primus inter pares» (ա ռա ջի նը հա վա սար նե րի մեջ) ակ տեր, քա նի որ օ րենսգր-
քում ամ րագր ված է ր՝ մյուս օ րենք նե րի հա մե մատ սե փա կան գե րա կա յու թյան 
կամ ա ռաջ նու թյան մա սին նոր մեր: Այս պրակ տի կայի հիմ քե րը դր վել է դեռևս 
խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ օ րենսդ րու թյան Հի մունք նե րում ամ-
րագր վեց սե փա կան գե րա կա յու թյան մա սին դրույթ ներ: Այս պրակ տի կան շա րու-
նակ վեց նաև Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո ըն դուն ված ա ռա ջին սերն դի 
օ րենսգր քե րում։ Նշենք մի քա նի օ րի նակ ներ: 29.01.1991 թ. ըն դուն ված ՀՀ հո-
ղային օ րենսգր քի 1-ին հոդ ված. «ՀՀ հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
վում են սույն օ րենսգր քով և դրա հի ման վրա ըն դուն վող օ րենսդ րու թյան այլ ակ-
տե րով» (ու ժը կորց րել է): 

05.05.1998 թ. ըն դուն ված ՀՀ քաղ. օր-ի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մաս. «ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը կազմ ված է սույն օ րենսգր քից և քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ օ րենք նե րից: Այլ օ րենք նե րում պա րու նակ-
վող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն 
օ րենսգր քին» (գոր ծում է):

17.06.1998 թ. ըն դուն ված ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մաս. «ՀՀ 
դա տա րան նե րում քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյան կար գը սահ-
ման վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, սույն օ րենսգր քով և դրանց հա մա պա տաս-
խան ըն դուն ված այլ օ րենք նե րով: Այլ օ րենք նե րում պա րու նակ վող քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն 
օ րենսգր քին, ի սկ հա կա սու թյան դեպ քում կի րառ վում են սույն օ րենսգր քի նոր մե-
րը» (ու ժը կորց րել է):

01.07.1998 թ. ըն դուն ված ՀՀ քր. դատ. օր-ի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մաս. «ՀՀ 
տա րած քում քրե ա կան գոր ծե րով վա րույ թի կար գը սահ ման վում է ՀՀ Սահ մա-
նադրու թյամբ, սույն օ րենսգր քով և դրանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ 
օ րենք նե րով» (գոր ծում է):

02.05.2001 թ. ըն դուն ված ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 1-ին հոդ ված. «1. Հո-
ղային օ րենսդ րու թյու նը նե րա ռում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը, սույն օ րենս գիր քը և դրան հա մա պա-
տաս խան ըն դուն ված հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ օ րենք նե-
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րը: ... 3. Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վո րող օ րենք նե րը և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը պետք է հա մա պա-
տաս խա նեն սույն օ րենսգր քին» (գոր ծում է)18: 

Օ րենսգր քե րի գե րա կա յու թյան մա սին կո լի զի ոն նոր մի վա վե րա կա նու թյան 
և տրա մա բա նու թյան վե րա բե րյալ ծա գել էր մի շարք հար ցեր: «Ին չո՞ւ են ո րոշ 
օ րենք ներ ի րենց հռ չա կում՝ որ պես գլ խա վոր, ին չո՞ւ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րենս-
գիրքն այդ ճյու ղում հա մար վում գլ խա վո րը, ին չո՞ւ է Աշ խա տան քային օ րենս գիրքն 
այս ո լոր տում կար ևո րա գույ նը»19: « Չէ՞ որ և օ րենս գիր քը և սո վո րա կան օ րենքն 
ըն դուն վում են նույն մարմ ի կող մից, կար գա վո րում են միև նույն բնույ թի հա-
րա բե րու թյուն ներ ... : Տար րա կան տրա մա բա նու թյան և ի րա վուն քի ը նդ հա նուր 
տե սու թյան տե սան կյու նից բա ցա կա յում է կո դի ֆի կաց ված ակ տին ա վե լի բարձր 
ի րա վա բա նա կան ու ժով օժ տե լու որ ևէ հիմք կամ հատ կա նիշ»20: 

Ի դեպ, օ րենսգր քե րի գե րա կա յու թյան (կամ ա ռաջ նու թյան) վե րա բե րյալ ՌԴ 
բարձր դա տա րան նե րի պրակ տի կան հա կա սա կան է, ո րի ի պատ ճառ նե րից է 
նաև այն, որ բա ցա կա յում է որ ևէ ը նդ հա նուր նորմ, ո րը կլե գի տի մաց ներ կո դի ֆի-
կաց ված ակ տե րի ա ռաջ նա հեր թու թյու նը21: 

Ճիշտ է՝ օ րենսգր քի՝ սե փա կան գե րա կա յու թյու նը (կամ ա ռաջ նու թյու նը) ամ-
րագ րող կո լի զի ոն նոր մը չի հա կա սում բարձր ու ժ ու նե ցող որ ևէ նոր մի, սա կայն, 
կել զե նյան տեր մի նա բա նու թյամբ ա սած, բա ցա կա յում է այն գլ խա վոր նոր մը, ո րը 
սե փա կան գե րա կա յու թյան (կամ ա ռաջ նու թյան) մա սին օ րենսգր քի նոր մին կհա-
ղոր դեր վա վե րա կա նու թյուն: Մի այն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 2002 թ. ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման վեց՝ օ րենսգր քե րի գե րա կա յու թյան մա սին ը նդ հա նուր կո լի զի-
ոն նորմ. «Օ րենսգր քի կար գա վոր ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում ՀՀ 
մյուս բո լոր օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն օ րենսգր քե րին (9-րդ հոդ-
վա ծի 6-րդ կետ)»: 

(b) Օ րենս գիր քը. հա վա սա րը հա վա սա րի նկատ մամբ իշ խա նու թյուն չու
նի (2018թից մինչ մեր օ րե րը): Օ րենսգր քի գե րա կա յու թյան մա սին «Ի րա վա-
կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագր ված ը նդ հա նուր նոր մը վե րաց վեց 
07.04.2018 թ., ե րբ այդ օ րեն քը ու ժը կորց րեց, և նույն օ րը ու ժի մեջ մտավ « Նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» նոր օ րեն քը (ըն դուն վել է՝ 21.03.2018 թ.), 
որ տեղ կո դի ֆի կաց ված ակ տե րի գե րա կա յու թյան կամ ա ռաջ նու թյան մա սին 
դրույթ նա խա տես ված չէ: Ա վե լին, օ րենսգր քե րում՝ սե փա կան գե րա կա յու թյան 
կամ ա ռաջ նու թյան մա սին նոր մեր սահ մա նե լու՝ նախ կին պրակ տի կայի կրկ նու-
թյու նը կան խե լու նպա տա կով, « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր վեց հետ ևյալ ի րա վա կան ար գել քը. 

18 Օ րեն քի հոդ ված նե րում ը նդ գծում ե րը՝ հե ղի նա կային է:
19 Тихомиров Ю.А., Закон: притязания, стабильность, коллизии // Законодательство России в XXI веке. 
По материалам научно-практической конференции. Москва, 17 октября 2000г., М., 2002, с. 10.
20 Марченко М.Н., Источники права. Учебное пособие. М., ТК Велби; Изд. Проспект, 2005, с. 161.
21 Петров А.А., Вопросы преодоления коллизий норм кодексов, устанавливающих собственный 
приоритет // Вестник СПбГУ. Право. 2019, Т. 10, Вып. 1, с. 7.
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«Ար գել վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով նա խա տե սել հա վա սար ի րա վա բա-
նա կան ու ժ ու նե ցող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նկատ մամբ գե րա կա յու-
թյան մա սին նորմ»22: 

Ի դեպ, մինչև « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու-
նու մը, օ րենս դիրն ար դեն ի սկ հրա ժար վել էր նոր սերն դի օ րենսգր քե րում՝ սե-
փա կան գե րա կա յու թյան կամ ա ռաջ նու թյան մա սին դրույթ նա խա տե սե լու պրակ-
տի կայից: Այս պես՝ 05.12.2013 թ. ըն դուն ված ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
նոր օ րենսգր քում սե փա կան գե րա կա յու թյան (կամ ա ռաջ նու թյան) մա սին դրույթ 
այլևս նա խա տես ված չէր 23: 09.02.2018թ-ին ըն դուն ված ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ը 
նույն պես չի նա խա տե սում սե փա կան գե րա կա յու թյան (կամ ա ռաջ նու թյան) մա-
սին նորմ: 

Այս պի սով, ե թե «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 2002 թ. ՀՀ օ րեն քը կո դի-
ֆի կաց ված ակ տը (օ րենս գիր քը) հա մա րում էր ա ռա ջի նը հա վա սար նե րի մեջ 
(«primus inter pares»), ա պա « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը ել նում էր հա կա ռակ՝ հա վա սա րը հա վա սար նե րի նկատ մամբ իշ խա նու թյուն 
չու նի թե զից («Par in parem non habet imperium»), ու ս տի օ րենս գիր քը, ո րը սո-
վո րա կան օ րեն քից, ը ստ է ու թյան, չի տար բեր վում, նրա նկատ մամբ չի կա րող 
ա ռա վե լու թյուն ու նե նալ: 

(с) ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ան դրդ վե լի ու թյու նը։ Թեև ներ կա յումս « Նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում և նոր դա տա վա րա կան 
օ րենսգրքե րում սահ ման ված չէ օ րենսգր քի գե րա կա յու թյան կամ կի րառ ման 
ա ռաջ նու թյան մա սին դրույթ, ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը շա րու նա կում է այն 
պրակ տի կան, ո րով դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րին տր վում է ա ռաջ նու թյուն 
կամ գե րա կա յու թյուն: Այս պես, ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 14.05.2019 թ. թիվ 
ՎԴ/3317/05/17 գոր ծով ը նդ գծել է. 

« Թեև ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված է, որ 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ժամ կետ նե րը կա րող են սահ-
ման վել ոչ մի այն ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ով, այլ նաև ու րիշ օ րենք նե րով, սա կայն 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու՝ ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ով սահ-
ման ված ժամ կետ նե րը գե րա կա յում են այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամ կետ-
նե րի նկատ մամբ (Ը նդգ ծու մը՝ հեղ.): Նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմ ված է ՀՀ վարչ. 
դատ. օր.-ի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված այն ի րա վադ րույ թի վրա, ո րի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է նույն օ րենսգր-
քով և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ Սահ մա-

22 Այս նորմ ըն դու նե լուց հե տո պետք է ու ժը կորց րած ճա նա չել 1998թ-ի և այս պա հին գոր ծող ՀՀ քաղ. 
օր-ի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սում առ կա հետ ևյալ դրույ թը՝ «Այլ օ րենք նե րում պա րու նակ վող քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն օ րենսգր քին»: Նույ նը վե րա բե րում է 
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սում առ կա ձևա կերպ մա նը՝ «այլ օ րենք նե րում պա րու նակ վող 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն օ րենսգր քին»:
23 28.11.2007թ. ըն դուն ված ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված 
էր. «Այլ օ րենք նե րում պա րու նակ վող վար չա կան դա տա վա րա կան նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս-
խա նեն սույն օ րենսգր քին»:
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նադ րա կան օ րեն քով, ի սկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև ՀՀ 
քաղ. դատ. օր.-ո վ։ Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ՀՀ վարչ. դատ. 
օր-ով սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գը (ձ ևը) և, մաս նա վո րա պես, այդ կար-
գի մեջ մտ նող՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն-
թա ցի հա մար ու նեն ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն և որ ևէ դեպ քում չեն կա րող 
ան տես վել կամ չկի րառ վել՝ այլ նյու թաի րա վա կան օ րենք նե րում դրան ցից տար-
բեր վող ժամ կետ ներ սահ ման ված լի նե լու պատ ճա ռով (ը նդգ ծու մը՝ հեղ.)»24:

 Նախ նշենք, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը օգ տա գոր ծել է կո լի զի ոն ի րա վուն-
քի տե սան կյու նից է ա պես տար բեր վող եր կու ձևա կեր պում՝ « դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կետ նե րի՝ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րի նկատ մամբ գե րա կա յու թյուն» և « վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն թա-
ցի հա մար դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կետ նե րի ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն»: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նու թյան մի 
հատ վա ծում խոս վում է դա տա վա րա կան նոր մե րի ա ռաջ նային նշա նա կու թյան 
մա սին (ենթադրվում է խոսքը հորիզոնական առաջնության մասին է), այ նու-
հետև՝ ժամ կետ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մե րի գե րա կա յու թյան մա սին։ 
Նոր մե րի «ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն» և « գե րա կա յու թյուն» ձևա կեր պում ե րը 
ու նեն տար բեր բո վան դա կու թյուն։ Մի մյանց հա կա սող նոր մե րից մե կի կի րառ-
ման ա ռաջ նու թյան (ա ռաջ նային նշա նա կու թյան) մա սին կա րե լի է խո սել, ե թե այդ 
նոր մե րը ու նեն հա վա սար ի րա վա բա նա կան ու ժ, մինչ դեռ ե թե խոս վում է նոր մե-
րից մե կի գե րա կա յու թյան մա սին, ա պա դա նշա նա կում է, որ նոր մե րից մե կը ու նի 
բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ, ու ս տի այն, մյուս նոր մի հա մե մա տու թյամբ, ու նի 
գե րա կա յու թյուն։

 Սույն գոր ծե րով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն, ը ստ է ու թյան, ճիշտ է լու ծել ի րա-
վա կան կո լի զի ան, սա կայն չի ներ կա յաց րել պատ շաճ պատ ճա ռա բա նու թյուն և 
չի վկա յա կո չել այն կո լի զի ոն նոր մը, ո րի հի ման վրա լու ծել է նոր մե րի կո լի զի-
ան։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րի 
և այլ օ րենք նե րի հա կա սու թյու նը պետք է լու ծել ոչ թե «lex superior» կա նո նի, այլ 
ճյու ղային (ա ռար կա յա կան) ա ռաջ նու թյան կա նո նի հի ման վրա, քա նի որ դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րի հետ կապ ված հար ցե րը կազ մում են դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի կար գա վոր ման ա ռար կան։ 

 

Annotation. The article discusses the conflict laws of historical monuments of Armenian 
law(regulations). The author analyzes the conflict law regulations, directly either indirectly formulated 
in historical monuments and acts of Armenian law. There is made a specific reference to conflict law 
regulations, present in Mkhitar Goshs ‘s Code. Also, the article discusses the conflict law regulations 
of legal systems of The First Republic of Armenia, The Soviet Armenia and The Third Republic of 
Armenia. The author criticize the conflict law regulation of Soviet codes, born from Soviet law, telling 

24 ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 22.04.2021 թ. թիվ ՎԴ/2164/05/19 գոր ծով վե րա հաս տա տել է թիվ 
ՎԴ/3317/05/17 գոր ծով ար տա հա տած դիր քո րո շու մը։
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about their own primacy. In the article it is mentioned that the conflict law regulations of Armenian 
law’s historical sources in general are implicit, formulated indirectly and are dissolved in various 
norms (regulations).

Аннотация. В статье рассматривается вопрос коллизионных норм (правил) в праве 
Армении. В частности, изучаются прямо или косвенно сформулированные коллизионные нормы 
в исторических памятниках армянского права, а также проводится особый анализ коллизионных 
правил из Судебника Мхитара Гоша. В статье рассматриваются коллизионные нормы в правовой 
системе Первой Республики Армения, Советской Армении и Третьей Республики Армения. Автор 
критикует происходящее от советского права коллизионное регулирование о собственном 
приоритете кодексов. В статье отмечается, что в исторических источниках армянского права 
коллизионные нормы в целом являются имплицитными, т.е. они сформулированы косвенным 
образом и проецируются в различных нормах.

 Բա նա լի բա ռեր - կո լի զի ոն նոր մեր, հին և նոր սո վո րույթ նե րի հա կա սու թյու նը, թա գա վո րի և 
իշ խան նե րի ակ տե րի հա կա սու թյու նը, պե տա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վունք նե րի հա կա սու թյու-
նը, Խորհր դային Սահ մա նադ րու թյուն, օ րենսդ րու թյան հի մունք ներ, օ րենք ներ, Սահ մա նադ րա-
կան օ րենք ներ, օ րենսգր քեր:

Keywords: conflict norms, contradiction of old and new customs, contradiction of acts of the 
tsar and princes, contradiction between the acts of the king and princes, contradiction of state and 
ecclesiastical law, Soviet constitution, foundations of legislation, laws, constitutional laws, codes.

Ключевые слова: коллизионные нормы, противоречие старых и новых обычаев, 
противоречие актов царя и князей, противоречие государственного и церковного права, 
советская конституция, основы законодательства, законы, конституционные законы, 
кодексы.

Ա. Ղամբարյան -  Հայ-ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի տե սու թյան և 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վաս տա կա վոր ի րա վա բան, էլ. հասցե՝ artur.
ghambaryan@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 19.10.2020 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 19.10.2020 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավուքի ինստիտուտի գլխավոր 
գիտաշխատող, իր. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Հ. Սաֆարյանի և ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար Ա. Ռ. Ջիջյանի կող մից, ըն-
դուն վել է տպագ րու թյան 00.00.2021 թ.:
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THE CONCEPT OF SYMBOLIC LEGISLATION

Понятие и значение символов. Термин символ (от греч. σύμβολον – знак, сиг-
нал, признак, примета, пароль) имеет несколько пограничных коннотаций, среди 
которых центральным, конечно, выступает понятие знака. Подобно знаку, слово 
«символ» обозначает указывание на нечто скрытое от взора поверхностного на-
блюдателя – то, что обнаруживается путем интерпретаций. То есть, помимо своего 
буквального значения, символ передает также другой, более общий, «вторичный» 
смысл. Но именно этот «вторичный» смысл в случае символа и представляет со-
бой предмет особого интереса, так как он выражает ценности более высокого, ду-
ховного порядка1. В отличие от «знака», «символ» является не только средством 
для указания на предмет, но также и источником смысла. И хотя интерпретация 
символа не допускает конечных процедур и однозначной «расшифровки», но в 
то же время предполагает существование конкретного смысла и исключает про-
извольность толкования.

Важность изучения символического языка юристами. Посредством символа 
рождается универсальный язык – символический язык подсознания. Некоторые 
символы, называемые психоаналитиками «универсальными», имеют одинаковое 

1 Например, после освобождения Нельсон Мандела стал символом таких идеалов, как справедливость, 
равенство и прощение. В то же время буквальное значение не исчезает полностью, хотя оно менее 
доминирующее: Мандела был также человеком, который сопротивлялся режиму апартеида, много лет 
находился в тюрьме на острове Роббен, после этого стал президентом и умер в 2013 году в возрасте 
95 лет. Со временем эти факты его жизни отошли на второй план в пользу более высоких ценностей, 
которые бывший политик символизирует для многих людей во всем мире. Хорошо известным и 
несколько изношенным юридическим символом является древнегреческая богиня Фемида, которая 
выражает идею беспристрастного и справедливого судебного разбирательства. См.: Bart van Klink. 
Bart van Klink, Britta van Beers and Bart van Klink (eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments 
in Biolaw, Springer: Cham 2016. С. 19-35. URL: file:///D:/OLD%20INFO/Documents/Marina/Молчание%20
в%20праве/English/Symbol2016+Chapter+VanKlink+DEF.pdf
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бессознательное значение практически для всех. Знакомство с архаичным сим-
волическим языком и, в особенности, умение переводить его ключевые слова 
– навык, чрезвычайно полезный и для юристов. Причин тому следует выделить 
несколько.

1) Во-первых, символы опосредуют возникновение коммуникаций, которые 
попадают в сферу действия права, и в этой связи важным представляется пони-
мание юристом символического источника их функционирования. 

2) Во-вторых, для юриста важно понимание факта влияния универсальных 
символов на процесс законотворчества и правоприменения2. Так, например, Ч. 
Шенфельд справедливо замечает, что для юриспруденции особый интерес пред-
ставляют бессознательные символы-родители, формирующие позиции законода-
телей по вопросам регулирования трудового права в силу переноса образа роди-
теля на работодателя. В качестве бессознательного родительского символа также 
выступают судьи и суд, что и служит объяснением таких ситуаций, как болезнен-
ная озабоченность некоторых лиц тем, что суд будет или не будет делать. Кроме 
того, знание того, что бессознательные чувства по отношению к родителям ва-
рьируются от любви до ненависти, может помочь объяснить, почему некоторые 
люди поклоняются суду, а другие – ненавидят его, и почему эмоции многих людей 
в отношении суда колеблются от одной крайности к другой. Иными словами, как 
отец представлялся судьей в детстве, так же судья олицетворяет собой отца уже 
в зрелом возрасте.

3) И в-третьих, отслеживание бессознательно-символических тенденций при-
водит к постановке ряда вопросов, как-то: насколько благоприятно влияние сим-
вола на закон и должно ли оно быть допущено? Юрист, который знаком с бессоз-
нательной символикой, становится способным гораздо лучше предвидеть ситуа-
ции, когда бессознательные идеи и эмоции могут приводить к случаям искажения 
закона. То есть, в конечном итоге, необходимость ознакомления правоведов с 
символической реальностью должна преследовать конкретную и практическую 
цель, а именно: перевода бессознательного символизма на уровень сознатель-
но-рационального правового регулирования, из сферы латентной – в общедо-
ступную, что, в итоге, ознаменуется приобретением юристами навыка отслежива-
ния неплодотворных или наоборот, достаточно эффективных для целей правовой 
регламентации символов, что, в свою очередь, создаст широкие возможности 
для их целесообразного применения. 

2 Автор статьи «Об отношении между правом и бессознательным символизмом» Ч. Шенфельд при-
водит выявленные психоаналитиками интересные параллели, существующие в нашем подсознании: 
мать связывается с землей, а рождение – с водой, что и является неочевидным подсознательным 
фактором, формирующим правовое регулирование ряда отношений;  в нашем случае – связанных с 
распоряжением с землей или прав пассажиров на морсих судах. См.: Schoenfeld C. G. On the Relation-
ship Between Law and Unconscious Symbolism. Louisiana Law Review. Volume 26, Number 1. December 
1965. С. 56. URL: file:///D:/OLD%20INFO/Documents/Marina/Молчание%20в%20праве/English/On%20
the%20Relationship%20Between%20Law%20and%20Unconscious%20Symbolism.pdf.
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Нужно отметить, что интерпретация символов и оценка их значения весьма 
неоднозначны. Имеется существенная разница между философскими и социоло-
гическими взглядами на социальные символы и символическое общение.

Концепция символического законодательства. Работы, посвященные право-
вой символике, появились сравнительно недавно. Статьи, в которых поднимается 
проблематика правового символизма, датируются тридцатыми годами XX века. 
При этом оговаривается двойственность правовых функций: с одной стороны, 
регулятивных, с другой – символических. Так, в статье Э. Корвина «Конститу-
ция как инструмент и символ» конституция анализируется как документ, имею-
щий, соответственно, инструментальный и символический характер. Рассмотре-
ние конституции как инструмента, по мнению Э. Корвина, содержит отсылку к 
будущему, где человек – его творец, способный придавать вещам и событиям 
необходимую ему форму. Конституция и право, в целом, рассматриваемые таким 
образом, как инструмент, есть продукт деятельности определенного класса, стре-
мящегося создать механизмы воздействия власти на общественную жизнь, в то 
время, как символизм Конституции порождается работой многих, аккумулируя в 
себе сознание масс. Будучи рассмотренной с позиции символизма, в конституции 
угадывается отсылка к прошлому3. 

Тезис о том, что закон в одно и то же время выступает средством политиче-
ского управления и морального регулятора, довольно распространен. Но если 
политичность права не ставится под сомнение, то его моральность выступает 
предметом многочисленных обсуждений. Вопрос о моральности права интере-
сует нас постольку поскольку моральность права должна рассматриваться как 
свидетельство его символичности.   

На сегодняшний день в теории права разработан термин «символическое за-
конодательство». В социологии права законодательство обычно называют «сим-
волическим», если закон обнародован главным образом для функционирования 
в качестве символа. Это значит, что данный закон означает нечто иное и нечто 
большее, чем кажется на первый взгляд. Посредством обнародования подобного 
«символического» закона законодательная власть стремится создать знак, зна-
чение которого выходит за рамки принятых правил, поскольку подразумевает 
некоторую скрытую при буквальном прочтении ценность, имеющую значение 
для некоторой социальной группы (групп) или общества в целом. 

Символическое законодательство, таким образом, характеризуется много-
уровневой семантической структурой: на первичном или буквальном уровне мы 
находим концептуальное содержание основных положений (правил поведения) и 
положений, обеспечивающих соблюдение законодательства (санкций), тогда как 
вторичный или символический уровень содержит значения духовно-ценностного 

3 См.: Edward S. Corwin. The Constitution as Instrument and as Simbol // The American Political 
Science Review. Vol. 30, No. 6 (Dec., 1936). С. 1082. URL: https://www.jstor.org/stable/1948289?read-
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents.
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порядка, которые «прикреплены» к этому концептуальному содержанию. 
Второстепенное значение, которое придается символическому законодательству, 
заменяет или, в значительной степени, затмевает «поверхностный» или 
кажущийся смысл закона. Важно понять, что подобный «символический» закон не 
предназначен для строгого соблюдения: его основная цель состоит в том, чтобы 
провозгласить некоторые ценности. По этой причине законодательный орган 
намеренно не предусматривает достаточных средств для обеспечения соблюдения 
такого закона. Более того, во многих случаях символическое законодательство 
состоит из расплывчатых или даже противоречивых норм, которые неясны и 
допускают множество толкований.

Итак, правовой символизм отнюдь не всегда сводится к политическому оправ-
данию власти (как у Турмана Арнольда), а может способствовать выражению 
правом моральных идеалов. Выделим три краеугольных подхода по указанной 
проблематике.

А) Символико-инструменталистский подход. Согласно первому подходу, 
право действительно выражает некоторые моральные идеи, однако это не делает 
его способным выступать в качестве универсализирующего социум механизма. 
В подобном духе высказывается Р. Коттеррел, утверждающий, что способность 
закона создавать общие ценности не означает возможности последнего навязы-
вать определенную форму жизни и культуры посредством законности4. К группе 
ученых, придерживающихся подобных взглядов, можно отнести, в частности, 
чешского философа права Йиржи Пршибаха. В противовес дюркгеймовскому 
подходу на социальную интеграцию и ценностное единство, которые все еще 
влиятельны в современной социологии права5, он в ряде работ, посвященных 
теме символического законодательства6, высказывает противоположную точку 

4 Cotterrell R. (1995) Law’s Community Oxford University Press, Oxford. С. 325.
5 Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм – основоположник важнейшего методологи-
ческого новшества, а именно: кругового объяснения социальных явлений социальными явлениями, 
т.е. когда социальное объясняется только социальным. Э.Дюркгейм выдвинул тезис о том, что узы, 
объединяющие людей, есть не что иное, как проявление социальной солидарности, символическим 
репрезентатором которого выступает право. В то время как социальную солидарность нельзя не-
посредственно наблюдать и позитивно измерять, право с его конкретными мерами и различными 
формами регулирования может рассматриваться как его внешний показатель, «видимый символ» со-
лидарности. Так, Э. Дюркгейм утверждает, что «весь закон… является социальной функцией», сим-
волизирующей особую социальную солидарность. Таким образом, функция права подразумевает обе-
спечение сплоченности общества путем поддержания его общего самосознания. Подобно политике, 
закон порождает и выражает эту солидарность, и моральные идеи поэтому «являются душой закона». 
В отличие от Ф. Тенниса и других ученых, ищущих возможность оживить подлинное чувство принад-
лежности к сообществу в современной общественной жизни, Э.Дюркгейм использовал концепцию 
органической солидарности, чтобы обозначить функционирование и взаимозависимость все более 
дифференцируемого современного общества. См.: Durkheim E. Law as an Index of Social Solidarity. In 
Lukes, S and Scull, A (eds) Durkheim and the Law. Second Edition. Palgrave, London, 2013.
6 См., н-р: Přibáň Jiří. On Legal Symbolism in Symbolic Legislation: a systems theoretical perspective. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/322626526_On_Legal_Symbolism_in_Symbolic_Legislation_A_
Systems_Theoretical_Perspective; Jiří Přibáň (2007). Legal Symbolism: on Law, Time and European 
Identity. Ashgate/Aldershot.
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зрения. Хотя символика закона отбирает и оценивает прошлый опыт и будущие 
ожидания и превращает их в моральные одобряемые абсолюты и ценности, ко-
торые, по определению, считаются не подлежащими сомнению и обсуждению, 
однако они, по мнению Й. Пршибаха, не вправе претендовать на фундаменталь-
ность и универсальность, так как выражают исторически и социально относи-
тельные оценки. Тем временем, мы имеем дело с обществом плюралистического 
типа, и было бы слишком амбициозным с нашей стороны считать, что символика 
позитивного закона способна предоставить нам доступ к общей «вселенной» сим-
волов: моральным ценностям и принципам, гарантирующим нормативное един-
ство современного плюралистического социума. 

Б) Символико-нравственный подход. Следующий заслуживающий упомина-
ния подход к символизму права, видным представителем которого является Ви-
брен ван дер Бург, заключается в признании его нравственно-интегрирующей 
силы. Если при первом подходе подчеркивается значимость и специфичность 
права как инструмента управления, а его символичность играет как бы второсте-
пенную, вспомогательную роль, то здесь мы наблюдаем стремление обосновать 
символичность права как наиболее важной (с точки зрения достижения мораль-
ной сплоченности) его стороны. Согласно данной концепции, право не должно 
быть сведено к инструментальной рациональности правового регулирования: оно 
включает в себя и символическую совокупность ценностей и принципов, способ-
ствующих саморефлексии общества как морального.

Следует отметить, что термин «символическое законодательство» изначаль-
но носил отрицательный оттенок. В критических социологических исследованиях 
речь шла о случаях законодательства, которые в значительной степени неэффек-
тивны и служат некоторым сомнительным политическим и социальным целям, 
отличных от официально провозглашенных7. С девяностых годов XXв. была раз-
работана еще одна концепция символического законодательства (в частности, в 
рамках теории голландского права), которая, по сути, осуществляет переоценку 
роли законодательства в системе социальной регуляции, отход от столь глубоко 
укоренившегося остиновского «командного» правосознания. Здесь «символи-
ческое законодательство» – не нечто несовершенное, а, наоборот, образец не-
обходимого подхода к правовой регуляции. Закон не рассматривается как под-
крепленный жесткими санкциями приказ, как в случае с инструменталистским 
подходом, но закрепляет открытые нормы, которые призваны изменить пове-
дение не посредством угрозы, а косвенно: посредством дебатов и социального 
взаимодействия, стимулируя дискуссии и повышая осведомленность в обществе. 
В качестве обозначений, используемых в теории права для характеристики этого 

7 См., н-р: Přibáň Jiří. On Legal Symbolism in Symbolic Legislation: a systems theoretical perspective. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/322626526_On_Legal_Symbolism_in_Symbolic_Legisla-
tion_A_Systems_Theoretical_Perspective; Jiří Přibáň (2007). Legal Symbolism: on Law, Time and European 
Identity. Ashgate/Aldershot.
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подхода, используются термины – «отзывчивое регулирование», «коммуникатив-
ное законодательство» или «коммуникативный подход», «интерактивный законо-
дательный подход».

Согласно рассматриваемому подходу, закон – это не просто набор правил, но и 
символ чего-то более высокого, более ценного. Он выражает ценности, которые 
являются основополагающими для общества, например, человеческое достоин-
ство, равенство или защита окружающей среды. Символическое законодатель-
ство предлагает «коммуникативную основу», выражающую некую общую точку 
зрения, с помощью которой люди могут урегулировать свои разногласия. Общие 
положения функционируют как символы, которые интерпретируются снова и сно-
ва в свете новых обстоятельств или измененных нравственно-правовых взглядов. 
Как видим, при данном подходе абстрактно-символическим положениям законов 
придается особое, принципиальное значение. Барт ван Клинк обозначил их как 
«желательные нормы»8, поскольку последние должны развиваться в процессе 
постоянного взаимодействия между различными правовыми, политическими и 
социальными субъектами. 

Данный подход, как нам представляется, является очень прогрессивным, а 
также нравственным по существу. Нравственность его обусловлена признанием 
достоинства человека как автономного, свободного по природе. Признанием не 
формальным, голословным, а реальным. Презюмируется, что человек не нужда-
ется в жестком, навязанном сверху, регулировании или, в крайнем случае, оно не 
должно быть признано доминирующим и единственно возможным. Предпочте-
ние отдается «мягкой», «предпочтительной», «рекомендуемой» модели поведе-
ния, что предполагает активность субъектов. Можно сказать, что «пассивность» 
законодателя восполняется «активностью» индивида. Концепция символического 
законодательства может, в конце концов, быть интерпретирована как предпо-
чтение диалога между государством и обществом, когда законодатель перестает 
ставить себя «выше» последнего. Символичность текста закона означает остав-
ление его «открытым»: для дискуссии, ответной реакции, будущих изменений и 
конкретизаций, сделанных политическими субъектами на основе изменения мне-
ний, касающихся права и справедливости в обществе. Наконец, открытость не 
означает неопределенности. Символ, как известно, имеет хоть и неоднозначный, 
но определенный смысл. В то время, как общие положения, быть может, не очень 
практичны, однако они, возможно, в сочетании с более конкретными правилами, 
в определенной степени, направляют толковательную деятельность исполнитель-
ной и судебной власти. Стимулирование нравственно-социальной рефлексии и 
взаимодействия, а также деавтоматизация, дестандартизация господствующих, 
«нажитых» моделей мышления и поведения – так можно обозначить цель экспе-

8 См. подробнее: Bart van Klink. Bart van Klink, Britta van Beers and Bart van Klink (eds.), Symbolic 
Legislation Theory and Developments in Biolaw, Springer: Cham 2016. Сс. 19–35. URL: file:///D:/OLD%20
INFO/Documents/Marina/Молчание%20в%20праве/English/Symbol2016+Chapter+VanKlink+DEF.pdf
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риментального символического законодательства. 
Конечно, выделенные выше цели символического характера носят предельно 

обобщенный, философско-правовой характер. Если говорить о более конкретных 
целях символического законодательства, то они не менее важны. Так, давая оцен-
ку концепции символического законодательства, Барт ван Клинк замечает, что 
иногда просто необходимо оставить текст закона открытым. Это особо относится 
к случаям, когда у законодательного органа недостаточно технических знаний, 
чтобы сформулировать четкие правила (например, в законодательстве об охране 
окружающей среды); рассматриваемый вопрос является слишком концептуально 
сложным, чтобы его можно было регулировать подробно (например, принципы 
разумности и справедливости в гражданском праве); и, наконец, вопрос явля-
ется этически чувствительным и противоречивым (например, законодательство 
об эвтаназии/эмбрионах). Если проблемы технического, концептуального и/или 
идеологического характера будут решаться постепенно после принятия закона, 
то это позволит в дальнейшем сделать их более конкретными9.  

В) Символико-политический подход. Символико-политической подход специ-
фичен тем, что не признает принципиальной разницы между двумя предыдущи-
ми: символико-инструменталистским и символико-нравственным. Так, Барт ван 
Клинк развивает теорию, согласно которой символическое законодательство, в 
принципе, является политической концепцией. По его мнению, теория полити-
ческого законодательства не стоит вне юридической и политической практики и 
борьбы за власть, но является неотъемлемой ее частью. Каждая символическая 
теория законодательства, в конечном итоге, прямо или косвенно, предполага-
ет определенный взгляд на то, как должна быть орагнизована и осуществлена 
власть, как реализовано законодательство, кто должен быть признан субъектом 
законодательного процесса, какие нормы/ценности заслуживают юридического 
признания и т.п. «...я не намерен, – пишет Барт ван Клинк, – принимать стороны 
в этом «конфликте толкований», хотя я и готов признать, что у меня все еще боль-
ше сочувствия к коммуникативному и интерактивному подходу, несмотря на его 
политическую наивность и его методологические и концептуальные недостатки… 
Закон никогда не бывает полностью символическим или полностью инструмен-
тальным, но является динамичной и нестабильной смесью обоих»10.

Также следует отметить, что в данном подходе, в отличие от символико-инстру-
менталистского, признается роль права служить своеобразным социально-нрав-
ственным интегратором. Если Й. Пршибах уверяет, что причинно-следственной 

9 См. подробнее: Bart van Klink. Bart van Klink, Britta van Beers and Bart van Klink (eds.), Symbolic 
Legislation Theory and Developments in Biolaw, Springer: Cham 2016. С. 8. URL: file:///D:/OLD%20INFO/
Documents/Marina/Молчание%20в%20праве/English/Symbol2016+Chapter+VanKlink+DEF.pdf
10 Bart van Klink. Bart van Klink, Britta van Beers and Bart van Klink (eds.), Symbolic Legislation Theory 
and Developments in Biolaw, Springer: Cham 2016. С. 12. URL: file:///D:/OLD%20INFO/Documents/
Marina/Молчание%20в%20праве/English/Symbol2016+Chapter+VanKlink+DEF.pdf
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связи между системами морали и права не существует, и последнее, как самодо-
статочная система, не может и не должно восполнять пробелы в системе мора-
ли, то Барт ван Клинк, напротив, убежден в наличии взаимосвязанности между 
законом и моралью: «...хотя они и не идентичны, они обязательно связаны друг 
с другом, подпитывая и усиливая друг друга, как сиамские близнецы. В идеале, 
разработка правовой нормы параллельна разработке моральной нормы»11.

Заключение. Правовые символы – это не только, как принято подразумевать, 
абстрактные правовые категории и нашедшие отражение в законодательстве 
политико-правовые цели. Символизм в праве на самом деле имеет куда более 
глубокие корни и сферу применения. Он охватывает случаи, когда знак покоится 
в сфере «непроявленного», «невыраженного». В случае символического законо-
дательства законом подразумевается нечто скрытое, но в то же время имеющее 
определенный смысл. Последний не утверждает, а намекает, но этот намек как 
раз и погружает адресата не в позитивно-проговоренный, отчетливо-выражен-
ный правовой дискурс, а в надпозитивно-правовое, положительно не закреплен-
ное правовое измерение, в котором мера – правовой субъект: гражданин или 
правоприменитель.      

Подобные рассуждения позволят освободиться от позитивно-инструмента-
листского восприятия права как чего-то, целиком и полностью нацеленного на 
будущее, его эффективное регулирование. Ведь право, как это показал еще Э. 
Корвин на примере Конституции США в упомянутой статье «Конституция как 
инструмент и символ» – носит не только инструментальный, но и, в такой же 
степени, символический характер. И в этом втором ключе право – это не только 
устремленность в будущее, но и отсылка к прошлому. А тут становятся важны 
не только профессионализм и дальновидность законотворца, но и коллективная 
память народа. Выраженная в символе, она знаменует не простой возврат к про-
шлым событиям, к их повторению, но преобразует их, обеспечивая необходимую 
реконструкцию в соответствии со сложившимися представлениями и целями. По-
лучается, что символ – это место встречи прошлого и будущего, видение будущего 
на основе пережитого опыта. Правовой же символ – это квинтессенция правовой 
культуры как соединительного звена между историко-правовым прошлым и ка-
чеством протекающих в сформировавшемся обществе правовых процессов. Он 
вбирает в себя и выражает коллективную идентичность, синтезируя и воплощая 
особый смысл прошлого и настоящего, а также этико-правовой идеал будущего.

Ամփոփում: Հոդվածը նվիրված է իրավաբանական տեսության համար համեմատաբար նոր 
«խորհրդանշական» օրենսդրության հայեցակարգի վերլուծությանը: Տրված է գիտական մոտեցում-

11 Bart van Klink. Bart van Klink, Britta van Beers and Bart van Klink (eds.), Symbolic Legislation Theory and 
Developments in Biolaw, Springer: Cham 2016. С. 10. URL: file:///D:/OLD%20INFO/Documents/Marina/
Молчание%20в%20праве/English/Symbol2016+Chapter+VanKlink+DEF.pdf.  
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ների հեղինակային դասակարգումը, որի շրջանակում մշակվում է վերաբերմունք իրավական 
սիմվոլիզմի երևույթին, հիմավորվում բարոյախորհրդանշական մոտեցման առավելությունները: 
Այս մոտեցումը, ըստ հեղինակի, հիմված է անձի արժանապատվության ճանաչման վրա, այն 
դիտարկվում է որպես ինքնավար, իր էությամբ ազատ և, հետևաբար, կոշտ, վերևից պարտադրված 
կարգավորման կարիք չունեցող: Նախապատվությունը տրվում է վարքի «փափուկ», «նախընտրելի», 
«առաջարկվող» մոդելին, որը ենթադրում է սուբյեկտների ակտիվ գործունեություն: Փորձարարական 
խորհրդանշական օրենսդրության նպատակը քննարկվում է որպես բարոյասոցիալական ռեֆլեկսիան 
և փոխազդեցությունը խթացնող, ինչպես նաև մտածողության ու վարքում գերակշռող «ձեռք բերված» 
մոդելների ապաստանդարտացմանը և ապաավտոմատացմանը նպաստող:

Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of symbolic legislation, which is relatively 
new for the legal theory. The author’s classification of scientific approaches is given, within the framework of 
which an attitude to the phenomenon of legal symbolism is developed, and the advantages of the symbolic 
and moral approach is substantiated. This approach, according to the author, is based on the recognition of 
the dignity of a person as autonomous, free by nature and, therefore, not in need of rigid, imposed from 
above, regulation. The preference is given to the “soft”, “preferred”, “recommended” model of behavior, 
which presupposes the activity of the subjects. Stimulation of moral and social reflection and interaction, 
as well as de-automation, de-standardization of the dominant, «acquired» models of thinking and behavior 
- this is supposed to be the purpose of the experimental symbolic legislation.

 

Ключевые слова: символ, символическое законодательство, ценность, нравственность, по-
зитивизм.
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ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՆԵՐ

THE STANDING COMMITTEES OF THE RA NATIONAL ASSEMBLY 
AS SPECIAL SUBJECTS OF PARLIAMENTARY CONTROL

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РА 
КАК ОСОБЫЕ СУБЪЕКТЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ

Իշ խա նու թյան բարձ րա գույն ներ կա յա ցուց չա կան և օ րենս դիր մար մի նը՝ 
խորհր դա րա նը, վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան նկատ մամբ։ Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա վա կան 
բո վան դա կու թյունն ու է ու թյու նը մեկ նա բա նե լիս տար բեր տե սա բան ներ տար բեր 
կերպ են մեկ նա բա նում։ Մաս նա վո րա պես ո լոր տի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ-
վող գիտ նա կան նե րի կար ծի քով, խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծա-
ռույթն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է խորհր դա րա նի օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու-
թյան հետ, այ սինքն՝ « խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը խորհր դա րա նի` 
օ րենսդ րա կան գոր ծա ռույ թին ան մի ջա պես հա ջոր դող գոր ծա ռույթն է, ո րի է ու-
թյու նը կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա-
նա ցում է` ա ռանց մի ջամ տու թյան գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյա նը»1: 
Ը ստ դոկ տոր, պրո ֆե սոր Մ. Բ. Բագ լայի՝ « խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու-
թյու նը ներ կա յա ցուց չա կան մարմ նի ի րա վունքն է՝ մաս նակ ցե լու պե տա կան իշ-
խա նու թյան գոր ծա դիր մար մին նե րի ձևա վոր մա նը, նրան ցից պա հան ջե լու ի րենց 

1 Иванец Г.И., Калининский И.В., Червонюк В.И., Парламентский контроль//Конституционное право 
России: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. проф. В.И. Червонюка. М.: Юридическая лите-
ратура, 2002, с. 224–225. 
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գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն և ար ձա կե լու նա խա րար նե րին 
կամ կա ռա վա րու թյունն ամ բող ջու թյամբ` նրանց գոր ծու նե ու թյունն ան բա վա րար 
ճա նա չե լու դեպ քում»2:

Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հ. Հա կո բյա նը, ներ-
կա յաց նե լով կա ռա վա րու թյանն ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու Ազ գային ժո ղո-
վի ի րա վուն քը, դի տար կում է այն որ պես վե րահս կո ղա կան ձև, կար ծում է, որ 
խորհրդա րա նը, սահ մա նե լով սկզ բունք ներ, վար քագ ծի պատ շաճ կա նոն ներ, 
վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույ թի մի ջո ցով հետ ևում է, թե ի նչ քա նով է գոր ծա դիր 
մար մինն ա պա հո վում օ րի նա կա նու թյան պահ պա նու մը, ի նչ պես են պե տա կան 
պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք գոր ծում ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում3։ 

Վ. Ե. Չիր կինն այս կա պակ ցու թյամբ գտ նում է, որ վե րահս կո ղա կան գոր ծու նե-
ու թյունն որ պես այդ պի սին, այս կամ այն չա փով հա տուկ է գրե թե յու րա քան չյուր 
պե տա կան մարմ նի: Այս պես՝ խորհր դա րա նը վե րահս կում է կա ռա վա րու թյան աշ-
խա տան քը, կա ռա վա րու թյու նը հետ ևում է պե տա կան ա պա րա տի աշ խա տան քին` 
ա ռա ջին հեր թին նա խա րար նե րի, ի սկ վեր ջին ներս էլ` ի րենց են թա կա նե րի աշ-
խա տան քին: Այս պի սով՝ ցան կա ցած բնա գա վա ռում պե տա կան մար մի նը միշտ 
հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում հա մա կար գե րի ստո րա դաս օ ղակ նե րի նկատ-
մամբ4:

ՀՀ Ազ գային Ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է իր մար մին նե-
րի՝ մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի մի ջո ցով, ո րոնց թի վը չի կա րող գե րա զան ցել 
տաս ներ կու սը։ Ազ գային ժո ղո վի վե րահս կո ղու թյու նը գոր ծա դիր մարմ նի նկատ-
մամբ, նե րա ռում է պե տա կան բյու ջե ի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, ի նչ պես 
նաև Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված այլ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը:

2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով Ազ գային ժո ղո վի 
մշ տա կան հանձ նա ժո ղով ներ ստեղ ծե լու նպա տակ նե րի մեջ նա խա տես վեց նաև 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լը, ո րը մինչև այդ ամ-
րագրված չէր։ Այս պես՝ 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից 
հե տո, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մշ տա կան հանձ նա-
ժո ղով նե րը ստեղծ վում են օ րենսդ րա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի և այլ հար ցե րի 
նախ նա կան քն նարկ ման ու դրանց վե րա բե րյալ Ազ գային ժո ղո վին եզ րա կա-
ցու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար: Այ սինքն՝ սույն հոդ վա ծի ձևա կեր պու մից 
ա կնհայտ է, որ մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րին վե րահս կո ղու թյան ի րա վունք նա-
խա տես ված չէր։ Ի սկ 2015 թվա կա նին փո փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան5 106-րդ 
հոդ վա ծը (1-ին մաս) սահ մա նում է, որ Ազ գային ժո ղովն օ րենք նե րի նա խագ ծե-
րի, իր ի րա վա սու թյան մեջ նե րառ վող այլ հար ցե րի նախ նա կան քն նարկ ման և 

2 Баглай М.В., Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 6-е изд., изм. и доп. 
М.: Норма, 2007.
3 Հ րա նուշ Հա կո բյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի սահ մա նադ րաի րա վա կան 
կար գա վի ճա կը և Հա յաս տա նում պառ լա մեն տա րիզ մի զար գաց ման հե ռան կար նե րը /Ա տե նա խո սու-
թյուն, Եր ևան 2006, էջ 158:
4 Чиркин В.Е., Контрольная власть. – М.: Юристъ, 2008. 
5 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/ Հա տուկ թո ղար կում, Հոդ. 1118:
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դրանց վե րա բե րյալ Ազ գային ժո ղով եզ րա կա ցու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու, ի նչ պես 
նաև խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ստեղ ծում է 
մշ տա կան հանձ նա ժո ղով ներ: Ել նե լով Ազ գային ժո ղո վին վե րա պահ ված այս գոր-
ծա ռույթ նե րից՝ «Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի6 
(այ սու հետ՝ Կա նո նա կարգ) 122-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է խորհր դա րա նա կան 
վե րահս կո ղու թյան եր կու ո ւղ ղու թյուն. օ րենք նե րի կա տար ման ըն թաց քի վե րա-
բե րյալ վե րահս կո ղու թյուն և կա ռա վա րու թյան ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րի ստա ցում։ Կար ծում ե նք, որ վեր ջի նը պետք է են թադ րի նաև 
պե տա կան բյու ջե ի նկատ մամբ Ազ գային ժո ղո վի վե րահս կո ղու թյու նը։

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում նաև ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե Ազ գային 
ժո ղո վը խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է ան մի ջա պես, 
թե մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի մի ջո ցով։ Հանձ նա ժո ղով նե րի մի ջո ցով գոր ծա-
դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա-
նա ցու մը բա վա կա նին լայն կի րա ռում ու նի ա րևմ տյան ո րոշ ե րկր նե րում՝ Ա ՄՆ, 
Գեր մա նի ա, Իս պա նի ա, Պոր տու գա լի ա, Ա վստ րի ա, Չե խի ա և այլն7։ Պետք է նշել, 
որ այս տեղ առ կա է օ րենսդ րա կան ա նո րո շու թյուն, քա նի որ հս տակ չի կար գա-
վոր վում խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի նը։ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 88-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Ազ գային ժո ղո վը վե-
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ, ըն դու-
նում է պե տա կան բյու ջեն և ի րա կա նաց նում է Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված 
այլ գոր ծա ռույթ ներ: Ի սկ Սահ մա նադ րու թյան 106-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ-
րագր ված է, որ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
Ազ գային ժո ղո վը ստեղ ծում է մշ տա կան հանձ նա ժո ղով ներ: Այս տեղ ան հաս կա-
նա լի է, թե ով է ի րա կա նաց նում խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը՝ Ազ-
գային ժո ղո վը, թե մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րը։ Թվում էր, թե այս հա կա սու-
թյու նը պետք է հաղ թա հար վեր Կա նո նա կար գում, սա կայն այդ հար ցը այն տեղ 
նույն պես բաց է մա ցել։ Կար ծում ե նք, հե տա գա օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն-
նե րում ան հրա ժեշտ է հս տակ ամ րագ րել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը, քա նի որ ի րա վա կան նոր մի ա նո րո շու թյու նը կամ բա-
ցա կա յու թյունն ի րա վա կի րառ ման պրակ տի կա յում թույլ է տա լիս տա րաբ նույթ 
մեկ նա բա նու թյուն ներ և հան գեց նում կա մա յա կա նու թյան։

Իսկ ար դեն Կա նո նա կար գի գլուխ 24-ո ւմ կար գա վոր վում է պե տա կան բյու ջե ի 
կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ըն թա ցա կար գը։ Մաս նա վո րա պես՝ 
Կա նո նա կար գի 118-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ մտ քե րի փո խա-
նա կու թյան ա վար տից հե տո մինչև 30 րո պե տևո ղու թյամբ եզ րա փա կիչ ե լույ թով 
հան դես է գա լիս վար չա պե տը կամ պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման բնա-
գա վա ռում Կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի ղե-
կա վա րը, ո րից հե տո քվե ար կու թյան է դր վում պե տա կան բյու ջե ի կա տար ման 

6 Ըն դուն վել է 16.12.2016 թ., ու ժի մեջ է մտել 14.01.2017 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280):
7 Коврякова Е.В., Парламентский контроль в зарубежных странах (Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук). М., 2002, էջ 60։ 
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մա սին տա րե կան հաշ վետ վու թյու նը հաս տա տե լու մա սին Ազ գային ժո ղո վի ո րոշ-
ման նա խա գի ծը: Ի սկ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ո րոշ ման ըն դուն-
ման դեպ քում հաշ վետ վու թյու նը հա մար վում է հաս տատ ված, ի սկ չըն դուն ման 
դեպ քում՝ մերժ ված: Այս դեպ քում ա նո րոշ է մում հե տա գա կար գա վո րու մը՝ պե-
տա կան բյու ջե ի կա տար ման մա սին տա րե կան հաշ վետ վու թյու նը հաս տա տե լու 
մա սին Ազ գային ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գի ծը չըն դուն վե լու դեպ քում։ Ա ռա ջարկ-
վում է Կա նո նա կար գում նե րա ռել, որ ե թե պե տա կան բյու ջե ի կա տար ման մա սին 
տա րե կան հաշ վետ վու թյու նը քվե ար կու թյամբ չի հաս տատ վում, ա պա դր վում է 
կա ռա վա րու թյան ան վս տա հու թյան հար ցը:

Ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև ար դյու նա վետ խորհր դա րա-
նա կան վե րահս կո ղու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ մշ տա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի կող մից խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծի քա կազ մը։ Կա նո նա-
կար գը մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մար նա խա տե սել է նաև պաշ տո նա տար 
ան ձանց հանձ նա ժո ղով հրա վի րե լու և լսե լու ի րա վա սու թյուն։ Այս պես՝ Կա նո նա-
կար գի 122-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո-
ղու թյան ա ռար կային վե րա բե րող հար ցե րի պար զա բան ման ա ռն չու թյամբ հանձ-
նա ժո ղո վը կա րող է իր ո րոշ մամբ հրա վի րել ի րա վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց, 
ո րոնք պար տա վոր են ներ կա յա նալ հանձ նա ժո ղո վի նիս տին և պա տաս խա նել 
ա ռա ջադր վող հար ցե րին: Կա նո նա կար գի 12-րդ հոդ վա ծով` խորհր դա րա նա կան 
վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մար, մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րին վե-
րա պահ ված է նաև մի շարք լի ա զո րու թյուն ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մշ տա կան հանձ նա ժո ղովն իր ի րա վա սու թյան 
շր ջա նա կում կա րող է հար ցում նե րով դի մել պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց, նույն հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 5-րդ և 6-րդ կե տե րով՝ մշ տա կան հանձ նա ժո ղովն իր ի րա վա սու թյան շր ջա-
նա կում կա րող է հրա վի րել խորհր դա րա նա կան լսում ներ, ի նչ պես նաև կա րող 
է ստեղ ծել են թա հանձ նա ժո ղով ներ և աշ խա տան քային խմ բեր։ Աշ խա տան քային 
խմ բերն ու են թա հանձ նա ժո ղով նե րը ստեղծ վում են մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե-
րի ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցե րի նախ նա կան քն նարկ ման հա մար։ 
«ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ Ազ գային ժո-
ղո վի ո րոշ ման8 82-րդ և 83-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղ ծած են թա հանձ նա ժո ղո վում կա րող են ը նդ գրկ վել մի այն այդ հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ նե րը: Են թա հանձ նա ժո ղո վում կա ռա վա րող և ը նդ դի մա դիր խմ բակ ցու-
թյուն նե րի կազ մում ը նդ գրկ ված հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի հա մա մաս նու թյու-
նը պահ պան վում է, ի սկ մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծած աշ խա տան քային 
խմ բում կա րող են ը նդ գրկ վել պատ գա մա վո րը, ի նչ պես նաև հանձ նա ժո ղո վի, Ազ-
գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի կամ խմ բակ ցու թյան փոր ձա գե տը (մաս նա գե տը), 
պատ գա մա վո րի օգ նա կա նը և այլ մաս նա գետ ներ:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը` պետք է ար ձա նագ րել, որ խորհր դա րա նա կան 

8 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.01.11/2(1277) Հոդ.16:
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վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ թը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է խորհր դա րա նի 
օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան, ի նչ պես նաև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե-
րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան վե րահս կո ղու թյան հետ։ Խորհր դա րա նա-
կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը Ազ գային ժո ղո վի մշ տա կան հանձ նա ժո-
ղով նե րին վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րից է, ո րը նպա տակ ու նի ձևա վո րե լու 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան պատ շաճ հա մա կարգ, ի սկ ար դյու նա վետ 
վե րահս կո ղա կան հա մա կարգ ձևա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րինս 
կա տա րե լա գոր ծել մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող 
օ րենսդ րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րը և լրա-
ցում նե րը։

Abstract. Within the framework of the article, important and topical issues related to the 
parliamentary control exercised by the standing committees of the National Assembly have been the 
subject of study. Reference is made to the essence of parliamentary control exercised by the standing 
committees, the frameworks, the mechanisms for exercising control powers.

Based on the conducted research, the main problems and contradictions that hinder the 
implementation of effective parliamentary control are identified and presented. At the same time, 
the need to make amendments to the RA Constitution and the “Rules of Procedure of the National 
Assembly” in the Constitutional Law of the Republic of Armenia has been presented.

Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются актуальные вопросы 
парламентского контроля постоянных комиссий Национального Собрания. Рассматривается 
сущность парламентского контроля, осуществляемого постоянными комиссиями, рамки, 
механизмы осуществления их полномочий контроля.

По результатам проведенного исследования выявлены основные проблемы и противоречия, 
препятствующие осуществлению эффективного парламентского контроля. В статье также 
представлена необходимость внесения изменений в Конституцию РА - «Регламент Национального 
Собрания».

 Բա նա լի բա ռեր  Ազ գային ժո ղով, մշ տա կան հանձ նա ժո ղովն եր, խորհր դա րա նա կան վե-
րահս կո ղու թյուն, գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն, են թա հանձ նա ժո ղով։ 

Keywords: National Assembly, standing committees, parliamentary control, executive power, 
subcommittee.

Ключевые слова: Национальное собрание, постоянные комиссии, парламентский конт-
роль, исполнительная власть, подкомиссия.

Վ. Բաղ դա սա րյան - Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե-
միայի Ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ, էլ. հաս ցե` vahe.bagdasaryan.92@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 15.06.2021թ., տր վել է գրա խո սու թյան 15.06.2021թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վա հե Վար դա նի Ստե փա-
նյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 00.00.2021թ.:
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FEATURES OF REQUIREMENTS FOR ELIMINATION OF 
CONSEQUENCES IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS 

AND IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К СПОСОБАМ 
УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
 
 Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում կար ևոր վում են ոչ մի այն քա ղա-

քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ճա նա չում ու ամ րագ րու մը, այլև դրանց ի րաց ման և 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գե րի ու մի ջոց նե րի սահ մա նու մը:

 Մար դու ի րա վունք նե րը հետ ևո ղա կա նո րեն և լի ո վին կա րող են ի րա կա նաց-
վել մի այն ո րո շա կի ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ո րոնց հա մա կար գում 
ա ռանց քային դե րա կա տա րում ու նեն պե տու թյան կող մից սահ ման ված կա ռու ցա-
կար գե րը: Մար դու ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կար ևո րա գույն ե րաշ խիք նե-
րից է պե տու թյան կող մից դրանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ա րդ յու նա վետ 
մի ջոց նե րի սահ մա նում ու կեն սա գոր ծու մը:

Լ. Ն. Զա վադս կա յան գտ նում է, որ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան տակ պետք 
է հաս կա  նալ ո րոշ մար մին նե րի այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ու ղղ ված է խախտ-
ված կամ վի ճարկ  վող սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի կամ օ րեն քով պաշտ պան վող 
շա հե րի վե րա կանգն մա նը1: 

Ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի մեկ այլ խումբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը 

1 Лукашева Е.А., Реализация прав граждан в условиях развитого социализма, М., 1983 թ., Էջ 222:
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բնու թագ րում են որ պես. «ի րա վա խախ տի նկատ մամբ ու ղ ղա կի ո րեն կի րառ վող 
պե տա կան   (և ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև հա սա րա կա կան) ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներ, 
ո րոնք ու ղղ ված են մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը վե րա կանգ նե լուն»2: 

Այս բնո րո շու մը, մեր կար ծի քով, ամ բող ջա կան չի ա պա հո վում տվյալ հաս-
կա ցու թյան բո վան դա կու թյան բա ցա հայ տու մը, քա նի որ ոչ բո լոր դեպ քե րում են 
հնա րա վոր վե րա կանգ նել մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը ե ղած հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Հետ ևա պես ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը բնու թագ րե լիս ան հրա ժեշտ է որ-
պես չա փա նիշ ըն դու նել ոչ թե նախ կին հա րա բե րու թյուն նե րի կամ նախ կին դրու-
թյան վե րա կանգ նու մը, այլ խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը, ին չը կա-
րող է ի րա կանց վել ի նչ պես նախ կին կամ հա մար ժեք դրու թյան վե րա կանգն ման, 
այն պես էլ դրա մա կան հա տուց ման ե ղա նա կով:

 Տե սու թյան մեջ տար բե րակ վում են ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 2 ձևեր՝ 
ի րա վա կան և ոչ ի րա վա կան: 

Ոչ ի րա վա կան ձևն ի րա վա սու ան ձի կող մից ի նք նու րույն գոր ծո ղու թյուն նե-
րով իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն է՝ ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու-
թյունը: 

Ի րա վուն քի ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ի րա վա սու ան ձի կող մից փաս տա ցի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում է՝ ու ղղ ված նրա ան ձնա կան կամ գույ քային ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի, այլ ան ձանց, պե տու թյուն նե րի շա հե րի և ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը: Այս ըն կալ մամբ ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը նե րա ռում է ի րա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ու ղղ ված են գույ քի պաշտ պա նու թյա նը, ի նչ պես 
նաև այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կա տար վել են ան հրա ժեշտ պաշտ պա-
նու թյան կամ ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան պայ ման նե րում3:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տը սահ մա նում է, 
որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է նաև 
ի րա վուն քի ի նք նա պաշտ պա նու թյամբ4:

Չ նա յած ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 1995 թ. խմ բագ րու թյամբ (38 հոդ ված), հե-
տա գա յում նաև 2005 թ. փո փո խու թյուն նե րով (18 հոդ ված) նա խա տես ված են 
ե ղել ի րա վունք նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան դրույթ ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, 2015 
թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում սահ մա նա դի րը, մեր կար-
ծի քով, ար դա րա ցի ո րեն հրա ժար վել է նման կար գա վո րում ե րից՝ նա խա պատ-
վու թյու նը տա լով ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան ձևին։ 

Ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան ձևերն ար տա ցոլ ված են Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րում (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն), ո րոնք նե րա ռում են.

2 Власов А.А., Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации, М., Изд-во им. 
Сабашниковых, 2000, էջ 18:
3 Суханова Е.А., Гражданское право: Т. 1, Учебник, 1994, էջ 160:
4 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված 05.05.1998թ., ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

37

- վար չա կան կար գը, 
- մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային 

մար մին նե րին դի մե լու կար գը, 
- դա տա կան կար գը, (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ և 61-րդ հոդ ված ներ): 
Որ պես ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան մի ջոց՝ սահ մա նա դի րը 

նա խա տե սել է վար չա կան կար գը: Դրա ա րդ յու նա վե տու թյու նը կա յա նում է նրա-
նում, որ վար չա կան մար մին նե րը գոր ծե րը քն նում և դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում-
ներն ըն դու նում են ա ռա վել սեղմ ժամ կե տում:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
վար չա կան մար մին նե րի կող մից ի րեն ա ռնչ վող գոր ծե րի ա նա չառ, ար դա րա ցի և 
ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը, որ պես վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման ե ղա նակ, ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես շա հագր գիռ ան ձի դի մու-
մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, ին չը բխում 
է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի (այ-
սու հետ՝ Օ րենք) 100-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված կար գա վո րու մից: 
Այ սինքն՝ վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ վե լու դեպ քում օ րենս դի րը 
վար չա կան մարմ ին չի վե րա պա հել իր նա խա ձեռ նու թյամբ վնա սի հա տուց ման 
հար ցի լուծ ման հայե ցո ղու թյուն:

 Հետ ևանք նե րի վե րաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
ված են Օ րեն քի 98-րդ հոդ վա ծով, ո րի 1-ին մա սը սահ մա նում է. «Ե թե վնա սը 
որևէ փաս տա ցի դրու թյան` ի վնաս ան ձի փո փո խու թյան մեջ է, ա պա պա տաս-
խա նատ վու թյուն կրո ղը պար տա վոր է վե րաց նել դրա ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե-
րը` նախ կին դրու թյան, ի սկ ե թե դա ան հնար կամ ա նար դյու նա վետ է, ա պա դրան 
հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցով:

Նշ ված կա նո նը կի րառ վում է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրո ղի  վար չա րա րու թյան  հետ ևան քով ա ռա ջա ցած դրու թյու նը, օ րեն քի կամ 
այլ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ փո փոխ ման ու ժով, ոչ ի րա վա չափ է դառ-
նում հե տա գա յում, և այդ դրու թյան հետ ևանք նե րը կա րող են վե րագր վել տվյալ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը կրո ղին և են թա կա չեն վե րաց ման այլ կար գով»:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 15.07.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-984 ո րոշ-
մամբ ար տա հայ տել է հետ ևյալ դիր քո րո շու մը. « Խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա-
կանգ նու մը պա հան ջում է խախտ ման ար դյուն քում տվյալ ան ձի հա մար ա ռա ջա-
ցած բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցում, ի նչն իր հեր թին պա հան ջում է հնա-
րա վո րինս վե րա կանգ նել մինչև ի րա վա խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կը 
(restitutio in integrum)»:

 ՄԻ ԵԴ-ը մի ջազ գային ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ «restitutio in integrum» 
սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայ տել է Պա պա մի կա լո պո պու լոսն ը նդ դեմ 
Հու նաս տա նի գոր ծով 1995 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ի վճ ռով, ո րի 34-րդ կե տում դա-
տա րա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է. «Վ ճի ռը, ո րով Դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
ի րա վուն քի խախ տում, Պա տաս խա նող պե տու թյա նը պար տա վո րեց նում է դա-
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դա րեց նել ի րա վա խախ տու մը և դրա հետ ևանք նե րի դի մաց հա տու ցել այն պես, 
որ հնա րա վո րինս վե րա կանգն վի մինչև ի րա վա խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած 
վի ճա կը»5: 

Ի րա վուն քի վե րա կանգն ման այս մի ջո ցի կի րառ ման հա մա տեքս տում հատ-
կա նշա կան է «հ նա րա վո րինս» եզ րույ թի օգ տա գոր ծու մը, ո րը բո վան դա կային 
կտր ված քով, ը ստ է ու թյան, նշա նա կում է, որ ո րոշ դեպ քում հնա րա վոր չէ ամ բող-
ջու թյամբ վե րա կանգ նել նախ կին ի րա վի ճա կը, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ ը նդ հան րա-
պես հնա րա վոր չէ, ը ստ այդմ է լ՝ ա ռա վել լայ նո րեն կի րառ վում է «just satisfaction» 
փոխ հա տուց ման ե ղա նա կը:

 Պատ ճառ ված վնա սի հետ ևանք նե րի վե րաց ման ի նք նու րույն տե սակ է հան դի-
սա նում նաև հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգ նու մը: Խախտ ված ի րա վուն քի 
վե րա կանգն ման այդ պի սի մի ջո ցը կի րառ վում է այն դեպ քե րում, ե րբ նախ կին 
դրու թյան վե րա կանգ նում ան հնար է կամ ա նար դյու նա վետ:

 Նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման ար դյու նա վե տու թյան չա փա նիշ սահ-
մա նե լով՝ օ րենս դի րը ե լել է նաև վնաս պատ ճա ռած սուբյեկ տի շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան նկա տա ռում ե րից: Մաս նա վո րա պես, այդ պի սի մի ջոց կա րող է կի-
րառ վել այն դեպ քե րում, ե րբ նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նու մը են թադ րում է 
ան հա մար ժեք ա վե լի մի ջոց նե րի վատ նում: Նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման 
ար դյու նա վե տու թյան հար ցը կա րող է գնա հատ վել ի նչ պես վնա սի հա տուց ման 
դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, այն պես 
էլ դա տա րա նի կող մից: Ա նար դյու նա վե տու թյան չա փա նի շը գնա հա տե լիս, կա րող 
են հաշ վի ա ռն վել վե րա կանգն վող ի րա վուն քի բնույ թը, ծա վա լը, այն մի ջոց նե րը և 
ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րոնք պետք է ծախս վեն նախ կին դրու թյան վեր ա կանգ-
նման հա մար, ի նչ պես նաև նույ նաբ նույթ այլ հան գա մանք ներ:

Յու րա քան չյուր դեպ քում, ե թե վար չա կան մար մի նը կա յաց նում է ա կտ, ո րով 
նա խա տես վում է վե րաց նել վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հետ ևանք-
նե րը՝ մինչև ան ձին վնաս պատ ճա ռե լու պա հը ե ղած դրու թյա նը հա մար ժեք այլ 
դրու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցով, ա պա այդ ակ տով պետք է հիմ ա վո րի, թե 
ին չում է դրս ևոր վել նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման ան հնա րի նու թյու նը կամ 
ա նար դյու նա վե տու թու նը6։ 

Օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նա փակ վել է նաև հետ ևան քի վե րաց ման հնա րա վո-
րու թյունն այն դեպ քե րում, ե րբ.

1. փաս տա ցի կամ ի րա վա կան հիմ քե րով հնա րա վոր չէ նախ կին դրու թյան վե-
րա կանգ նու մը, 

2. գո յու թյուն ու նե ցող դրու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է ան ձի հա մար ան վի-
ճար կե լի դար ձած վար չա կան ակ տին (Օ րեն քի 98-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս):

Գտ նում ե նք, որ ա ռա ջին կե տով նա խա տես ված սահ մա նա փա կու մը չի բխում 
օ րենսդ րա կան այլ կար գա վո րում ե րի բո վան դա կու թյու նից և ան ձի՝ խախտ ված 

5 Տե՛ս Papamichalopoulos and others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, Series A no. 330-B, §34:
6 Տե՛ս Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումական ձեռնարկ), Էլեկտրոնային 
տարբերակ, 2019, էջ 98, (http://www.ysu.am)
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ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ան հրա ժեշ տու թյու նից: Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, 
հետ ևան քի վե րաց ման ե ղա նակ նե րից է նաև հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա-
կանգ նու մը, հետ ևա պես նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման ան հնա րի նու թյու նը 
չի կա րող խո չըն դոտ լի նել հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման ե ղա նա կով 
հետ ևան քի վե րաց ման հա մար: 

Իսկ ե րկ րորդ կե տով նա խա տես ված կար գա վո րու մը բխում է ի րա վա կան ո րո-
շա կի ու թյան սկզ բուն քի պահ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից և վար չա կան ակ-
տի ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծից: Այլ կերպ, ե թե առ կա է ան ձի ի րա-
վունք նե րին մի ջամ տող վար չա կան ա կտ, վեր ջինս ի րա զեկ ված է այդ ակ տի մա-
սին և մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում իր ի րա վունք-
նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար, ա պա այդ ժամ կետ ներն ան ցնե լուց և վար չա կան 
ա կտն ան բո ղո քար կե լու դառ նա լուց հե տո վեր ջինս չի կա րող իր ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգ նում հայ ցել այդ պի սի ե ղա նա կով: Նման տրա մա բա նու թյու նը բխում 
է նաև ՄԻ ԵԴ-ի ար տա հայ տած դիր քո րո շում ե րից: Այս պես, ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ 
ժամ կե տային սահ մա նա փա կում ե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող-
մից, հե տա պն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա-
վա կան ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ-
պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայց ե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար-
դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քն նել 
այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց-
նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` 
բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տա-
յին սահ մա նա փա կում ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք է 
սահ մա նա փակ վի7: 

Սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րեն քով պահ պան վող շա-
հե րի պաշտ պա նու թյան հիմ ա կան ձևը դա տա կանն է, ո րը, ի տար բե րու թյուն 
վար չա կան կար գի, ա ռա վել ո րա կյալ է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սը սահ մա նում է, որ յու-
րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա-
կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի 
ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա-
րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու-
թյան ի րա վունք: 

7 Տես` Ստաբբինգսը և մյուսներն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով ՄԻԵԴ-ի 22.10.1996 
թվականի վճիռը, կետեր 51,55:
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և Կոն վեն ցի ան, ե րաշ խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, սահ մա նում են ան-
ձի՝ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե լու ի րա-
վունքն ան ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե-
րի խախ տում ե րի դեպ քում ստա նա լու ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան 
պաշտ պա նու թյուն ան ձն ստա նում է վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ-
գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված 
ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) իր ո րո-
շում ե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի 
ի րա կան և իր բնույ թով` լուրջ: Վե ճը չի կա րող կապ ված լի նել ան ձի քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ ան նշան կամ հե ռա կա 
կեր պով, այլ հենց այդ ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կազ մեն 
հայ ցի ա ռար կան, և վե ճի հնա րա վոր լու ծու մը պետք է վճ ռա կան ու ու ղ ղա կի նշա-
նա կու թյուն և ազ դե ցու թյուն ու նե նա պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի վրա8: 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա-
մար, որ պես կա նոն, հետ ևան քի վե րաց մանն ու ղղ ված հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման կամ պա հան ջի ներ կա յաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն չի ա ռա-
ջա նում և հիմ ա կան պա հան ջի լուծ ման դեպ քում վե րա կանգն վում են խախտ-
ված ի րա վունք նե րը: Օ րի նակ՝ մի ջամ տող վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նաչ վե-
լու դեպ քում տվյալ ակ տը կորց նում է ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու իր 
ու նա կու թյու նը և դա դա րում է ան ձի ի րա վունք նե րին մի ջամ տու թյու նը: Սա կայն 
այլ է ի րա վի ճա կը, ե րբ ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ա կտն ար դեն կա տար վել է, 
որ պի սի պայ ման նե րում ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում վե րաց նել այդ ակ տով 
ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րը:

 Խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նկա տա ռում ե րով նա խա տես վել 
է վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով հետ ևանք նե րի վե րաց ման ա ծան ցյալ 
պա հան ջի ներ կա յաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Նշ ված հա րա բե րու թյու նը կար-
գա վոր վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծով, ո րի 
հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման կամ 
ճա նաչ ման հայ ցի հետ կա րող է ներ կա յաց վել պա հանջ այն հետ ևանք նե րը վե-
րաց նե լու մա սին, ո րոնք ա ռա ջա ցել են վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի կամ վի-
ճարկ վող գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) կամ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե-
լու կամ վար չա կան ա կտ չըն դու նե լու հետ ևան քով։

8 Տես Լը Քոմպտեն և մյուսներն ընդդեմ Բելգիայի թիվ 6878/75 դիմումով ՄԻԵԴ 23.06.1981 թվականի 
վճիռը, պարբ. 47, Բենթհեմ ընդդեմ Նիդերլանդների թիվ 8848/80 դիմումով ՄԻԵԴ 23.10.1985 
թվականի վճիռը, պարբ. 32 https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-57522%22]}:
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 Նախ ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ներ-
կա յաց վող հետ ևան քի վե րաց ման պա հան ջի է ու թյու նը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ-
մա նում է, որ հիմ ա կան է այն պա հան ջը, ո րի լուծ ման ար դյուն քում կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը կան խո րո շում է դրա նից ա ծանց վող պա հանջ նե րի լուծ ման 
ելքը։

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ որ պես հետ ևանք նե րի վե րա ցում, կա րող է ներ կա-
յաց վել այն պի սի պա հանջ, ո րի լուծ ման ել քը կան խո րո շում է դրա նից ա ծանց-
վող պա հանջ նե րի լու ծու մը: Դա տա կան պրակ տի կա յում կար ևոր վում է պա հան ջի 
ա ծան ցյալ բնույ թի ճիշտ գնա հատ ման և ո րոշ ման հար ցը, որ տեղ է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի հետ ևան քի վե րաց ման պա հան ջի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի բա ցա հայ տու մը և գնա հա տու մը: Այլ կերպ, 
ե թե հետ ևան քի վե րաց ման պա հան ջի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
կա րող են ու նե նալ, ի թիվս հիմ ա կան պա հան ջով ներ կա յաց ված, նաև այլ հան-
գա մանք ներ, ա պա այդ պի սի պա հան ջը չի կա րող քն նու թյան ա ռար կա դարձ վել 
որ պես հետ ևան քի վե րաց ման ա ծան ցյալ պա հանջ:

 Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է պատ շաճ գնա հա տա կան տալ նաև պա հանջ-
նե րի պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյա նը՝ հետ ևանք նե րի վե րաց ման 
մի քա նի պա հանջ ներ ներ կա յաց վե լու դեպ քում հա ջոր դա կան պա հան ջի լուծ ման 
ել քը պետք է ու ղ ղա կի ո րեն պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի մեջ գտն վի նա խորդ 
պա հան ջի հետ և կան խո րոշ վի վեր ջի նիս լուծ ման ել քով: Ի սկ նման պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պի ը նդ հատ ման դեպ քում հա ջոր դող պա հանջ նե րը չեն կա-
րող դիտ վել որ պես հետ ևան քի վե րաց ման ա ծան ցյալ պա հանջ ներ: Օ րի նակ՝ ե թե 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա կնք վում է գոր ծարք, ո րից ծա գող ի րա վունք նե-
րը ստա նում են պե տա կան գրան ցում, ա պա որ պես վար չա կան ակ տի ան վա վե-
րու թյան հետ ևանք կա րող է հա մար վել ոչ թե գրանց ման ան վա վե րու թյու նը, այլ 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյու նը, քա նի որ ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման հիմք 
է հան դի սա ցել ոչ թե հիմ ա կան պա հան ջով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը, այլ 
գոր ծար քը: 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ դա տա կան պրակ տի կան ըն թա ցել է այն ու ղ ղու-
թյամբ, որ հետ ևան քի վե րաց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար չի պա հանջ-
վում ի նք նու րույն հիմ քե րի ներ կա յաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ի նչ պես նաև չեն 
կի րառ վում դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը պահ պա նե լու կա նոն նե րը, քա նի որ 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյունն ակ նա ռու է: Վե րը նշ ված օ րի-
նա կի պա րա գա յում, հիմ ա կան պա հան ջով վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ նե րը պահ պան վե լու կամ վե րա կանգն վե լու դեպ քում դա տա վա րա կան 
բա ցա սա կան հետ ևանք ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ որ պես հետ ևան քի վե րա ցում 
ներ կա յաց ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի հա մար, ե թե նույ նիսկ Հայց վորն այդ գրանց ման մա սին ի րա զեկ վել է ա վե լի 
վաղ: Նշ վա ծը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ կա րող է ներ կա յաց վել հետ ևան քի վե-
րաց ման ցան կա ցած պա հանջ. դրանք պետք է հա մա պա տաս խա նեն օ րենսդ րու-
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թյամբ նա խա տես ված պա հանջ նե րին, են թա կա լի նեն դա տա րա նում քն նու թյան 
և հե տապն դեն խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու նպա տակ:

 Հետ ևան քի վե րաց ման պա հան ջի ներ կա յաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման 
է հան դի սա նում նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր 
հայ ցային վա րույ թով նա խա տես ված՝ վի ճարկ ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու-
թյան կա տար ման կամ ճա նաչ ման հայ ցի առ կա յու թյու նը: Նշ վա ծից հետևում է, 
որ հա տուկ վա րույ թի կար գով հե տևան քի վե րաց ման պա հանջ չի կա րող ներ կա-
յաց վել, ե թե հա տուկ վա րույ թը կար գա վո րող դա տա վա րա կան նոր մերն ու ղ ղա-
կի ո րեն չեն նա խա տե սում այդ պի սի պա հան ջի ներ կա յաց ման հնա րա վո րու թյուն: 
Օ րի նակ՝ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե-
րյալ գոր ծե րով ներ կա յաց ված հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը գործն, 
ը ստ է ու թյան, լու ծող դա տա կան ա կտ է կա յաց նում նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը 
ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և դրա հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու վե րա բերյալ, ի սկ 
նման պա հան ջի և հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում նաև 
պար տա վո րեց նում է նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը:

Նշ վա ծից հետ ևում է նաև, որ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը 
վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով չի կա րող ներ կա յաց վել այն պի սի հետ ևան-
քի վե րաց ման պա հանջ, քան նա խա տես ված է հա տուկ վա րույ թը կար գա վո րող 
ի րա վա նոր մե րով: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման վել է, որ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան 
կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու ար դյուն քում պատ ճառ-
ված վնա սը հա տու ցե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում 
դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով հայց-
վո րին պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու մա սին: 

Այ սինքն՝ հա տուկ վա րույ թով թույ լատ րե լի է հա մար վել նաև վնա սի հա տուց-
ման վե րա բե րյալ պա հան ջի ներ կա յա ցու մը, սա կայն այդ գլ խի կա նոն նե րով քնն-
վող գոր ծե րով, որ պես հետ ևան քի վե րա ցում, չի կա րող ներ կա յաց վել, օ րի նակ, 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ:

 Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մասն ու ղ ղա կի ո րեն սահ մա նում է, որ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան հետ ևան-
քով ծա գող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող բո լոր գոր ծե-
րը, նե րա ռյալ` վա վե րաց ված գոր ծարք նե րի կող մե րի միջև ա ռա ջա ցած վե ճե րը, 
ը նդ դա տյա են ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նին, ե թե 
դրանք, սույն գլ խի հա մա ձայն, քն նու թյան են թա կա պա հանջ նե րից ա ծանց վող 
պա հանջ ներ չեն: Այլ կերպ, տվյալ վա րույ թով չի կա րող քն նարկ ման ա ռար կա 
դարձ վել նաև գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հե տևանք ներ կի րա ռե լու պա հան ջը: 

Մեր դի տարկ մամբ, ան հրա ժեշտ է վե րա նայել հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով 
ներ կա յաց վող հետ ևանք նե րի վե րաց ման պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու սահ մա-
նա փա կում ե րը՝ այդ վա րույթ նե րով նա խա տե սե լով խախտ ված ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն ման ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ:

 Վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ներ կա յաց ված հետ ևանք նե րի վե րաց-
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ման պա հանջ նե րի քն նու թյան հա ջորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը վե րա բե րում է 
կի րա ռե լի դա տա վա րա կան նոր մե րին: 

Օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վել է նաև քա ղա քա ցի աի րա վա կան ա ծան ցյալ 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, որ պի սի պա հանջ քն նու թյան նկատ-
մամբ կի րա ռե լի են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի կա նոն նե րը, ե թե դրանց կի րա ռու մը չի հա կա սում վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րա գր ված սկզ բունք նե րին։ Այ սինքն՝ 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա ցի աի րա վա կան ա ծան ցյալ պա հան-
ջի քննու թյան ժա մա նակ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գր քի կա-
նոն նե րը կի րա ռե լի են նաև այն դեպ քե րում, ե րբ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսդրու թյամբ սահ ման ված են այլ կա նոն ներ: Վե րը նշ ված ար գել քը վե րա-
բե րում է մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ գլ խով ամ-
րագրված սկզ բունք նե րին քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նոր մե րի հա կա-
սու թյա նը: 

Այս խնդ րի լու ծու մը նախ կի նում ըն դու նե լի չէր հա մար վում այն ան հիմ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ, որ ի բր մաս նա գի տաց ված դա տա րա նը չի կա րող ան հրա ժեշտ 
ար հես տա վար ժու թյամբ կի րա ռել քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կա նոն նե-
րը։ Տվյալ դեպ քում, սա կայն ան տես վում էր, որ խոս քը բնավ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան բարդ կա նոն նե րի մա սին չէ, քա նի որ հիմ ա կան պա հան ջի 
ա ռն չու թյամբ պար զու թյան դեպ քում, քա ղա քա ցի աի րա վա կան ա ծան ցյալ պա-
հան ջի քն նու թյու նը որ ևէ բար դու թյուն ի րե նից չի ներ կա յաց նում9։

Abstract. The Constitution and the Convention guarantee the rights of individuals to effective 
means of protecting the legal protection of their rights and freedoms and judicial protection, defines 
a person’s right to appeal to a court called conditions to restore violated personal rights. The right 
to appeal to a court provides legal guarantees for an individual to obtain effective legal protection in 
case of violations of his rights.

The article is devoted to remediation as a means of restoring human rights abuses by authorities.
Such measures are provided both in administrative proceedings and in the administrative 

process. Explain the elements of content of the term “legal protection”, the main features of the 
elimination of consequences in administrative proceedings and in the administrative process are 
presented, restrictions on such claims and enforcement issues have been discussed.

Аннотация. Конституция и Конвенция гарантируют права человека на эффективные сред-
ства защиты, юридическую защиту их прав и свобод и судебную защиту, определяют право 
че ловека на обращение в суд и условия для восстановления нарушенных личных прав. Право 
на обращение в суд обеспечивает юридические гарантии физическому лицу для полу ч ения эф-
фективной правовой защиты в случае нарушения его прав.

Статья посвящена изучению способов устранения последствий как средства восстановления 
нару шен ных прав человека органами управления. Такие меры предусмотрены как в админист-

9 Տես Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումական ձեռնարկ), Էլեկտրոնային 
տարբերակ, 2019, էջեր 167-168, (http://www.ysu.am):
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ра тив ном судопроизводстве, так и в административном процессе. В статье рассматривается 
определение термина «правовая защита», представлены основные особенности требований к 
устра нению пос ледст вий в административном судопроизводстве и в административном про-
цессе, проанализированы ограничения на предъявление таких требований, вопросы право при-
мени тельной прак тики.

 

 Բա նա լի բա ռեր – ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն, հետ ևան քի վե րա ցում, ի րա վուն քի վե րա-
կանգ նում, վար չա կան վա րույթ, վար չա կան դա տա վա րու թյուն:

Keywords: legal protection, elimination of consequences, restoration right, administrative 
process, administrative proceedings.

Ключевые слова: правовая защита, устранение последствий, восстановление прав, 
административный процесс, административное судопроизводство.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ШТРАФА 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА НАКАЗАНИЯ 

SOME ASPECTS OF THE APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION 
OF A FINE AS AN ALTERNATIVE FORM OF PUNISHMENT

ՏՈՒԳԱՆՔԻ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԺԱՏԵՍԱԿԻ 
ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ և ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ

В свете реализации принципа гуманизма одним из приоритетных направлений 
развития уголовно-исполнительной системы является совершенствование 
системы альтернативных наказаний, одним из которых выступает штраф. Право-
применители большинства зарубежных стран сходятся во мнении, что лишение 
свободы зачастую обладает низкой эффективностью, а наиболее действенным 
видом наказания является именно штраф, так как дает наиболее низкий уровень 
рецидива преступлений.  Однако необходимо указать, что наличие определенных 
пробелов в законодательном регулировании штрафа как вида уголовного 
наказания, зачастую создает трудности в правоприменительной практике. В 
частности, отсутствует единство в теории уголовного права по вопросам наличия в 
действиях лица, уклоняющегося от уплаты штрафа, признаков злостности. Данный 
тип неправомерного посткриминального поведения, во-первых, свидетельствует 
о том, что осуждённый не сделал необходимых выводов из факта вынесения 
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обвинительного приговора; во-вторых, способен порождать пессимизм среди 
граждан (включая потерпевших от преступления) при оценке эффективности 
правосудия (умаляет авторитет соответствующих правоохранительных органов); 
в-третьих, серьёзно подрывает идею неотвратимости уголовной ответственности, 
порождает чувство безнаказанности за предшествующую преступную деятель-
ность и, наконец, укрепляет решимость уклониться от отбывания наказания1. В 
теории существуют дискуссии по вопросу о сущности злостного уклонения от 
уплаты штрафа и определения его признаков. 

Отсутствует также единство мнений относительно возможности уплаты 
штрафа, назначенного несовершеннолетнему, его родителями или законными 
представителями. Данный вопрос нуждается в детальном рассмотрении в первую 
очередь через призму принципа вины и личной ответственности. «С подобным, 
разумеется, категорически нельзя согласиться,- пишет Н. А. Лопашенко,- 
поскольку такой шаг посягает не только на принцип личной ответственности, но 
и на принципы вины и справедливости. Позиция разработчиков законопроекта, 
а также законодателей, бездумно принявших такое положение, мягко говоря, 
вызывает удивление и недоумение»2.

В науке уголовного права существует мнение, что штраф как вид уголовного 
наказания является неэффективным в борьбе с преступностью, поскольку 
своими основными целями он имеет кару и общее предупреждение совершения 
преступлений, а на достижение целей частной превенции и исправления 
осужденного ориентирован в меньшей степени3. Приведенный аргумент на 
наш взгляд не является убедительным, поскольку штраф, представляя собой 
меру экономического характера, в первую очередь направлен на ущемление 
имущественных интересов осужденных и в этом смысле способен оказать 
определенное нравственно-психологическое воздействие на них.

Рассматривая уголовно-правовую сущность штрафа как вида уголовного 
наказания, следует затронуть некоторые аспекты, затрудняющие его реализацию 
и снижающие эффективность достижения целей уголовного наказания в целом.

Первым аспектом, который необходимо рассмотреть, является вопрос о 
законодательной регламентации злостного уклонения осужденного от уплаты 
штрафа. Неясной представляется логика законодателя, дающего определение 
злостного уклонения от уплаты штрафа, однако при этом оставившего без 
внимания и надлежащей законодательной регламентации дефиниции самого 
«уклонения» от уплаты штрафа. Согласно ст. 32 УИК РФ, злостно уклонившимся 

1 Кругликов Л.Л., Тимофеева Е.А., Юридическая природа злостного уклонения от отбывания наказания: 
дискуссионные вопросы // Вестник Владимирского юридического института. - 2008. - № 2. - С. 64.
2 Лопашенко Н.А., Основы уголовно-правового воздействия. - СПб., Юридический центр Пресс, 
2004. - С. 233.
3 Осипов П.П., Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л., 
1976. С. 89–90.
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от уплаты штрафа признается лицо, не уплатившее штраф либо его часть 
в установленный срок. Как видим, данное обстоятельство слишком узко и не 
представляет возможности учесть и принять во внимание причины, по которым 
штраф не был уплачен в срок.

По данному вопросу Пленум Верховного суда РФ в постановлении № 21 «О 
практике применения судами законодательства об исполнении приговора» от 20 
декабря 2011 года отмечает, что «По смыслу закона, установление других условий, 
кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение 
осужденного судебными приставами-исполнителями о возможности замены 
штрафа другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах неуплаты 
штрафа, представление сведений об имущественном положении осужденного 
и источниках его доходов), для признания осужденного злостно уклоняющимся 
от уплаты штрафа не требуется. Однако при рассмотрении вопроса о замене 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, другим видом наказания 
суду необходимо проверять доводы о том, что осужденный не уклонялся 
от уплаты штрафа, а не уплатил его в срок по уважительным причинам». К 
таким уважительным причинам относятся появившиеся после постановления 
приговора обстоятельства, вследствие которых осужденный лишен возможности 
уплатить штраф в срок4. В то время как до  недавнего времени служба судебных 
приставов, обращаясь в суд с представлением о замене штрафа более строгим 
наказанием ввиду злостного уклонения осужденного от его штрафа, вынуждена 
была доказывать тот факт, что у осужденного имелась реальная возможность 
заплатить штраф5.

 Таким образом, нарушение сроков уплаты штрафа автоматически влечет за 
собой признание лица злостно уклонившимся от его уплаты, что представляется 
не совсем верным регулированием. Ведь действительно, причины неуплаты 
штрафа разнообразны и подобное законодательное регулирование последствий 
«злостной» неуплаты штрафа не позволяет в каждом конкретном случае 
проявить индивидуальный подход. Безусловно, в ряде случае лицо попросту 
руководствуется стремлением избежать исполнение данного вида наказания, 
однако, как показывает практика, зачастую лицо объективно не обладает 
возможность произвести уплаты в установленный срок.

Проблема заключается в том, что «злостность» - это оценочная категория, и 
в условиях отсутствия четких критериев определения злостности уклонения от 
уплаты штрафа мы сталкиваемся с различными, порой субъективными оценками 
судов того или иного случая уклонения. Как замечает А.В. Бриллиантов, «понятие 
«злостное уклонение» является одновременно и оценочным, и императивно 
определённым. Для каждого вида наказания понятие «злостно уклоняющийся» 

4 Бриллиантов А.В.,  Кауфман М.А., Уголовное право России. Общая часть. – М.: ЮСТИЦИЯ. С. 264.
5 Шевелева С.В., Ответственность за уклонение от уплаты штрафа по уголовному законодательству 
России. – М.: Союз криминалистов и криминологов. 2018. № 2. С. 113.
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имеет собственное содержание»6.
Семантический анализ слова «злостный» позволяет определить его в значении 

«грубое (злонамеренное) и частое (неоднократное) нарушение правил, норм пове-
дения». Так, если мы обратимся к вопросу о злостном уклонении от отбывания 
иcправительных либо обязательных работ, то там привнесена определенная 
конкретика – повторность (неоднократность) нарушения порядка и условий отбы-
вания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за 
любое из указанных нарушений.

Некоторые ученые, анализируя понятие «злостности», отмечают, что она 
является сугубо субъективной категорией. Так, например,  Р.В. Калегов, ссылаясь 
на Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова (М., 1940) отмечает, что 
«слово «злостный» означает: 1) исполненный зла, злых умыслов; 2) сознательно 
недобросовестный; 3) закоренелый во зле, в чем-нибудь дурном», и далее делает 
вывод о том, что рассматриваемое понятие относится к субъективной сфере, т.е. 
характеризует психическое отношение субъекта к своим действиям7.

Злостность, на наш взгляд, обязательно должна предполагать признак 
«повторности», то есть повторение правонарушения. Однако, как показывает 
анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, понятие 
«злостности» уклонения разнится в зависимости от вида наказания и отнюдь не 
всегда предполагает такой признак, как «повторность». 

Для обеспечения системности законодательства в рассматриваемой сфере и 
повышения эффективности исполнения штрафа рекомендуем установить в УК 
РФ и УИК РФ возможность по усмотрению суда принудительного взыскания 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, в случае злостного 
уклонения от его уплаты8.

Необходимо также привести анализ судебной практики Республики Армения 
по рассматриваемому вопросу. Так, в решении по делу Гургена Агаджаняна от 
13.01.2021 г. № ТД/0132/01/20 отмечено, что 19.11.2020 г. в суд общей юрисдикции 
первой инстанции Тавушской области РА из Тавушского областного органа 
службы пробации Министерства юстиции РА поступило ходатайство о замене 
штрафа, назначенного Агаджаняну на обязательные работы. В тот же день Гурген 
Агаджанян представил в территориальный орган службы письменное заявление, 
согласно которому он не работает и, соответственно, не имеет возможности 
произвести оплату в назначенные приговором сроки и размере. Прокурор 
прокуратуры Тавушской области отметил, что при таких обстоятельствах следует 

6 Бриллиантов А.В., Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе // Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2012. - № 5. - С. 15-16.
7 Калегов Р.В., Проблемы применения в исполнительном производстве статьи 157 «Злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ // Практика 
исполнительного производства. – 2009. – № 1.
8 Родионов А.И., Исполнение наказания в виде штрафа:  некоторые проблемы и противоречия право-
вой регламентации.: - М.: Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2020. № 1. С. 21.
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констатировать об отсутствии в действиях осужденного признаков злостности 
уклонения от уплаты штрафа и при определении размера обязательных работ 
данный факт следует принимать во внимание.

В связи с отмеченным судебным решением из армянской судебной практики 
возникает вопрос применительно к российской правовой действительности: 
в пункте 5.1 Постановления Пленума ВС РФ  от 22 декабря 2015 г. N 59 «О 
внесении изменений в некоторые постановления пленума верховного суда 
Российской Федерации по уголовным делам» отмечается, что «необходимо 
разъяснить судам, что сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных 
средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа 
в срок». Таким образом, исходя из приведенного положения и перенесения его 
на вышеотмеченный пример из судебной практики следует, что в РФ действия 
Гургена Агаджаняна были бы признаны злостным уклонением, что, на наш взгляд 
не является правильным и требует надлежащего переосмысления.

Продолжая исследование, необходимо также отметить, что, например, в ст. 
59  нового Уголовного кодекса Республики Армения приведено понятие лица, 
признающегося уклоняющимся от уплаты налогов. Так, уклонившийся от уплаты 
штрафа считается осужденный, который:

1) в течение десяти рабочих дней после надлежащего уведомления 
пробационной службой о штрафе, не представил квитанцию об уплате штрафа 
в уполномоченный орган, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 
настоящей статьи;

2) нарушил порядок и условия отсрочки уплаты штрафа или уплаты штрафа 
по частям.

Подобное регулирование безусловно признается положительным шагом и 
заслуживает внимания.

Таким образом, подытоживая анализируемую проблему, следует еще раз 
отметить, что злостность «отражает стойкость противоправного поведения лица, 
продолжение неисполнения им обязанности после вынесенного официального 
предупреждения или принятия мер соответствующими государственными 
органами»9. Однако, как видим, из буквального толкования соответствующих 
норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства не следует явным 
образом выраженное намерение лица уклонить от уплаты штрафа, несмотря на 
присутствие таковой возможности. 

Именно в связи с расплывчатостью понятия злостности, неоднозначностью 
ее толкования в правоприменительной практике и как следствие этого – 
разрозненностью вынесенных судебных решений, полагаем целесообразным 
закрепить на законодательном уровне дополнительные критерии при установлении 

9 Спивак С.Г., Проблемы исполнения наказания в виде штрафа // Исполнительное право. 2014. № 2. 
С. 4.
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в действиях лица, уклоняющегося от уплаты налогов, признаков злостности. 
В качестве таких критериев предлагаем установить обязательное письменное 
предупреждение, сделанное судебным приставом-исполнителем осужденному, 
после которого, штраф, тем не менее, не был уплачен. То есть, как мы уже 
отметили выше, нужно установить именно повторность неуплаты (при наличии 
возможности) после вынесенного предупреждения с установлением нового срока, 
для того чтобы вести разговор о злостном уклонении от уплаты штрафа. Если 
осужденный скрылся со своего постоянного местожительства (то есть в данном 
случае можно говорить о сокрытии от контроля), то это тоже следует рассматривать 
в качестве критерия злостности уклонения. Продолжая сказанное, следует 
отметить о необходимости осуществления и постановки на профилактический 
учет осужденных к штрафу, проведение с ними профилактической работы, что 
может оказать дополнительный положительный эффект в их исправлении.

Следующим вопросом, требующим рассмотрения, является вопрос о замене  
штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты иным видом наказания. При 
этом проблема сводится к тому, что, во-первых, ввиду действующего законо-
дательного регулирования данного вопроса создаются широкие предпосылки для 
судейского усмотрения, и, во-вторых, об эффективности заменяемого наказания и 
его способности достичь целей наказания. В частности, заменяя штраф, в случае 
злостного уклонения от его уплаты, на более строгий вид уголовного наказания, 
суд действует исключительно по собственному усмотрению10.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что зачастую 
при злостном уклонении от уплаты штрафа, осужденному назначается наказание, 
не предусмотренное санкцией соответствующей статьи Особенной части 
Уголовного кодекса, что выступает ничем иным, как проявлением судейского 
усмотрения. То есть даже в тех случаях, когда санкция статьи предусматривает 
альтернативные виды наказаний, судьи могут выйти за ее пределы и назначить 
иной вид наказания. Так, например, в соответствии с ч.5 ст. 46 УК РФ «В случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом 
исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 
подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением 
лишения свободы». В новом уголовном кодексе Республики Армения подобное 
усмотрение отсутствует и имеет место быть достаточно грамотный подход к 
решению проблемы, а именно – в соответствии с ч. 10 ст. 59 нового УК РА «В 
случае уклонения от уплаты штрафа взыскивается имущество, эквивалентное 
определенному судом размеру штрафа, если таковое имеется. Если такого 
имущества нет, то штраф заменяется лишением свободы». Там же далее отмечается, 

10 Лядов Э.В., Ответственность осужденных за уклонение от отбывания наказаний, альтернативных 
лишению свободы // Вестник ВЭГУ № 5 (79) 2018. С. 3.
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что штраф заменяется лишением свободы и в том случае, если он не предусмотрен 
санкцией соответствующей статьи Особенной части в качестве наказания.   Что же 
касается Уголовного законодательства Российской Федерации, то первоначально 
при уклонении лица от отбывания штрафа он не может быть заменен лишением 
свободы, однако впоследствии, лицо, которому штраф, заменен обязательными 
или исправительными работами, от отбывания которых оно также уклоняется, 
может быть назначено (в порядке замены) наказание в виде лишения свободы. 
Безусловно поддерживая подход армянского законодателя в части установления 
возможности замены штрафа лишением свободы, полагаем, что в определенных 
случаях следует также оставить возможность замены штрафа обязательными 
или исправительными работами. В качестве направления совершенствования 
законодательства представляется возможным на законодательном уровне 
выделить критерии, руководствуясь которыми суды будут применять назначать 
тот или иной вид наказания в порядке замены. 

Следующим вопросом, требующим научного освещения и внесения 
соответствующих изменений на законодательном уровне, является положение, 
закрепленное в ч. 2 ст. 88 УК РФ, согласно которому «Штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия». Данное положение 
вызвало неоднозначную реакцию и различные дискуссии в научных кругах.

Предусмотрение возможности уплатить штраф родителями вместо 
несовершеннолетних является нарушением ряда основополагающих принципов 
уголовного права, таких как принцип вины, принцип личной ответственности и 
справедливости. Так, А.В. Бриллиантов отмечает, что «установление возможности 
уплаты штрафа за несовершеннолетнего его родителями входит в противоречие 
с доктриной уголовного права, так как ведет к нарушению принципов вины, 
равенства граждан перед законом, личной ответственности за совершенное 
преступление». Так, А.О. Долматов утверждает: «Следствием отсутствия в Уго-
ловном кодексе РФ принципа личной виновной ответственности является испол-
нение наказания в виде штрафа родителями осужденного несовершеннолетнего. 
Такая ситуация становится возможной благодаря действующей редакции статьи 
88 Уголовного кодекса РФ».

В Уголовном кодексе Республики Армения, равно как и в новом Уголовном 
кодексе РФ, данная проблема отсутствует и штраф назначается несовершенно-
летнему только при наличии у него самостоятельного заработка либо наличия 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. В Российской Федера-
ции складывается парадоксальная ситуация, при которой родители уплачивают 
штраф вместо несовершеннолетнего, однако в случае их злостного уклонения 
от уплаты такового, суд постановляет о замене штрафа другим видом наказания 
самому несовершеннолетнему. 

Обсуждая вопрос о целесообразности назначения штрафа осужденному и его 
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превентивном значении, полагаем, что можно воспользоваться также институтом 
условного осуждения. В действующей редакции ст. 73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации отсутствует возможность условного осуждения к штрафу. 
Однако полагаем, что в определенных случаях возложение соответствующих 
ограничений, предусмотренных институтом условного осуждения, может 
оказать дополнительный положительный превентивный эффект, в связи с 
чем, представляется возможным рассмотреть вопрос о расширении видов 
наказаний, предусмотренных в ст. 73 УК РФ и предусмотрении в нем и штрафа. 
Следует отметить, что подобная практика имеется в Швейцарии и находит свое 
законодательное закрепление в ст. 96 УК (Условное осуждение). 

Полагаем, что если судом был назначен альтернативный вид уголовного 
наказания, однако лицо уклонилось от его отбывания, и, таким образом, цели 
наказания не были достигнуты, его следует заменить наказанием, связанным с 
лишением свободы. Так,  А.П. Титаренко также отмечает, что «анализ мнений 
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций показал, что большинство 
практических работников (72,2%) считают необходимым в случае злостного 
уклонения от отбывания наказания без изоляции осужденного от общества 
заменять его лишением свободы независимо от ранее назначенного судом 
наказания»11. Анализ правоприменительной практики показывает, что  штраф 
заменяется обязательными либо исправительными работами, и, зачастую, такое 
положение является более выгодным для осужденного, злостно уклоняющего от 
уплаты штрафа.   

Э.В. Лядов указывает, что «действующее уголовное законодательство преду-
сматривает два вида ответственности за уклонение от отбывания вышеуказанных 
наказаний. Первый заключается в замене изначально назначенного наказания 
на другой более строгий вид, второй состоит в привлечении к уголовной 
ответственности за уклонение от отбывания наказания, то есть в последнем 
случае уклонение представляет собой отдельное преступление, предусмотренное 
Особенной частью УК РФ». В связи с этим А.И. Чучаев отмечает, что «применение 
обозначенных способов нецелесообразно в случае привлечения к ответственности 
несовершеннолетних за уклонение (злостное уклонение) от отбывания 
исследуемого наказания, потому что замена на иное наказание, не связанное 
с лишением свободы, вступает в противоречие с целью рассматриваемого 
наказания, заключающейся в изъятии осуждённого из той области, в которой его 
деятельность способна причинить вред интересам общества»12. 

Пленум ВС отмечает, что сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных 

11 Титаренко А.П., Влияние правил замены наказания при злостном уклонении осужденного от его 
отбывания на уголовно-исполнительные отношения // Барнаульский юридический институт МВД 
России. № 3 (3). 2013. С. 62-64.
12 Чучаев А.И., Уголовно-правовое обеспечение реализации наказания // Вестник Владимирского 
юридического института. 2007. № 4 (5). С. 263.
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средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа 
в срок. То есть буквальное толкование позволяет заключить, что отсутствие у 
осужденного денежных средств и неуплата штрафа вследствие именно этой 
причины должно признаваться злостным уклонением, что на наш взгляд неверно. 
Данное обстоятельство также можно поставить во главу угла при решении вопроса 
о заменяющем виде наказания. В частности, в данном случае, на наш взгляд нет 
необходимости замены штрафа наиболее строгим видом наказания – лишением 
свободы. 

«Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенный в качестве 
основного наказания, в случае злостного уклонения от его уплаты заменяется 
наказанием в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом назначенное наказание 
не может быть условным. Приведенные законодательные положения ч. 5 
ст. 46 УК РФ вызвали вопросы относительно допустимости замены штрафа 
лишением свободы в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ. Верховный Суд Российской 
Федерации по данному вопросу пояснил следующее. По смыслу ч. 5 ст. 46 УК РФ 
на осужденных к наказанию в виде штрафа за преступления, предусмотренные 
ст.ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ, не распространяется положение о невозможности 
замены штрафа лишением свободы. Таким образом, в отношении этих лиц 
замена штрафа лишением свободы возможна»13. Там же автор отмечает, что 
подобный дифференцированный подход законодателя к замене штрафа в случае 
злостного уклонения от его уплаты явился поводом для обращения осужденных за 
совершение коррупционного преступления в Конституционный Суд Российской 
Федерации.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, «злостное 
уклонение от уплаты назначенного штрафа явно свидетельствует о невозможности 
достижения закрепленных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации 
целей наказания — восстановления социальной справедливости, а также 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 
При этом в настоящее время одной из системных угроз безопасности Российской 
Федерации признается коррупция (подпункт «а» пункта 7 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460), включающая в себя дачу и получение 
взятки (подпункт «а» пункта 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). Соответственно предусмотренная 
частью пятой статьи 46 УК Российской Федерации замена штрафа, назначенного 

13 Морозова Ю.В., Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свободы 
— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2015. — С. 20.
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в качестве основного наказания за совершение коррупционного преступления, 
в случае злостного уклонения от его уплаты наказанием в пределах санкции, 
предусмотренной соответствующей статьей Особенной части этого Кодекса (в 
том числе статьей 290), направлена на достижение целей наказания и позволяет 
учесть законодательную оценку общественной опасности таких деяний».

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 
марта 2003 года N 3-П, законодательное установление ответственности и наказания 
без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих объективное и 
разумное обоснование и способствующих адекватной юридической оценке 
общественной опасности как самого преступного деяния, так и совершившего 
его лица, и применение мер ответственности без учета характеризующих 
личность виновного обстоятельств противоречили бы конституционному запрету 
дискриминации и выраженным в Конституции Российской Федерации принципам 
справедливости и гуманизма.

Разделяя позицию Конституционного Суда Российской Федерации, в то же 
время полагаем, как мы и отметили выше, что представляется целесообразным 
расширение случаев замены уклонения от уплаты штрафа лишением свободы. На 
наш взгляд, в случае совершения ряда иных преступлений также представляется 
нецелесообразным и не способствующим достижению целей наказания замена 
штрафа, например, исправительными работами, что, однако, может оказаться 
вполне выгодным для самого осужденного.

В рамках настоящего исследования считаем целесообразным обратиться и к 
штрафу как виду уголовного наказания, назначаемого в отношении юридических 
лиц. Сказанное представляется особенно актуальным в свете принятия нового 
Уголовного кодекса Республики Армения, что, в свою очередь, может послужить 
основой для дальнейших теоретических разработок и в российской правовой 
действительности. Статья 129 нового УК регламентирует порядок назначения 
юридическому лицу штрафа как вида уголовного наказания. Следует отметить, что 
в теории уголовного права сложились различные подходы к исчислению суммы 
штрафа, назначаемого в отношении юридических лиц. В частности, некоторые 
отмечают, что исходя из степени общественной опасности совершенного 
юридическим лицом преступления, представляется целесообразным установление 
величины штрафа пропорционально размеру нанесенного преступлением ущерба 
или же пропорционально размеру прибыли, полученной вследствие содеянного. 
В то же время армянский законодатель пошел по следующему пути: штраф 
назначается в отношении юридического лица за преступление небольшой или 
средней тяжести в размере от десяти до двадцати процентов его доходов за один 
год, предшествующий завершению преступления. Необходимо отметить подход, 
нашедший отражение в проекте УК РФ 1994 г., согласно которому размер штрафа 
представлял собой  фиксированную часть или полную величину годового дохода 
организации.
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Назначение штрафа в отношении юридических лиц может оказать действен-
ный превентивный эффект, поскольку при установлении соответствующих 
его размеров противоправная деятельность организаций будет попросту эко-
номически невыгодна им. Армянский законодатель также предусмотрел зако-
нодательную регламентацию случаев уклонения юридического лица от уплаты 
штрафа, установив в данном случае замену его временным лишением права 
заниматься определенным видом деятельности.  Для сравнения следует указать, 
что, например, молдовский законодатель в данном случае предусматривает 
обращение взыскания на имущество юридического лица. Полагаем, что армянский 
законодатель может продолжить свои разработки в данном направлении, расширив 
перечень наказаний, которыми может быть заменен штраф юридическому лицу.

Достаточно детально регламентировав штраф как вид уголовного наказания 
в отношении физических лиц, в новом Уголовном кодексе РА законодатель, 
видимо,  ввиду нововведения, оставил некоторые вопросы, связанные с назначе-
нием штрафа в отношении юридических лиц, без внимания. В частности, не 
урегулирован вопрос относительно возможности предоставления последнему 
отсрочки или рассрочки уплаты штрафа. В качестве дополнительного 
сведения следует отметить, что подобное регулирование содержит Уголовное 
законодательство Украины, предусматривающее возможность рассрочки штрафа 
исходя из имущественного положения юридического лица.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Учитывая отсутствие законодательного закрепления понятия «злостности» 

уклонения от уплаты штрафа и единообразия при его толковании, предлагаем 
на законодательном уровне выделить дополнительные критерии, которыми 
следует руководствоваться при принятии решения о замене штрафа иным видом 
наказания, среди которых: письменное предупреждение, сделанное судебным 
приставом-исполнителем осужденному, после которого, штраф, тем не менее, не 
был уплачен. 

2. В целях наиболее эффективного достижения цели исправления осужденного 
и его ресоциализации предлагаем также разрешить вопрос о постановке его на 
профилактический учет и проведение профилактических мероприятий.

3. Безусловно поддерживая подход армянского законодателя в новом УК РА в 
части установления возможности замены штрафа лишением свободы, полагаем, 
что в определенных случаях следует также оставить возможность замены штрафа 
обязательными или исправительными работами. Так же предлагаем предусмотреть 
возможность замены штрафа лишением свободы и в уголовном законодательстве 
Российской Федерации, поскольку, в определенных случаях злостное уклонение от 
уплаты штрафа свидетельствует о невозможности дальнейшего исправления лица 
и достижения целей наказания посредством назначения вновь альтернативного 
вида наказания.

4. Вместе с тем, в целях исключения широкого судейского усмотрения 
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представляется возможным законодательно определить критерии, посредством 
которых будет избран вид «заменяющего» наказания.

5. Предлагаем внести изменения в часть 2 статьи 88 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, заимствовав тем самым подход армянского законодателя 
и устранив возможность взыскания штрафа, назначенного несовершеннолетнему, 
с его родителей или законных представителей.

Ամփոփում: Պետությունների մեծամասնության ժամանակակից քրեական քաղաքականու-
թյունը գնում է մարդասիրության, միջազգային իրավական չափանիշների իրականացման 
ճանապարհով, ինչը, մասնավորապես, արտահայտվում է ազատազրկման հետ չկապված 
պատիժների առաջադեմ համակարգի զարգացման մեջ։ Տուգանքի հիմնական առավելությունը, 
որպես այլընտրանքային պատիժ, առաջին հերթին այն է, որ նա չի կտրում դատապարտյալին 
հասարակությունից, չի խզում նրա սոցիալական կապերը, և, համապատասխանաբար, 
բացակայում է հետագա վերասոցիալիզացման և ադապտացման խնդիրը, որոնց ժամանակ 
դժվարությունները նախադրյալներ են ստեղծում ռեցիդիվի համար: Քննարկվում են 
իրավակիրառ պրակտիկայում առավել հաճախ առաջացող խնդիրները, որոնք կապված են 
տուգանքի վճարումից խուսափող անձի գործողություններում «չարամտության» հատկանիշը 
սահմանելու հարցի լուծման հետ, դատապարտյալի ծնողներից տուգանքի բռնագանձման 
հնարավորության հարցը, իրավաբանական անձանց նկատմամբ տուգանքի կիրառման 
հարցերը: Տուգանքի վճարումից խուսափող անձի գործողություններում չարամտության 
հատկանիշը մեկնաբանելու հարցերով իրավակիրառ պրակտիկայում միասնականություն 
ձեռք բերելու նպատակով առաջարկվում է օրենսդրորեն սահմանել դրա չափանիշները: 
Որպես օրենսդրական բնույթի առաջարկներից մեկը ՝ հարկ է նշել ՌԴ քրեական օրենսգրքում 
տուգանքը փոխարինելու հնարավորության նախատեսման նպատակահարմարությունը։ 
Հոդվածում նշվում է նաև ՌԴ քրեական օրենսգրքում տուգանքը ազատազրկմամբ փոխարինելու 
հնարավորության նախատեսման նպատակահարմարության մասին: 

Abstract:  The humanization of the criminal and penal enforcement policy is realized through 
the wide application of punishments that are alternative to imprisonment, the use of the institute of 
probation and parole. The main advantage of a fine, as an alternative punishment to imprisonment, 
is primarily that it does not tear the convicted person away from society, does not break his social 
ties, and, accordingly, there is no problem of further re-socialization and adaptation, difficulties 
in which create prerequisites for recidivism. The article deals with the most frequently occurring 
problems in law enforcement practice related to the solution of the question of establishing a sign of 
"malice" in the actions of a person evading payment of a fine, which generates significant discussions 
about the possibility of collecting a fine imposed on a convicted person from his parents. In order to 
achieve unity in law enforcement practice on the interpretation of the sign of malice in the actions 
of a person evading the payment of a fine, it is proposed to establish the criteria for such a law. As 
one of the legislative proposals, the expediency of providing for the possibility of replacing a fine with 
imprisonment in the Criminal Code of the Russian Federation should be noted.

Ключевые слова: штраф, злостное уклонение от уплаты штрафа, альтернативный вид 
наказания, гуманизм, судейское усмотрение.
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 ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ԿՅԱՆ ՔԻ ԱՆ ՁԵՌՆՄ ԽԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ 
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 

ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ

INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION 
OF RIGHT TO PRIVACY

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

 Մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը հիմ ա րար ի րա վունք նե րից է, ո րով 
օ ժտ ված է յու րա քան չյուր մարդ: Նրա հիմ ա կան բո վան դա կու թյու նը ցան կա ցած 
ան ձի ո րո շա կի ի նք նա վա րու թյունն է, այլ ան ձան ցից մե կու սի գտն վե լու հնա րա-
վո րու թյու նը, իր մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նու թյու նը եր րորդ ան ձանց մի-
ջամտու թյու նից, այդ թվում՝ պե տու թյու նից՝ ի դեմս նրա լի ա զոր մար մին նե րի և 
պաշ տո նա տար ան ձանց: Այս ի րա վուն քը պետք է ա պա հով վի պե տաի րա վա կան 
ար դյու նա վետ հա մա կար գի մի ջոց նե րով ու մի ջո ցա ռում ե րով՝ ու ղղ ված ան ձնա-
կան, ըն տա նե կան և ին տիմ կյան քի բնա գա վառ նե րում մար դու ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյա նը, ի նչ պես նաև դրանց խախ տու մը կան խե-
լուն:

 Հարկ է նշել, որ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վունքն ա ռա ջին 
ան գամ մի ջազ գային մա կար դա կում ի րա վա կան կար գա վո րում է ստա ցել 1948 
թ. « Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի» ըն դուն մամբ։ Այս պես, 
հռ չա կագ րի 12-րդ հոդ վա ծում իր ար տա ցո լում է գտել այն թե զը, որ ոչ ոք չի կա-
րող են թարկ վել իր ան ձնա կան ու ըն տա նե կան կյան քում կա մա յա կան մի ջամ տու-
թյան, իր տան, իր նա մա կագ րու թյան կամ իր պատ վի ու հե ղի նա կու թյան նկատ-
մամբ կա մա յա կան ո տնձ գու թյուն նե րի: Յու րա քան չյուր ոք ու նի նման մի ջամ տու-
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թյու նից կամ ո տնձ գու թյու նից օ րեն քով պաշտ պա նու թյան ի րա վունք1:
 Հե տա գա յում, այս նորմ ու ղ ղա կի ար տա ցո լու մը գտավ «Քա ղա քա ցի ա կան և 

քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րում» (հոդ ված 17): Վեր լու ծե-
լով տվյալ թե զը՝ կա րե լի է եզ րա հան գել, որ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան ի րա վուն քը ոչ այն քան ո րո շա կի կոնկ րետ ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վունք է, 
որ քան այլ ան ձանց հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն: Ը ստ Ս. Կ. Ժետ-
պի սո վի՝ այս ի րա վուն քը կա րե լի է մեկ նա բա նել որ պես պար տա կա նու թյուն, ո րն 
ու ղղ ված է մեր շր ջա պա տին2:

 Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան մե խա-
նիզմ ե րի հար ցը դի տար կե լիս հարկ է հի շա տա կել նաև « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան» 
(այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա): Այս պես, Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծում մեծ ու շադ րու-
թյուն է դարձ վում այն փաս տին, որ յու րա քան չյուր ոք օ ժտ ված է իր ան ձնա կան 
ու ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և նա մա կագ րու թյան նկատ մամբ հար գան-
քի ի րա վուն քով։ Չի թույ լատր վում պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյունն այդ 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա նա խա տես-
ված է օ րեն քով և ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում պե-
տա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման կամ ե րկ րի 
տն տե սա կան բա րե կե ցու թյան, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, 
ա ռող ջու թյան կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան կամ այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով3։

 Հարկ է ը նդ գծել, որ Կոն վեն ցի այի ըն դուն ման շնոր հիվ եվ րո պա կան բո լոր պե-
տու թյուն նե րը ստա ցան յու րա տե սակ սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման հիմք, 
ո րը կան խո րո շեց հա մաշ խար հային պրակ տի կա յում մար դու ի րա վունք նե րի 
ե րաշ խիք նե րի յու րա հա տուկ հա մա կար գի ստեղ ծու մը, ի նչն էլ հիմ ված է հա մա-
պար տու թյան սկզ բուն քի վրա4: 

Սա նշա նա կում է, որ Կոն վեն ցի ա յում ամ րագր ված հիմ ա կան դրույթ նե րը 
պար տա դիր են բո լոր մաս նա կից պե տու թյուն նե րի հա մար, և Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր հեր թին կոչ ված է վե րահս կո ղա կան գոր ծա-
ռույթ ի րա կա նաց նել ազ գային մա կար դա կում մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան-
ման նկատ մամբ: Հետ ևա բար, կա րող ե նք ա սել, որ, օգ տա գոր ծե լով ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան բո լոր մի ջոց նե րը, ցան կա ցած ան ձ կա րող է 

1 Տե՛ս Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. N 67. 05.04.1995.
2 Տե՛ս Жетписов С. К. Международно-правовой механизм защиты права на неприкосновенность част-
ной жизни // Ключевые инструменты организации человеческого общежития: экономика и право: 
материалы Международной научнопрактической конференции. Лондон; Киев, 27 октября – 1 ноября 
2011 г..
3 Տե՛ս Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. 
от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163.
4 Տե՛ս Афанасьева О.В., Право на неприкосновенность частной жизни. Укрепляет ли его закон о 
персональных данных? // Общественные науки и современность. N 6. 2011.
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բո ղոք ներ կա յաց նել Եվ րո պա կան դա տա րան՝ խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան հայ ցով:

 Մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը նա խա տե սում է նաև 
«Մար դու ի րա վունք նե րի ա րա բա կան խար տի ան», ո րում ամ րագր ված է հետ ևյալ 
թե զը՝ մաս նա վոր կյանքն ան ձեռնմ ե լի է: Այս ան ձեռնմ ե լի ու թյան ցան կա ցած 
խախ տում կա րող է հա մար վել քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն: Խար տի ան բա վա-
կան ման րա մասն բա ցա հայ տում է «անձ նա կան կյան քի ի րա վունք» հաս կա ցու-
թյան բո վան դա կու թյու նը, ո րը, մաս նա վո րա պես, նե րա ռում է.

ա) ան ձի ըն տա նե կան կյան քին չմի ջամ տե լը,
բ) բնա կա րա նի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը,
բ) նա մա կագ րու թյան և հա ղոր դակ ցու թյան այլ տե սակ նե րի գաղտ նի ու թյու նը:
 Բա ցի դրա նից՝ ան ձի մաս նա վոր կյան քի նշ ված ի րա վուն քի ան ձեռնմ ե լի ու-

թյան մա սին կար գա վո րում եր են պա րու նա կում այն պի սի մի ջազ գային ակ տեր, 
ի նչ պի սիք են « Մար դու ի րա վունք նե րի ա մե րի կյան կոն վեն ցի ան», «Ան կախ պե-
տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ան դամ ե րկր նե րի մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին կոն վեն ցի ան» և այլն: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ կա րե լի է ա սել, որ մի ջազ գային մա կար դա կում գոր-
ծում են բա վա րար թվով փաս տաթղ թեր, ակ տեր, ո րոնք պա րու նա կում են ցու-
ցում եր այն մա սին, որ յու րա քան չյուր մարդ օ ժտ ված է մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյամբ և կա րող է ա կն կա լել դրա պաշտ պա նու թյու նը: Այս նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը հարկ է դի տար կել որ պես բազ մա տարր ի րա վունք՝ 
ի մաս տային-բո վան դա կային բնույ թով, ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյամբ ու 
նշա նա կու թյամբ մի մյանց մոտ ի րա վունք նե րի հա մակ ցու թյուն: Այն, մի ջազ գային 
ի րա վա կան ակ տե րի մեծ մա սում ամ րագր վե լով, իր ման րա մասն ար տա ցո լում 
է գտել նաև տար բեր պե տու թյուն նե րի ազ գային օ րենսդ րու թյու նում: Այլ կերպ 
ա սած՝ այս հա վա քա կան ի նս տի տու տը պետք է դի տարկ վի որ պես մեկ ի րա վունք, 
ո րը լայն ե րաշ խիք ներ է տա լիս մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ-
նե րում5:

 Միև նույն ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ հա սա րա կու թյան զար-
գաց ման նոր մի տում ե րով պայ մա նա վոր ված՝ ո րոշ մի ջազ գային ի րա վա կան 
ակ տեր այլևս լի ար ժեք չեն ար տա ցո լում ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րին 
հա մար ժեք կար գա վո րում ե րը: Ո ւս տի, քն նարկ վող ի րա վուն քի մի ջազ գային 
պաշտ պա նու թյունն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար ան հրա ժեշ տու թյուն 
է ա ռա ջա ցել ու նի վեր սալ և տա րա ծաշր ջա նային մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի 
մշակ ման և ի րաց ման մի ջո ցով ու նի ֆի կաց նե լու նոր մա տիվ ի րա վա կան կա նո-
նա կար գու մը, ին չը կն պաս տի ի րա վուն քի բո լոր սուբյեկտ նե րի հա մար դրա ա ռա-

5 Տե՛ս Грачева М.А., Международно-правовая защита права на уважение частной и семейной жизни и 
неприкосновенность жилища и корреспонденции: на примере судебной практики Европейского суда 
по правам человека [Текст]: автореферат на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
(12.00.10) / Марина Александровна Грачева; Московский университет МВД РФ. М., 2013։
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վել ար դյու նա վետ կի րա ռե լի դառ նա լուն: Ար դյուն քում՝ հնա րա վոր կլի նի բա ցա ռել 
կամ ա ռն վազն նվա զեց նել կրո նա կան հա յացք նե րով և մշա կու թային ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ տար բեր պե տու թյուն նե րի յու րօ րի նակ 
դիր քո րո շում ե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը մաս նա վոր կյան քի, բնա կա րա նի 
և նա մա կագ րու թյան, ա մուս նու թյան և ըն տա նի քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան պաշտ-
պա նու թյան նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած՝ նպա տա կա հար մար է նա խա պատ րաս-
տել մի աս նա կան ի րա վա կան պայ ման ներ, ո րոնք թույլ կտան ա ռա վե լա գույնս 
ար դյու նա վետ ե րաշ խա վո րել նշ ված ի րա վունք նե րը, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նել 
յու րա քան չյուր ան ձի պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցը տա րա տե սակ մի ջամ տու-
թյուն նե րից և խախ տում ե րից: 

Ինչ պես վկա յում են մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ գի տա կան   ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը, աշ խար հի շատ ե րկր նե րում հիմ ա կան օ րեն քը պա րու նա կում է 
հիմ ա րար ի րա վունք նե րի ը նդ հա նուր ցանկ, որ տեղ վե րա շա րադր վում են Հա-
մընդ հա նուր հռ չա կագ րի նոր մա տի վային դրույթ նե րը6: Հարկ է նշել, որ աշ խար հի 
գե րակ շիռ պե տու թյուն նե րում ա կն հայտ է ձգ տու մը որ քան հնա րա վոր է լի ար ժե-
քո րեն հաշ վի առ նե լու մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը, հա մընդ հա նուր ճա նաչ ված 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի և ազ գային օ րենսդ րու թյան հա մակ ցու թյամբ 
ստեղ ծել ի րա վա կան պե տու թյան ժա մա նա կա կից մե խա նիզմ: 

Ա ռա ջա դեմ պե տու թյուն նե րը վա ղուց մի ա կար ծիք են այն հար ցում, որ մաս-
նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան և ան վտան-
գու թյան մա կար դա կը, ի րա վա կան նոր մա տիվ ակ տե րով և դա տա կան պրակ-
տի կայով դրա ե րաշ խա վոր վա ծու թյու նը ի րա վա կան պե տու թյան ձևա վոր ման և 
կա յաց ման ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է: 

Անձ նա կան տվյալ նե րի չար տոն ված հա վա քագ րու մից, ան ձնա կան տե ղե կատ-
վու թյան հա վա քագր ման, մշակ ման և տա րած ման ըն թաց քում հնա րա վոր չա-
րա շա հում ե րից ան հա տի պաշտ պա նու թյան խն դիրն ա ռանձ նա հա տուկ ար դի-
ա կա նու թյուն է ձեռք բե րել՝ կապ ված հատ կա պես ժա մա նա կա կից հա սա րա կու-
թյան մեջ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի լայն կի րառ ման հետ7: Չի կա րե լի 
ժխտել, որ ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րը բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս տե ղե կատ վու թյան ա կն թար թային փո խա նակ ման, տար բեր տե ղե կատ-
վա կան հա մա կար գե րում պա րու նակ վող ան ձնա կան տվյալ նե րի հա մադր ման և 
տա րած ման հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, տվյալ նե րի բա զա նե րի չար տոն ված 
մուտ քը կա րող է ա ռա ջաց նել բա վա կա նին վտան գա վոր հետ ևանք ներ, ի սկ վե-
րահս կե լը դար ձել է չա փա զանց բարդ։ 

6 Տե՛ս Поливанова Д.З., Международно-правовые проблемы права человека на неприкосновенность 
частной жизни [Текст]: автореферат на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
(12.00.10) / Диана Заурбековна Поливанова; Институт государства и права. М., 2010։
7 Տե՛ս Поливанова Д.З., Международно-правовые проблемы права человека на неприкосновенность 
частной жизни [Текст]: автореферат на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
(12.00.10) / Диана Заурбековна Поливанова; Институт государства и права. М., 2010։ 
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Քա նի որ ներ կա յումս ան հա տի ան ձնա կան կյան քին մի ջամ տե լու հնա րա վո-
րու թյուն տվող հս կա յա կան քա նա կու թյամբ մի ջոց ներ և ե ղա նակ ներ կան, օ րի-
նակ՝ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րը գաղտ նալ սե լու, է լեկտ րո նային փոս տի 
ա րկ ղե րը և սո ցի ա լա կան կայ քե րի հա շիվն ե րը կոտ րե լու, թաքն ված տե սախ-
ցիկ ներ տե ղադ րե լու, հան րային կյանք վա րող ան ձանց նկատ մամբ ԶԼՄ-նե րի 
հե տաքրք րու թյու նը բա վա րա րե լու նոր տեխ նո լո գի ա նե րը, ու ս տի ա ռա ջա նում է 
մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը նո րաց ված մե թոդ նե րով և ժա մա նա կա կից գոր-
ծի քա կազ մով պաշտ պա նե լու օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյուն: Այդ պատ ճա ռով էլ 
ան խու սա փե լի է դար ձել այս ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի վե րամ շակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ընդ ո րում, հա սա րա կու թյունն ը նդ հա նուր առ մամբ և նրա ա ռան ձին սուբյեկտ-
նե րը պետք է կենտ րո նա նան այն գա ղա փա րի վրա, որ մար դու ի րա վունք ներն 
ու ա զա տու թյուն նե րը ե րաշ խա վո րող օ րենք նե րը, նե րա ռյալ՝ մաս նա վոր կյան քի 
ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րող ակ տե րը, պետք է գոր ծեն ի նք-
նա բե րա բար և ան մի ջա կա նո րեն՝ ան կախ սուբյեկ տիվ կամ քից կամ կա մա յա կան 
սուբյեկ տիվ ըն կա լու մից: Այ սինքն՝ այդ մե խա նիզմ ե րը պետք է գոր ծեն ան կախ 
այն բա նից, թե ի նչ պի սին է տվյալ պա հին պե տու թյան    կա ռուց ված քը, և ի նչ քա-
ղա քա կան ու ժեր են գտն վում իշ խա նու թյու նում: 

Ինչ պես պն դում էր Վ. Ն. Լո պա տի նը՝ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել հետ ևյալ ձևե րով.

ա) ոչ ի րա վա սու կա ռույց նե րի կող մից՝ քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և օ րի նա-
կան շա հե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյուն,

բ) ի րա վա սու կա ռույց նե րի կող մից, ո րն իր հեր թին կա րող է ի րա կա նաց վել 
դա տա կան կար գով կամ վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում8:

 Հար կա վոր է ը նդ գծել, որ ե րկ րորդ դեպ քում տու ժո ղը բո ղոք է ներ կա յաց նում 
իր ի րա վուն քը խախ տած հա մա պա տաս խան մարմ ի կամ պաշ տո նյայի դեմ` 
վեր ջի նիս վե րա դաս մարմ ին կամ դա տա խա զին: Հենց այդ կա ռույց նե րի վրա է 
օ րի նա կան պար տա կա նու թյուն դր ված խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե-
լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հա մար:

 Հատ կան շա կան է, որ ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան խախտ ված 
ի րա վուն քի դա տա կան    պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ ներն ը ստ խախտ ման բնույ թի 
կա րող են լի նել.

ա) քա ղա քա ցի աի րա վա կան,
բ) վար չաի րա վա կան,
գ) քրե աի րա վա կան:
 Քա ղա քա ցի աի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ձևերն ե ն՝ դա տա րա նում ի րա-

վուն քի ճա նաչ ման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը, մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը ե ղած 
դրու թյան վե րա կանգ նու մը, ի րա վուն քը խախ տող կամ դրա խախտ ման սպառ-

8 Տե՛ս Лопатин В.Н., Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского 
права. N 1, 1999։
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նա լիք ստեղ ծող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա սե ցու մը, պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մարմ ի ակ տի ան վա վեր ճա նա չու մը, վնաս նե րի հա տու ցու մը, 
բա րո յա կան վնա սի հա տու ցու մը, տու ժո ղի պա տաս խա նի հրա պա րա կու մը, նրա 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րող տե-
ղե կատ վու թյան հեր քու մը և այլն:

 Վար չա կան դա տա վա րու թյան վա րույ թի հա մա տեքս տում ո րոշ փոր ձա գետ-
ներ ա ռանձ նաց նում են այն դրույ թը, որ տու ժո ղը, կազ մե լով և հա մա պա տաս խան 
բո ղոք ներ կա յաց նե լով դա տա րան, կա րող է պա հան ջել վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կել այն ան ձին, ո րը տա րա ծել է կեղծ տե ղե կու թյուն ներ 
պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի կամ ը նտ րո վի պաշ տո նյայի մա սին՝ ը նտ րու թյուն նե-
րի ար դյուն քի վրա ազ դե լու հա մար: Այս դեպ քում վար չա կան տու գան քը կա րող է 
գոր ծել որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց:

 Գաղտ նի ու թյան ի րա վունք նե րի խախտ ման հա մար քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան հիմ քե րից կա րող են լի նել, օ րի նակ.

• նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե-
ռագրա կան և այլ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյան խախ տու մը.

• բնա կա րա նի ան ձեռնմ ե լի ու թյան խախ տու մը.
• քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախ տու մը և այլն: 
Անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն փաս տին, որ քրե աի րա վա կան մի-

ջոց նե րի կի րա ռու մը հիմք չի հան դի սա նում տու ժո ղի խախտ ված ի րա վունք նե րը 
նաև քա ղա քա ցի աի րա վա կան մի ջոց նե րով վե րա կանգ նե լը բա ցա ռե լու հա մար, 
այդ թվում` վնա սի հա տու ցում, բա րո յա կան վնա սի փոխ հա տու ցում, հեր քում9: 
Խոսքն այս տեղ կա րող է վե րա բե րել քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում կամ դրան 
զու գա հեռ քա ղա քա ցի ա կան հայ ցի ներ կա յաց մա նը։ 

Հարկ է նշել, որ քա ղա քա ցի նե րի մա սին տվյալ նե րի ավ տո մատ մշակ ման 
լայն տա րած մանն ա ռնչ վող մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն-
քի պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կով Եվ րո պա յում 
բա վա կա նին տևա կան ժա մա նակ գոր ծում է ան ձի ան վտան գու թյան հա տուկ՝ ան-
ձնա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ի նս տի տուտ: Եվ րո պա կան շատ ե րկր ներ 
ըն դու նել են ազ գային օ րենք ներ, մի շարք ե րկր նե րում սահ ման վել են այդ տվյալ-
նե րի պաշտ պա նու թյան ան կախ լի ա զոր նե րի պաշ տոն ներ, ի նչն իր բա րեն պաստ 
ազ դե ցու թյունն է թո ղել մի ջազ գային ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ-
նե րի գոր ծո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա: 

Ցա վոք, պետք է փաս տել, որ տար բեր ե րկր նե րում մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի ըն կա լում ե րը դեռևս տար բեր վում են: Սա պայ մա-
նա վոր ված է այդ ե րկր նե րի տն տե սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու-
թային, կրո նա կան և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը նշ վա ծը՝ կա րող ե նք փաս տել, որ հենց մի ջազ-

9 Տե՛ս Аберхаев Э.Р., Право на неприкосновенность частной жизни: юридическая характеристика и 
проблемы реализации // Актуальные проблемы экономики и права. N1, 2008.
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գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում է իր մարմ ա վո րու մը գտել ո ղջ մարդ կու-
թյան հա մակց ված փոր ձը` ար տա հայ տե լով մար դու ի րա վունք նե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը, սո ցի ա լա կան ար ժե քը, նշա նա կու թյու նը: 
Մի ջազ գային այդ ակ տե րում հռ չակ ված գա ղա փար նե րը (մարդ կանց հա վա սա-
րու թյան, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան մա սին և այլն) բնա կան ի րա վունք-
նե րի մեջ դի տարկ վում են որ պես հիմ ա րար և ան քակ տե լի հոգ ևոր ար ժեք ներ, 
ան բա ժա նե լի և հա մընդ հա նուր սկզ բունք ներ և չա փա նիշ ներ, ո րոնք ի րենց ար-
տա ցո լում են գտել շատ ե րկր նե րի ազ գային օ րենսդ րու թյուն նե րում:

 Ցա վոք, մինչ օ րս չեն մշակ վել հա մընդ հա նուր կամ տա րա ծաշր ջա նային հա-
մա ձայ նագ րեր, ո րոնք կհս տա կեց նեն մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի րա վուն քի կար գա վո րում ե րը: Կար ծում ե նք, որ ի րա վա կան մտ քի զար գաց ման 
ար դի գոր ծըն թաց նե րը, ի վեր ջո, հան գեց նե լու են այս խիստ կար ևոր ի րա վուն քի 
հա մընդ հա նուր կար գա վո րիչ մե խա նիզմ ե րի և գոր ծի քա կազ մե րի սահ ման մա-
նը և ազ գային օ րենսդ րու թյուն նե րում ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան կա պակ ցու թյամբ դրանց մի ա տե սակ կի րառ մա նը։ 

Abstract. The presented scientific article refers to the inviolability of private life as one of the 
fundamental rights to which every person is endowed. Its main content is the certain autonomy of 
any person, the possibility of being isolated from other persons, the protection of his private life from 
the interference of third parties, including the state, in the person of his authorized bodies - officials.

Аннотация. В представленной научной статье неприкосновенность частной жизни 
рассматривается как одно из основных прав, которыми наделен каждый человек. Его основное 
содержание – определенная автономия любого человека, возможность быть изолированным от 
других лиц, защита его частной жизни от вмешательства третьих лиц, в том числе государства, 
в лице его уполномоченных органов – должностных лиц.

 Բա նա լի բա ռեր  մաս նա վոր կյանք, ան ձեռնմ ե լի ու թյուն, հիմ ա րար ի րա վունք, մաս նա-
վոր կյան քի պաշտ պա նու թյուն, պաշ տո նա տար ան ձինք։ 

Keywords: privacy, inviolability, fundamental rights, protection of privacy, officials.
Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность, основные 

права, защита частной жизни, должностные лица.
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ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

SPECIFICS OF COLLECTION, VERIFICATION AND ASSESSMENT 
OF EVIDENCE AT THE COURT PROCEEDINGS ON MILITARY 

CRIMES HELD BY OPPOSITE SIDES OF THE ARMED CONFLICT

Процесс доказывания, по делам о военных преступлениях, совершаемых 
противоборствующими сторонами вооруженного конфликта, который состоит в 
собирании, проверке и оценке доказательств, имеет важное научно-практическое 
значение. Актуальность проблемы состоит в том, каким образом могут быть 
использованы в МУС доказательства, собранные национальными органами 
уголовной юстиции в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными 
национальным уголовно-процессуальным законодательством, тогда как 
порядок собирания, проверки и оценки доказательств, предусмотренный 
Римским статутом Международного уголовного суда (далее МУС) и Правилами 
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и процедурами доказывания1 (далее ППД) отличается от национального 
уголовно-процессуального кодекса (далее УПК). Более того, Статут МУС не 
предусматривает чёткий перечень доказательств, что затрудняет их использова-
ние в правоприменительной практике и не содержит специальной нормы, которая 
регулировала бы предмет доказывания.

Доказательствами по делам о военных преступлениях являются любые 
сведения, на основании которых МУС, прокурор в порядке, определенном Римским 
статутом и ППД, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, достаточных 
для установления существенных оснований полагать, что данное лицо совершило 
военное преступление, в котором оно обвиняется, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. Доказательствами могут являться как 
прямые, так и косвенные улики. Последние особенно важны при установлении 
субъективной стороны преступления. При этом в качестве доказательств по 
уголовному делу о военных преступлениях допускаются: показания любого лица 
(подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), зафиксированные в 
порядке, установленном Статутом и ППД МУС на стадии расследования, судебного 
разбирательства или до начала их производства; заключения и показания 
экспертов;2 протоколы (стенограммы) следственных действий или судебного 
разбирательства (правило 137 ППД), произведенных Судом, прокурором МУС 
или национальными властями (п. п. 1, 2 правила 111 ППД), и закрепленные 
как на бумажном носителе, так и с помощью аудио- или видеотехники с учетом 
положений правил 68, 112 ППД; вещественные доказательства, объекты 
осмотра, которые охватывают не только материальные предметы внешнего мира, 
но и физических лиц (живые лица и трупы), различные процессы, документы, 
содержащие информацию о наличии или отсутствии обстоятельств, достаточных 
для установления существенных оснований полагать, что лицо совершило 
военное преступление, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, которые представляются как сторонами, участвующими в деле, 
так и компетентными органами запрашиваемого государства (правило 195 ППД) 
или межправительственной организации. Так, п. 1 ст. 93 Статут МУС «другие 
формы сотрудничества», не предусматривая чёткого перечня доказательств, 
указывает на большинство из них. К ним относятся:

– результаты идентификации и установления мест нахождения лиц или пред-
метов;

– протоколы допросов свидетелей, специалистов, экспертов;
– результаты проведенных экспертиз;
– протоколы допросов обвиняемых, а также «любых лиц, находящихся под 

следствием или подвергающихся судебному преследованию»;

1 См.: URL.: http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf (дата обращения 28.01.2017г.).
2 См.: Доклад Международной следственной комиссии по Дарфуру Генеральному секретарю на 
основании Резолюции 1564 (2004) Совета Безопасности ООН от 18 сентября 2004 г.
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– протоколы осмотров мест или объектов, включая эксгумацию и осмотр мест 
захоронений;

– судебные протоколы и документы, а также «официальные протоколы и 
документы»;

– денежные средства, имущество и доходы, полученные преступным путем;
– орудия преступления и т. д.
Указанные виды источников доказательств носят распространенный характер 

и общепризнанны правовыми системами мира.
Однако как справедливо отметил И.Ю. Белый, в практике международных 

трибуналов при рассмотрении дел о военных преступлениях появляются и новые 
источники доказательств. Так, например, при рассмотрении МТБЮ дела Р. Крсти-
ча доказательственную базу, представленную стороной обвинения, частично 
составляли сведения, полученные в ходе радиоперехвата переговоров воинских 
частей и соединений боснийских сербов. При этом, сведения, полученные в 
ходе радиоперехвата, исследовались трибуналом в совокупности с показаниями 
генерала Р. Крстича, показаниями свидетелей обвинения и защиты, заключениями 
специалистов в области радиообмена и перехвата. В результате материалы 
радиоперехвата позволили подтвердить «личную причастность командного 
состава корпуса Дрина к военным преступлениям в отношении гражданского 
населения».3 Проведенное А.Ю. Винокуровым4 изучение материалов уголовного 
дела в отношении генерала Крстича позволило ему с достаточной степенью 
обоснованности определить перечень конкретных действий, выполнение которых 
дает возможность принять решение о допустимости использования сведений, 
полученных в ходе радиоперехвата, в качестве доказательств по делам о военных 
преступлениях. Для этого, по мнению А.Ю. Винокурова, требуется:

– установить, каким образом, в какое время, какими средствами и кем кон-
кретно осуществлялся перехват радиопереговоров;

– исследовать организацию защиты линий радиосвязи для установления воз-
можности перехвата данных радиообмена;

– выяснить, когда и кем осуществлялась передача представителям прокурату-
ры сведений, полученных в ходе радиоперехвата;

– допросить в суде лиц, проводивших изучение и анализ данных радиопере-
хвата, в целях их применения в ходе судебного процесса в качестве источника 
доказательств;

– с привлечением соответствующих специалистов определить методы и спо-
собы проверки, использовавшиеся для установления достоверности данных пе-
рехвата радиопереговоров;

3 См.: Белый И.Ю., Производство по делам о военных преступлениях в органах международного 
уголовного правосудия (проблемы становления и перспективы развития): Моногр. М., 2011. С.153.
4 См.: Винокуров А.Ю., Данные радиоперехвата как источник доказательств по делам о военных 
преступлениях // Вестн. Воен. ун-та. 2006. № 1. С. 71.
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– изучить содержание аудиозаписей на предмет их соответствия сведениям, 
имеющимся в текстовых вариантах радиоперехвата;

– провести сравнительный анализ данных радиоперехвата с доказательства-
ми, полученными из других источников (в данном случае – от армии боснийских 
сербов, разведывательных служб Министерства обороны и Сил ООН по безопас-
ности), в том числе с помощью средств объективного контроля.

Вышеизложенное подтверждает, что данные радиоперехвата могут выступать 
в качестве источника доказательств по делам о военных преступлениях при 
условии, что полученные из таких источников доказательства соответствуют 
требованиям, изложенным в Правилах процедуры и доказывания, являются 
достоверными, не находятся в противоречии с материалами уголовного дела и 
объективно подтверждаются другими доказательствами, исследованными в ходе 
судебного разбирательства.

Несмотря на отсутствие в Статуте специальной нормы, регулирующей 
предмет доказывания, указывается, что Судебная палата должна исследовать 
«все существенно важные обстоятельства, необходимые для доказательства 
совершения преступления». Так, И.Ю. Белый5 в результате анализа норм Статута 
МУС и ППД справедливо определил, что обстоятельствами, достаточными 
для установления существенных оснований полагать, что лицо совершило 
военное преступление, в котором оно обвиняется, в международном уголовном 
судопроизводстве являются: событие военного преступления (оконченный состав, 
приготовление, покушение), подпадающего под юрисдикцию МУС; поведение 
– последствия – обстоятельства, связанные с преступлением; виновность 
лица в совершении военного преступления (намеренность и сознательность 
совершения преступления (ст. 30 Римского статута), прямой либо косвенный 
умысел по отношению к деянию (поведению) и его последствиям; мотивы и 
цели в ряде случаев имеют значение для квалификации военных преступлений; 
индивидуальная уголовная ответственность физических лиц, достигших 18 лет); 
характер и размер вреда, причиненного военным преступлением (определенные 
МУС в решении масштабы и размер любого ущерба, убытков и вреда, причиненного 
военным преступлением потерпевшим или в их отношении, служат основанием 
для возмещения ущерба, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию, (ст. 
75 Римского статута)); обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого 
(положительная характеристика личности военного преступника может влиять на 
определение Судом меры наказания (ст. 78 Статута); отрицательная, с учетом тя-
жести военного преступления, может повлечь назначение пожизненного лишения 
свободы  (ст. 77 Статута); при назначении наказания имеют значение такие ха-
рактеризующие личность обстоятельства, как возраст, уровень образования, 

5 Белый И.Ю., Сбор и представление доказательств по делам о военных преступлениях в междуна-
родном уголовном суде// Право в Вооруженных Силах. 2012. N 8 (доступно по адресу: URL.: http://w.
pc-forums.ru/o1452.html дата обращения 20.02.2017г.)
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социальное и экономическое положение лица, признанного виновным (правило 
145 ППД); обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 
(лицо не подлежит уголовной ответственности по Римскому статуту, если деяние 
в момент его совершения не образует военного преступления, подпадающего под 
юрисдикцию МУС (ст. 22 Статута); лицо не подлежит уголовной ответственности 
за деяния, совершенные до вступления в силу Римского статута (ст. 24 Статута); 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (при определении меры 
наказания Суд принимает во внимание тяжесть военного преступления и 
личность осужденного (ст. 78 Статута), а также степень причиненного ущерба, 
характер противозаконного поведения и средства, использовавшиеся для 
совершения преступления, степень участия лица, признанного виновным, 
степень умысла, факторы, касающиеся способа, времени и места совершения 
военного преступления; существенную степень умственной неполноценности 
или принуждение, посткриминальное поведение лица (правило 145 ППД)); 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от международной 
уголовной ответственности и наказания (если лицо уже было осуждено МУС 
или другим судом за совершение военного преступления (ст. 20 Статута); если 
лицо в момент совершения им военного преступления: страдает психическим 
заболеванием или расстройством, находится в состоянии интоксикации, 
действовало разумно для защиты себя или другого лица, деяние лица являлось 
вынужденной ответной реакцией на угрозу неминуемой смерти или тяжких 
телесных повреждений (ст. 31 Статута); ошибка в факте или ошибка в праве с 
учетом положений ст. 32 Статута; совершение военного преступления по приказу 
правительства или начальника - с учетом п. 1 ст. 33 Статута.

Порядок сбора доказательств по делам о военных преступлениях в МУС, 
указан в разделе III «Собирание доказательств» главы 5 «Расследование и 
уголовное преследование» ППД МУС. Сбор доказательств осуществляют сторона 
обвинения6 (прокурор МУС, его заместители, работники канцелярии МУС (правила 
111 и 112 ППД)), сторона защиты (подозреваемый, обвиняемый и их адвокаты, 
действующие индивидуально или совместно с группой по оказанию помощи 
потерпевшим и свидетелям, которая выполняет свои функции в соответствии с п. 
6 ст. 43 Статута) и компетентные органы запрашиваемого государства-участника, 
в порядке исполнения просьбы МУС о сотрудничестве. Так, подпунктом «а» п. 1. 
ст. 87 Статута устанавливается: «Суд имеет право обращаться к государствам-у-

6 При этом прокурор вправе получать письменные или устные свидетельские показания от 
физических лиц, официальных представителей или компетентных органов государств, органов ООН, 
межправительственных или неправительственных организаций или из иных надежных источников, 
которые он сочтет подходящими. Таким образом, первичной задачей прокурора является выяснение 
того, существуют ли достаточные основания для начала расследования (ст. 53 Римского статута). 
Прокурору вменены в обязанности сбор и оценка доказательств, обеспечение присутствия лиц, 
участвующих в деле (подследственных, потерпевших, свидетелей), организация сотрудничества 
государств или межправительственных организаций).
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частникам с просьбами о сотрудничестве», и в случае обращения МУС к государ-
ствам-участникам, с просьбой о сотрудничестве, государства-участники, в соот-
ветствии со  ст. 88 Статута МУС, производят процессуальные и иные действия 
в соответствии со своим национальным правом. Так, например, при проведении 
допросов национальные власти с учетом положений ст. 55 Статута, производят 
допрос в порядке, предусмотренном национальным УПК.

Сбор доказательств производится: на территории государства-участника 
согласно пп. (d) п. 3 ст. 57 Статута МУС (в официальных помещениях компетентных 
органов, в пределах территории, установленной Палатой предварительного 
производства (правило 119 ППД), по адресу проживания лица, с учетом возможного 
применения индивидуальных средств ограничения свободы (правило 120 ППД), 
на основании санкции Палаты предварительного производства); в помещениях 
местопребывания МУС (канцелярии прокурора, судебных палатах, местах 
содержания под стражей, при этом прокурор руководствуется положениями п. 1 
правила 111 ППД, правилом 104 ППД); на территориях государств, не являющихся 
участниками Римского статута, в соответствии с подп. «а» п. 5 ст. 87 Статута, 
на основе специальной договоренности, соглашения с таким государством 
или на любой другой соответствующей основе. Суд может просить любую 
межправительственную организацию предоставить информацию или документы. 
Суд также может просить об оказании помощи и сотрудничестве в других формах, 
которые могут быть согласованы с такой организацией и которые отвечают ее 
соответствующим полномочиям и мандатам. 

Что касается вопроса о том, каким образом могут быть использованы в 
международных уголовных инстанциях, в том числе и в МУС доказательства, 
полученные национальными органами уголовной юстиции, то в результате 
проведенного анализа норм Статута МУС и ППД, А.Ю. Винокуров7 и А.Г. 
Волеводз8 справедливо пришли к выводу о том, что  нормы Статута 
МУС и ППД не содержат правило о том, что доказательства, полученные на 
территории иностранного государства его должностными лицами, пользуются 
такой же юридической силой, как если бы они были получены органом МУС 
или его должностными лицами. Оценка и использование таких доказательств 
как в досудебном, так и в судебном производстве влечет за собой определенные 
трудности, так как оценка поступивших от государств материалов, документов 
и доказательств осуществляется исключительно с точки зрения соответствия 
требованиям уставных документов МУС, и доказательства представляются не 
государствами, а сторонами международного уголовного процесса – обвинением 

7 См.: Винокуров А.Ю., Международно-правовые, теоретические и организационные основы уголов-
ного преследования за совершение  военных преступлений в отношении гражданского населения. 
Дисс. … д-ра юрид. наук. – М., ВУ, 2011, с. 243-247
8 См.: Волеводз А.Г., Материалы научно-консультативного совета//Вестник Следственного комитета 
при прокуратуре РФ. 2009, №3(5), с. 67. 
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и защитой, а в отдельных случаях и в порядке исполнения просьбы судов о со-
трудничестве. 

Органы международной уголовной юстиции оценивают доказательства с 
точки зрения их допустимости и относимости, при этом такая оценка дается уже в 
момент представления доказательств. Так, в своем первом приговоре дело9 Т. Лу-
банги Международный уголовный суд проанализировал общие принципы оценки 
доказательств, которые им были применены. В соответствии с ч.2 ст. 74 Статута 
«Суд может основывать свое решение только на доказательствах, представленных 
ему и рассмотренных им в ходе судебного разбирательства», в связи с чем 
Судебная камера МУС подчеркнула, что решения должны бы основаны только на 
доказательствах, которые: 1) были «представлены» суду; 2) «обсуждались в суде», 
в том смысле, что они являются частью судебных протоколов; 3) признаны судом 
допустимыми. Относительно термина «доказательства, обсуждавшиеся в суде»10 
Судебная камера напомнила, что согласно ч.2 ст. 74 Статута, суд может основывать 
свои решения только на доказательствах, которые были ему представлены, 
обсуждались в судебном разбирательстве и стали частью судебных протоколов. 
По мнению судей, фраза «обсуждавшихся в судебном разбирательстве» охваты-
вает не только устные показания, вместе с материалами, которые «обсуждались» 
во время разбирательства, но и другие материалы, которые «обсуждались» в 
письменных ходатайствах сторон на любой стадии судебного разбирательства 
(например, документы, представленные стороной с письменным ходатайством о 
приобщении их к делу). По вопросу подтверждения доказательств и косвенных 
доказательств Судебная камера напомнила, что согласно процессуальным 
нормам МУС, Суд не вправе требовать подтверждение доказательства другими 
доказательствами для того, чтобы доказать преступление. Суд также подчеркнул, 
что Римский статут не запрещает суду полагаться на косвенные доказательства.11 
В органах международной уголовной юстиции, как и в судах англо-саксонской 
системы, существует практика представления письменных доказательств без вы-
зова свидетелей известна.

Согласно ч.2 ст. 66, «...бремя доказывания вины обвиняемого лежит на 
Прокуроре». Общепринятым стандартом12, которым руководствуются органы 
международной уголовной юстиции, когда бремя доказывания лежит на Обви-
нении, является стандарт «вне разумного сомнения». Согласно ч.3 ст. 66, «для 

9 МУС. Дело № ICC-CPI-20120314-PR776  «Прокурор против Томаса Лубанги Дийло» пар.§ 101.
10 Там же, § 98.
11 Там же, § 110,111.
12 Армянскому и российскому уголовно-процессуальному праву термин «стандарт доказывания» 
неизвестен. В американском и английском праве под ним понимается критерий, согласно которому 
судья выносит решение по делу. Стандарт доказывания не преследует цель установить истину. Это 
лишь показатель того, смогли ли стороны успешно выполнить возложенное на них бремя доказывания». 
См.: Новицкий В.А., Теория российского процессуального доказывания и правоприменения. 2002. 
Раздел 2. Глава 2.
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осуждения обвиняемого Суд должен убедиться в том, что обвиняемый виновен 
и это не подлежит сомнению на разумных основаниях». Это значит, что при 
оценке факта судьи должны быть убеждены «вне разумного сомнения» в его 
достоверности. Если этот стандарт не удовлетворен, факт не может считаться 
установленным и лечь в основу обвинительного судебного решения. Аналогичная 
норма предусмотрена также в правиле 87 (А) Правил процедуры и доказывания 
МТБЮ. В деле Делалича и др. Судебная камера МТБЮ отметила, что Обвинение 
имеет законную обязанность доказать факт, свидетельствующий против 
обвиняемого вне разумного сомнения. Решение должно быть вынесено исходя из 
трактовки любого разумного сомнения в пользу обвиняемого.13

Мы полностью разделяем мнение А.Ю. Винокурова, о том, что для признания 
доказательств, представляемых в органы международной уголовной юстиции, 
относимыми и допустимыми материалы должны свидетельствовать о соблюдении 
совокупности обязательных процедур и условий соответствующего международного 
правового акта и национального законодательства запрашиваемого государства, 
а также установленного порядка оформления и направления этих материалов из 
запрашиваемого государства.14

В свою очередь оценка доказательств, полученных от государств, должна 
проводиться в первую очередь с позиции соответствия законодательства 
запрашиваемого государства и норм международного права (международных 
договоров), примененных при собирании доказательств, общим принципам 
права, действующим в сфере уголовного судопроизводства в части соблюдения 
прав участников процесса. Например, основополагающий принцип уважения 
чести и достоинства личности в уголовном процессе требует при рассмотрении 
поступивших материалов и доказательств проверить, нет ли в них данных, 
свидетельствующих о том, что кто-либо из участников уголовного процесса 
подвергался при выполнении процессуальных действий насилию, пыткам, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 
Так, практика МТБЮ в делах Элисича, Кунараца, Квочки, Делалича и др. 
устанавливает, что суды должны исключить доказательство, которое получено в 

13 Решение Судебной камеры по делу Делалича и др. от 16 ноября 1998 г., пар. 601. Напротив, в 
случае, когда обвиняемый настаивает на каком-либо факте, и бремя доказывания этого факта лежит 
на Защите, принят менее строгий стандарт: «разумная возможность». Это значит, что «обвиняемый 
обязан доказывать любые обстоятельства, о которых он желает сообщить, на балансе вероятностей. 
Относительно обвинений, предъявленных против него, обвиняемый обязан предоставить вероятное 
и не опровергнутое свидетельство, которое вызвало бы разумное сомнение: не является ли его 
версия, а не версия Обвинения, верной?». Данный стандарт вытекает из фундаментального постулата 
современного уголовного права, в соответствии с которым все сомнения должны трактоваться в 
пользу обвиняемого (of favor rei). См.: Решение Судебной камеры по делу Делалича и др. от 16 ноября 
1998 г., пар. 602-603.
14 См.: Винокуров А.Ю., Международно-правовые, теоретические и организационные основы уголов-
ного преследования за совершение  военных преступлений в отношении гражданского населения. 
Дисс. … д-ра юрид. наук. – М., ВУ, 2011, с. 243.
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нарушение фундаментальных принципов права, например, в случае нарушений 
фундаментальных гарантий прав человека, как, например свидетельства, 
полученного под пытками.15 

Согласно п.7 и 8 ст.69 Статута МУС, «Доказательства, которые получены 
в результате нарушения положений настоящего Статута или международно-
признанных прав человека, не являются допустимыми, если: a) нарушение порождает 
серьезные сомнения в достоверности доказательств; б) допуск доказательств был 
бы несовместим с добросовестным проведением разбирательства и наносил бы 
ему серьезный ущерб». Кроме того, в соответствии со ст. 69 Статута, МУС, решая 
вопрос о допустимости или относимости доказательств, собранных государст-
вом, Суд не должен выносить решения относительно применения национального 
законодательства этого государства.

Следовательно, во-первых, нормы международного права при оценке 
доказательств не конкурируют с национальным уголовно-процессуальным 
законодательством, а применяются субсидиарно, дополняя соответствующие 
положения национального законодательства об оценке доказательств теми 
или иными критериями; во-вторых, нормы международного права могут 
использоваться для оценки доказательств лишь с точки зрения их допустимости, 
так как это единственный признак доказательств, который можно оценить в 
период их собирания.

Что касается относимости доказательств, то оно определяется единым 
правилом, которое действует во всех правовых системах мира, в соответствии 
с которым в качестве доказательств могут использоваться любые сведения, 
на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

А.Г. Волеводз считает, что применение на субсидиарной основе норм 
внутригосударственного и международного права при определении допустимости 
доказательств, полученных в порядке оказания правовой помощи по запросам 
МУС, должно осуществляться по аналогичным позициям, но с учетом 
полисистемности применения норм права, относящихся в каждом конкретном 
случае к различным правовым системам – праву государства и международному 
праву16.

При этом при оценке допустимости конкретного доказательства, полученного 
органом международной уголовной юстиции, необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: а) основными доказательствами в деятельности органов 
международной уголовной юстиции являются показания свидетелей, потерпевших, 
обвиняемых и документы; б) даче свидетельских показаний обязательно 

15 См.: Cassese A., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 422.
16 См.: Волеводз А.Г., Материалы научно-консультативного совета // Вестник Следственного комитета 
при прокуратуре РФ. 2009, №3 (5), с. 67.
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предшествует присяга; в) доказательства исследуются МУС непосредственно; г) 
предусмотрен институт привилегированных доказательств (например, данные, 
представляемые Международным Комитетом Красного Креста); д) в деятельности 
органов международной уголовной юстиции широко распространена практика 
предварительной фиксации доказательств с использованием технических 
средств.

Таким образом, мы разделяем позицию А.Ю. Винокурова и А.Г. Волеводза, о 
том, что национальным органам уголовной юстиции необходимо исходить из того 
обстоятельства, что, во-первых, доказательства, собранные в ходе расследования 
в принципе могут быть рассмотрены в перспективе лишь в качестве документов; 
во-вторых, целесообразно максимально использовать для их фиксации 
технические средства. И что самое главное, материалы уголовного дела вряд 
ли будут рассматриваться в качестве прямых доказательств, которые сможет 
представить государство, в лице компетентных органов, так как государство  не 
будет стороной в международном уголовном процессе.

Анализ правовой ситуации позволяет сделать вывод, что для обеспечения 
признания доказательств, представляемых в органы международной уголовной 
юстиции, относимыми и допустимыми,  национальные органы уголовной юстиции 
в процессе сбора доказательств при расследовании  военных преступлений, 
совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта должны 
традиционное письменное протоколирование ряда следственных действий 
заменить на видеопротоколирование путем изготовления видеопротокола.17

Таким образом, анализ процессуального порядка сбора и представления 
доказательств по делам о военных преступлениях позволяет сделать вывод о 
том, что МУС в целом заинтересован в проведении справедливого судебного 
разбирательства и справедливой оценке доказательств. Вместе с тем, следует 
признать, что имеется необходимость в совершенствовании норм Статута по 
наиболее эффективному использованию в правоприменительной практике. 
Представляется, что необходимо предусмотреть нормы, определяющие чёткий 
перечень доказательств, во избежание различных противоречий, обстоятельства  
подлежащие доказыванию, процесс связанный с обнаружением, закреплением, 
изъятием, сравнением и исследованием доказательств, обеспечения явки 
свидетелей, обеспечения сотрудничества и др.

Ամփոփում: Հոդվածում ուսումնասիրվում են Միջազգային դատարանում ապացույցների 
օգտագործման խնդիրները, որոնք հավաքվել են ազգային քրեական արդարադատության 
մարմինների կողմից` քրեական դատավարության ազգային օրենսդրությամբ նախատեսված 

17 См.: Григорян Г.М., Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных 
Сил Республики Армения в районах вооруженного конфликта. Дисс. … к-та юрид. наук. – М., ВУ, 
2009, с. 107. 
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ընթացակարգերին և կանոններին համապատասխան, մինչդեռ Միջազգային քրեական դատա-
րանի Հռոմի կանոնադրության կողմից ներկայացված ապացույցների հավաքման, ստուգման և 
գնահատման կարգը տարբերվում է ազգային քրեադատավարական օրենսդրությունից:

Հեղինակի կողմից կատարված վերլուծության արդյունքում ներկայացնում է գիտականորեն 
հիմնավորված առաջարկություններ՝ ապացույցների հավաքագրման կարգը բարելավելու 
համար: 

Abstract. The article analyzes the problems of using the evidence at the International Court, 
collected by the national criminal justice authorities in accordance with the procedure and rules 
provided by the national criminal procedure law, whereas the procedure for collecting, verifying and 
assessing the evidence provided by the Rome Statute of the International Criminal Court differs from 
the national Code on Criminal Procedural. The analysis carried out by the author makes it possible 
to propose scientifically grounded recommendations for improving the regulation of collection of 
evidence.

Ключевые слова: собирание, использование и оценка доказательств по делам о военных 
преступлениях, доказывание по делам о военных преступлениях, уголовный процесс, 
международное право.
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գործություններ, քրեական դատավարություն, միջազգային իրավունք: 
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ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱ/CRIMINALISTICS/КРИМИНАЛИСТИКА

Ա ՆՈՒՇ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ
 Հայ-ռու սա կան (Ս լա վո նա կան)  հա մալ սա րա նի պե տու թյան և 
ի րա վուն քի տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ,
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քնն չա կան  կո մի տե ի հա տուկ 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի,  կազ մա կեր պա կան-վեր լու ծա կան և 
քրե ա գի տա կան գլ խա վոր վար չու թյան, 
ք րե ա գի տա կան վար չու թյան պե տի տե ղա կալ
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե-
րյալ գոր ծե րով քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես կախ ված է քն նիչ նե րի 
և օ պե րա տիվ ստո րա բա ժա նում ե րի աշ խա տա կից նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ճիշտ կազ մա կեր պու մից։ Այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ ա կան պայ ման նե-
րից մե կը տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում է, ո րը թույլ է տա լիս ռա ցի ո նալ և 
ժա մա նա կին օգ տա գոր ծել այդ մար մին նե րի ու ժերն ու մի ջոց նե րը: Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան տե ղե կատ վու թյան կի րա ռու մը կար ևոր կողմ ո րո շիչ նշա նա կու-
թյուն ու նի վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հա մար, այն թույլ է տա լիս օպ տի մալ 
կար գով ո րո շել քնն չա կան գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կը, տե ղը, մաս նա կից նե րին, 
ներգ րա վել ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան և տրանս պոր տային մի ջոց ներ, ներգրա-
վել մաս նա գետ նե րի, ճիշտ պլա նա վո րել ա ռան ձին քնն չա կան գոր ծո ղու թյան 
տակ տի կա կան հնարք նե րի ը նտ րու թյունն ու հեր թա կա նու թյու նը։

 Մինչև ակ տիվ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լը՝ վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մար մի նը պետք է քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով կազ մա կեր պի մի շարք օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
(այ սու հետ՝ Օ ՀՄ) ի րա կա նա ցու մը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա կա նաց նի ներ քին և 
ար տա քին դի տում եր, նա մա կագ րու թյան, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա-
ղոր դում ե րի վե րահս կում, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կում և 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում՝ նաև օ պե րա տիվ ներդ րում։ Նշ ված քրե ա դա տա վա-
րա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձեռ նում տե ղե-
կատ վու թյուն ստա նալ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձի հան ցա վոր կա պե րի, 
խմ բա վոր ման մյուս ան դամ ե րի, դրանց աս տի ճա նա կար գու թյան, մի ջանձ նային 
հի ե րար խիկ հա րա բե րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի վե րա բե րյալ։ Ի թիվս Օ ՀՄ-նե րի 
բո լոր տե սակ նե րի՝ ա ռա վել ու շադ րու թյան է ար ժա նի հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի վե րահս կու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նալ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կազ մի, կա ռուց ված քի և 
կա պե րի վե րա բե րյալ։

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման ան դամ ե րը հիմ ա կա նում կապ 
են հաս տա տում հա մա ցան ցային հա սա նե լի ու թյուն ստա նա լու մի ջո ցով տար բեր 
ծրագ րային («whatapp», «viber», «skype», «telegram», «signal», «line» և այլն) հա-
վել ված նե րով։ Հա մա ձայն օ պե րա տիվ տվյալ նե րի՝ հայտ նի են դեպ քեր, ե րբ գո-
ղա կան հա վաք նե րը՝ «ս խոդ կա նե րը» կազ մա կերպ վել են տե սա կապ ա պա հո վող 
ծրագ րե րի մի ջո ցով։ Օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն (այ սու հետ՝ 
Օ ՀԳ) ի րա կա նաց նող մար մին նե րը ներ կա յումս չու նեն բա վա րար տեխ նի կա կան 
մի ջոց ներ, որ պես զի վե րահս կեն նշ ված ծրագ րային հա վել ված նե րի օգ տա գործ-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

78

մամբ ի րա կա նաց ված խո սակ ցու թյուն նե րը։ 
Կար ծում ե նք, որ ան հրա ժեշտ է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րի և քն նու-

թյան հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող բնա կա րան նե րի, հա վա քա տե ղի-
նե րի ու այլ տա րածք նե րում կի րա ռել հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ (խ լա ցու-
ցիչ ներ) և սահ մա նա փա կել հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու թյու նը, ո րը կն պաս տի խմ-
բա վոր ման ան դամ ե րին օ գտ վել ֆիքս ված ու բջ ջային հե ռա խո սային վե րահս կե-
լի ցան ցից։

 Ձայ նագ րու թյան մեջ ար ձա նագր ված տե ղե կատ վու թյան կար ևո րու թյու նը 
պետք է գնա հատ վի ոչ մի այն դրա բո վան դա կու թյամբ, այլ նաև ձայ նագ րու թյան 
ժա մա նա կով, ար տա հայտ ված բա ռե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի վեր ծան մամբ։ 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ստաց ված ձայ նագ րու թյան իս կու թյունն ու ամ բող-
ջա կա նու թյու նը պար զե լու նպա տա կով կա րե լի է նշա նա կել ֆո նոս կո պի ա կան և 
տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն ներ1։ Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և նույ նա կա նաց ման նմուշ ներ ստա նա լու նպա տա կով ան թույ լատ րե լի է ներ քին 
դի տում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ան ցկա ցու մը։ Նման ի րա վա-
կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նը 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի, Ա լիկ Լյո վայի Բան դու րյա նի, 
Պետ րոս Գո ռի Իս րայե լյա նի և Ար մեն Լյո վայի Գաս պա րյա նի վե րա բե րյալ թիվ 
Ե ՇԴ/0088/01/17 գոր ծով2։ Դա տավճ ռում մաս նա վո րա պես նշ ված է. « Դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ ե թե « Ներ քին դի տում» Օ ՀՄ-ն Ա.Բան դու րյա-
նի նկատ մամբ կա տար վել է վեր ջի նիս ձայ նի նմուշ նե րը ստա նա լու նպա տա կով, 
ա պա հետ ևում է, որ ստաց ված նմուշ նե րը, վե րը բեր ված հիմ ա վո րում ե րի ու-
ժով, չեն կա րող հա մար վել օ րեն քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված նյութ 
և, ը ստ է ու թյան, որ պես ա պա ցույց ան թույ լատ րե լի են, ի սկ ե թե ի րա կա նաց ված 
Օ ՀՄ-ն ձայ նի նմուշ նե րը ստա նա լու նպա տակ չի հե տապն դել, ա պա այն դար ձյալ 
չի կա րող հա մար վել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման ված կար գով ձեռք 
բեր ված թույ լատ րե լի նյութ։ 

Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ներ քին դի տում Օ ՀՄ-ի ար դյուն քում ստաց-
ված տե ղե կու թյուն նե րը կա րող է ին ձեռք բեր վել նաև օ րեն քով սահ ման ված այլ 
ե ղա նակ նե րով, մաս նա վո րա պես «Օ պե րա տիվ տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բե րում» 
կամ « հա մե մա տա կան հե տա զո տում ե րի նմուշ նե րի հա վա քում» Օ ՀՄ-նե րի մի-
ջո ցով` պահ պա նե լով դրանց ի րա կա նաց ման հա մար «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կարգ։»:

Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող 
ան ձանց կող մից օգ տա գործ վող բջ ջային հե ռա խո սա հա մար նե րը պար զե լու և 

1 Տե՛ս Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան մե թո դի կա, Վ. Գ. Են գի բա րյան, խմ բա գիր ներ՝ ի րավ. գիտ. 
թեկ նա ծու, պրո ֆե սոր Լ. Պ. Օ հա նյան, ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր՝ Ս. Ա. Դիլ բան դյան, Եր ևան, 
Ե ՊՀ հրատ., 2017, էջ 584:
2 Տե՛ս Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի 
Ա լիկ Լյո վայի Բան դու րյա նի, Պետ րոս Գո ռի Իս րայե լյա նի և Ար մեն Լյո վայի Գաս պա րյա նի վե րա բե-
րյալ թիվ Ե ՇԴ/0088/01/17 գոր ծը:
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&page=default&tab=criminal:
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վե րահս կո ղու թյան վերց նե լու նպա տա կով, կար ծում ե նք, որ Օ ՀԳ աշ խա տա կից-
նե րը կա րող են նա խա պես ֆիք սել բջ ջային հե ռա խոս նե րի գոր ծա րա նային հա-
մար նե րը կամ դրան ցում ներ բեռ նել հա տուկ ծրագ րային ա պա հո վում եր և քրե-
ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի ան ձնա կազ մի մի ջո ցով կամ այլ ե ղա նա կով դրանք 
փո խան ցել դա տա պար տյալ նե րին։ Նման տակ տի կա կան հնարք նե րի կի րա ռու մը 
կա րող է շո շա փե լի ար դյունք ներ տալ, քան զի ա ռայժմ, բա ցի «Եր ևան» ՔԿՀ-ից, 
մյուս քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ-
մամբ ներ քին դի տում կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն առ կա չէ։

 Մինչև են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ 
ակ տիվ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մանն ան ցնե լը, գտ նում ե նք, որ 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է ձեռ նար կի հետ ևյալ մի ջո ցա ռում ե րի 
ի րա կա նա ցու մը.

1. են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի վե րա բե րյալ հնա րա վոր 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու նպա տա կով հար ցում կա տա րել ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ այն ան ձանց վե րա բե րյալ, ով քեր տե ղե կու թյուն ներ 
ու նեն քն նու թյան հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ան ձի (ան ձանց) « գո-
ղա կան աշ խար հում» զբա ղեց րած դիր քի վե րա բե րյալ, քն նու թյան հա մար նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րի՝ «ք սիֆ նե րի» («պ ռա գոն»)3 վե րա բե րյալ և այլն,

2. զն նել http://www.primecrime.ru կայ քում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը,
3. ՀՀ ոս տի կա նու թյան օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա-

կա նաց նող հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում ե րից ստա նալ են թադ րյալ 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի վե րա բե րյալ կազմ ված օ պե րա տիվ հե տա-
խու զա կան գոր ծում առ կա ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյու նը, ո րը վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ ին է ներ կա յաց վում գաղտ նա զերծ ված վի ճա կում՝ տե ղե-
կան քի տես քով, 

4. ՕՀԳ ի րա կա նաց նող հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում ե րի աշ խա-
տա կից նե րին հանձ նա րա րել պար զել քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո-
րում ե րի հա վա քա տե ղի նե րի վայ րե րը, օ պե րա տիվ հս կո ղու թյան տակ պա հել 
այդ վայ րեր մուտք գոր ծած ան ձանց, 

5. հար ցաքն նել նախ կին՝ կար գա զուրկ ար ված «օ րեն քով գո ղե րի», քրե ա-
կան հե ղի նա կու թյուն նե րի, « զոն նայող նե րի», ով քեր կա րող են տե ղե կու թյուն-
ներ հայտ նել « գո ղա կան աշ խար հում» են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած 
ան ձի զբա ղեց րած դիր քի, կա պե րի և գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ 
հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ,

6.  հանձ նա րա րել օ պե րա տիվ հար ցում ե րի մի ջո ցով պար զել և հար ցաքն նել 

3 «Պ ռա գոնն» ի րե նից ներ կա յաց նում է նա մակ, ո րն ու ղարկ վում է քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի կամ 
«օ րեն քով գո ղե րի» կող մից քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում պա տիժ կրող ան ձանց և պա րու նա կում 
է հրա հանգ ներ, ցու ցում եր կամ պա հանջ ներ։ Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ դա տա պար տյալ նե րի խցե րում 
կա տար ված խու զար կու թյուն նե րի ար դյուն քում «պ ռա գո նը» ա ռգ րավ վել է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կի վար չա կազ մի կող մից։
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են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի հետ պա տիժ կրող և պա տի ժը 
կրած ան ձանց, ով քեր հա մա ձայ նու թյուն են տվել ա ջակ ցել քն նու թյա նը,

7.  հար ցաքն նել ՀՀ ոս տի կա նու թյան և քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյան 
աշ խա տա կից նե րին, ո րոնք ի րենց ծա ռա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված ե րբ ևէ ա ռն-
չու թյուն են ու նե ցել են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի հետ և կա րող 
են նրանց բնու թագ րող տվյալ ներ հայտ նել վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ին,

8. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ին ֆոր մա ցի ոն կենտ րո նից ստա նալ տե ղե կատ վու-
թյուն են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի դատ վա ծու թյուն նե րի, 
նրանց վե րա բե րյալ քնն ված և կարճ ված գոր ծե րի, նա խա պատ րաստ ված նյու թե-
րի վե րա բե րյալ, ո րից հե տո ար խիվն ե րից պա հան ջել և ու սում ա սի րել քրե ա կան 
գոր ծե րը և նյու թե րը,

9.  ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում եր հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք 
բեր ված, այդ թվում՝ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քը հայտ նա բե րե լու և դրա վրա 
կա լանք դնե լու ու ղ ղու թյամբ,

10.  հանձ նա րա րել ՀՀ ՊՆ ռազ մա կան ոս տի կա նու թյան օ պե րա տիվ աշ խա-
տա կից նե րին պար զել զո րա մա սում քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող ան ձանց՝ 
այս պես կոչ ված « լավ տղա նե րին» (յախ շի նե րին)՝ վեր ջին նե րիս կող մից հե ղի նա-
կու թյուն վայե լող սպա նե րին, օ պե րա տիվ հս կո ղու թյան տակ պա հել նրանց հիմ-
նա կան հա վա քա տե ղի ներն՝ ի րային պա հեստ նե րը (каптерка), որ տեղ քրե ա կան 
հե ղի նա կու թյուն նե րը լու ծում են տար բեր ան ձնա կան-կեն ցա ղային հար ցեր,

11.  վեր հա նել և ու սում ա սի րել վեր ջին շր ջա նում ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի զին-
վո րա կան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան և ՀՀ ՊՆ ռազ մա կան ոս տի կա նու-
թյան ստո րա բա ժա նում ե րում հրա ման չկա տա րե լու, պե տին դի մադ րե լու կամ 
նրան զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լուն կամ ոչ 
պատ շաճ կա տա րե լուն հար կադ րե լու, պե տի նկատ մամբ բռ նի գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու կամ դրանք կա տա րե լու սպառ նա լի քի, ստո րա դա սի նկատ մամբ բռ-
նի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ դրանք կա տա րե լու սպառ նա լի քի, ստո-
րա դա սու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում զին ծա ռայող նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նագր քային կա նոն նե րը խախ տե լու, զին ծա ռայո-
ղին վի րա վո րանք հասց նե լու, ան դա մա խե ղե լու, հի վան դու թյան սի մու լյա ցի այի 
կամ ա պօ րի նի այլ ե ղա նա կով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը կամ դրա ա ռան ձին 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը դա դա րեց նե լու, զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց հրա ժար վե լու, զին ծա ռայո ղի կող մից 
մո լե խա ղեր կազ մա կեր պե լու կամ դրանց մաս նակ ցե լու, զին ծա ռայո ղի կող մից 
թմ րա մի ջոց կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյութ ա պօ րի նի գոր ծա ծե լու դեպ քե-
րի վե րա բե րյալ քնն ված քրե ա կան գոր ծե րը, ի նչ պես նաև նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րը, ո րոն ցով մերժ վել է քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը (կա տար ված ու սում-
նա սի րու թյուն նե րը և վեր լու ծու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն կտան ո րո շել զո րա-
մի ա վո րում ե րում քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող, ի նչ պես նաև վեր ջին նե-
րիս գոր ծո ղու թյուն նե րից տու ժած ան ձանց շր ջա նա կը և նրանց մշ տա պես պա հել 
օ պե րա տիվ տե սա դաշ տում)։ 
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Ինչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշում են մի շարք դա տա վա րա գետ ներ4 քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա ջոր դա կա նու թյու նը ո րո շում է վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մի նը՝ ել նե լով ստեղծ ված քնն չա կան ի րա վի ճա կից և դրանց կա-
տար ման տակ տի կայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Օ րի նակ՝ Ս. Ա. Շեյ ֆերն 
ա ռանձ նաց նում է քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րոշ տե սակ ներ և ը ստ փաս-
տա կան տվյալ նե րի ար տա ցոլ ման մե թո դի (հար ցում և ան մի ջա կան դի տար կում)՝ 
դրանք բա ժա նում հետ ևյալ խմ բե րի.

1)  հարց ման մե թո դով կա տար վող քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ հար ցա-
քննու թյուն, ա ռե րե սում,

2)  ան մի ջա կան դի տարկ ման մե թո դով կա տար վող քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ՝ քն նում, զն նու թյուն, ա ռգ րա վում, խու զար կու թյուն, քնն չա կան փոր ձա րա րու-
թյուն,

3)  հարց ման և դի տարկ ման մե թոդ նե րի զու գակց մամբ կա տար վող քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ճա նաչ ման ներ կա յաց նել5: 

Այս պի սով, որ պես ը ստ փաս տա կան տվյալ նե րի ար տա ցոլ ման մե թո դի՝ քնն-
չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից, ի թիվս այլ նի, որ պես գոր ծով կար ևոր նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող տե ղե կատ վու թյան ստաց ման հիմ ա կան աղ բյուր, հարկ ե նք հա-
մա րում ան դրա դառ նալ խու զար կու թյուն նե րին և հար ցաքն նու թյուն նե րին։

 Հար ցաքն նու թյուն նե րին պետք է ան մի ջա պես նա խոր դի մի ա ժա մա նա կյա 
խու զար կու թյուն նե րը քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հնա րա վոր 
ան դամ ե րի բնա կա րան նե րում (այդ թվում՝ հա վա քա տե ղի նե րում)՝ ան ձնա կան 
խու զար կու թյան են թար կե լով նաև այն տեղ գտն վող ան ձանց։ 

Ինչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշում է Վ. Գ. Են գի բա րյա նը, խու զար կու թյանն իր 
բնույ թով բարդ և աշ խա տա տար քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն է, ո րի ի րա կա նա-
ցու մը պա հան ջում է ու ժե րի և մի ջոց նե րի ա ռա վե լա գույն կենտ րո նա ցում: Խու-
զար կու թյան՝ որ պես քնն չա կան գոր ծո ղու թյան, բո վան դա կու թյան, ի նչ պես նաև 
քրե ա կան գոր ծի ըն թաց քում դրա ու նե ցած դե րի ու նշա նա կու թյան բա ցա հայտ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ է նախ ևա ռաջ այն տար բե րել մյուս քնն չա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րից6: 

Պետք է փաս տել, որ խու զար կու թյա նը բնո րոշ խն դիր նե րը տա րաբ նույթ են 
և կախ ված գոր ծի հան գա մանք նե րից՝ քն նի չը խու զար կու թյան մի ջո ցով կա րող է 
լու ծել մի շարք խն դիր ներ: 

Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա մո տե ցում ե-

4 Տե՛ս Смирнов А.В., Калиновский К.Б., Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005, 272 с. – (Серия «Крат-
кий курс») http://www.kalinovsky-k.narod.ru/p/krat_kurs/11-1.htm; Батычко В.Т., Уголовный процесс, 
2016, Под ред. Кобликова А.С., М., Уголовный процесс, Норма, 2002, с. 165; Виноградова А.В., 
Использование специальных познаний на предварительном следствии в свете нового уголовно-про-
цессуального закона «Законодательство», N 8, август 2002 г.
5 Տե՛ս Шейфер С.А., Следственные действия. Система и процесуальная форма. М.: Юрлитинформ, 
2001.
6 Մանրամասն տե՛ս Ենգիբարյան Վ. Գ., Առանձին քննչական գործողությունների կատարման տակ-
տիկա, Կրիմինալիստիկական տակտիկա, Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, 2018, էջ 251-279: 
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րին՝ ը ստ դրանց խու զար կու թյան կա տար ման հիմ քե րը բա ժան վում են 2 խմ բի՝ 
1. խու զար կու թյուն կա տա րե լու փաս տա կան հիմ քեր,
2.  խու զար կու թյուն կա տա րե լու ի րա վա կան հիմ քեր7:
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) 225-րդ հոդ վա-

ծում ամ րագր ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տե լու խու-
զար կու թյուն կա տա րե լու փաս տա կան հիմ քե րի բո վան դա կու թյու նը: 

Ըստ Վ. Գ. Են գի բա րյա նի՝ խու զար կու թյուն կա տա րե լու հիմք է ա պա ցույց նե րի 
(ի նչ պես նաև ա պա ցույց նե րի և Օ ՀՄ-նե րի ար դյունք նե րի) հա մակ ցու թյու նը, ո րը 
թույլ է տա լիս ո րո շա կի վս տա հու թյամբ են թադ րել, ո ր՝ 

ա) որ ևէ շեն քում կամ այլ տեղ կամ ան ձի մոտ գտն վում են հան ցա գոր ծու թյան 
գոր ծիք ներ, հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ա ռար կա ներ ու ար ժեք ներ, 
ի նչ պես նաև այլ ա ռար կա ներ ու փաս տաթղ թեր (նաև հե տա խուզ վող ան ձ, հան-
ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ կաս կած վող ան ձ կամ դի ակ), ո րոնք կա րող են 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծի հա մար,

 բ) դրանց ո րոն ման և վերց նե լու (հե տա խուզ վող կամ հան ցա գոր ծու թյան կա-
տար ման մեջ կաս կած վող ան ձին ձեր բա կա լե լու) հա մար կա րող է ա ռա ջա նալ 
հար կադ րանք կի րա ռե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Ակն հայտ է, որ օ րենս դի րը խու զար կու թյուն կա տա րե լու փաս տա կան հիմ-
քը կա պում է ոչ թե ա պա ցույց նե րի, այլ՝ ո րո շա կի փաս տա կան տվյալ նե րի (այդ 
թվում նաև Օ ՀՄ-նե րի ար դյունք նե րի) առ կա յու թյան հետ: 

Ու շագ րավ է, որ օ րենս դի րը մի դեպ քում խու զար կու թյուն կա տա րե լու հիմք է 
դի տում «ո րո շա կի են թադ րու թյուն ա նե լու հա մար բա վա րար հիմ քեր ու նե նա լը» 
(ՀՀ ՔԴՕ 225-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), ի սկ մեկ այլ դեպ քում՝ ան ձնա կան խու-
զար կու թյուն կա տա րե լու հա մար, « բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյու նը» (ՀՀ ՔԴՕ 
229-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)8:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ին, Սե պուհ Թադևո-
սյա նի և Սի րուն Նա զա րյա նի վե րա բե րյալ Ե ՇԴ/0073/07/15 գոր ծով ո րոշ ման 22-
23 կե տե րում ար տա հայ տել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը.

«22. (…) Խու զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան հիմք կա րող են հան դես 
գալ, որ պես կա նոն, քրե ա կան գոր ծի նյու թե րում առ կա և ո րո շա կի բնա կա րա նում 
գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո րո շա կի ա ռար կայի կամ ան ձի գտն վե լու 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ա պա ցույց նե րը (կաս կա ծյա լի, մե ղադ րյա-
լի, տու ժո ղի, վկայի ցուց մունք ներ և այլն): Ի նչ վե րա բե րում է օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նե ու թյան տվյալ նե րին` ան հրա ժեշտ է նշել, որ դրանք ա պա-
ցույց նե րի նկատ մամբ ստո րա դաս բնույթ ու նեն, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում ան փո-
խա րի նե լի և ե զա կի տվյալ ներ կա րող են պա րու նա կել ո րո շա կի բնա կա րա նում 

7 Տե՛ս Рыжаков А.П., Обыск: основания и порядок производсва, Изд-во «Феникс», Ростов-на-Дону, 
2006, էջ 7: 
8 Մանրամասն տե՛ս Ենգիբարյան Վ. Գ., Առանձին քննչական գործողությունների կատարման 
տակտիկա, Կրիմինալիստիկական տակտիկա, Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, 2018, էջ 253-
257: 
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գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ռար կա նե րի կամ ան ձանց գտն վե լու վե-
րա բե րյալ, հետ ևա բար օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան տվյալ նե րը 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից ան տե սելն ան թույ լատ րե լի է: 

Միև նույն ժա մա նակ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով (մաս նա վո րա պես` գոր ծու նե ու թյան գաղտ նի մե թոդ նե րի 
և մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ի նչ պես նաև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, աշ խա տան քի ձևե րի, մե-
թոդ նե րի, ու ժե րի և մի ջոց նե րի գաղտ նա պա հու թյու նը («Օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ ված)) պայ մա նա վոր ված` 
մի շարք դեպ քե րում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը զրկ ված է գնա հա տե լու 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված տվյալ-
նե րը: Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-
ջո ցառ ման ար դյուն քում ստաց ված տվյա լը հնա րա վոր է գնա հատ ման են թար-
կել, այն կա րող է հան դես գալ որ պես խու զար կու թյան կա տար ման ի նք նու րույն 
հիմք: Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ար դյուն քում 
ստաց ված տվյա լը գնա հա տե լիս վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է հաշ-
վի առ նի մի ջո ցառ ման՝ 

- կոնկ րետ տե սա կին («Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս) օ րեն քով ա ռա ջադր վող պա հանջ նե-
րը: Այս պես, «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
34-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
ո րո շա կի տե սակ նե րի նկատ մամբ նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
պա հանջ, ին չը դրանց օ րի նա կա նու թյան գոր ծուն ե րաշ խիք է: Այդ պի սի օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում երն են` ներ քին դի տու մը, նա մա կագ րու թյան, 
փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի վե րահս կու մը, հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կու մը, ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մատ չե լի ու թյան 
ա պա հո վու մը և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի գաղտ նի վե րահս կու մը, կա շառք 
ստա նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կու մը, ի նչ պես նաև ար տա քին դի տում 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռու մը, ե թե ար տա քին դիտ ման ար դյունք-
նե րի ամ րագ րում ա ռանց տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վոր 
չէ, և ան ձը (ան ձինք), ո րի (ո րոնց) նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է ար տա քին դի-
տու մը, ող ջամ տո րեն չէր (չէ ին) կա րող են թադ րել դրա ան ցկաց ման հնա րա վո րու-
թյան մա սին, 

- ար դյունք նե րի ամ րագր ման ե ղա նա կը (օ րի նակ, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
կի րառ ման առ կա յու թյու նը), 

- աղ բյու րի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով բա ցա հայտ ման հան գա ման քը և 
այլն: 

Իսկ այն դեպ քում, ե րբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան տվյա լի 
գնա հա տում ան հնար է, այն ի նք նին խու զար կու թյան հիմք չի կա րող հան դի սա-
նալ, սա կայն այլ տվյալ նե րի (այդ թվում` օ պե րա տիվ-քնն չա կան ի րադ րու թյան) 
հետ հա մակ ցու թյամբ կա րող է հաշ վի ա ռն վել խու զար կու թյան կա տար ման ան-
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հրա ժեշ տու թյան հար ցը լու ծե լիս, հատ կա պես քն նու թյան վաղ փու լե րում, ե րբ հա-
մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ դեռ ձեռք չեն բեր վել:

23. Ա նհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ խու զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան հիմք 
են « բա վա րար տվյալ նե րը»: Այլ խոս քով` տվյալ նե րի առ կա յու թյունն ի նք նին 
խու զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան հիմք չէ, քա նի դեռ չի հա մա պա տաս-
խա նում բա վա րա րու թյան վե րա բե րյալ պա հան ջին: Տվյալ նե րի` բա վա րա րու թյան 
տե սան կյու նից գնա հա տու մը պետք է հան գեց նի այն ող ջա միտ եզ րա հանգ ման, 
որ խու զար կու թյան կա տար ման ար դյուն քում կա րող են ձեռք բեր վել փնտր վող 
ա ռար կա նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենսդ րո րեն նա խա տես ված չէ տվյալ նե րի հա մակ-
ցու թյան վե րա բե րյալ պա հանջ: Այլ խոս քով` տվյալ նե րի բա վա րա րու թյան վե րա-
բե րյալ պա հան ջը ո րա կա կան բնույթ է կրում. խու զար կու թյան կա տար ման ար-
դյուն քում փնտր վող ա ռար կա նե րի հայտ նա բեր ման հա վա նա կա նու թյան մա սին 
եզ րա հան գու մը կա րող է հիմ ված լի նել ի նչ պես մեկ վե րա բե րե լի և ար ժա նա հա-
վատ տվյա լի, այն պես էլ` տվյալ նե րի հա մակ ցու թյան վրա»9: 

Ընդ հան րաց նե լով՝ կա րող ե նք նշել, որ խու զար կու թյուն կա տա րե լու մա սին 
ո րո շում ըն դու նե լու (միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու) հա մար օ րենս դի րը չի պա-
հան ջում, որ պես զի քն նիչն ու նե նա հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ գոր ծի հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո րո շա կի ա ռար կայի գտն վե լու վայ րի վե րա բե րյալ: Նման 
ո րո շում ըն դու նե լու հա մար բա վա րար է ա պա ցույց նե րի (ի նչ պես նաև ա պա ցույց-
նե րի և Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ար դյունք նե րի) հա մակ ցու թյան վրա հիմ ված 
են թադ րու թյու նը, որ տվյալ ա ռար կան կա րող է գտն վել ո րո շա կի վայ րում: 

Ինչ վե րա բե րում է խու զար կու թյան ի րա վա կան հիմ քե րին, ա պա պետք է նշել, 
որ այդ պի սիք են վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից կա յաց ված ակ-
տե րը, ո րոնց հի ման վրա կա տար վում է խու զար կու թյուն: 

Խու զար կու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ը նդ հան րա պես, ի սկ 
քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով մաս նա վո րա պես՝ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն խու զար կու թյան հան-
կար ծա կի ու թյունն ա պա հո վող տակ տի կա կան հնարք նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս ժա մա նա կին և նվա զա գույն ու ժեր վատ նե լով ա պա հո վել ցան կա-
լի ար դյունք10։ 

Մինչև խու զար կու թյուն կա տա րե լը, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք 
է հանձ նա րա րի Օ ՀԳ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րին ու սում ա սի րել խու զար-
կու թյան կա տար ման վայ րը, հս կո ղու թյուն սահ մա նել բնա կա րա նի պա տու հան-
նե րի և մյուս մուտ քե րի նկատ մամբ։ Ցան կա լի է մինչև խու զար կու թյուն սկ սե լը 
հրա վիր ված լի նեն նաև ըն թե րա կա նե րը, ով քեր այլ տե ղան քի բնա կիչ ներ կլի նեն, 
ին չը կբա ցա ռի քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման ձգձ գու մը, քան զի քրե ա-
կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող ան ձանց հար ևա նու թյամբ բնակ վող ան ձինք հնա-

9 Տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի Սե պուհ Թադ ևո սյա նի և Սի րուն 
Նա ջա րյա նի վե րա բե րյալ թիվ Ե ՇԴ/0073/07/15 ո րո շու մը:
10 Ման րա մասն տե՛ս Են գի բա րյան Վ. Գ., Ա ռան ձին քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման տակ-
տի կա, Կրի մի նա լիս տի կա կան տակ տի կա, Գի տա գործ նա կան ձեռ նարկ, Եր ևան, 2018, էջ 312: 
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րա վոր է հրա ժար վեն որ պես ըն թե րա կա ներ ներ կա գտն վել քնն չա կան գոր ծո ղու-
թյան կա տար մա նը։ 

Անհ րա ժեշտ է ը նտ րել խու զար կու թյան կա տար ման ա ռա վե լա գույն հար մար 
ժա մա նա կա հատ վա ծը, ան նկատ մո տե նալ խու զար կու թյան կա տար ման վայ րին, 
քնն չա կան խմ բի ան դամ ե րի կող մից մի ա ժա մա նակ մի քա նի խու զար կու թյուն-
ներ կա տա րե լու դեպ քում՝ հա մա ձայ նեց նել խմ բի ան դամ ե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
և մի ա ժա մա նակ սկ սել խու զար կու թյուն նե րը։ 

Այն դեպ քե րում, ե րբ մինչև խու զար կու թյուն կա տա րե լը, են թադ րյալ հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րը գտն վում են 
վե րահս կո ղու թյան տակ, կար ծում ե նք, նպա տա կա հար մար չէ ա ռգ րա վել բջջային 
հե ռա խոս նե րը, և խու զար կու թյու նը կա րող է պրո վո կա ցի ա հան դի սա նալ քն նու-
թյան հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա-
նա լու հա մար։ Մի ա ժա մա նակ, չպետք է բա ցա ռել նաև բջ ջային հե ռա խոս ներ 
ա ռգ րա վե լու դեպ քում նոր փաս տա կան տվյալ նե րի ստաց ման հնա րա վո րու թյու-
նը։ Հետ ևա բար, յու րա քան չյուր դեպ քում քն նիչն ին քը պետք է կողմ ո րոշ վի՝ ել-
նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից և գոր ծում առ կա փաս տա կան տվյալ նե րից։ Խու-
զար կու թյուն նե րը շատ ման րակր կիտ պետք է ի րա կա նաց վեն, ա ռա ջին հա յաց քից 
կար ևո րու թյուն չներ կա յաց նող ի րե րը, փաս տաթղ թե րը, կա րող են քն նու թյան հա-
մար կար ևոր ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ։ Ա նհ րա ժեշտ է հա տուկ 
ու շադ րու թյուն դարձ նել խու զարկ վո ղի կյան քի տար բեր ի րա դար ձու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ լու սան կար նե րի, տե սաե րիզ նե րի առ կա յու թյա նը, ա ռգ րա վել է լեկտ րո-
նային տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող բո լոր կրիչ նե րը, հա մա կար գիչ նե րը։

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով հա ջորդ կարևոր 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու աղ բյու րը դա ճիշտ և գրա գետ ի րա կա նաց ված 
հար ցաքն նու թյուն ներն ե ն։ Ը ստ Վ. Գ.Են գի բա րյա նի՝ կրի մի նա լիս տի կա կան 
տե սան կյու նից հար ցաքն նու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է ա պա ցու ցո ղա կան 
և կողմ ո րո շիչ տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման գոր ծըն թաց, ո րը հար ցաքն նող 
սուբյեկտն ի րա կա նաց նում է ե րկ խո սու թյան ձևով՝ վեր բել և ոչ վեր բել հա ղոր-
դակց ման մի ջո ցով:

Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ հան րա պես, և հար ցաքն նու թյու նը մաս նա-
վո րա պես, բնու թագր վում են քն նի չի ակ տիվ դե րով, ով, որ պես կա նոն, դրանք 
ի րա կա նաց նում է ան ձամբ: Հար ցաքն նու թյու նը կապ ված է քն նի չի ակ տիվ ի մա-
ցա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ, ով իր ա ռաջ խն դիր է դնում ստա նալ գոր ծի 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ցուց մունք և քնն չա կան գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ 
ան մի ջա պես մի ջոց ներ է ձեռ նար կում դրանց ար ժա նա հա վա տու թյու նը, լրի վու-
թյու նը և օբյեկ տի վու թյու նը ստու գե լու և գնա հա տե լու հա մար11: 

Անդ րա դառ նա լով հար ցաքն նու թյան տակ տի կային, քրե ա գետ ներն ա ռանձ-
նաց նում են դրա կազ մա կերպ չա կան, հո գե բա նա կան-բա րո յա կան տե սան կյուն-

11 Ման րա մասն տե՛ս Են գի բա րյան Վ. Գ., Ա ռան ձին քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման տակ-
տի կա, Կրի մի նա լիս տի կա կան տակ տի կա, Գի տա գործ նա կան ձեռ նարկ, Եր ևան, 2018, էջ 462: 
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ներն ու տակ տի կա կան հնարք նե րը12:
 Հար ցաքն նու թյունն ու նի ոչ մի այն ի նք նու րույն քրե ա դա տա վա րա կան նշա նա-

կու թյուն, այլ նաև նա խա պայ ման ներ է ստեղ ծում հե տա գա ո րո շա կի քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար՝ ա ռե րե սում, ճա նաչ ման ներ կա յաց նել, 
խու զար կու թյուն ներ, ա ռգ րա վում եր և այլն։ Այս քնն չա կան գոր ծո ղու թյան ճիշտ 
ի րա կա նա ցու մը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ից պա հան ջում է ոչ միայն մաս-
նա գի տա կան բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն, այլ նաև պրակ տիկ փորձ, հար-
ցաքնն վո ղի հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ի մա ցու թյուն և ստեղ ծա-
գոր ծա կան մո տե ցում։ Ստաց ված ցուց մունք նե րի լրի վու թյու նը և ճշ մար տա ցիու-
թյունն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված են հար ցաքն նու թյուն կա տա րող քն նի չի 
հմ տու թյուն նե րով։ Հար ցաքն նու թյան հմուտ ի րա կա նա ցու մը և ար դյունք նե րի 
ճիշտ ամ րագ րու մը հան դի սա նում է գոր ծի հա ջող քն նու թյան կար ևոր նա խա պայ-
ման նե րից մե կը։ 

Քն նի չը պետք է տի րա պե տի նաև հար ցաքն նու թյուն նե րի տե սակ նե րի դա-
սա կարգ ման այլ չա փա նիշ նե րի ևս և ի նչ պես ա ռա ջարկ վում է մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ, ա ռաջ նորդ վի կոնկ րետ ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խան 
ստորև նշ ված դա սա կարգ ման չա փա նիշ նե րով՝ 

1. ը ստ մաս նա կից նե րի՝ հար ցաքն նու թյան պար տա դիր և ֆա կուլ տա տիվ 
մաս նա կից նե րով, 

2. ըստ քնն չա կան ի րադ րու թյան՝ կոնֆ լիկ տային և ոչ կոնֆ լիկ տային հար-
ցաքն նու թյուն, 

3. ըստ պար զա բան ման են թա կա տե ղե կատ վու թյան ծա վա լի՝ ա ռաջ նային, 
լրա ցու ցիչ և կրկ նա կի13: 

Այս պի սով, որ քան ո րա կյալ է հար ցաքն նու թյու նը, որ քան խո րու թյամբ են 
ստուգ վում, գնա հատ վում և օգ տա գործ վում ցուց մունք նե րը, այն քան մե ծա նում է 
հան ցա գոր ծու թյունն ա րագ և լրիվ բա ցա հայ տե լու հա վա նա կա նու թյու նը։

 Շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ան սպա սե լի ու թյան տար րի կի րա ռու մը՝ 
հար ցաքն նու թյուն նե րը խու զար կու թյու նից ան մի ջա պես հե տո ի րա կա նաց նե լը, 
որ պես զի են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձինք հնա րա վո րու թյուն 
չու նե նան ձեռք բե րե լու պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ։

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման ան դամ ե րի, վկա նե րի, տու-
ժող նե րի հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում նպա տա կա հար մար է դրանք տե սագ րել 
և ձայ նագ րել: Դրանց կի րա ռում ա ռա վել նպա տա կա հար մար է, հատ կա պես այն 
ան ձանց հար ցաքն նու թյուն նե րի դեպ քում, ե րբ բա վա րար հիմ քեր կան են թադ րե-
լու, որ վեր ջին ներս հե տա գա յում կա րող են հրա ժար վել ի րենց տված ցուց մունք-
նե րից:

 Հար ցաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում կար ծում ե նք քն նի չի կող մից ա ռա վել նպա-
տա կա հար մար է կի րա ռել մի շարք տակ տի կա կան հնարք ներ, մաս նա վո րա պես՝

12 Տե՛ս Белкин А.П., Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: НОРМА, 2005, с. 463. 
13 Տե՛ս Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристь, 2005, с. 486. 
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- ան սպա սե լի ու թյան տար րի կի րա ռու մը, 
- առ կա ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու հա ջոր դա կա նու թյու նը, 
- տրա մա բա նա կան և հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը՝ 

ցուց մունք նե րում առ կա հա կա սու թյուն նե րի օգ տա գործ մամբ, 
- հար ցաքնն վո ղի մոտ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ քն նի չի լրիվ 

տե ղե կաց վա ծու թյան տպա վո րու թյան ստեղ ծու մը, 
- պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան գա մանք նե րի պար զա բա նու մը, 

խմ բե րի ան դամ ե րի միջև կոնֆ լիկտ նե րի ստեղ ծու մը և այլն: 
Անհ րա ժեշտ է նա խա պես մշա կել հար ցաքն նու թյուն նե րի ո րո շա կի պլան, 

ո րում պետք է ա ռանձ նաց նել հար ցաքնն վող նե րին ա ռա ջադր վող հար ցե րը և 
դրանց հեր թա կա նու թյու նը: Հար ցե րը պետք է այն պես մշակ ված լի նեն, որ պես զի 
հար ցաքնն վո ղը չկ ռա հի, թե ի նչ է ի րե նից ցան կա նում պար զել քն նի չը։ Վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ ին հե տաքրք րող կար ևոր հար ցե րը պետք է այլ հար ցե րի 
հա մա տեքս տում « քո ղարկ ված» ձևով տր վեն հար ցաքնն վո ղին։ Մի ա ժա մա նա կյա 
հար ցաքն նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ նպա տա կա հար մար է, որ-
պես զի քնն չա կան խմ բի ան դամ ե րը զու գա հեռ փո խա նակ վեն ստաց ված տե-
ղե կատ վու թյամբ, ին չը կօգ նի լրա ցու ցիչ հար ցեր ու ղ ղել հար ցաքնն վող նե րին. թե 
որ ան ձանց միջև է հնա րա վոր ի րա կա նաց նել ա ռե րե սում, ու մից ստա նալ ծա գած 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ի նչ պի սի ի րե ղեն ա պա ցույց ներ, փոր ձաքն նու թյան 
նյու թեր և այլ տվյալ ներ են օգ տա գործ վե լու և այլն:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց ձեր բա կա լե լով, ի նչ պես նաև կաս-
կա ծյա լի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի ձևա կերպ մամբ գոր ծի ի րադ րու թյունն 
ամ բող ջա պես կամ մաս նա կի ո րեն փո փոխ վում է:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման ան դամ ե րի հար ցաքն նու թյու-
նը խմ բի յու րա քան չյուր ան դա մի դե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
կար ևո րա գույն աղ բյուր նե րից է: 

Ճշ մա րիտ ցուց մունք ներ ստա նա լու հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն 
տակ տի կա կան այն հնարք ներն ու հա մակ ցու թյուն նե րը (կոմ բի նա ցի ա նե րը), 
ո րոնք գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի են որ պես «քնն չա կան խո րա ման կու թյուն-
ներ», « հո գե բա նա կան թա կարդ ներ» և թույլ են տա լիս քն նի չին ցուց մունք նե րի 
« սո վո րա կան ար ձա նագ րո ղից» դառ նալ հար ցաքն նու թյան ակ տիվ մաս նա կից: 

Որ պես կա նոն, տակ տի կա կան հա մակ ցու թյուն նե րը փոխ վում են կոնֆ լիկ-
տային ի րա վի ճա կի ըն թաց քում սուր մր ցակ ցու թյամբ և կա րող են բաղ կա ցած 
լի նել դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գից, Օ ՀԳ-ից և հո գե բա-
նա կան հնարք նե րից, ո րոնք ու ղղ ված են հար ցաքնն վո ղի սու տը բա ցա հայ տե-
լուն: Չնա յած դա տա վա րա կան սահ ման ված ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յու թյա նը, 
կար ծում ե նք, որ խորհր դատ վա կան կար գով ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու հա մար 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է հար ցաքն նու թյան ըն թաց քի վե րա-
բե րյալ քո ղարկ ված ձևով տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել հո գե բան-փոր ձա գե տի, 
ով հար ցաքնն վո ղի տե սո ղա կան դի տար կու մից դուրս օն լայն ռե ժի մով կա րող է 
հետևել հար ցաքն նու թյան ըն թաց քին և խոր հուրդ ներ տալ քն նի չին հար ցաքննվո-
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ղի հո գե բա նա կան պատ կե րի վե րա բե րյալ։
Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման ան դամ ե րի հար ցաքն նու թյան 

ըն թաց քում ար դյու նա վետ են նաև այն պի սի հնարք նե րը, ի նչ պի սիք են լեզ վի սայ-
թա քում ե րը, մար տահ րա վեր նե րը, ան սպա սե լի ու թյան գոր ծո նը, հար ցաքն նու-
թյան պար տադր ված տեմ պը, խա չաձև հար ցաքն նու թյու նը կամ եր կու ան ձանց 
հար ցաքն նու թյու նը, հար ցաքն նու թյան դան դա ղեց ված տեմ պը, ի ներ ցի ան, լար-
վա ծու թյան ստեղ ծու մը, լար վա ծու թյան դա դա րե ցու մը, տե ղե կատ վա կան պա-
կա սը, ստի կան խու մը, հա ջոր դա կա նու թյու նը, քն նի չի ի րա զեկ վա ծու թյան վե րա-
բե րյալ կեղծ տպա վո րու թյան ստեղ ծու մը, հար ցաքնն վո ղի կող մից ի րա վի ճա կի 
սխալ գնա հատ ման պայ ման նե րի ստեղ ծու մը և այլն:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մաս նա կից նե րին, ի նչ պես 
նաև « գո ղա կան աշ խար հում» նրանց զբա ղեց րած դիր քը բա ցա հայ տե լու հա մար 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում խմ բա վոր ման մաս-
նա կից նե րի ցուց մունք նե րը՝ այն դեպ քում, ե թե այլ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար մամբ ո րո շա կի հան գա մանք ներ հնա րա վոր չէ հաս տա տել: 

Այդ պի սի ցուց մունք ներ ստա նա լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է կա տա րել «ընդ-
դի մա դիր կող մե րի ու ժե րի և մի ջոց նե րի բա ժա նում»: Ա նհ րա ժեշտ է խախ տել 
խմբա վոր ման մաս նա կից նե րի կող մից նա խա պես հա մա ձայ նեց ված ցուց մունք-
նե րը: Հան ցա վոր խմ բա վո րում ու ժեղ է մինչ նրա ան դամ ե րից մե կի ձեր բա կա-
լու մը: Այ նու հետև նման ու ժը վե րա փոխ վում է թու լու թյան: Նրան ցից յու րա քան չյու-
րը վա խի զգա ցում է ապ րում պա տիժ կրե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան հա մար:

Կ րի մի նա լիս տի կայի գի տու թյան մեջ հայտ նի « կոնֆ լիկ տի բռն կու մը»14 հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում « խախ տել» հան ցա վոր խմ բի ան դամ ե րի միջև հա րա-
բե րու թյուն նե րը և կազ մա կերպ ված խմ բե րի կող մից հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը։ Այն դեպ քում, ե րբ հան ցա վոր խմ բա վոր ման մաս նա կից նե րի միջև չի 
ձևա վոր վել կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ, քն նու թյու նը բա վա կա նին բարդ ըն թացք 
է ստա նում։ Կար ծում ե նք, որ քն նի չը պետք է տի րա պե տի տի րող ի րա վի ճա կին 
և քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով ի րեն ցան կա լի ու ղ ղու թյուն տա քն նու-
թյա նը, այդ թվում՝ մաս նա կից նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին։

 Գո յու թյուն ու նե ցող կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ ներն օգ տա գոր ծե լուն կամ 
դրանք սրե լուն, ան կա յու նու թյան, կաս կա ծամ տու թյան ա ռա ջաց մանն ու ղղ ված 
տակ տի կա կան հնարք նե րը հիմ ված են ներխմ բային սո ցի ալ-հո գե բա նա կան 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի օգ տա գործ ման վրա:

 Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը, հա մադ րե լով Օ ՀԳ մի ջո ցա ռում ե րի ար-
դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րը, քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, 
պետք է վեր լու ծու թյան են թար կի և ման րակր կիտ ու սում ա սի րի քրե ա կան են թամ-
շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կա ռուց ված քը, մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը, 
բա ցա հայ տի քո ղարկ ված կոնֆ լիկտ նե րը և հա կա սու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր 

14 Տե՛ս Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. Под ред. Н.П. Яблокова. М., Юрист, 2005, с. 486, 
Савельева М.В.., Смушкин А.Б., Следственные действия. Учебник для магистров. М., ЮРАЙТ, 2005, 
с. 216, 164-165.
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մաս նակ ցի՝ հան ցա վոր խմ բա վո րում ներգ րավ վե լու վե րա բե րյալ վար կած նե րի 
նպա տա կաուղղ ված ստուգ ման հա մար քն նի չին կա րող է օգ նել ոչ միայն տար բեր 
հնարք նե րի կի րա ռու մը, այլ նաև այդ ան ձանց բնա վո րու թյան գծե րի և ան հա տա-
կան ո րակ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը: Խմ բում ներգ րավ ված ան ձինք միշտ չէ, որ 
ու նե նում են ար տա հայտ ված հան ցա վոր կողմ ո րո շում, սա կայն ան զո րու թյան, 
եր բեմ ցածր մտա վոր կա րո ղու թյան և ան փոր ձու թյան պատ ճա ռով չեն կա րող 
հա կազ դել խմ բի կազ մա կերպ չի ճնշ մա նը: Ի տար բե րու թյուն կա մա վոր խմ բի ան-
դամ դար ձած ան ձանց, վեր ջին ներս ա ռա վել հակ ված են ճշ մա րիտ ցուց մունք ներ 
տալ ոչ մի այն ի րենց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան, այլ նաև՝ մաս նա կից նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

Հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ կտա բա ցա հայ տել հան ցա վոր խմ բա-
վոր ման յու րա քան չյուր մաս նակ ցի աս տի ճա նա կար գային կախ վա ծու թյու նը, 
հաս տա տել բո լոր մաս նա կից նե րի միջև առ կա գոր ծա ռույթ ներն ու կա պը, և ա մե-
նա կար ևո րը՝ բա ցա հայ տել խմ բի թույլ օ ղակ նե րը:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման ան դամ ե րի մեղ քը բա ցա հայ-
տե լու և ա պա ցու ցե լու հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ա ռե րե սում ե րի կա-
տա րու մը: Խմ բի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան մաս նա կից նե րի, վկա-
նե րի և տու ժող նե րի միջև ա ռե րե սում ե րի կա տա րու մը, որ պես կա նոն, ի րե նից 
բար դու թյուն չի ներ կա յաց նում և կա րող է ի րա կա նաց վել քն նու թյան ցան կա ցած 
փու լում: 

Ինչ վե րա բե րում է խմ բա վոր ման մաս նա կից նե րի միջև ա ռե րե սում ե րի կա-
տար մա նը, ա պա դրա նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը ո րո շե լիս պետք է հաշ վի 
առ նել ճշ մա րիտ ցուց մունք տվող ան ձի նկատ մամբ ան ցան կա լի հո գե բա նա կան 
ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյունն ա ռա վել ու ժեղ բնա վո րու թյուն ու նե ցող այլ ան-
ձի կող մից: Մինչև ա ռե րե սում կա տա րե լու վե րա բե րյալ ո րո շում ըն դու նե լը, քն նի չը 
պետք է հա մոզ ված լի նի դրա դրա կան ար դյուն քի հար ցում, հա կա ռակ դեպ քում 
պետք է հե տաձ գի դրա կա տա րու մը կամ հրա ժար վի դրա նից, քա նի որ հա վա նա-
կան է մաս նա կից նե րի դա վադ րու թյուն, ի նչն իր հեր թին քն նու թյան հա մար կա-
րող է ու նե նալ ա վե լի ծանր հետ ևանք ներ, քան նրանց ցուց մունք նե րում առ կա է ա-
կան հա կա սու թյուն նե րը: Այս հար ցում նույն պես ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լու 
հա մար քն նի չը պետք է ման րա մասն ու սում ա սի րի օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի ար դյունք նե րը, ո րոնց մի ջո ցով լուծ վող հիմ ա կան խն դիր նե րից 
է ա ռե րես ման հա վա նա կան մաս նա կից նե րի մտադ րու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մաս նա կից նե րի միջև ա ռե րե-
սու մը նպա տա կա հար մար չէ կա տա րել քն նու թյան սկզբ նա կան փու լի ըն թաց քում, 
և հատ կա պես այն դեպ քե րում, ե րբ հան ցան շան ներ պա րու նա կող ցուց մուն քի 
ար ժա նա հա վա տու թյու նը չի հաս տատ վում այլ ա պա ցույց նե րով: Պետք է ա ռանձ-
նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ-
րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող (օ րեն քով գող կամ քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն) 
ան ձանց և խմ բա վոր ման մյուս ան դամ ե րի միջև ա ռե րես մա նը: Նման կար գա-
վի ճակ ու նե ցող ան ձինք շատ դեպ քե րում ա ռե րե սում օգ տա գոր ծում են և ի րենց 
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հա մար նպաս տա վոր ցուց մունք նե րը հաս տա տում են մաս նա կից նե րի կող մից։
Քնն չա կան պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ հան ցա վոր խմ բա վո րում ե րի մաս-

նա կից նե րը հա մա ձայն վում են ա ջակ ցել քն նու թյա նը և խոս տո վա նա կան ցուց-
մունք ներ տալ մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ հան ցա վոր խմ բա վոր ման ղե կա վար-
նե րը գտն վում են ար գե լան քի տակ և հան ցա վոր խմ բա վոր ման մաս նա կից նե-
րը ներ քին հա մո զում ու նեն վեր ջին նե րիս քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և 
պատ ժի կր ման ան խու սա փե լի ու թյան վե րա բե րյալ։ Հետ ևա բար, վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մի նը գոր ծի քն նու թյունն այն պես պետք է կազ մա կեր պի, որ հան-
ցա վոր խմ բա վոր ման մաս նա կից նե րի մոտ ձևա վոր վի նման ներ քին հա մո զում։

 Ցան կա լի է, որ պես զի մինչև ա ռե րե սում ի րա կա նաց նե լը քն նի չը հո գե բա նա-
կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նի խոս տո վա նա կան ցուց մունք ներ տվող մաս-
նակ ցի հետ, հարկ ե ղած դեպ քում պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ ձեռ նար կի վեր ջի-
նիս, ի նչ պես նաև նրա ըն տա նի քի ան դա մի, մեր ձա վոր ազ գա կա նի կամ մեր ձա-
վո րի նկատ մամբ։

 Տակ տի կա կան հնարք նե րի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր-
ված է քն նի չի դա տա վա րա կան և տակ տի կա կան սկզ բունք նե րից, ո րոն ցից ա ռա-
վել մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ե րաշ խա վոր ված ար դյուն քի սկզ բուն քը՝ քն նի չը 
պետք է գոր ծի ա նընդ հատ և կի րա ռի հար ցաքն նու թյան և ա ռե րես ման հա մար 
ա ռա վել հար մար տակ տի կա կան հնարք ներ, ի նչ պես նաև քն նի չը պետք է միշտ 
են թադ րի հար ցաքնն վո ղի դա տո ղու թյուն նե րի շղ թան, իր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ծրագ րի նրանց վար քի փո փոխ մա նը զու գըն թաց:

 Պետք է նշել, որ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րի կող մից կա-
տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան ըն թաց քում ճա նաչ ման ներ կա յաց-
նե լը հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան և յու րա քան չյուր մաս նակ ցի մեղ քի հս տա կեց-
ման, ո րո շա կի ան ձանց մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ կար ևո րա գույն ա պա ցույց 
ստա նա լու մի ջոց է: Այդ կա պակ ցու թյամբ, հան ցա վոր խմ բա վո րում ե րի կող մից 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան ըն թաց քում մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի՝ ճա նաչ ման ներ կա յաց ման ը նտր ված ճիշտ պա հը:

 Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հան ցա վոր խմ բա վո րում ե րի՝ մի քա նի 
ան գամ դա տա պարտ ված, հատ կա պես դրա նում ա ռաջ նոր դի դեր զբա ղեց նող 
ան դամ ե րը, ո րոնք ի րենց հա մա րում են ան խո ցե լի, ա զա տու թյան մեջ գտն վող 
հան ցա կից նե րի հետ ու նե նում են շփում, կա րող են խա թա րել ճա նաչ ման գոր-
ծըն թա ցը սադ րիչ բա ցա կան չու թյուն ներ կամ սպառ նա լիք ներ հն չեց նե լով և այլն: 
Քն նի չի խն դի րը նման ի րա վի ճակ նե րի զար գա ցու մը կան խելն է: 

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց-
քում եր բեմ կա րող են ա ռա ջա նալ բազ մա թիվ ան ձանց ճա նաչ ման ներ կա յաց-
նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն, հատ կա պես, ե րբ ոչ քնն չա կան, և ոչ օ պե րա տիվ ե ղա-
նա կով հնա րա վոր չէ նվա զեց նել այն ան ձանց շր ջա նա կը, ո րում հնա րա վոր է, 
որ ը նդ գրկ ված լի նի են թադ րյալ հան ցա գոր ծը: Հարկ է նկա տել, որ ճա նաչ ման 
ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2009 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 16-ին, Ար ման Սեյ րա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ Ե ՔՐԴ/0295/01/08 գոր ծով 
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ո րոշ մամբ15, ի թիվս այլ նի, ար ձա նագ րել է, որ ան ձին ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը դաս վում են այն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի շար քին, ո րոնք ի րենց բնույ թով կրկ նա կի կա տար ման հնա րա վո րու թյուն չեն 
ըն ձե ռում: Ո ւս տի, ճա նա չո ղի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ան ձին 
ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լը, մեր կար ծի քով, քն նի չի ո րոշ մամբ պետք է ի րա կա-
նաց վի ճա նա չո ղի տե սո ղա կան ըն կա լու մից դուրս, ո րն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ում առ կա է հա մա պա տաս խան կա հա վոր մամբ ճա նաչ-
ման սե նյակ։ Հա կա ռակ դեպ քում ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լը կա րող է ճա նա չող 
վկայի (տու ժո ղի) և նրա հա րա զատ նե րի հա մար մի շարք ան ցան կա լի հետ ևանք-
ներ ա ռա ջաց նել՝ քրե ա կան գոր ծի քն նու թյանն ա ջակ ցե լու հան գա ման քով պայ-
մա նա վոր ված: Վա խե նա լով ի րա կան սպառ նա լիք նե րից՝ վկա նե րը (տու ժող նե րը) 
կա րող են հրա ժար վել ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցին ի րենց մաս նակ ցու թյու նից կամ 
մատ նա ցույց չա նել ճա նաչ վո ղին: Հետ ևա բար, կար ծում ե նք, որ քն նի չը ճա նա-
չող ան ձի ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով, պետք է վեր ջի նիս նկատ-
մամբ պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց նի և քո ղար-
կի ճա նա չո ղի ան ձնա կան տվյալ նե րը, ո րոնք չպետք է նշ ված լի նեն ոչ ո րոշ ման 
և ոչ էլ ար ձա նագ րու թյան մեջ: Ա նձ նա կան տվյալ նե րը նման դեպ քե րում կա րող 
են լրաց վել ա ռան ձին քար տով, ո րը չի կց վի քրե ա կան գոր ծին, այլ կպահ պան վի 
քն նի չի մոտ մինչև նա խաքն նու թյան ա վար տը և քրե ա կան գոր ծի հետ կնիք ված 
ծրա րով կու ղարկ վի դա տա րան:

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով քն նու թյուն կա-
տա րե լիս վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն 
դարձ նի գույ քային հար ցե րի շր ջա նա կին, մաս նա վո րա պես՝ հան ցա վոր ճա նա-
պար հով ձեռք բեր ված գույ քը հայտ նա բե րե լուն և դրանց վրա կա լանք դնե լուն։ 
Նկա տի ու նե նա լով, այն հան գա ման քը, որ ան հա պաղ գույ քի վրա կա լանք դնե լը 
կա տար վում է քն նու թյան այն փու լում, ե րբ ան ձը ձեռք է բե րում կաս կա ծյա լի կամ 
մե ղադ րյա լի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, հա կա ռակ պա րա գա յում գույ քի 
վրա կա լանք չի կա րող դր վել, ու ս տի ցան կա լի է, որ պես զի վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մար մի նը ձեռ նա մուխ լի նի հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված գույ քի 
ո րո նո ղա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նել մինչև են թադ րյալ հան ցանք կա-
տա րած ան ձանց կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյալ դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ 
տա լը։

 Վե րը նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ գույ քի վրա կա լանք 
դնե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար-
տա վոր է ցու ցա բե րել ո րո շա կի հապ ճե պու թյուն, քա նի որ ա ռա ջա նա լու է մր ցա-
վազ քային ի րա վի ճակ, այն է. ա րդյոք ա վե լի շուտ գույ քի վրա կդր վի կա լան քը, թե՞ 
այն կթաքց վի, կփ չաց վի կամ կս պառ վի: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը քն նարկ վող հան-

15 Տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2009 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ի Ար մեն Սեյ րա նի Սարգ սյա նի վե-
րա բե րյալ թիվ Ե ՔՐԴ/00295/01/08 ո րո շու մը:
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&page=default&tab=criminal 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

92

ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րի վե րա բե րյալ գոր ծով նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց-
նե լիս հիմ ա կան դեպ քե րում կա րող է բա վա րար հիմ քեր ու նե նալ են թադրե լու, 
որ մի շարք գոր ծարք նե րով պա տաս խա նա տու ան ձինք նպա տակ են ու նե ցել գու-
մար ներ ձեռք բե րել, թաքց նել կամ խե ղա թյու րել ձեռք բեր ված գու մա րի ծա գու մը 
և օ րի նա կա նաց նել այն, ու ս տի հիմք ըն դու նե լով « Փո ղե րի լվաց ման և ա հա բեկ չու-
թյան դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի դրույթ նե րը, 
կա րող է հար ցում ու ղար կել ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան դի տար կում-
նե րի կենտ րոն և տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ վեր ջին նե րիս և նրանց մեր ձա վոր 
շր ջա պա տում գտն վող ան ձանց և փոխ կա պակց ված ըն կե րու թյուն նե րի ան վամբ 
ՀՀ-ու մ գոր ծող ա ռևտ րային բան կե րում բաց ված հաշ վե հա մար ներ առ կա յու թյան, 
դրանց մա ցոր դի, ամ բող ջա կան շար ժի, ի նչ պես նաև՝ բան կային պա հա տե ղի-
նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ։ Տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը կա պա հո վի ճիշտ 
պլա նա վո րել գոր ծի քն նու թյու նը և կբարձ րաց նի քն նու թյան արդյու նա վե տու թյու նը։ 

Ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան է ար ժա նի քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում 
դրա մա կան մի ջոց նե րի («օբ շակ») հա վա քագր ման կազ մա կեր պու մը։ Հա մա ձայն 
օ պե րա տիվ տվյալ նե րի՝ ներ կա յումս քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում դրա-
մա կան մի ջոց նե րի հա վա քագ րու մը կա տար վում է ոչ կան խիկ՝ փո խան ցում ե րի 
ե ղա նա կով։ Այդ նպա տա կով դա տա պար տյալ ներն օ գտ վում են «Իդ րամ» և նմա-
նա տիպ այլ վճա րային հա մա կար գե րից։ Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է գոր ծի դնել բո-
լոր հնա րա վոր օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը՝ պար զե լու նշ ված 
վճա րային հա մա կար գե րի հաշ վե հա մար նե րը և դրան ցով ի րա կա նաց վող գու մա-
րային շար ժե րը։

 Հատ կան շա կան է, որ 2020 թվա կա նի ապ րի լի 16-ին ՀՀ ազ գային ժո ղո վի 
կող մից ըն դուն ված «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռ նա գանձ ման մա սին» 
ՀՀ թիվ 240-Ն օ րեն քի հա մա ձայն՝ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույք է հա մար վում՝ 
գույք, այդ թվում՝ մեկ մի ա վոր գույք, մի քա նի մի ա վոր գույք կամ մեկ մի ա վոր 
գույ քի բա ժին, ո րի ձեռք բե րու մը սույն օ րեն քով նա խա տես ված կար գով չի հիմ-
նա վոր վում օ րի նա կան ե կա մուտ նե րով՝ ան կախ սույն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լուց 
ա ռաջ կամ հե տո ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քից, ի նչ պես նաև այդ պի սի 
գույ քի օգ տա գոր ծու մից ստաց վա ծը (պ տուղ նե րը, ար տադ րան քը, ե կա մուտ նե րը):

 Մի ա ժա մա նակ, այս տե սակ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան ժա մա նակ 
կա րող են կա տար վել նաև այլ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ել նե լով գոր ծով ձեռք 
բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րից։

 Ժա մա նա կա կից հան ցա վո րու թյան, հատ կա պես՝ դրա կազ մա կերպ ված ձևե-
րի դեմ պայ քա րի պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ զուտ քրե ա դա տա վա րա կան 
և կրի մի նա լիս տի կա կան մե թոդ նե րով ու մի ջոց նե րով այդ պայ քա րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը ցածր է, ին չի պայ ման նե րում մե ծա նում է հան ցա վո րու թյան դեմ 
պայ քա րում գաղ տի գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ Օ ՀԳ-նե րի սո ցի ա լա կան դե րը ու նշա-
նա կու թյու նը: Պա տա հա կան չէ, որ հետ խորհր դային մի շարք ե րկր ներ (օ րի նակ՝ 
Վրաս տան, Ո ւկ րաի նա, Ղա զախս տան) օ րենսդ րո րեն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի ջո ցա ռում ե րին տվել են գաղտ նի (հա տուկ) քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
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րի կար գա վի ճակ՝ դրանց կա տար ման կար գը սահ մա նե լով քրե ա դա տա վա րա-
կան օ րենք նե րում16: 

Ք րե ա կան դա տա վա րու թյու նում այդ մի ջո ցա ռում ե րին ա պա ցու ցո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վի ճակ տա լը հիմ ա վոր վում է նրա նով, որ դրանք 
ու ղղ ված են ա պա ցուց ման ա ռար կա հան դի սա ցող հան գա մանք նե րի պար զա-
բան մա նը, դա տա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կու թյուն նե րի ստաց-
մա նը: Այլ կերպ ա սած՝ ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը կոչ ված 
են լու ծե լու քրե ա կան դա տա վա րու թյան խն դիր նե րը: 

Ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը կրում են հս տակ ար տա հայտ-
ված հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույթ, ին չը նախ ևա ռաջ պայ մա նա վոր ված 
է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան և այն ի րա կա նաց նող ան ձանց մա սին քո ղարկ ված 
բնույթ կրող տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ստաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: 

Ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա-
կան բնույ թի մա սին է վկա յում նաև Օ ՀԳ այն պի սի սկզ բունք նե րի առ կա յու թյու նը, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ գոր ծու նե ու թյան բա ցա հայտ և գաղտ նի մե թոդ նե րի ու մի ջոց նե րի 
հա մակ ցու թյու նը, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, աշ խա տան քի ձևե րի, մե թոդ նե րի, ու ժե րի և մի-
ջոց նե րի գաղտ նա պա հու թյու նը (կոնս պի րա ցի ան): 

Ք րե ա կան են թամ շա կույ թին ա ռնչ վող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով և ը նդ հան րա պես նմա նօ րի նակ գոր ծե րով գաղտ նի ու թյու-
նը կան խո րո շում է ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ոչ ա կն հայ-
տու թյու նը, թաքն ված բնույ թը, ի նչ պես նաև ան ձան ցից (ն րանց կա պե րից), ո րոնց 
նկատ մամբ դրանք ան ցկաց վում են, այն պես է լ՝ շր ջա պա տից: Այդ պի սի ի րա վի-
ճա կը թույլ է տա լիս չե զո քաց նե լու հնա րա վոր հան ցա վոր հա կազ դե ցու թյու նը, 
ա պա հո վել ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու-
նը, դրանց մաս նա կից ան ձանց ան վտան գու թյու նը: 

Ա պա ցու ցո ղա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի ջո ցա ռում ե րը) և քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ հան րու թյունն այն է, 
որ դրանք գի տա կան ճա նաչ ման ի նք նու րույն ու ղ ղու թյուն ներ ե ն՝ ի րենց բնո րոշ 
գոր ծի քա կազ մով: Օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան այս եր կու տա րա տե սակ նե րը հե-
տապնդում են հա ման ման նպա տակ, այն է՝ պար զել նախ կի նում տե ղի ու նե ցած 
ի րա դար ձու թյան (տ վյալ դեպ քում հան ցա գոր ծու թյան) հան գա մանք նե րը: 

Այս պի սով, քրե ա կան են թամ շա կույ թին ա ռնչ վող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու-
նե ու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով քն նու թյան ժա մա նակ ա ռա ջա ցած քնն չա կան և 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար պետք է գոր ծի դր վեն 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, Օ ՀՄ-նե րի և տակ տի կա կան օ պե րա ցի ա նե րի ամ-
բողջ հա մա լի րը։

16 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պ ե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյուն: Մաս 1, հեղ. խումբ. գիտ. խմբ. 
Ա. Ղամ բա րյան, Եր.: Տիգ րան Մեծ, 2016, էջ 312-313: 
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Annotation. The article presents the features of the organization and implementation of 
investigation-search operations and investigative actions in criminal cases on criminal activities of 
persons related to the criminal subculture.

Based on the current investigative situation and the peculiarities of the tactics of their 
implementation, proposals are presented regarding the choice and correct planning of the sequence 
of tactical tricks of a separate investigative action.

Аннотация. В статье представлены особенности организации и осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовным делам, касающимся 
преступной деятельности лиц, имеющих отношение к криминальной субкультуре. Исходя из 
сложившейся следственной ситуации и особенностей тактики осуществления следственных 
действий, мы представили предложения относительно выбора и правильного планирования и 
очередности тактических уловок отдельного следственного действия. 

 Բա նա լի բա ռեր  Քրե ա կան են թամ շա կույթ, հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյուն, «օ րեն քով գող», 
քն նու թյան պլա նա վո րում, քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:

Keywords: Criminal subculture, criminal activity, “Thief in law”, investigation planning, 
investigative actions.

Ключевые слова: Криминальная субкультура, преступная деятельность, «вор в законе», 
планирование расследования, следственные действия.

 Ա. Գաս պա րյան   Հայ-ռու սա կան (Ս լա վո նա կան)  հա մալ սա րա նի պե տու թյան և ի րա վուն-
քի տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ,  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քնն չա կան  
կո մի տե ի հա տուկ հանձ նա րա րու թյուն նե րի,  կազ մա կեր պա կան-վեր լու ծա կան և քրե ա գի տա-
կան գլ խա վոր վար չու թյան, ք րե ա գի տա կան վար չու թյան պե տի տե ղա կալ, էլ. հաս ցե՝ anush.
gasparyan85@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 14.05.2021թ., տր վել է գրա խո սու թյան 14.05.2021թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վա հե Են գի բա րյա նի կող-
մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 00.00.2021թ.:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

95

ԵԿԴ/2357/02/17

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2021 թվա կա նի մար տի 19-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Օվ սան նա Մես րո բյա նի Վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.07.2019 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի « Կոն վերս բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ը նդ դեմ Քրիս տի նե 
Տո նո յա նի և Օվ սան նա Մես րո բյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան-

նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել 85.784 
Ա ՄՆ դո լար` որ պես պարտ քի գու մար, և 68.000 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ի նչ պես նաև` սկ սած 01.06.2017 թվա կա-
նից մինչև պայ մա նագ րով վար կի մա ցոր դի գու մա րը` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րը, 
վե րա դարձ նե լու օ րը հաշ վար կել և վեր ջին նե րից հա մա պար տու թյան կար գով 
հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա տես ված տա րե կան 
տո կո սադ րույ քը` ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով, ի սկ սկ սած 01.06.2017 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վար կել և Քրիս տի նե 
Տո նո յա նից ու Օվ սան նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ ի րեն 
բռ նա գան ձել պայ մա նագ րի 1.1.12.1. և 1.1.12.2. կե տե րով նա խա տես ված տույ ժե րի 
գու մա րը` հաշ վարկ ված վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի ժամ կե տանց 
մա սի և 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րի ժամ-
կե տանց մա սի նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար հա մա պա-
տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար կի 0.15 տո կո սի չա փով և ժամ կե տանց տո կո-
սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով։ 
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Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ներ-
սի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.05.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել 
է: Վճռ վել է` Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու-
թյան կար գով հօ գուտ Բան կի բռ նա գան ձել` 85.784 Ա ՄՆ դո լա րին` բռ նա գանձ-
ման պա հին հա մար ժեք, ՀՀ դրամ` որ պես պարտ քի գու մար, սկ սած 01.06.2017 
թվա կա նից մինչև պայ մա նագ րով վար կի մա ցոր դի գու մա րը` 41.601,10 Ա ՄՆ 
դո լա րին բռ նա գանձ ման պա հին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը, Բան կին վե րա դարձ նե-
լու օ րը, պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա տես ված հաշ վեգր վող տա րե կան տո-
կո սադ րույ քը` ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով, սկ սած 01.06.2017 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը պայ մա նագ րի 1.1.12.1. և 1.1.12.2. 
կե տե րով նա խա տես ված հաշ վեգր վող տույ ժե րի գու մա րը` հաշ վարկ ված վար կի 
մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի ժամ կե տանց մա սի և 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րին` 
բռ նա գանձ ման պա հին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո-
սա գու մա րի ժամ կե տանց մա սի նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա-
մար հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար կի 0.15 տո կո սի չա փով և ժամ-
կե տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով, ի նչ պես նաև` 68.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար։

 Դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի լրա ցու ցիչ վճ ռով լրաց վել է 17.05.2018 
թվա կա նին կա յաց ված վճի ռը: Վճռ վել է Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա Մես-
րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Բան կի բռ նա գան ձել նաև 68.000 
ՀՀ դրամ` որ պես պարտ քի գու մար:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հու թյամբ` Մ. Հար-
թե նյան, դա տա վոր ներ` Կ. Չի լին գա րյան, Ա. Խա ռա տյան) 02.08.2018 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ Քրիս տի նե Տո նո յա նի և Օվ սան նա Մես րո բյա նի ա նու նից ներ կա յաց-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 14.03.2019 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Քրիս տի նե Տո նո յա նի և Օվ սան նա Մես րո բյա նի ներ կա յա-
ցուց չի Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է` վե րաց վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
02.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու-
մը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա-
րան) 03.07.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քրիս տի նե Տո նո յա նի և Օվ սան նա Մես րո-
բյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի վճի ռը 
թողն վել է ան փո փոխ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա վոր Կ. Չի լին գա րյա նը ներ կա յաց րել է հա տուկ 
կար ծիք:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Օվ սան նա Մես րո բյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
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հիմ ա վո րում ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սը և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու-
հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

 Դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Օվ սան նա Մես րո բյա նին պատ-
շաճ չի ծա նու ցել դա տա կան նիս տի տե ղի, ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, որ պի սի 
պայ ման նե րում վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել հայ ցա պա հան ջի դեմ ներ-
կա յաց նել ա ռար կու թյուն: Օվ սան նա Մես րո բյա նը դա տա կան նիս տե րին ներ կա 
չի գտն վել, պատ շաճ ծա նուց ված չի ե ղել, չի ու նե ցել հնա րա վո րու թյուն Բան կի 
հետ իր ու նե ցած բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին հայտ նե լու, հայ ցա պա հան ջի դեմ 
մա սամբ ա ռար կե լու: Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը` Օվ սան նա Մես րո բյա-
նը Դա տա րա նի վճ ռի դեմ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վե րաքն նիչ բո ղոք է 
ներ կա յաց րել` խնդ րե լով ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 17.05.2018 թվա կա նի վճի ռը և 
գործն ու ղար կել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան: Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, սա կայն 03.07.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է բո ղո քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը յու րո վի է մեկ նա բա նել « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը, ան տե սել է օ րեն քի այն դրույ թը, որ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի հա մար վճար վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով 
վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փը: Մինչ դեռ` բո-
ղո քարկ վող ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նա խա տես ված և հե տաձգ ված 
պե տա կան տուր քի գու մա րի վճար ման չա փը սահ մա նել է ոչ թե վի ճարկ վող գու-
մա րի 3 տո կո սի, այլ վի ճարկ վող գու մա րի 6 տո կո սի չա փը: Նույն` մեկ բո ղո քի 
շր ջա նա կում բո ղո քա բեր նե րից յու րա քան չյու րից Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բռ նա-
գան ձել է վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սը, այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քը ներ կա յաց-
վել է եր կու պա տաս խա նո ղի կող մից, սա կայն, ը ստ է ու թյան, հան դի սա նում է մեկ 
վե րաքն նիչ բո ղոք: Հետ ևա բար` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր պե տա-
կան տուր քի հար ցին ան դրա դառ նա լիս ոչ թե յու րա քան չյու րից ա ռան ձին-ա ռան-
ձին պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել պե տա կան տուր քի գու մա րը, այլ պար տա վոր 
էր ո րո շում կա յաց նել պե տա կան տուր քի հա մար նա խա տես ված վի ճարկ վող գու-
մա րի 3 տո կո սի բռ նա գանձ ման պար տա կա նու թյու նը բո ղո քա բեր նե րի նկատ-
մամբ կի րա ռել հա մա պար տու թյան կար գով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 03.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան` նոր քն նու թյան:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տերը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ 

փաս տե րը`
1) Բան կը, որ պես Օվ սան նա Մես րո բյա նի հաս ցե, հայ ցա դի մու մով Դա տա րա-

նին հայտ նել է ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փ., տուն 40›› հաս ցեն (հա տոր 1ին, գ.թ. 
0407):

2) Հա մա ձայն 19.06.2017 թվա կա նի թիվ Ե-31979 գրու թյան` Դա տա րա նը 
25.10.2017 թվա կա նին, ժա մը 11:40-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և 
ժա մա նա կի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին 
ծա նուց մամբ, ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., 
տուն 40›› հաս ցե ով (հա տոր 1ին, գ.թ. 4856):

3) Թիվ RL004168284AM փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան նա Մես րո բյա-
նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով (հա տոր 1ին, 
գ.թ. 5556):

4) Օվ սան նա Մես րո բյա նը 24.10.2017 թվա կա նին Դա տա րան մուտ քագր ված 
դի մու մով միջ նոր դել է հե տաձ գել 25.10.2017 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան 
նիս տը: Դի մու մում, որ պես իր հաս ցե, նշել է հայ ցա դի մու մում նշ ված` «ք. Եր ևան, 
Պրա հայի փ., տուն 40» հաս ցեն (հա տոր 1ին, գ.թ. 57):

5) Դա տա րա նը 25.10.2017 թվա կա նի դա տա կան ծա նու ցագ րով 13.02.2018 
թվա կա նին, ժա մը 14:30-ի նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա-
կի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց-
մամբ, ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 
40›› հաս ցե ով (հա տոր 1ին, գ.թ. 6366):

6) Թիվ RL08705332AM փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան նա Մես րո բյա-
նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է « Տե ղա փոխ ված» նշու մով (հա տոր 1ին, 
գ.թ. 6566):

7) Դա տա րանն Օվ սան նա Մես րո բյա նի` 13.02.2018 թվա կա նին, ժա մը 14:30-
ին կա յաց վե լիք դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցում ա պա հո վել է ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան` վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րին գրու թյուն ու ղար կե լու ու հրա պա րա կային ծա նուց ման մի ջո ցով (հա
տոր 1ին, գ.թ. 6771):

8) Դա տա րա նը 13.02.2018 թվա կա նի դա տա կան ծա նու ցագ րով 08.05.2018 
թվա կա նին, ժա մը 14:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա-
կի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց-
մամբ, ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 
40›› հաս ցե ով (հա տոր 1ին, գ.թ. 7780):

9) Թիվ RL013292571M փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան նա Մես րո բյա-
նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է « Տե ղա փոխ ված» նշու մով (հա տոր 1ին, 
գ.թ. 7980):

10) Դա տա րանն Օվ սան նա Մես րո բյա նի` 08.05.2018 թվա կա նին, ժա մը 14:30-
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ին կա յաց վե լիք դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցում ա պա հո վել է ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան` վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րին գրու թյուն ու ղար կե լու ու հրա պա րա կային ծա նուց ման մի ջո ցով (հա
տոր 1ին, գ.թ. 8185):

11) Օվ սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս տի նե Տո նո յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից 
18.06.2018 թվա կա նին և 24.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո-
ղոք նե րում, կից միջ նոր դու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև 29.08.2018 թվա կա նին ներ-
կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում որ պես Օվ սան նա Մես րո բյա նի հաս ցե նշ վել է ‹‹ք. 
Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 40›› հաս ցեն (հա տոր 1ին, գ.թ. 117121, 135139, 
159164):

12) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 06.07.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մամբ բա վա րա րել է Օվ սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս-
տի նե Տո նո յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված պե տա կան տուր քի վճար-
ման ժամ կե տը հե տաձ գե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ րել (հա տոր 1ին, գ.թ. 128130):

13) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 02.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ Օվ սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս տի նե Տո նո-
յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր-
ժել է (հա տոր 1ին, գ.թ. 147148):

14) ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
14.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Օվ սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս տի նե Տո նո յա նի 
ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է` վե րաց վել է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 02.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը (հա տոր 1ին, գ.թ. 188194):

15) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 03.07.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժե լով Օվ-
սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս տի նե Տո նո յա նի ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րաքն նիչ 
բո ղո քը և ան դրա դառ նա լով դա տա կան ծախ սե րի հար ցին, ար ձա նագ րել է, որ 
«ն կա տի ու նե նա լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար 
չի վճար վել, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը հե տաձգ վել է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 06.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ, վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա Մես-
րո բյա նից յու րա քան չյու րից ա ռան ձին ՀՀ պե տա կան բյու ջե պետք է բռ նա գան-
ձել 1.241.955,02 ՀՀ դրամ (85.784 Ա ՄՆ դո լար * 482,59 ՀՀ դրամ` 18.06.2018 
թվա կա նին (վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու օր) ՀՀ ԿԲ փո խար ժե քը * 3%), 
ի նչ պես նաև 01.06.2017 թվա կա նից մինչև 08.06.2017 թվա կա նը (հայ ցա դի մու-
մը փոս տային կա պի ծա ռա յու թյա նը հանձ նե լու օր) վար կի մա ցոր դի 41.601,10 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման 
16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա-
տես ված ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող տա րե կան տո կո սադ րույ քի 
3%-ը, վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի ժամ կե տանց մա սի և 41.601,10 
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Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րի ժամ կե տանց մա սի 
նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման 
16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.12.1. և 1.1.12.2. 
կե տե րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար կի 0.15 տո-
կո սի չա փով և ժամ կե տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող 
տույ ժե րի գու մա րի 3%-ը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա 
պե տա կան տուր քի գու մար (հա տոր 2րդ, գ.թ. 3341):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում
ները.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ-
քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու-
մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում հա մա պար տու թյուն են թադ րող վի ճե-
լի ի րա վա հա րա բե րու թյան պա րա գա յում պե տա կան տուր քի բաշխ ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ա ռեր ևույթ թույլ է տր վել ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի խախ տում, ո րի առ կա յու թյու նը հերք վում է ստորև 
ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-
մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին.

- ա րդյոք հաս ցեն փո փո խե լու վե րա բե րյալ հա ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում ծա նու ցու մը հա մար վում է հանձն ված հաս ցե ա տի րո ջը` ան կախ հաս ցե ա տի-
րոջ` այդ հաս ցե ում բնակ վե լու հան գա ման քից, 

- գոր ծով մի քա նի ան ձանց կող մից մեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում, ե րբ 
վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը են թադ րում է հա մա պար տու թյուն, ա րդյոք 
նրան ցից յու րա քան չյու րից պետք է գանձ վի պե տա կան տուր քի ամ բողջ գու մա րը:

4.1. Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` Նախ կին օ րենս գիրք) 6-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե րի 
մրցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

 Նախ կին օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձինք պետք է ի րենց դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից օ գտ վեն և ի րենց 
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դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րեն բա րեխղ ճո րեն:
 Նախ կին օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին նա խա դա սու թյան հա մա-

ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան նիս տի կամ ա ռան ձին դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նա կի և վայ րի մա սին տե ղե կաց վում 
են դա տա կան ծա նու ցագ րե րի մի ջո ցով:

 Նախ կին օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 
պար տա վոր են դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց հայտ նել գոր-
ծի վա րույ թի ժա մա նակ ի րենց հաս ցեն փո խե լու մա սին: Նման հա ղորդ ման բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա վա րա կան փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում են նրանց 
վեր ջին հայտ նի հաս ցե ով և հա մար վում են հանձն ված, թե կուզև հաս ցե ա տերն 
այդ հաս ցե ում այլևս չի բնակ վում կամ չի գտն վում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում ե րում ի րա վա հա-
վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի, ան ձի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
հա մա տեքս տում բազ միցս ան դրա դար ձել է վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու-
ծու թյա նը:

 Մաս նա վո րա պես` ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով մինչև 
03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը, նշել է, որ դրա նով նա-
խա տես ված նոր մը են թադ րում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տի 
ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լու կա պակ ցու թյամբ դա տա րա նի ակ տիվ 
գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն մի այն վկա յա կոչ ված հոդ վա-
ծով նա խա տես ված մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի օգ տա գործ մամբ: Ը նդ ո րում, ան-
կախ ծա նուց ման ե ղա նա կից, ծա նու ցու մը պետք է լի նի այն պի սին, ո րով հնա-
րա վոր է ա պա ցու ցել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին (ան ձանց) դա տա կան նիս տի 
մա սին տե ղե կաց նե լու փաս տը (տե՛ս, Վեր գուշ Վար դա նյանն ը նդ դեմ Ե ղիշ Թո-
րոսյա նի և մյուս նե րի թիվ 3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 01.02.2008 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ 
ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով Նախ կին օ րենսգր քի 6-րդ, 28-րդ և 80-րդ հոդ-
ված նե րին, գտել է, որ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե րի ի րա վա-
հա վա սա րու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու սկզ բուն քի է ու թյու նը կա յա նում 
է նրա նում, որ դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում կող մերն օ ժտ ված են ի րենց 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու 
հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով: Նշ ված սկզ բուն քը դրս ևոր վում է նաև դա-
տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց հաս ցե ի փո փո խու թյան վե րա-
բե րյալ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մից ծա նու ցե լով: Նման կերպ պաշտ պան-
վում է ոչ մի այն հաս ցեն փո խած ան ձի ի րա վուն քը, այլև դա տա վա րու թյան մյուս 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը, քա նի որ դա տա րա նը, ծա նու ցագ րերն ու ղար կե-
լով փոխ ված հաս ցե ով, ը ստ է ու թյան ա պա հո վում է գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում 
քննու թյու նը մի կող մից և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի` դա տա կան նիս տին 
ներ կա գտն վե լու հնա րա վո րու թյու նը մյուս կող մից: Դրա նով է պայ մա նա վոր-
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ված նաև այն, որ օ րենս դիրն իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից ոչ բա րե խիղճ 
օ գտվող կող մի վրա է թող նում հետ ևանք նե րը կրե լու ռիս կը, այն է` հաս ցեն փո-
փո խե լու վե րա բե րյալ հա ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծա նու ցու մը հա մար-
վում է հանձնված` ան կախ հաս ցե ա տի րոջ` այդ հաս ցե ում բնակ վե լու հան գա ման-
քից (տե՛ս, Ա րամ Մա կա րյանն ը նդ դեմ Խա չիկ Մա նու կյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0326/02/12 
գոր ծով ՀՀ Վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հաս ցեն փո փո խե լու վե րա բե րյալ հա ղորդ ման բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում ծա նու ցու մը հա մար վում է հանձն ված` ան կախ հաս ցե ա-
տի րոջ` այդ հաս ցե ում բնակ վե լու հան գա ման քից: 

Անդ րա դառ նա լով Օվ սան նա Մես րո բյա նի պատ շաճ ծա նուց ված չլի նե լու հան-
գա ման քին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղոքն այդ հիմ քով են թա կա է 
մերժ ման հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Սույն գոր ծով Բան կը, որ պես Օվ սան նա Մես րո բյա նի հաս ցե, հայ ցա դի մու մով 
Դա տա րա նին հայտ նել է ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փ., տուն 40›› հաս ցեն: 

Հա մա ձայն 19.06.2017 թվա կա նի թիվ Ե-31979 գրու թյան` Դա տա րա նը 
25.10.2017 թվա կա նին, ժա մը 11:40-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և 
ժա մա նա կի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին 
ծա նուց մամբ, ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., 
տուն 40›› հաս ցե ով: Թիվ RL004168284AM փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան-
նա Մես րո բյա նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով: 

Օվ սան նա Մես րո բյա նը 24.10.2017 թվա կա նին Դա տա րան մուտ քագր ված դի-
մու մով միջ նոր դել է հե տաձ գել 25.10.2017 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան 
նիս տը: Դի մու մում, որ պես իր հաս ցե, նշել է հայ ցա դի մու մում նշ ված` «ք. Եր ևան, 
Պրա հայի փ., տուն 40» հաս ցեն:

 Դա տա րա նը 25.10.2017 թվա կա նի դա տա կան ծա նու ցագ րով 13.02.2018 թվա-
կա նին, ժա մը 14:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա կի վե-
րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց մամբ, 
ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 40›› հաս-
ցե ով: Թիվ RL08705332AM փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան նա Մես րո բյա-
նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է « Տե ղա փոխ ված» նշու մով: 

Դա տա րանն Օվ սան նա Մես րո բյա նի` 13.02.2018 թվա կա նին, ժա մը 14:30-ին 
կա յաց վե լիք դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցում ա պա հո վել է ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան` վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րին գրու թյուն ու ղար կե լու ու հրա պա րա կային ծա նուց ման մի ջո ցով:

 Դա տա րա նը 13.02.2018 թվա կա նի դա տա կան ծա նու ցագ րով 08.05.2018 
թվա կա նին, ժա մը 14:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա-
կի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց-
մամբ, ու ղար կել է Օվ սան նա Մես րո բյա նին ‹‹ք. Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 
40›› հաս ցե ով: Թիվ RL013292571M փոս տային ծրա րի հա մա ձայն` Օվ սան նա 
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Մես րո բյա նին ու ղարկ ված ծրա րը վե րա դարձ վել է « Տե ղա փոխ ված» նշու մով: 
Դա տա րանն Օվ սան նա Մես րո բյա նի` 08.05.2018 թվա կա նին, ժա մը 14:30-

ին կա յաց վե լիք դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցում ա պա հո վել է ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան` վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րին գրու թյուն ու ղար կե լու ու հրա պա րա կային ծա նուց ման մի ջո ցով: 

Օվ սան նա Մես րո բյա նի և Քրիս տի նե Տո նո յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից 
18.06.2018 թվա կա նին և 24.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո-
ղոք նե րում, կից միջ նոր դու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև 29.08.2018 թվա կա նին ներ-
կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում որ պես Օվ սան նա Մես րո բյա նի հաս ցե նշ վել է ‹‹ք. 
Եր ևան, Պրա հայի փող., տուն 40›› հաս ցեն:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 03.07.2019 թվա կա նին մեր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո-
քը, ար ձա նագ րել է, որ «(...) Օվ սան նա Մես րո բյա նին հաս ցե ագր ված բո լոր ծա-
նու ցում երն ի րա կա նաց վել են հայ ցա դի մու մում նշ ված հաս ցե ով, որ պի սին իր 
բնա կու թյան վայ րի կամ հաշ վառ ման վայ րի հաս ցեն հան դի սա նա լու հան գա ման-
քը բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող մից չի վի ճարկ վում: (...): Այլ կերպ ա սած` Դա-
տա րա նը կա տա րել է պա տաս խա նող Օվ սան նա Մես րո բյա նին դա տա կան նիս-
տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լուն ու ղղ ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ 
և ձեռ նար կել է օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված ծա նուց ման հնա րա վոր բո լոր մի-
ջոց ներն ու ե ղա նակ նե րը»: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ե րի հիմ ա-
վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով Օվ սան նա Մես րո բյա նի պատ շաճ ծա նուց ման հար ցը պար զե լիս 
նախ պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նել վեր ջի նիս կող մից իր դա տա վա-
րա կան ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
բա րեխղ ճո րեն կա տա րե լու փաս տը:

Տ վյալ դեպ քում, հիմ ա վոր վում է, որ Դա տա րանն Օվ սան նա Մես րո բյա նին 
հաս ցե ագր ված բո լոր ծա նու ցում երն ի րա կա նաց րել է հայ ցա դի մու մում նշ ված 
հաս ցե ով: Թեև, գոր ծի նյու թե րից եր ևում է, որ փոս տային ծրար նե րը հետ են վե-
րա դար ձել դա տա րան, այ դու հան դերձ` հիմ ա վոր վում է նաև, որ Օվ սան նա Մես-
րո բյա նը տե ղե կաց ված է ե ղել իր դեմ ներ կա յաց ված հայ ցի մա սին: Ա վե լին` Օվ-
սան նա Մես րո բյա նը 24.10.2017 թվա կա նին Դա տա րան մուտ քագր ված դի մու մով 
միջ նոր դել է հե տաձ գել 25.10.2017 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տը: 
Ը նդ ո րում, դի մու մում, որ պես իր հաս ցե, ևս նշել է հայ ցա դի մու մում նշ ված` «ք. 
Եր ևան, Պրա հայի փ., տուն 40» հաս ցեն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Օվ սան նա Մես րո բյա նը, խախ-
տե լով Նախ կին օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի դրույթ նե րը, չի օ գտ վել 
իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և բա րեխղ ճո րեն չի կա տա րել իր դա տա-
վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը, ար դյուն քում կի րա ռե լի են դար ձել Նախ-
կին օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի դրույթ ներն այն մա սին, որ հաս ցեն փո փո խե-
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լու վե րա բե րյալ հա ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծա նու ցու մը հա մար վում 
է հանձն ված` ան կախ հաս ցե ա տի րոջ` այդ հաս ցե ում բնակ վե լու հան գա ման քից:

Ն ման պայ ման նե րում Օվ սան նա Մես րո բյա նի բո ղոքն այս հիմ քով ան հիմ է 
և են թա կա է մերժ ման:

4.2. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր-
ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա-
փը և վճար ման կար գը սահ ման վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լի ա-
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված 
ծա ռա յու թյուն նե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք-
նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր վճար է:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի 
հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը գանձ վում է` 
դա տա րան տր վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մում ե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, (...):

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա-
կան տուր քի դրույ քա չա փե րը սահ ման վում են գնա հատ ման են թա կա գույ քի ար-
ժե քի կամ նույն օ րեն քով սահ ման ված բա զային տուր քի նկատ մամբ: Նույն օ րեն-
քի 9-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա րան տր վող հայ ցա դի մում ե րի, 
դի մում ե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք-
նե րի հա մար, ի նչ պես նաև դա տա րա նի կող մից տր վող փաս տաթղ թե րի պատ-
ճեն ներ (կրկ նօ րի նակ ներ) տա լու հա մար պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սի հա մա ձայն` գոր ծով մի քա նի հայց վոր նե րի կամ բո ղոք բե րող նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռա-
ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, ի սկ մի քա նի պա տաս խա նող նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րով 
ա ռա ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, 
ե րբ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը են թադ րում է հա մա պար տու թյուն։ Այդ դեպ-
քում պա տաս խա նող նե րը կրում են դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա-
մա պարտ պար տա կա նու թյուն: Մաս նա բա ժին նե րը ո րո շե լու ան հնա րի նու թյան 
դեպ քում դա տա կան ծախ սե րը նրանց միջև բաշխ վում են հա վա սա րա չափ:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
և չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ 
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ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված 
է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ֆի նան սա կան սահ մա նա փակ ման` օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյան 
հետ: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տա կան տուրքն ը նդ գրկ ված 
է դա տա կան ծախ սե րի կազ մում, ո րի հաս կա ցու թյու նը, տե սակ նե րը, դրույ քա-
չա փե րը, պե տա կան տուր քը գան ձե լու, վե րա դարձ նե լու, ար տո նու թյուն ներ տրա-
մադ րե լու կարգն ու պայ ման նե րը կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ պե տա կան տուր քը պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա դիր վճար 
է, ո րը գանձ վում է պե տա կան մար մին նե րի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար։ Հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի վճա րում ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա-
կա նաց ման նա խա պայ ման նե րից մեկն է, քա նի որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
պե տա կան տուր քը վճա րե լու հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց` ար դա րա դա տու թյու նից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու-
նը: Այլ կերպ ա սած` որ պես զի ան ձը խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մար կա րո ղա նա ի րաց նել դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը, նա պետք 
է նախ ևա ռաջ վճա րի օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան դրույ քա չա փով 
պե տա կան տուրք (տե´ս, Հայկ Օ հա նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով հս տակ սահ մա նել է պե տա կան տուր-
քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վճար ման կար գը: Մաս-
նա վո րա պես` « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծով սպա ռիչ 
ամ րագր վել են ի նչ պես դա տա րան դի մե լու հա մար պե տա կան տուր քի գանձ-
ման օբյեկտ նե րը, այն պես էլ` գանձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը: Ը նդ 
ո րում` օ րենս դի րը վե րը նշ վա ծը սահ մա նե լիս ո րո շա կի տար բե րակ ված մո տե ցում 
է ցու ցա բե րել դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մում ե րի, դա տա կան 
ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար` հաշ վի առ նե լով մի շարք 
հան գա մանք ներ, ի նչ պի սիք են` ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա կը, քնն վող 
գոր ծով վա րույ թի տե սա կը, բո ղո քարկ ման են թա կա ակ տը և դրա բո ղո քարկ ման 
ծա վա լը (տե´ս, ը ստ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի դի մու մի թիվ Ա ՎԴ2/1116/03/16 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շում ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ ան ձն իր ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար 
պետք է կա տա րի օ րեն քով սահ ման ված դա տա կան ծախ սեր, ո րոնք ի րենց մեջ 
նե րա ռում են նաև հայ ցա դի մու մի, դի մու մի, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ և վճ ռա-
բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան բյու ջե վճար վող պե տա կան տուր-
քի գու մար նե րը: Ը նդ ո րում, պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րի ցան կը և 
դրույ քա չա փե րը` ը ստ պա հանջ նե րի ու գոր ծը քն նող ա տյան նե րի, ամ րագր ված 
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են ու կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:
 Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծե լիս` դա տա րա նը պար տա վոր է 

պար զել, թե
 գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից ով և ի նչ ծա վա լով է կա տա րե լու դա տա կան 

ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը կար գա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծով: Ը նդ ո րում, որ պես 
ը նդ հա նուր կա նոն, դա տա կան ծախ սերն ամ բողջ ծա վա լով դր վում են դրանց 
փոխ հա տուց ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձի վրա: Ա ռան ձին ի րա վի ճակ-
նե րի հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել է դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հա տուկ 
կա նոն ներ: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծով մի քա նի հայց վոր նե րի կամ մի քա նի բո-
ղոք բե րող նե րի առ կա յու թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր գոր-
ծո ղու թյուն նե րով ա ռա ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, ի սկ մի քա նի 
պա տաս խա նող նե րի առ կա յու թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռա ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, բա ցա-
ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը են թադ րում է հա մա-
պար տու թյուն։ Այդ դեպ քում պա տաս խա նող նե րը կրում են դա տա կան ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման հա մա պարտ պար տա կա նու թյուն: Մաս նա բա ժին նե րը ո րո շե լու 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում դա տա կան ծախ սե րը նրանց միջև բաշխ վում են հա-
վա սա րա չափ: 

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ` 
- նոր մը վե րա բե րում է դա տա կից նե րին, այ սինքն` միև նույն կող մում հան դես 

ե կող այն ան ձանց, ո րոնց շա հերն ի րար չեն հա կա սում, նրանց պա հանջ նե րը 
միշտ հա մա տե ղե լի են և մի մյանց չեն բա ցա ռում,

- դա տա կից նե րը կրում են ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռա ջա ցած դա տա կան 
ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, ի սկ դրա չա փե րի (բա ժին նե րի) ո րոշ ման ան հնա րի նու-
թյան դեպ քում` դա տա կան ծախ սե րը նրանց միջև բաշխ վում են հա վա սա րա չափ,

- դա տա կից նե րը կրում են դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մա-
պարտ պար տա կա նու թյուն, ե թե վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը են թադ րում է 
հա մա պար տու թյուն։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հա-
մա պարտ պար տա կա նու թյու նը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կամ հա մի րավ պա-
հան ջը ծա գում է, ե թե պար տա կա նու թյան հա մա պար տու թյու նը կամ պա հան ջի 
հա մի րա վու թյու նը նա խա տես ված է պայ մա նագ րով կամ սահ ման ված է օ րեն քով, 
մաս նա վո րա պես, ե թե ան բա ժա նե լի է պար տա վո րու թյան ա ռար կան: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա պան-
նե րի հա մա պարտ պար տա կա նու թյան դեպ քում պար տա տերն ի րա վունք ու նի, 
ի նչ պես բո լոր պար տա պան նե րից հա մա տեղ, այն պես էլ յու րա քան չյու րից պա-
հան ջել կա տա րե լու պար տա վո րու թյունն ի նչ պես լրիվ, այն պես էլ պարտ քի մի մա-
սով: Հա մա պարտ պար տա պան նե րից մե կից լրիվ բա վա րա րում չս տա ցած պար-
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տա տերն ի րա վունք ու նի չս տա ցած մա սը պա հան ջել մյուս հա մա պարտ պար-
տա պան նե րից: Հա մա պարտ պար տա պան նե րը պար տա կան են մում այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ պար տա վո րու թյու նը լրիվ չի կա տար վել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա-
պար տու թյունն ա ռա ջաց նում է հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն, որ պի սի 
պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պա հանջ կա րող է ներ կա-
յաց վել ի նչ պես բո լոր դա տա կից նե րին հա մա տեղ, այն պես էլ` նրան ցից յու րա քան-
չյու րին` ի նչ պես ամ բողջ ծա վա լով, այն պես էլ` մի մա սով: Դա տա կան ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյու նը նաև հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում պա հանջ ներ կա յաց նել այն պա տաս խա նո ղին, ով ի վի ճա կի է փոխ-
հա տու ցել դա տա կան ծախ սե րը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է 
Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար գով 
հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել 85.784 Ա ՄՆ դո լար և 68.000 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա-
պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, բռ նա գան ձել նաև սկ սած 01.06.2017 
թվա կա նից մինչև պայ մա նագ րով վար կի մա ցոր դի գու մա րը` 41.601,10 Ա ՄՆ 
դո լա րը, վե րա դարձ նե լու օ րը հաշ վար կել և վեր ջին նե րից հա մա պար տու թյան 
կար գով հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա տես ված 
տա րե կան տո կո սադ րույ քը` ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով, ի սկ սկ սած 01.06.2017 
թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վար կել և 
Քրիս տի նե Տո նո յա նից ու Օվ սան նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար գով 
հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել պայ մա նագ րի 1.1.12.1. և 1.1.12.2. կե տե րով նա խա տես-
ված տույ ժե րի գու մա րը` հաշ վարկ ված վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի 
ժամ կե տանց մա սի և 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա-
գու մա րի ժամ կե տանց մա սի նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար 
հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար կի 0.15 տո կո սի չա փով և ժամ կե-
տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով։

 Դա տա րա նը 17.05.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 03.07.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քրիս տի նե Տո նո-

յա նի և Օվ սան նա Մես րո բյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է, և 
Դա տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ: Մի ա ժա մա նակ, 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուր քի գու մա րը չի վճար վել, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը 
06.07.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մամբ 
հե տաձգ վել է, մի ա ժա մա նակ նշել է, որ «(...) Քրիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա 
Մես րո բյա նից յու րա քան չյու րից ա ռան ձին ՀՀ պե տա կան բյու ջե պետք է բռ նա-
գան ձել 1241955.02 ՀՀ դրամ (85784 Ա ՄՆ դո լար * 482.59 ՀՀ դրամ` 18.06.2018 
թվա կա նին (վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու օր) ՀՀ ԿԲ փո խար ժե քը * 3%), 
ի նչ պես նաև 01.06.2017 թվա կա նից մինչև 08.06.2017 թվա կա նը (հայ ցա դի մու-
մը փոս տային կա պի ծա ռա յու թյա նը հանձ նե լու օր) վար կի մա ցոր դի 41601.10 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

108

16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա-
տես ված ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող տա րե կան տո կո սադ րույ քի 
3%-ը, վար կի մա ցոր դի` 41601.10 Ա ՄՆ դո լա րի ժամ կե տանց մա սի և 41601.10 
Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րի ժամ կե տանց մա սի 
նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման 
16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.12.1. և 1.1.12.2. 
կե տե րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար կի 0.15 տո-
կո սի չա փով և ժամ կե տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող 
տույ ժե րի գու մա րի 3%-ը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա 
պե տա կան տուր քի գու մար»:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
դրանք ան հիմ են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ք րիս տի նե Տո նո յա նը և Օվ սան նա Մես րո բյա նը, որ պես հա մա պարտ պա-
տաս խա նող ներ, Դա տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի վճ ռի դեմ մեկ փաս տա թուղթ 
կազ մե լու մի ջո ցով ներ կա յաց րել են վե րաքն նիչ բո ղոք` պա հան ջե լով ամ բող ջու-
թյամբ բե կա նել Դա տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի վճի ռը` գործն ու ղար կե լով 
ստո րա դաս դա տա րան` ամ բողջ ծա վա լով նոր քն նու թյան: Քրիս տի նե Տո նո յա-
նը և Օվ սան նա Մես րո բյա նը հան դի սա ցել են հա մա պարտ պա տաս խա նող ներ, 
նրանց շա հերն ի րար չեն հա կա սել և վեր ջին ներս կրում են դա տա կան ծախ սե-
րի փոխ հա տուց ման հա մա պարտ պար տա կա նու թյուն։ Հետ ևա բար` վե րաքն նիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի գու մա րը վեր ջին նե րից պետք 
է գանձ վեր վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված 
վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փով` հա մա պար տու թյան կար գով, այլ ոչ թե 
յու րա քան չյու րից 3 տո կո սի չա փով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը սխալ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
109-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի դրույթ նե րը` ար դյուն քում թույլ տա լով այն պի սի դա-
տա կան սխալ, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե-
կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տի 
մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու և փո փո խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը 
հետ ևյալ հիմ ա վոր մամբ. 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ 
ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե-
ճի լու ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի-
սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքննու-
թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում ե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս-
նա կի ո րեն բե կա նե լը և փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի 
քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի 
չա փը և վճար ման կար գը սահ ման վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա-
տա կան ակ տը մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում բո ղոք 
բե րող ան ձից պե տա կան տուրք չի գանձ վում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` հայ ցագ նի մեջ մտ նում են նաև պա հանջ վող տու ժան քի (տու-
գան քի, տույ ժի) և տո կոս նե րի գու մար նե րը` հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օր վա 
դրու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` հայ ցագ նի մեջ չի նե րառ վում 
դա տա կան ծախ սե րի գու մա րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ-
վում են բա վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սի հա մա ձայն` գոր ծով մի քա նի հայց վոր նե րի կամ բո ղոք բե րող նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռա-
ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, ի սկ մի քա նի պա տաս խա նող նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում նրան ցից յու րա քան չյու րը կրում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րով 
ա ռա ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, 
ե րբ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը են թադ րում է հա մա պար տու թյուն։ Այդ դեպ-
քում պա տաս խա նող նե րը կրում են դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա-
մա պարտ պար տա կա նու թյուն: Մաս նա բա ժին նե րը ո րո շե լու ան հնա րի նու թյան 
դեպ քում դա տա կան ծախ սե րը նրանց միջև բաշխ վում են հա վա սա րա չափ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն` Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի 
քն նու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
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միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] 
գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րաքն նիչ 
կամ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան ծախ սե րը` [ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի 
«ա» են թա կե տի հա մա ձայն` (...) պե տա կան տուր քը գանձ վում է հետ ևյալ դրույ-
քա չա փե րով (...) դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա-
մար` դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով` հայ ցագ նի ե րեք տո կո սի չա փով, բայց ոչ 
պա կաս բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա-
րա պա տի կից (...):

Ն կա տի ու նե նա լով, որ դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում 
բո ղոք բե րող ան ձից պե տա կան տուրք չի գանձ վում և սույն դեպ քում վճ ռա բեկ 
բո ղո քը բա վա րար վում է մի այն դա տա կան ծախ սե րի` պե տա կան տուր քի մա-
սով, ի սկ մա ցած մա սով բո ղո քը մերժ վում է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ Օվ սան նա Մես րո բյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գանձ ման 
85.784 Ա ՄՆ դո լա րի 3 տո կո սին` 2.573,52 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, 
ի նչ պես նաև 01.06.2017 թվա կա նից մինչև 08.06.2017 թվա կա նը վար կի մա ցոր-
դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ան շարժ գույ քի 
ձեռք բեր ման 16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.2 
կե տով նա խա տես ված ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող տա րե կան տո-
կո սադ րույ քի 3 տո կո սի չա փով գու մար, վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա-
րի ժամ կե տանց մա սի և 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո-
սա գու մա րի ժամ կե տանց մա սի նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա-
մար մինչև 08.06.2017 թվա կա նը (հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օ րը) ան շարժ 
գույ քի ձեռք բեր ման 16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 
1.1.12.1. և 1.1.12.2. կե տե րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե-
տանց վար կի 0.15 տո կո սի չա փով և ժամ կե տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի 
չա փով հաշ վեգր վող տույ ժե րի գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար, բայց ոչ ա վե լի, 
քան 1.000.000 ՀՀ դրամ (նշ ված պե տա կան տուր քե րի հան րա գու մա րը)` որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ հե-
տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Մաս նա կի ո րեն բե կա նել ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը` պե-
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տա կան տուր քի բաշխ ման մա սով, և այն փո փո խել հետ ևյալ կերպ. 
«Ք րիս տի նե Տո նո յա նից և Օվ սան նա Մես րո բյա նից հա մա պար տու թյան կար-

գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 1.241.955,02 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև 
01.06.2017 թվա կա նից մինչև 08.06.2017 թվա կա նը վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման 
16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.2 կե տով նա խա-
տես ված ԿԲՀՏ+5.5% տո կո սի չա փով հաշ վեգր վող տա րե կան տո կո սադ րույ քի 3 
տո կո սի չա փով գու մար, վար կի մա ցոր դի` 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի ժամ կե տանց 
մա սի և 41.601,10 Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րի ժամ-
կե տանց մա սի նկատ մամբ կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար ան շարժ գույ քի 
ձեռք բեր ման 16.08.2013 թվա կա նի թիվ 408618 վար կային պայ մա նագ րի 1.1.12.1. 
և 1.1.12.2. կե տե րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խա նա բար ժամ կե տանց վար-
կի 0.15 տո կո սի չա փով և ժամ կե տանց տո կո սա գու մա րի 0.4 տո կո սի չա փով հաշ-
վեգր վող տույ ժե րի գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի 
հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.07.2019 թվա կա նի ո րո շու-
մը` մա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. Օվ սան նա Մես րո բյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.11.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե-
տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
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ԵԴ/3085/07/19

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ին                                             ք.Եր ևա նում
 
դռն փակ դա տա կան նիս տում քն նու թյան առ նե լով ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան 

դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զի տե ղա կալ Ա.Հա րու թյու նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
1. 2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 17-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյան կենտ րո նա կան բաժ նի 

Մա րա շի բա ժան մուն քում հա րուց վել է թիվ 13886618 քրե ա կան գոր ծը՝ ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 322-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով:

2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 30-ից քրե ա կան գոր ծի քն նու թյու նը շա րու նակ վել 
է ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան Կենտ րոն և 
Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի քնն չա կան բաժ նում (այ սու հետ նաև՝ Նա-
խաքն նու թյան մար մին)։

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 22-ի ո րոշ մամբ Յա շա 
Սեր գեյի Խա չատ րյա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, և նրան մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 322-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով:

2. Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
(այ սու հետ նաև` Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)` 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի 
ո րոշ մամբ նա խաքն նու թյան մարմ ի միջ նոր դու թյու նը՝ Յ.Խա չատ րյա նի բնա կու-
թյան՝ Եր ևան քա ղա քի Ֆա նար ջյան փո ղոց 50/6 տուն հաս ցե ում և դրան կից 
օ ժան դակ շի նու թյուն նե րում խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա-
լու մա սին, մերժ վել է:

3. Դա տա խազ Վ.Պո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում ՀՀ 
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վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ նաև՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 2020 
թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րոշ մամբ բո ղո քը մեր ժել է՝ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի՝ 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի ո րո շու մը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ:

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի 
տե ղա կալ Ա.Հա րու թյու նյա նը բե րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
2020 թվա կա նի հու նի սի 1-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15-ին ո րո շում է կա յաց րել վճ ռա բեկ բո ղո քի 
քն նու թյու նը դա տա կան նիս տում ի րա կա նաց նե լու մա սին: 

Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չեն ներ-
կա յաց րել:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս
տե րը.

5. 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 17-ին որ պես վկա հար ցաքնն վե լիս Յ.Խա չատ-
րյա նը հա մա ձայ նու թյուն չի տվել վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լու հիմ քով 
իր նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լուն և քրե ա կան գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լուն1:

6. Յա շա Խա չատ րյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 322-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ. «(...) [Ն]ա 2010-2011 
թվա կան նե րի ըն թաց քում, «Ֆ լեշ» ՍՊ ըն կե րու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի վե-
րա կանգն ման են թադ րյալ ի րա վուն քը վե րագ րե լով ի րեն, ի րա վա պահ մար մին-
նե րին դի մե լու և քրե ա դա տա վա րա կան ու քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով են թադ րա բար հափշ տա կու թյամբ պատ ճառ ված նյու թա կան վնա սի վե-
րա կանգնման փո խա րեն, ի նք նա կամ՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ՝ 
Գևորգ Վա հա նի Գևոր գյա նից պա հան ջել և ստա ցել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա-
փե րի՝ 13.200.000 ՀՀ դրամ գու մար: 

Այս պես, Յա շա Սեր գեյի Խա չատ րյա նը, հան դի սա նա լով «Ֆ լեշ ՍՊ ըն կե րու-
թյան տնօ րեն, Եր ևան քա ղա քի Ե.Կող բա ցի 30 հաս ցե ում գոր ծող նույն ըն կե րու-
թյան գրա սե նյակ է հրա վի րել ըն կե րու թյա նը պատ կա նող բեն զալ ցա կա յան նե րից 
մե կի վա րիչ Գևորգ Գևոր գյա նին, վեր ջի նիս մե ղադ րել հափշ տա կու թյուն կա-
տա րե լու մեջ, ո րից հե տո սպառ նա լիք ներ հն չեց նե լով վեր ջի նիս որ դու՝ Սար գիս 
Գևոր գյա նի հաս ցե ին, որ պես վնա սի փոխ հա տու ցում Գևորգ Գևոր գյա նից պա-
հան ջել է և 2010 թ. ըն թաց քում ըն կե րու թյան գրա սե նյա կում ստա ցել է 3.000.000 
ՀՀ դրամ գու մար: 

Այ նու հետև, Յա շա Խա չատ րյա նը (…) Գևորգ Գևոր գյա նին հայտ նել է, որ 
սխալ հաշ վարկ է կա տար վել և վե րա հաշ վար կի ար դյուն քում պարզ վել է, որ ևս 
3.200.000 ՀՀ դրամ գու մար պետք է վճա րել (…): Գևորգ Գևոր գյա նը ստիպ ված 
Յա շա Խա չատ րյա նին 2010 թ. ըն թաց քում ըն կե րու թյան գրա սե նյա կում վճա րել է 
պա հանջ ված 3.200.000 ՀՀ դրամ գու մա րը (…):

1 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը:
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Դ րա նից հե տո Յա շա Խա չատ րյա նը Գևորգ Գևոր գյա նին (…) պար տադ րել է 
ստո րագ րել ևս 7.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով պար տա վո րա գիր, ո րից հե-
տո ար դեն ստո րագր ված պար տա վո րագ րի հի ման վրա 2011 թվա կա նի ըն թաց-
քում ըն կե րու թյան գրա սե նյա կում ստա ցել է հի շյալ 7.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րը 
(…)»2:

7. Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն 
ստա նա լու միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման հա մա ձայն` «(...) Քրե ա-
կան գոր ծի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյունն ա պա հո վե լու, այն է՝ 
Գևորգ Գևոր գյա նի կող մից 7.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով գու մար պարտք 
լի նե լու պար տա վո րա գիր հայտ նա բե րե լու նպա տա կով նա խաքն նու թյամբ ան-
հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել խու զար կու թյուն կա տա րել Յա շա Սեր գեյի Խա-
չատ րյա նի բնա կու թյան՝ Եր ևան քա ղա քի Ֆա նար ջյան փո ղոց 50/6 տուն հաս-
ցեում, դրան կից օ ժան դակ շի նու թյուն նե րում, ե թե այդ պի սիք լի նեն (…)»3:

8. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր վել է հետ ևյա լը. «(...) 
[Բ]ո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ որ ևէ գոր ծով նա խաքն նու թյան ըն թաց քում ան հրա-
ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում որ ևէ ան ձի բնա կա րա նում կա տա րե լու խու զար կու-
թյուն, դա տա րա նը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նի նաև Օ րենսգր քի 35-րդ 
հոդ վա ծում սահ ման ված քրե ա կան վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա-
յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը և, ե թե կհաս տա տի, որ առ կա են վա րույ թը 
բա ցա ռող հիմ քե րից որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը, ա պա չի կա րող բնա կա րա նի 
խու զար կու թյան միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րել:

 Դա տա րան ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան և կից նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու-
նից ա կն հայտ է դառ նում, որ սույն միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված են թադ րյալ հան-
ցա գոր ծու թյան (ո րի ա ռի թով մտադ րու թյուն կա կա տա րել բնա կա րա նի խու զար-
կու թյուն) դեպ քի կա պակ ցու թյամբ առ կա է քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը բա ցա ռող 
ա ռեր ևույթ հան գա մանք, մաս նա վո րա պես Օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լու հիմ քը, ի նչ պես նաև դրա հնա րա վոր կի-
րա ռե լի ու թյու նը: 

(...) [Ն] ման պայ ման նե րում (…) բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լը 
կդիտ վի ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն ան ձի սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր-
ված ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ, ու ս տի քն նի չի միջ նոր դու-
թյու նը են թա կա է մերժ ման:

(...) Դա տա րա նը փաս տում է նաև, որ քն նի չի կող մից չի ներ կա յաց վել բա-
վա րար հիմ քեր խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար, 
քա նի որ կոնկ րետ դեպ քում Յա շա Սեր գեյի Խա չատ րյա նի բնա կու թյան վայ րից՝ 
Գևորգ Գևոր գյա նի կող մից 7.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով պարտք լի նե լու 
պար տա վո րա գիր հայտ նա բե րե լու մա սին քն նի չի հետ ևու թյուն նե րը հիմ ված չեն 

2 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1, թեր թեր 30-31:
3 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1, թեր թեր 3-5:
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որ ևէ ա պա ցույ ցի կամ այլ տվյա լի վրա, քն նի չը պար զա պես են թադ րել է, որ հնա-
րա վոր է Յա շա Սեր գեյի Խա չատ րյա նի բնա կու թյան՝ Եր ևան քա ղա քի Ֆա նար-
ջյան փո ղոց 50/6 տա նը, դրան կից օ ժան դակ շի նու թյուն նե րում խու զար կու թյուն 
կա տա րե լու ար դյուն քում հայտ նա բեր վեն դրանք, ա ռանց նշե լու, թե կոնկ րետ ին-
չից է նման հետ ևու թյուն ար վել, այն պա րա գա յում, ե րբ դեպ քից ան ցել է մոտ 8 
տա րի ժա մա նակ: 

Դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րում է, որ քն նի չի միջ նոր դու թյու նը ժա մա նա-
կավ րեպ է, քա նի որ միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված խու զար կու թյուն կա տա րե լու ան-
հրա ժեշ տու թյան մա սին վկայող տվյալ նե րը քն նի չին հայտ նի են ե ղել մեկ տա-
րուց ա վե լի ժա մա նակ ա ռաջ, ին չը նշա նա կում է, որ այս պա հին խու զար կու թյուն 
կա տա րե լը կլի նի ա նար դյու նա վետ: Խու զար կու թյու նը դաս վում է այն քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քին, ո րը հան դի սա նում է ան հե տաձ գե լի, ան հա պաղ կա-
տար վող գոր ծո ղու թյուն և են թադ րում է, որ միշտ պետք է կա տա րել այն ժա մա-
նակ, ե րբ նա խաքն նու թյան մարմ ին հայտ նի է դառ նում դրա կա տար ման ան-
հրա ժեշ տու թյան մա սին վկայող որ ևէ տվյալ (…)4:

9. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նի ո րո շու մը, փաս տել է, որ. «(...) [Ա] ռեր ևույթ հիմ քեր չկան չհա-
մա ձայ նե լու Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի եզ րա հանգ մանն առ այն, որ ե րբ ան-
ցել են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը, այ սինքն՝ 
միջ նոր դու թյա նը կից դա տա րան ներ կա յաց ված նյու թե րում ա ռեր ևույթ առ կա է 
քրեա կան գոր ծով վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք, բնա կա րա նում խու զար կու-
թյուն կա տա րե լը կդիտ վի ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն ան ձի սահ մա նադ րու-
թյամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ։

(...) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ վե րը նշ ված մո տե ցում ու ը նդ-
հա նուր գա ղա փարն է ըն կած նաև (...) ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ա ռն չու-
թյամբ (...) ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած այն կա յուն նա խա դե պային 
ի րա վուն քի հիմ քում, հա մա ձայն ո րի՝ քրե ա կան վա րույթն ա ռեր ևույթ բա ցա ռող 
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մար վել ան հրա ժեշտ ու օ րի նա կան:

(...) [Ք] րե ա կան գոր ծով վա րույթն ա ռեր ևույթ բա ցա ռող հան գա ման քի առ կա-
յու թյան պայ ման նե րում մի ջամ տու թյու նը մաս նա վոր կյան քին չի կա րող հա մար-
վել հա մա չափ և ը ստ է ու թյան ան հրա ժեշտ չէ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում։ (...) 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա բե րի այն փաս տար կին, որ վա ղե մու թյան ժամ կետ-
ներն ան ցնե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թի կար ճում և քրե ա կան հե տապնդման դա-
դա րե ցում չի թույ լատր վում, ե թե դրա դեմ ա ռար կում է մե ղադ րյա լը, ի սկ սույն 
քրե ա կան գոր ծով մե ղադ րյալ Յա շա Խա չատ րյանն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան-
քում ի րեն մե ղա վոր չի ճա նա չել և նման դիր քո րո շում չի հայտ նել վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմ ին, ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ նման պայ-

4 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1, թեր թեր 36-37:
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ման նե րում քրե ա կան վա րույ թը շա րու նա կե լու օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
բուն նպա տակն ան ձի՝ լի ար ժեք ռե ա բի լի տաց վե լու հնա րա վո րու թյան ա պա հո-
վում է և չի կա րող հան գեց նել ան ձի այն պի սի ի րա վուն քի ան հա մար ժեք սահ-
մա նա փակ ման, որ պի սին է ան ձնա կան կյան քի ան քակ տե լի մաս հան դի սա ցող 
բնա կա րա նի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ նման դեպ քե րում քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պի սի մե թոդ նե րի և 
գոր ծի քա կազ մի գոր ծադր մամբ, ո րոնց կի րա ռում ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա-
կան շա հե րի ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն չի են թադ րում և չի կա րող հան գեց նել 
(…)5։ 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի ու հիմ ա վո րում ե րի սահ ման-

նե րում.
10. Բո ղո քի հե ղի նա կի կար ծի քով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել դա-

տա կան սխալ՝ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, ո րը կա րող է 
ազ դել գոր ծի ել քի վրա:

10.1. Բո ղո քա բե րը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րին, ան հիմ է հա մա րել դա տա րան նե րի այն դիր քո րո շու մը, թե 
քրե ա կան վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի՝ մաս նա վո րա պես քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու դեպ քում բնա կա-
րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լու միջ նոր դու թյու նը չի կա րող բա վա րար վել, և 
որ նման մի ջամ տու թյու նը մաս նա վոր կյան քին չի կա րող հա մա չափ հա մար վել: 
Մաս նա վո րա պես, մեջ բե րե լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ մա սը՝ բո ղոք բե րած ան ձը նշել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
հաշ վի չեն ա ռել, որ Յ.Խա չատ րյանն ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում մե ղա-
վոր չի ճա նա չել և նման դիր քո րո շում չի հայտ նել վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ-
նին, ի սկ տվյալ դեպ քում գոր ծի վա րույ թը պետք է շա րու նակ վի սո վո րա կան կար-
գով: Բո ղո քա բերն ը նդ գծել է նաև, որ ան ձի ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը չի կա րող ան հա մա չափ գնա հատ վել 
զուտ այն փաս տի ու ժով, որ ա ռեր ևույթ ան ցել են ան ձին քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը։ 

Ար դյուն քում բո ղո քա բե րը եզ րա հան գել է, որ այն պայ ման նե րում, ե րբ մե-
ղադրյալ Յ.Խա չատ րյանն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ի րեն մե ղա վոր չի ճա-
նա չել և հա մա ձայ նու թյուն չի տվել վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով վա-
րույ թը կար ճե լուն, վեր ջի նիս վե րագր վող ա րարքն ա պա ցուց ված հա մա րե լու և 
քրե ա կան գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու հա մար պա հանջ վել է կա տա րել լրա ցու-
ցիչ քնն չա կան և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ խու-
զար կու թյուն վեր ջի նիս բնա կա րա նում, ին չը կա րող է քրե ա կան գոր ծի հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե-

5 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1, թեր թեր 70-81:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

117

ռել, ի սկ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման ար դյուն քում 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը զրկ վել է լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ 
քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

10.2. Բա ցի այդ, ը ստ բո ղո քա բե րի՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո րոշ ման 
պա րա գա յում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը զրկ վում է մի շարք քնն չա կան 
ու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից: Օ րի-
նակ՝ նման դիր քո րոշ մամբ ա ռաջ նորդ վե լու դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րը չեն կա րող դա տա րան ներ կա յաց նել նաև նա մա կագ րու թյան, փոս-
տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե-
րը լսե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ, կամ ա ռգ րա վել բան կային կամ ստա-
նալ նո տա րա կան գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն ներ և այլն, քա նի որ դրանք 
ևս այս կամ այն կերպ մի ջամ տում են ան ձի ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան 
ի րա վուն քին։

10.3. Բո ղոք բե րած ան ձը փաս տել է նաև, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Ա րամ 
Սարգ սյա նի գոր ծով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը կի րա ռե լի չեն 
սույն գոր ծով, քա նի որ դրանք վե րա բե րում են վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած 
լի նե լու դեպ քում ան ձի ա զա տու թյան և ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի ա ռա վե-
լա գույն սահ մա նա փակ ման՝ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու ան թույ լատ րե լի ու թյա նը։ Մինչ դեռ, վա ղե մու թյան 
ժամ կետ ներն ա ռեր ևույթ ան ցած լի նե լու պայ ման նե րում մե ղադ րյա լի նկատ մամբ 
ա մե նա խիստ խա փան ման մի ջո ցի՝ կա լա նա վոր ման կի րառ ման ան թույ լատ րե լի-
ու թյու նը չի կա րող նույն հար թու թյան վրա դր վել նմա նա տիպ քրե ա կան գոր ծե րով 
ան ձի ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նա խա-
տե սող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ։

10.4. Բա ցի վե րո շա րադ րյա լից, բո ղո քա բե րը վճ ռա բեկ բո ղո քում ան դրա դար-
ձել է նաև խու զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան հիմ քե րին: 

11. Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է ՀՀ վե րաքն նիչ 
քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րո շու մը բե կա նել և փո-
փո խել՝ բա վա րա րե լով քն նի չի միջ նոր դու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
12. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար-

ցը հետ ևյալն է. ի րա վա չա՞փ են ա րդյոք ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու-
թյուն ներն այն մա սին, որ Յ.Խա չատ րյա նին մեղ սագր վող ա րար քի հա մար վեր-
ջի նիս քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն 
ա ռերևույթ ան ցած լի նե լու պայ ման նե րում բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կա-
տա րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու միջ նոր դու թյու նը չի կա րող բա վա րար վել:

13. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
«1. Քրե ա կան գործ չի կա րող հա րուց վել և քրե ա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա-
կա նաց վել, ի սկ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, ե թե`

6) ան ցել են վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը.
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(…) 
6. Սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 6-րդ և 13-րդ կե տե րում նշ ված հիմ քե րով գոր-

ծի վա րույ թի կար ճում և քրե ա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցում չի թույ լատր վում, 
ե թե դրա դեմ ա ռար կում է մե ղադ րյա լը: Այս դեպ քում գոր ծի վա րույ թը շա րու նակ-
վում է սո վո րա կան կար գով (…)»:

13.1. Քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող քն նարկ վող հիմ քի ա ռն չու թյամբ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նա խա դե պային ի րա վունք է ձևա վո րել այն մա սին, ո ր՝

- օ րենս դի րը վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լը դի տում է որ պես քրե ա կան 
գոր ծի վա րույ թը և քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք` սահ մա նե-
լով, որ քրե ա կան գործ չի կա րող հա րուց վել և քրե ա կան հե տապն դում չի կա րող 
ի րա կա նաց վել, ի սկ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, 
ե թե ան ցել են վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը,

- քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քը վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու պար տա դիր նա խա պայ ման է 
դի տում մե ղադ րյա լի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րի բա ցա կա յու թյու նը են թադ րում է վա-
րույ թի շա րու նա կում ը նդ հա նուր կար գով6,

- վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու և քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հա մար մե ղադ րյա լի հա մա-
ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը բխում է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քից 
և ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան, մաս նա վո րա պես օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով իր մե ղա վո րու թյան հար ցը հա մա պա տաս խան դա տա կան ա տյան նե րում վի-
ճար կե լու ի րա վուն քից: Հետ ևա բար, այն դեպ քում, ե րբ ան ձը հա մա ձայն չէ վա ղե-
մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով իր նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հետ, նրան պետք է հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձեռ վի դա տա կան քն նու թյան մի ջո ցով հաս նել իր ան մե ղու թյան ա պա-
ցուց ման7: 

13.2. Վե րա հաս տա տե լով վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված նոր մը կի րա ռե լի է հետ ևյալ 
եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում՝

- ան ցել են են թադ րյալ հան ցանք կա տա րած ան ձին քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը,

- են թադ րյալ հան ցանք կա տա րած ան ձը չի ա ռար կում ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով իր նկատ-
մամբ հա րուց ված քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը 

6 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Ա նա հիտ Սա ղա թե լյա նի գոր ծով 2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-ի թիվ 
ԳԴ5/0022/01/10 ո րոշ ման 24-րդ կե տը:
7 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Սի րաժ Ղամ բա րյա նի և այ լոց գոր ծով 2014 թվա կա նի 
մար տի 28-ի թիվ Ե ՇԴ/0055/01/11 ո րոշ ման 24-րդ կե տը, Հա րու թյուն Սարգ սյա նի գոր ծով 2015 թվա-
կա նի փետր վա րի 27-ի թիվ ՇԴ/0172/01/12 ո րոշ ման 14.1.-րդ կե տը:
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կար ճե լու դեմ: 
Ուս տի այն դեպ քում, ե րբ մե ղադ րյալն ա ռար կում է վա ղե մու թյան ժամ կետն 

ան ցնե լու հիմ քով իր նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր-
ծի վա րույ թը կար ճե լու դեմ, ա պա ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով նրա նկատ մամբ 
քրե ա կան հե տապն դու մը չի կա րող դա դա րեց վել և քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը չի 
կա րող կարճ վել: Նման պայ ման նե րում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար-
տա վոր է ը նդ հա նուր կար գով շա րու նա կել գոր ծի վա րույ թը, քրե ա դա տա վա րա-
կան հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով կա տա րել օբյեկ տիվ, լրիվ և բազ մա կող մա նի 
քն նու թյուն՝ վերջ նա կան դա տա վա րա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար:

14. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 225-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
«1. Քն նի չը, բա վա րար հիմ քեր ու նե նա լով են թադ րե լու, որ որ ևէ շեն քում կամ այլ 
տեղ կամ որ ևէ ան ձի մոտ գտն վում են հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք ներ, հան ցա-
վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ա ռար կա ներ ու ար ժեք ներ, ի նչ պես նաև այլ 
ա ռար կա ներ և փաս տաթղ թեր, ո րոնք կա րող են նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծի 
հա մար, խու զար կու թյուն է կա տա րում դրանք գտ նե լու և վերց նե լու հա մար։ (…)»:

14.1. Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ հան րա պես և խու զար կու թյու նը, մաս-
նա վո րա պես, այն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ու ղղ ված են 
գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու թյունն ա պա հո վե լուն։ Դեռ ա վե լին, 
դրանք այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ու ղղ ված են գոր ծով 
ա պա ցու ցո ղա կան տե ղե կատ վու թյան ստաց մա նը և վեր ջին հաշ վով ճշ մար տու-
թյան բա ցա հայտ մա նը։ Ի նչ վե րա բե րում է այս կամ այն քնն չա կան գոր ծո ղու թյու-
նը կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյա նը, ա պա ի րա վա սու սուբյեկ տը, ել նե լով գոր ծի 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող պարզ ման են թա կա հան գա մանք նե րից, հա մա-
պա տաս խան քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման փաս տա կան և ի րա վա կան 
հիմ քե րի առ կա յու թյու նից, ի նքն է ո րո շում, թե ե րբ և ի նչ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն 
է հար կա վոր կա տա րել՝ ա պա հո վե լու հա մար քրե ա կան դա տա վա րու թյան բնա-
կա նոն շար ժը։ Ի նչ վե րա բե րում է բնա կա րա նի խու զար կու թյա նը, ա պա վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մինն ի րա վա սու է նշ ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյու նը կա տա-
րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու միջ նոր դու թյամբ դի մել դա տա րան, ե թե գտ նում 
է, որ առ կա են բա վա րար տվյալ ներ, ո րոնք հան գեց նում են ող ջա միտ են թադ-
րու թյան առ այն, որ տվյալ բնա կա րա նում կա րող են հայտ նա բեր վել գոր ծի հա-
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ռար կա ներ, փաս տաթղ թեր, հե տա խուզ վող կամ 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ կաս կած վող ան ձինք, ի նչ պես նաև դի ակ ներ: 

15. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րու թյու նից եր ևում է, ո ր
- Յ.Խա չատ րյանն ա ռար կել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով սահ ման ված՝ վա ղե մու թյան ժամ կետն ան-
ցած լի նե լու հիմ քով իր նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և 
քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեմ8,

8 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը:
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- Նա խաքն նու թյան մար մի նը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան՝ Յ.Խա չատ րյա նի բնա կու թյան՝ Եր ևան քա ղա քի Ֆա նար ջյան փո ղոց 
50/6 տուն հաս ցե ում և դրան կից օ ժան դակ շի նու թյուն նե րում խու զար կու թյուն 
կա տա րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար, ո րն Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նի` 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի ո րոշ մամբ մերժ վել է այն պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ, որ առ կա է քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք, մաս նա-
վո րա պես՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լու հիմ քը, որ պի սի պայ ման նե րում բնա կա-
րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լը կդիտ վի ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն ան ձի՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի 
նկատ մամբ9,

- օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շու մը՝ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի մո տեց ման 
հիմ քում ըն կած է ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ա ռն չու թյամբ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ձևա վո րած այն կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քը, ը ստ ո րի՝ քրե ա-
կան վա րույթն ա ռեր ևույթ բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պայ ման-
նե րում ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մար վել 
ան հրա ժեշտ ու օ րի նա կան: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն 
դեպ քում, ե րբ ան ձն ա ռար կում է վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով 
քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեմ, ա պա 
նման դեպ քե րում քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պի սի մե թոդ նե րի և գոր-
ծի քա կազ մի գոր ծադր մամբ, ո րոնց կի րա ռումն ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն չի են թադ րում և չի կա րող հան գեց նել ան-
ձի այն պի սի ի րա վուն քի ան հա մար ժեք սահ մա նա փակ ման, որ պի սին է ան ձնա-
կան կյան քի ան քակ տե լի մաս հան դի սա ցող՝ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լի ու թյան 
ի րա վուն քը10։

16. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե-
լով սույն ո րոշ ման 13-14.1-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ այն պայ ման նե րում, ե րբ մե ղադ րյա լը հա մա ձայ նու թյուն չի 
տվել վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով իր նկատ մամբ քրե ա կան հե-
տապն դու մը դա դա րեց նե լուն և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լուն, ա պա վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր է շա րու նա կել գոր ծի քն նու թյու նը, կա տա րել 
ան հրա ժեշտ քնն չա կան և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ գոր ծի բնա կա-
նոն քն նու թյունն ա պա հո վե լու և վերջ նա կան դա տա վա րա կան ո րո շում կա յաց-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քեր ձևա վո րե լու, այդ 
թվում՝ քրե ա կան գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու և ան ձին դա տա կան քն նու թյան 

9 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ և 8-րդ կե տե րը:
10 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 9-րդ կե տը:
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փու լում ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու 
հա մար։ Եվ կոնկ րետ դեպ քում, ի նչ պես փաս տում է բո ղո քա բե րը11, ան ձի ան ձնա-
կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը չի կա րող 
ան հա մա չափ գնա հատ վել զուտ այն փաս տի ու ժով, որ ա ռեր ևույթ ան ցել են ան-
ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը։ 
Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է նաև, որ մե ղադ րյա լին այս հիմ քով իր 
նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
դեմ ա ռար կե լու հնա րա վո րու թյուն տալն օ րեն քով սահ ման ված հս տակ և հա տուկ 
կա ռու ցա կարգ է, ո րն ա պա հո վում է ան ձի հա մար կան խա տե սե լի հետ ևանք ներ։ 
Մաս նա վո րա պես, վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա մար վա րույ թը սո վո րա-
կան կար գով շա րու նա կե լու պար տա կա նու թյան հս տակ ամ րագր ման պայ ման նե-
րում ան ձի հա մար կան խա տե սե լի է, որ քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված բո լոր քնն չա կան և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
ո ւղղ ված են ան ձի մեղ քի ա պա ցուց մա նը, կա րող են կա տար վել: Այս պի սով, վա-
ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով վա րույ թի դա դա րեց ման դեմ ա ռար կե լով 
մե ղադ րյալն ըն դու նում է իր ո րոշ ի րա վունք նե րի հնա րա վոր սահ մա նա փակ ման, 
ի սկ ար դյուն քում նաև՝ իր մե ղա վո րու թյան հաս տատ ման ռիս կը:

16.1. Ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն փաս տար կին, որ նման 
դեպ քե րում քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պի սի մե թոդ նե րի և գոր ծի-
քա կազ մի գոր ծադր մամբ, ո րոնց կի րա ռումն ան ձի ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան 
շա հե րին ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն չի են թադ րում և չի կա րող հան գեց նել ան-
ձի՝ ան ձնա կան կյան քի ան քակ տե լի մա սը կազ մող բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լի ու-
թյան ի րա վուն քի ան հա մար ժեք սահ մա նա փակ ման, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը նման ի րա վի ճակ նե րում քն նու թյան որ ևէ ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն կամ թույ լատ րե լի քնն չա կան և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի սահ մա նա փակ շր ջա նակ չի նա խա տե սել։ Ո ւս տի գոր ծի կոնկ րետ հան գա-
մանք նե րից ել նե լով՝ նա խաքն նու թյան մար մինն է ո րո շում, թե ի նչ քննչա կան 
կամ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ է ան հրա ժեշտ կա տա րել: Բա ցի այդ, 
հա կա ռակ մո տեց ման պա րա գա յում ստաց վում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ ան-
ցել են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ-
նե րը, ի սկ ան ձը հա մա ձայն չէ այդ հիմ քով քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց-
նե լուն և քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կար ճե լուն, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար-
մի նը, ը ստ է ու թյան, դա տա րան չի կա րող ներ կա յաց նել նաև ան ձի ան ձնա կան 
կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի հնա րա վոր սահ մա նա փակ մանն ո ւղղ ված այլ 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու միջ նոր դու թյուն ներ ևս (օ րի նակ՝ նա մա-
կագ րու թյան, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում նե րը վե րահս կե լու, հե-
ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րը լսե լու, բան կային կամ նո տա րա կան գաղտ նիք 
ստա նա լու և այլն), որ պի սի մո տե ցու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մար ըն դու նե լի 
չէ:

11 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 10.1-րդ կե տը:
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16.2. Ա նդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից որ պես փաս տարկ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Ա րամ Սարգ սյա նի12 գոր ծով ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը մատ նան շե լուն, Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման, 
մաս նա վո րա պես քրե ա կան վա րույթն ա ռեր ևույթ բա ցա ռող հան գա մանք(ներ)ի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտ-
րե լու կամ ժամ կե տը եր կա րաց նե լու կամ վե րա հաս տա տե լու մա սին նա խաքն նու-
թյան մարմ ի միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան վե րա բե րյալ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը սույն գոր ծով 
կի րա ռե լի չեն։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մա պա տաս խան դա տո ղու թյուն նե րը 
հիմք չեն այն պի սի կա տե գո րիկ եզ րա հանգ ման գա լու հա մար, որ ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես-
ված՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն 
ան ցած լի նե լու հիմ քի առ կա յու թյան դեպ քում, ո րի կի րառ ման դեմ ան ձն ա ռար-
կում է, բնա կա րա նի խու զար կու թյան միջ նոր դու թյու նը չի կա րող բա վա րար վել։ 
Վե րո հի շյալ դիր քո րո շու մը հիմ ա վոր վում է ա ռն վազն նրա նով, որ քրե ա կան գոր-
ծով վա րույ թը բա ցա ռող հան գա ման քի առ կա յու թյան դեպ քում կա լա նա վոր ման 
կի րառ ման ան թույ լատ րե լի ու թյունն ան մի ջա կա նո րեն բխում է հենց օ րեն քից: 
Մաս նա վո րա պես, ան ձի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց 
կի րա ռե լու պար տա դիր պայ ման նե րից մեկն ան ձին մեղ սագր վող հան ցան քի հա-
մար ա զա տազրկ ման ձևով նա խա տես վող պատ ժի ժամ կե տի՝ մեկ տա րուց ա վե լի 
լի նելն է (ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս), 
ի սկ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն 
ան ցնե լու դեպ քում, ան գամ այդ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և քրե ա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու դեմ ա ռար կե լու պա րա գա յում, ան ձը են թա կա չէ 
պատ ժի, հետ ևա բար՝ բա ցա կա յում է կա լա նա վոր ման կի րառ ման պայ ման նե րից 
մե կը, ո րն էլ բա ցա ռում է կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե-
լու հնա րա վո րու թյու նը: Բա ցի այդ, տար բեր են կա լա նա վոր ման և բնա կա րա նի 
խու զար կու թյան նպա տակ նե րը: Մաս նա վո րա պես, ե թե կա լա նա վոր ման դեպ քում 
նպա տա կը վա րույ թի ըն թաց քում մե ղադ րյա լի պատ շաճ վար քա գիծն ա պա հո վելն 
է, ա պա բնա կա րա նի խու զար կու թյան դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի-
նը նպա տակ ու նի ձեռք բե րել գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ռար կա-
ներ և այլն՝ ա պա հո վե լու գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ քն նու թյու նը։ 

17. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա չափ 
չեն ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու թյուն ներն այն մա սին, որ Յ.Խա չատ րյա-
նին մեղ սագր վող ա րար քի հա մար վեր ջի նիս քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն ա ռեր ևույթ ան ցած լի նե լու պայ ման նե րում 

12 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Ա րամ Սարգ սյա նի գոր ծով 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ի թիվ 
Ե ԿԴ/0503/06/10 ո րոշ ման 23-րդ կե տը:
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բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու միջ նոր-
դու թյու նը չի կա րող բա վա րար վել:

18. Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն 
գոր ծով դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել դա-
տա կան սխալ՝ քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի է ա կան խախ տում, ին չը, հա մա-
ձայն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի, բո ղո քարկ-
ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան ու-
ղար կե լու հիմք է13:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր քն նու թյան ըն թաց քում Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է, ը ստ է ու թյան, քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նի խու-
զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան հիմ քե րի ա ռն չու թյամբ դա տա խա զի ներ-
կա յաց րած պն դում երն ու դա տո ղու թյուն նե րը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 162-րդ, 163-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա-
նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 361.1-րդ, 403-406-րդ, 415.1-
րդ, 418-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին 
ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
12-ի ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սին ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա-
տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րո շու մը բե կա նել և գործն ու ղար կել 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում 
հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

13 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Հրայր Հով սե փյա նի գոր ծով 2020 թվա կա նի մայի սի 
25-ի թիվ ԵԴ/0426/11/18 ո րո շու մը: 
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Ե ԷԴ/0054/01/15

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2021 թվա կա նի ապ րի լի 14-ին                                                     ք.Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով ամ բաս տա նյալ Ա շոտ Ար շի կի 
Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի 
հու նի սի 24-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նի և 
տու ժող Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի ու նրա ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Գ ևոր գյա նի վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 2012 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր 

վար չու թյան ՀԿԳ քն նու թյան վար չու թյան ա վագ քն նիչ Է.Շա հի նյա նի ո րոշ մամբ 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րով հա րուց վել և վա րույթ է ըն դուն վել թիվ 
69106812 քրե ա կան գոր ծը:

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր 
վար չու թյան ՀԿԳ քն նու թյան վար չու թյան ՀԿԳ ա վագ քն նիչ Ռ.Ա դիլ խա նյա նի 
ո րոշ մամբ թիվ 69106812 քրե ա կան գործն ըն դուն վել է վա րույթ:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2013 թվա կա նի մար տի 29-ի ո րոշ մամբ թիվ 
69106812 քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է` գոր ծող ան հաղ թա հա րե լի ու ժի 
հիմ քով` մինչև Սի ե րա Լե ո նե ի և Կիպ րո սի ի րա վա պահ մար մին նե րին ու ղարկ ված 
քնն չա կան պա հանջ նե րի պա տաս խան նե րի ստա ցու մը:

Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2013 թվա կա նի մայի սի 2-ի ո րոշ մամբ թիվ 
69106812 քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը վերսկս վել է:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2013 թվա կա նի հու նի սի 17-ի ո րո շում ե րով Ա շոտ 
Ար շի կի Սու քի ա սյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին 
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կե տով, 184-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով, 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
1-ին կե տով ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, և նրա նկատ մամբ հայ տա րար վել 
է հե տա խու զում:

2014 թվա կա նի հուն վա րի 31-ին հե տա խուզ վող մե ղադ րյալ Ա շոտ Սու քի ա սյա-
նը հայտ նա բեր վել է Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան Թբի լի սի քա ղա քում, այ նու-
հետև՝ 2014 թվա կա նի հու նի սի 19-ին, ար տա հանձն վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյուն:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 29-ի ո րոշ մամբ Ա շոտ Սու-
քի ա սյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փոխ վել է, և նրան նոր մե ղադ րանք 
է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, 
190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով և 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 29-ի ո րոշ մամբ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ նե րով հա րուց վել և վա րույթ է ըն դուն վել թիվ 69103515 քրե ա կան 
գոր ծը, ո րը նույն ո րոշ մամբ մի աց վել է թիվ 69106812 քրե ա կան գոր ծին, և նա-
խաքննու թյու նը շա րու նակ վել է 69106812 հա մա րով:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2015 թվա կա նի մայի սի 4-ի ո րոշ մամբ թիվ 
69106812 քրե ա կան գոր ծից ան ջատ վել է Ա շոտ Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ մա սը, 
ո րին շնորհ վել է 69103715 հա մա րը:

2015 թվա կա նի հու նի սի 1-ին քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու-
թյամբ ու ղարկ վել է Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան (այ սու հետ՝ նաև 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)։

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա-
տավճռով Ա շոտ Սու քի ա սյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով 
և 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան ցանք նե րում: ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նրա նկատ մամբ պա տիժ է 
նշա նակ վել ա զա տազր կում՝ 8 (ու թ) տա րի ժամ կե տով՝ գույ քի բռ նագ րավ մամբ, 
սա կայն ոչ ա վե լի քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված գույ քային վնա սի չա-
փը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով պա տիժ 
է նշա նակ վել ա զա տազր կում՝ 8 (ու թ) տա րի ժամ կե տով՝ գույ քի բռ նագ րավ մամբ, 
սա կայն ոչ ա վե լի քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված գույ քային վնա սի չա-
փը: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով պա տիժ է նշա նակ-
վել ա զա տազր կում՝ 6 (վեց) տա րի ժամ կե տով՝ գույ քի բռ նագ րավ մամբ, սա կայն 
ոչ ա վե լի քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված գույ քային վնա սի չա փը: ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կա նոն նե րով՝ պա տիժ նե րը 
մաս նա կի ո րեն գու մա րե լու մի ջո ցով, Ա շոտ Սու քի ա սյա նի նկատ մամբ վերջ նա կան 
պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում՝ 16 (տասն վեց) տա րի ժամ կե տով` գույ քի 
բռ նագ րավ մամբ, սա կայն ոչ ա վե լի քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված գույ-
քային վնա սի չա փը: 
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Ա.Սու քի ա սյա նից հօ գուտ տու ժող Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի բռ նա գանձ վել է 
8.519.412.692 (ու թ մի լի արդ հինգ հա րյուր տաս նի նը մի լի ոն չորս հա րյուր տաս-
ներ կու հա զար վեց հա րյուր ի նն սու ներ կու) ՀՀ դրամ, հօ գուտ տու ժող Վար դան 
Հայ րա պե տյա նի՝ 623.403.360 (վեց հա րյուր քսա նե րեք մի լի ոն չորս հա րյուր ե րեք 
հա զար ե րեք հա րյուր վաթ սուն) ՀՀ դրամ, հօ գուտ տու ժող Գա գիկ Ղա րի բյա նի՝ 
2.763.897.948 (եր կու մի լի արդ յոթ հա րյուր վաթ սու նե րեք մի լի ոն ու թ հա րյուր 
ի նն սունյոթ հա զար ի նը հա րյուր քա ռա սու նութ) ՀՀ դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու-
թյան հետ ևան քով վեր ջին նե րին պատ ճառ ված գույ քային վնա սի հա տու ցում։

 Նույն դա տավճ ռով Ա.Սու քի ա սյա նից հօ գուտ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գանձ-
վել է 82.447.445 (ու թ սու ներ կու մի լի ոն չորս հա րյուր քա ռա սունյոթ հա զար չորս 
հա րյուր քա ռա սուն հինգ) ՀՀ դրամ գու մար` որ պես հան ցա գոր ծու թյան հետ ևան-
քով պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քային վնա սի հա տու ցում։

3. Ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի պաշտ պան ներ Յու րիկ Խա չատ րյա նի և Կա-
րեն Հա կո բյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քն նու թյան ար դյուն քում ՀՀ վե րաքննիչ 
քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան) 2019 թվա կա նի 
հու նի սի 24-ի ո րոշ մամբ վեր ջին նե րիս բո ղոք նե րը բա վա րա րել է մաս նա կի ո րեն. 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավ ճի ռը 
մաս նա կի ո րեն բե կան վել և փո փոխ վել է: 

Ա.Սու քի ա սյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին 
կե տով և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե-
րում ճա նաչ վել է ան մեղ և ար դա րաց վել` ա րարք նե րում հան ցա կազ մի բա ցա կա-
յու թյան հիմ քով: 

Ա.Սու քի ա սյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում` 6 (վեց) տա րի ժամ կե տով` 
40.000.000 (քա ռա սուն մի լի ոն) ՀՀ դրա մի չա փով գույ քի բռ նագ րավ մամբ:

 Տու ժող ներ Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի, Վար դան Հայ րա պե տյա նի և Գա գիկ 
Ղա րի բյա նի կող մից ներ կա յաց ված քա ղա քա ցի ա կան հայ ցե րը` Ա.Սու քի ա սյա նից 
հօ գուտ ի րենց` որ պես հան ցա գոր ծու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն պատ ճառ ված գույ-
քային վնա սի հա տու ցում գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, մերժ վել է: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավ ճի ռը 
մա ցած մա սով թողն վել է ան փո փոխ:

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րո հի շյալ ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա-
զի տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նը և տու ժող Փ.Հայ րա պե տյանն ու նրա ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա.Գ ևոր գյա նը վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են բե րել, ո րոնք Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2020 
թվա կա նի փետր վա րի 6-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել են վա րույթ:

2020 թվա կա նի հուն վա րի 15-ին ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի պաշտ պան 
Կ.Հա կո բյա նի կող մից ներ կա յաց վել է վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան, ո րով 
վեր ջինս խնդ րել է մեր ժել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նի և 
տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նի ու նրա ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Գ ևոր գյա նի վճ ռա բեկ բո-
ղոք նե րը:
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Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րը.

5. Նա խաքն նու թյան մարմ ի կող մից Ա շոտ Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
1-ին կե տով և 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել հետ ևյալ 
ա րար քի հա մար. «[Ն]ա խար դա խու թյամբ ու րի շի ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք է ձեռք բե րել, օ րի նա կա նաց րել հան ցա վոր ճա նա-
պար հով ստաց ված ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով ե կա մուտ ներ, ի նչ պես նաև 
չա րամ տո րեն խու սա փել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հար կեր, տուր քեր և 
պար տա դիր այլ վճա րում եր կա տա րե լուց: 

Այս պես.
« Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի հիմ ա դիր տնօ րեն Ա շոտ Սու-

քիա սյա նը, խար դա խու թյամբ ու րի շի ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով գույ քի 
նկատ մամբ ի րա վունք ձեռք բե րե լու ար դյուն քում ե կա մուտ ներ ստա նա լու դի տա-
վո րու թյամբ, ՀՀ գոր ծա րար շր ջա նակ նե րում ներ կա յա նա լով ա դա ման դա գոր-
ծու թյան ո լոր տում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող հա ջող ված գոր ծա րար, 2009 
թվա կա նի աշ նա նը ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նում ո լոր տի ա ռա ջա տար 
ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այդ թվում նաև` գոր ծա րար Փայ լակ Հայ-
րոյի Հայ րա պե տյա նի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցած ակ նա գոր ծու թյան և ոս-
կե գոր ծու թյան խն դիր նե րին նվիր ված աշ խա տան քային քն նարկ ման ժա մա նակ 
ա ռա ջար կել է ՌԴ-ից ներ մուծ վող ա դա ման դե հում քի ար ժե քից զգա լի ո րեն է ժան 
գնով բարձ րո րակ հում քով ա պա հո վել Հա յաս տա նում ա դա ման դա գոր ծու թյամբ 
զբաղ վող ըն կե րու թյուն նե րին: Իր հան ցա վոր մտադ րու թյունն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով, հի շա տակ ված քն նար կու մից մոտ մեկ ա միս ան ց, իր ա ռա ջար կով 
հե տաքրքր ված Փայ լակ Հայ րա պե տյա նին և այլ գոր ծա րար նե րին ներ կա յաց րել է 
աֆ րի կյան Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում այլ ան ձանց պատ կա նող հան քե-
րից գն ված շուրջ 300.000 Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղու թյան բարձր ո րա կի ա դա ման դի 
հումք, ներ կա յաց նե լով այն որ պես Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում գտն վող 
ի բրև ի րեն պատ կա նող ա դա ման դի հան քե րից ար դյու նա հան ված հումք: Ա պա` 
հա վաս տի աց րել է, որ ե թե ի րեն պատ կա նող հան քա վայ րե րում հան քար դյու նա-
հա նող սար քա վո րում եր գնե լու հա մար 12.000.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի չա փով 
ներդ րում ի րա կա նաց վի, ա պա դրա ար դյուն քում կբարձ րա նա հան քե րի ար տադ-
րո ղա կա նու թյու նը, հան քե րում ար դյու նա հան ված ա դա ման դի հում քը կու ղար կի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, այն կվե րամ շակ վի ի րենց և այլ մաս նա գի տաց-
ված ըն կե րու թյուն նե րի ար տադ րա մա սե րում ու գոր ծա րան նե րում և կվա ճառ վի: 
Փայ լակ Հայ րա պե տյա նը` Ա շոտ Սու քի ա սյա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նից շա-
հույթ ստա նա լու ա կն կա լի քով, վս տա հե լով վեր ջի նիս և հա վա տա լով նրա ներ կա-
յաց րած ծրագ րին, պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել Ա շոտ Սու քի ա սյա նի ան-
վամբ ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րում գրա վադ նել ի րեն պատ կա նող ան շարժ գույ քը, 
ի սկ այն 12.000.000 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով վարկ ստա նա լու հա մար բա վա րար չլի-
նե լու դեպ քում գրա վադ նել նաև « Ծո վա զար դի « Հայ րա պետ» հյու րա նո ցային հա-
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մա լիր» ՓԲ ըն կե րու թյու նը, որ դուն` Վար դան Փայ լա կի Հայ րա պե տյա նին և խնա մի` 
Գա գիկ Խո րե նի Ղա րի բյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը: 
Ա շոտ Սու քի ա սյա նը գույ քը բան կե րում գրա վադ նե լու և գրա վի դի մաց ստաց ված 
վար կային մի ջոց ներն ի բրև Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում իր ու նե ցած 
ա դա ման դի հան քա վայ րե րի հա մար հան քար դյու նա հա նող սար քա վո րում եր 
գնե լու և հա մա տեղ ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու պատր վա կով, 
չա րա շա հե լով Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի վս տա հու թյու նը, խա բե ու թյամբ վեր ջի-
նիցս և նրա մի ջո ցով « Ծո վա զար դի « Հայ րա պետ» հյու րա նո ցային հա մա լիր» ՓԲ 
ըն կե րու թյու նից, Վար դան Հայ րա պե տյա նից և Գա գիկ Ղա րի բյա նից 2010 թվա-
կա նի հու նի սից սեպ տեմ բերն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում լի ա զո րագ րե րով 
ձեռք է բե րել նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, ա ռանձ նա պես 
խո շոր չա փե րի 11.442.068.000 ՀՀ դրամ ը նդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ` Եր ևան քա-
ղա քի Գա ջե գործ նե րի 1-ին փո ղո ցի թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող 1.683 քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով վար չա կան շեն քը, 2,94137 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը և 22.125 քմ 
ը նդ հա նուր մա կե րե սով ար տադ րա մա սե րը, պա հեստ նե րը և օ ժան դակ շի նու-
թյուն նե րը, Հրա չյա Քո չա րի թիվ 2-րդ հաս ցե ում գտն վող 3.774,6 քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով շի նու թյու նը և 0,1605 հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը, նույն 
փո ղո ցի թիվ 4-րդ շեն քի թիվ 4/9 հաս ցե ում գտն վող 3.452,6 քմ շեն քը, 0,134566 
հա և 0,04524 հա հո ղա մա սե րը, Այ գես տան 11-րդ փո ղո ցի թիվ 77-րդ հաս ցե ում 
գտն վող 1.296,4 քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով ան շարժ գույ քը և 0,1605 հա ը նդ հա-
նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը, Վայոց ձո րի մար զի Ջեր մուկ քա ղա քի Շա հու մյան 
փո ղո ցի թիվ 9/3 հաս ցե ում գտն վող 0,88 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը և 7.143,7 
քմ մա կե րե սով մար զամ շա կու թային հա մա լի րը, Գե ղար քու նի քի մար զի Ծո վա-
զարդ հա մայն քում գտն վող Հաղ թա նակ փո ղո ցի 10-րդ հաս ցե ում գտն վող 18,42 
հա մա կե րե սով հո ղա մա սը, 17.646,2/15.043,5 քմ մա կե րե սով հյու րա նո ցային հա-
մա լի րը, 26,5/16,1 քառ. մ. մա կե րե սով պա հա կա տու նը, 405,5/338,9 քմ մա կե-
րե սով ճա շա րա նը, 109,9/90,0 քմ մա կե րե սով մղ ման կա յա նը, 968,8/839,0 քմ 
մա կե րե սով քա րի ար տադ րա մա սը և 129,0 քմ մա կե րե սով պա րիս պը, նույն հա-
մայն քի Մար շալ Բաղ րա մյան փո ղո ցի թիվ 12 հաս ցե ում գտն վող 6,1949 հա մա կե-
րե սով հո ղա մա սը, 2.396,8/1.816,8 քմ մա կե րե սով բնա կե լի տնե րը, 808,5/777,9 
քմ մա կե րե սով կաթ սա յա տու նը, 182,0/144,0 քմ մա կե րե սով օ ժան դակ շի նու թյու-
նը, 115,2/94,4 քմ մա կե րե սով հիմ քը, նույն հա մայն քի Ադ մի րալ Ի սա կո վի փո ղո-
ցի թիվ 10 հաս ցե ում գտն վող 0,7518 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը, 1.309,0/991,5 
քմ մա կե րե սով բնա կե լի տու նը տնօ րի նե լու` գրավ դնե լու ի րա վունք: Վե րո հի շյալ 
ան շարժ գույ քը` գրա վի թվով 8 պայ մա նագ րե րով գրա վադ նե լով «Ա մե րի ա բանկ» 
ՓԲ ըն կե րու թյու նում` իր ղե կա վա րած « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի և «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ 
ըն կե րու թյան միջև 2010 թվա կա նի հու նի սի 25-ին կնք ված 12.000.000 Ա ՄՆ դո-
լար վարկ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ թիվ 002506 վար կային հիմ ա կան պայ մա-
նագրի հի ման վրա կնք ված թվով 10 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րե րով 2010 թվա-
կա նի հու նի սի 28-ից մինչև 2011 թվա կա նի հու նի սի 27-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ստա ցել է 3.664.175.000 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 9.700.000 Ա ՄՆ դո լար 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

129

և 361.500.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով վարկ` նպա տակ չու նե նա լով հե տա-
գա յում վե րա դարձ նել ստա ցած վար կային մի ջոց նե րը: Դրա հետ մեկ տեղ, Ա շոտ 
Սու քի ասյա նը, պատ շաճ վար կա ռու ի տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու, դրա նով ի սկ 
վար կային հիմ ա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված և փու լե րով տրա մադր վող 
12.000.000 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով վար կային մի ջոց ներն ամ բող ջու թյամբ ստա նա-
լու և ա նար գել տնօ րի նե լու, այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Փայ լակ Հայ րա պե տյա-
նին իր ի րա կան մտադ րու թյուն նե րի մա սին մո լո րու թյան մեջ գցե լու նպա տա կով` 
2010-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում ստաց ված վար կային մի ջոց նե րից կա տա րել 
է ը նդ հա նուր 1.372.462 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 503.749.567 ՀՀ դրա մի չա փով 
վար կի և ըն թա ցիկ տո կոս նե րի մա րում եր, ի նչ պես նաև կա տա րել վար կի սպա-
սարկ ման հետ կապ ված այլ ծախ սեր` վճա րում ե րը դա դա րեց նե լով այն ժա մա-
նակ, ե րբ բան կը հրա ժար վել է վճա րել վար կի գու մա րի մա ցած` 1.300.000 Ա ՄՆ 
դո լա րի չա փով մաս նա բա ժի նը:

 Հան ցա վոր ճա նա պար հով` խա բե ու թյամբ գույ քային ի րա վունք ներ ձեռք բե-
րե լու ար դյուն քում ստաց ված ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի` 3.424.969.470 ՀՀ 
դրա մին հա մար ժեք 9.327.538 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով ա նուղ ղա կի ե կա մուտ ներն 
օ րի նա կա նաց նե լու` դրանց ծագ ման աղ բյու րը, տե ղա շարժն ու պատ կա նե լի ու-
թյու նը թաքց նե լու և խե ղա թյու րե լու նպա տա կով, Ա շոտ Սու քի ա սյա նը կա տա րել 
է բան կային և ա ռևտ րային գոր ծարք ներ` փո խան ցում, փո խար կում, թան կար ժեք 
մե տաղ նե րի ձեռք բե րում:

 Մաս նա վո րա պես. Ա շոտ Սու քի ա սյա նը, հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված` 
3.424.969.470 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 9.327.538 Ա ՄՆ դո լար ե կա մուտ նե րով, 
հան քա հո րե րի գծով շա հա գործ ման գոր ծար քի ան վան տակ, « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի 
«Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյու նում բաց ված դո լա րային հաշ վից Կիպ րո սի Հան-
րա պե տու թյան «HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD» բան կում բաց ված ոչ 
ռե զի դենտ «STR EMERALD LIMITED» և նույն պե տու թյու նում իր մաս նակ ցու թյամբ 
հիմ ադր ված և իր կող մից ֆի նան սա կան շարժ ի րա կա նաց վող «WLISPERA 
HOLDINGS LIMITED» և «ABS GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վե հա մար-
նե րին կա տա րել է փո խան ցում եր, ա պա նույն գու մար նե րից նշ ված կիպ րո սյան 
ըն կե րու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ փո խան ցում եր ի րա կա նաց նե լուց հե տո` 
«STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե-
րի հա շիվն ե րից` հան քի շա հա գործ ման գոր ծար քի ան վան տակ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան «Պ րո մե թեյ» ՍՊ ըն կե րու թյան, «Ա մե րի ա բանկ», «Ա նե լիք» 
և «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյուն նե րի կող մից սպա սարկ վող` « Ձո րա-
գյուղ» Ա/Կ-ի բան կային հա շիվն ե րին հետ է փո խան ցել, ա պա նույն գու մար նե րից 
կր կին «ABS GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյան բան կային հաշ վին փո խան ցում եր 
կա տա րել: Նկա րագր վա ծի ար դյուն քում «ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD 
LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վե հա մար-
նե րին 2010 թվա կա նի հու նի սի 28-ից մինչև 2011 թվա կա նի հու նի սի 27-ն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում թվով 29 վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րով, ը նդ հա-
նուր փո խանց ված 3.328.229.945 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 9.070.950 Ա ՄՆ դո-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

130

լա րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի բան կային հա-
շիվն ե րին հետ է փո խան ցել ը նդ հա նուր 1.850.653.193 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք` 
5.040.317 Ա ՄՆ դո լար գու մար: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում « Ձո րա գյուղ» 
Ա/Կ-ի բան կային հա շիվն ե րին գտն վող 1.945.042.319 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք` 
5.297.389 Ա ՄՆ դո լար գու մար վար կային մի ջոց նե րով 2010-2011 թվա կան նե րի 
ըն թաց քում ՀՀ տա րած քում 1.020.090.787 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 2.778.252 
Ա ՄՆ դո լա րով ձեռք է բե րել ոս կու ձու լակ տոր ներ, ի նչ պես նաև Հնդ կաս տա նից, 
Մի ա ցյալ Ա րա բա կան Է մի րու թյուն նե րից, Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նից, 
Թուր քի այից և Հոն կոն գից ձեռք է բե րել ը նդ հա նուր` 144.023.901 ՀՀ դրա մին հա-
մար ժեք` 392.254 Ա ՄՆ դո լա րի մշակ ված ա դա մանդ, չմ շակ ված ա դա ման դի հումք 
և ոս կյա օ ղա կաձև ձուլ վածք ներ: Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ-
նե րի մա ցած մա սով կան խի կա ցում եր և փո խար կում եր կա տա րե լով հա մալ րել 
է « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այլ ա ռևտ րային բան-
կե րում ու նե ցած բան կային հա շիվն ե րը, դրանք այդ հա շիվն ե րում առ կա մի ջոց նե-
րին մի աց նե լու և հա մա տեղ օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, դրա նով ի սկ խե ղա թյու րել 
և թաքց րել այդ մի ջոց նե րի ծագ ման աղ բյու րը: Ի սկ Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյու-
նում մա ցած 1.479.927.519 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 4.030.633 Ա ՄՆ դո լար գու-
մարն օգ տա գոր ծել և ծախ սել իր հայե ցո ղու թյամբ` հան քար դյու նա հա նող սար քա-
վո րում եր ձեռք բե րե լու հետ ա ռն չու թյուն չու նե ցող ու ղ ղու թյուն նե րով` այդ պի սով 
օ րի նա կա նաց նե լով վե րը նշ ված գու մար նե րը:

 Բա ցի այդ, Ա շոտ Սու քի ա սյա նը, հան դի սա նա լով ՀՀ ՊԵԿ Կենտ րո նի հար-
կային տես չու թյու նում հաշ վառ ված « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի հիմ ա դիր-տ նօ րեն, 
2010-2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց րած տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած հար կե րը վճա րե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու 
դի տա վո րու թյամբ (…) չա րամ տո րեն խու սա փել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի` 
82.447.445 ՀՀ դրամ հար կե րը պե տա կան բյու ջե վճա րե լուց, այդ թվում, շա հու-
թա հարկ` 81.686.153 ՀՀ դրամ, ԱԱՀ` 761.292 ՀՀ դրամ:

 Բա ցի այդ, [Ա շոտ Սու քի ա սյա նը] չա րամ տո րեն խու սա փել է պե տա կան բյու-
ջե վճա րել ըն դա մե նը` 883.550 ՀՀ դրամ հար կեր, այդ թվում` ԱԱՀ` 761.292 ՀՀ 
դրամ, շա հու թա հարկ` 122.258 ՀՀ դրամ»1:

6. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռում նշ վել է հետ ևյա լը. « Տու ժող 
Փայ լակ Հայ րոյի Հայ րա պե տյա նը դա տա րա նին հայտ նեց, որ 2009թ. լսել է ՀՀ 
Նա խա գա հի ու ղերձն այն մա սին, որ ա դա ման դա գոր ծու թյան ո լոր տում Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյան կող մից լի նե լու է շուրջ 500 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի պե տա կան 
ներդ րում, ո րից շուրջ 100 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի ներդ րու մը լի նե լու է ա դա ման դի 
հում քի տես քով: Ին քը նշ վա ծը լսե լուց հե տո սկ սել է ոս կեր չու թյան և ա դա ման դի 
վե րամ շակ ման գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել, կա տա րել է շուրջ 5.000.000 Ա ՄՆ դո-
լար գու մա րի ներդ րում, այն է` կա ռու ցել է հա մա պա տաս խան շենք-շի նու թյուն-
ներ, ձեռք բե րել սար քա վո րում եր և այլն: (…) [Ի] րեն է զան գա հա րել նա խա րա-

1 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 13-րդ, թեր թեր 79-83:
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րու թյան աշ խա տա կից Գա գիկ Քո չա րյա նը և հրա վի րել մաս նակ ցե լու ՀՀ Է կո նո-
մի կայի նա խա րա րու թյան կող մից կազ մա կերպ ված ոս կեր չու թյան և ա դա ման դի 
վե րամ շակ ման բնա գա վա ռի գոր ծա րար նե րի հան դիպ մա նը: Քա նի որ ցան կա ցել 
է գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել նշ ված բնա գա վա ռում, ու ս տի ըն դու նել է ա ռա ջար կը 
և գնա ցել: Այն տեղ են գտն վել (…), ամ բաս տա նյալ Ա շոտ Սու քի ա սյա նը և տվյալ 
բնա գա վա ռի այլ գոր ծա րար ներ: 

Ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նը, ներ կա յա նա լով որ պես այդ բնա գա վա ռում 
բազ մա մյա փորձ ու նե ցող և Աֆ րի կա յում ա դա ման դի հան քեր ու նե ցող գոր ծա-
րար, հայ տա րա րել է, որ կա րող է Հա յաս տան ներ մու ծել ՌԴ-ից ստաց վող հում քի 
ար ժե քից 30 տո կոս է ժան գնով ա դա ման դի չմ շակ ված հումք, ին չի հա մար ան-
հրա ժեշտ է 12 մլն Ա ՄՆ դո լա րի ներդ րում: Նշ ված ա ռա ջարկն ի րեն ու այլ գոր ծա-
րար նե րին հե տաքրք րել է, ո րից հե տո սկ սել են քն նար կել դրա պայ ման նե րը: (…) 
Դրա նից շուրջ 20 օր ան ց, Ա.Սու քի ա սյանն իր գրա սե նյա կում ցու ցադ րել է շուրջ 
370 կա րատ չմ շակ ված ա դա ման դի հումք ա սե լով, որ այն ին քը Հա յաս տան է 
ներ մու ծել Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում գտն վող իր ա դա ման դի հան քե-
րից: (…)

(…) Հա վա տա լով ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նին, նրա ան վամբ ի րեն, որ-
դուն՝ Վար դան Հայ րա պե տյա նին և խնա մուն Գա գիկ Ղա րի բյա նին և « Ծո վա զար-
դի « Հայ րա պետ» հյու րա նո ցային հա մա լիր» ՓԲ ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող [ գույ քը] գրավ դնե լու մի ջո ցով տնօ րի նե լու, վար ձա կա-
լու թյան հանձ նե լու վե րա բե րյալ լի ա զո րագ րեր են տվել: Ը նդ ո րում` Ջեր մուկ քա-
ղա քի Շա հու մյան 9 հաս ցե ում գտն վող հա մա լի րի հա մար տր ված լի ա զո րագ րում, 
բա ցի գրավ դնե լու ի րա վուն քից նշ վել է նաև, որ ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նը 
կա րող է այդ գույ քը վա ճա ռել։ (…) Գրա վադ նե լուց հե տո բանկն ամ բաս տա նյալ 
Ա.Սու քի ա սյա նին սկ սել է տրա մադ րել վար կի գու մար նե րը` մաս– մաս, սա կայն 
թե դրանք ի նչ նպա տա կով է ին ծախս վում, ին քը չի ի մա ցել, քա նի որ վար կային 
մի ջոց նե րը « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ –ի մի ջո ցով տնօ րին վել են ամ բաս տա նյալ Ա.Սու-
քիասյա նի կող մից: (…) 

(…) Հե տա գա յում ծա նո թա նա լով բան կում առ կա բիզ նես ծրագ րին և գու մար-
նե րի ծախս ման նպա տակ նե րին՝ ի րեն հաս կա նա լի է դար ձել, որ բան կից ստաց-
ված գու մար նե րը նպա տա կային չեն ծախս վել և ի րեն ներ կա յումս պարզ է, որ ամ-
բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյանն ի սկզ բա նե ցան կա ցել է տի րա նալ իր ու նեց ված քին, 
ո րը կրել է կազ մա կերպ ված և հետ ևո ղա կան բնույթ: (…):

Վ կա Գա գիկ Կառ լե նի Քո չա րյա նը դա տա րա նին հայտ նեց, որ (…) 2009 թվա-
կա նի աշ նա նը Ա շոտ Սու քի ա սյանն ա ռա ջար կու թյուն է ներ կա յաց րել առ այն, որ 
Աֆ րի կայի Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում ու նի ա դա ման դի հան քեր, որ-
տե ղից կա րող է Հա յաս տան ներկ րել ա դա ման դի հումք ռու սա կան «Ալ ռո սա» ըն-
կե րու թյան կող մից ա ռա ջարկ վող հում քի գնից ա վե լի ցածր գնե րով: Ո րոշ ժա մա-
նակ ան ց, նա իր ըն կե րու թյան գրա սե նյա կում ներ կա յաց րել է ի բրև իր հան քից 
ար դյու նա բե րած ա դա ման դի հումք, ո րի ար ժե քի վե րա բե րյալ ըն կե րու թյուն նե րի 
տնօ րեն նե րի կող մից կար ծի քը բա ցա սա կան լի նե լուց հե տո, տվյալ հարցն այլևս 
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չի բարձ րաց վել և չի քն նարկ վել: Ի հա վաս տում այն բա նի, որ նա Աֆ րի կա յում 
ու նի հան քեր, Ա.Սու քի ա սյանն իր գրա սե նյա կում ներ կա յաց րել է տե սաե րիզ և 
հան քի քար տեզ-հա տա կա գիծ: Տե սաե րի զը դիտ վել է շատ մա կե րե սո րեն: Այն վե-
րա բե րել է հան քի տա րած քում նրա գտն վե լու ի նչ-որ ժա մա նա կա հատ վա ծի, ցու-
ցադր վել են նաև ի նչ-որ շի նու թյուն ներ և ձեռ քե րով հում քի մա ղի գոր ծըն թաց: 
Այլ տվյալ ներ, այդ թվում նաև փաս տաթղ թային, առ այն, որ հան քերն ի րեն են 
պատ կա նում, ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նը չի ներ կա յաց րել: Նա ա սել է նաև, 
որ մեծ քա նա կով հում քի ներ մու ծում ի րա կա նաց նե լու հա մար կպա հանջ վեն հա-
մա պա տաս խան ներդ րում եր: (…)։

Վ կա Ղու կաս Ա րա մայի սի Ղու կա սյա նը դա տա րա նին հայտ նեց, (… ) [որ] իր, 
Փ.Հայ րա պե տյա նի և ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի հետ ձեռք բեր ված նախ նա-
կան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա, [ հո րա տող մե քե նա-հաս տո ցի] վրա աշ խա-
տե լու հա մար 2011 թվա կա նի հու լի սի 24-ին մեկ նել է Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե-
տու թյուն: Այն տեղ ի րեն դի մա վո րել է Սեր գեյ Տրի կո զյու կի «Գ լո բալ Կա րատ» ըն-
կե րու թյան աշ խա տա կից Ան ժեն, ով ի րեն տե ղա վո րել է ար դեն կազ մա կերպ ված 
ճամ բա րում և ին քը սկ սել է տար բեր աշ խա տանք ներ կա տա րել, այդ թվում աշ-
խա տել է գն ված հո րա տող մե քե նայով: Աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հետ կապ ված, 
ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի հետ ու նե ցած հան դիպ ման ժա մա նակ, վեր ջինս 
ա ռա ջար կել է աշ խա տել Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում ի րեն պատ կա նող 
« Ջի Էմ Սի Գլո բալ» ըն կե րու թյան հան քե րում` ամ սե կան 2.000 Ա ՄՆ դո լար աշ խա-
տա վար ձով: Աֆ րի կա յում ը նդ հա նուր աշ խա տել է շուրջ 22 ա միս, աշ խա տած ժա-
մա նա կա հատ վա ծի դի մաց Ա.Սու քի ա սյանն ի րեն պարտք է մա ցել 38.000 Ա ՄՆ 
դո լար աշ խա տա վար ձի գու մար, ո րը մինչ օ րս չի վճար վել: (…) Սի ե րա Լե ո նե 
Հան րա պե տու թյուն իր մեկ նե լը պայ մա նա վոր ված է ե ղել Ա շոտ Սու քի ա սյա նի հետ 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ: Ա.Սու քի ա սյա նի բաժ նե տեր լի նե լու մա-
սին ին քը տե ղե կա ցել է այն տե ղի ի րենց խմ բա վար Վա հա նից, ո րն Ա.Սու քի ա սյա-
նի խնա մին է ե ղել: Այն տեղ ի րենց կող մից կա ռուց ված ֆաբ րի կան սկզբ նա կան 
շր ջա նում սկ սել է լավ աշ խա տել, սա կայն ան հաս կա նա լի ո րեն դրա աշ խա տան քը 
դա դա րեց վել է: (…):

Վ կա Հրանտ Մու կու չի Մու րա դյա նը դա տա րա նին հայտ նեց, որ ամ բաս տա-
նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի հետ ծա նո թա ցել է 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սին, (…) 
Ա.Սու քի ա սյա նի հետ ծա նո թա նա լուց հե տո, վեր ջինս ի րեն ցու ցադ րել է Աֆ րի-
կա յում գտն վող ի նչ-որ հան քե րի վե րա բե րյալ սի րո ղա կան նկա րա հա նած ֆիլմ, 
ա սե լով, որ այն տեղ տե սան կա րա հան ված հան քերն ի րեն են պատ կա նում, այն-
տե ղից ար դյու նա հա նում է ոս կի և ա դա մանդ: Մի ա ժա մա նակ Ա.Սու քի ա սյա նը 
հայտ նել է, որ Հա յաս տա նից տար բեր մաս նա գի տու թյան մար դիկ է գոր ծու ղում 
այն տեղ աշ խա տե լու և հա վե լել, որ այն տեղ մեկ բժիշկ մաս նա գե տի կա րիք կա: 
(…) Աֆ րի կա յում գտն վե լու ըն թաց քում Ա շոտ Սու քի ա սյա նին այն տեղ չի տե սել: 
(…) Ը ստ իր ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րի և հենց հան քա վայ րի աշ խա տող նե րի 
խո սակ ցու թյուն նե րից հաս կա ցել է, որ հան քա վայ րը Ա.Սու քի ա սյա նին չի պատ-
կա նել, որ վեր ջինս կա րող էր դառ նալ այն տեղ փա յա տեր, ե թե կա տա րեր ո րո շա-
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կի ներդրում եր: (…)։
Վ կա Ար փի Գրի գո րի Բա լյա նը դա տա րա նին հայտ նեց, որ 2010 թվա կա նին 

ը նդ հա նուր ծա նո թի մի ջո ցով ծա նո թա ցել է ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի հետ, 
նրա հետ թշ նա մու թյուն կամ բա րե կա մու թյուն չու նի: (…) Այդ ժա մա նակ Ա.Սու-
քի ա սյանն ի րեն ցույց է տվել լա զե րային սկա վա ռա կով մի տե սա հո լո վակ, որ տեղ 
ցու ցադր վել են հան քեր և այն տեղ աշ խա տող աշ խա տուժ: Ա.Սու քի ա սյա նը հայտ-
նել է, որ ցու ցադր ված հան քա վայ րերն ի րեն են պատ կա նում և այդ հան քե րի հա-
մար են պա հանջ վում ներդ րում ե րը:

(…) Ծրագ րի կազմ ման հա մար բո լոր ե լա կե տային տվյալ ներն ի րեն բա ցա ռա-
պես տրա մադ րել է Ա.Սու քի ա սյա նը, ու մ հետ մշ տա պես հա մա ձայ նեց վել են բիզ-
նես ծրագ րում նա խանշ վող վար կային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ու ղ ղու թյուն նե-
րը, ժամ կետ նե րը, Աֆ րի կյան բիզ նե սի հետ կապ ված բո լոր տվյալ նե րը և ըն կե-
րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը: Ա վե լի ճիշտ Ա.Սու քի ա սյանն ու ր-
վագծել է ու ղ ղա կան նե րը, ու ղղ վա ծու թյու նը, ի նքն էլ դրանք զե տե ղել է ծրագրում, 
ո րից հե տո լրա ցու ցիչ ներ կա յաց րել է Ա.Սու քի ա սյա նին, ո րն ու սում ա սի րե լով 
տվել է իր հա վա նու թյու նը և հա մա ձայ նու թյու նը: (…)։

(…) 2010 թվա կա նի հու լի սի 8-ին Ա.Սու քի ա սյա նի հետ մեկ նել են Կիպ րո սի 
Հան րա պե տու թյուն, որ պես զի գրան ցեն օֆ շո րային ըն կե րու թյուն ներ և մի ա ժա-
մա նակ Ա.Սու քի ա սյա նը հան դի պեր իր գոր ծըն կեր ներ Սեր գեյ Տրի կա զյու կին և 
Սա շային, ո րի ազ գա նու նը չի հի շել: (…) Ա.Սու քի ա սյանն ի րեն ա սել է, որ 12 մի-
լիոն Ա ՄՆ դո լա րի վար կը պետք է ստա նար հենց Փ.Հայ րա պե տյա նի գույ քե րի 
գրա վադր մամբ, ով ի րեն այն քան է վս տա հում, ի նչ քան չի վս տա հում սե փա կան 
որ դի նե րին: Այդ խոս քերն Ա.Սու քի ա սյանն ի րեն ա սել է այն բա նից հե տո, ե րբ 
մինչ Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյուն մեկ նե լը զար մա ցել էր, թե ի նչ պես է, որ այդ 
ան ձը լի ա զո րել է ի րեն տնօ րի նե լու իր ու նե ցած ո ղջ ան շարժ գույ քը: Ին քը պն դում 
է նա խաքն նու թյան ըն թաց քում տված ցուց մունք նե րը, քա նի որ տևա կան ժա մա-
նակ է ան ցել և ներ կա յումս շատ ման րա մաս նու թյուն ներ չի հի շում, ի սկ այն ժա-
մա նակ հի շո ղու թյուն ներն ա վե լի թարմ են ե ղել (…):

 Դա տա րա նի կող մից հե տա զոտ վեց ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նի և պաշտ-
պան Յու.Խա չատ րյա նի կող մից նա խաքն նա կան մարմ ին փաս տաթղ թե րի, լու-
սան կար նե րի և DVD սկա վա ռակ նե րի պա րու նա կու թյու նը զն նու թյան են թար կե լու 
մա սին նա խաքն նա կան մարմ ի 29.09.2014թ. ար ձա նագ րու թյունն այն մա սին, որ 
հե տա զոտ վել է նաև Ա.Սու քի ա սյա նի ցուց մունք նե րում վկա յա կոչ ված վար կային 
մի ջոց նե րի նպա տա կային օգ տա գործ ման մա սին վկայող հա մա տեղ ձեռ նար կու-
թյան վե րա բե րյալ 2010 թվա կա նի փետր վա րի 10-ի ամ սաթ վով թվագր ված պայ-
մա նագ րի պատ ճե նը, կնք ված Ա.Սու քի ա սյա նի, Սեր գեյ Տրի կա զյու կի, Ա լեք սանդր 
Վալ չե կովս կու և Ռու բեն Մկրտ չյա նի միջև: Բո վան դա կային ա ռու մով հե տա զոտ-
վել է նաև պայ մա նագ րի հայե րեն թարգ մա նու թյու նը: Նշ ված փաս տաթղ թի հետ 
կապ ված հատ կան շա կան է այն, որ պայ մա նագ րում հի շա տակ ված «WLISPERA 
HOLDINGS LIMITED LTD» և «ABS GLOBAL» ըն կե րու թյուն նե րը հիմ ադր վել են, 
հա մա պա տաս խա նա բար 2010 թվա կա նի մայի սի 6-ին և 2010 թվա կա նի հու լի սի 
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13-ին, այ սինքն` վե րը նշ ված պայ մա նագ րի կազմ ման ամ սաթ վից ա միս ներ հե տո: 
Հետ ևա բար, 2010 թվա կա նի փետր վար ամ սին չէ ին կա րող հայտ նի լի նել դրա նից 
ա միս ներ ան ց պե տա կան գրան ցում ստա ցած ըն կե րու թյուն նե րի ան վա նում ե-
րը: Ա վե լին, պայ մա նագ րում հի շա տա կում է ար ված այդ ըն կե րու թյուն նե րին գու-
մար ներ փո խան ցե լու մա սին, ին չը նույն պես 2010 թվա կա նի փետր վար ա մս վա 
դրու թյամբ չէր կա րող ի րա կան լի ներ: Կա տար ված փո խան ցում ե րը, ստույգ գու-
մա րային ար տա հայտ մամբ, այն վար կային մի ջոց ներն են, ո րոնք 2010 թվա կա նի 
հու նիս ամ սից հե տո ստաց վել են « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի կող մից Փ.Հայ րա պե տյա նի 
և նրա հա րա զատ նե րի գույ քի «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյու նում գրա վադր-
ման ար դյուն քում (…)։

 Դա տա րա նի կող մից հե տա զոտ վեց ֆի նան սատն տե սա գի տա կան և դա տա-
հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյան 06.03.2015թ. թիվ 14–2710 եզ-
րա կա ցու թյունն այն մա սին, որ « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ –ի և «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ –ի 
միջև 25.06.2010 թվա կա նին կնք վել է թիվ 002506 հիմ ա կան պայ մա նա գի րը 
« Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին վարկ տրա մադ րե լու հա մար կազմ ված բիզ նես ծրագ րում և 
թե « Հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան վե րա բե րյալ» կնք ված պայ մա նագ րում (ներդրու-
մային ծրա գիր) նշ ված նպա տակ նե րը: Մի ա ժա մա նակ, վար կային հիմ ա կան 
պայ մա նագ րում և դրա հի ման վրա կնք ված լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րե րում 
բա ցա կա յում է բիզ նես և ներդ րու մային ծրագ րե րում տեղ գտած մի ջոց նե րի օգ-
տա գործ ման նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն։ Ի սկ ներդ րու մային 
և բիզ նես ծրագ րե րի միջև առ կա են հետ ևյալ է ա կան ան հա մա պա տաս խա նու-
թյուն նե րը: (…) [Հ]ա մա տեղ ձեռ նար կու թյան վե րա բե րյալ կնք ված պայ մա նա գի րը 
(ներդ րու մային ծրա գիր) ու ղ ղա կի կապ և ը նդ հան րու թյուն չու նի Բիզ նես ծրագ րի 
հետ: (…) Փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի բան կային հա-
շիվն ե րի քաղ վածք նե րում և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում 
ար տա ցոլ ված Ա շոտ Սու քի ա սյա նի (« Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի) կող մից կա տա րած փաս-
տա ցի ծախ սե րը ձևա կան ա ռու մով կա տար վել են վար կային հիմ ա կան պայ-
մա նագ րում և դրա հի ման վրա կնք ված լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րե րում նշ ված 
« Հիմ ա կան և շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման, կրե դի տո րա կան պարտ քե րի 
մար ման և ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման» նպա տակ նե րով, սա կայն 
դրանք փաս տա ցի չեն հա մա պա տաս խա նել բիզ նես ծրագ րով նա խա տես ված 
ու ղ ղու թյուն նե րին, ի սկ « Հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան վե րա բե րյալ» կնք ված պայ-
մա նա գի րը - (ներդ րու մայի ծրա գիր), փոր ձաքն նու թյամբ, զուտ տն տե սա գի տա-
կան տե սան կյու նից չի դիտ վել որ պես վար կային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման հետ 
ու ղ ղա կի ո րեն կապ ու նե ցող փաս տա թուղթ» 2: 

7. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` «(...) Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը պաշտ պա նու թյան կող մի միջ նոր դու թյամբ ո րո շել է դա տա րան հրա վի րել 
և հար ցաքն նել վկա Վա հան Հա րու թյու նյա նին` նկա տի ու նե նա լով, որ Ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի կող մից ան հիմ մերժ վել է վկա Վա հան Հա րու թյու նյա նին 

2 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 45-րդ, թեր թեր 57-89:
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դա տա րան հրա վի րե լու և հար ցաքն նե լու վե րա բե րյալ պաշտ պա նու թյան կող մի 
միջ նոր դու թյու նը:

Վ կա Վա հան Հա րու թյու նյա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան քն նու թյան 
ըն թաց քում ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ Ա շոտ Սու քի ա սյա նը հան դի սա նում 
է իր որ դու կնոջ հայ րը: 2011 թվա կա նի մայի սին Ա շոտ Սու քի ա սյա նի ա ռա ջար-
կով վե րա դար ձել է Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րից (որ տեղ ապ րել է շուրջ 
18 տա րի) և մեկ նել Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյուն, որ տեղ շուրջ 1 տա րի 2 
ա միս աշ խա տել է ա դա ման դի հան քե րում: Այն տեղ աշ խա տել են նաև Հա յաս-
տա նից ժա մա նած այլ ան ձինք, ո րոնց մի մա սին Աֆ րի կա էր ու ղար կել Փայ լակ 
Հայ րա պե տյա նը: Փայ լակ Հայ րա պե տյա նը տե ղյակ ե ղել է հան քե րում տե ղի ու նե-
ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, քա նի որ նրա ու ղար կած մար դիկ հե ռա խո սա-
զան գե րի մի ջո ցով նրան տե ղե կաց րել են ա մեն ին չի մա սին: Ա դա ման դի հան քե-
րում աշ խա տել են նաև սևա մորթ ան ձինք, ի նչ պես նաև առ կա են ե ղել տար բեր 
տեխ նի կա ներ: Ա շոտ Սու քի ա սյա նի գոր ծըն կեր ներ Սեր գեյ Տրի կա զյու կը, Ռու բեն 
Մկրտ չյա նը և Ան ժեյը տա րա տե սակ խա բե ու թյուն ներ և կեղ ծիք ներ են կա տա րել 
Ա շոտ Սու քի ա սյա նի հան դեպ, Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում նրանց միջև 
նաև դա տա կան գոր ծըն թաց ներ են տե ղի ու նե ցել, և ար դյուն քում ա դա ման դի ար-
դյու նա հան ման պլա նա վոր ված գոր ծըն թա ցը ձա խող վել է (...)։ 

(...) [Վ]ե րաքն նիչ դա տա րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ Ա շոտ Սու-
քիասյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին 
կե տով և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք-
նե րով մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նը, ղե կա վար վե լով ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծով, հիմ վե լով պատ շաճ 
ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում 
գոր ծի հան գա մանք նե րի հե տա զոտ ման ար դյունք նե րի վրա, դա տաքն նու թյան 
ժա մա նակ հե տա զոտ ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ամ բաս տա նյա-
լի մե ղա վո րու թյան մա սին չփա րատ վող բո լոր կաս կած նե րը նրա օգ տին մեկ նա-
բա նե լով, ի թիվս այ լոց, պետք է հաս տատ ված հա մա րեր, որ.

ա) մինչև գույ քային ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը և դրանց գրա վադր ման 
արդյուն քում վար կային մի ջոց ներ ստա նալն Ա շոտ Սու քի ա սյա նը նպա տակ է ու-
նե ցել հափշ տա կել որ ևէ գույք, չվե րա դարձ նել վար կային մի ջոց նե րը, չկա տա րել 
խոս տու մը կամ պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը,

բ) փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը (նա խոր դող հան ցա-
գոր ծու թյան դեպ քը), ի նչ պես նաև Ա շոտ Սու քի ա սյա նի նպա տա կը` քո ղար կե լու, 
թաքց նե լու հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված մի ջոց նե րի ի րա կան աղ բյուր նե-
րը և այդ մի ջոց նե րը ներգ րա վել օ րի նա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վե րը նշ ված «ա» և 
«բ» կե տե րում թվարկ ված հան գա մանք նե րի ա պա ցուց վա ծու թյան հար ցին.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ի պաշտ պա նու-
թյուն ի րեն` ամ բաս տա նյալ Ա շոտ Սու քի ա սյա նը նշել է, որ մինչև գույ քային ի րա-
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վունք ներ ձեռք բե րե լը և դրանց գրա վադր ման ար դյուն քում վար կային մի ջոց ներ 
ստա նալն ին քը նպա տակ չի ու նե ցել հափշ տա կել որ ևէ գույք, չվե րա դարձ նել վար-
կային մի ջոց նե րը, չկա տա րել խոս տու մը կամ պայ մա նագ րային պար տա վո րու-
թյուն նե րը, իր և Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի միջև ե ղել են քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք ի րենց մեջ ռիս կային գոր ծոն են պա րու նա կել: Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ ամ բաս տա նյա լին ի պաշտ պա նու թյուն բեր-
ված նշ ված փաս տարկ նե րը մե ղադ րան քի կող մը պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա-
կար գի շր ջա նա կում չի հեր քել։(…)

(…) Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռի հիմ քում դր ված որ ևէ ա պա-
ցույց կամ փաս տա կան տվյալ ու ղ ղա կի տե ղե կու թյուն չի պա րու նա կում առ այն, 
որ մինչև ան շարժ գույ քե րի նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը և 
դրանց գրա վադր ման ար դյուն քում վար կային մի ջոց ներ ստա նալն Ա շոտ Սու քի ա-
սյա նը նպա տակ է ու նե ցել հափշ տա կել որ ևէ գույք, չվե րա դարձ նել վար կային մի-
ջոց նե րը, չկա տա րել խոս տու մը կամ պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը,

 Մաս նա վո րա պես.
(…) « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի և «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան միջև կնք ված պայ-

մա նագ րի շր ջա նակ նե րում վարկ տրա մադ րե լու մա սին կնք ված լրա ցու ցիչ հա մա-
ձայ նագ րե րի հի ման վրա պայ մա նագ րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման նպա-
տա կով 25.06.2010-15.06.2011 թվա կան նե րին « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին տրա մադր վել 
են 9.700.000 Ա ՄՆ դո լար և 361.500.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով վար կեր (...),

(…) 2010-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում Ա շոտ Սու քի ա սյա նը կա տա րել է ը նդ-
հա նուր 1.372.462 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 503.749.567 ՀՀ դրա մի չա փով վար-
կի և ըն թա ցիկ տո կոս նե րի մա րում եր, ի նչ պես նաև կա տա րել վար կի սպա սարկ-
ման հետ կապ ված այլ ծախ սեր, ի սկ վճա րում ե րը դա դա րեց րել է այն ժա մա նակ, 
ե րբ բան կը հրա ժար վել է վճա րել վար կի գու մա րի մա ցած` 1.300.000 Ա ՄՆ դո-
լա րի չա փով մաս նա բա ժի նը (...),

(…) «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյու նում բաց ված` « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի դո լա-
րային հաշ վից Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյան «HELENIC BANK PUBLIK COMPANY 
LTD» բան կի կող մից սպա սարկ վող «ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD 
LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րին 26.06.2010-
27.06.2011 թվա կան նե րին փո խանց վել է ը նդ հա նուր 9.070.950 Ա ՄՆ դո լար («ABS 
GLOBAL LIMITED»` 6.720.950+«STR EMERALD LIMITED»` 2.000.000+«WLISPERA 
HOLDINGS LIMITED» 350.000) Ա ՄՆ դո լար: Վճար ման հանձ նա րա րագ րե րում 
որ պես վճար ման նպա տակ վկա յա կոչ վել է « Հան քա հո րե րի գծով շա հա գործ-
ման հա մար» պայ մա նա գիր, սա կայն թե աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար 
կնք ված պայ մա նագ րեր և թե աշ խա տանք նե րը կա տար ված լի նե լու վե րա բե րյալ 
փաս տաթղ թե րը բա ցա կայել են (…)։

(…) «ABS GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, առ կա են 
ել քեր` « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» նպա տա կով` 5.496.000+484.800 Ա ՄՆ 
դո լար, «Երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ» նպա տա կով` 15.000 Ա ՄՆ դո-
լար, ա ռանց նպա տա կի նշ ման` 400.000+496.000+100+2.000+1.380.180 Ա ՄՆ 
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դո լար: Այ սինքն` «ABS GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, 
առ կա են, ը նդ հա նուր առ մամբ 8.274.020 Ա ՄՆ դո լա րի ել քեր` « Հան քա հան ման 
պայ մա նա գիր» և «Երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ» նպա տակ նե րով, ի նչ-
պես նաև ա ռանց նպա տա կի նշ ման: Ը նդ ո րում, նշ ված 8.274.020 Ա ՄՆ դո լա րի 
չա փով ել քե րը չեն վե րա բե րում « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին կա տար ված փո խան ցում ե-
րին (…),

(…) «STR EMERALD LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, առ կա են 
ել քեր` « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» նպա տա կով` 3.333.500+80.000 Ա ՄՆ 
դո լար, «Երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ» նպա տա կով` 301.546 Ա ՄՆ դո-
լար, ա ռանց նպա տա կի նշ ման` 1.258.216 Ա ՄՆ դո լար: Այ սինքն` «STR EMERALD 
LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, առ կա են ը նդ հա նուր առ մամբ 
4.973.262 Ա ՄՆ դո լա րի ել քեր` « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» և «Երկ րա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն ներ» նպա տակ նե րով, ի նչ պես նաև ա ռանց նպա տա կի 
նշ ման: Ը նդ ո րում` նշ ված 4.973.262 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով ել քե րից « Ձո րա գյուղ» 
Ա/Կ-ին կա տար ված փո խան ցում ե րը կազ մում են 3.333.500 Ա ՄՆ դո լար: Նշ վա-
ծից հետ ևում է, որ ա ռանց « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին կա տար ված փո խան ցում ե րի, 
«STR EMERALD LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» 
և «Երկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ» նպա տակ նե րով, ի նչ պես նաև ա ռանց 
նպա տա կի նշ ման կա տար վել են 1.639.762 Ա ՄՆ դո լա րի ել քեր (4.973.262-
3.333.500) (…),

(…) «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, առ-
կա են ել քեր` « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» նպա տա կով` 1.607.888 Ա ՄՆ դո-
լար, ա ռանց նպա տա կի նշ ման` 619.251 Ա ՄՆ դո լար: Այ սինքն` «STR EMERALD 
LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից, ի թիվս այ լոց, առ կա են, ը նդ հա նուր առ մամբ 
2.227.139 Ա ՄՆ դո լա րի ել քեր` « Հան քա հան ման պայ մա նա գիր» նպա տա կով, ի նչ-
պես նաև ա ռանց նպա տա կի նշ ման: Ը նդ ո րում` նշ ված 2.227.139 Ա ՄՆ դո լա րի 
չա փով ել քե րից « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին կա տար ված փո խան ցում ե րը կազ մում են 
1.707.714 Ա ՄՆ դո լար, ո րից 1.607.888 Ա ՄՆ դո լա րը` « Հան քա հան ման պայ մա-
նա գիր» նպա տա կով, ի սկ 99.825 Ա ՄՆ դո լա րը` ա ռանց նպա տա կի նշ ման: Նշվա-
ծից հետ ևում է, որ ա ռանց « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին կա տար ված փո խան ցում ե րի, 
«WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյան հաշ վից ա ռանց նպա տա կի նշ ման 
կա տար վել են 519.426 Ա ՄՆ դո լա րի ել քեր (619.251-99.825) (…)

(…) «ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA 
HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րի հա շիվն ե րից, ի թիվս այ լոց, առ կա են ել-
քեր, նաև « Բան կային ծախս», «Գ րա սե նյա կային ծախս», « Տոմ սեր», « Բեռ նա փո-
խադ րում», նպա տակ նե րով (…),

(…) Վկա ներ Ղու կաս Ղու կա սյա նի, Հրանտ Մու րա դյա նի, ի նչ պես նաև Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նում հար ցաքնն ված վկա Վա հան Հա րու թյու նյա նի ցուց մունք-
նե րում առ կա են տվյալ ներ այն մա սին, որ Ա շոտ Սու քի ա սյա նի հետ ձեռք բեր ված 
պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն` նրանք 2011-2013 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
ո րո շա կի տևա կան ժա մա նակ Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում աշ խա տել 
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են ա դա ման դի հան քե րում, մաս նա վո րա պես` Ղու կաս Ղու կա սյա նը` շուրջ 22 
ա միս, Հրանտ Մու րա դյա նը` շուրջ 10 ա միս, Վա հան Հա րու թյու նյա նը` շուրջ 14 
ա միս:

(…) [Պ]աշտ պա նու թյան կողմ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նին, ի սկ հե տա գա-
յում նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նին ներ կա յաց րել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան քննչա-
կան գլ խա վոր վար չու թյա նը հաս ցե ագր ված 2 փաս տաթղ թեր` հայտ նե լով, որ 
Ա շոտ Սու քի ա սյա նի աֆ րի կա ցի փաս տա բա նը դի մել է Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րա կան մար մին նե րին և խնդ րել, որ պես զի այդ գրու թյուն նե րի 
բնօ րի նակ ներն ու ղարկ վեն պաշտ պան Յու րիկ Խա չատ րյա նի հաս ցե ով, ի սկ հե-
տա գա յում պաշտ պան Յու րիկ Խա չատ րյա նը դրանք ստա ցել է սուր հան դա կային 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով (…)։

 Պաշտ պա նու թյան կող մի ներ կա յաց րած հի շյալ փաս տաթղ թե րից ա ռա ջի նի 
վե րին մա սի մեջ տե ղում առ կա է « ՊԱ ՐՈՆ ԲԱ ԿԱՐՐ ՌԱՍ ԿԻՆ ԿԱԲ ԲԱ Է ՍԿ. ԽԱ-
ՂԱ ՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» գրա ռու մը, ի սկ փաս տա թուղթն ու նի 
հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը.

« Սույ նով հաս տա տում եմ, որ պա րոն Ա շոտ Ար շի կի Սու քի ա սյա նը (WALISPERA 
HOLDINGS LIMITED) ՎՈ ԼԻՍ ՊԵ ՐԱ ՀՈԼ ԴԻՆԳՍ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ-ի՝ գրանց ված Կիպ-
րոս 2010 թվա կա նից բաժ նե տեր է, ով իր հեր թին, ABS GLOBAL LTD Ա ԲՍ ԳԼՈ-
ԲԱԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵ ԴԻ՝ գրանց ված Կիպ րոս 2010 թվա կա նից [66] %-ի բաժ նե տե րը և 
տնօ րենն է:

 Նա Հա յաս տա նի Ձո րա գյուղ ար դյու նա բե րա կան կոո պե րա տի վից, ո րի բաժ-
նե տե րը և տնօ րե նը հենց ի նքն է, կա տա րել է տար բեր փո խան ցում եր Կիպ րո-
սի (STR. EMERALD) ՍՏՌ Է ՄԵ ՐԱԼԴ ըն կե րու թյան հաշ վին, ո րը (GMC GLOBAL 
LIMITED) ՋԻՄՍ ԳԼՈ ԲԱԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ ըն կե րու թյան՝ գրանց ված Աֆ րի կայի Սի ե րա 
Լե ո նե ում, հա մա գոր ծա կա լը և շա հա ռուն է, ի նչ պես նաև, փո խան ցել է տար բեր 
գու մար ներ Կիպ րո սից, ո րը կազ մում է 6.01986.106,78 Ա ՄՆ դո լար, նաև տար բեր 
քա ղաք նե րից, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նից նա ու ղար կել է հող փո րիչ մե քե նա-
ներ, լվա ցող տեխ նի կա ներ, լեռ նա հան քային մե քե նա ներ, նյու թեր, ո րոնք կազ մել 
են 6.700.800 Ա ՄՆ դո լար, ի նչ պես նաև 2.200.000 Ա ՄՆ դո լար տար վող աշ-
խա տանք նե րի և հան քար դյու նա բե րու թյան տա րած քում ե րկ րա բա նա կան եր կու 
խմբե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար, ը նդ հա նուր՝ 15.886.906,78 Ա ՄՆ դո լար: (…)»։

(…):
 Պաշտ պա նու թյան կող մի ներ կա յաց րած հի շյալ փաս տաթղ թե րից ե րկ րոր դի 

վե րին մա սի մեջ տե ղում առ կա է « ՍԻ Ե ՐԱ ԼԵ Ո ՆԵ Ի ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶ-
ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՆԱ ԾՈ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ (Ա ՀԳ)» գրա ռու մը, ի սկ փաս տա-
թուղթն ու նի հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը.

«Ես սույ նով հաս տա տում եմ, որ պա րոն Ա շոտ Ար շի կի Սու քի ա սյա նը 
(WALISPERA HOLDINGS LIMITED) ՎՈ ԼԻՍ ՊԵ ՐԱ ՀՈԼ ԴԻՆԳՍ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ-ի՝ 
գրանց ված Կիպ րոս 2010 թվա կա նից բաժ նե տեր է, ով իր հեր թին, ABS GLOBAL 
LTD Ա ԲՍ ԳԼՈ ԲԱԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵ ԴԻ՝ գրանց ված Կիպ րոս 2010 թվա կա նից [66] %-ի 
բաժ նե տե րը և տնօ րենն է:
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(…)
 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա շոտ 

Սու քի ա սյա նի ա րար քում բա ցա կա յում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա կազ մը: 

Ա շոտ Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ քրե ա կան գոր ծով ա պա ցուց ված չի 
կա րող հա մար վել նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր-
դող հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը: 

Ա վե լին` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նկա տել, որ Կիպ րո-
սի Հան րա պե տու թյան «HELENIC BANK PUBLIK COMPANY LTD» բան կի կող մից 
սպա սարկ վող «ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA 
HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վին ե ղել են նաև այլ դրա մա կան մի-
ջոց ներ, ո րոնք չեն փո խանց վել « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի կող մից (…), ի սկ քրե ա կան 
գոր ծով ձեռք բեր ված տվյալ նե րով հնա րա վոր չի ե ղել տա րան ջա տել, թե այդ «ABS 
GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» 
ըն կե րու թյուն նե րից « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ին փո խանց ված դրա մա կան մի ջոց նե րը 
ե ղել են « Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ից «ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» 
և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րին նախ կի նում փո խանց ված 
դրա մա կան մի ջոց նե րը, թե նշ ված ե րեք ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վին ե ղած այլ դրա-
մա կան մի ջոց նե րը (…)։

 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա շոտ 
Սու քի ա սյա նի ա րար քում բա ցա կա յում է նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա կազ մը։ (…)»3:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
8. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հ.Աս լա նյա նը ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ 

բո ղո քով նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վկա յա կոչ ված փաս տարկ նե-
րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել Ա.Սու քի ա սյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րում խար դա-
խու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը փաս տե լու և նշ ված ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը քա ղա քա ցի աի րա վա կան դի տե լու հա մար, ար դեն ի սկ Ա.Սու քի ա-
սյա նի կող մից խար դա խու թյան ե ղա նա կով Փ.Հայ րա պե տյա նի գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք ձեռք բե րե լուց և գրա վադ նե լուց հե տո ստա ցած վար կի մի ջոց ներն օ րի-
նա կա նաց նե լուն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ են, ո րոնք ի րենց հեր թին նույն պես 
վկա յում են Ա.Սու քի ա սյա նի կող մից ի սկզ բա նե խար դա խու թյուն կա տա րե լու դի-
տա վո րու թյան մա սին։ Մինչ դեռ դա տա րա նը բա ցար ձակ գնա հա տա կա նի չի ար-
ժա նաց րել այն հան գա ման քը, որ Փ.Հայ րա պե տյա նի կող մից գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րը փո խան ցե լու կա մային բնույ թը տու ժո ղի գի տակ ցու թյան և կամ քի 
վրա Ա.Սու քի ա սյա նի ու նե ցած ներ գոր ծու թյան հետ ևանքն է: 

3 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 49-րդ, թեր թեր 74-109:
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Բո ղոք բե րած ան ձը փաս տար կել է, որ նա խաքն նու թյամբ ձեռք բեր ված և դա-
տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րով հաս տատ վել է, որ 2009 թվա-
կա նի աշ նա նը ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նում ան ցկաց ված` ակ նա գոր-
ծու թյան և ոս կե գոր ծու թյան խն դիր նե րին նվիր ված քն նար կում ե րի ժա մա նակ 
Ա.Սու քի ա սյա նը հայ տա րա րել է ոչ թե Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան կող մից ա ռա-
ջարկ վող ա դա ման դի հում քից Սի ե րա Լե ո նե ից է ա պես է ժան գնե րով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյուն հումք ներկ րե լու հնա րա վո րու թյան մա սին, ի նչ պես պն դել 
է Ա.Սու քի ա սյա նը, այլ հայտ նել է, որ Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում ու նի 
սե փա կան ա դա ման դի հում քի և ոս կու ար դյու նա հան ման հան քեր, որ տե ղից կա-
րող է ՀՀ ներկ րել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան «Ալ ռո սա» ըն կե րու թյան կող մից այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում մա տա կա րար վող հում քից մինչև 50 տո կոս է ժան գնով։ 
Մինչ դեռ գոր ծով հաս տատ վել է, որ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա.Սու քի ա սյա-
նը Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում սե փա կան ա դա ման դի հում քի և ոս կու 
ար դյու նա հան ման հան քեր չի ու նե ցել, ի սկ բիզ նես ծրագ րում նշ ված «GLOBAL 
CARAT LTD» կազ մա կեր պու թյու նը որ ևէ ի րա վա բա նա կան կապ չի ու նե ցել ոչ 
Ա շոտ Սու քի ա սյան ֆի զի կա կան ան ձի, ոչ էլ վեր ջի նիս հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող 
« Ձո րա գյուղ» Ա/Կ-ի հետ, դեռ ա վե լին «GLOBAL CARAT LTD» հան դի սա ցել է այլ 
ան ձանց, այդ թվում նաև Սեր գեյ Տրի կա զյու կի սե փա կա նու թյու նը:

 Բա ցի այդ, գոր ծով հաս տատ վել է, որ Ա.Սու քի ա սյա նը դեպ քին վե րա բե րե լի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի հա վաս տում իր խոս քե րի, Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա-
պե տու թյու նից՝ տար բեր աղ բյուր նե րից, ձեռք է բե րել շուրջ 300.000 Ա ՄՆ դո լար 
ար ժո ղու թյան ա դա ման դի հումք, ո րը ներ կա յաց րել է Փ.Հայ րա պե տյա նին և հե-
տաքրքր ված այլ գոր ծա րար նե րին` ի բրև իր հան քե րից ար դյու նա հան ված ա դա-
ման դի հումք: 

Բո ղո քի հե ղի նա կը, մատ նան շե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցած՝ Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նից ստաց ված 
« ՊԱ ՐՈՆ ԲԱ ԿԱՐՐ ՌԱՍ ԿԻՆ ԿԱԲ ԲԱ Է ՍԿ. ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ-
ՏՈՒԹՅՈՒՆ» և « ՍԻ Ե ՐԱ ԼԵ Ո ՆԵ Ի ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՆԱ ԾՈ-
ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ (Ա ՀԳ)» գրա ռում ե րով, ը ստ է ու թյուն նույն բո վան-
դա կու թյու նը կազ մող փաս տաթղ թե րը, դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, 
որ դրանք նախ չեն կա րող որ ևէ ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ, քա-
նի որ ձեռք են բեր վել ան հայտ աղ բյու րից, ի րա կա նու թյան հետ ոչ մի ա ղերս չու-
նեն և, բա ցի այդ, հա կա սում են քրե ա կան գոր ծով հաս տատ ված այն հան գա ման-
քին, որ վար կային մի ջոց նե րը չեն ծախս վել նպա տա կային, ին չը չի հեր քել նաև 
Ա.Սու քի ա սյա նը: 

Բա ցի այդ, պաշտ պա նու թյան կող մից դա տա րան ներ կա յաց ված վե րը նշ ված 
փաս տաթղ թե րի վե րա բե րյալ բո ղո քա բե րը նշել է, որ դրանք չեն կա րող հան դի-
սա նալ ի րա վա կան օգ նու թյան մա սին վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից 
Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյուն հաս ցե ագր ված պա հան ջի պա տաս խան, քա-
նի որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով քրե ա-
կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հար ցով հա ղոր դակ ցու թյունն 
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ի րա կա նաց վում է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 475-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով, և դրանք չէ ին կա րող հաս ցե ագր ված լի նել պաշտ պա նու-
թյան կող մին: 

Բո ղոք բե րած ան ձի հա մոզ մամբ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծով ձեռք բեր-
ված ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լիս չի պահ պա նել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե-
րով մեկ նա բան ված ու հս տա կեց ված՝ ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե-
րը և Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ և 190-րդ հոդ-
ված նե րով նա խա տես ված հան ցա կազ մե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում՝ նրան 
վե րոն շյալ հոդ ված նե րով ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րով ար դա րաց րել է։ 

8.1. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է բե կա նել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ Ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավճռին։

9. Ը ստ տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նի և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Գ ևոր գյա նի կող-
մից ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
ո րոշ ման ար դյուն քում խախտ վել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
25-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ ման սկզ բուն քի 
պա հան ջը։

 Մաս նա վո րա պես, բո ղո քա բեր նե րը հա մոզ մունք են հայտ նել այն մա սին, որ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քե րում դր ված՝ վկա Վա հան Հա րու թյու նյա-
նի ցուց մուն քը չի կա րող հա մար վել ար ժա նա հա վատ, քան զի վեր ջինս ամ բաս-
տա նյա լի որ դու կնոջ հայրն է և հան դի սա նում է գոր ծի ել քով շա հագրգռ ված ան ձ, 
ի նչ պես նաև նե րառ ված չի ե ղել քրե ա կան գոր ծով դա տա կո չի են թա կա ան ձանց 
շար քում։

 Բո ղո քի հե ղի նակ նե րը փաս տար կել են, որ քրե ա կան գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րով « հիմ ա վոր կաս կա ծից վեր» ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով ա պա-
ցուց ված է, որ Ա.Սու քի ա սյա նը, մինչև ան շարժ գույ քե րի նկատ մամբ գույ քային 
ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը և դրանց գրա վադր ման ար դյուն քում վար կային մի-
ջոց ներ ստա նա լը, նպա տակ է ու նե ցել հափշ տա կել, չվե րա դարձ նել վար կային 
մի ջոց նե րը, չկա տա րել վար կային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված պար տա վո-
րու թյուն նե րը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձինք նշել են, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քում 
դր ված՝ պաշտ պա նու թյան կող մից դա տա րան ներ կա յաց ված՝ ՀՀ ոս տի կա նու-
թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյա նը հաս ցե ագր ված եր կու փա թեթ նե րը՝ կից 
փաս տաթղ թե րով, ո րոնց բնօ րի նակ նե րը սուր հան դա կային ծա ռա յու թյան մի ջո-
ցով ստա ցել է Ա.Սու քի ա սյա նի շա հե րի պաշտ պան Յ.Խա չատ րյա նը, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 126-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված կար գով ստուգ ման չեն են թարկ վել` դրանց ձեռք բեր ման աղ-
բյուր նե րի տե սան կյու նից: Միև նույն ժա մա նակ, ան գամ տվյալ ա պա ցույց նե րը 
թույ լատ րե լի հա մար վե լու դեպ քում, դրանք գոր ծի հա մար ա պա ցու ցո ղա կան նշա-
նա կու թյուն չեն կա րող ու նե նալ, քան զի Ա.Սու քի ա սյա նի՝ նշ ված կազ մա կեր պու-
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թյան սե փա կա նա տեր լի նե լու դեպ քում էլ վեր ջինս ի սկզ բա նե նպա տակ է ու նե ցել 
Փ.Հայ րա պե տյա նին մո լո րու թյան մեջ գցե լով, խա բե ու թյան ե ղա նա կով տի րա նա-
լու ու իր հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու ստաց ված գու մար նե րը, ի սկ դրանք, փո-
խա կեր պե լով, փո խան ցում եր կա տա րե լով, նպա տակ է ու նե ցել թաքց նել, խե-
ղա թյու րել այդ գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը, ի րա կան բնույ թը, գտն վե լու վայ րը, 
տնօ րին ման ե ղա նա կը։ 

Բո ղո քի հե ղի նակ ներն ը նդ գծել են, որ Ա.Սու քի ա սյա նի կող մից վար կի և ըն թա-
ցիկ տո կոս նե րի մա րու մը նպա տակ է հե տապն դել ա պա հո վե լու վար կի հա ջորդ 
փու լի ստա ցու մը՝ ա ռա վել խո շոր գու մար ներ բան կից ստա նա լու և հափշ տա կե լու 
հա մար, ի սկ ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր-
ված գու մար նե րի փո խան ցում ե րի նպա տա կին՝ ի բր « հան քա հո րե րի գծով շա հա-
գործ ման հա մար», « հան քա հան ման պայ մա նա գիր», «երկ րա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ» և այլն, ա պա գոր ծի տվյալ նե րով, այդ թվում հենց ի ր՝ Ա.Սու-
քիասյա նի ցուց մունք նե րով հիմ ա վոր վել է, որ այդ նշում ե րը կա տար վել են ձևա-
կան, մտա ցա ծին և ոչ մի գու մար այդ նշ ված նպա տակ նե րով չի ծախս վել։

9.1. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քա բեր նե րը խնդ րել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավճ ռին, 
կամ բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը, 
բե կան ված մա սով գործն ու ղար կել հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան՝ 
նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վալ՝ մա ցած մա սով դա տա կան 
ակ տը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը. 
I. Խար դա խու թյան հան ցա կազ մը.
10. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ա ռա ջին ի րա-

վա կան հար ցը հետ ևյալն է. հիմ ա վոր վա՞ծ է ա րդյոք Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի հետ ևու թյու նը։ 

11. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` խար-
դա խու թյու նը՝ խա բե ու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով ու րի շի 
գույ քի զգա լի չա փե րով հափշ տա կու թյունն է կամ ու րի շի գույ քի նկատ մամբ ի րա-
վունք ձեռք բե րե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը խար դա խու թյան հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ և սուբյեկ-
տիվ հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ մշ տա պես ը նդ գծել է, որ խար դա խու թյունն 
օբյեկ տիվ կող մից դրս ևոր վում է ու րի շի գույ քը հափշ տա կե լով, այ սինքն` այն վերց-
նե լով, հան ցա վո րի նը կամ այլ ան ձի նը դարձ նե լով, տու ժո ղի կամ քի կամ գի տակ-
ցու թյան վրա ներ գոր ծե լու ե ղա նա կով, այն է` խա բե ու թյան կամ վս տա հու թյու նը 
չա րա շա հե լու մի ջո ցով: Սուբյեկ տիվ կող մից խար դա խու թյու նը բնու թագր վում է 
ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ և շա հա դի տա կան դր դում ե րով: Ը նդ ո րում, խար դա-
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խու թյու նը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ 
պատ շաճ կա տար ման դեպ քե րից տա րան ջա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
հետ ևյալ հան գա մանք նե րը.

ա) խար դա խու թյան դեպ քում տու ժո ղին խա բե լու կամ նրա վս տա հու թյու նը 
չա րա շա հե լու մտադ րու թյունն ան ձի մոտ ծա գում է նախ քան գույ քը կամ գույ քի 
նկատ մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը:

բ) խար դա խու թյան դեպ քում ան ձի մոտ քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա-
նագրով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու դի տա վո րու թյու նը ծա-
գում է նախ քան գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը4:

12. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ Ա.Սու քի ա սյա նին 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա, տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նին մո լո րու թյան 
մեջ գցե լով, խա բե ու թյան ե ղա նա կով հափշ տա կել է վեր ջի նիս` ա ռանձ նա պես 
խո շոր չա փե րի ան շարժ գույ քի գրա վադր ման ար դյուն քում ստաց ված գու մա րը5, 
ի նչն էլ հաս տատ ված և ա պա ցուց ված է հա մար վել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
դա տավճ ռով6։

12.1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա-
տավճ ռի հիմ քում դր ված որ ևէ ա պա ցույց կամ փաս տա կան տվյալ ու ղ ղա կի տե-
ղե կու թյուն չի պա րու նա կում առ այն, որ մինչև ան շարժ գույ քե րի նկատ մամբ գույ-
քային ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը և դրանց գրա վադր ման ար դյուն քում վար կային 
մի ջոց ներ ստա նա լը, Ա.Սու քի ա սյա նը նպա տակ է ու նե ցել հափշ տա կել որ ևէ 
գույք, չվե րա դարձ նել վար կային մի ջոց նե րը, չկա տա րել խոս տու մը կամ պայ մա-
նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը, և Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ճա նա չել 
է ան մեղ ու ար դա րաց րել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րը նշ ված եզ րա հան գում ե րը հիմ վել են, մաս-
նա վո րա պես, « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վին տրա մադր ված 
վար կային մի ջոց նե րից՝ Ա.Սու քի ա սյա նի կող մից կա տար ված ծախ սե րի, ի նչ պես 
նաև դրա մա կան փո խան ցում ե րի, դրան ցում նշ ված նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րի, վկա ներ Ղ.Ղու կա սյա նի, Հ.Մու րա դյա նի, Վե րաքն նիչ դա տա րա նում 
հար ցաքնն ված վկա Վ.Հա րու թյու նյա նի ցուց մունք նե րի, պաշտ պա նու թյան կող-
մի` Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան, ի սկ հե տա գա յում նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան 
ներ կա յաց րած` ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյա նը հաս ցե-
ագր ված եր կու փաս տաթղ թե րի վրա7։

13. Սույն ո րոշ ման 12-12.1-րդ կե տե րում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա-

4 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Լի ա Ա վե տի սյա նի գոր ծով 2011 թվա կա նի փետր-
վա րի 24-ի թիվ Ե ԿԴ/0176/01/09, Վար դան Մաթ ևո սյա նի գոր ծով 2012 թվա կա նի հու նի սի 8-ի թիվ 
Ե ՇԴ/0037/01/11, Նել լի Ա փո յա նի գոր ծով 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի թիվ Ե ԱՔԴ/0009/01/13 
ո րո շում ե րը:
5 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
6 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 6-րդ կե տը։
7 Տե՛ ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
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մանք նե րը գնա հա տե լով 11-րդ կե տում մեջ բեր ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նին 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով մեղ սագր վող 
ա րար քում ար դա րաց նե լով, պատ շաճ վեր լու ծու թյան և գնա հատ ման չի են թար-
կել սույն քրե ա կան գոր ծում առ կա փաս տա կան տվյալ նե րի հա մակ ցու թյու նը, ո րը 
վկա յում է Ա.Սու քի ա սյա նի կող մից, նախ քան Փ.Հայ րա պե տյա նի գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը, իր ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը չկա-
տա րե լու նախ նա կան դի տա վո րու թյուն ու նե նա լու մա սին։ Այս պես՝ 

ա) 2009 թվա կա նի աշ նա նը ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նում հրա-
վիր ված՝ ա դա ման դա գոր ծու թյան ո լոր տի զար գաց ման հետ կապ ված ծրագ րի 
քննարկ ման ժա մա նակ Ա.Սու քի ա սյա նը հայտ նել է, որ Աֆ րի կայի Սի ե րա Լե ո նե 
Հան րա պե տու թյու նում ու նի ա դա ման դի հան քեր, որ տե ղից կա րող է ռու սա կան 
«Ալ ռո սա» ըն կե րու թյան կող մից ա ռա ջարկ վող ա դա ման դի հում քի գնից է ա պես 
ցածր գնե րով հումք ներկ րել Հա յաս տան: Այ նու հետև, ամ բաս տա նյալ Ա.Սու-
քիասյա նը ո րոշ ժա մա նա կա հատ ված ան ց, իր գրա սե նյա կում, ի հա վաս տում 
այն բա նի, որ Աֆ րի կա յում հան քեր ու նի, ցու ցադ րել է տե սաե րիզ և հան քի քար-
տեզ-հա տա կա գիծ, ի նչ պես նաև տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նին և հե տաքրքր ված 
այլ գոր ծա րար նե րին է տրա մադ րել Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նից՝ տար-
բեր աղ բյուր նե րից ձեռք բեր ված շուրջ 300.000 Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղու թյան ա դա-
ման դի հումք` ներ կա յաց նե լով ի բրև իր հան քե րից ար դյու նա հան ված հումք։ Մինչ-
դեռ, գոր ծով հաս տատ վել է, որ տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա.Սու քի ա սյա նը 
Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում ա դա ման դի հում քի ար դյու նա հան ման 
սե փա կան հան քեր չի ու նե ցել, ի սկ «GLOBAL CARAT LTD» կազ մա կեր պու թյու-
նը որ ևէ ի րա վա բա նա կան կապ չի ու նե ցել ոչ Ա.Սու քի ա սյա նի, ոչ էլ վեր ջի նիս 
հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող` « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի հետ։ Ը նդ 
ո րում, Ա.Սու քի ա սյանն իր ցուց մունք նե րով ևս փաս տել է, որ 2009 թվա կա նի աշ-
նանն ին քը չէր կա րող հայ տա րա րել, որ Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում 
ա դա ման դի հան քեր ու նի, քա նի որ այդ տե ղե կատ վու թյունն ի րա կա նու թյա նը չէր 
հա մա պա տաս խա նում։ Միև նույն ժա մա նակ, ամ բաս տա նյա լի կող մից 2009 թվա-
կա նի աշ նա նը նման հայ տա րա րու թյուն կա տա րե լու փաս տը հաս տատ վել է գոր-
ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ 
որ պես վկա հար ցաքնն ված` Գա գիկ Քո չա րյա նի, Նել լի Հա րու թյու նյա նի, Սա սուն 
Նա զա րյա նի, ի նչ պես նաև տու ժող Փայ լակ Հայ րա պե տյա նի ցուց մունք նե րով8։ 

Այս պի սով, ստաց վում է, որ ամ բաս տա նյա լը տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նի մոտ 
թյուր տպա վո րու թյուն է ստեղ ծել, թե ներդ րում երն ան հրա ժեշտ է կա տա րել սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող հան քա վայ րե րում սար քա վո րում-
ներ ձեռք բե րե լու և այդ հան քե րը շա հա գոր ծե լու նպա տա կով, ի նչն ա ռա վել հա-
մո զիչ դարձ նե լու հա մար ներ կա յաց րել է մոտ 300.000 Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղու թյան 

8 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 45-րդ, թեր թեր 57-89:
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բարձր ո րա կի ա դա ման դի հումք՝ ի բրև սե փա կան հան քից ար դյու նա հա նած, 
մինչ դեռ վե րոն շյալ հան գա ման քը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից որ ևէ գնա հա-
տա կա նի չի ար ժա նաց վել։

բ) Տու ժող Փ.Հայ րա պե տյանն իր ցուց մունք նե րում նշել է, որ ին քը, ան-
հանգստա նա լով իր գույ քի գրա վադր մամբ ստաց ված մի ջոց նե րի տնօ րին ման 
հան գա ման քով, ա ռանց Ա.Սու քի ա սյա նին տե ղե կաց նե լու, մեկ նել է Սի ե րա Լե ո նե 
Հան րա պե տու թյուն՝ տե ղում հաս կա նա լու, թե ի նչ է կա տար վում: Այն տեղ հան քեր 
շա հա գոր ծող «GMC GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյան տնօ րեն Ռու բեն Մկրտ չյա-
նը փո խան ցել է ի րեն, որ Ա.Սու քի ա սյանն ի րա կա նում ի րենց ըն կե րու թյու նում 
սե փա կա նա տեր չի հան դի սա նում, ի սկ «ABS GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյու
նը նույն պես ի րենց ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյունն է, ի սկ վեր ջինս հա մա
սե փա կա նա տեր չէ: Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում տե ղե կա ցել է նաև, որ 
«GMC GLOBAL LIMITED» ըն կե րու թյու նը վեր ջին 2 տար վա ըն թաց քում որ ևէ 
նոր մե քե նա ներ ու սար քա վո րում եր ձեռք չի բե րել: Տու ժողն ը նդ գծել է, որ 
Ա.Սու քի ա սյանն իր գույ քը տնօ րի նե լու վե րա բե րյալ լի ա զո րագ րե րը ձեռք է բե րել 
խա բե ու թյամբ՝ նա խա պես ի մա նա լով, որ չի կա տա րե լու և հնա րա վո րու թյուն էլ 
չու նի կա տա րել իր կող մից խոս տաց ված բիզ նես ծրագ րե րը, քա նի որ ի նչ պես 
պարզ է դար ձել հե տա գա յում, նա չի ու նե ցել որ ևէ սե փա կան բիզ նես Աֆ րի կա
յում և, հետ ևա բար, այդ բիզ նե սի հա մար ոչ մի սար քա վո րում ձեռք չի բե րել և 
չէր էլ կա րող ձեռք բե րել9: 

գ) Պատ շաճ վեր լու ծու թյան չի ար ժա նաց վել նաև այն հան գա ման քը, որ վար-
կային մի ջոց նե րը ստա նա լուց հե տո, բիզ նես կամ ներդ րու մային ծրագ րե րով 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու փո խա րեն, Ա.Սու քի ա սյա նը կա-
տա րել է ծախ սեր, ո րոնց զգա լի մա սը չի հա մա պա տաս խա նել բիզ նես ծրագ րով 
նա խան շած ու ղ ղու թյուն նե րին։ Հատ կան շա կան է, որ մոտ 1.694.702 Ա ՄՆ դո լար 
գու մարն Ա.Սու քի ա սյանն ու ղ ղել է «Պ րո մե թեյ Բանկ» ՍՊ ըն կե րու թյու նում իր 
ու նե ցած վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի, այդ թվում նաև՝ վար կի գու մա
րի մար մա նը10։ Բա ցի այդ, Ա.Սու քի ա սյա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
« Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի բան կային հա շիվն ե րին գտն վող 
1.945.042.319 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք` 5.297.389 Ա ՄՆ դո լար գու մար վար կային 
մի ջոց նե րով, 2010-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում, ՀՀ տա րած քում 1.020.090.787 
ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 2.778.252 Ա ՄՆ դո լա րով ձեռք է բե րել ոս կու ձու լակ տոր
ներ, ի նչ պես նաև Հնդ կաս տա նից, Մի ա ցյալ Ա րա բա կան Է մի րու թյուն նե րից, Սի-
ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նից, Թուր քի այից և Հոն կոն գից ձեռք է բե րել ը նդ-
հա նու րը` 144.023.901 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք` 392.254 Ա ՄՆ դո լա րի մշակ ված 
ա դա մանդ, չմ շակ ված ա դա ման դի հումք և ոս կյա օ ղա կաձև ձուլ վածք ներ11: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի` «Ա մե րիա-
բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյու նում բաց ված դո լա րային հաշ վին վար կային մի ջոց նե րի 

9 Տե՛ս նույն տե ղում։
10 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 45-րդ, թերթ 67:
11 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
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մուտ քագ րում ե րը, այդ հաշ վից ել քագ րում ե րի հիմ ա կան ու ղ ղու թյուն նե րը, 
վար կային մի ջոց նե րի Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյան «HELENIC BANK PUBLIK 
COMPANY LTD» բան կի կող մից սպա սարկ վող` «ABS GLOBAL LIMITED», «STR 
EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րից յու-
րա քան չյու րի հաշ վե հա մա րին կա տար ված փո խան ցում ե րը, այդ ըն կե րու թյուն-
նե րի կող մից « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի բան կային հա շիվ-
նե րին կա տար ված փո խան ցում ե րը ման րա մասն ու սում ա սիր վել են ֆի նան-
սատն տե սա գի տա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյան 
շր ջա նակ նե րում, ո րի` 2015 թվա կա նի մար տի 6-ի թիվ 14-2710 եզ րա կա ցու թյան 
հա մա ձայն` ան շարժ գույ քե րի գրա վադր մամբ ստաց ված վար կային մի ջոց նե րը 
նպա տա կային չեն օգ տա գործ վել: 

Այդ կա պակ ցու թյամբ, մաս նա վո րա պես, նշ վել է, որ փոր ձաքն նու թյա նը տրա-
մադր ված` « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի բան կային հա շիվն ե րի 
քաղ վածք նե րում և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ-
ված` Ա շոտ Սու քի ա սյա նի (« Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի) կող մից 
կա տա րած փաս տա ցի ծախ սե րը ձևա կան ա ռու մով կա տար վել են վար կային 
հիմ ա կան պայ մա նագ րում և դրա հի ման վրա կնք ված լրա ցու ցիչ հա մա ձայ-
նագ րե րում նշ ված` « Հիմ ա կան և շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման, կրե դի-
տո րա կան պարտ քե րի մար ման և ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման» 
նպա տակ նե րով, սա կայն դրանք փաս տա ցի չեն հա մա պա տաս խա նել բիզ նես 
ծրագ րով նա խա տես ված ու ղ ղու թյուն նե րին, ի սկ « Հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան 
վե րա բե րյալ» կնք ված պայ մա նա գի րը (ներդ րու մային ծրա գիր)՝ փոր ձաքն նու-
թյամբ, զուտ տն տե սա գի տա կան տե սան կյու նից, չի դիտ վել որ պես վար կային մի-
ջոց նե րի օգ տա գործ ման հետ ու ղ ղա կի ո րեն կապ ու նե ցող փաս տա թուղթ12: 

Այս պես` Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից հե տա զոտ ված՝ « Ձո րա գյուղ» 
ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի կող մից վարկ ստա նա լու հա մար կազմ ված բիզ-
նես ծրագ րի (ա նգ լե րեն տար բե րա կի հայե րե նով թարգ մա նու թյան) զն նու թյան 
մա սին նա խաքն նա կան մարմ ի՝ 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի ար ձա նագ րու-
թյան հա մա ձայն՝ բիզ նես ծրագ րի` « Կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի նա-
խագ ծում» բաժ նում նշ ված է, որ «Գ լո բալ Կա րատ» ըն կե րու թյու նը, ո րը Սի ե րա 
Լե ո նե ում հիմ ված հանք է, ու նի լի ցեն զի ա շա հա գոր ծե լու ա դա ման դի և ոս կու 
հան քեր Սի ե րա Լե ո նե ի ար ևե լյան մա սի ե րեք տար բեր հատ ված նե րում, պետք է 
ձեռք բե րի հան քա նյու թը լվա նա լու եր կու շա ղափ, ո րը նե րա ռում է խո զա նա կի 
և լվաց ման բա ղադ րիչ ներ՝ մե կը` ոս կու և մյու սը` ա դա ման դի մշակ ման հա մար: 
Այդ շա ղափ նե րը բեր վե լու են Հա րա վային Ա մե րի կայից, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն 
ար ժե մոտ 2 մի լի ոն դո լար: Բա ցի դրա նից, ևս մեկ լրա ցու ցիչ հան քում գոր ծո-
ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար սար քա վո րում ե րի ան հրա ժեշտ հա մա-
խումբ կպատ վիր վի « Կո մաթ սու ից», ո րը գնա հատ վում է 5 մի լի ոն դո լար և իր 
մեջ նե րա ռում է է քս կա վա տոր, բուլ դո զեր, բար ձիչ ներ, բեռ նա տար ներ, հզոր 

12 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 45-րդ, թեր թեր 57-89:
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գե նե րա տոր ներ և ջրի պոմ պեր: Ար դյուն քում, ան հրա ժեշտ սար քա վո րում եր 
ձեռք բե րե լու հա մար պա հանջ վող ներդ րու մը կազ մում է 9 մի լի ոն դո լար: Այ նու-
հետև նշ ված է, որ «ըն կե րու թյան ներդր ման ռազ մա վա րու թյու նը նե րա ռում է 
վերևում նշ ված սար քա վո րում ե րի ձեռք բե րու մը նա խագ ծի ա ռա ջին ի սկ ժամ
կետ նե րում»13:

 Վե րոն շյա լի կա պակ ցու թյամբ ֆի նան սատն տե սա գի տա կան և դա տա հաշ վա-
պա հա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյան` 2015 թվա կա նի մար տի 6-ի թիվ 14-2710 
եզ րա կա ցու թյամբ ար ձա նագր վել է, որ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ թե 
« Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի կող մից և թե վար կային մի ջոց նե րը 
ստա ցած` Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված ըն կե րու թյուն նե րի կող-
մից բիզ նես ծրագ րում նշ ված` 2010-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում ը նդ հա նուր 
9.000.000 Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղու թյան հան քա նյութ լվա նա լու եր կու շա ղափ և մեկ 
լրա ցու ցիչ հան քում գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար սար քա վո րում ե-
րի ան հրա ժեշտ հա մա խումբ « Կո մաթ սու» ըն կե րու թյու նից ձեռք չեն բեր վել, ու ս
տի փոր ձաքն նու թյամբ դիտ վում է, որ վար կային մի ջոց նե րը փաս տա ցի չեն 
օգ տա գործ վել բիզ նես ծրագ րով նա խա տես ված նպա տակ նե րին հա մա պա
տաս խան14:

դ) Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից հե տա զոտ ված՝ նա խաքն նու թյան 
մարմ ի` 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 29-ի ար ձա նագ րու թյու նից եր ևում է, որ 
2010 թվա կա նի փետր վա րի 10ին Ա.Սու քի ա սյա նի, Սեր գեյ Տրի կա զյու կի, Ա լեք-
սանդր Վալ չե կովս կու և Ռու բեն Մկրտ չյա նի միջև կնք վել է վար կային մի ջոց նե-
րի նպա տա կային օգ տա գործ ման մա սին հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան վե րա բե րյալ 
պայ մա նա գիր։ Վե րոն շյա լի հետ կապ ված հատ կան շա կան է այն, որ պայ մա նագ-
րում հի շա տակ վել են «WLISPERA HOLDINGS LIMITED LTD» և «ABS GLOBAL» ըն-
կե րու թյուն նե րը, ո րոնք հիմ ադր վել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 2010 թվա կա
նի մայի սի 6ին և 2010 թվա կա նի հու լի սի 13ին, այ սինքն՝ վե րը նշ ված պայ մա-
նագ րի կազմ ման ամ սաթ վից ա միս ներ հե տո15: 

ե) Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից հե տա զոտ ված՝ ֆի նան սատն տե սա-
գի տա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյան 2015 թվա կա-
նի մար տի 6-ի թիվ 14-2710 եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ վել են ներդ րու մային և 
բիզ նես ծրագ րի միջև առ կա ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ, ին չի վե րա բե րյալ 
նշել է նաև տու ժող Փ.Հայ րա պե տյանն իր ցուց մուն քում։ Այս պես՝ 

- ե թե « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վին վարկ տրա մադ րե լու վե-
րա բե րյալ կազմ ված բիզ նես ծրագ րի սկզբ նա կան փու լում նա խա տես վել է ձեռք 
բե րել հան քար դյու նա հան ման տեխ նի կա՝ ը նդ հա նուր 9.000.000 Ա ՄՆ դո լա րի 
չա փով, ա պա ներդ րու մային ծրագ րով նա խա տես վել է ըն դա մե նը ներդ րում կա-
տա րել «ABS GLOBAL» ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան մեջ՝ « Գոր ծա րար շա հեր 
ձեռք բե րե լու և հա մա տեղ պա հե լու» նպա տա կով՝ ա ռանց նշե լու, թե ու ր պետք է 

13 Տե՛ս նույն տե ղում։
14 Տե՛ս նույն տե ղում։
15 Տե՛ս նույն տե ղում։
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ու ղղ վեն այդ մի ջոց նե րը և ի նչ կոնկ րետ նպա տա կի պետք է ծա ռայեն կա տար ված 
կամ կա տար վե լիք ներդ րում ե րը,

- ներդ րու մային և բիզ նես ծրագ րե րը մի մյանց չեն հա մա պա տաս խա նում նաև 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման գու մա րային ա ռու մով: Այս պես, ե թե ներդ րու մային 
ծրագ րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար սկզբ նա կան փու լում նա խա-
տես վել է ստա նալ ըն դա մե նը 5.750.000 Ա ՄՆ դո լար գու մար, ո րից 250.000 Ա ՄՆ 
դո լա րը ծախս վել է մինչև « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի կող մից 
«Ա մե րի ա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյու նից վարկ ստա նա լը, ա պա բիզ նես ծրագ րով նա-
խա տես վել է սկզբ նա կան փու լում սար քա վո րում ե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով 
ծախ սել 9.000.000 Ա ՄՆ դո լար,

- բիզ նես ծրագ րում որ ևէ հի շա տա կում չի ար վել, որ վար կային մի ջոց նե-
րի զգա լի մաս կազ մող` 5.500.000 Ա ՄՆ դո լար վար կային մի ջոց նե րը պետք է 
ու ղղվեն և օգ տա գործ վեն Կիպ րո սի Հան րա պե տու թյու նում հիմ ադր ված որ ևէ 
ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման հա մար: Հի շա տա կում չկա նաև, 
որ վար կային մի ջոց նե րը պետք է օգ տա գործ վեն այդ պե տու թյու նում գրանց ված 
ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո ցով,

- Բիզ նես ծրագ րում խոսք է գնում մի այն Սի ե ռա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու-
նում գոր ծող` «GLOBAL KARAT» ըն կե րու թյան մա սին, մինչ դեռ ներդ րու մային 
ծրագ րում հի շա տակ վում է նաև Սի ե ռա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող 
մեկ այլ` «GMC GLOBAL» ըն կե րու թյու նը16:

14. Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով ար դա րաց ման դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լիս, ի թիվս այլ նի, հիմ վել է վկա ներ Ղու կաս Ղու կա սյա նի, Հրանտ 
Մու րա դյա նի, Վե րաքն նիչ դա տա րա նում հար ցաքնն ված վկա Վա հան Հա րու թյու-
նյա նի կող մից տր ված ցուց մունք նե րի, ի նչ պես նաև պաշտ պա նու թյան կող մից 
Վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր 
վար չու թյա նը հաս ցե ագր ված 2 փաս տաթղ թե րի վրա, հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
« ՊԱ ՐՈՆ ԲԱ ԿԱՐՐ ՌԱՍ ԿԻՆ ԿԱԲ ԲԱ Է ՍԿ. ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ-
ՏՈՒԹՅՈՒՆ» և « ՍԻ Ե ՐԱ ԼԵ Ո ՆԵ Ի ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՆԱ ԾՈ-
ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ (Ա ՀԳ)» գրա ռում ե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ վեր-
լու ծու թյան չի են թար կել վկա Հ.Մու րա դյա նի ցուց մունք նե րում առ կա տվյալ ներն 
առ այն, որ իր ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև հան քա վայ րի աշ խա-
տող նե րի խո սակ ցու թյուն նե րից հաս կա ցել է, որ հան քա վայ րը Ա.Սու քի ա սյա նին 
չի պատ կա նել, և որ վեր ջինս կա րող էր դառ նալ այն տեղ փա յա տեր, ե թե կա
տա րեր ո րո շա կի ներդ րում եր, ի սկ վկա Ղ.Ղու կա սյա նը հայտ նել է, որ Ա.Սու-
քի ա սյա նի՝ ա դա ման դի հան քե րում մաս նա բա ժին ու նե նա լու մա սին ի մա ցել է 
ա նուղ ղա կի կեր պով՝ ի րենց խմ բա վար Վա հան Հա րու թյու նյա նից, ով Ա.Սու

16 Տե՛ս նույն տե ղում։
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քի ա սյա նի խնա մին է 17։ 
Ինչ վե րա բե րում է Վ.Հա րու թյու նյա նի կող մից հայտ նած տվյալ նե րին, այդ 

թվում՝ նաև տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նի կող մից հան քե րում տե ղի ու նե ցող ի րա-
դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ ված լի նե լու մա սին18, ա պա դրանք չեն 
հաս տատ վում գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րով։ Բա ցի այդ, ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ վեր ջինս կա րող է ող ջամ տո րեն 
շա հագրգռ ված լի նել գոր ծի ել քով, քա նի որ Ա.Սու քի ա սյա նի խնա մին է ։

14.1. Ա նդ րա դառ նա լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյա նը 
հաս ցե ագր ված` հա մա պա տաս խա նա բար՝ « ՊԱ ՐՈՆ ԲԱ ԿԱՐՐ ՌԱՍ ԿԻՆ ԿԱԲ ԲԱ 
Է ՍԿ. ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» և « ՍԻ Ե ՐԱ ԼԵ Ո ՆԵ Ի ԿԱ-
ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՆԱ ԾՈ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ (Ա ՀԳ)» 
գրա ռում ե րով եր կու փաս տաթղ թե րին, ո րոնք Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դրել է 
Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե-
տով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լու հիմ քում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը նախ ևա ռաջ ը նդ գծում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դրանք թույ լատ րե
լի ու թյան ու ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից որ ևէ գնա հատ ման չի են
թար կել, որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի կա տա րել` տվյալ փաս տաթղ թե րի ստաց ման 
աղ բյու րի օ րի նա կա նու թյու նը` քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով պար զե լու ու ղ ղու թյամբ։ Այլ կերպ` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րոն շյալ 
փաս տաթղ թե րը գոր ծով ա պա ցու ցո ղա կան զանգ վա ծում նե րա ռե լով, չի պահ պա-
նել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 126-րդ և 127-րդ հոդ ված-
նե րի պա հանջ նե րը: 

Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է, որ սույն քրե ա կան գոր ծով նա խաքն նա կան 
մար մի նը դեռևս 2012 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 7-ին ի րա վա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու խնդ րան քով դի մել է Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու մար-
մին նե րին, այ նու հետև բազ միցս հի շե ցում եր է ու ղար կել միջ նոր դու թյան կա տա-
րում ա րա գաց նե լու խնդ րան քով, սա կայն այդ պես էլ որ ևէ ար ձա գանք չի ստաց-
վել19: 

Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վե-
րոն շյալ փաս տաթղ թե րը նույ նիսկ թույ լատ րե լի ա պա ցույց դի տարկ վե լու պայ ման-
նե րում, չեն կա րող բա վա րար հիմք լի նել Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում խար դա խու-
թյան հան ցա կազ մի առ կա յու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար, քա նի որ գոր ծով ձեռք է 
բեր վել թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյուն առ 
այն, որ ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյանն ի սկզ բա նե նպա տակ է ու նե ցել մո լո րու-
թյան մեջ գցել տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նին և խա բե ու թյան ե ղա նա կով հափշտա-
կել վեր ջի նիս` ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի ան շարժ գույ քի գրա վադրման 
արդյուն քում ստաց ված գու մա րը: Այս պես` վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րում նշ վում 
է, որ Ա.Սու քի ա սյա նը «(WALISPERA HOLDINGS LIMITED) ՎՈ ԼԻՍ ՊԵ ՐԱ ՀՈԼ-

17 Տե՛ս նույն տե ղում։
18 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
19 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 26-րդ, թեր թեր 84-85:
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ԴԻՆԳՍ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ-ի ՝ գրանց ված Կիպ րոս 2010 թվա կա նից բաժ նե տեր է, ով 
իր հեր թին, ABS GLOBAL LTD Ա ԲՍ ԳԼՈ ԲԱԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵ ԴԻ ՝ գրանց ված Կիպ րոս 
2010 թվա կա նից [66]%-ի բաժ նե տե րը և տնօ րենն է»20, մինչ դեռ, ի նչ պես ար դեն 
ի սկ նշ վել է սույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում, Ա.Սու քի ա սյա նը դեռևս 2009 թվա
կա նի աշ նա նը ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նում հրա վիր ված՝ ա դա ման դա-
գոր ծու թյան ո լոր տի զար գաց ման հետ կապ ված ծրագ րի քն նարկ ման ժա մա նակ 
հայտ նել է, որ Աֆ րի կայի Սի ե րա Լե ո նե Հան րա պե տու թյու նում ու նի ա դա ման դի 
հան քեր, այ նու հետև տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նին և հե տաքրքր ված այլ գոր ծա-
րար նե րին է տրա մադ րել Սի ե րա Լե ո նե ի Հան րա պե տու թյու նից՝ տար բեր աղ-
բյուր նե րից ձեռք բեր ված շուրջ 300.000 Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղու թյան ա դա ման դի 
հումք` ներ կա յաց նե լով ի բրև իր հան քե րից ար դյու նա հան ված հումք։ 

Ա վե լին՝ վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րում պա րու նակ վող տե ղե կու թյուն ներն առ 
այն, որ Ա.Սու քի ա սյա նը տար բեր քա ղաք նե րից, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նից ու-
ղար կել է հող փո րիչ մե քե նա ներ, լվա ցող տեխ նի կա, լեռ նա հան քային մե քե նա-
ներ, նյու թեր, ո րոնք կազ մել են 6.700.800 Ա ՄՆ դո լար, ի նչ պես նաև 2.200.000 
Ա ՄՆ դո լար տար վող աշ խա տանք նե րի և հան քար դյու նա բե րու թյան տա րած-
քում ե րկրա բա նա կան եր կու խմ բե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար, ը նդ հա նուր՝ 
15.886.906.78 Ա ՄՆ դո լար21, հա կա սում է սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տա-
կան այն հան գա ման քին, որ ան շարժ գույ քի գրա վադր մամբ ստաց ված վար կային 
մի ջոց նե րը չեն օգ տա գործ վել նպա տա կային նշա նա կու թյամբ, այն է՝ հան քե րի 
շա հա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում եր և տեխ նի կա ձեռք բե րե-
լու նպա տա կով, ին չը, ը ստ է ու թյան, իր ցուց մունք նե րում չի հեր քել նաև Ա.Սու-
քիասյա նը։ 

15. Այս պի սով, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ ման 13-14.1-րդ կե տե րում մեջ բեր-
ված և վեր լուծ ված փաս տա կան տվյալ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագրում 
է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով մեղ սագր վող ա րար քում 
ար դա րաց նե լով հան գել է սխալ եզ րա հանգ ման: Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը պատ շաճ վեր լու ծու թյան և գնա հատ ման չի են թար կել սույն գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյու նը, մինչ դեռ դրանց` հա մակ ցու թյան մեջ վեր-
լու ծու թյու նը վկա յում է, որ մինչև տու ժող Փ.Հայ րա պե տյա նին պատ կա նող ան-
շարժ գույ քե րի նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը և դրանց գրա-
վադր ման ար դյուն քում վար կային մի ջոց ներ ստա նա լը, Ա.Սու քի ասյանն ի սկզ բա-
նե նպա տակ է ու նե ցել մո լո րու թյան մեջ գցել տու ժո ղին, հափշ տա կել վեր ջի նիս 
գույ քը, չվե րա դարձ նել վար կային մի ջոց նե րը և չկա տա րել ստանձ նած պայ մա-
նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը: 

Ուս տի, ը նդ հան րաց նե լով վե րոն շյալ վեր լու ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ-

20 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
21 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
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վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի բա-
ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու նը հիմ ա վոր ված 
չէ:

II. Փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
16. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի 

ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի՝ նա խոր դող հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քում ստաց ված լի նե լու հատ կա նի շի մեկ նա բան ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյուն ա պա հո վե լու խն դիր։ Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է 
հա մա րում սույն գոր ծով ար տա հայ տել ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ, ո րոնք կա-
րող են ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նե նալ նման գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի-
կայի ճիշտ ձևա վոր ման հա մար։

17. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ե րկ րորդ ի րա-
վա կան հար ցը հետ ևյալն է. հիմ ա վո՞ր է ա րդյոք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն 
դիր քո րո շու մը, որ Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում ա պա ցուց ված չի կա րող հա մար վել նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար-
կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր-
ված լի նե լու հան գա ման քը։ 

18. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1.Հան ցա վոր ճա-
նա պար հով ստաց ված գույ քի փո խար կու մը (կոն վեր տա ցու մը) կամ փո խան ցու մը 
(ե թե հայտ նի է, որ այդ գույ քը ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քում), ո րը նպա տակ է ու նե ցել թաքց նել կամ խե ղա թյու րել այդ գույ քի հան ցա վոր 
ծա գու մը կամ օ ժան դա կել որ ևէ ան ձի, որ պես զի նա խու սա փի իր կա տա րած հան-
ցան քի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, կամ գույ քի ի րա կան բնույ թը, ծագ-
ման աղ բյու րը, գտն վե լու վայ րը, տնօ րին ման ե ղա նա կը, տե ղա շար ժը, ի րա վունք-
նե րը կամ պատ կա նե լի ու թյու նը թաքց նե լը կամ խե ղա թյու րե լը (ե թե հայտ նի է, որ 
այդ գույ քը ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում) կամ գույք ձեռք 
բե րե լը կամ տի րա պե տե լը կամ օգ տա գոր ծե լը կամ տնօ րի նե լը (ե թե այդ գույ քի 
ստաց ման պա հին հայտ նի էր, որ այն ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում)`

(…)
3. Սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը 

կա տար վել է`
1) ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով,
(…)
5. Սույն հոդ վա ծի ի մաս տով հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված գույք է հա-

մար վում սույն օ րենսգր քի 103.1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված գույ քը, 
ո րն ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցել կամ ստաց վել է սույն օ րենսգր քով նա-
խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման ար դյուն քում»։

19. Փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի մեկ նա բա նու թյա նը Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ան դրա դար ձել է Ար սեն Սարգ սյա նի գոր ծով ո րոշ մամբ՝ ար ձա նագ րե լով հետ ևյա-
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լը. «(…) Նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է հան ցա-
վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հան ցա կազ մի 
գո յու թյու նը, ու ս տի նմա նա տիպ գոր ծե րով մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս 
դա տա րա նը նախ պետք է հաս տատ ված հա մա րի նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան 
դեպ քը, ի նչ պես նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել նաև, որ տվյալ դեպ քում 
պար տա դիր չէ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տավճ ռի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև պար տա դիր չէ, որ հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման մեջ մե ղադր վող ան ձը 
որ ևէ ա ռն չու թյուն ու նե նա նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հետ: Հան ցա վոր ճա նա-
պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հա մար ան ձին քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է ա պա ցուց վի, որ 
գույ քը ստաց վել է հան ցա վոր ճա նա պար հով և որ ան ձը գի տակ ցել ու նա խա տե-
սել է դրա՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված լի նե լը: (…)»22:

19.1. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շում ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Հով հան նես Գևոր գյա նի և Հրա չյա Չա նախ չյա նի 
վե րա բե րյալ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. «(…) ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
190-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա-
մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի մեկ նա բա նու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նշ ված հան ցա գոր ծու թյան 
կա տար մամբ հան ցա վորն օ րի նա կան գոր ծու նե ու թյան շղար շի ներ քո նպա տակ 
է հե տապն դում լե գի տի մաց նել ստաց ված ա նօ րի նա կան գույքն ու ե կա մուտ նե-
րը, քո ղար կե լու և թաքց նե լու դրանց ծագ ման հան ցա վոր աղ բյու րը, վե րաց նե լու 
դրանց հան ցա վոր հետ քե րը։ Այլ կերպ, այս հան ցա գոր ծու թյունն ար տա հայտ վում 
է ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով ստաց ված « կեղ տոտ» փո ղե րի օ րի նա կա նաց մամբ, 
ո րով է ա կան վնաս է պատ ճառ վում պե տու թյան տն տե սու թյա նը։ Այ սինքն` տվյալ 
հան ցա գոր ծու թյան կա տար մամբ` փո ղե րի լվաց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու, ա նօ րի նա կան գույքն ու ե կա մուտ նե րը օ րի նա կան քա ղա քա ցի ա կան 
շր ջա նա ռու թյան մեջ ներդ նե լու մի ջո ցով հան ցա վո րի դի տա վո րու թյունն ո ւղղ ված 
է լի նում դրանց օ րի նա կան տեսք հա ղոր դե լուն և քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյու նից ա զատ վե լուն։ Հետ ևա բար, ան ձի ա րար քը որ պես հան ցա վոր ճա նա պար-
հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում ո րա կե լիս` պետք է հա մա կող մա նի 
ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել այն գոր ծո ղու թյուն նե րի շղ թան, ա նօ րի նա կան գույ քի 
և ե կա մուտ նե րի քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նը` իր շր ջա փու լե րով հան դերձ, 
ո րոնք ը նդ հա նուր առ մամբ կա րող են վկայել հան ցա վո րի` փո ղե րի լվաց մանն 
ո ւղղ ված դի տա վո րու թյան առ կա յու թյան մա սին։ 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևոր է հա մա րում ը նդ գծել, որ հան ցա վոր 

22 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Ար սեն Սարգ սյա նի գոր ծով 2011 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի թիվ 
Ե ԿԴ/0090/01/09 ո րոշ ման 11-րդ կե տը: 
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ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հան ցա կազ մի հատ-
կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը և փո ղե րի լվաց մանն ու ղղ ված ան ձի դի տա վո րու թյու-
նը ո րո շե լիս` ան հրա ժեշտ է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պատ շաճ ի րա-
վա կան գնա հատ մամբ պար զել ստաց ված ա նօ րի նա կան գույ քի և ե կա մուտ նե րի 
ծագ ման աղ բյու րը, նշ ված գույքն ու ե կա մուտ ներն օ րի նա կան շր ջա նա ռու թյան 
մեջ ներդ նե լուն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը, այդ նյու թա կան 
մի ջոց նե րի շար ժըն թացն ու շր ջապ տույտն օ րի նա կան քա ղա քա ցի ա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ, ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շղ թան, ո րի վերջ նար դյուն-
քում այդ գույքն ու ե կա մուտ նե րը ստա ցել են օ րի նա կան տեսք։ Ը նդ ո րում, վեր-
ջին դեպ քում հատ կա պես պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քին, 
թե կոնկ րետ, որ օ րի նա կան քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծար քի կա տար ման 
արդյուն քում են օ րի նա կան տեսք ստա ցել ձեռք բեր ված նյու թա կան մի ջոց նե րը։ 
Պայ մա նա վոր ված տվյալ հան ցա գոր ծու թյան լա տեն տային բնույ թով` հան ցա վոր 
գույ քի ու ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցու մը կա րող է ու նե նալ բազ մա պի սի դրս ևո-
րում։ Սա կայն, բո լոր դեպ քե րում այն պետք է սեր տո րեն փոխ կա պակց ված լի նի 
են թադ րյալ հան ցան քը կա տա րած ան ձի` « փո ղե րի լվաց ման» դի տա վո րու թյան 
հետ` հիմ նա վո րե լով վեր ջի նիս առ կա յու թյու նը։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոն շյալ հան գա-
մանք նե րի հա մա կող մա նի գնա հատ ման ար դյուն քում է հնա րա վոր հաս տա տա-
պես ո րո շել ան ձի ա րար քում հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի 
օ րի նա կա նաց ման հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը։ (...)»23։

20. « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց ման, հե տա-
խուզ ման, ա ռգ րավ ման ու բռ նագ րավ ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման 
դեմ պայ քա րի մա սին» 2005 թվա կա նի մայի սի 16-ի Վար շա վայի կոն վեն ցի այի 
(այ սու հետ` Վար շա վայի կոն վեն ցի ա)24 9-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա սե րի հա մա-
ձայն՝ « Կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է հա վաս տի աց նի, որ նա խոր դող հան-
ցան քի հա մար նախ կին կամ ներ կա դատ վա ծու թյու նը նա խա պայ ման չէ փո ղե րի 
լվաց ման հա մար դա տա պար տե լու հա մար:

(…) Կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է հա վաս տի աց նի, որ, սույն հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, փո ղե րի լվաց ման հա մար դա տա պար տու մը հնա րա վոր է այն դեպ-
քում, ե րբ ա պա ցուց ված է, որ սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» կամ «բ» են թա կե-
տե րում նշ ված գույքն ի հայտ է ե կել նա խոր դող հան ցան քի ար դյուն քում` ա ռանց 
հան ցան քը ճշգ րիտ նշե լու ան հրա ժեշ տու թյան»։

 Վար շա վայի կոն վեն ցի այի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի (գ) կե տի հա մա ձայն՝ 
« Սույն պար բե րու թյամբ սահ ման ված հան ցան քի հա մար ի բրև պար տա դիր պայ-
ման հան դի սա ցող ի մա ցու թյան, դի տա վո րու թյան կամ նպա տա կի վե րա բե րյալ 
եզ րա կա ցու թյու նը կա րող է ար վել օբյեկ տիվ, փաս տա ցի հան գա մանք նե րից ել-

23 Տե՛ս Հով հան նես Գևոր գյա նի և Հրա չյա Չա նախ չյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 7-ի ո րոշ ման 16-16.2-րդ կե տե րը:
24 Վար շա վայի կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց վել է 2008 թվա կա նի 
հու նի սի 2-ին:
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նե լով»։
 Վար շա վայի կոն վեն ցի այի բա ցատ րա կան զե կույ ցում նշ վում է. «5-րդ մասն 

ան դրա դառ նում է փո ղե րի լվաց ման գոր ծե րով քրե ա կան հե տապնդ ման մեկ այլ 
է ա կան գործ նա կան խնդ րի, ո րը հայտ նա բեր վել է տար բեր ե րկր նե րում գնա-
հա տում ե րի ար դյուն քում, այն է՝ ըն կա լու մը, որ հիմք հան դի սա ցող նա խորդ 
հան ցան քի հա մար դա տա պար տում ան հրա ժեշտ է՝ որ պես փո ղե րի լվաց ման 
գոր ծե րով քրե ա կան հե տապնդ ման հիմք: Սույն Կոն վեն ցի ան այժմ Կող մե րից 
պա հան ջում է ա պա հո վել, որ նախ նա կան կամ մի ա ժա մա նա կյա դա տա պար տու-
մը նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար նա խադ րյալ չլի նի փո ղե րի լվաց ման 
գոր ծե րով դա տա պարտ ման հա մար: Սույն Կոն վեն ցի ան մշա կող նե րը կար ծում 
է ին, որ 5-րդ մա սում նշ վա ծը պար զա բա նե լուց հե տո պետք է փո ղե րի լվաց ման 
գոր ծե րով հնա րա վոր լի նի նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյու նը (լի նի դա ներ պե տա-
կան, թե օ տա րերկ րյա) հաս տա տել` հիմ վե լով ա նուղ ղա կի կամ այլ ա պա ցույց նե-
րի վրա: Մշա կող նե րի կող մից սա կար ևոր վել էր, քան զի այդ պի սի դա տա պարտ-
ման ըն կալ վող ան հրա ժեշ տու թյու նը հա ճախ խան գա րում էր փո ղե րի լվաց ման, 
որ պես ի նք նա վար հան ցա գոր ծու թյան հա մար հե տապնդ ման ի րա կա նաց մա նը, 
հատ կա պես՝ եր րորդ ան ձանց կող մից ու րիշ նե րի օգ տին ի րա կա նաց վող փո ղե րի 
լվաց ման դեպ քում:

6-րդ մա սը վե րա բե րում է նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցուց ման 
հար ցին փո ղե րի լվաց ման գոր ծե րով հե տապնդ ման դեպ քում: Հե տապնդ մանն 
օ ժան դա կե լու հա մար սույն Կոն վեն ցի այի մշա կող նե րը մատ նան շե ցին փո ղե րի 
լվաց ման գոր ծե րով դա տա խազ նե րի՝ հս տակ մաս նա վո րեց ված նա խոր դող հան-
ցան քի բո լոր փաս տա կան տար րե րի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն չկ րե լու 
կար ևո րու թյու նը, ե թե գույ քի ա պօ րի նի ծա գում ու նե նա լը կա րող է ա պա ցուց վել 
ցան կա ցած այլ հան գա մանք նե րով: 

Ն շե լով, որ սույն մա սը վե րա բե րում է այս հոդ վա ծի հա մա ձայն փո ղե րի լվաց-
ման հա մար դա տա պար տում ե րին, սույն Կոն վեն ցի այի մշա կող նե րը ցան կա նում 
են նշել, որ դրույ թը պետք է դի տար կել փո ղե րի լվաց ման սահ ման ման հա մա-
տեքս տում, ի նչ պես նշ ված է 9-րդ հոդ վա ծում և մաս նա վո րա պես դրա 1-ին մա-
սում, ո րը վե րա բե րում է դի տա վո րյալ վար քագ ծին: Հետ ևա բար, Կող մե րը կա-
րող են ի րա կա նաց նել 9.6 հոդ վա ծի ի մպ լե մեն տա ցում՝ պա հան ջե լով, որ փո ղե րի 
լվաց ման հան ցա գոր ծու թյան կա տա րո ղը ի մա նա, որ ակ տիվն ե րը ա ռա ջա ցել են 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում, ա ռանց պա հան ջե լու, որ ա պա-
ցուց վի, թե հս տակ որ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյունն է կի րա ռե լի»25: 

Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ին ըն դուն ված 
թիվ 2018/1673 հրա հան գի 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մասն ան դամ պե տու թյուն նե րին 
պար տա վո րեց նում է ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ՝ ա պա հո վե լու հա մար, ո ր՝

25 Տե՛ս « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց ման, հե տա խուզ ման, ա ռգ րավ ման 
ու բռ նագ րավ ման և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին» Վար շա վայի կոն վեն-
ցի այի՝ 2005 թվա կա նի մայի սի 16-ի բա ցատ րա կան զե կույ ցը, կե տեր 100-101, հա սա նե լի է հետ ևյալ 
հղ մամբ՝ www.rm.coe.int/16800d3813:
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«(ա) նա խոր դող կամ մի ա ժա մա նա կյա դա տա պար տու մը հան ցա վոր գոր ծու-
նե ու թյան հա մար, ո րից ստաց վել է գույ քը, [ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով] 
դա տա պարտ ման հա մար նա խա պայ ման չէ.

(բ) [ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մով] դա տա պար տու մը հնա րա վոր է, ե թե 
հաս տատ վի, որ գույ քը բխում է հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նից, ա ռանց պա հան-
ջե լու, որ հաս տատ վեն այդ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող բո լոր փաս տա-
կան տար րե րը կամ բո լոր հան գա մանք նե րը, նե րա ռյալ հան ցա գոր ծի ի նք նու թյու-
նը. (…)»: 

Այս պի սով, կա րե լի է փաս տել, որ Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն-
նե րի մի աս նա կան մո տե ցու մը հա մա հունչ է Վար շա վայի կոն վեն ցի այով սահ ման-
ված չա փա նիշ նե րին։

20.1. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո-
պա կան դա տա րան) Ցշյու շենն ը նդ դեմ Բել գի այի գոր ծով ո րոշ ման շր ջա նակ նե-
րում ը նդ գծել է, որ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի ա պա ցուց ման ա ռն չու թյամբ 
Վար շա վայի կոն վեն ցի այով որ դեգր ված մո տե ցում ի նք նին չի կա րող դի տարկ-
վել որ պես ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախ տում։ Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը, ան դրա դառ նա լով դի մու մա տու ի վրա իր գույ քային վի ճա կի վե րա բե րյալ 
հա վաս տի բա ցատ րու թյուն տա լու պար տա կա նու թյուն դնե լուն, փաս տել է, որ 
այն ի նք նին չի հան դի սա նում լռե լու ի րա վուն քի խախ տում՝ ը նդ գծե լով, որ Կոն-
վեն ցիան չի ար գե լում հաշ վի առ նել մե ղադ րյա լի լռու թյու նը՝ իր մե ղա վո րու թյու նը 
պար զե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ, ե թե նրա դա տա պար տու մը հիմ ված է բա ցա-
ռա պես կամ հիմ ա կա նում նրա լռու թյան վրա26։ 

Միև նույն ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն-
քի շր ջա նակ նե րում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, ո ր՝

- գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը կա րող է հաս տատ վել ա նուղ ղա կի ա պա ցույց
նե րի հի ման վրա, այդ թվում՝ եզ րա հան գում եր ա նե լով այն հան գա ման քից, որ 
մե ղադ րյա լը հրա ժար վում է ներ կա յաց նել բա ցատ րու թյուն ներ գույ քի ծագ ման 
ա ռն չու թյամբ27,

- քրե ա կան գոր ծե րով ար դար դա տաքն նու թյան հայե ցա կար գի հետ հա մա
տե ղե լի է դի մու մա տու ի վրա իր գույ քային ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ հա վաս տի 
բա ցատ րու թյուն ներ տա լու պար տա կա նու թյուն դնե լը28։ 

21. Սույն ո րոշ ման նա խորդ կե տում մեջ բեր ված՝ փո ղե րի լվաց ման վե րա բերյալ 
առ կա մի ջազ գային-ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային փոր-
ձի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ ան դրազ գային կազ մա կերպ ված հան ցա վոր գոր-

26 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium գոր ծով 2017 թվա կա-
նի մայի սի 2-ի ո րո շու մը, գան գատ 23572/07, կե տեր 27-30:
27 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium գոր-
ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2-ի ո րո շու մը
28 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Grayson and Barnham v. United Kingdom գոր-
ծով 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23-ի ո րո շու մը, գան գատ ներ 19955/05 և 15085/06, կե տեր 49, 23: 
Տե՛ս նաև, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium 
գոր ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2-ի ո րո շու մը, գան գատ 23572/07, կետ 30:
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ծու նե ու թյան դեմ պայ քա րին նվիր ված մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը զար գա նում 
են այն ու ղ ղու թյամբ, ը ստ ո րի փո ղե րի լվա ցում ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես 
ի նք նա վար բնույթ ու նե ցող հան ցա վոր ա րարք, ո րի հա մար պա տաս խա նատ-
վու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող պայ մա նա վոր ված լի նել նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյան հա մար նախ կին կամ մի ա ժա մա նա կյա դա տա պարտ մամբ, նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյունն ա պա ցուց ված և դրա քրե աի րա վա կան հատ կա նիշ ներն ամ-
բող ջու թյամբ բա ցա հայտ ված լի նե լու հան գա ման քով։ Ա վե լին՝ փո ղե րի լվաց ման 
հան ցա կազ մի ի նք նա վար բնույ թը են թադ րում է, որ նա խոր դող հան ցա գոր ծու-
թյան քն նու թյու նը, որ պես այդ պի սին, փո ղե րի լվաց ման ի նք նու րույն հան ցա կազմ 
պա րու նա կող ա րարք նե րի քն նու թյան նպա տա կը չէ, ի սկ այն մո տե ցու մը, ը ստ 
ո րի՝ փո ղե րի լվա ցու մը քնն վում է մի այն որ պես նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան 
գոր ծե րով ի րա կա նաց վող քն նու թյան մաս, այլևս կեն սու նակ չէ՝ հաշ վի առ նե լով 
այս ո լոր տում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում ե րը, ի նչ պես նաև խնդ րո ա ռար կա հան-
ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ ման գոր ծըն թա ցում ա ռա ջա ցող լուրջ խո չըն դոտ նե րը։

 Միև նույն ժա մա նակ, սույն դեպ քում չի կա րող վտանգ վել նաև ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծը, քա նի որ ան ձը պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վում ոչ թե 
նա խոր դող հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան, այլ հենց փո ղե րի լվաց ման հան ցա գոր-
ծու թյան հա մար։ Այս պես՝ Եվ րո պա կան Դա տա րա նը վե րոն շյա լի կա պակ ցու-
թյամբ ը նդ գծել է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տը 
չի նա խա տե սում մե ղադ րան քում նա խոր դող հան ցան քը հս տակ նկա րագ րե լու 
պար տա կա նու թյուն։ Ի վեր ջո, նա խոր դող հան ցան քը, ո րի մի ջո ցով փո ղը ձեռք է 
բեր վել, չի կազ մում փո ղե րի լվաց ման գոր ծով մե ղադ րան քի հիմ քը29։

21.1. Այս պի սով, փո ղե րի լվաց ման հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու և մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ըն դա-
մե նը փաս տել, որ գույ քը ձեռք է բեր վել հան ցա վոր ճա նա պար հով, ին չը ա մենևին 
չի են թադ րում այդ հան ցա գոր ծու թյան քրե աի րա վա կան հատ կա նիշ նե րի ճշգ րիտ 
նկա րագ րու թյուն. տվյալ դեպ քում բա վա րար է ո րո շա կի ա պա ցու ցո ղա կան զանգ-
վա ծով, այդ թվում՝ նաև ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյամբ, հաս տատ-
ված հա մա րել, որ գույ քը ձեռք է բեր վել հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում։ 
Ա վե լին, մի ջազ գային հան րու թյունն այս ու ղ ղու թյամբ որ դեգ րել է հենց ա նուղ-
ղա կի ա պա ցուց ման մե թո դը, մաս նա վո րա պես, ե թե բա ցա կա յում են նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ ու ղ ղա կի ա պա ցույց ներ, ա պա գույ քի հան ցա վոր 
ծա գու մը կա րե լի է հաս տատ ված հա մա րել ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հա մակ-
ցու թյան հա մադր ման և վեր լու ծու թյան ար դյուն քում։

22. Հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ ման 20-21.1-րդ կե տե րում կա տար ված վեր լու-
ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
190-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազմ ու նի ի նք նա-
վար բնույթ, և դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող պայ մա նա վոր-

29 Տե՛ս mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Zschüschen v. Belgium գոր-
ծով 2017 թվա կա նի մայի սի 2-ի ո րո շու մը, գան գատ 23572/07, Timmermans v. Belgium գոր ծով 2017 
թվա կա նի մայի սի 2-ի ո րո շու մը, գան գատ 12162/07:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՄԱՅԻՍ-ՀՈՒՆԻՍ  2021  5-6 (263-264)

157

ված լի նել նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա պարտ մամբ, ի նչ պես 
նաև նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան դեպքն ա պա ցուց ված, դրա քրե աի րա վա-
կան հատ կա նիշ ներն ամ բող ջու թյամբ բա ցա հայտ ված լի նե լու հան գա ման քով։ 
Այլ կերպ` ան հրա ժեշտ է ոչ թե քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված կոնկ րետ 
հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րի, այլ մի այն նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան 
օբյեկ տիվ կող մի դրս ևոր ման մա սին վկայող հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հա-
վաս տում: Միև նույն ժա մա նակ պար տա դիր չէ, որ հան ցա վո րը գի տակ ցի նա խոր-
դող հան ցա գոր ծու թյան բո լոր հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո րա պես, չի պա հանջ-
վում, որ ան ձը գի տակ ցի` կոնկ րետ որ հան ցան քի կա տար մամբ է ձեռք բեր վել 
լվաց վող գույ քը, այլ բա վա րար է մի այն գի տակ ցել, որ գույքն ու նի հան ցա վոր 
ծա գում: 

Ուս տի, զար գաց նե լով փո ղե րի լվաց ման գոր ծե րով՝ նա խոր դող հան ցա գոր ծու-
թյան ա ռն չու թյամբ նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի-
սա ցող գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ չէ ոչ մի այն 
նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տի առ կա յու թյուն, այլև տվյալ գույ քի հան ցա վոր ծագ ման փաս տը կա րող 
է հաս տատ վել՝ ան կախ նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյան՝ հիմ ա վոր կաս կա ծից 
վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով հաս տատ ված լի նե լու պայ մա նից։ 

Տ վյալ դեպ քում բա վա րար է գոր ծի փաս տե րից բխող ո րո շա կի տվյալ նե րի, 
այդ թվում՝ ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հա մադր ման ար դյուն քում գա լու ող
ջա միտ եզ րա հանգ ման առ այն, որ խնդ րո ա ռար կա գույքն ու նի հան ցա վոր 
ծա գում։ Այլ կերպ` պա հանջ վում է մի այն այն պի սի փաս տա կան տվյալ նե րի 
ներ կա յա ցում, ո րոնք ող ջամ տո րեն կվ կայեն փո ղե րի լվաց մա նը նա խոր դող 
ա րար քի հան ցա վոր լի նե լու մա սին: Մաս նա վո րա պես, քն նու թյան օբյեկտ հան-
դի սա ցող գույ քի վե րա բե րյալ ա նուղ ղա կի, սա կայն ի րենց ամ բող ջու թյան մեջ դրա՝ 
հան ցա վոր ճա նա պար հով ծա գած լի նե լու մա սին ող ջամ տո րեն վկայող հան գա-
մանք ներ կա րող են հան դի սա նալ տվյալ ան ձի ե կա մուտ նե րի կամ այլ նյու թա կան 
մի ջոց նե րի ու ակ տիվն ե րի հա րա բե րակ ցու թյամբ քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա-
ցող գույ քի ան հա մա չափ բարձր ար ժե քը, տվյալ գույ քը հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված լի նե լու մա սին վկայող ո րո շա կի տվյալ նե րի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի լուծ ման տե սան կյու նից է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք-
ներ։ 

Ընդ ո րում, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր չէ ճշգ րիտ կեր-
պով վկա յա կո չել և նկա րագ րել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այն 
կոնկ րետ հան ցա կազ մը, ո րի ար դյուն քում ստաց վել է ա պօ րի նի գույ քը, այլ բա-
վա րար է տալ մի այն որ ևէ հան ցա վոր ա րար քի ը նդ հան րա կան նկա րագ րու թյու նը 
(օ րի նակ՝ գույ քը ստաց վել է հափշ տա կու թյուն նե րի, թրա ֆի քին գի, թմ րա մի ջոց-
նե րի կամ զեն քի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան, կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան 
այս կամ այն դրս ևոր ման կամ այլ հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում): 

Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ 
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փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի մա սին չի կա րող խոսք գնալ այն դեպ քում, ե րբ 
գոր ծում առ կա փաս տա կան տվյալ նե րով հաս տատ վում է, որ գույ քը ձեռք է բեր-
վել օ րի նա կան ճա նա պար հով, ի սկ դրա հան ցա վոր ծա գու մը բա ցառ վում է։ 

23. Ի նչ վե րա բե րում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ հան դի սա-
ցող նպա տա կի, ի նչ պես նաև փո ղե րի լվաց մանն ու ղղ ված ան ձի դի տա վո րու թյան 
առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկ նում 
է նախ կի նում իր կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ 
հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հան-
ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը և փո ղե րի լվաց մանն ու ղղ ված ան-
ձի դի տա վո րու թյու նը ո րո շե լիս` ան հրա ժեշտ է գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րի պատ շաճ ի րա վա կան գնա հատ մամբ պար զել ստաց ված ա նօ րի նա-
կան գույ քի և ե կա մուտ նե րի ծագ ման աղ բյու րը, նշ ված գույքն ու ե կա մուտ ներն 
օ րի նա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ ներդ նե լուն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ-
բող ջու թյու նը, այդ նյու թա կան մի ջոց նե րի շար ժըն թացն ու շր ջապ տույտն օ րի-
նա կան քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ, ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րի շղ թան, ո րի վերջ նար դյուն քում այդ գույքն ու ե կա մուտ նե րը ստա ցել են 
օ րի նա կան տեսք30։

24. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ Ա.Սու քի ա սյա նին 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա, հան ցա վոր ճա նա պար հով՝ խա բե ու թյամբ 
գույ քային ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու ար դյուն քում ստաց ված ա ռանձ նա պես խո-
շոր չա փե րի՝ 3.424.969.470 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 9.327.538 Ա ՄՆ դո լա րի չա-
փով ա նուղ ղա կի ե կա մուտ ներն օ րի նա կա նաց նե լու, դրանց ծագ ման աղ բյու րը, 
տե ղա շարժն ու պատ կա նե լի ու թյու նը թաքց նե լու և խե ղա թյու րե լու նպա տա կով, 
կա տա րել է մի շարք բան կային և ա ռևտ րային գոր ծարք ներ, փո խան ցում եր, փո-
խար կում եր, թան կար ժեք մե տաղ նե րի ձեռք բե րում31, որ պի սի հան գա մանք ներն 
էլ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը հա մա րել է հաս տատ ված և Ա.Սու քի ա սյա նին 
մե ղա վոր ճա նա չել նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման մեջ32:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա-
տավճի ռը և Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի 1-ին կե տով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լով` ա րար քի մեջ 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով, նշել է, որ Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ա պա ցուց ված չի կա րող հա մար-
վել նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը։

30 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Հով հան նես Գևոր գյա նի և Հրա չյա Չա նախ չյա նի գոր-
ծով 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 7-ի ո րո շու մը: 
31 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
32 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 6-րդ կե տը։
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25. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե-
լով սույն ո րոշ ման 18-23-րդ կե տե րում շա րադր ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում առ այն, որ Ա.Սու քի ա սյա-
նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով 
նա խա տես ված հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ա պա ցուց ված 
չի կա րող հա մար վել նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա-
խոր դող հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը, չի 
բխում փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի ի նք նա վար բնույ թից։ Մաս նա վո րա պես, 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
190-րդ հոդ վա ծի բա ցա կա յու թյու նը մե խա նի կո րեն պայ մա նա վո րել է նա խոր դող 
հան ցա գոր ծու թյու նը, այն է՝ խար դա խու թյան հան ցա կազմ ա պա ցուց ված չլի-
նե լու հան գա ման քով, մինչ դեռ, ի նչ պես նշ վել է սույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում, 
փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազմ ու նի ի նք նա վար բնույթ, և դրա հա մար դա տա-
պար տու մը չի կա րող պայ մա նա վոր վել նա խոր դող հան ցա գոր ծու թյունն ա պա-
ցուց ված, դրա քրե աի րա վա կան բո լոր հատ կա նիշ ներն ամ բող ջու թյամբ բա ցա-
հայտ ված լի նե լու հան գա ման քով։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն փաս տար կին, որ դրա մա-
կան փո խան ցում ե րից հնա րա վոր չի ե ղել տա րան ջա տել, թե «ABS GLOBAL 
LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն-
կե րու թյուն նե րից « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վին փո խանց ված 
դրա մա կան մի ջոց նե րը ե ղել են « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վից 
«ABS GLOBAL LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS 
LIMITED» ըն կե րու թյուն նե րին նախ կի նում փո խանց ված դրա մա կան մի ջոց-
նե րը, թե նշ ված ե րեք ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վին ե ղած այլ դրա մա կան մի-
ջոց նե րը33, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ դա ևս 
բա վա րար գոր ծոն չի կա րող լի նել` Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում փո ղե րի լվաց ման 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը հա վաս տե լու հա մար։ Այս պես՝ սույն գոր ծով 
հաս տատ վել է, որ « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վից «ABS GLOBAL 
LIMITED», «STR EMERALD LIMITED» և «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» ըն կե-
րու թյուն նե րին փո խանց վող գու մար նե րը ձեռք են բեր վել հան ցա վոր ճա նա պար-
հով, այն է՝ խար դա խու թյան ար դյուն քում, ի սկ ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նը, 
վե րոնշյալ դրա մա կան մի ջոց նե րը տա րա տե սակ փո խան ցում ե րի ար դյուն քում 
մի աց նե լով իր ու նե ցած դրա մա կան մի ջոց նե րին, այ նու հետև կր կին հետ փո-
խան ցե լով « Ձո րա գյուղ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վին, փոր ձել է խե ղա թյու րել, 
թաքց նել տվյալ գույ քի հան ցա վոր ծա գու մը և օ րի նա կան տեսք տալ դրանց, որ-
պի սի հան գա մանքն ա ռա վել քան բա վա րար է հաս տատ ված հա մա րե լու Ա.Սու-
քի ա սյա նի նպա տա կը` քո ղար կե լու, թաքց նե լու հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց-
ված մի ջոց նե րի ի րա կան աղ բյուր նե րը և այդ մի ջոց նե րը ներգ րա վե լու օ րի նա կան 
շր ջա նա ռու թյան մեջ: 

33 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
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Ընդ հան րաց նե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, որ Ա.Սու քի ա սյա նի ա րար քում ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ա պա ցուց ված չի կա րող հա մար-
վել նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող հան ցա գոր-
ծու թյան ար դյուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը, հիմ ա վոր չէ։

26. Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, ամ բաս տա նյալ Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տով և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով մեղ սագր վող 
ա րարք նե րում ար դա րաց նե լով, պատ շաճ վեր լու ծու թյան չի են թար կել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյու նը։ 

Ուս տի, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ կա տար ված վեր լու ծու թյու նը, Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ա.Սու քի ա սյա նին 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ և 190-րդ հոդ ված նե րով մեղ սագր վող ա րարք-
նե րում ար դա րաց նե լու հար ցում ե կել է սխալ եզ րա հանգ ման, պատ շաճ վեր լու-
ծու թյան և գնա հատ ման չի են թար կել գոր ծում առ կա փաս տա կան տվյալ նե րի 
ամ բող ջու թյու նը՝ թույլ տա լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 
126-րդ և 127-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի խախ տում եր։ Այ սինքն` թույլ են տր-
վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 397-րդ և 398-րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված` նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում եր, ո րոնք 
ի րենց բնույ թով է ա կան են և հիմք են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 
մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն Ա.Սու քի ա սյա նին ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 178-րդ և 190-րդ հոդ ված նե րով մե ղա վոր ճա նա չե լու հար ցում ե կել 
է ճիշտ եզ րա հանգ ման, կա յաց րել է գործն, ը ստ է ու թյան, ճիշտ լու ծող դա տա կան 
ա կտ, թույլ չի տվել գոր ծի ել քի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող դա տա կան սխալ, ու ս-
տի ան հրա ժեշտ է այդ մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հու նի սի 
24-ի ո րո շու մը բե կա նել և օ րի նա կան ու ժ տալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավճ ռին։ Մնա ցած, այն է` Ա.Սու քիասյա նին ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան ցա վոր 
ա րար քում մե ղա վոր ճա նա չե լու, այդ թվում նաև` որ պես լրա ցու ցիչ պա տիժ նշա-
նակ ված` 40.000.000 (քա ռա սուն մի լի ոն) ՀՀ դրա մի չա փով գույ քը բռ նագ րա-
վե լու մա սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը 
պետք է թող նել ան փո փոխ։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 162-րդ, 163-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա-
նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 361.1-րդ, 403-406-րդ, 415.1-
րդ, 418.1-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել: Ա շոտ Ար շի կի Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը 
մաս նա կի ո րեն` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով 
և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով ար դա րաց նե լու մա սով, բե կա նել և այդ 
մա սով օ րի նա կան ու ժ տալ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2017 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 2-ի դա տավճ ռին։

2. Ա շոտ Ար շի կի Սու քի ա սյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա-
րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ի ո րո շու մը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 205-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով թող նել ան փո փոխ։

3. Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից հան ցանք նե րի հա մակ ցու թյան 
կա նոն նե րով ամ բաս տա նյալ Ա շոտ Ար շի կի Սու քի ա սյա նի նկատ մամբ նշա նակ-
ված 16 (տասն վեց) տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ մա նը հաշ վակ ցել 2014 թվա-
կա նի հուն վա րի 31-ից մինչև 2020 թվա կա նի հուն վա րի 31-ն Ա շոտ Սու քի ա սյա նի 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վե լու ժամ կե տը, և վերջ նա կան թող նել կրե լու 10 (տա-
սը) տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կում` գույ քի բռ նագ րավ մամբ` ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի 1-ին կե տով` ոչ ա վե լի, քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փը, 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով` 40.000.000 (քա ռա սուն 
մի լի ոն) ՀՀ դրա մի չա փով: Պատ ժի կր ման սկիզ բը հաշ վել Ա շոտ Ար շի կի Սու-
քիասյա նին ար գե լան քի վերց նե լու օր վա նից:

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Սևակ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Մեխակ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Լիլիթ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Գեղամ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Հասմիկ ՋԱԼԱԼՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


