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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ДОСУДЕБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: МНЕНИЕ УЧЕНОГО И ПРАКТИКА1

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ. 
ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԻ ԿԱՐԾԻՔԸ

MODERN RUSSIAN PRE-TRIAL PRODUCTION: AN OPINION OF A 
SCIENTIST AND PRACTICIONER

Исследуя проблемы современного российского досудебного производства 
в свете их соответствия реалиям борьбы с преступностью, автор отмечает, 
что как с точки зрения представителя научного сообщества, так и с позиции 
практикующего юриста, его низкую эффективность и, в первую очередь, таких 
основных институтов, как возбуждение уголовного дела, процессуальные сроки 
расследования, предъявление обвинения, сокращенные формы предварительного 

1 До 2007 г. автор занимал должность заместителя начальника Следственного комитета при МВД 
России.
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расследования, заочное заключение под стражу подозреваемых, обвиняемых, 
скрывшихся от органов предварительного расследования. 

С учетом этого, определяющим в обеспечении прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства является необходимость разработки 
модели досудебного производства, принципиально отличающейся от современной 
модели предварительного расследования. В этой связи в качестве первоочередной 
задачи следует обозначить преодоление сложившейся еще в рамках действия 
УПК РСФСР и нашедшей отражение в УПК РФ заформализованности и 
забюрократизированности российского уголовно-процессуального закона. 
Следствием является недостаточная эффективность досудебного производства, 
поскольку удельный вес направленных следователями органов внутренних дел 
в суд уголовных дел из числа возбужденных за два последних десятилетия 
значительно сократился (с 36 % в 1999 г. до 23 % в 2019 г.).

В числе причин снижения эффективности судопроизводства – значительное 
увеличение объема следственной работы по уголовным делам, сложность 
доказывания новых видов преступной деятельности и ряда других факторов. И 
особо следует выделить те значительные (порядка 260-и из федеральных законов) 
изменения, которые внесены в УПК РФ за последние 17,5 лет его действия. В этой 
связи автор обращает внимание на то, что некоторые из законодательных новаций 
не всегда носили системный характер. Однако необходимость большинства из 
них была обусловлена потребностью правоприменительной практики, что, в 
свою очередь, обусловливалось как изменениями в социально-экономической 
жизни российского государства, так и влиянием на эти процессы компромиссных 
решений законодателя при принятии УПК РФ, а также отказ при его подготовке 
ко второму чтению от реформирования отдельных процессуальных институтов2 
и имевших место за эти годы контрреформ отдельных положений уголовно-
процессуального закона УПК РФ3 и ряд других факторов.

Изложенные выше проблемы совершенствования российского уголовно-
процессуального законодательства нашли свое отражение в ходе их обсуждения 
на Парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ 18 ноября 2013 года4 и там 
же 20 декабря 2016 г., 29 июня 2017 г. и 13 декабря 2018 г., а также в рамках 
представленной 5 апреля 2017 г. на Парламентских слушаниях Дорожной карты 
(2017-2025 гг.) совершенствования уголовного законодательства. Проблемы 
совершенствования досудебного производства обсуждались и на ряде научных 

2 Гаврилов Б.Я., Божьев В.П., Концепция совершенствования досудебного производства в XXI веке: 
мнение науки и практика // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38).С. 74-82.
3 Божьев В.П., «Тихая революция» Конституционного Суда Российской Федерации // Избранное. 2010. 
Юрайт. С. 9-11; Гаврилов Б.Я., Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее // Россий-
ская юстиция. №1. 2018. С. 37-41.
4 Божьев В.П., «Тихая революция» Конституционного Суда Российской Федерации // Избранное. 2010. 
Юрайт. С. 9-11.
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форумов (в мае 2015 г. на Бабаевских чтениях5, на Кутафинских чтениях в апреле 
2016 г.6, в октябре 2018 г. на конференции в Академии управления МВД России7 
и ряде других научных форумах).

Развитие научной мысли и потребности правоприменительной практи-ки 
обусловили принятие законодателем ряда федеральных законов, направленных 
на совершенствование основополагающих институтов действующего УПК РФ. 

В их числе Федеральный закон от 05.06.2007 №87-ФЗ8, которым:
•  из состава органов прокуратуры были выведены следователи с последующим 

образованием Следственного комитета Российской Федерации;
•  была осуществлена передача от прокурора руководителю следственного 

органа полномочий по процессуальному руководству следователями с 
сохранением за прокурором в полном объеме надзорной функции; 

• из УПК РФ исключена норма о согласии прокурора на возбуждение 
уголовного дела, как и в целом его право на принятие данного решения.

К принципиальным решениям законодателя, направленным на 
совершенствование УПК РФ, автор относит:

•  введение в УПК РФ в качестве участника уголовного процесса начальника 
подразделения дознания9, а в последующем – и начальника органа 
дознания10;

• включение в УПК РФ института досудебного соглашения о сотрудничестве11; 
•  значительное расширение Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-

ФЗ12 перечня следственных и иных процессуальных действий в ходе 
проверки сообщения о преступлении, а также возвращение в досудебное 
производство сокращенной формы дознания;

5 Новая теория уголовно-процессуальных доказательств: в рамках шестых «Бабаевских чтений» // 
Вестник Нижегородской правовой академии. Научный журнал. 2015. № 5. 134 с.
6 Современные проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе. Социальные 
технологии и правовые институты: материалы международной научно-практической конференции, 
посвященной 95-летию профессора Полины Абрамовны Лупинской: М.: Проспект. 2016. 583 с. 
7 Гаврилов Б.Я., Урбан В.В., Обеспечение прав и свобод личности как ключевое звено концепции 
современного досудебного производства: видение ученого и практика // Труды Академии управле-
ния МВД России. 2019. № 1 (49). С. 67-72.
8  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
9  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.
10  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения 
полномочий начальника органа дознания и дознавателя: Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ст. 60.
11  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 2009. № 26. Ст. 3139. 
12  О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
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•  введение в УПК РФ нормы-принципа – ст. 61 УПК РФ «Разумный срок 
уголовного судопроизводства»13 и ряд других нововведений, на принятии 
которых автор, как правоприменитель, настаивал ещё в конце 90-х гг. при 
подготовке УПК РФ ко второму чтению.

Одной из основных причин забюрократизированности и заформализованности 
современного российского уголовного судопроизводства при его низкой 
эффективности, о чем отмечено выше, является то, что ряд положений УПК 
РФ содержит в себе правовые нормы УПК РСФСР 1922 и 1960 гг., несмотря 
на произошедшие существенные изменения в политическом, социально-
экономическом и правовом содержании российской государственности и, в 
целом, общественной жизни.

Одновременно, ведя речь о необходимости совершенствования уголовно-
процессуального законодательства, вряд ли возможно в современных условиях 
изменения уголовного судопроизводства, предусматривающие радикальный 
пересмотр форм предварительного расследования, что предлагает ряд ученых-
процессуалистов14. 

С учетом изложенного, позиция автора заключается в необходимости 
осуществления законодателем последовательной политики в части пересмотра 
отдельных процессуальных институтов, оказывающих негативное влияние на 
эффективность предварительного расследования, в том числе учитывая мнение 
научного сообщества и практикующих юристов.

Предлагаемые изменения должны быть направлены на:
•  пересмотр положений ч. 1 ст. 162 УПК РФ о двухмесячном сроке предвари-

тельного следствия, поскольку сама эта норма перешла без изменений 
из УПК РСФСР 1922 года, и, соответственно, ее содержание сегодня не 
соответствует введенной в УПК РФ норме-принципу (ст. 61УПК РФ) о 
разумном сроке уголовного судопроизводства, который в соответствии 
с Постановлением Пленума Верховного Суда от 29.03.2016 № 11-П15 по 
уголовным делам не должен превышать 4 лет;

•  актуальной с точки зрения правоприменителя является наша позиция  об 
увеличении первоначального срока содержания обвиняемого под стражей 
(2 месяца), в который входят от 10 до 30 суток (вместо 5 суток в редакции 
УПК РФ 2001 г.) для утверждения прокурором обвинительного заключения 

13 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
14 Александров А.С., Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права 
РФ и комментарий к ней. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 304 с.
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»: [электронный ресурс] // 
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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или принятия иного решения по поступившему к нему уголовному делу (ч. 
1 и ч. 11 ст. 221 УПК РФ) и ещё 14 суток для принятия судом (судьей) в 
порядке ч. 1 ст. 227 УПК РФ соответствующего решения; 

•  сегодня сложились необходимые правовые условия для исключения из 
УПК РФ института предъявления обвинения, поскольку его, например, 
не предусматривали нормы Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
На протяжении ряда десятилетий уже в советский период предъявление 
обвинения являлось правовым основанием допуска защитника к участию в 
уголовном деле. Сегодня в соответствии с ч. 11 ст. 144 и п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ участие адвоката-защитника предусмотрено уже с момента проверки в 
отношении лица сообщения о преступлении, когда фактически уголовное 
дело еще не возбуждено. Кроме того, действующий УПК РФ фактически 
нивелировал различия в правовом статусе подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) 
и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ). К числу аргументов за отмену данного 
института следует отнести и тот факт, что в суд за 17,5 лет действия УПК 
РФ направлено более 5 млн. уголовных дел, расследованных в форме 
дознания, без «классического» предъявления обвинения.

В исследовании проблем реформирования досудебного производства, 
автором16 значительное внимание уделено эффективности реализации 
Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ, в части выделения следователей 
из состава органов прокуратуры с последующим созданием Следственного 
комитета Российской Федерации и дифференциации процессуальных полномочий 
и надзорной функции между прокурором и руководителем следственного органа, 
на что указано выше. Приведенные ниже статистические данные о многократном 
(почти в 3 раза по уголовным делам, расследованным следователями органов 
внутренних дел и в 5 раз – по делам следователей Следственного комитета 
РФ) снижении числа оправданных судами лиц, позволяет автору сделать 
вывод о качественно более высоком в условиях изменившегося закона уровне  
процессуального контроля и прокурорского надзора.

Таблица 1. 
Статистические данные о состоянии законности в 

деятельности следственного аппарата17

Период

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по 
направленным в суд делам, из них незаконно, необоснованно 

содержавшихся под стражей

След. МВД
Из них 

содержалось под 
стражей

Следователи 
прокуратуры и 

СК РФ

Из них 
содержалось 
под стражей

2006 1372 – 2,0 524 1885 – 18,0 954

16 Гаврилов Б.Я., Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее // Российская Юстиция. 
2018. № 1. С. 37-41.
17 Статистические данные о результатах следственной работы по форме I-E за 2006-2019 гг. 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

8

2013 509 – 1,3 250 654 – 5,8 411
2017 402 – 1,1 164 539 – 4,8 219
2018 405 – 1,2 158 591 – 5,5 271
2019 412 (-0,7%) 142 629 (+21,9) 303

О повышении уровня надзорной деятельности прокурора за качеством 
расследования, по мнению автора18, свидетельствуют и приведенные в таблице 2 
данные, с одной стороны, об увеличении количества возвращенных прокурорами 
уголовных дел для дополнительного расследования при одновременном, с другой 
стороны, о снижении (почти в 4 раза) количества возвращенных судом в порядке 
ст. 237 УПК РФ уголовных дел прокурору, как результат реализации надзорной 
функции прокурора, освобожденного от опеки над следствием.

Таблица 2.
Статистические данные о качестве расследования уголовных дел19.

Период

Возвращено прокурором уголовных дел для 
дополнительного расследования

Возвращено дел судом 
прокурору в порядке 

ст. 237 УПК  (судом для 
доследования)

Следова-
телям
МВД

Удельный
вес (в %)

След. 
прокурат. 
и СК РФ

Удельный 
вес (в %)

Всем 
органам 

расследо-
вания

В т.ч. 
след-м/
уд.вес
(в %)

1999 21249 2,7 1102 1,4 41340 34209 – 4,0%

2006 18373 3,3 1286 0,8 35930 –
2018 17791 5,6 3569 3,6 6468 4668 – 1,1%
2019 18543 6,3 3374 3,6 6466 4417 – 1,0%

Не менее актуальным представляется и решение законодателя о введении 
в число участников уголовного процесса Федеральным законом от 06.06.2007 
№ 90-ФЗ начальника подразделения дознания, на чем автор настаивал еще до 
принятия УПК РФ и в течение последующих 5-ти лет его действия, обеспечило 
улучшение состояния законности за счет повышения уровня прокурорского 
надзора по уголовным делам, расследованным в форме дознания. Это нашло свое 
отражение в статистических показателях работы дознавателей, выразившееся в 
сокращении более, чем в 2 раза числа оправданных (с 330 лиц в 2006 г. до 140 
– в 2019 г.) и, соответственно, их доли на 1 тыс. обвиняемых по направленным в 
суд уголовным делам (с 0,73 – в 2006 г. до 0,39 – в 2019 г.), при одновременном 
усилении прокурорского надзора, о чем свидетельствует увеличение с 6810 в 

18 Гаврилов Б.Я., Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее // Российская Юстиция. 
2018. № 1. С. 37-41.
19 Статистические данные о результатах следственной работы по форме I-E за 1999-2019.
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2006 г. до 11659 в 2019 г. количества уголовных дел, возвращенных прокурором 
дознавателям для дополнительного расследования и, соответственно, сокращение 
доли таких дел, возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ (до 
1800 уголовных дел в 2019 г.).

Одновременно в числе актуальных проблем современного досудебного 
производства автору видится необходимость принципиального реформирования 
таких процессуальных институтов, как:

•	 дознание в сокращенной форме путем замены его на протокольную 
форму, предусматривающую расследование уголовного дела в отношении 
конкретного лица в течение 48 часов при признании им факта совершения 
преступления и при условии, что не потребуется производство всего 
комплекса следственных действий. Данная форма расследования не 
предусматривает стадии возбуждения уголовного дела, а также допускает 
возможность ограничения перечня следственных действий допросом 
подозреваемого и потерпевшего или свидетеля совершенного преступления;

•	 избрание по судебному решению «заочно» меры пресечения в виде 
содержания под стражей в отношении лиц, скрывшихся от органов 
расследования и объявленных в федеральный розыск, число которых 
достигает 100 тыс. в год. При задержании такого лица вне места 
производства предварительного расследования оно в течение 48 часов 
должно быть доставлено в суд по месту задержания, где в судебном 
заседании устанавливается личность задержанного и проверяется, не 
отменено ли решение суда о заключении данного лица под стражу, а 
после доставления к месту расследования данное лицо доставляется в суд, 
избравший меру пресечения, для решения вопроса об оставлении меры 
пресечения в силе либо её изменении;

•	 возбуждение уголовного дела. Наличие в УПК РФ стадии возбуждения 
уголовного дела повлекло за собой значительное (в 2 раза) сокращение 
уровня уголовно-процессуального реагирования должностных лиц органов 
предварительного расследования на поступившие в правоохранительные 
органы заявления, сообщения о преступлениях. Объективно это подтверж-
дается существенным снижением (с 3,3 млн. дел в 2006 г. до 1,7 млн. дел 
в 2019 г.) количества возбужденных уголовных дел. Более того, из числа 
расследованных, порядка 70-80% уголовных дел (в зависимости от региона) 
приостанавливается производством20. Одновременно за этот период на 1,5-
2,3 млн. возросло количество «отказных» материалов, при фактической 
неизменности числа зарегистрированных сообщений о преступлениях, о 
чем автором подробно изложено в ранее опубликованных материалах21. 

20 Статистические данные о результатах следственной работы за 2012-2019 гг. 
21 Божьев В.П., Гаврилов Б.Я., Соответствует ли отказ в возбуждении уголовного дела идеологии 
современной уголовно-правовой политики России // Вестник Санкт-Петербургского университета 
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Таблица 3.
Статистические данные о разрешении сообщений о преступлениях  

за 2006-2019 гг.22

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Всего зарегистрировано 
сообщений
о преступлениях (млн.)

10,7 11,7 11,8 12,2 11,6 10,3 9,8 9,9

Возбуждено уголовных дел 
(млн.) 3,3 1,78 1,73 1,89 1,85 1,78 1,65 1,7

В т.ч. удельный вес к числу 
сообщений
о преступлениях (в %)

30,8 15,2 14,6 15,5 15,9 16,8 16,8 17,1

Количество (без повторных) 
«отказных» материалов 
(млн.)

4,5 6,7 6,7 6,8 6,8 6,3 6,0 6,0

Исключение ст.ст. 146 и 148 УПК РФ и тем самым принципиальное изменение 
начала производства по уголовному делу обусловлено и складывающейся с 
учетом решений Конституционного Суда РФ23 и Верховного Суда РФ24 судебно-
следственной практикой о необходимости возбуждения самостоятельного 
уголовного дела при выявлении нового преступления лицом, в  отношении 
которого оно ранее было возбуждено, или при установлении нового лица, 
совершившего преступление, по факту которого уже возбуждено основное дело, 
что, по нашему мнению, противоречит многолетней практике расследования и 
правовому содержанию остающейся неизменной на протяжении 55 лет норме о 
возбуждении уголовного дела и ч. 1 ст. 448 действующего УПК РФ, не требующей 
вынесения самостоятельного постановления о возбуждении уголовного дела, 
если оно возбуждено в отношении другого лица.

Приведенные в статье предложения автора по совершенствованию 
современного досудебного производства поддерживаются в российском научном 
сообществе и среди практикующих юристов. С учетом этого, перед законодателем 
стоит задача формирования доктрины досудебного производства, отражающей 
произошедшие в социально-политической, экономической и правовой жизни 
российского государства изменения, чему препятствует устоявшийся в нашем 
сознании стереотип незыблемости названных выше процессуальных институтов.

МВД России. 2018. № 2 (78). С. 74-78.
22 Сведения о результатах разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях в органах внутренних дел // Статистические данные ГИАЦ МВД 
Росси по форме 4-Е за 2006-2019 гг.
23 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарянца Андрея Эммануиловича на 
нарушение его конституционных прав статьями 241 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
частью первой статьи 46, статьями 57, 80, частью первой статьи 108, статьями 171, 172 и 195 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2006 г. № 343-О // [электронный ресурс]: http://sudbiblioteka.ru/ks.
24 Кожокарь В.В., Возбуждение уголовного дела: правовая позиция Конституционного Суда и 
Верховного Суда РФ // Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 1. – С. 20-22.
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Ամփոփում: Հոդվածում վերլուծվել է ռուսական մինչդատական վարույթի հրատապ 
խնդիրները, որոնք ներկայացված են իրավական պրակտիկայի տեսանկյունից՝ 
ներկայացնելով դատավարական մի շարք ինստիտուտների ցածր արդյունավետության 
պատճառները: Հեղինակն առաջնահերթությունների շարքին է դասում քրեական գործով 
վարույթը սկսելու և մեղադրանք առաջադրելու ընթացակարգային կանոնների փոփոխման, 
նախաքննության դատավարական ժամկետների գործող ինստիտուտում քրեական 
դատավարության ողջամիտ ժամկետի սկզբունք-նորմի կիրառման (ՌԴ ՔԴՕ 61–րդ հոդված), 
նախաքննության արձանագրության ձևաչափի վերանայման, ինչպես նաև դատարանի 
որոշմամբ նախաքննական մարմիններից թաքնվող և դաշնային հետախուզման մեջ գտնվող 
մեղադրյալների կալանավորման վերաբերյալ նորմերի կարգավորման անհրաժեշտությունը:

Annotation. The article examines the topical problems of Russian pre-trial proceedings, set out 
from the point of view of law enforcement practice and identifying the reasons for the low efficiency 
of a number of procedural institutions. Among the top priorities, the author considers the need to 
change the procedural rules for starting criminal proceedings and bringing charges; implementation 
of the principle-norm on a reasonable time frame for criminal proceedings (Article 61 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation) in the current institution of procedural terms 
of investigation; the need to develop a protocol form for preliminary investigation; regulation of 
the rules on the detention by court decision of the accused, hiding from the bodies of preliminary 
investigation and declared on the federal wanted list.

Ключевые слова: прокурор, следователь, дознаватель, суд, предварительное расследова-
ние, досудебное производство, процессуальные сроки, предъявление обвинения, заключение 
под стражу, протокольная форма расследования.

Բանալի բառեր - դատախազ, քննիչ, հետաքննիչ, դատարան, նախաքննություն, մինչդատա-
կան վարույթ, դատավարական ժամկետներ, մեղադրանքի առաջադրում, կալանավորում, 
քննության արձանագրային ձևաչափ:

Keywords: prosecutor, investigator, interrogator, court, preliminary investigation, pre-trial 
proceedings, procedural terms, indictment, detention, protocol form of investigation.
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 ՄԻՆՉ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 

Օ ՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵ ՏԱ ԽՈՒ ԶԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ 
Ա ՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

SOME ISSUES OF JUDICIAL SUPERVISION OF PRE-TRIAL 
INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF FEATURES OF 

INTELLIGENCE AND TRACKING ACTIVITY

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
НАД ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ումերի (այ սու հետ՝ Օ ՀՄ-ների) ի րա-
կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի ու պայ ման նե րի ի րա վա կան հիմ քե րը նախատեսված 
են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րով, ի նչ պես նաև «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով (այ սու հետ՝ Օ ՀԳ օ րենք): Այ դու հան դերձ, Օ ՀՄ-նե րի 
ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի ու պայ ման նե րի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա-
ցում կազ մե լու հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք դի տար կել օ պե րա տիվ-հե տա խու-
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զա կան գոր ծու նե ու թյան (այ սու հետ՝ Օ ՀԳ) նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի, ի նչ պես 
նաև սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ը նդ հա նուր առ-
մամբ Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րը: 

Այս պես, Օ ՀԳ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյու նը մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա տու-
թյուն նե րը, պե տա կան ու հա սա րա կա կան ան վտան գու թյու նը հա կաի րա վա կան 
ո տնձգու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով` օ րեն քով նա խա տես ված օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցումն է»:

 Նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է Օ ՀԳ-ի նպա տակ նե րը, ո րոնց շար-
քում Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րի տե սան կյու նից՝ կա րե լի է ա ռանձ-
նաց նել՝

1) հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մը, բա ցա հայ տու մը, կան խու մը և 
խա փա նու մը.

2) հան ցա գոր ծու թյու նը նա խա պատ րաս տող, կա տա րող կամ կա տա րած ան-
ձանց հայտ նա բե րու մը. (…)»։

 Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ «Ք րե ա կան դա տա վա րու թյուն ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րը պար տա վոր են ձեռ նար կել բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, որ պես-
զի ի րենց գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում` քրե ա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված 
ա րարք կա տա րած յու րա քան չյուր ոք բա ցա հայտ վի և քրե ա կան օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րում և սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով պա տաս խա նատ-
վու թյան են թարկ վի»։ 

ՕՀԳ օ րեն քի ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ 
Օ ՀԳ-ի ա ռանց քային նպա տա կը մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա-
տու թյուն նե րը, պե տա կան ու հա սա րա կա կան ան վտան գու թյու նը հա կաի րա վա-
կան ո տնձգու թյուն նե րից պաշտ պա նելն է, ի նչն օ րենս դի րն Օ ՀԳ-ն սահմանելիս 
դի տար կել է որպես դրա բա ղադ րա տարր՝ դրա նով ի սկ ը նդ գծե լով վերջինիս 
կար ևո րու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
նպա տակ նե րին, ա պա պետք է նշել, որ դրանք, ի տար բե րու թյուն 3-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված նպա տա կի, ա ռա վել մաս նա վոր, ճյու ղային բնույթ են կրում, ո րո-
շա կի վե րա պա հում ե րով՝ կա րող են բնու թագր վել նաև որ պես խն դիր ներ՝ նկա-
տի ու նե նա լով նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի 
սահ ման ման բա ցա կա յու թյու նն Օ ՀԳ օ րեն քում: Այս տե սան կյու նից հարկ է նշել, 
որ թեև մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տե սա կետ կա, որ Օ ՀԳ օ րենսդրու-
թյամբ ան հրա ժեշտ է սահ մա նել նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև 
դր ված խնդիր նե րը1, այ նու ա մե նայ նիվ կար ծում ե նք, որ Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի ա ռջև դր վող խն դիր նե րը հարկ է դի տար կել վեր ջին նե րից գոր ծու-

1 Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Նալ բան դյան Ռ., Քի նակ ցյան Ա. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու-
նե ու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան զար գաց ման ո րոշ հե ռան կար նե րի 
մա սին// Գի տա գործ նա կան վեր լու ծու թյուն, Եր ևան, 2020, է ջեր 24-32:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

14

նե ու թյու նը կար գա վո րող ճյու ղային օ րենսդ րու թյան ի րա վա կար գա վո րում ե րի 
հա մա տեքս տում: 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք փաս տել, որ Օ ՀԳ-ն ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից 
օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող 
պե տա կան գոր ծու նե ու թյան ի նք նու րույն տե սակ է, ո րը նպա տակ է հե տապն դում 
բա ցա հայ տել, կան խել և խա փա նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հայտ-
նա բե րել հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րող և կա տա րած ան ձանց։ Այլ կերպ` ՕՀԳ-ի 
շր ջա նա կում ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ հե տապն դե լով 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տակ, օ ժան դա կում են քրե ա կան 
վարույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ մա նը և քրեա-
կան հե տապնդ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձրացմանը 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր-
ծով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա ն) ար ձա նագրում 
առ այն, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյունն ա ռանձ նա նում է իր 
հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույ թով։ Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը նպա տա կաուղղ ված է են թադ րյալ 
հան ցանք նե րի, դրանք են թադ րա բար նա խա պատ րաս տող, կա տա րող կամ կա-
տա րած ան ձանց հայտ նա բեր մանն ու պարզ մա նը, այդ կա պակ ցու թյամբ ան հրա-
ժեշտ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր մա նը։ Այ սինքն` օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի ջո ցա ռում ներն ի րենց հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույ թով միտ ված 
են նա խա պատ րաստ վող, կա տար վող կամ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան դեպ-
քե րի և դրանք կա տա րող ան ձանց հնա րա վո րինս ա րագ բա ցա հայտ մա նը, ո րին 
ան մի ջա պես հա ջոր դում է ստաց ված տվյալ նե րի ամ րագ րու մը քրեա դա տա վա րա-
կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մամբ։ Այս պես, 
հե տաքն նու թյան փու լում (ընդգծումը՝ հեղինակներինն է) օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ ա պա հով վում է « տաք հետ քե րով» 
հան ցա գոր ծու թյան քն նու թյու նը, ի սկ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում (ընդգծումը՝ 
հեղինակներինն է)այն նաև օ ժան դա կում է քն նի չի դա տա վա րա կան գոր ծու նե-
ու թյա նը, ե րբ քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մը բա վա րար չէ քրեա կան հե-
տապնդ ման խն դիր նե րի ար դյու նա վետ ի րաց ման հա մար, և հան ցա վո րու թյան 
դեմ պայ քա րի հան րային շա հը պա հան ջում է նաև գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող ա ռան ձին հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի կի րա ռում2։ 

Կար ևո րե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար ձա նագ րում Օ ՀԳ-ի բո վան դա կային 
դի տարկ ման տե սան կյու նից՝ այ դու հան դերձ, հարկ է նկա տել, որ Օ ՀՄ-ներ կա-
րող են ի րա կա նաց վել նախ քան հե տաքն նու թյան կամ նա խաքն նու թյան փու լը՝ 
Օ ՀԳ օ րեն քով նա խա տես ված կար գով Օ ՀԳ մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր-
նե րի լուծ ման նպա տակ նե րով: Ը նդ ո րում, հատ կան շա կան է, որ ոչ բո լոր դեպ-

2 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով 2019 թվա կա նի ապ րի լի 
11-ի Ե ԿԴ/0229/01/16 ո րոշ ման 17.1-րդ կե տը: 
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քե րում են, որ Օ ՀԳ-ի նշ ված փու լին կա րող են հա ջոր դել քրե ա դա տա վա րա կան 
մյուս փու լե րը՝ նկա տի ու նե նա լով յու րա քան չյուր դեպ քում նա խա պատ րաստ վող 
կամ կա տար վող հան ցա գոր ծու թյան խա փան ման, կանխ ման կամ նա խա կանխ-
ման, ի նչ պես նաև դրանք կա տա րող ան ձանց հայտ նա բեր ման, ինչպես նաև այդ 
փուլում որոշակի խնդիրների լուծման հնարավորությունը:

  Հետ ևա բար, Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյան մա սին դա տո ղու-
թյուն ներ ա նե լիս՝ հարկ է նկա տի ու նե նալ ոչ մի այն հե տաքն նու թյան կամ նա-
խաքն նու թյան փու լում, այլև դրանց նա խոր դող՝ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման փու լում 
վերջիններիս կա տար ման հնա րա վո րու թյան փաս տը:

Խնդ րո ա ռար կայի հետ կապ ված՝ կար ևոր է բա ցա հայ տել Օ ՀԳ օ րեն քում օգ-
տա գործ վող ո րոշ եզ րույթ ներ, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, բնո րո շում են Օ ՀԳ-ի է ու-
թյու նը, նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րի հիմ ա կան ա ռա քե լու թյու նը: 

Այս պես, ը ստ բա նա սի րա կան ի մաս տի՝ « բա ցա հայ տում»3 ա սե լով՝ հաս կաց-
վում է ի հայտ բե րել, բաց ա նել, եր ևան հա նել, « կան խում»4՝ նա խօ րոք ձեռ նարկ-
ված մի ջո ցա ռում ե րի շնոր հիվ վե րաց նել սպառ նա լի քը, որ ևէ բա նի ի րա գոր ծե-
լուն խան գա րել, ա ռաջն առ նել, ար գե լա կել, ի սկ « խա փա նում»5՝ որ ևէ մի ջո ցառ-
ման նա խա պատ րաս տու թյու նը կամ ըն թաց քը խան գա րել, ար գե լել: 

ՕԳՀ օ րեն քում Օ ՀԳ-ի նպա տա կը սահ մա նող հիմ ա կան եզ րույթ նե րի հա-
մա կար գային վեր լու ծու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներն ամ բող ջո վին նպա տա կաուղղ ված են տար բեր ե ղա-
նակ նե րով հնա րա վոր հան ցա վոր ա րարք նե րի կա տա րու մը բա ցա ռե լուն կամ 
նա խա պատ րաստ վող և/ կամ ար դեն կա տար ման փու լում գտն վող ա րարք ներն 
ա վար տին հասց նե լը խո չըն դո տե լուն, ի նչ պես նաև հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ներգ րավ ված ան ձանց բա ցա հայ տե լուն:

Վե րոգ րյա լը պայ մա նա վո րում է Օ ՀԳ-ի յու րա հա տուկ բնույ թը, ո րն ան կյու նա-
քա րային նշա նա կու թյուն ու նի հատ կա պես դա տա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա-
նա կում Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման հիմ քե րի, ար դյունք նե րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ-
նա վոր վա ծու թյան դա տա կան ստուգ ման ըն թաց քում հան րային ու մաս նա վոր 
շա հե րի հա վա սա րակշ ման հա մա տեքս տում: 

Ակն հայտ է, որ ո րոշ Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում մի ջամ տու թյուն է 
տե ղի ու նե նում մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին, ո ւս-
տի նույ նիսկ ո րո շա կի Օ ՀՄ-ի ը նտ րու թյան հար ցի լուծ ման, ի նչ պես նաև դրա 
ի րա կա նաց ման ո ղջ ըն թաց քում հար կա վոր է նկա տի ու նե նալ մար դու ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ պե տու թյան կող մից 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը` մշ տա պես պահ պա նե լով հան րային շա հի 
և ան հա տի շա հե րի միջև ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյու նը։ Մաս նա վո րա-

3 Տե՛ս Ա ղա յան Է. Բ., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Եր ևան, 1976, էջ 182:  
4 Տե՛ս նույն աշ խա տու թյու նը, Էջ 688:
5 Տե՛ս նույն աշ խա տու թյու նը, Էջ 572:
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պես, ի նչ պես ը նդ գծում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վերը 
վկայակոչված գոր ծով, Օ ՀԳ-ի բնույ թից ել նե լով` ի րա վա սու մար մին ներն ա ռա-
ջադր ված խն դիր նե րը լու ծե լու նպա տա կով, հա մա պա տաս խան մի ջո ցառ ման տե-
սակն ը նտ րե լիս և այն ի րա կա նաց նե լիս, ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց վող մի ջամտու թյան դեպ քում` հա մա չա փու թյան սկզ բուն քին հա մա հունչ 
պետք է ա պա հո վեն նաև ար դար դա տաքն նու թյան, ան ձնա կան և ըն տա նե կան 
կյան քը հար գե լու և այլ հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի հա մար-
ժեք պաշտ պա նու թյու նը6։ 

Այդ հա մա տեքս տում, հարկ է վկա յա կո չել Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո-
րո շում ներն առ այն, որ «երբ (…) հա վա սա րակշ ռու թյան էր բեր վում մի կող մից` 
գաղտ նի հս կո ղու թյան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ ան վտան գու թյու նը պաշտ պա նե լու 
պա տաս խա նող պե տու թյան շա հը, ի սկ մյուս կող մից` դի մու մա տո ւի ան ձնա կան 
կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան լր ջու թյու նը, 
ի րա վա սու ազ գային մար մին ներն ու նեն սե փա կան հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի լու-
սանցք պատ շաճ այն մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, ո րոնք կօգ տա գործ վեն 
ազ գային ան վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան օ րի նա կան նպա տա կին հաս նե-
լու հա մար: Այ դու հան դերձ, (ը ստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի) պետք է գո յու թյուն ու նե նան չա րա շա հում նե րից զերծ պա հող բա վա րար 
և արդյու նա վետ ե րաշ խիք ներ: Այս պի սով, դա տա րա նը հաշ վի է առ նում գոր ծի 
բո լոր հան գա մանք նե րը, օ րի նակ` հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րի բնույ թը, տա րած-
ման տի րույ թը և տևո ղու թյու նը, դրանց կար գադր ման հա մար պա հանջ վող պատ-
ճառ նե րը, դրանց թույ լատ րե լու, կա տա րե լու և հս կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
մար մին նե րը, ի նչ պես նաև ներ պե տա կան ի րա վուն քով նա խա տես ված ի րա վա-
կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի տե սա կը»7։ 

Ա վե լին, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ հե տապնդ վող նպա տակ-
նե րի կա տար մանն ո ւղղ ված մի ջոց նե րի ը նտ րու թյու նը սկզ բուն քո րեն ը նկ նե լով 
պե տու թյան սե փա կան հայե ցո ղու թյան լու սանց քի շր ջա նա կում` ու նե նում է լայն 
կամ նեղ դրս ևո րում` ել նե լով պաշտ պա նու թյան են թա կա ի րա վուն քի բնույ թից։ 
Օ րի նակ` « հաշ վի առ նե լով ան ձի ի նք նու թյան ի նք նո րոշ ման և ֆի զի կա կան ու բա-
րո յա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան հա մար [Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի] 8-րդ հոդ վա-
ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի ա ռանց քային կար ևո րու թյու նը՝ պե տու թյուն-
նե րին վե րա պահ ված սե փա կան հայե ցո ղու թյան լու սանց քը բնա կա րա նի հար ցե-
րում ա վե լի նեղ է, ե թե խոս քը գնում է մի այն [Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի] թիվ 1 
ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պաշտ պան ված ի րա վունք նե րի մա սին»8։ 

6 Ը նդ ո րում, հան րային և մաս նա վոր շա հե րի միջև ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին ը նդ գծ վում է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2020 թ. ապ րի լի 
28-ի ՍԴՈ 1526 ո րոշ ման 4.4-րդ կե տում Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման թույլտ վու թյան ո րո շում ե րի բո-
ղո քարկ ման հա մա տեքս տում: 
7 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` «Roman Zakharov v. Russia» գոր ծով 2015 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 47143/06, կետ 232, «Irfan Guzel v. Turkey» գոր ծով 
2017 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 35285/08, կետ 85:  
8 Տե՛ս «Gladysheva v. Russia» գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` 2011 թվա կա նի 
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Այս պես, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի 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 վունք:
2. 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 տեu ված է o րեն-
քով և ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հաuա րա կու թյու նում՝ ի շահ պե տա կան 
ան վտան գու թյան, հա uա րա կա  կան կար գի կամ ե րկ րի տն տեuա կան բա րե կե ցու-
թյան, ի նչ պեu նաև ան կար գութ յուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, 
ա ռող ջու թյան կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նութ յան կամ այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րի և ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով»: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է « մաս նա վոր հա-
ղոր դակ ցութ յան» գաղտ նի ու թյու նը՝ ան կախ հա ղոր դակ ցու թյան բո վան դա կու-
թյու նից (…) և ան կախ դրա ձևից: Դա նշա նա կում է, որ 8-րդ հոդ վա ծի պաշտ պա-
նու թյու նը վե րա բե րում է բո լոր այն « փո խա   նա կում ե րի» գաղտ նի ու թյա նը, ո րոնց 
մի ջո ցով ան հատ նե րը հա ղոր դակց վում են միմ յանց հետ: («Frerot v. France», 
12.06.2007, գան գատ 70204/01, § 53): 

Ազ գային դա տա րան նե րի խն դիրն է վե րահս կել և ա պա հո վել, որ պես զի ի րա-
վա սու մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը չխախ տի Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րը: Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի-
ջամ տութ յու նը թույ լատր վում է մի այն այն դեպ քում, 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 կութ յու նում (…) ան կար-
գու թյուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման հետ»: Ո ւս տի մի ջամ տու-
թյու նը թույ լատ րած ո րո շու մը պետք է ցույց տա, թե ի նչ պես են ազ գա յին դա տա-
րան նե րը կի րա ռել 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը: 

Օ ՀՄ- նե րի կոնկ րետ տե սակն ը նտ րե լիս, ել նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց վող մի ջամ տու թյան բնույ թից, պե տու թյա նը վե րա պահ ված 
հայե ցո ղա կան տի րույ թի տար բե րակ ման գա ղա փարն ար տա ցոլ ված է նաև Օ ՀԳ 
օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն` «[ Ներ քին դի տում, նա մա-
կագ րու թյան, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դումն ե րի վե րահս կում, հե-
ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կում, ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մատ-
չե լի ու թյան ա պա հո վում և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի գաղտ նի վե րահս կում] 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րը կա րե լի է ան ցկաց նել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ ան ձը, ու մ նկատ մամբ պետք է դրանք ան ցկաց վեն, կաս կած վում 
է ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ, և ե թե կան 
հիմն ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռումն ան ցկաց նող մարմն ի կող մից սույն օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րումն ան հնա րին 
է»:

դեկ տեմ բե րի 6-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 7097/10, կետ 93։
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 Փաս տո րեն կարող ենք արձանագրել, որ օ րենս դի րը ո րոշ խումբ ՕՀՄ-նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար նա խա տե սե լով լրա ցու ցիչ չա փա նիշ ներ` սահ մա նա փա-
կել է դրանք ը նտ րե լու ի րա վա կի րա ռո ղի հայե ցո ղու թյան լու սանց քը։ Հաշ վի առ-
նե լով, որ թվարկ ված Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց մամբ լուրջ մի ջամ տու թյուն է տե ղի 
ու նե նում ան ձի ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քին՝ 
օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ այն կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես ե րբ` 

ա) ան ձը, ո րի նկատ մամբ պետք է դրանք կի րառ վեն, կաս կած վում է ծանր և 
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ, և 

բ) ե թե կան հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում ան ցկաց նող մարմ նի կող մից օ րեն քով իր վրա դր ված 
խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե-
րում ան հնա րին է: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ վե րը նշ ված Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է օ րենսդ րի սահ մա նած եր կու հիմ ա կան չա փա նիշ-
նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

Ա ռա ջին չա փա նի շի վե րա բե րյալ հարկ է նկա տել, որ դրա օ րենսդ րա կան ձևա-
կեր պու մը, թերևս, հս տա կեց ման կա րիք ու նի, հա կա ռակ պա րա գա յում այն տա-
րըմբռ նում ե րի տե ղիք է տա լիս: Ը նդ ո րում, խնդ րո ա ռար կայի վե րա բե րյալ մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ նույն պես տե սա կետ կա, որ « կաս կած վում է 
ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ» ձևա-
կեր պու մը բա վա կա նին լայն մեկ նա բա նու թյան տե ղիք տվող ձևա կեր պում է 9։ Այս 
կա պակ ցու թյամբ մի ան գա մայն հարկ է հա մա ձայ նել այն կար ծի քին, ը ստ ո րի՝ 
նման ձևա կեր պու մից հնա րա վոր չէ մի ան շա նակ են թադ րել, որ ան ձը պետք է 
ու նե նա որ ևէ դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, ի սկ մի գու ցե դա պար տա դիր չէ՞, 
ի սկ ե թե պար տա դիր է, ձևա կեր պու մը են թադ րում է մի այն կաս կա ծյա լի՞ կար գա-
վի ճակ, թե՞ նաև մե ղադ րյա լի: Աս վա ծը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև «ե թե 
կան հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ» ձևա կերպ մա նը. ի ՞նչ չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա 
է ո րոշ վում ա րդյո՞ք հա վա քագր ված ա պա ցույց նե րը հիմ նա վո՞ր են, թե՞ ո չ10: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է փաս տել, որ ա ռն վազն եր կու հիմ նա կան հաս կա ցու-
թյուն ճշգրտ ման կա րիք ու նեն, դրանք են՝ « կաս կած վել» ու « ծանր և ա ռանձ նա-
պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ա ռա ջինի 
պա րա գա յում կա րիք կա ճշգր տե լու կաս կա ծան քի բո վան դա կու թյու նը, սահ ման-
նե րը, ի նչ պես նաև դրա շե մը՝ հիմ ա վոր կաս կած հաս կա ցու թյան տե սան կյու-
նից: Խն դիրն ա ռա վել կար ևոր վում է, ե րբ նշ ված Օ ՀՄ-ներն ի րա կա նաց վում են 
դեռևս Օ ՀԳ փու լում, նախ քան քրե ա կան գոր ծով վա րույթ նա խա ձեռ նե լը: Տվյալ 

9 Տե՛ս Հա կո բյան Գ., Հե տաքն նու թյու նը՝ որ պես գոր ծու նե ու թյան ձև, և դրա դա տա վա րա կան ե րաշ-
խիք ներն՝ ը ստ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի//ՀՀ քր.  դատ. օ ր.-ի նա-
խագ ծի հիմ ախն դիր նե րին նվիր ված գիտ. Հոդվ. ժո ղո վա ծու, Եր., ՀՀ ի րավ. մի ու թյուն, 2014, էջ 133:ա
10 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմ ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րում ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 46: 
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պարագայում Օ ՀԳ փու լում, ե րբ օ պե րա տիվ տվյալ ներ են ստաց վում որ ևէ ան-
ձի կամ ան ձանց կող մից նշ ված տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա պատ-
րաստ ման կամ կա տար ման մա սին, ա պա խո սել կաս կած վե լու մա սին հիմ ա վոր 
կաս կա ծի տե սան կյու նից ա ռն վազն տե ղին չէ: Այլ կերպ, մեր կարծիքով, ստաց-
ված օ պե րա տիվ տվյալ նե րի վրա հի մված կաս կա ծան քի բովանդակությունը չի 
կա րող հավասարեցվել քրե ա դա տա վա րա կան կաս կա ծան քի բո վան դա կու թյանը: 

Խնդ րո ա ռար կա հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում է մի ա ժա մա նակ ան ձին ծանր և 
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ կաս կա ծե լու փաս-
տին, քա նի որ օ րենսդ րա կան նմա նօ րի նակ ձևա կեր պու մից բխում է եր կու պայ-
մա նի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն՝ հիմք ըն դու նե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րում ե րը: 

Այս ա ռու մով Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար-
դա րա ցի ո րեն նշում է, որ Օ ՀՄ-ն կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տը և նոր մե րը 
պետք է « բա վա կա նա չափ հս տակ ձևա կերպ ված լի նեն, որ պես զի քա ղա քա ցի նե-
րին պատ շաճ կեր պով ո ւղ ղու թյուն տր վի, թե ո րոնք են այն հան գա մանք ներն ու 
պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում և ո րոնց ներ քո հան րային մար մին ներն ի րա վունք 
ու նեն դի մե լու գաղտ նի և ի րենց ան ձնա կան կյան քի ու նա մա կագ րու թյան նկատ-
մամբ հար գան քի ի րա վուն քին պո տեն ցի ալ վտան գա վոր մի ջամ տող մի ջոց նե րի»11: 
Մի ա ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նը « Սե ֆի լյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի» 
գոր ծով վճ ռի12 123-րդ կե տում վե րա հաս տա տում է, որ Օ ՀՄ նպա տակ նե րից բխող 
հա ղոր դակ ցու թյան վե րահսկ ման ա ռանձ նա հա տուկ հա մա տեքս տում՝ կան խա-
տե սե լի ու թյան պա հան ջը չի կա րող նշա նա կել այն, որ որ ևէ ան հատ պետք է հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նա կան խա տե սե լու, թե ե րբ են իշ խա նու թյուն նե րը վե րահս կե-
լու իր հա ղոր դակ ցու թյու նը, որ պես զի նա կա րո ղա նա հա մա պա տաս խա նեց նել 
իր վար քա գի ծը: Բա ցի դրա նից՝ նույն գոր ծով վճ ռի 125-րդ կե տում Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ը նդ գծել է. « Դա տա րա նը գաղտ նի հս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
վե րա բե րյալ իր նա խա դե պային ի րա վուն քում կա տա րե լա գոր ծել է հետ ևյալ նվա-
զա գույն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քում՝ բա ցա ռե լու 
հա մար իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը. այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բնույ թը, ո րոնք 
կա րող են հիմք ծա ռայել մի ջամ տու թյան թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար, ան-
ձանց կա տե գո րի ա նե րի հս տա կե ցու մը, ո ւմ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյու նը 
կա րող է վե րահսկ վել...»13: 

Այս ա ռու մով ա ռա վել ըն դու նե լի կա րե լի է հա մա րել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան նոր օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րու մը, ո րն ա ռա վել հս տակ է՝ « սույն 
օ րենսգր քի 248-րդ հոդ վա ծի 1-4-րդ կե տե րով նա խա տես ված գաղտ նի քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են կա տար վել՝

11 Տե՛ս Malone v. United Kingdom, 1984 թվա կա նի օ գոս տո սի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 8691/79, կետ 62:
12 Տե՛ս Sefilyan v. Armenia, 2013 թվա կա նի հուն վա րի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 22491/08: 
13 Տե՛ս նաև Association for Evropean Intergration and Human Rights and Ekimdziev v. Bulgaria, 2007 
թվականի հունիսի 28-ի վճիռ, գանգատ թիվ 62540/00, կետ 76, Liberty and Others v. United Kingdom, 
2008 թվականի հուլիսի 1-ի վճիռ, գանգատ թիվ 58243/00, կետ 95:
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1) այն ան ձի նկատ մամբ, ո ւմ վե րա բե րյալ առ կա են են թադ րյալ հան ցանք կա-
տա րե լու մա սին վկայող փաս տեր.

2) մե ղադ րյա լի նկատ մամբ.
3) այն ան ձի նկատ մամբ, ո ւմ վե րա բե րյալ առ կա է հիմ նա վոր են թադ րու թյուն 

այն մա սին, որ նա պար բե րա բար ան մի ջա կա նո րեն հա ղոր դակց վել է կամ ող-
ջամ տո րեն կա րող է հա ղոր դակց վել մե ղադ րյա լի հետ.

4) այն ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ, ո րի վե րա բե րյալ առ կա է հիմ նա-
վոր են թադ րու թյուն այն մա սին, որ դրա գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ 
վե րա բե րե լի մա սով կա րող է կա ռա վար վել, վե րահսկ վել կամ որ ևէ կերպ փաս-
տա ցի ո ւղ ղորդ վել [ կաս կած վող ան ձի կամ մե ղադ րյա լի] կող մից»: 

 Մասնագիտական գրականության մեջ պն դում կա, որ սույն կար գա վո րու մը 
հա մա պա տաս խա նում է Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից սահ ման ված «օ րեն քի 
ո րակ» եզ րույ թի չա փա նիշ նե րին, քա նի որ այն սահ մա նում է այն ան ձանց խմ բե-
րը, ո րոնց նկատ մամբ կա րե լի է կի րա ռել գաղտ նի վե րահս կում14:  

Ինչ վե րա բե րում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար քին, ա պա այս կա պակ ցու-
թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած կա յուն նա խա դե պային պրակ տի-
կան վկա յում է, որ գաղտ նի բնույ թի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա-
նաց նե լիս իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը բա ցա ռե լու հա մար որ պես նվա զա գույն 
ե րաշ խիք պետք է ա պա հով վի, ի թիվս այլ նի, օ րեն քում այն հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի բնույ թը հս տակ սահ մա նե լը, ո րոնք կա րող են հիմք ծա ռայել մի ջամ տու թյան 
թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար15: 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է նաև ը նդ գծել, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա-
նա կա կան կամ ո րա կա կան ցան կի հս տակ սահ ման ման տե սան կյու նից վեր ջի նիս 
և՛ նեղ, և՛ լայն սահ մա նու մը գործ նա կա նում կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
հան գեց նել: Ե թե ա ռա ջին դեպ քում մենք կա րող ե նք ու նե նալ գործ նա կա նում գրե-
թե չբա ցա հայտ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ստ վար զանգ ված, ա պա ե րկ րորդ 
դեպ քում գաղտ նի բնույ թի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րը կվե րած վեն « հա-
սա րակ» քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի16:

Խնդ րո ա ռար կայի վե րա բե րյալ հարկ է նշել, որ Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ 
պե տու թյուն նե րը սո վո րա բար կի րա ռում են եր կու մո տե ցում՝

1) կա տա լո գի սկզ բուն քը, ը ստ ո րի՝ օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման են են-
թարկ ված այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնց առ կա յու թյամբ 

14 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմ ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րում ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 47: 
15 Հղում ը ստ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2015 թվա կա նի փետր վա րի 27-ի ՇԴ2/0004/01/14 գոր-
ծով ո րոշ ման 16-րդ կե տի (տե՛ս, օ րի նակ , «Sefilyan v. Armenia», հուն վա րի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 
22491/08, կետ 125, Association for European Integrationand Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 
2007 թվա կա նի հու նի սի 28-ի վճիռ, գան գատ թիվ 62540/00, կետ 76, «Liberty and Օthers v. the United 
Kingdom», 2008 թվա կա նի հու լի սի 1-ի վճիռ, գան գատ թիվ 58243/00, կետ 95 և այլն):
16 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմ ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րում ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 47: 
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թույ լատր վում է կի րա ռել [օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն], 
2) [օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան] կի րա ռու թյան չա փա նի-

շը տվյալ հան ցան քի հա մար նա խա տես ված պատ ժա տե սակ է17: 
Թեև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

մա սի հա մա ձայն՝ գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են կա տար վել 
ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր, ի նչ պես նաև կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք 
տա լու են թադ րյալ հան ցանք նե րի վե րա բե րյալ վա րույթ նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նկա տի ու նե նա լով վեր ջին խմ բի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քրե աի րա վա կան բազ-
մա շերտ բնու թագ րերն ու ձևա կեր պում նե րը, օ րենս դի րը մի ան գա մայն ար դա րա-
ցի ո րեն 253-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում սահ մա նել է, որ « կա շառք ստա նալ» և « կա-
շառք տալ» հաս կա ցու թյուն նե րը սույն օ րենսգր քում օգ տա գործ վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 218-220-րդ, 258-րդ, 272-276-
րդ, 435-440-րդ, 477-րդ, 496-րդ և 497-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի մաս տով՝ 
դրանով իսկ բացառելով հետագայում դատական պրակտիկայում տարաբնույթ 
մեկնաբանությունների հնարավորությունը:

Ինչ վե րա բե րում է մեր կող մից ար դեն նշված ո րո շա կի Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ ե րկ րորդ չա փա նի շին, ա պա պետք է նշել, որ դրա ամ-
րագր մամբ օ րենս դի րը «inter alia» սահ մա նել է, որ նշ ված մի ջո ցա ռու մը կա րող է 
ի րա կա նաց վել մի այն որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջոց (last resort), ե րբ այ լընտ-
րան քային ե ղա նա կով ան հնա րին է ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը։ Այ սինքն` նշ ված մի ջո ցա ռու մը ոչ 
մի այն պետք է ի րա կա նաց վի դրա բնույ թին և նպա տա կային նշա նա կու թյա նը 
հա մա պա տաս խան, այլև այն դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում են ան ձի ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի ո լորտ նվազ մի ջամ տու թյան ե ղա նա կով նույն տե ղե կու թյուն-
նե րի ձեռք բեր ման այլ մի ջոց ներ, այդ թվում` քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի շր ջա-
նա կում քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, Օ ՀԳ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի Օ ՀՄ-ներ կա րե լի է ան ցկաց նել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե թե կան հիմ ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով Օ ՀՄ-ն ի րա կա-
նաց նող մարմ ի կող մից նույն օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րում ան հնա րին է:

 Բանն այն է, որ օ րեն քի նման ձևա կեր պու մը ո րո շա կի հա կա սու թյուն ների մեջ 
է  նույն օ րեն քի այլ դրույթ նե րի հետ, մաս նա վո րա պես, նախևառաջ, նույն օ րեն-
քով որ ևէ նոր մով սահ ման ված չեն Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի վրա դր-
վող խն դիր նե րը, այլև, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված են մի այն Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րը: Բա ցի դրա նից, 
ի նչ պես ար դեն վկա յա կո չել ե նք, նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ պե-

17 Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Սա հա կյան Լ., Ղա զա րյան Ա., Սա ֆա րյան Տ., Վա րո սյան Ե., «Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ԵԽ սկզ բունք-
նե րի և չա փա նիշ նե րի հետ», Եր ևան, էջ 12-13:
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րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյու նը բնու թագր վում է որ պես օ րեն քով 
նա խա տես ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի կող մից օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի ան ցկա ցում: 
Դա նշա նա կում է, որ Օ ՀԳ օ րեն քի ի մաս տով՝ Օ ՀԳ-ն ի րա կա նաց վում է մի այն 
Օ ՀՄ-նե րի մի ջո ցով և հետ ևա բար օ րեն քի կար գա վոր ման տի րույ թում գտն վում 
են մի այն Օ ՀՄ-նե րը, մինչ դեռ օ րեն քով Օ ՀԳ մար մին նե րի գործունեության այլ 
ե ղա նակ ներ սահ ման ված չեն: Ո ւս տի, ի րա վա նոր մի նման ձևա կեր պու մից պարզ 
չէ, թե ի նչ ե ղա նակ նե րի մա սին է խոս քը, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են Օ ՀԳ-ի 
խն դիր նե րի լուծ մա նը: Ի նչ վե րա բե րում է Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե-
րին, ա պա ընդհանուր ձևակերպմամբ՝ դրանք Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի 
աշ խա տան քի կազմակերպման մե թոդ նե րի ու ձևերի ամ բող ջու թյունն են, որոնք 
որպես կանոն նախատեսված են համապատասխան գե րա տես չա կան ակ տե րով:

 Հետ ևա բար, մեր կար ծի քով, տվյալ դեպ քում խոսք կա րող է գնալ մի այն Օ ՀԳ 
օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի Օ ՀՄ-ի կամ Օ ՀՄ-նե րի մա սին, ո րոնց ի րա կա-
նա ցու մը, օ պե րա տիվ ի րադ րու թյու նից կամ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան բնույ թից 
ել նե լով, Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մարմ ի գնա հատ մամբ ար դյու նա վետ չի կա րող լի-
նել և իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը հնա րա վոր չի լինի լու ծել: 

Այս տե սան կյու նից, թերևս, ա ռա վել ըն դու նե լի է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի ձևա կեր պու մը, ը ստ ո րի՝ գաղտ նի քնն չա-
կան կա րող է կա տար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ բա վա րար հիմ քեր կան են-
թադ րե լու, որ դրա ար դյուն քով կա րող է ձեռք բեր վել տվյալ վա րույ թի հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց, և մի ա ժա մա նակ այլ ե ղա նա կով այդ ա պա-
ցույ ցի ձեռք բե րու մը ող ջամ տո րեն ան հնար է:

Ն մա նօ րի նակ ձևա կեր պու մը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա-
կան վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում դա տա կան ստուգ ման ըն թա ցա կար գե-
րի հա մար հս տա կեց նում է գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց նող 
մարմ ի հայե ցո ղա կան կամ ը նտ րո ղա կան գոր ծա ռույ թի շր ջա նա կը, ին չը գտ նում 
ե նք՝ կի րա ռե լի է նաև Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման պա րա գա յում: 

Եվ վեր ջա պես, հարկ է փաս տել, որ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման փու լում դեռևս 
վաղ է խո սել քրե ա դա տա վա րա կան ա պա ցույց նե րի մա սին, ու ս տի հնա րա վոր 
տա րըմբռ նում ե րից ու մեկ նա բա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով անհրա-
ժեշտ է Օ ՀԳ օ րեն քի քն նարկ վող ի րա վա նոր մում «ա պա ցույց ներ» հաս կա ցու թյան 
փո խա րեն օգ տա գոր ծել « փաս տա կան տվյալ ներ» հաս կա ցու թյու նը: 

Այս պի սով, ամփոփելով՝ կար ծում ե նք, որ Օ ՀԳ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը նպա տա կա հար մար է վե րաձ ևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. « Սույն օ րեն քի 14-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 15-րդ կե տե րով նա խա տես ված 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի այն 
այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը, ո րի նկատ մամբ պետք է դրանք ի րա կա նաց վեն, 
կաս կած վում է ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար-
ման մեջ, և ե թե կան հիմ ա վոր փաս տա կան տվյալ ներ, որ սույն օ րեն քով նա-
խա տես ված այլ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց մամբ 
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օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից 
սույն օ րեն քով իր վրա դր ված նպա տակ նե րի և/ կամ խն դիր նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը ող ջամ տո րեն 
անհնար է»: 

Annotation. The Article is dedicated to the most important issues of Criminal procedure law 
and the theory Intelligence and Tracking, which nowadays are undoubtedly urgent in the realm of 
judicial practice of Republic of Armenia. The authors by implementation of scientific methodology 
have analyzed and combined the acting legal regulations and new criminal procedure legal norms, 
and thus they have presented concrete recommendations for the further development of Intelligence 
and Tracking legislation.

It`s notable that the points of view, represented in the Article, have been substantiated by logical 
paradigm of legal points of view, reflected in case law of European Court of Human Rights, as well as 
of Court of Cassation of Republic of Armenia. By the way aims and issues of Intelligence and Tracking, 
common and special terms of their legality have been analyzed, as well as authorial approaches about 
terms and criterias for special Intelligence and Tracking have been represented.

By the conclusion of the authors in the realm of adoption of new criminal procedure legislation 
of Republic of Armenia, in current conditions of development of criminal justice the review of 
Intelligence and Tracking legislation is matter of time. 

Аннотация. Статья посвящена важнейшим задачам уголовного процессуалного права и 
теории оперативно-розыскной деятельности, которые на данный момент однозначно актуальны 
в судебной практике Республики Армения. Авторы посредством применения научной методологии 
проанализировали и сопоставили действующие законодательные правовые регулирования с 
нормами нового уголовно-процессуального законодательства и в этом контексте представили 
конкретные предложения для дальнейшего усовершенствования законодательства оперативно-
розыскной деятельности. Примечательно, что представленные в статье точки зрения обоснованы 
логической парадигмой правовых точек зрений и правовых подходов, выраженных в судебной 
практике Европейского суда, а также Кассационного суда Республики Армении. При этом 
проанализированы цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, общие и специальные 
условия их правомерности, а также представлены авторские подходы относительно условий и 
критерий, предъявляемых к отдельным оперативно-розыскным мероприятиям.

 По результатам исследования, авторы пришли к выводу, что в настоящих условиях развития 
судебной политики в области принятия нового уголовно-процессуального законодательства 
Республики Армении пересмотр законодательства оперативно-розыскной деятельности – дело 
времени.

Բանալի բառեր -  դատական վերահսկողություն, մինչդատական վարույթ, օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում, օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմին, օրենք, քրեական դատավարության 
օրենսգիրք, նախադեպային պրակտիկա, իրավական դիրքորոշում, օրենսդրական փոփո-
խություն:
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ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԴԵՊ ՔԻ 
ՎԱՅ ՐԻ ԶՆ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

NECESSITY AND MODERNITY OF THE APPLICATION 
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (DRONES) DURING 

INVESTIGATION OF SCENE INSPECTION

НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ДРОНОВ) В 

ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

 Ներ կայիս ժա մա նակ նե րը ո ղջ աշ խար հում հա մար վում են դե պի թվային տեխ-
նո լո գի ա նե րի ժա մա նակ ներ, ո րոնք ներդր վում են տար բեր բնա գա վառ նե րում։ 
Այ սօր այդ պի սի թվային տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րու մը, կի րա ռու մը քրե ա կան դա-
տա րա վա րու թյու նում ևս ար դի ա կան է, քա նի որ դրա օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու-
թյու նը թե լադ րում են ներ կայիս պայ ման նե րը, տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը և 
դրանց մեծ տա րա ծու մը։ Միև նույն ժա մա նակ թվային տեխ նո լո գի ա նե րի, տեխ նի-
կա կան մի ջոց նե րի ներ մու ծու մը, դրանց կի րա ռու մը քրե ա կան դա տա վա րու թյու-
նում պա հան ջում են ի րա վա կան ո րո շա կի կար գա վո րում եր։ Թվային տեխ նո լո-
գի ա նե րի և, առ հա սա րակ, ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու-
մը կա րող են ար դյու նա վետ լի նել քրե ա կան դա տա վա րու թյամբ սահ ման ված մի 
շարք գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ, սա կայն կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջո ցի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը դեպ քի 
վայ րում զն նու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում և ար դյունք նե րի ամ րագր ման գոր-
ծըն թա ցում։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող քրե ա կան դա տա վա րու թյան 217-րդ 
և 218-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված են զնն ման բնո րո շու մը և զնն ման կար գը։ 
Առ հա սա րակ, զն նու թյուն կա տա րե լիս ան հրա ժեշտ է կազ մել ար ձա նագ րու թյուն, 
այ սինքն՝ ամ րագ րել զնն ման գոր ծըն թա ցը, ար դյունք նե րը, ո րոն ցում ման րա մասն 
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նկա րագր վում ե ն՝ ը ստ հա ջոր դա կա նու թյան զնն ման գոր ծըն թա ցը։ Զննման ըն-
թաց քում քն նի չը կա տա րում է նաև այլ ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
մաս են կազ մում զնն ման գոր ծըն թաց նե րին։ Մաս նա վո րա պես՝  անհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում քն նի չը կա տա րում է զնն վող վայ րի և ա ռան ձին ա ռար կա նե րի չա-
փում եր, կազ մում է հա տա կագ ծեր, գծագ րեր, սխե մա ներ, ի սկ հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում՝ կա տա րում լու սան կա րում, տե սան կա րա հա նում, կի նոն կա րա հա նում և 
այլ տե սա կի ամ րագ րում, ո րի մա սին նշ վում է ար ձա նագ րու թյան մեջ: Ամ րագրման 
ար դյունք հան դի սա ցող նշ ված փաս տաթղ թե րը կց վում են ար ձա նագրու թյա նը: 
Զն նու թյան ըն թաց քում քն նիչն ի նք նու րույն կամ մաս նա գե տի օգ նու թյամբ վերց-
նում է հետ քեր, ի րեր, փաս տաթղ թեր, ի նչ պես նաև այլ ա ռար կա ներ, ո րոնք գոր-
ծով հե տա գա յում կա րող են ու նե նալ ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն։ Միև նույն 
ժա մա նակ զն նու թյան ըն թաց քում թույ լատր վում է, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ պար-
տա դիր է, կի րա ռել տեխ նի կա կան մի ջոց ներ՝ տե սան կա րա հա նող, լու սան կա րա-
հա նող և այլ սար քեր, ո րոնց մա սին ևս նշ վում են ար ձա նագ րու թյան մեջ և ո րի 
մա սին նա խազ գու շաց վում են զն նու թյա նը մաս նա կից ան ձինք։ Զն նու թյան ըն-
թաց քի մա սին ար ձա նագ րու թյու նը, ի նչ պես նաև զն նու թյան ըն թաց քում վերց ված 
ա ռար կա նե րը հա մար վում են ա պա ցույց ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ձեռք բե րել 
մար դու ի րա վունք նե րի չխախտ մամբ, այ սինքն՝ օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա-
ցա կար գային պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։

Տ ևա կան ժա մա նակ է, ի նչ պրակ տի կա յում ո րոշ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լիս կի րառ վում են տե սան կա րա հա նող և լու սան կա րա հա նող սար-
քեր ու ստաց ված ար դյունք նե րը՝ որ պես ի րե ղեն ա պա ցույց ներ, կց վում են քրե-
ա կան գոր ծին։ Ա ներկ բա է քրեական դատավարությում տեսանկարահանող և 
լուսանկարահանող սարքերի կիրառման արդյունավետությունը՝ որ պես քնն չա-
կան գոր ծո ղու թյան ար ձա նագ րու թյա նը լրաց նող մի ջոց ներ: Ը նդ ո րում՝ տե սա-լու-
սան կա րա հա նող սար քե րի կի րա ռու թյունն ի նչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան գոր ծող քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, այն պես էլ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծով1 (այ սու-
հետ՝ Նա խա գիծ) այլևս հա մար վում են պար տա դիր ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լիս և այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն է հա մար վում զն նում կա տա րե լու քնն չա-
կան գոր ծո ղու թյու նը՝ նե րա ռյալ դեպ քի վայ րի զն նու մը։ Լու սա-տե սան կա րա հա-
նող սար քե րի կի րա ռու մը է ա պես ազ դել է ժա մա նա կի կա ռա վար ման վրա, հրա-
տապ, ի րա վի ճա կային դեպ քե րը ա րագ ար ձա նագ րե լուն, ամ րագ րե լուն և այլն։

 Դեպ քի վայ րի զն նու թյան ժա մա նակ, որ պես կա նոն, գործ նա կա նում ա ռա վել 
կի րառ վում են տե սան կա րա հա նող և լու սան կա րա հա նող սար քե րը, ո րոնց օգ-
տա գոր ծու մը, սա կայն, միշտ չէ, որ տա լիս է ան հրա ժեշտ ար դյու նա վե տու թյուն՝ 
ստա տիկ բնույ թով, մար դու կող մից ան մի ջա կա նո րեն կի րառ ման գոր ծո նով պայ-
մա նա վոր ված։ Կա տար ման ան հե տաձ գե լի ու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ եր բեմ 

1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2020 թվա կա նի մայի սի 21-ին « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծին հա վա նու թյուն տա լու մա-
սին» N 783-Ա ո րոշ մամբ ըն դուն ված նա խա գիծ:
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ան հրա ժեշտ է լի նում ա րագ և օ պե րա տիվ կա տա րել դեպ քի վայ րի զն նու թյու նը, 
որ պես զի հնա րա վոր հան ցան շան նե րը, ի րերն ու ա ռար կա նե րը տար բեր՝ օբյեկ-
տիվ կամ սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով չան հե տա նան կամ չվ աս վեն։ Ա վե լին՝ 
դժվա րա մատ չե լի դեպ քի վայ րե րում տե սան կա րա հա նող և լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով զն նու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում՝ մի կող մից կա րող է վտանգ վել 
քննի չի կամ զն նու թյան մաս նա կից նե րի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, սա կայն 
մյուս կող մից է լ՝ դեպ քի վայ րի զն նու թյամբ կա րող են ձեռք բեր վել կար ևոր և 
քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող տվյալ ներ, նյու թա կան օբյեկտ ներ, 
ա պա ցույց ներ։ Ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշ վում է ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի կող մից. 
« Դեպ քի վայ րի զն նու թյունն ան հրա ժեշտ է տե սան կա րա հա նել, ե թե ի րադ րու-
թյու նը շատ բարդ է, ի սկ այն ամ րագ րե լու հա մար ժա մա նա կը՝ սահ մա նա փակ։ 
Մաս նա վո րա պես ան գնա հա տե լի է ա րագ, լրիվ և տե սա նե լի տե սան կա րա հան-
մամբ ամ րագ րու մը՝ վթար նե րի, ավ տով թար նե րի, ա ղետ նե րի, պայ թյուն նե րի, շի-
նու թյուն նե րի քանդվե լու և հր դեհ նե րի վե րա բե րյալ դեպ քե րով, ե րբ ան հրա ժեշտ 
է մի ջոց ներ ձեռ նար կել տե ղի ու նե ցա ծի հետ ևանք ներն ան հա պաղ վե րաց նե լու, 
ո րն ան քակ տե լիո րեն կապ ված է ա ռաջ նային ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան հետ, 
ե րբ դեպ քի վայ րը դժվա րա մատ չե լի կամ հա տուկ տա րածք է (հոր, ստորջ րյա կամ 
ստոր գետ նյա կա ռույց) և այլն»2։ Այլ կերպ ա սած՝ դեպ քի վայ րի զն նու թյան ժա մա-
նակ օբյեկ տի վո րեն կա րող են ա ռա ջա նալ խն դիր ներ, ի րադ րու թյուն ներ, ո րոնց 
պա րա գա յում, որ պես կա նոն, կի րառ վող ներ կայիս տե սան կա րա հա նող և լու-
սանկա րա հա նող սար քե րը բա վա կա նա չափ ար դյու նա վետ ու ան վտանգ մի ջոց-
ներ չհան դի սա նան, ու ս տի ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ան հրա ժեշտ է դի տար-
կել ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վող 
տեխ նի կա կան այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը։ 

Ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց են հա մար վում նաև ա նօ դա չու թռչող 
սար քե րը (այ սու հետ՝ Ա ԹՍ-ներ), որ պես այդ պի սիք, կա րող են դի տարկ վել ի նչ-
պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգրքով, այն պես էլ Նա խագ ծով սահ ման ված « տեխ նի կա կան մի ջոց ներ» հա-
վա քա կան հաս կա ցու թյան ներ քո։ 

« Տեխ նի կա կան մի ջոց ներ» հաս կա ցու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 թվա-
կա նի ապ րի լի 11-ին ըն դուն ված « Դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց-
քում կի րառ վող տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 401-Ն ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Կա ռա վա րու թյան ո րո շում), ո րի հա վել-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ սույն կար գի ի մաս տով՝ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ 
են ցան կա ցած գոր ծիք ներ, սար քեր, հա մա կար գեր, տար բեր տե սա կի հար մա-
րանք ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է հայտ նա բե րել, ամ րագ րել, վերց նել, հե-
տա զո տել գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կու թյուն նե րը, ամ րագ րել 

2 Տե՛ս Ищенко П.Е., Топорков А.А., «Криминалистика»: Учебник, Издание второе, исправленное и 
дополненное. Москва, 2006, էջ 377։
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դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը և ար դյունք նե րը։ 
Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ սահ ման վել են տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ-

ման օ րի նա կա նու թյան, հա վաս տի ու թյան, հա մա չա փու թյան և ան վտան գու թյան 
սկզ բունք նե րը, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի բնու թա գի րը և չա փա նիշ-
նե րը, օգ տա գործ ման պայ ման նե րը։

Քրե ա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նա կում Ա ԹՍ-նե րի՝ որ պես տեխ նի կա կան 
մի ջո ցի, կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը և ան վտան գու-
թյու նը՝ նե րա ռյալ Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման հա մա տեքս տում, գնա հա տե լու հա-
մար հարկ է, նախ ևա ռաջ, ան դրա դառ նալ Ա ԹՍ-նե րի տեխ նի կա կան հնա րա վո-
րու թյուն նե րին։ 

Ա ԹՍ-նե րը լի նում են տա րա տե սակ՝ կախ ված չա փե րից (միկ րո, մի նի, մի ջին, 
մեծ), քա շից, տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից (մարտ կո ցի պահ պան ման 
ժամ կետ, բարձ րու թյուն, հե ռա վո րու թյուն և այլն) և այլ գոր ծոն նե րից3։ Ա ԹՍ-նե-
րը լի նում են նաև, այս պես կոչ ված, կոպ տեր ներ՝ պտու տա կաձև թռ չող սար քեր, 
ո րոնք էլ ի րենց հեր թին լի նում ե ն՝ ե ռա կոպ տեր, քա ռա կոպ տեր, մուլ տի կոպ տեր 
(բազ մա կոպ տեր) և այլն4։ Տի պիկ Ա ԹՍ-նե րը կա ռուց ված են հա վա քա կան նյու-
թե րից՝ քա շի նվա զեց ման և բարձ րաց ման նպա տա կով։ Ա ԹՍ-նե րը հիմն ված են 
ժա մա նա կա կից տար բեր՝ ի նֆ րա կար միր, GPS և լա զե րային տեխ նո լո գի ա նե րի 
վրա։ Ա ԹՍ-նե րի հա մա կար գը նե րա ռում է դրո նը և կա ռա վար վող հա մա կար գը։ 
Դրո նի սկզբ նա կան մա սում տե ղա կայ ված են բո լոր ցու ցիչ նե րը և նա վի գա ցի ոն 
հա մա կար գը5։ Կան դրոն ներ, ո րոնք ու նեն ստա տիկ թևեր և հիմ նա կա նում կի-
րառ վում են մեծ տա րա ծու թյուն նե րում, օ րի նակ՝ գե ո դե զի ա կան նկա րա հա նում-
նե րի հա մար և այլն։ Վեր ջին ժա մա նակ նե րի Ա ԹՍ-նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա-
գեց ված են գլո բալ ար բա նյա կային նա վի գա ցի ոն հա մա կար գե րով, ի նչ պի սին ե ն՝ 
GPS և GLONASS։ Բարձր ճշգր տու թյամբ նա վի գա ցի ան շատ կար ևոր է թռիչ քի 
ժա մա նակ, ե րբ դրո նը կի րառ վում է 3D քար տեզ նե րի ստեղծ ման, լանդ շաֆտ նե րի 
և SAR ա ռա քե լու թյան (Search & Rescue) նպա տա կով։ Տե ղո րոշ ման տեխ նո լո գի-
ան կա ռա վար վող վա հա նա կի վրա ազ դան շան է տա լիս՝ ար բա նյակ նե րի հայտ-
նա բեր ման և թռիչ քին պատ րաստ լի նե լու, դրո նի ըն թա ցիկ տե ղի և հե ռա վո րու-
թյան կա ռա վա րող ան ձից (օ դա չո ւից), թռիչ քի վայ րի ամ րագր ման մա սին՝ «Back 
Home»-ի հա մար։ Mavic Air RTH-ի նո րա գույն հա մա կար գը թույլ է տա լիս օ դում 
առ կա խո չըն դոտ նե րի դեպ քում՝ ավ տո մատ կեր պով կա տա րելու «Back Home» և 
ու նի ի նք նա կա ռա վար ման մի շարք ա ռա վե լու թյուն ներ օ դում առ կա խո չըն դոտ-

3  https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D6%85%D5%A4%D5%A1%D5%B9%D5%B8%D6%82_%-
D5%A9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D5%B2_%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84, հա սա նե լի է 21.06.2021թ.։
4 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%BA%D5
%BF%D5%A5%D6%80 հա սա նե լի է 21.06.2021թ.։
https://russiandrone.ru/news/kak_vybrat_kvadrokopter_i_kakie_vidy_dronov_sushchestvuyut/?sphrase_
id=400 21.06.2021թ.։
5 Հարկ է նշել, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի փետր վա րի 11-ի «Օ րենսդ րա կան չա փա գի տա-
կան հս կո ղու թյան են թա կա չափ ման մի ջոց նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» N 113-Ն ո րոշ ման հա-
վել վա ծի հա մա ձայն՝ նա վի գա ցի ոն սար քե րը են թա կա են պար տա դիր չա փա գի տա կան հս կո ղու թյան։
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նե րի դեպ քում։ Ա ԹՍ-նե րը կա րող են օ դում ցան կա ցած ո ւղ ղու թյամբ թռ չել, ու նեն 
խո չըն դոտ նե րը ամ րագ րե լու, FPV (First Person View) ռե ժիմ, ո րի շնոր հիվ հնա րա-
վոր է ա վե լի բարձր դիր քից դի տար կել եր կի րը (տ վյալ դեպ քում՝ դեպ քի վայ րը) 
ա ռա վել լայն շա ռա վի ղով, « կեն դա նի» ժա մա նա կով, օն լայն դի տել, լու սան կա րել 
(մինչև 12մգ տե սախ ցիկ նե րով) և առ ցանց ստա նալ տե սա նյու թեր (HD ո րա կի), 
ո րն ա պա հո վում է դրոն նե րի վրա տե ղա կայ ված ռա դի ոա լի քի ա լե հա վա քի (ան-
տե նա) շնոր հիվ։ Կան դրոն ներ, ո րոնք կա րո ղա նում են « կեն դա նի» տե սա նյու թե-
րը փո խան ցել, ու ղիղ հե ռար ձակ վել 4G/LTEI ցան ցի մի ջո ցով։6 Փոր ձար կում նե րով 
հաս տատ վել է, որ Ա ԹՍ-ից և ար բա նյա կից նկար ված թվային լու սան կար նե րը 3D 
մո դել ստա նա լու հա մար՝ Ա ԹՍ-ից կա տար ված լու սան կար նե րը ո րա կա պես ա ռա-
վել բարձր են, քան ար բա նյա կից կա տար ված լու սան կար նե րը: Ա ԹՍ-ն լու սան կա-
րում է այդ պա հի դրու թյամբ՝ մինչ դեռ ար բա նյա կից կա տար ված լու սան կար նե րը 
թար մաց վում մի այն ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ։ Ար բա նյա կից կա տար վող 
տա րած քի լու սան կար ներն ը նդ գր կում են ա ռա վել լայն շա ռա վիղ, իսկ Ա ԹՍ-նե-
րով կա րե լի է ա վե լի փոքր շա ռա վի ղով լու սան կա րել։ Միև նույն ժա մա նակ փոր-
ձար կում նե րը ցույց են տվել, որ Ա ԹՍ-ով փոքր տա րածք նե րի լու սան կա րու մը՝ ի 
տար բե րու թյուն ար բա նյա կային լու սան կա րա հան ման, ա ռա վել հար մա րա վետ 
է 7։ Ա ԹՍ-նե րի տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման պա հանջ նե րին (թ վային սարք, օր, ա միս, տա րե թիվ, 
ժամ, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի տե սա կի, քա նա կի և կե տայ նու թյան (resolution) 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը տեխ նի կա կան մի ջո ցի կի րառ ման նպա տա կին, վայ-
րին, տա րած քի ը նդ հա նուր մա կե րե սին, սե նյա կի կա ռուց ված քին և այլ պայ ման-
նե րին և այլն): Բա ցի դրա նից՝ վեր ջին նե րիս ա ռա վե լու թյուն նե րից է տե սա ձայ-
նագ րա ռու մը բարձ րու թյու նից, ին չից կա րե լի է ող ջամ տո րեն ա կն կա լել ոչ մի այն 
դեպ քի վայ րի ա ռա վել ան վտանգ և « չա րա տա վոր ված» պահ պա նու թյու նը, այլև 
ստաց ված տվյալ նե րի ա րագ ամ րագ րու մը, դրանց նե րա ռու մը կազմ վող թղ թային 
ար ձա նագ րու թյան մեջ, ի նչն էլ իր հեր թին կն պաս տի ար ձա նագ րու թյան ճշգրտու-
թյան հետ կապ ված հնա րա վոր խն դիր նե րի նվա զա գույ նի ա պա հով մա նը։

Ա ԹՍ-նե րի տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս գնա հա տել 
նաև Ա ԹՍ-նե րի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ Ա ԹՍ-նե րի 
տեխ նի կա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի շնոր հիվ՝ քն նի չը կամ քն նի չին օգ նե լու նպա-
տա կով այլ մաս նա գե տը կա րող է ո րո շա կի վայ րից Ա ԹՍ-ի կի րառ մամբ կա տա րել 
դեպ քի վայ րի զն նու թյուն, այ սինքն՝ Ա ԹՍ-նե րի տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն-
նե րի մի ջո ցով՝ հնա րա վոր կլի նի ճիշտ կա ռա վա րել ժա մա նա կը, մաս նա վո րա-
պես՝ ա րագ և ար դյու նա վետ կա տա րել դեպ քի վայ րի զն նու թյան ստա տիկ փու լը, 

6 Տե՛ս և ա վե լի ման րա մասն https://russiandrone.ru/publications/kak-rabotayut-drony-i-chto-predstavlyaet-
iz-sebya-tekhnologiya-dronov/, հա սա նե լի է 21.06.2021 թ.։ 
7 Տե՛ս Панин Д.Н., Гурьев Г.И., Пожидаев И.В., Яковлев С.А., «Сравнение цифровых снимков, 
получаемых с беспилотных летальных аппаратов и искусственных спутников земли», Международный 
научно-исследовательский журнал, № 1 (91), Часть 1, Январь, 2020, է ջեր 26-29: DOI:https://doi.
org/10.23670/IRJ.2020.91.1.005, հա սա նե լի է 21.06.2021 թ.։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

30

հա վա քել տվյալ նե րը, ամ րագ րել, վեր լու ծել, հան գել ո րո շա կի հետ ևու թյուն նե րի, 
ո րոնց ամ բող ջու թյու նը կա րող է նպաս տել կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան ա րագ 
և տաք հետ քե րով բա ցա հայտ մա նը, տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջա կա նու թյա նը։ 
Ա ԹՍ-նե րի կի րա ռումն ար դյու նա վետ կա րող է լի նել մաս նա վո րա պես՝ լայ նա-
մասշ տաբ դեպ քի վայ րե րում, ան բա րեն պաստ ե ղա նա կային (ա նձրև, քա մի, ձյուն 
և այլն) և այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված ի րա վի ճակ նե րում, հան ցա գոր ծու-
թյան հետ քե րի և դեպ քի վայ րում առ կա այլ ա ռար կա նե րի, նյու թա կան օբյեկտ նե-
րի վնաս ման կամ ո չն չաց ման սպառ նա լի քի դեպ քե րում զն նու թյուն կա տա րե լիս, 
ի նչ պես նաև ան հրա ժեշ տու թյուն չի ա ռա ջա նա օ րի նակ՝ զնն վող տա րա ծու թյան 
մե ծա ծա վա լու թյան պատ ճա ռով ը նդ հա տել զն նու թյան կա տա րու մը, կա տա-
րել տե ղա շար ժեր, քա նի որ Ա ԹՍ-նե րի կի րառ մամբ զն նու թյու նը կա տար վե լու է 
բարձ րու թյու նից։ Ա ԹՍ-նե րի կի րա ռու մը դեպ քի վայ րի զն նու թյան հատ կա պես՝ 
ստա տիկ (նախնական) փու լում՝ կա րող է նպաս տել ոչ մի այն զնն ման գոր ծըն թա-
ցի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով մա նը, այլ նաև տե սախ ցիկ նե րի տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի օգ նու թյամբ՝ դեպ քի վայ րում առ կա հան ցա գոր ծու թյան 
հետ քե րը, այլ հան ցան շան նե րը, առ կա ա ռար կան նե րը, նյու թա կան օբյեկտ ներն 
ա ռա վել մատ չե լի տե սո ղա կան դի տարկ ման են թար կել՝ դրոն նե րի տե սախ ցիկ-
նե րի փոք րաց ման-մե ծաց ման հնա րա վո րու թյամբ, դրոն նե րի մո տեց մամբ՝ չվ նա-
սե լով տվյալ և հա րա կից տա րածք նե րը։ Այլ կերպ՝ Ա ԹՍ-նե րի կի րառ մամբ հնա-
րա վոր է լու ծել օբյեկ տի վո րեն դժ վա րա մատ չե լի, ան մատ չե լի, ըն դար ձակ դեպ քի 
վայ րի զն նու թյուն կա տա րե լու հետ կապ ված խն դի րը։

Ա ԹՍ-նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյան և ար դյու նա վե տու թյան հա մադ րու-
մը կա պա հո վի դեպ քի վայ րի զն նու թյուն կա տա րող քն նի չի և մաս նա կից նե րի 
անվտան գու թյու նը։ 

Այս պի սով, կա րե լի է փաս տել, որ դժ վա րա մատ չե լի, նույ նիսկ՝ ան մատ չե լի, 
բարդ, ըն դար ձակ մա կե րես ու նե ցող դեպ քի վայ րի զն նու թյան ժա մա նակ Ա ԹՍ-
նե րի կի րառ մամբ հնա րա վոր է ա պա հո վել դեպ քի վայ րի ո րա կյալ, ար դյու նա վետ 
և ան վտանգ ու սում նա սի րում:8 Ա ԹՍ-նե րի տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի, 
ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան շնոր հիվ է, որ ներ կա յումս Ա ԹՍ-նե րը 
կի րառ վում են ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րում՝ ռազ մա կան, բնա պահ պա նա կան, 
փոս տային, ան վտան գային, տրանս պոր տային, բժշ կա կան, շի նա րա րա կան և 
այլն։

Դեպ քի վայ րի զն նու թյան ըն թաց քում Ա ԹՍ-նե րի կի րառ ման ար դյու նա վե տու-

8 Պետք է նշել, որ քա ղա քա ցի ա կան ա նօ դա չու թռ չող սար քե րի (դ րոն նե րի) օգ տա գործ ման, ան վտան-
գու թյան նկա տա ռում ե րը և այլ հար ցե րը՝ ի տար բե րու թյուն այլ ե րկր նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում գեթ մեկ ի րա վա նոր մով կար գա վոր ված չէ, ո րի ան հրա ժեշ տու թյունն առ կա է, քա նի որ 
ա նօ դա չու թռ չող սար քե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է մի ջամ տել ան ձանց ան ձնա կան կյան քի, մաս նա-
վոր կյան քի հար գան քի ան ձեռ նամ ե լի ու թյան, բնա կա րա նի ան ձեռ նամ ե լի ու թյան ի րա վունք նե րին, 
վտանգ հան դի սա նալ ազ գային, պե տու թյան ան վտան գու թյա նը և այլն,ուս տի ան հրա ժեշտ է հս տակ 
ի րա վա կան կար գա վո րում տալ ա նօ դա չու թռ չող սար քե րին (դ րոն նե րին)՝ սահ մա նե լով այդ սարքերի 
իրավական կարգավիճակից մինչև  պատասխանատվության միջոցներ նախատեսելուն վերաբերող 
հարցերի կարգավորումեր:
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թյու նից հետ ևում է նաև, որ զն նու թյան ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րը, տե-
ղե կատ վու թյու նը, ար դյունք նե րը նույն պես կարող են արդյունավետ լինել։ Դեպ քի 
վայ րի զն նու թյան ժա մա նակ Ա ԹՍ-նե րի կի րառ մամբ ստաց ված ար դյունք նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը հիմ նա վոր վում է նաև մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ: Մաս նա վո րա պես՝ Ռ. Մ. Լե ո նեն կոն է նշում. « Տե ղե կատ վու թյան ար դյու նա-
վետ ամ րագր ման մի ջոց կա րող է լի նել նաև ա նօ դա չու թռ չող սար քը (այ սու հետ՝ 
Ա ԹՍ)։ Մշակ ված Ա ԹՍ-նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա տար ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ստա նալ ա ռա վել ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն»9:

Դժ վա րա մատ չե լի, ըն դար ձակ տե ղան քում դեպ քի վայ րի զն նու թյան ըն թաց-
քում Ա ԹՍ-նե րի կի րառ ման և ստաց ված ար դյունք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
գնա հա տում է նաև Ե. Ն. Բե գա լի ևը՝ նշե լով. «Դժ վա րա մատ չե լի տե ղանք նե րում 
դեպ քի վայ րի զն նու թյան դեպ քում, ո րը կապ ված է մարդ կանց կյան քի և ա ռող-
ջու թյան հա մար վտան գա վո րու թյան հետ, ի նչ պես նաև քն նի չի հմ տու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում, քն նիչն ի րա վունք ու նի ներգ րա վե լու մաս նա գի տաց-
ված ծա ռա յու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, ի նչ պես նաև ան ձանց, ով քեր ու նեն 
դժ վար հա սա նե լի վայ րե րում աշ խա տե լու հմ տու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով հա տուկ 
սար քա վո րում ներ և գի տա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ ի րե րի ա ռար կա նե րի հայտ-
նա բեր ման, ամ րագր ման և վերց ման նպա տա կով…:»՝ այ նու հետև ա վե լաց նե-
լով. «ԱԹՍ-նե րի օգ տա գոր ծու մը քն նի չին թույլ կտա լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նալ տե ղան քի պայ ման նե րի վե րա բե րյալ, ո րո շել զնն ման կոնկ րետ տե սա կը 
և մե թո դը, կա տա րել դեպ քի են թադ րյալ վայ րի լու սան կա րա հա նում և տե սան կա-
րա հա նում, ի նչ պես նաև դեպ քի վայ րի զն նու թյան շր ջա նակ նե րում լու ծել մի շարք 
այլ խն դիր ներ։»: 

Ե. Ն. Բե գա լի ևը նշում է նաև. « Կար ծում ե նք նա խաքն նու թյան փու լում Ա ԹՍ-
նե րի օգ տա գոր ծու մը չպետք է սահ մա նա փակ վի զնն ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա-
նաց մամբ։ Այս սար քա վո րում նե րի յու րա հա տուկ հատ կու թյուն ներն օգ նում են 
հայտ նա բե րել դժ վար տե ղան քային պայ ման նե րում ո րոն վող ա ռար կա նե րը։ Այդ 
պատ ճա ռով խիստ ան հրա ժեշտ է գոր ծա ծել դրոն ներ/ քա ռա կոպ տեր ներ։ Հաշ վի 
առ նե լով Ա ԹՍ-նե րի օգ տա գործ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ար դա րաց ված 
է հա մար վում քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին ներգ րա վել քրե ա գե տին։ Քնն չա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում տվյալ մաս նա կի ցը պետք է ա պա հո վի պատ-
շաճ կի րա ռու մը՝ հաշ վի առ նե լով սար քա վո րում նե րի տե սա կը»10։ 

Հա մա ձայ նե լով վե րը նշ ված հե ղի նակ նե րի տե սա կե տին՝ կա րե լի է փաս տել, 
որ Ա ԹՍ-նե րի կի րա ռու մը ոչ մի այն կբարձ րաց նի դեպ քի վայ րի զն նու թյան բուն 
ըն թաց քի կազ մա կերպ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, այլ նաև կն պաս տի ի րե ղեն 

9 Տե՛ս Леоненко Р.М., Особенности осмотра места происшествия, связанного с проведением взрыв-
ных работ, Вестник экономической безопастности,2016, № 1, էջ 149, https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-svyazannogo-s-provedeniem-vzryvnyh-rabot/viewer, հա սա նե լի 
է 21.06.2021 թ.։
10 Տե՛ս Бегалиев Е.Н., О перспективах применения беспилотных летательных аппаратов в ходе про-
изводства отдельных следственных дейстий, Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 
2(89) 2019, էջ 167, http://vestnikesiirk.ru/images/Arch/2019_289.pdf, հա սա նե լի է 21.06.2021 թ.։
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ա պա ցույց ներ և այլ ի րեր, ա ռար կա ներ, նյու թա կան օբյեկտ ներ հայտ նա բե րե լու 
գոր ծըն թա ցին։

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ դեպ քի վայ րի զն նու թյան ժա մա նակ 
Ա ԹՍ-նե րի կի րա ռու մը կա րող է նպաս տել նաև զն նու թյան ըն թաց քում գոր ծի հա-
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կատ վու թյուն, տվյալ ներ, ար դյունք ներ ստա-
նա լուն։ Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է, որ պես զի Ա ԹՍ-նե րի կի րառ ման 
դեպ քում՝ ևս նոր մա տի վային բնույթ կրող ի րա վա կան ակ տով սահ մա նել դրանց 
օգ տա գործ ման, կի րառ ման, ան վտան գու թյան կա նոն նե րի պա հանջ ներ, պահ-
պան ման վե րա բե րյալ ման րա մաս ներ և այլն։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, քրե ա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կի րառ վող տեխ-
նի կա կան մի ջոց նե րի ան վտան գու թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով հարկ է նաև 
նշել, որ ի նչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քով, այն պես էլ Նա խագ ծով տր ված տեխ նի կա կան մի ջո ցի լայն 
հաս կա ցու թյու նը որ ևէ կերպ չի ո րո շա կի աց նում տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի տե-
սակ նե րը։11 Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ նույն պես հս տակ թվար կած չեն տեխ-
նի կա կան մի ջոց նե րի տե սակ նե րը՝ ա ռն վազն այն տե սակ նե րը, ո րոնք գործ նա-
կա նում ա ռա վել կի րա ռե լի են, օ րի նակ՝ տե սա-լու սան կա րա հա նող սար քե րը, սա-
կայն դրա հետ մեկ տեղ՝ ամ րագր ված են տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման 
սկզ բունք ներ, չա փա նիշ ներ, օգ տա գործ ման պայ ման ներ՝ ա ռանց հս տա կեց նե լու 
այդ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի տե սակ նե րը, դրանց տեխ նի կա կան ան վտան գու-
թյան և շա հա գործ ման կա նոն նե րի ա պա հով ման պա հանջ նե րը և այլն: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ դեպ քի վայ րի 
զննու թյուն քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում Ա ԹՍ-նե րի կի րա-
ռու մը՝ կա րող է ա պա հո վել դեպ քի վայ րի զն նու թյան ա րա գու թյուն, ժա մա նա կի 
ճիշտ կա ռա վա րում և ար դյու նա վետ բաշ խում, նպաս տել ամ բող ջա կան, ճշգ րիտ 
տվյալ նե րի հայտ նա բեր մա նը, ամ րապնդ մա նը, տե սո ղա կան դի տարկ ման մատ-
չե լի ու թյան ա պա հով մա նը, հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րի, առ կա ա ռար կա նե րի, 
նյու թա կան օբյեկտ նե րի ան վնաս ա պա հով մա նը՝ հատ կա պես՝ դեպ քի վայ րի 
զննու թյան ստա տիկ փու լի ըն թաց քում, զն նու թյուն կա տա րող քն նի չի և մաս նա-
կից նե րի կյան քի ու ա ռող ջու թյան ան վտան գու թյու նը։ 

Ամ փո փե լով՝ ա ռա ջարկ վում է դեպ քի վայ րի զն նու թյան ըն թաց քում հնա րա-
վո րինս լայ նո րեն կի րա ռել նաև Ա ԹՍ-ներն ի նչ պես ո րո նո ղա կան, այն պես էլ 
ար դյունք նե րի ամ րագր ման նպա տակ նե րով՝ պահ պա նե լով նաև քրե ա դա տա-
վա րա կան օ րենսդ րու թյան վե րա բե րե լի նոր մե րի պա հանջ նե րը: Հարկ է նշել, որ 
անհրա ժեշտ է որ ևէ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով ո րո շա կի աց նել տեխ նի կա-
կան մի ջոց նե րի տե սակ նե րը՝ նե րա ռյալ Ա ԹՍ-նե րի, և մի ա ժա մա նակ Ա ԹՍ-նե-
րի կի րառ մամբ ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի՝ ար դյունք նե րի, օ րի նա-
կա նու թյու նը, քրե ա դա տա վա րա կան ար ժա նա հա վա տու թյունն ա պա հո վե լու տե-

11 Հասկանալի է, որ տեխնիկական միջոցները բազմազան են՝ կախված նաև իրենց գործառնությունից 
և բոլոր տեխնիկական սարքերը հնարավոր չէ թվարկել:
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սանկյու նից՝ ո րո շա կի աց նել և հս տա կեց նել դրանց՝ որ պես տեխ նի կա կան մի ջոց-
նե րի, կի րառ ման կարգն ու պայ ման նե րը:

Abstract.  This article is dedicated to the application of unmanned aerial vehicles (drones) during 
investigation of scene inspection and necessity to clarify the collective meaning of technical means 
with any normative legal act as defined by the criminal procedure code.

The article at first refers to the possibility of applying unmanned aerial vehicle (drone) as technical 
means during criminal procedure practice, in particular scene inspection. Then in the article it is 
presented effectiveness of applying unmanned aerial vehicles during scene inspection of difficult 
accessible, inaccessible areas, locations by depicting and comparing their technical possibilities. It 
was referred in the article also to interpret the “technical means” conception in a broad sense 
as defined in the RA Criminal Procedure Code and Draft and it was proposed to clarify types of 
applicable technical means in practice by any normative legal act because its necessity is objectively 
present.

Summarizing, it is proposed to apply also unmanned aerial vehicle (drone) as a technical means 
during scene inspection at the same time specify with any normative legal act, in particular, the 
more applicable types of “other technical means” as defined by the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Armenia and Draft.

Аннотация. Статья посвящена применению беспилотных летательных аппаратов (дронов) 
в ходе осмотра места происшествия, и одновременно с необходимостью уточнения каким-либо 
нормативным правовым актом коллективного значения технических средств, установленных 
уголовно-процессуальным законодательством.

Во-первых, в статье была затронута уголовно-процессуальная деятельность, в частности, 
применение беспилотного летательного аппарата (дрона) в качестве технического средства в 
ходе осмотра места происшествия. Затем была представлена эффективность использования 
беспилотных летательных аппаратов при осмотре места происшествия в труднодоступных, 
недоступных, пространственных помещениях, описывая и сравнивая их технические 
возможности. В статье также затронуто понятие «техническое средство», установленное в 
Уголовно-процессуальном кодексе и проекте УПК, и предложено, чтобы виды применяемых 
на практике технических средств были уточнены каким-либо нормативным правовым актом, 
поскольку объективно существует его необходимость.

Подводя итоги, предлагается, чтобы в ходе осмотра места происшествия в качестве 
технического средства были применены также беспилотные летательные аппараты (дро-
ны), наряду с этим,  нормативным правовым актом, в частности, определить наиболее примени-
мые виды «иных технических средств», определенные проектом Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Армения.

  Բա նա լի բա ռեր - ա նօ դա չու թռ չող սար քեր, դրոն, քրե ա կան դա տա վա րու թյուն, կրի մի նա-
լիս տի կա, քն նիչ, դեպ քի վայ րի զն նու թյուն, տեխ նի կա կան մի ջոց ներ:

Keywords: unmanned aerial vehicles, drones, criminal procedure, Forensic science, investigator, 
investigation of scene inspection, technical means.
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ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF THE DEPUTY 
REQUEST AND INTERPELLATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА И ИНТЕРПЕЛЛИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 112-րդ հոդ վա ծը սահ-
մա նում է. « Հեր թա կան նս տաշր ջա նի նիս տե րի շա բաթ վա ըն թաց քում գու մար-
վող նիս տե րից մե կում Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը պա տաս խա նում են պատ-
գա մա վոր նե րի բա նա վոր հար ցե րին: Պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րի կա պակ ցու-
թյամբ Ազ գային ժո ղո վը ո րո շում ներ չի ըն դու նում:

Պատ գա մա վոր ներն ու նեն Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին գրա վոր հար ցեր 
տա լու ի րա վունք: Գրա վոր հար ցե րի պա տաս խան ներն Ազ գային ժո ղո վի նիս-
տում չեն ներ կա յաց վում»1: Ի սկ Սահ մա նադ րու թյան 113-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
«Ազ գային ժո ղո վի խմ բակ ցու թյուն ներն ու նեն Կա ռա վա րու թյանն ան դամ նե րին 
գրա վոր հար ցապն դում նե րով դի մե լու ի րա վունք: Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը 
հար ցապնդ մա նը պա տաս խա նում են այն ստա նա լուց ոչ ո ւշ, քան ե րե սուն օր վա 
ըն թաց քում:

Հար ցապն դում նե րի պա տաս խան նե րը ներ կա յաց վում են Ազ գային ժո ղո-
վի նիս տում: Խմ բակ ցու թյան ա ռա ջար կու թյամբ հար ցապնդ ման պա տաս խա նը 
քննարկ վում է: Ե թե քն նարկ ման ար դյուն քով պատ գա մա վոր նե րի ը նդ հա նուր 

1 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն. 2015 թ. խմբագրությամբ, ք. Երևան:
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թվի ա ռն վազն մեկ եր րոր դի կող մից ներ կա յաց վում է վար չա պե տին ան վս տա-
հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջարկ, ա պա կի րառ վում են Սահ մա նադ րու թյան 115-րդ 
հոդ վա ծի դրույթ նե րը: Հար ցապնդ ման ար դյուն քում Ազ գային ժո ղո վը կա րող է 
ա ռա ջար կել վար չա պե տին քն նար կել Կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան դա մի հե-
տա գա պաշ տո նա վար ման հար ցը»:

Մեջ բեր ված հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյուն նե րից բխում է, որ Սահ մա նադրու-
թյամբ հա տուկ կար ևոր վել է պատ գա մա վո րա կան հարց ման և հար ցապն դում-
նե րի ո լոր տի խն դիր նե րի լուծ ման ար դի ա կա նու թյու նն ան հրա ժեշ տու թյու նը և 
հրա տա պու թյու նը: Ը նդ ո րում, Սահ մա նադ րու թյու նը հս տակ սահ մա նում է Ազ-
գային ժո ղո վի կող մից կա ռա վա րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վող խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ո րո շա կի ձևեր կամ գոր-
ծըն թաց ներ՝ կապ ված Կա ռա վա րու թյա նը հար ցե րով (բա նա վոր կամ գրա վոր) դի-
մե լու՝ պատ գա մա վոր նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման և խմ բակ ցու թյուն նե րի՝ հար-
ցապնդում նե րով դի մե լու լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման հետ:

Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րի և խմ բակ ցու թյուն նե-
րի գրա վոր հար ցապն դում նե րի ի րաց մանն են ո ւղղ ված նաև «Ազ գային ժո ղո վի 
կա նո նա կարգ» սահ մա նադ րա կան օ րեն քի (այ սու հետ՝ Կա նո նա կարգ) 119, 120 և 
121-րդ հոդ ված նե րը, ո րոն ցով կա նո նա կարգ վում են հար ցե րով և հար ցապն դում-
նե րով դի մե լու, քն նար կում կազ մա կեր պե լու և դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գե րը:

Չնա յած նրան, որ և Սահ մա նադ րու թյու նը, և Կա նո նա կար գը տա րան ջա տում 
են « հարց» և « հար ցապն դում» հաս կա ցու թյուն նե րը, բայց այդ հաս կա ցու թյուն նե-
րի ոչ հս տակ սահ ման ման ար դյուն քում հա մա պա տաս խան ան դրա դարձ չի կա-
տար վում Սահ մա նադ րու թյան 112 և 113-րդ հոդ ված նե րում մատ նանշ ված՝ « պատ-
գա մա վո րի հարց» և «խմ բակ ցու թյան հար ցապն դում» հաս կա ցու թյուն նե րի բո-
վան դա կու թյանն ու է ու թյա նը: 

Մեր կար ծի քով, « Պատ գա մա վո րի հարց» հաս կա ցու թյու նը կա րող է ըն կալ-
վել որ պես պատ գա մա վո րի դի մում կամ խնդ րանք կա ռա վա րու թյա նը կամ նրա 
ան դամ նե րին՝ որ ևէ փաս տի, դեպ քի կամ ի րա դար ձու թյան վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վա կան տե ղե կանք ներ կամ մեկ նա բա նու թյուն ներ ստա նա լու նպա տա կով: 
Պատ գա մա վո րի ի րա վունք նե րի ի րաց մամբ պայ մա նա վոր ված, պետք է նշել, որ 
գրա վոր և բա նա վոր հար ցե րով Կա ռա վա րու թյա նը դի մե լը կա րե լի է դի տար կել 
նաև պատ գա մա վո րի գոր ծու նե ու թյան ձև:

Կա նո նա կար գի 121-րդ հոդ վա ծը, կա նո նա կար գե լով Սահ մա նադ րու թյան հի-
շա տակ ված հոդ վա ծի՝ « հեր թա կան նս տաշր ջա նի նիս տե րի գու մար ման շա բաթ-
վա մեկ նիս տում վար չա պե տը և կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը պա տաս խա նում 
են պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րին» դրույ թի պա հանջ նե րից բխող հար ցե րը, 
դրա հա մար հատ կաց նում է հեր թա կան նս տաշր ջա նի չոր սօ րյա նիս տե րի յու րա-
քանչյուր չո րեք շաբ թի օր վա վեր ջին նիս տը՝ որ պես պատ գա մա վոր նե րի և կա ռա-
վա րու թյան հարց ու պա տաս խա նի ի նս տի տու տի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա-
հատ ված: 
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Մի ա ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տը սահ մա նում է, որ «Խմ բակ ցու թյու-
նը նույն հեր թա կան նս տաշր ջա նի ըն թաց քում Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին 
կա րող է դի մել ոչ ա վե լի, քան մեկ ան գամ», ո րով, մեր կար ծի քով, քա նա կային 
ա ռու մով թեև սահ մա նա փակ վում է Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին դի մե լու 
խմբակ ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն, նկա տենք, որ հա ման ման մո տե-
ցում դրս ևոր վում է շատ ե րկր նե րի խորհր դա րա նա կան պրակ տի կա յում2:

Կա նո նա կար գի 119, 120 և 121-րդ հոդ ված նե րում ամ րագր վել է պատ գա մա-
վոր նե րի՝ ոչ մի այն Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին գրա վոր և բա նա վոր հար ցե-
րով դի մե լու, այլև դրանց պա տաս խան ներ տր վե լու ա րա րո ղա կար գի հիմ նա կան 
կա նոն նե րը: 

Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեջ բեր ված հոդ վա ծով ամ րագր ված՝ « Պատ-
գա մա վոր նե րի հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ Ազ գային ժո ղո վը ո րո շում ներ չի ըն-
դու նում» դրույ թի առ կա յու թյու նից բխում է, որ չնա յած պատ գա մա վոր նե րի բա-
նա վոր և գրա վոր հար ցե րին կա ռա վա րու թյան կող մից տր վում են պա տաս խան-
ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ այդ հար ցե րը չեն նե րառ վում հեր թա կան նս տաշր ջա նի և 
չոր սօ րյա նիս տե րի օ րա կարգ, հետ ևա բար չեն քն նարկ վում, և դրանց վե րա բե-
րյալ Ազ գային ժո ղո վի ո րո շում ներ չի ըն դուն վում: 

Ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև այն, որ Կա նո նա կար գի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 11) են թա կե տի հա մա ձայն՝ պատ գա մա վորն ի րա վունք ու նի հար ցում նե րով 
և ա ռա ջարկ նե րով դի մե լու պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց:

Հի շա տակ ված դրույ թում « հար ցում» հաս կա ցու թյան առ կա յու թյու նից բխում 
է, որ «գ րա վոր հար ցե րով դի մել» և « հար ցում նե րով դի մել» հաս կա ցու թյուն ներն 
ի րենց է ու թյամբ նույ նա բո վան դակ են, սա կայն դրանց բո վան դա կային ծա վա-
լում կա րող են նե րառ վել տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ, ին չով պայ մա նա վոր ված՝ 
անհրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում նաև տա րան ջա տել այդ հաս կա ցու թյուն նե րը:

Մեր կար ծի քով, օ րենսդ րո րեն դեռևս հս տա կեց ված չեն այս եր կու հաս կա ցու-
թյուն նե րի բո վան դա կային ա ռու մով ի րաց ման սահ ման նե րը, սա կայն, « պատ գա-
մա վո րի հար ցու մը», որ պես պատ գա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց-
ման հա ջորդ ձև, չի սահ մա նա փակ վում պատ գա մա վո րի կող մից մի այն Կա ռա-
վա րու թյա նը գրա վոր հար ցեր ո ւղ ղե լով: Այդ ա ռու մով, ան հրա ժեշտ է նկա տել, 
որ ի տար բե րու թյուն « պատ գա մա վո րի հար ցի», ո րն ա ռա ջին հեր թին ու ղղ ված է 
լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան ստաց մա նը և ո րո շա կի հար ցի վե րա բե րյալ կա ռա-
վա րու թյան դիր քո րոշ ման ճշգրտ մա նը, « պատ գա մա վո րի հար ցու մը» նպա տա-
կաուղղ ված է գլ խա վո րա պես այն հան գա ման քին, որ ի րա վա սու մար մին նե րի, 
այդ թվում՝ կա ռա վա րու թյան և նրա ան դամ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վիր վի առ կա 
հիմ նախն դիր նե րի, դրանց հա մա լիր և հա մա կար գային հե տա զոտ ման ու լուծ ման 
ու ղի նե րի վրա: Ի նչ պես նշում է պրո ֆե սոր Վ. Մաս լա կո վը « …ե թե ըն թա ցա կար-

2 Մակեդոնիայի Հանրապետության, Մոլդովայի Հանրապետության, Խորվաթիայի Հանրապետության, 
Սլովակիայի Հանրապետության, Ֆինլանդիայի Հանրապետության Սահմանադրություններ:
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գային ա ռու մով՝ գրա վոր և բա նա վոր հար ցե րով դի մե լու ժա մա նակ պատ գա մա-
վո րի կող մից խն դիր է դր վում ըն դա մե նը ստա նալ ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն, 
ա պա պատ գա մա վո րի հարց մամբ ներ կա յաց վում է պա հանջ խնդրի լրա ցու ցիչ 
հե տա զոտ ման և դրա վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
հա մար»3:

Ի նչ վե րա բե րում է « հար ցապնդ մա նը», ա պա ան հրա ժեշտ է նշել, որ այն ներ-
մուծ վել է 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ժա մա նակ Սահ-
մա նադ րու թյան 80-րդ հոդ վա ծով՝ խմ բակ ցու թյուն նե րի և խմ բե րի հար ցապն դում-
նե րով կա ռա վա րու թյա նը դի մե լու վե րա բե րյալ նոր մով լրաց ման ար դյուն քում4:

« Հար ցապն դում» հաս կա ցու թյու նը հա մար ժեք է ան գլե րեն «interpellation» 
բա ռին, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում է՝ պա հանջ, հայց, կամ լա տի նե րեն 
«interpellare»-ին, ո րը թարգ ման վում է՝ ը նդ հա տել: Հար ցապն դում նե րի գոր ծըն-
թա ցի և դրա սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման վե րա բե րյալ մի ջազ գային 
փոր ձի ու սում նա սի րու թյուն նե րը և վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են հետ ևյա լի մա-
սին.

ա) գրե թե բո լոր ե րկր նե րում այդ գոր ծըն թացն ո ւղղ ված է կա ռա վա րու թյան և 
այլ պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան ըն-
թա ցիկ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը,

բ) բա ցա ռու թյամբ ա ռան ձին ե րկր նե րի (Ֆ րան սի ա, Գեր մա նի ա, Նոր վե գի ա, 
Շվե դի ա և այլն), եվ րո պա կան և հետ խորհր դային գրե թե բո լոր ե րկր նե րի սահ մա-
նադ րու թյուն նե րում5 ամ րագր ված են դրույթ ներ հար ցապն դում նե րի ի նս տի տու-
տի վե րա բե րյալ: Ը նդ ո րում, այդ հար ցապն դում նե րով դի մե լու, քն նար կում կազ-
մա կեր պե լու և դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում ներ կա յաց նե լու կար գը սահ ման վում է 
խորհր դա րան նե րի Կա նո նա կար գով,

գ) հար ցապն դում ներ կա րող են ներ կա յաց վել ի նչ պես ա ռան ձին պատ գա-
մա վոր նե րի (Ս լո վա կի ա, Հուն գա րի ա), այն պես էլ պատ գա մա վո րա կան խմ բի 
կող մից (Մա կե դո նի ա յում և Լիտ վա յում ա ռն վազն հինգ պատ գա մա վո րի նա խա-
ձեռ նու թյամբ, Ֆին լան դի ա յում՝ ա ռն վազն քսան պատ գա մա վո րի նա խա ձեռ նու-
թյամբ, Ռու մի նի ա յում՝ պատ գա մա վոր նե րի պա լա տի կամ սե նա տի, Լատ վի ա-
յում՝ ա ռն վազն 10 պատ գա մա վո րի, Խոր վա թի ա յում՝ խորհր դա րա նի ան դամ նե րի 
ա ռն վազն 1/10-ի, Բուլ ղա րի ա յում՝ խորհր դա րա նի ան դամ նե րի ա ռն վազն 1/5-ի 
նա խա ձեռ նու թյամբ և այլն),

դ) գրե թե բո լոր ե րկր նե րի խորհր դա րան նե րում հար ցապն դում նե րին ներ-
կա յաց վում են նույ նա բո վան դակ պա հանջ ներ. դրանք պետք է լի նեն գրա վոր, 

3 Տե՛ս Маслаков В.В., Конституционное право зарубежных стран, Москва, 2006 г.
4 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումերի հայեցակարգ, Երևան, 
2014 թ.։
5 Բուլղարիայի Սահմանադրության 90-րդ, Չեխիայի Սահմանադրության 53-րդ, Խորվաթիայի Սահ-
մանադրության 85-րդ, Ֆինլանդիայի Սահմանադրության 43-րդ, Ռումինիայի Սահմանադրության 
112-րդ, Սլովակիայի Սահմանադրության 80-րդ, Էստոնիայի Սահմանադրության 74-րդ, Լատվիայի 
Սահմանադրության 27-րդ, Լիտվայի Սահմանադրության 64-րդ, Լեհաստանի Սահմանադրության 
115-րդ, Մակեդոնիայի Սահմանադրության 72-րդ, Մոլդովայի Սահմանադրության 105-րդ հոդվածներ:
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հստակ ձևա կեր պում նե րով՝ շա րադ րան քում չբո վան դա կե լով մե ղադ րանք ներ, 
բազ մա բո վան դակ բա ցատ րու թյուն ներ և այլն,

ե) հար ցապն դում նե րը և դրանց վե րա բե րյալ ստաց ված պա տաս խան նե րը 
պար տա դիր քն նարկ վում են խորհր դա րան նե րի նիս տե րում, ի հար կե ե թե դրանք 
ներ կա յաց վել են ան հրա ժեշտ պա հանջ նե րի պահ պան մամբ,

զ) հար ցադ րում նե րի վե րա բե րյալ կա րող են ըն դուն վել խորհր դա րա նի դիր-
քո րո շում ար տա հայ տող ո րո շում ներ6, կա ռա վա րու թյան կամ նրա ան դամ նե րի 
նկատ մամբ ան վս տա հու թյան ըն թա ցա կարգ հա րու ցե լու ո րո շում ներ7, կա ռա վա-
րու թյան պա տաս խանն ըն դու նե լու մա սին ո րո շում ներ8, կա ռա վա րու թյան պա-
տաս խա նը մեր ժե լու և նոր պա տաս խան նա խա պատ րաս տե լու կամ վե րա նայող 
հանձ նա ժո ղով ու ղար կե լու մա սին ո րո շում ներ9, կամ կա րող են բա վա րար վել 
միայն հար ցապնդ ման վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լով10: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան վե րը նշ ված դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ կա ռա վա րու թյան 
ան դամ ե րին հար ցապն դում ե րով դի մե լու ի րա վունք ու նեն Ազ գային ժո ղո վի 
խմ բակ ցու թյուն նե րը, ը նդ ո րում՝ դրանք ներ կա յաց վում են գրա վոր և կա ռա վա-
րու թյան ան դամ ե րը հար ցապնդ մա նը պա տաս խա նում են այն ստա նա լուց ոչ 
ու շ, քան ե րե սուն օր վա ըն թաց քում:

Հար ցապն դում ե րով դի մե լու, քն նար կում կազ մա կեր պե լու և դրանց վե րա-
բե րյալ ո րո շում եր կա յաց նե լու կար գը սահ ման վում է Կա նո նա կար գով: Մաս նա-
վո րա պես, «Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» նախ կին խմ բագ րու թյամբ օ րեն քի 
105.1 հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նում էր, որ հար ցապն դու մը կա ռա վա րու թյան 
ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված ո րո շա կի հար ցե րի վե րա բե րյալ խմ բակ ցու թյան 
կող մից կա ռա վա րու թյանն ու ղղ ված գրա վոր հար ցում է, ո րը կա րող է քն նարկ-
վել Ազ գային ժո ղո վում և ո րի վե րա բե րյալ Ազ գային ժո ղո վը կա րող է կա յաց նել 
ո րո շում:

Հի շյալ դրույ թի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Կա նո նա կար գը « հար ցապն դում» 
հաս կա ցու թյան բո վան դա կային ծա վա լում նե րա ռում է Ազ գային ժո ղո վի կող մից 
հայե ցո ղա կան այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ա) հար-
ցապն դու մը « կա րող է քն նարկ վել Ազ գային ժո ղո վում», բ) հար ցապնդ ման վե րա-
բե րյալ «Ազ գային ժո ղո վը կա րող է կա յաց նել ո րո շում»: Այ սինքն հար ցապնդ ման 
նոր մա տի վային բո վան դա կու թյու նից պար զո րոշ հետ ևում է, որ Կա նո նա կար գը 
Ազ գային ժո ղո վին չի վե րա պա հում հար ցադ րում ե րը պար տա դիր քն նար կե լու 
և դրանց վե րա բե րյալ պար տա դիր ո րո շում ըն դու նե լու լի ա զո րու թյուն: Սա կայն, 
ե թե հաշ վի առ նենք Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված՝ « հար ցապն դում ե րը 
ներ կա յաց վում են գրա վոր և քն նար կու մից ա ռն վազն տասն օր ա ռաջ» դրույ թի 
առ կա յու թյան հան գա ման քը, ի նչ պես նաև Կա նո նա կար գի այն պա հան ջը, ը ստ 

6 Մոլդովայի և Էստոնիայի Սահմանադրություններ: 
7 Ֆինլանդիայի, Սլովակիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Մակեդոնիայի Սահմանադրություններ:
8 Բուլղարիայի և Հունգարիայի Սահմանադրություններ:
9 Ֆինլանդիայի, Չեխիայի Հունգարիայի, Լեհաստանի Սահմանադրություններ: 
10 Ռումինիայի և Իսպանիայի Սահմանադրություններ:
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ո րի՝ հար ցապն դում երն, ը ստ դրանց պա տաս խան նե րի ստաց ման հա ջոր դա կա-
նու թյան ը նդ գրկ վում են հեր թա կան նս տաշր ջա նի ա ռա ջի կա չոր սօ րյա նիս տե րի 
օ րա կար գում, ե թե հար ցապնդ ման հե ղի նակ խմ բակ ցու թյու նը չի հրա ժար վում իր 
հար ցապն դու մը քն նար կե լուց, ա պա հի շյալ դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից ան հրա-
ժեշտ է բխեց նել, որ հար ցադ րում ե րը հան դի սա նում են Ազ գային ժո ղո վի պար-
տա դիր քն նարկ ման ա ռար կա: 

Ա նհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ հար ցապն դում ե րի պար տա դիր քն նարկ մանն 
ան վե րա պա հո րեն կհետ ևի Ազ գային ժո ղո վի կող մից հա մա պա տաս խան ո րոշ-
ման ըն դու նու մը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ հար ցապնդ ման հե ղի նակ 
խմ բակ ցու թյու նը հրա ժար վում է իր հար ցապն դու մը քն նար կե լուց կամ ա ռա ջար-
կում է հար ցը հա նել օ րա կար գից:

«Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» նախ կին օ րեն քի 105.1-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հար ցապնդ ման հե ղի նակ խմ բակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչն իր 
եզ րա փա կիչ ե լույ թում կա րող է ա ռա ջար կել ըն դու նել հար ցապնդ ման վե րա բե-
րյալ ի րա վա սու պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին և պաշ տո նա տար ան-
ձանց ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շում, ո րը քվե ար կու թյան է 
դր վում հար ցապնդ ման քն նարկ ման վեր ջում:

Հի շյալ նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հար ցապնդ ման քն նարկ ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված ո րոշ ման մեջ խոսք կա րող է լի նել մի այն պե տա կան կա-
ռա վար ման մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց ներ կա յաց վող ա ռա ջար կու-
թյուն նե րի մա սին: Ը նդ ո րում, Կա նո նա կար գը հար ցադ րում ե րի վե րա բե րյալ այլ 
բնույ թի կամ բո վան դա կու թյան ո րո շում ե րի ըն դու նում չի նա խա տե սում: Ը ստ 
այդմ, ա) բա ցա ռա պես ա ռա ջար կու թյուն ներ բո վան դա կող նման ո րո շում երն 
ը ստ է ու թյան չեն կա րող դի տարկ վել որ պես պար տա դիր կա տար ման են թա կա 
ակ տեր, բ) այդ պի սի ո րո շում ե րը որ ևէ ձևով չեն պար տա վո րեց նում կա ռա վա րու-
թյա նը կամ պաշ տո նա տար ան ձանց, գ) ի րա վա կան հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նող 
այդ պի սի ո րո շում ե րի պա րա գա յում ի մաս տազրկ վում է հար ցապն դում ե րի ի նս-
տի տու տի՝ որ պես խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ձևի, նշա նա կու թյու նը:

Կա նո նա կար գի նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ սահ մա-
նա փակ վում է նաև խմ բակ ցու թյան կող մից կա ռա վա րու թյա նը հար ցապնդմամբ 
դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ հեր թա կան նս տաշր ջա նի ըն թաց քում ոչ ա վե լի քան՝ 
մեկ ան գամ: Սա կայն Սահ մա նադ րու թյան 112-րդ և 113-րդ հոդ ված նե րում ամ-
րագր ված դրույթ նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ե թե պատ գա մա վոր նե-
րի գրա վոր և բա նա վոր հար ցե րին վար չա պե տը և կա ռա վա րու թյան ան դամ ե րը 
պա տաս խա նում են հեր թա կան նս տաշր ջա նի նիս տե րի գու մար ման շա բաթ վա 
մեկ նիս տում, ա պա հար ցապն դում ե րի մա սով խմ բակ ցու թյուն նե րի լի ա զո-
րու թյան սահ մա նա փակ ման վե րա բե րյալ դրույթ չի նա խա տես վել, հետ ևա բար 
խմբակ ցու թյուն նե րը սահ մա նա փակ ված չեն մի այն հեր թա կան նս տաշր ջա նի 
կամ նիս տե րի ժա մա նա կա հատ վա ծով:

Բա ցի վե րը նշ վա ծից՝ Կա նո նա կար գի 121-րդ հոդ վա ծը ամ րագ րել է խմ բակ-
ցու թյուն նե րի կող մից կա ռա վա րու թյա նը հար ցապն դում ե րով դի մե լու, դրանց 
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քն նար կու մը կազ մա կեր պե լու ու պա տաս խան ներ տա լու, ի նչ պես նաև դրանց 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու ա րա րո ղա կար գի հիմ ա կան կա նոն նե րը: Այս-
պես, հի շյալ հոդ վա ծը սահ մա նել է հար ցապն դում ե րի պա տաս խան նե րի տր ման 
ժամ կե տը, Ազ գային ժո ղո վում դրանց՝ ը ստ խմ բակ ցու թյուն նե րի թվա քա նա կի 
քննարկ ման հա ջոր դա կա նու թյու նը , հար ցապն դում եր քն նարկ ման ըն թա ցա-
կար գը, Ազ գային ժո ղո վի կող մից հար ցապն դում ե րի վե րա բե րյալ ո րո շում ե րի 
կա յաց ման ըն թա ցա կար գե րը և այլն: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ել նե լով հար ցապն դում ե րի գոր ծըն թա ցի և դրա սահ մա-
նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում ե րի ու սում ա սի րու թյան ու վեր լու ծու թյան ար-
դյունք նե րից, այդ թվում նաև հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային փոր ձը՝ կա րե լի է ձևա-
կեր պել « հար ցապն դում» հաս կա ցու թյան հետ ևյալ սահ մա նու մը. ա) այն կա-
ռա վա րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան վե-
րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ար դյու նա վետ մի ջոց է, բ) կա ռա վա րու թյան 
կող մից պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան կամ ո րո շա կի հար ցե րի շր ջա նա կի 
վե րա բե րյալ պատ գա մա վոր նե րին բա ցատ րու թյուն կամ պար զա բա նում եր 
ներ կա յաց նե լու պա հանջ է, գ) քա ղա քա կան և նշա նա կա լի այլ ի րա դար ձու-
թյուն նե րի ու հիմ ախն դիր նե րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց-
վող պատ գա մա վո րա կան հարց ման տե սակ է՝ ներ կա յաց ման ու քն նարկ ման 
հա տուկ ըն թա ցա կար գով և ըն դուն ված ո րոշ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րով:

Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է նշել, որ Կա նո նա կար գը դեռևս ամ բող ջու-
թյամբ չի բո վան դա կում կա ռա վա րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
խորհրդա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան նպա տակ նե րը և ի րա կա նաց ման կա-
ռու ցա կար գե րը հար ցե րով ու հար ցապն դում ե րով կա ռա վա րու թյա նը դի մե լու 
պատ գա մա վոր նե րի և խմ բակ ցու թյուն նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
խնդրում:

Այս պի սով, «Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 121-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նշ ված՝ «Խմ բակ ցու թյու նը նույն հեր թա կան նստաշրջա-
նի ըն թաց քում Կա ռա վա րու թյան ան դամ ե րին հար ցապնդ մամբ կա րող է դի մել 
ոչ ա վե լի, քան մեկ ան գամ», դրույ թը, մեր կար ծի քով, սահ մա նա փա կում է խմբակ-
ցու թյան լի ա զո րու թյուն նե րը: Թեև հա ման ման մո տե ցում դրս ևոր վում է շատ 
ե րկր նե րի խորհր դա րա նա կան պրակ տի կա յում11, այ նու ա մե նայ նիվ, խորհրդա րա-
նի ներ կա յա ցուց չա կան և խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան կար ևոր գոր-
ծա ռույ թը հաշ վի առ նե լով, գտ նում ե նք, որ պատ գա մա վոր նե րը, (խմբակ ցու թյուն-
նե րը) ա ռանց ժամ կե տային և քա նա կա կան սահ մա նա փա կում ե րի պետք է հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նան հաշ վետ վու թյուն պա հան ջել այն մար մին նե րից, ո րոնց 
նրանք կա ռա վար ման ման դատ են տվել:

11 Еллинек Г., Конституции, их изменения и преобразования. СПБ,: Изд. юрид. кн. скл. «Право», 1997.
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Annotation. In this article, the issues of constitutional and legal regulation of the deputy request 
and interpellation have been discussed due to the legal-comparative analysis of the concept of 
separation and balance of powers and legal-analytical methodology of the 1995, 2005, and 2015 
editions of the RA Constitution.

Аннотация. В настоящей статье с помощью сравнительно-правового анализа разделения 
властей и уравновешенной позиции и редакционной правовой аналитической методики Консти-
туции РА 1995, 2005 и 2015 гг.  были рассмотрены вопросы конституционного урегулирования 
депутатского запроса и интерпеллирования.

 

 Բա նա լի բա ռեր - Սահ մա նադ րու թյուն, Ազ գային ժո ղով, Կա նո նա կարգ, պատ գա մա վոր, 
հար ցում, հար ցապն դում, խմ բակ ցու թյուն:

Keywords: Constitution, National Assembly, Rules of Procedure, deputy, request, interpellation, 
faction. 

Ключевые слова: Конституция, народное собрание, регламент, депутат, запрос, 
интерпеллирование, фракция.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. ПРИНЦИПЫ, 
НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РА

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՉԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATION. NOT FIXED 
PRINCIPLES BY THE RA LEGISTATION

Принципы администрирования – это обусловленные политическими и социа-
льно-экономическими устоями армянского общества и государства, основные, 
руководящие начала (правовые идеи), которые непосредственно закреплены 
в нормах административного процессуального права либо вытекают из его 
содержания и отражают характерные его черты и сущность. Его «активные 
точки», «одухотворяющие начала», которые выражают решающее и главное в его 
содержании, - это принципы права. В этой связи принципы права верны лишь 
настолько, насколько они соответствуют природе права, адекватно отражают его 
глубинную сущность.

Принцип администрирования представляет собой одновременно идею, сфор-
мировавшуюся в результате научного, профессионального и массового пред-
ставления об идеальной модели административного правосудия, разрешения 
процедурных вопросов уполномоченными на то органами, нормативно руково-
дящее начало и «рабочий инструмент» административного процедурного 
регулирования общественных отношений.

Во-первых, как нормативно-руководящие начала, принципы административного 
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процесса играют роль «несущей конструкции», вокруг которой формируется вся 
система административных процессуальных норм. Потому и принципы права 
всегда отражают (выражают) его основные черты и природу. 

Во-вторых, они дают возможность понять и осознать необходимость совер-
шенствования административно законодательства, т.е. при формулировании но-
вых, более прогрессивных административных процессуальных норм учитывать 
их. 

В-третьих, принципы администрирования имеют важное значение при тол-
ковании норм административного законодательства, поскольку помогают уяснить 
значение и смысл действующих процессуальных норм.

В-четвертых, различные формы реализации права (применение, исполнение, 
соблюдение и использование) невозможны без развития правосознания тех, кто 
применяет нормы права (профессиональное правосознание), использует их, и 
тех, по отношению к кому применяются нормы права (обыденное или массовое 
правосознание).

Именно в принципах прежде всего конкретизируются и раскрываются со-
циальное назначение и сущность права. Принципы – стержневые начала, центра-
льные понятия всей совокупности процессуальных законов, основания системы 
норм администрирования. 

Принципы администрирования имеют также практическое значение, не только 
теоретическое. Значение принципов:

1) формулируют качественные особенности администрирования;
2) характеризуют основные моменты процесса, а также обусловливают 

содержание всего администрирования в целом;
3) способствуют правильному толкованию всех норм администрирования;
4) способствуют преодолению пробелов в административном процессуальном 

праве. Применение аналогии закона или права возможно лишь на базе принципов 
администрирования;

5) определяют собой существенные черты и структуру администрирования, 
его общие положения;

6) охватывают все нормы и институты администрирования;
7) указывают цель процесса и методы ее достижения;
8) предопределяют содержание и характер деятельности субъектов права, 

общее направление дальнейшего совершенствования и развития данной отрасли.
Произвольно нельзя вводить новые, изменять или отменять существующие 

принципы администрирования. Всего лишь изменение одного принципа может 
повлечь за собой коренное преобразование сути администрирования, его 
субъектного состава, прав и обязанностей сторон и возможностей защиты прав, 
свобод и законных интересов в целом. То есть принципы администирования – 
это основные положения, на основе которых определяется сущность, специфика 
и содержание данной отрасли права. Все дополнения и изменения, которые 
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вносятся в административное законодательство, формулируются, в первую 
очередь, исходя из принципов отрасли.

Таким образом, установленные в законах и иных нормативно-правовых 
актах основополагающие идеи о содержании, сущности, назначении и порядке 
осуществления уполномоченными должностными лицами и исполнительными 
органами государственной власти административно-процессуальной деятельности 
в целях предоставления государственных услуг и выполнения государственных 
функций, применения административного принуждения, реализации компетенции 
публичного управления – считаются принципами администрирования.

Вторая Глава Закона РА «Об основах администрирования и административном 
производстве», принятого 18.02.2004 г., закрепляет основополагающие при-
нципы администрирования: законность администрирования, запрет злоупо-
требления фиктивных претензий, ограничение дискреционных полномочий, 
запрет самоуправства, соразмерность администрирования, принцип макси-
мальности, презумпция достоверности, принцип экономичности, употреб-ление 
иных принципов.

Ниже представлены принципы, незакрепленные в вышеуказанном законе, 
которые по нашему мнению должны быть включены в данную главу.

Принцип гласности и открытости. Принцип гласности присущ всем разновид-
ностям юридического процесса, т.е. он является традиционным процессуальным 
принципом. Исключительно важным признаком является гласность процесса в 
теории правовой государственности. 

Государственное управление, принятие решений по административным делам, 
применение административного принуждения осуществляется, основываясь на 
принципе гласности. Гласность в административном процессе рассматривается 
как открытость (прозрачность), публичность деятельности исполнительных 
органов государственной власти и их должностных лиц, которые обеспечивают 
достаточную информированность граждан и организаций о характере и эф-
фективности управленческой деятельности органов и должностных лиц, которые 
наделены властными полномочиями (открытое рассмотрение административно-
юрисдикционных дел). В качестве примера выражения принципа гласности можно 
назвать проведение процесса в нерабочее время, по месту работы, жительства 
или учебы правонарушителя. Принцип гласности также означает необходимость в 
установленном порядке опубликования принятого административного правового 
акта. 

Нужно также отметить, что принцип гласности обеспечивает правo быть 
выслушанным, то есть при реализации множества административных производств 
и в управленческом процессе обеспечивает возможность выразить свое мнение 
по всем обстоятельствам, которые имеют значение для разрешения дела, лицу, 
права и законные интересы которого принимаемым административным актом 
ограничиваются. В юрисдикционных административных производствах (в 
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охранительных правоотношениях) устанавливается принцип открытого рассмот-
рения дела об административном правонарушении (ст. 249 КоАП РА1).

Принцип охраны интересов государства и личности. Принцип охраны 
интересов государства и личности представляет собой обязанность любого органа 
или должностного лица, который рассматривает дело, обеспечить полный и 
последовательный учет интересов государства и личности, создать необходимые 
условия для надлежащего использования всеми участниками процесса своих 
прав и законных интересов (оперативное и полное информирование участников 
процесса по всем вопросам, возможность пользоваться услугами адвоката и 
др.). Важным при соблюдении данного принципа является достижение гармонии 
и разумного баланса интересов государства и личности, которые в отдельных 
конкретных случаях могут не совпадать. Таким образом, орган или лицо, который 
рассматривает дело, обязан найти и принять такое решение проблемы, при 
котором стороны смогут максимально реализовать свои права с использованием 
доступных средств, то есть данный принцип означает использование надлежащим 
образом сторонами административно-юрисдикционного процесса своих прав, 
гарантий прав и законных интересов личности, интересов государства.

Принцип суверенности. Принцип суверенности (независимость и самостоя-
тельность) отражается в применении мер административного принуждения, 
предоставлении государственных услуг, определении исполнения установленных 
государственных функций, которое обусловлено конституционным правовым 
принципом разделения властей, разграничения полномочий и предметов ведения 
между публичными правовыми образованиями и их органами. Необходимость в 
осуществлении исполнительной либо судебной власти подчинение закону является 
основным требованием в осуществлении административного судопроизводства 
или государственного управления. Нужно также отметить, что в состав данного 
принципа входит принцип независимости в принятии решений. Самостоятельное 
принятие решения является необходимым условием осуществления полномочий 
соответствующего органа, должностного лица или муниципального служащего в 
сфере государственного управления органами исполнительной власти при рас-
смотрении административного дела.

Принцип беспристрастности. Административное дело (спор) должно рас-
сматриваться и разрешаться административным органом или уполномоченным 
на то должностным лицом беспристрастно, и они обязаны принимать в основу 
своего решения лишь проверенные доказательства, факты, сведения. В 
административном юрисдикционном процессе для принятия административного 
постановления либо решения необходимые фактические данные должностные 
лица оценивают по своему внутреннему убеждению, которое основано на 
всестороннем, полном и объективном исследовании в совокупности всех обсто-

1 КоАП РА ст. 249-ая / https://www.arlis.am/։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

47

ятельств дела. При осуществлении управленческих действий и при принятии 
административного решения воздействие представителей государственных орга-
нов или третьих лиц не допускается в административном процессе, также запре-
щается обосновывать свои решения, предоставляя незаконные преимущества 
какой-либо из сторон административного процесса.

Принцип обеспечения публичных интересов. Принцип публичности 
предполагает создание процессуальных условий и форм, которые способство-
вали бы принятию решений в интересах общества и государства, осущест-
влению эффективного государственного управления. Ориентированы все 
административные производства на решение основных задач публичного 
администрирования, предоставление государственных услуг, исполнение государ-
ственных функций. Данный принцип уполномоченным административным 
органам и должностным лицам дает возможность осуществления контрольно-
надзорных мероприятий, а также мер административно-правового (государствен-
ного) принуждения к физическим и юридическим лицам, которые не соблюдают 
установленный в многочисленных областях публичного управления порядок или 
совершают административные правонарушения. Для обеспечения публичных 
интересов существуют различные способы, например, судьи, органы или 
должностные лица, которые рассматривают дело об административном право-
нарушении. Они вправе вносить представления в соответствующие организации 
или соответствующим должностным лицам о принятии мер по устранению 
условий и причин, которые способствовали совершению административного 
правонарушения (ст. 285 КоАП РА2). 

Принцип обеспечения права на защиту, обжалование и пересмотр ад-
министративных актов (решений). За принятым административным решением 
(актом) органом управления или уполномоченным на то должностным лицом 
контроль обеспечивает принцип обеспечения права на защиту, обжалование и 
пересмотр административных актов (решений). Гарантией внесения изменений 
или дополнений в административное решение, а также исправления допущенной 
административной ошибки в процессе публичного управления является право на 
обжалование. Административный акт отменяется принятием решения об его отмене 
административным органом, который издал его, или органом, к компетенции 
которого издание административного акта относилось в момент его отмены, или 
соответствующим вышестоящим административным органом (вышестоящим 
должностным лицом). Пересмотр административного акта возможен по инициативе 
органа публичного управления, который издал его, по заявлению других 
участников соответствующего административного производства либо по вновь 
открывшимся обстоятельствам. На стадии пересмотра решений и постановлений 
по делам об административных правонарушениях лицам гарантируется право на 

2 КоАП РА 285-ая / https://www.arlis.am/
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обжалование в системе административных охранительных правоотношений (Гл. 
23 КоАП РА3).

Принцип материальной истины. Принцип материальной истины в первую 
очередь адресован государственным органам и должностным лицам, которые 
разрешают дело по существу. Именно на них возлагается обязанность использовать 
все имеющиеся возможности для привлечения и сбора доказательств, 
относящихся к делу, тщательно изучить все условия и обстоятельства, которые 
связаны с данным индивидуальным, административным делом, правильно 
оценить доказательства, исключив односторонний, предвзятый подход, и принять 
обоснованное и объективное решение. На субъектов, которые рассматривают 
административные дела, принцип материальной истины возлагает ряд важных 
обязанностей. Данный принцип также предполагает состязательность в ходе 
процессуального рассмотрения дел. 

Принцип дифференциации и фиксирования функций. Принцип диф-
ференциации и фиксирования функций выражается в том, что административно-
процессуальные полномочия по подготовке и изданию актов или разрешению 
индивидуальных управленческих дел разделяются и закрепляются между 
различными органами и должностными лицами. Можно говорить об известной 
степени специализации, при которой отдельные органы и служащие, выполняя 
ряд однотипных функций в административном производстве, приобретают высо-
кий уровень профессионализма, оперативности и компетентности, а также несут 
ответственность за свой участок работы.

Принцип персонализации ответственности и принцип ответственности за 
неприятие решения. Принцип персонализации ответственности и принцип 
ответственности за неприятие решения являются важнейшими принципами 
государственного управления, которые можно смело также отнести и к принципам 
администрирования. Нередко в управленческой деятельности складывается та-
кая ситуация, что сложно бывает выявить действительных виновников наруше-
ний прав, свобод и законных интересов индивидуальных и коллективных субъек-
тов административного производства, а также лиц, которые допустили просчеты 
при принятии и разработке правовых актов управления. Закрепление принципа 
персонализации ответственности позволит установить конкретных лиц, которые 
лично ответственны за такие нарушения, а также необходимо для профилактики 
правонарушений и для наказания виновных. Принцип ответственности за 
непринятие решения призван максимально сокращать сроки рассмотрения дел и 
устранять задержки в административном производстве. Данный принцип также 
направлен против нежелания государственных и иных служащих брать на себя 
ответственность при рассмотрении индивидуальных административных дел и 
принятии правовых актов управления.

3 КоАП РА Гл. 23-ая / https://www.arlis.am/
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Принцип объективности. Принцип объективности представляет собой 
нормативно-руководящее начало администрирования, в соответствии с кото-
рым при осуществлении административно-процессуальной деятельности и рас-
смотрении административных дел (административно-правовых споров) должны 
использоваться административно-процессуальными нормами предусмотренные 
все средства для достоверного, а при допускаемой законом нецелесообразности 
или объективной невозможности – максимального вероятностного установления 
обстоятельств, которые имеют значение для правильного разрешения дела. 
Реализация принципа формальной истины (объективности) обеспечивает 
всестороннее, полное, объективное исследование обстоятельств административных 
дел, рассмотрение которых осуществляется уполномоченными должностными 
лицами. При производстве дел об административных правонарушениях основ-
ной задачей является всестороннее, своевременное, полное, объективное 
выяснение обстоятельств данного дела. Прежде всего принцип объективности 
предполагает достижение так называемой объективной истины в процессе, что 
означает принятие необходимых мер при принятии решения уполномоченными 
субъектами или при рассмотрении дела для поиска доказательств, которые 
достаточны для принятия информации законного и обоснованного решения 
по делу, либо информации. Субъекты, которые представляют исполнительные 
органы государственной власти, в административном производстве обязаны 
проявлять административную активность и предпринимать усилия для решения 
основных задач процесса. Они вправе делать запросы в государственные 
органы и иные организации, информировать соответствующих должностных лиц 
о необходимости проведения специальных работ или исследований, назначать 
экспертизы, требовать документы, проводить дополнительные мероприятия.

Таким образом, Республика Армения, провозглашенная как правовое госу-
дарство: прежде всего предполагает выражение организационной особенности 
государства, в подтверждении того, что в нашем обществе в основе взаи-
моотношений положены закон и право. Для такого государства, как наша, ста-
вится проблема – служение социального поведения государства и общества этому 
принципу, прояснить для индивида правила поведения гражданского общества и 
круг его свободы, гарантировать эту свободу. 

В этом контексте в правовом государстве социальная общественность получает 
определенно регламентированное изображение, которое характеризуется как 
общественный строй, а индивид становится субъектом права, его отношения 
с остальными членами общества получают природу определенно урегулиро-
ванных правоотношений. Такое общество неизбежно должно иметь также 
конституционную систему, обеспечивающую беспрерывный контроль консти-
туционно урегулированных правоотношений, которая гарантирует функ-
циональность ограничения власти правом. 

В этом контексте необходимо рассмотреть административные законодательные 
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урегулирования, которые должны регламентировать эти общественные 
отношения таким образом, чтобы не нарушался баланс государство – общество. 
Нужно добросовестное уравновешение, которым с одной стороны обеспечится 
непосредственное действие административно-законодательных урегулирований, 
с другой стороны будет гарантирована защита прав других лиц. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на своевременное внесение 
дополнений в административно-законодательные урегулирования, чтобы 
иметь более подробную и уточненную административно-правовую систему, т.е. 
надлежащим образом обратить внимание на важность вышеуказанных неза-
крепленных принципов, которые направлены на улучшение административного 
законодательства, которым и защищается интерес лица, а интерес лица и 
общественный интерес не разделены друг от друга и, как правило, общественный 
интерес включает и личный интерес многих, таким образом, что защита личного 
интереса одновременно является и защитой общественного интереса. Нами 
предлагается закрепление принципов, указанных в данной статье, во 2-ой Главе 
Закона РА «Об основах администрирования и административном производстве» 
которые обеспечат баланс между интересами государства, общества и 
личности и которые также могут предоставить возможность для установления 
важнейших ориентиров поведения субъектов права и более широкое применение 
административно-правовых средств защиты, оказывая содействие на реализацию 
закрепленного в Конституции РА права на надлежащее администрирование.

Ամփոփում: Վարչական իրավունքի ինստիտուտի կատարելագործման ակտուալ խնդիր-
ներից է վարչարարության սկզբունքների համակարգումը։ 

Վարչարարության հայեցակարգի ընտրությամբ և հիմնավորմամբ, որն իրականացվում 
է վարչական իրավունքում մարմինների, ինստիտուտների գործունեության խնդիրների և 
նպատակների ռացիոնալ ու արդյունավետ ապահովման համապատասխանության հիման 
վրա, միաժամանակ պետք է մշակված լինեն նաև վարչարարության սկզբունքները։ 

Annotation. One of the urgent issues of improving the institute of administrative law is the co-
ordination of the principles of administration. By choosing and substantiating the concept of admin-
istration, which is carried out on the basis of the rationality and effective provision of the tasks and 
goals of the bodies and institutions in administrative law, the principles of administration should be 
developed at the same time.

Ключевые слова - Принципы административного производства, административно-
правовая система, административные правоотношения, административные законода-
тельные урегулирования.

Բանալի բառեր - Վարչարարության սկզբունքներ, վարչաիրավական համակարգ, վարչա-
կան իրավահարաբերություններ, վարչաօրենսդրական կանոնակարգումներ:
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НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНЫХ СОБРАНИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ԽԱ ՂԱՂ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ Ա ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ 
Ի ՐԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ԴԱՇ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

SOME PROBLEMS OF THE EXERCISE OF THE RIGHT TO 
FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION

Конституционное право на свободу мирных собраний является одним из ос-
новных необходимых элементов для функционирования демократического и 
правового государства. Эта свобода делает возможным по-настоящему прямой 
диалог между государством и теми, «у кого нет прямого доступа ни к процессу 
принятия политических решений, ни к СМИ»1. Необходимо подчеркнуть, что кон-
ституционное право на свободу собраний является политическим правом лично-
сти, потому любое ущемление или нарушение такого права со стороны публичной 
власти может иметь политический подтекст и быть квалифицированным в каче-
стве политической давки со стороны публичной власти с целью подавления по-

1 Бланкенагель А., Левин И.Г., Свобода собраний и митингов в Российской Федерации — сделано в 
СССР: «лучше мы не можем» или «по-другому не хотим» // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2013. № 2. С. 55.
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литической воли лиц, организовавших и участвующих в публичном мероприятии. 
Основной целью организации и участия в собраниях или публичных мероприя-
тиях чаще всего является выражение гражданами (а также другими физическими 
лицами во многих странах, например, апатридами или бипатридами) своей поли-
тической воли или политического требования к публичной власти. Любое поли-
тико-правовое препятствие со стороны публичной власти в вопросе организации 
и проведения собрания или публичного мероприятия может быть квалифициро-
ванным как отражение низкого уровня демократии в стране. Потому страны, где 
право на свободу собраний ущемляется, например, разгоном мирного собрания, 
чаще всего квалифицируются как страны с низким уровнем демократии, так как 
публичная власть, фактически, запрещает людям «быть услышанными» и выра-
жать свое политическое мнение по тем или иным вопросам посредством проведе-
ния публичных мероприятий (например, митинги, шествия, демонстрации и т.д.). 

Свобода собраний закреплена как Европейской конвенцией по правам и ос-
новным свободам человека (статья 11), так и действующей Конституцией РФ (ста-
тья 31). В рамках этого необходимо подчеркнуть, что Конституция РФ не закре-
пляет понятие право на свободу собраний, в отличие от Европейской конвенции 
по правам и основным свободам человека. Однако Конституция РФ признает и 
гарантирует право граждан собираться мирно без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, что и является свободой 
собраний, так как все перечисленные формы организации людей и являются 
собраниями или публичными мероприятиями.  

Исходя из того, что право на свободу собраний, как уже было отмечено выше, 
имеет особую демократическую функцию, государство должно содействовать 
мирным собраниям и их защите. В международном праве закреплены принципы, 
согласно которым в демократических государствах должно обеспечиваться право 
на свободу мирных собраний: 
	презумпция мирных собраний;
	принципы законности и пропорциональности ограничений свободы собра-

ний;
	принцип прозрачности принятия решений и надлежащего администриро-

вания; 
	и другие2.
Но несмотря на высокое конституционно-правовое и международно-правовое 

значение права на свободу мирных собраний, ее реализация часто сопрягается 
с рядом правовых проблем, которые требуют решений со стороны законодате-
лей и юристов-ученых. В настоящем исследовании мы попытаемся затронуть во-
просы определения таких понятий, как «публичное мероприятие», «собрание», 

2 Руководящие принципы по свободе мирных собраний. 2-е изд. БДИПЧ ОБСЕ. 2011. С. 14-24. //  
http://www.osce.org/ru  (дата обращения: 05.05.2021).
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«шествие», «пикетирование», «митинг», «демонстрация» и другие, которые могут 
рассматриваться как формы проявления конвенционной свободы собраний.   

Свобода мирных собраний – это довольно-таки молодое право в рамках кон-
ституционного права и законодательства России. Только в 2004 году был при-
нят Федеральный закон № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», который был направлен на обеспечение реализации 
установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской 
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демон-
страции, шествия и пикетирования, и, который затем неоднократно подвергал-
ся корректировкам и изменениям. Таким образом, молодой характер федераль-
ного и регионального законодательства о праве на свободу мирных собраний 
обусловливает то, что отечественному праву публичных собраний свойственны 
некоторые, на наш взгляд, недоработки или, условно говоря, дефекты. Такие 
недоработки, на наш взгляд, связаны также с тем, что право на мирные собрания 
прогрессивно развивается, и исходя из этого, указанный нами Федеральный за-
кон требует внесения определенных изменений и поправок.  

Первое, на что следует обратить внимание, – это вопросы юридической 
терминологии и установленные федеральным законом дефиниции понятий. 
Так, 1-ая глава Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» устанавливает дефиниции таких 
понятий, как «публичное мероприятие», «собрание», «митинг», «демонстрация», 
«шествие», «пикетирование», «уведомление о проведении публичного 
мероприятия», «регламент проведения публичного мероприятия»,  «территории, 
непосредственно прилегающие к зданиям и другим объектам». В частности, 
согласно ст. 2 указанного Федерального закона, публичное мероприятие – это 
открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств. (…). 
Остальные положения ст. 2-ой содержат определения понятий, упомянутых в 
определении публичного мероприятия. Анализируя содержание данной статьи, 
мы делаем вывод о том, что понятие «публичное мероприятие» является наиболее 
широким и охватывает такие понятия, как «собрание», «митинг», «демонстрация», 
«шествие» и «пикетирование». Для правоприменительной практики установление 
таких дефиниций Федеральным законом является необходимостью, так как 
таким образом, для правоприменяющего лица становится понятным, какой вид 
публичного мероприятия, или скопления людей квалифицировать, в качестве 
митинга, пикета, демонстрации или собрания. Однако в рамках представленного 
необходимо отметить, что со временем появились новые формы публичных акций, 
например, массовые прогулки и пробежки, многокилометровые крестные ходы, 
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наномитинги, флешмобы, протестные палаточные лагеря, массовые вечеринки, 
политконцерты и иные скрытые формы публичных мероприятий, к которым 
порой сложно применить формулировки Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Отсюда возникает вопрос 
о том, что нужно ли дополнять Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» новыми вышеперечисленными 
понятиями и видами публичных мероприятий или следует оставить все как есть, 
но подвергнуть Федеральный закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»  расширительному толкованию и распространить 
понятие «публичное мероприятие» на любые формы публичной политической 
активности граждан. По нашему мнению, исходя из того, что закон должен быть 
понятным и доступным как для правоприменителей, так и для граждан Российской 
Федерации, а также с учетом новых реалий и появления новых форм публичных 
мероприятий в развивающемся обществе, возникает необходимость определить 
и установить дефиниции всех форм публичных собраний на уровне внесения 
изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Считаем важным подчеркнуть, что правовая система Российской Федерации 
не разграничивает публичные мероприятия на те, которые проводятся под от-
крытым небом, и те, которые организуются в помещениях, то есть в качестве 
классификации такое разделение не дано. Остается мнение, что законодатель-
ством страны регламентируются исключительно собрания под открытым небом. 
Но при этом в рассматриваемом Федеральном законе «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  закреплено, что уполномоченные 
органы после получения уведомления о проведении публичного мероприятия 
обязаны довести до сведения организатора публичного мероприятия информа-
цию об установленной норме предельной заполняемости территории (помеще-
ния) в месте проведения публичного мероприятия3. Появляется вопрос о необ-
ходимости согласовывать мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, 
и их предельной численности. Выходит, что государство ограничивается лишь 
контролем публичных мероприятий, которые проводятся под открытым небом. 

Считаем, что в рамках науки конституционного права прогрессивное разви-
тие и актуальность права на свободу собраний, а также возникновение опреде-
ленных проблем правоприменения, связанных с реализацией права на свободу 
собраний, а также возникновение проблем необходимых гарантий и механизмов 
обеспечения такого права со стороны публичной власти, привели к расширению 
и развитию доктрины права на свободу собраний, что, в свою очередь, приве-
ло к вопросу о рассмотрении права на свободу собраний отдельным институтом 

3 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», ст. 12, ч. 1, п. 4 // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
05.05.2021).
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конституционного права.   Важно подчеркнуть, что место права на свободу собра-
ний на данный момент не определен, хотя и многие юристы-конституционоведы 
отводят право на свободу собраний к институту или подотрасли прав человека. 
Однако права человека в теории конституционного права также рассматриваются 
в качестве не только института, но и подотрасли конституционного права, что и 
на наш взгляд дает возможность в рамках подотрасли прав человека рассматри-
вать право на свободу собраний в качестве института конституционного права. 
Например, такое понятие использует немецкая наука конституционного права — 
Versammlungsrecht — право (публичных) собраний4. Считаем, что юристам-кон-
ституционоведам предстоит исследование вопроса определения места права на 
свободу собраний в конституционном праве Российской Федерации. Считаем 
важным также выразить мнение в связи с тем, что на данный момент в науке кон-
ституционного права мало исследованно и само понятие «публичное мероприятие 
и публичные собрания». В рамках отмеченного, считаем, что разработка научных 
определений к упомянутым понятиям также необходима. 

Современное российское законодательство о свободе мирных собраний ис-
пытывает потребность в соответствующей доработке в части, касающейся ре-
гламентации срочных и спонтанных мирных собраний5. Сегодня для обозначения 
этих видов публичных мероприятий в научной литературе используют термин 
«флешмоб»6. Однако помимо закрепления необходимых правовых понятий и 
дефиниций в законе, необходимо также предусмотреть необходимые правовые 
регулировки по порядку проведения публичных собраний, которые проводятся 
спонтанно и без организатора, а также срочных мирных собраний, которые не 
терпят отлагательства. Поэтому сегодня в связи с существующим процессуаль-
но-правовым вакуумом данная категория публичных мероприятий всегда порож-
дает конфликты с законодательством страны, что может привести к вопросам 
конституционности реализации права на свободу собраний. В то же время необхо-
димо заметить, что при соблюдении установленных законом сроков уведомления 
теряется основной смысл экстренного (срочного) публичного мероприятия, так 
как существующие процессуальные сроки уведомления вызывают обоснованные 
вопросы. Почему законом предусматривается срок уведомления именно от 15 и 

4 См.: Buchheister J., Entwicklungslinien im Versammlungsrecht // LKV. 2016. Heft 4. S. 160; Gericke  J., 
30 Jahre Brokdorf-Beschluss — Versammlungsrecht quo vadis? // DÖV. 2016. Heft 22. S. 950; Stein V., 
Versammlungsrecht. Erläuterungen zu Art. 8 GG und zum Versammlungsgesetz. Frankfurt, 2014. S. 15-22.
5 См.: Вашкевич А.Е., Спонтанные собрания: национальное законодательство европейских стран и 
прецедентное право Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2013. № 2. С. 44-54; Карпенко Т.А., К вопросу о законодательной регламентации спонтанных 
массовых мероприятий в российском законодательстве // Административное право и процесс. 2015. 
№ 12. С. 66-68.
6 См.: Князева И.И., К вопросу о понятии и сущности флешмоба как одной из форм проведения 
публичных мероприятий // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 8. С. 35-37; Рязанова 
Е.А., Правовое регулирование флешмоба // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Право. 2017. № 1. С. 160-168. 
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до 10 дней до проведения публичного мероприятия?   Почему нельзя, например, 
предусмотреть срок уведомления за месяц до проведения публичного собрания? 
Каков критерий установления сроков уведомления? Дает ли на эти вопросы наука 
ответ? Или в рамках организации экстренных собраний нельзя ли отменить необ-
ходимость заблаговременного уведомления либо сократить его до одного дня до 
проведения публичного мероприятия? В дореволюционной России срок уведом-
ления был значительно короче и составлял от трех до семи суток7. В связи с эти-
ми вопросами, считаем, что существующие процессуальные сроки должны быть 
рассмотрены, обсуждены, доработаны и изменены, чтобы у правообладателей не 
возникали затруднения в связи с реализацией их конституционного и конвенци-
онного права на свободу собраний. Иногда в правоприменительной практике мо-
гут возникать такие случаи, что процессуально-правовые требования (например, 
сроки заблаговременного уведомления) могут по сути привести к неэффективной 
реализации конституционных прав человека или вообще привести к вопросам 
конституционности. 

Считаем важным также обратиться к форме самого уведомления, что на наш 
взгляд, является немаловажным для эффективной реализации права на свободу 
собраний.  В современной эпохе цифровых технологий  письменная процеду-
ра уведомления вызывает обоснованный вопрос о том, почему до сих пор нет 
возможности подачи онлайн-уведомлений о публичном мероприятии через офи-
циальный интернетпортал государственных услуг?8. По своей правовой природе 
процедуру согласования публичного мероприятия можно охарактеризовать как 
государственную или муниципальную услугу, которая уже давно должна оказы-
ваться гражданам в электронном виде на едином портале государственных или 
муниципальных услуг. Считаем, что в XXI веке, когда появились и стали широко 
применимыми такие понятия как электронный документ, электронный договор, 
электронная подпись и так далее, то институт электронного уведомления может 
считаться приемлемым и необходимым с целью ускорения уведомительного про-
цесса о проведении публичного мероприятия. В связи с этим предлагаем внести 
определенные изменения в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», закрепляющих институт электронного 
уведомления. 

7 «Желающий устроить публичное собрание обязан письменно заявить о том начальнику местной 
полиции — градоначальнику, обер-полицмейстеру либо полицмейстеру или же исправнику, либо со-
ответствующему ему должностному лицу не позднее, как за трое суток до открытия собрания, а если 
о времени и месте постоянного пребывания предполагается огласить во всеобщее сведение, то не 
позднее, как за трое суток до такого оглашения. Если собрание созывается не в месте постоянного 
пребывания начальника полиции, то заявление должно быть подано не позднее, как за семь суток до 
открытия собрания или оглашения о нем». Пункт 5 ч. III Именного Высочайшего Указа о временных 
правилах о собраниях от 4 марта 1905 г. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600- 1918/5206/ 
(дата обращения: 05.05.2021).
8 См.: Бачурин А.Г., Уведомление о проведении публичного мероприятия в электронной форме // 
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-1. С. 159.
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Ամ փո փում:  Հա վաք նե րի ա զա տու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը ստ րա տե գի ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի ներ կայիս ժո ղովր դա վա րա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն նե րի կա յաց ման 
հար ցում, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է մար դու ամ բողջ քա ղա քա կան ի րա վունք-
նե րի ար դյու նա վետ ի րա գործ ման հա մար: Սույն ու սում ա սի րու թյան հիմ ա կան նպա տակն է 
վեր հա նել հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ի րա գործ ման հետ կապ ված ի րա վա կան խն-
դիր նե րը և ա ռա ջար կել այդ խն դիր նե րի շտկ մանն ու ղղ ված ո րո շա կի օ րենսդ րա կան փո փո խու-
թյուն ներ: Սույն հոդ վա ծով կա տար վել է ի րա վա բա նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ու սում ա սի րու-
թյուն, ո րը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տե լու հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու-
թյու նը: 

Annotation. The right to freedom of assembly in modern legal democratic states plays a strategic 
role, as it is the guarantor of the development of democracy and a necessary foundation that ensures 
the effective operation of the entire institution of political rights of the individual. The main objective 
of this study is to identify urgent problems in the implementation of such constitutional rights as 
freedom of assembly, as well as to present several theses aimed at solving the identified problems. 
The analysis of legal terminology revealing the content of the right to freedom of assembly is carried 
out. A study of the procedural aspects of the exercise of the right to freedom of peaceful assembly 
was carried out and an indication was given of the need to establish legal regulation of urgent and 
spontaneous public events.

Ключевые слова: публичные мероприятия, свобода собраний, флешмоб, электронное 
уведомление.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ

И МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

 Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյու նում շու կա յա կան բա րե փո խում ներն 
ա ներևա կայե լի են ա ռանց հար կային վե րահս կո ղու թյան և հս կո ղու թյան ար-
դյու նա վետ հա մա կար գի ստեղծ ման: Այ սօր, հար կային ռե ֆորմ նե րի գե րա կա 
ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը պետք է հա մա րել հար կային վե րահս կո ղու թյան կազ մա-
կերպ ման, դրա ի րա կա նաց ման ձևե րի ու մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, քա նի 
որ դրա ար դյու նա վե տու թյու նից է մեծ մա սամբ կախ ված պե տա կան ծրագ րե րի 
(տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան, ռազ մա կան և այլն) ի րա կա նա ցու մը, ին չը վկա յում 
է հար կային վե րահս կո ղու թյան ա ճող դե րի մա սին և ո րո շում է դրա ակ տիվ բնույ-
թը: Պատ մա կան է քս կուրս նե րը վկա յում են, որ հան րա պե տու թյու նում հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մանն ա ջակ ցող ռե ֆորմ նե րի տա րի նե րի ըն թաց-
քում ի րա վա կան մի ջոց նե րի զի նա նո ցի հիմ նա կան ու շադ րու թյունն ա վան դո րեն 
ո ւղղ ված էր հար կային ի րա վա խախ տում ներ կա տա րող նե րի պա տաս խա նատ-
վու թյան և նրա մի ջոց նե րի կա տա րե լա գործ մա նը: Պե տու թյան հար կային քա ղա-
քա կա նու թյան գան ձա րա նային (ֆիս կալ) ո ւղղ վա ծու թյու նը հա կա ռակ ազ դե ցու-
թյունն ու ներ, քա նի որ ան չափ մեծ հար կային ծան րա բեռն վա ծու թյան և նմա նա-
տիպ պատ ժա մի ջոց նե րի դեպ քում հարկ վճա րող ներն օգ տա գոր ծում է ին ցան կա-
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ցած հնա րա վո րու թյուն հար կու մից խու սա փե լու հա մար1: 
Ինչ պես ցույց է տա լիս հար կային գանձ ման պրակ տի կան, տու գան քային 

պատ ժա մի ջոց նե րի չա փի մե ծա ցու մը, հարկ վճա րող նե րի ա նօ րի նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժիչ մե թոդ նե րի քա-
նա կը ցան կա լի ազ դե ցու թյուն չէ ին ու նե նում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման վրա, ը նդ հա կա ռա կը, հա ճախ նպաս տում են վճա րե լուց խու սափ-
մա նը: 

Ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի հար կային մար մին նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու-
թյուն նե րը վկա յում են, որ հար կային ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման կա տա րե-
լա գործ ման ա մե նա կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը հար կային վե րահս կո ղու թյան 
և հս կո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի գի տա կան պլա նա վո րում է: Ար տա սահ մա-
նյան մաս նա գետ նե րը նշում են, որ « հար կային վե րահս կիչ նե րին ան հրա ժեշտ է 
ու ժե րը կենտ րո նաց նել հար կային ստուգ ման ան ցկաց ման պլա նա վոր ման փու-
լի վրա, քա նի որ օ ժան դակ վե րահս կո ղու թյու նը թույլ է տա լիս սահ մա նա զա տել 
ստուգման են թա կա այն ան ձանց, ո րոնք ու նեն ռիս կի ոչ բարձր հա վա նա կա նու-
թյուն, և նրանց, ով քեր կա րող են ու նե նալ հար կային խախ տում նե րի հա վա նա կա-
նու թյան բարձր աս տի ճան»2: Հար կային ի րա վուն քի ժա մա նա կա կից գի տու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դիր քո րո շու մը այն է, որ հար կային ստու գում նե րի արդյու-
նա վետ ձևե րի, մի ջոց նե րի ու մե թոդ նե րի կի րա ռու մը պետք է հիմ ված լի նի հար-
կային գե րա տես չու թյան կող մից մշակ ված վե րահս կո ղա կան ստու գում նե րի հա-
մա լիր ըն թա ցա կար գի կազ մա կերպ ման վրա3: 

Անդ րա դառ նա լով ար տագ նա հար կային ստու գում նե րի հա մար հարկ վճա րող-
նե րի ռա ցի ո նալ ը նտ րու թյան ա պա հով ման հար ցին՝ ֆի նան սա կան ի րա վուն քի 
տե սա բան նե րը միշտ ը նդ գծել են, որ ար տագ նա ստու գում նե րը հան դի սա նում են 
հար կային վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռա վել ար դի-
ա կան խն դիր նե րից մե կը: Դա կապ ված է այն բա նի հետ, որ հար կային ստու գում-
նե րի հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան գոր ծուն հա մա կար գը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս «ընտ րել» հար կային մար մին նե րի սահ մա նա փակ կադ րե րի ու 
նյու թա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ա ռա վել օպ տի մալ ո ւղ ղու թյու նը, հաս նել 
հար կային ստու գում նե րի ա ռա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյան, դրանց ան ցկաց-
ման հա մար ու ժե րի և մի ջոց նե րի նվա զա գույն ծախս ման դեպ քում՝ ստու գում նե րի 
հա մար այն պի սի հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան հաշ վին, ո րոնց մոտ հար կային 
խախ տում նե րի բա ցա հայտ ման հա վա նա կա նու թյու նը ա մե նա մեծն է: Հետ ևա-
բար, հար կային ստու գում նե րի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ մա նը ա ռա ջին հեր-
թին նպաս տում է դրանց ան ցկաց ման հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան 

1 Крохина Ю.А., Вступительная статья // Способы обеспечения налоговых обязанностей по Налогово-
му кодексу РФ. М.: Юрлитинформ, 2005, с. 8.
2 Крохина Ю.А., Вступительная статья // Способы обеспечения налоговых обязанностей по Налогово-
му кодексу РФ. М.: Юрлитинформ, 2005, с. 8.
3 Տե՛ս О методике проверки НДС в сфере розничной торговли. Егорова Е.В.// Налоговая политика и 
практика, 2007, N 2, էջ 38:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

61

ար դյու նա վետ հա մա կար գի առ կա յու թյու նը: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ե թե ներ քին (կա մե րալ) ստու-

գում նե րը ը նդ գր կում են հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց րած հարկ վճա րող նե րի 100 
%, ա պա ար տագ նա ստու գում նե րը ան ց են կաց վում մի այն 20-25 % մոտ, այդ 
պատ ճա ռով մեծ նշա նա կու թյուն է ստա նում այդ տե սա կի ստու գում նե րի ան-
ցկաց ման հա մար կազ մա կեր պու թյուն նե րի ը նտ րու թյու նը: ՀՀ պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի տե ի հար կային ծա ռա յու թյու նը, ել նե լով պե տա կան բյու ջե ի շա հե-
րից, պետք է բարձ րաց նի իր զգո նու թյու նը ար տագ նա հար կային ստու գում նե-
րի պլա նա վոր ման հա մա կար գի հայե ցա կար գե րը մշա կե լիս: Հայե ցա կար գե րը 
չպետք է ամ փո փեն ար տագ նա հար կային ստու գում նե րի պլա նա վո րու մը: Հար-
կային ի րա վա խախ տում կա տա րե լու ռիս կե րի չա փա նիշ նե րի հիմքն ար տագ նա 
հար կային ստու գում ներ ան ցկաց նե լու հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան 
վրա կա ռուց ված հա մա հա սա նե լի բաց գոր ծըն թաց է: Ա վե լի վաղ հար կային ար-
տագ նա ստու գում նե րի պլա նա վո րու մը հան դի սա նում էր հար կային մար մին նե րի 
խիստ ներ քին գաղտ նի ըն թա ցա կար գը: Ստուգ ման պլա նում հարկ վճա րող նե-
րի ներգրավ ման ը նտ րու թյան նախ նա կան աշ խա տան քի ան ցկաց ման կար գը 
հիմ ված է հար կային մար մին նե րի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած ամ բողջ տե ղե-
կատ վու թյան ո րա կա կան և բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյան (այդ թվում ար տա-
քին աղ բյուր նե րից ստաց ված) և դրա հի ման վրա հար կային ի րա վա խախ տում-
ներ կա տա րե լու « ռիս կի գո տին» ո րո շե լու վրա: Ռիս կի այդ պի սի գո տի ներ է ին 
հա մար վում ան շա հա վետ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց աշ խա տա վար ձը նվա-
զա գույ նից ցածր է, ո րոնք փոխ հա տու ցում են ԱԱՀ բյու ջե ից: Դրանք ճյու ղային 
մի ջին ցու ցա նի շի մա կար դա կից ցածր ե կամ տա բե րու թյուն ու նե ցող կազ մա կեր-
պու թյուն ներ է ին, ո րոնց հար կային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը ցածր է մի ջին ճյու-
ղայի նից, կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք բազ մա թիվ ան գամ ներ « միգ րա ցի ա» են 
կա տա րում հար կային մար մին նե րի միջև և այլն: Այ սօր, ցան կա ցած հարկ վճա-
րող կա րող է ի նք նու րույն գնա հա տել ռիս կե րը և ի նք նու րույն բա ցա հայ տել և ո ւղ-
ղել հար կե րի հաշ վարկ ման մեջ թույլ տր ված սխալ նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է նկա տել, 
որ հարկ վճա րո ղը հաշ վառ վում է ստուգ ման պլա նի մեջ, ե րբ հար կային չկա տար-
ված պար տա վո րու թյուն նե րը նշա նա կա լի են:

 Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցում կար ևոր-
վում է հար կային մար մին նե րի կող մից ար տագ նա ստու գում նե րի պլա նա վոր-
ման նոր մո տեց ման հրա պա րա կայ նու թյունն ու հա սա նե լի ու թյու նը, ին չը թույլ 
կտա հարկ վճա րո ղին ի նք նու րույն ճշգր տել իր հար կային պար տա վո րու թյուն նե-
րը: Հար կային մար մին նե րի կող մից օգ տա գործ վող հարկ վճա րող նե րի հա մար 
ռիս կե րի ի նք նու րույն գնա հատ ման հա մա հա սա նե լի չա փո րո շիչ նե րը ար տագ նա 
ստու գում նե րի ան ցկաց ման հա մար օբյեկտ նե րի ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցում ան-
հրա ժեշտ է հրա պա րա կել ՊԵԿ-ի ին տեր նետ կայ քում: Տվյալ փաս տը նույն պես 
հաս տա տում է հար կային մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հրա պա րա կայ նու թյու-
նը հար կային վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր ման ժա մա նակ:

 Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով օգ տա գոր ծե լով Ռու սաս տա նի ք. Մոսկ-
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վայի փոր ձը, կար ծում ե նք, Հա յաս տա նում նույն պես ան հրա ժեշտ է հարկ ման 
օբյեկտ նե րի լե գա լի զա ցի այի ո ւղ ղու թյամբ հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը4: 
Տվյալ հանձ նա ժո ղով նե րը կողմ նո րոշ ված են հարկ վճա րող նե րի գոր ծու նե ու թյան 
հա մա լիր ու սում նա սիր մա նը: Հա մա լիր մո տեց ման հիմ քում դր վում է պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի կող մից հարկ վճա րող նե րի հա մար մշակ ված ռիս կե րի 
ի նք նու րույն գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը, մաս նա վո րա պես, այն պի սի ցու ցա-
նիշ ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝

-  մի քա նի հար կային ժա մա նա կաշր ջան նե րի ըն թաց քում հաշ վա պա հա կան 
կամ հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում կո րուստ նե րի ար տա ցո լու մը, 

- ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում 
ԱԱՀ գծով հար կային պա կա սե ցում նե րի նշա նա կա լի գու մար նե րի ար տա-
ցո լու մը, 

- ապ րանք նե րի (աշ խա տանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի) ի րա ցու մից ստաց-
ված ե կամ տի ա ճի տեմ պից ա ռաջ ը նկ նող ծախ սե րի ա ճի տեմ պը,

-  մեկ աշ խա տո ղի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը ցածր է ՀՀ-ո ւմ տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկտ նե րի տվյալ տի պի մի ջին մա կար դա կից: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս Մոսկ վայի փոր ձը, « հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին նա-
խոր դում է վճա րող նե րի ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու թյան 
ման րակր կիտ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քը հա տուկ մշակ ված հար ցա-
թեր թի կի հի ման վրա, ո րը ար տա ցո լում է կազ մա կեր պու թյան հիմ նա կան ֆի նան-
սատն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը:

 Ռիս կի գո տի նե րի բա ցա հայտ ման հի ման վրա հան րա պե տու թյու նում ար-
տագ նա հար կային ստու գում նե րի պլա նա վոր ման նոր մո տեց ման ներդ րու մը 
հար կային մար մին նե րին թույլ կտա նոր ո րա կա կան մա կար դա կի վրա բարձ-
րաց նել հար կային վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը՝ մի ա-
ժա մա նակ խթա նե լով հարկ վճա րող նե րին պահ պա նել հար կե րի ու գան ձում նե-
րի մա սին օ րենսդ րու թյու նը: Այ սօր, կա րե լի է նշել, որ պլա նա վոր ված ար տագ նա 
հար կային ստու գում ներն ի րոք ար դյու նա վետ են: 

Ար տագ նա ստու գում նե րի հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան հա մա կար-
գի հե տա գա կա տա րե լա գործ մա նը նպաս տող մյուս է ա կան գոր ծոն նե րից է այդ 
գոր ծըն թա ցի ավ տո մա տա ցու մը: Ար տագ նա ստու գում նե րի հա մար հարկ վճա-
րող նե րի ավ տո մա տաց ված ը նտ րու թյան հա մա կար գի ստեղ ծու մը ժա մա նա կին 
ը նդ գծ վել էր ՀՀ կա ռա վա րու թյան հար կային մար մին նե րի զար գաց ման նպա-
տա կային ծրագ րում որ պես հար կային վար չա րա րու թյան կա տա րե լա գործ ման 
ծրագրի կար ևո րա գույն մի ջո ցա ռում նե րից մե կը:

 Հար կային մար մին նե րի աշ խա տան քի պրակ տի կա յում ծրագ րային նյու թե րի 
ներդ րու մը թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ոչ մի այն հար կային հայ տա րա րագ րե րի, 
հաշ վա պա հա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի, ար տա քին աղ բյուր նե րի տար բեր ցու-

4 Синникова Н.В., Эффективный налоговый контроль – это не только выявление и пресечение нало-
говых нарушений, но и их предупреждение // Российской налоговый курьер. 2008. N 13-14, с. 18-19.
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ցա նիշ նե րի թվա բա նա կան ստու գում, այլ նաև դրանց տրա մա բա նա կան փոխ-
կա պակց վա ծու թյու նը, ան ց կաց նել հարկ վճա րո ղի գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
ֆի նան սա կան-տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թյու նը, ի նչ պես նաև ար-
տագ նա հար կային ստու գում նե րի հա մար վե րահս կո ղու թյան օբյեկտ նե րի ը նտ-
րու թյու նը: Ը նդ ո րում, ի նչ պես ցույց է տա լիս պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը, հար-
կային մար մին նե րում օգ տա գործ վող ծրագ րա տե ղե կատ վա կան հա մա լիր նե րից 
մեծ մասն ու նեն ո րո շա կի թե րու թյուն ներ: Այդ պի սի թե րու թյուն նե րից գլ խա վորն է 
ար տագ նա ստու գում նե րի հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան հար ցու մային 
ռե ժի մը, ին չը թույլ չի տա լիս բա ցա ռել վե րահս կո ղու թյան օբյեկ տի ը նտ րու թյան 
ժա մա նակ սուբյեկ տիվ գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը: Այդ կա պակ ցու թյամբ այժմ ան-
հրա ժեշ տու թյուն է ծա գել մշա կել կա մե րալ վե րահս կո ղու թյան և վեր լու ծու թյան 
սկզ բուն քո րեն նոր հա մա կարգ, ո րը թույլ կտա ոչ մի այն ամ բող ջու թյամբ ավ տո-
մա տաց նել ար տագ նա ստու գում նե րի հա մար հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյու նը, 
այլ նաև գնա հա տել հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա-
կան չա փը, ի նչ պես նաև պո տեն ցի ալ հաշ վան ցում նե րի գու մար նե րը: Նպա տա-
կա հար մար է նա խա պատ րաս տել և ներդ նել ծրագ րային ա պա հո վում, ո րը թույլ 
կտա ամ բող ջու թյամբ ավ տո մա տաց նել տն տե սու թյան հա մա պա տաս խան բնա-
գա վառ նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար տար բեր հաշ վե տու ցու ցա նիշ նե-
րի և թույ լատ րե լի ար ժեք նե րի հա րա բե րակ ցու թյան մա կար դակ նե րի, դի նա մի-
կայի շե ղում նե րով ա ռա վել բնո րոշ հարկ վճա րող նե րի ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցը, 
ի նչ պես նաև գնա հա տել հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյան ի րա կան 
չա փը: Են թադ րում ե նք, որ ար տագ նա ստուգ ման հա մար հարկ վճա րո ղի ը նտ-
րու թյան գոր ծըն թա ցի ավ տո մա տաց ման կա տա րե լա գոր ծու մը թույլ կտա բա ցա-
ռել հար կային մար մին նե րի՝ վե րահս կո ղու թյան օբյեկ տի ը նտ րու թյան նկատ մամբ 
սուբյեկ տիվ մո տե ցու մը:

 Հար կային ստու գում ե րի կազ մա կերպ ման կա տա րե լա գործ ման հա ջորդ 
կար ևոր ու ղ ղու թյուն է հան դի սա նում հար կային հաշ վառ ման, տե ղե կատ վու-
թյան փո խա նակ ման ըն թա ցա կար գի զար գա ցու մը: 

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ներ կա յումս հան րա պե տու թյու նում 
ԱԱՀ-ի գծով փոխ հա տուց ման ա ճն ա վե լի քան 2 ան գամ գե րա զան ցում է ար-
տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճին, ին չը հան գեց նում է բյու ջե ի նշա նա կա լի կո րուստ-
նե րի: Գործ նա կա նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան ա ռօ րյա քն նար կում ե րում հա ճախ 
ը նդ գծ վում է, որ ապ րանք նե րի ար տա հան ման վե րահս կո ղու թյան ան բա վա րար 
ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ապ րանք նե րի մաք սային ձևա կեր-
պում ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ու հան րա պե տու թյան մաք սային տա րած քից 
այդ ապ րանք նե րի ար տա հան ման գո տում սահ մա նային մաք սային մար մին նե րի 
միջև տվյալ նե րի փո խա նակ ման ցածր օ պե րա տի վու թյամբ, ի նչ պես նաև նրանց 
գործ նա կան աշ խա տանք նե րում հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը հա-
մախմ բող կենտ րո նա ցած տե ղե կատ վա կան ռե սուր սին օ պե րա տիվ մուտ քի բա-
ցա կա յու թյամբ: Ի լրա ցում աս վա ծի՝ նկա տենք, որ ապ րանք նե րի ար տա հան-
ման ժա մա նակ ԱԱՀ գծով 0 տո կոս տո կո սադ րույ քի կի րառ ման օ րի նա կա նու-
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թյան վե րահս կո ղու թյան ան բա վա րար ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է կա տա րո ղա կան իշ խա նու թյան, մաք սային և տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան այլ դաշ նային մար մին նե րի ար դյու նա վետ հար կային վե րահս կո ղու թյուն 
ան ցկաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան օ պե րա տիվ մուտ քի բա ցա-
կա յու թյամբ:

 Մեր կար ծի քով, տվյալ բնա գա վա ռում հար կային վե րահս կո ղու թյան ա նար-
դյու նա վե տու թյան պատ ճառ է հան դի սա նում նաև հար կային մար մին նե րի և 
հարկ վճա րո ղի ար տա հան ման գոր ծա ռույթ նե րի մեկ տա րուց փոքր ժամ կե տի 
ըն թաց քում իս կու թյան ստուգ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

 Կար ծում ե նք նաև՝ կազ մա կեր պաի րա վա կան գոր ծու նե ու թյուն պետք է հա մա-
րել պե տու թյուն նե րի հար կային մար մին նե րի կոոր դի նաց ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
նա խա տե սող մի ջազ գային հա մա ձայ նու թյուն նե րի կնք ման ըն թա ցա կար գե րի 
ի րա վա կան կար գա վոր ման հար ցը: Մի ջազ գային կոոր դի նաց նող ըն թա ցա կար-
գե րը պետք է ու ղղ ված լի նեն հար կային ու այլ պար տա դիր վճար նե րի վար չա-
րա րու թյա նը, մի ե րկ րի հար կային մար մին նե րի մյուս ե րկ րի (ո րի ա ռջև քա ղա-
քա ցին ու նի հար կի վճար ման չկա տար ված պար տա վո րու թյուն) օգ տին հար կե րի 
գան ձում ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյան ամ րապնդ մա նը: Ո րոշ ար տա սահ մա-
նյան պե տու թյուն նե րի հետ ժա մա նա կին նման հա մա ձայ նագ րե րը կնք վել են, 
ո րը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջա կան փո խա նա կում: Օ րի նակ, ար-
տա հան ման-ներ մուծ ման գոր ծա ռույթ նե րի նկատ մամբ հար կային ու մաք սային 
վե րահս կո ղու թյան, Եվ րա սի ա կան տն տետ սա կան ըն կե րակ ցու թյան ան դամ-պե-
տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի հար կային ու մաք սային մար մին նե րի միջև 
տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման կա տա րե լա գործ ման նպա տակ նե րով կնք վել 
է «ԵՎ ՐԱ ԶԷՍ ան դամ-պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րում ո րոշ ապ րանք նե րի (է թիլ 
սպիր տի, ալ կո հո լային, սպիրտ պա րու նա կող և ծխա խո տային) ար տադ րան քի 
ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան մաք սային ու հար կային վե րահս կո ղու թյան 
մա սին» հա մա ձայ նա գի րը5, ո րին մաս նա կից է նաև ՀՀ-ն: Այդ հա մա ձայ նագ րի 
հի ման վրա ՀՀ-ն ստա նում է տե ղե կատ վու թյուն հարկ վճա րող նե րի գրանց ման, 
հա շիվ ե րի բաց ման, ստաց ված ե կա մուտ նե րի և հար կե րի վճար ված գու մար նե-
րի մա սին և այլ տե ղե կատ վու թյուն՝ կապ ված հարկ ման հետ: Իր հեր թին ՀՀ-ն 
նմա նա տիպ տե ղե կատ վու թյուն է տրա մադ րում տն տե սա կան մի ու թյան ան դամ-
պե տու թյուն նե րին: Այ դու հան դերձ, այդ պի սի հա մա ձայ նագ րե րի մշակ ման ու 
կնքման, մի ջազ գային տե ղե կատ վա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կա տա րե լա գործ-
ման նպա տակ նե րով պա հանջ վում է լու ծել տեխ նի կա կան խն դիր ներ (տ վյալ նե րի 
փո խա նակ ման մի աս նա կան ձևա չա փի մշա կում, կա պի ա լիք նե րի պաշտ պա նու-
թյուն և այլն):

 Գործ նա կա նում, հար կային մար մին նե րի հար կային ի րա վա խախտ ման հա-

5 Տե՛ս, օրինակ, ԵՎՐԱԶԷՍ անդամ-պետությունների կառավարությունների «ԵՎՐԱԶԷՍ անդամ-
պետությունների տարածքներում էթիլ սպիրտի, ալկոհոլային, սպիրտ պարունակող և ծխախոտային 
արտադրանքի արտադրության և շրջանառության մաքսային ու հարկային վերահսկողության մասին» 
համաձայնագիրը, 30.03.2016 // Бюллетень международных договоров, 2016, N 5:
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մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին ո րո շում ե րի դա տա կան կար-
գով բո ղո քար կու մը հնա րա վոր են մի այն այդ ո րոշ ման վե րա դաս հար կային մար-
մին վար չա կան բո ղո քար կու մից հե տո: Ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն-
նե րի հար կային մար մին նե րում այ սօր ստեղծ վել է ներ քին հար կային աու դի տի 
հա մա կարգ: Հար կային աու դի տի բա ժին նե րի կազ մա կեր պում ու նի իր դրա կան 
ար դյունք նե րը: Օ րի նակ, բյու ջե ի կա տար ման ար դյունք նե րի մա սին նյու թե րի ու-
սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ հար կային ծա ռա յու թյան վե րահս կո ղա կան 
ստո րա բա ժա նում ե րի կող մից կա տար վող հար կային ստու գում ե րի ար դյունք-
նե րով ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծա ռույթ նե րի բա ժան ման ու տվյալ ո րո շում ե-
րի դեմ հարկ վճա րո ղի բո ղոք նե րի քն նարկ ման վրա հիմ ված մո տե ցու մը ար դա-
րաց նում է ի րեն: Հար կային վե րահս կո ղու թյան կազ մա կերպ ման մո տե ցում ե րի 
փո փո խու մը, ի նչ պես նաև ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հար կային ծա-
ռա յու թյան գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծա կան բաղ կա ցուց չի ու ժե ղա ցու մը հան գեց-
նում է ար տագ նա հար կային ստու գում ե րի նշա նա կա լի կր ճատ ման, ո րը դրա-
կան ազ դե ցու թյուն ու նի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում: 

Հար կային վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հե ռան կա-
րային ու ղ ղու թյուն նե րից մե կը հարկ վճա րող նե րի հետ հար կային մար մին նե րի 
մե թո դա կան, խորհր դատ վա կան աշ խա տան քի կա տա րե լա գոր ծում է, ի նչ-
պես նաև վճա րող նե րին ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում: Ու սում ա սի րու-
թյուն նե րը վկա  յում են, որ այ սօր դեռևս հարկ վճա րող նե րի սպա սար կու մը բա-
վա րար չէ: Ա վե լին, հար կային մար մի նը հար կային օ րենսդ րու թյան որ ևէ դրույ թի 
բա ցատ րու թյուն, օ րենսդ րու թյան լու սա բա նում եր, քն նար կում եր կամ այլ բնույ-
թի օգ նու թյուն որ պես կա նոն չի տրա մադր վում, չնա յած այն բա նին, որ ան վճար 
խորհր դատ վու թյուն տա լու պար տա կա նու թյու նը ու ղ ղա կի ո րեն ամ րագրված է 
օ րենսգր քում, ո րի ըն թա ցա կար գը մինչև օ րս կա նո նա կարգ ված չէ:

ՀՀ հար կային ծա ռա յու թյան գոր ծու նե ու թյան կա տա րե լա գործ ման նպա տա-
կով, կար ծում ե նք, ի րա վա կան կար գա վո րում պետք է տալ հարկ վճա րող նե րի, 
հար կային գոր ծա կալ նե րի ան վճար ի րա զեկ մա նը, սահ մա նե լով ի րա զեկ ման կա-
նո նա կար գը: Վար չա կան կա նո նա կար գը պետք է մշակ վի պե տա կան գոր ծա-
ռույ թի կա տար ման ո րա կի բարձ րաց ման, հարկ վճա րող նե րի, հար կային գոր ծա-
կալ նե րի հա մար հար մա րա վետ պայ ման ներ ստեղ ծե լու նպա տակ նե րով: Դրա-
նում ման րա մասն պետք է նկա րագր վեն հար կային մար մին նե րի կող մից կազ-
մա կեր պու թյան կամ ձեռ նար կա տի րոջ բյու ջե ի հետ հաշ վարկ նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյու նը, քա ղա քա ցի նե րի դի մում ե րի քն նարկ ման կար գը, հար կային 
մար մին նե րի կող մից հարկ վճա րող նե րին ի րա զե կե լու պե տա կան գոր ծա ռույ թի 
կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը և այլն:

Տ վյալ փաս տաթղ թում ամ րագր ված կա նոն նե րով քա ղա քա ցի ներն ու ձեռ նար-
կա տե րե րը կա րող են ան ձամբ կամ հե ռա խո սով դի մել հար կային մար մին ներ, 
ա նել գրա վոր ա ռա ջար կու թյուն ներ կամ է լեկտ րո նային փոս տով ու ղար կել հար-
ցում եր: Ը նդ ո րում` նրանք ի րա վունք ու նեն ի րենց պաշ տո նա կան ներ կա յա ցուց-
չին հանձ նա րա րել հար ցում կա տա րել կամ ներ կա յաց նել հայ տա րա րա գիր: Ըն-
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դու նե լու թյու նը պետք է կա տար վի հա տուկ սար քա վոր ված տա րածք նե րում (գոր-
ծառ նա կան սրահ նե րում կամ աշ խա տա սե նյակ նե րում), ո րոնք տե ղա բաշխ վում 
են հար կային մար մին նե րում, ը ստ հնա րա վո րու թյան պետք է ու նե նան ա ռան ձին 
մուտք: Հար կային մար մին նե րը պար տա վոր են աշ խա տել ա ռանց ը նդ մի ջում-
նե րի: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հար կային մարմ ի ղե կա վարն ի րա վունք ու-
նի եր կա րաց նել ըն դու նե լու թյու նը և հե ռա խո սային ծա ռա յու թյան աշ խա տան քը 
մինչև 20 ժամ կամ նույ նիսկ կազ մա կեր պել խորհր դատ վու թյուն ներ հանգս տյան 
օ րե րից մե կի ժա մա նակ: Հար կային մարմ ի հե ղի նա կու թյան պահ պան ման նպա-
տա կով ան հրա ժեշտ է հարկ վճա րող նե րի հեր թում սպա սե լու ժա մա նա կը, խիստ 
սահ մա նա փակ վեն: Այն կա րող է եր կա րաձգ վել մի այն ա ռան ձին դեպ քե րում, 
բայց ոչ ա վե լի քան եր կու ժամ: Դրա հետ մեկ տեղ յու րա քան չյուր բա ցատ րու թյան 
հա մար հար կային մար մին նե րին տր վում է կարճ ժա մա նակ: Կա նո նա կար գում, 
հարկ վճա րո ղին պետք է նշել տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու ա ռա վե լա գույն 
ժա մա նա կը, ո րը չպետք է գե րա զան ցի 15 րո պեն, հայ տա րա րագ րի ըն դուն ման 
ա ռա վե լա գույն ժա մա նա կը՝ 10 րո պեն: Այն դեպ քում, ե թե հար կային մար մի նը, 
ո րին դի մել է հարկ վճա րո ղը ի րա վա սու չէ տվյալ հար ցում, ա պա քա ղա քա ցուն 
կի րա զե կեն դրա մա սին, խոր հուրդ կտան գրա վոր դի մել վե րա դաս մարմ ին և 
կտ րա մադ րեն դրա վա վե րա պայ ման նե րը: Ե թե ա ռա ջադր ված հար ցը չի կար գա-
վոր վում օ րենսդ րու թյամբ, ա պա պար տա վոր են դրա մա սին հա ղոր դել քա ղա քա-
ցուն:

 Հար կային մար մին նե րը գրա վոր դի մու մի պա տաս խա նը պար տա վոր են ներ-
կա յաց նել հար կային տես չու թյու նում այն գրան ցե լուց հե տո 30 օ րա ցու ցային օր-
վա ըն թաց քում: Հար կե րի, տույ ժե րի ու տու գանք նե րի վի ճա կի վե րա բե րյալ տե-
ղե կան քը պետք է ներ կա յաց վի հինգ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: Կա-
նո նա կար գում նաև պետք է նշել, որ ե թե հարկ վճա րո ղը ներ կա յաց նում է հայ-
տա րա րա գիր, ո րի տվյալ նե րը պա հան ջում են ճշգր տում եր, ա պա հար կային 
ծա ռայո ղը պար տա վոր է բա ցատ րել նրան պա կա սորդ նե րի վե րա բե րյալ և ա ռա-
ջար կել դրանք ու ղ ղել: Ե թե ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ մի ան գա մից կա տա-
րե լը անհնար է, այդ դեպ քում հայ տա րա րա գիրն ըն դուն վում է, բայց նշում է կա-
տար վում՝ « պա հանջ վում է ճշգր տում»:

 Կա նո նա կար գում պետք է ը նդ գծել, թե ի նչ դեպ քե րում կա րող է բա ցատ րու-
թյու նը մերժ վել, այ սինքն` պե տա կան գոր ծա ռույ թը չի կա րող կա տար վել: Դրա 
հա մար հիմք են հան դի սա նում պե տա կան գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն նե րի 
հար ցու մը, ա ռանց ազ գան վան, ան վան, ու ղար կո ղի հաս ցե ի մատ նանշ ման դի-
մում ե րը: Բա ցի դրա նից՝ հար կային մար մին նե րը չեն ան ցկաց նում պայ մա նագ-
րե րի փոր ձա քն նու թյուն, չեն պա տաս խա նում կրկ նա կի դի մում ե րին, ե թե դրանց 
վե րա բե րյալ ար դեն տրա մադր վել է պա տաս խան, և չեն քն նար կում այն նա մակ-
նե րը, ո րոն ցում պա րու նակ վում են վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն ներ:

 Կա նո նա կար գում ան հրա ժեշտ է նշել, որ հի շարկ ված կազ մա կեր պու թյան 
ի րա վա կան խն դիր նե րի կա տար ման ու պահ պան ման վե րահս կո ղու թյու նը հանձ-
նա րար վում է հար կային մար մին նե րին:
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 Գաղտ նիք չէ, որ հար կային օ րենսդ րու թյու նը դի նա միկ է Հա յաս տա նի տն տե-
սու թյան ե րի տա սարդ լի նե լու և մշ տա պես զար գա նա լու պատ ճա ռով, դրա նում 
ու ղ ղում եր կա տար վում են բա վա կա նին հա ճախ: Որ պես զի հարկ վճա րող նե րը 
տե ղե կաց ված լի նեն հար կային օ րենսդ րու թյան բո լոր փո փո խու թյուն նե րի մա սին, 
նպա տա կա հար մար է բարձ րաց նել զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի դե րը 
ոչ մի այն դրան ցում փաս տաթղ թե րի նա խագ ծե րի, ի նչ պես նաև հար կե րի ու պար-
տա դիր վճա րում ե րի մա սին գոր ծող փաս տաթղ թե րի հրա տա րակ ման մի ջո ցով, 
այլև լրաց նել դրանք այդ փաս տաթղ թե րի կի րառ ման պաշ տո նա կան մեկ նա բա-
նու թյուն նե րով:

 Հար կային մար մին նե րի վե րահս կո ղա կան և հս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա վա կազ մա կեր պա կան ձևե րի ու մե թոդ նե րի գործ նա կան կի րառ ման ար դյու-
նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մա կար գում կար ևոր է նաև հրա պա րա կային 
ի րա զե կու մը, ո րի ար դյու նա վետ մի ջոց է հան դի սա նում սո ցի ա լա կան գո վազ դը: 
Օ րի նակ, Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի հե ռուս տաէկ րան նե րին ա ռա ջար կում ե նք 
հե ռար ձա կել տե սա ժա պա վեն ներ, ո րոնք նվիր ված են հարկ վճա րող նե րի, հար-
կային գոր ծա կալ նե րի կող մից հար կե րի ու գան ձում ե րի մա սին օ րենսդ րու թյան 
կա տար ման լու սա բա նում ե րին: 

Այ սօր հարկ վճա րող ներն ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծում են ևս մեկ տե ղե կատ-
վա կան աղ բյուր՝ ՀՀ հար կային ծա ռա յու թյան պաշ տո նա կան կայ քը: Հարկ ման 
վե րա բե րյալ ար դի ա կան նյու թերն ու ծրագ րային ա պա հով ման նոր ձևե րը տե-
ղադր վում են օ պե րա տիվ կար գով: Բա ցի այդ մշ տա պես աշ խա տում է ու ղիղ կա-
պը, հարկ վճա րո ղը կա րող է տալ ի րեն հե տաքրք րող հարց և ստա նալ դրա պա-
տաս խա նը: 

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը հու շում են, որ Մեծ Բրի տա նի այի հար կային մար-
մին նե րի աշ խա տան քի փոր ձի վրա հիմ վե լով՝ ա ռա ջար կում ե նք ստեղ ծել հարկ 
վճա րող նե րին ի րա զե կե լու մի աս նա կան ազ գային հե ռա խո սային ծա ռա յու թյուն: 
Այս պես՝ Մեծ Բրի տա նի այի հե ռա խո սային ծա ռա յու թյու նը բաղ կա ցած է ամ բողջ 
ե րկ րով մեկ տե ղա բաշխ ված խորհր դատ վա կան call-կենտ րոն նե րի ցան ցից, ո րը 
նե րա ռում է տար բեր հար կե րի գծով մաս նա գի տա ցած call-կենտ րոն նե րի չորս 
տե սակ՝ ԱԱՀ բիզ նես-հար կեր (շա հու թա հարկ), ե կամ տային հարկ և հար կային 
վարկ: Դրան ցից յու րա քան չյու րի ներ սում գո յու թյուն ու նեն հայ տա րա րա գիր 
լրաց նե լու գծով մաս նա գի տա ցած ստո րա բա ժա նում եր: Ա նհ րա ժեշտ տե ղե կու-
թյուն ստա նա լու հա մար հարկ վճա րո ղին ըն դա մենն ան հրա ժեշտ է զան գա հա րել 
չորս հե ռա խո սային հա մար նե րից մե կին: Զան գը վե րա հաս ցե ա վոր վում է տվյալ 
հար ցում ի րա վա սում մաս նա գե տին, կամ հարկ վճա րո ղի գտն վե լու վայ րի հար-
կային տես չու թյա նը: Ա մեն տա րի հե ռա խո սային ծա ռա յու թյունն հարկ վճա րող նե-
րից ըն դու նում է մոտ 100 մլն զանգ6:

 Վեր ջի վեր ջո, ո րա կյալ հար կային խորհր դատ վու թյու նը, ո րից օ գտ վել է հարկ 

6 ФНС России принимает британский опыт работы с налогоплательщиками// Российский налоговый 
курьер, 2017, N 13-14, с. 21:
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վճա րո ղը, նպաս տում է հար կային ստու գում ե րի ան ցկաց ման ար դյու նա վե տու-
թյա նը: Օ րի նակ, հար կային հայ տա րա րա գիր լրաց նե լու մա սին ման րա մասն 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լով՝ հարկ վճա րո ղը այն լրաց նե լիս թույլ կտա նվա-
զա գույն քա նա կի սխալ ներ: Ո ւս տի, հար կային տե սուչ նե րը ա վե լի քիչ ժա մա նակ 
կծախ սեն հար կային ստուգ ման վրա և կա րող են ստու գում ե րով ը նդ գր կել ա վե լի 
մեծ քա նա կի հար կեր ու գան ձում եր վճա րող նե րի, հար կային գոր ծա կալ նե րի:

ՀՀ հար կային ծա ռա յու թյան վե րահս կո ղա կան կո մի տե նե րի (ս տու գում եր) 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ի րա վա կազ մա կեր պա կան ձևե րի և մե թոդ-
նե րի կա տա րե լա գործ ման ան բա ժան մասն է հան դի սա նում մարդ կային ո րա կյալ 
ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նը: 

Հար կային ստու գում ե րի ան ցկաց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
ա ռան ձին ու ղ ղու թյուն պետք է հա մար վի հար կային տե սուչ նե րի աշ խա տան-
քի գնա հատ ման հա մա կար գի ստեղ ծում ու ներդ նու մը: Գնա հատ ման տվյալ 
հա մա կար գը թույլ կտա օբյեկ տի վո րեն հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր հար կային 
տե սու չի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը, ար դյու նա վետ կեր պով բաշ խել ծան րա-
բեռ նու մը նրանց աշ խա տան քի պլա նա վոր ման ժա մա նակ:

 Մի ջազ գային հար կային օ րենսդ րու թյան և պրակ տի կայի ամ փոփ ման ու ըն-
դօ րի նակ ման նպա տա կով ու շադ րու թյան է ար ժա նի Գեր մա նի ա յում գոր ծող վե-
րահս կո ղա կան ստու գում եր ան ցկաց նող հար կային տե սուչ նե րի աշ խա տան քի 
գնա հատ ման բա լային հա մա կար գը: « Բա լային նոր մա տի վային ցու ցա նի շը հան-
դի սա նում է ծա ռայո ղա կան կամ մաս նա գի տա կան հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման 
մի ջոց՝ հատ կա պես հար կային ստու գում ե րի բա ժին նե րի ղե կա վար նե րի կող-
մից»7: « Բա լային գնա հատ ման է ու թյու նը» հետ ևյա լում է. կախ ված յու րա քան չյուր 
ստուգ ված տն տես վա րող սուբյեկ տի դա սից (ել նե լով խո շոր, մի ջին, փոքր և մանր 
դա սա կար գու մից, ի նչ պես նաև ճյու ղային պատ կա նե լի ու թյու նից), հար կային տե-
սու չի ա նու նով հաշ վարկ վում է բա լե րի ո րո շա կի քա նա կու թյուն (1-8): Ը նդ ո րում` 
հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում յու րա քան չյուր տե սուչ պետք է հա վա քի նվա զա-
գույ նը 34 բալ, ին չը հիմք է հան դի սա նում, որ պես զի ղե կա վա րը հետ ևու թյուն ա նի 
նրա ծա ռա յո ղա կան հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին: Ֆի նան սա կան տար վա 
ա վար տին հար կային ստու գում ե րի բաժ նի ղե կա վա րը տե սու չի աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րի հի ման վրա հան գում է ո րո շա կի եզ րա կա ցու թյան: Ա րդյոք հիմ քեր 
կան քն նա դա տա բար քն նար կել տվյալ հար կային աշ խա տո ղի գոր ծու նե ու թյու նը 
և ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան կազ մա կերպ չա կան մի ջոց ներ: Հար կային տե-
սու չի աշ խա տան քի ար դյունք նե րով նոր մա տի վային ցու ցա նիշ նե րից նշա նա կա լի 
շե ղում ե րի դեպ քում կի րառ վում են կար գա պա հա կան տույ ժեր: Բա ցի դրա նից՝ 
բա լային նոր մա տի վը հիմք է ծա ռա յում հա ջորդ հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի 
հա մար ստու գում ե րի պլան նե րի կազմ ման ժա մա նակ ա ռան ձին տե սուչ նե րի 
միջև ծան րա բեռն վա ծու թյան ա ռա վել օպ տի մալ բաշխ ման ու ղ ղու թյամբ:

7 Налоговые системы зарубежных стран (Начало) // Международный бухгалтерский учет, 2018, N 9, 
с. 12:
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 Վեր լու ծե լով Գեր մա նի այի հար կային մար մին նե րի աշ խա տան քային փոր ձը՝ 
ա ռա ջար կում ե նք ներ մու ծել հար կային տե սուչ նե րի աշ խա տան քի գնա հատ ման 
հա մա կարգ: ՀՀ հար կային ծա ռա յու թյան տե սու չի աշ խա տան քի գնա հատ ման 
նպա տա կով կա րե լի է ա ռանձ նաց նել գե րա կա չա փո րո շիչ ներ, ո րոն ցով հար-
կային մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը կգ նա հա տեն ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը 
(հարց ման ար դյունք նե րով), ո րի նպա տա կով ա ռա ջար կում ե նք հետ ևյալ մո դե լը.

-  հար կե րի հա վաք ման աս տի ճա նը (ն շել են հարց ված նե րի 50 %),
-  պա կա սոր դի նվա զե ցում (հարց ված նե րի մոտ 40 %),
-  հարկ վճա րող նե րի հետ հար կային մար մին նե րի շա հած վե ճե րի քա նա կը, 

ի նչ պես նաև այն վե ճե րի քա նա կը, ո րոնք լուծ վել են մինչ դա տա կան կար-
գով (հարց ված նե րի մոտ 14 %),

-  հար կային ստու գում ե րի ար դյու նա վե տու թյու նը (ն շել են հարց ված նե րի 17 %)8:
 Հար կային մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման 

չա փո րո շիչ նե րը հար կե րի գանձ ման հանձ նա րա րու թյուն նե րի փո խա րեն թույլ 
կտան, ա ռա ջին հեր թին, տար բե րա կել կոնկ րետ տես չու թյուն նե րում աշ խա տա-
վար ձի մա կար դա կը և նրանց ֆի նան սա վո րու մը, ը նդ հան րա պես: 

Ա ռա ջար կում ե նք գնա հա տել հար կային տե սուչ նե րի աշ խա տան քը՝ 
- ըստ հար կային մարմ ի ո րո շում ե րով շա հած դա տա կան գոր ծե րի քա նա-

կի, 
- ըստ տե սուչ նե րի վե րա բե րյալ հարկ վճա րող նե րի կող մից ներ կա յաց ված 

բո ղոք նե րի քա նա կի, 
- ըստ ան ցկաց ված հար կային ստու գում ե րի քա նա կի, 
- ըստ տա րած քում հար կե րի հա վաք ման մա կար դա կի, 
- ըստ ար տագ նա ստու գում ե րով մի ջին հաշ վան ցում ե րի ա ճի, 
- ըստ տա րած քում պարտ քե րի դի նա մի կայի, 
- ըստ հարկ վճա րող նե րի հար ցում ե րի ար դյունք նե րի: 
Ան կաս կած, հե տա գա յում ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել տվյալ չա փո րո շիչ նե րի կի-

րա ռու մը և դրանց ազ դե ցու թյու նը հար կային մար մին նե րի աշ խա տան քի ար դյու-
նա վե տու թյան բարձ րաց ման վրա և հնա րա վոր է դրանց ճշգր տու մը՝ հաշ վի առ-
նե լով ստեղծ ված տեն դենց նե րը:

 Հան րա գու մա րե լով աս վա ծը, են թադ րում ե նք, որ ա ռա ջարկ ված մի ջոց նե րի 
օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը թույլ կտա բարձ րաց նել հար կային ստու գում ե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը, կա պա հո վի հարկ վճա րող նե րի խախտ ված ի րա վունք-
նե րի ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյա նը, կն պաս տի նրանց ի րա վա կան կուլ տու-
րայի, հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա մա վոր կա տար ման ան հրա ժեշ տու-
թյան գի տակց մա նը կն պաս տի և հար կային մար մին նե րի ու հարկ վճա րող նե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խըմբռն ման հաս տատ մա նը:

8 Смирнов Е.Е., О совершенствовании контрольной работы налоговых органов// Налоговый вестник, 
2018, с. 41:
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Annotation. Based on the study of the methods of organizing tax audits and the practice of 
international legal regulation of the latter, new conceptual and methodological forms and methods 
of tax and legal nature have been developed that contribute to increasing the practical efficiency of 
control and supervisory functions of tax authorities. The systemic implementation of these forms and 
methods can significantly affect the efficiency of timely and full collection of taxes to the State Budget 
of the Republic of Armenia, which is the legal guarantee of financial and economic reforms of the 
Government of the Republic of Armenia.

The author of the article proposes for the first time to apply the method of planning and 
conducting extensive audits by means of commissions in the system of common components of 
improving organizational and legal forms and methods of conducting tax audits as an indicator of the 
quality of effectiveness of audits, and this method is more public and transparent form of tax control.

As an innovation, the “automatic process” of conducting audits, the application of “tax accounting” 
and the procedure for “information exchange” are considered, the results of which can only be 
discussed in the commissions organizing the above-mentioned audits.

As the main issue of improving the organizational and legal forms and methods of tax audits, the 
article considers the need for legal regulation of procedures for interstate coordinated actions of tax 
authorities.

Аннотация. На основании изучения способов организации налоговых проверок и опыта их 
международно-правового регулирования были разработаны налогово-правовые новые концеп-
туально-методологические формы и методы, способствующие повышению практической эф-
фективности контрольно-надзорных функций налоговых органов. Системная реализация этих 
форм и методов может существенно повлиять на обеспечение эффективности своевременного 
сбора налогов в полном объеме в государственный бюджет Республики Армения, что является 
правовой гарантией финансово-экономических реформ Правительства РА.

В статье автор предлагает впервые применить в системе общих компонентов совершен-
ствования организационно-правовых форм и методов осуществления налоговых проверок в 
качестве показателя качества эффективности проверок метод планирования и проведения об-
ширных проверок посредством комиссий, который является более публичной и прозрачной 
формой налогового контроля. 

В качестве новшества рассматриваются «автоматические процессы» проведения проверок, 
«налоговый учет» и применение процедуры «обмена информацией», результаты чего могут об-
суждаться только в комиссиях, организующих указанные проверки.

В качестве основного вопроса совершенствования организационно-правовых форм и мето-
дов налоговых проверок в статье рассмотрена необходимость правового регулирования проце-
дур межгосударственных согласованных действий налоговых органов.

 

 Բա նա լի բա ռեր - ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյուն, հս կո ղու թյուն, վե րահս կո ղու թյան ձև, 
վե րահս կո ղու թյան մե թոդ, կա մե րալ (ներ քին) ստու գում, ար տագ նա ստու գում, ստու գում, վե-
րաս տու գում:

Keywords: financial control, supervision, forms of control, control methods, desk (internal) 
audit, on-site audit, audit, follow-up audit
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Ключевые слова: финансовый контроль, надзор, формы контроля, методы контроля, 
камеральная (внутренняя) проверка, выездная проверка, проверка, повторная проверка

Ն. Սու քի ա սյան - ՀՊՏՀ հա սա րա կա գի տու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, ի րա վա բա նա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր, էլ. հաս ցե՝ nazeli-suqiasyan@yandex.ru: 

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 13.08.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 13.08.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ՀՀ կենտրոնական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ, իրավ. 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լիլիա Հակոբյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
08.09.2021 թ.:
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ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

ՄՈՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՐԱԾԻՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐԱԿՄԱՆ ՎԻՃԱՀԱՐՈՒՅՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

DEBATABLE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE MURDER 
OF A NEWBORN CHILD BY A MOTHER

В Уголовном кодексе РФ (РА) убийство матерью новорожденного ребенка 
рассматривается как самостоятельный состав убийства, предусмотренный 
ст. 106 УК РФ (ст. 106 УК РА). В предыдущем уголовном законодательстве 
России и Армении данный состав преступления не рассматривался в качестве 
самостоятельного, и ответственность за него была предусмотрена как за 
простое убийство, совершенное без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 
Выделение убийства матерью новорожденного ребенка в самостоятельный 
состав объясняется стремлением законодателя дифференцировать уголовную 
ответственность за различные посягательства на жизнь человека. 

Изучение литературы по данной теме показывает, что на практике 
постоянно возникают вопросы, связанные с квалификацией преступления. 
Для разграничения данного состава от смежных преступлений важно выяснить 
содержание элементов и признаков рассматриваемого деяния.

Родовым объектом состава преступления, предусмотренного ст. 106, 
являются общественные отношения по охране личности. Видовым объектом 
являются общественные отношения по охране жизни и здоровья человека, 
а непосредственным объектом – общественные отношения по охране жизни 
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новорожденного. Жизнь как объект преступления – это естественный 
физиологический процесс; обеспеченная законом возможность существования 
личности в обществе.

Момент начала жизни новорожденного имеет важное уголовно-правовое 
значение. В законе это понятие не раскрывается, а в науке вопрос о моменте 
начала жизни является спорным. Сложность состоит в том, что рождение – это 
длительный процесс. Уяснение факта начала жизни необходимо для правильной 
квалификации преступления. Именно начало жизни младенца является 
основанием для разграничения убийства новорожденного и аборта.

В уголовно-правовой литературе1  существует несколько точек зрения на 
определение понятия «момент начала жизни». Многие исследователи полагают, что 
наиболее совершенным и достоверным доказательством жизни новорожденного 
должно быть признано дыхание. Такая точка зрения, связывающая начало жизни 
человека с первым криком или вдохом, была распространена в дореволюционном 
праве.

Н. С. Таганцев критиковал учение, отождествляющее жизнь с дыханием, 
считая его правильным, но излишне односторонним. Он полагал, что жизнь 
начинается с момента отделения плода от организма матери. По мнению 
Н.С.Таганцева, «наличность жизни не определяется исключительно дыханием, 
а поэтому несуществование дыхания в младенце не уничтожает возможности 
признания его живым». «Могут быть случаи, когда младенец и вне утробы может 
продолжать жизнь, сходную с утробной, т.е. через кровообращение, например, в 
случаях мнимой смерти. Такой младенец, как в медицинском, так и в юридическом 
отношении, должен рассматриваться живым и может быть объектом убийства. 
Наравне с ним должен быть поставлен младенец, убитый во время родов, который 
не может уже быть признан плодом, находящимся в утробе, и у которого в то же 
время процесс дыхания еще не начался»2.

Ряд авторов полагает, что началом жизни человека следует считать сам 
процесс рождения, т.е. постепенного появления ребенка. Такой точки зрения 
придерживается В.Д. Набоков, О.В. Лукичев, которые определяют момент начала 
жизни новорожденного моментом появления в процессе родов какой-либо части 
тела ребенка вне утробы матери. «Если лишение жизни младенца происходит вне 
утробы матери, то это убийство, если внутриутробно – аборт»3.

В современном уголовном праве наиболее распространенной является точка 

1 Թամազյան Ա. Ա., Սպանությունների որակման հիմնախնդիրները. – Եր., 2011, էջ 447-456; Հայաս-
տանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս. – Երևանի պետական համալսարան. – 
Եր.: Երևանի համալ. հրատար., 2004. – էջ 103;  Գրրգորյան Մ. Վ., Սպանություններ (քրեաիրավական 
էությունը, որակումը և պատժելիությունը) Եր.: Հրազդան, 2000 - էջ 148; Бородин С.В., Преступления 
против жизни. – М.: Юристъ, 1999. – С. 174.
2 Таганцев Н.С., О преступлениях против жизни по русскому уголовному праву. СПб., 1870. – С. 34.
3 Лукичев О.В., Детоубийство: уголовно-правовая характеристика и криминологическая характеристи-
ка. СПб. 2000. – С. 32.
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зрения, согласно которой начало жизни связано с началом физиологических 
родов. Их началом в медицинской литературе считают появление регулярных 
схваток. Мы придерживаемся данной позиции.

Можно выделить критерии новорожденности: педиатрический, акушерский и 
судебно-медицинский. В педиатрии срок, в течение которого ребенок считается 
новорожденным, равен одному месяцу, в акушерстве этот срок равен одной 
неделе, а в судебной медицине – одним суткам. Существует точка зрения, 
согласно которой в каждом конкретном случае в связи с неповторимостью 
индивидуальных особенностей младенца необходимо определять, является ли он 
новорожденным. А указанные педиатрический и акушерский периоды должны 
служить ориентиром.

Новорожденным ребенком признается младенец, появившийся на свет живым. 
Имеются Приказ Минздрава РФ и Постановление Государственного комитета РФ 
по статистике от 4 декабря 1992 г. «О переходе на рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения», 
а также разработанная на их основе Инструкция «Об определении критериев 
живорождения, мертворождения, перинатального периода». В последней 
указывается, что живорождением является полное изгнание или извлечение 
продукта зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности 
беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие 
признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 
движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли 
плацента. Мертворождение – это гибель плода до его полного изгнания или 
извлечения из организма матери вне зависимости от продолжительности бере-
менности. На смерть указывает отсутствие дыхания, пульсации пуповины или 
произвольного движения мускулатуры.

В медицине новорожденным признается плод (продукт зачатия), достигший 
жизнеспособности, то есть при массе тела 1000 грамм и более. Если масса тела при 
рождении неизвестна, то при длине тела 35 см и более или сроке беременности 
28 недель и более. В то же время, если плод, масса которого 500-999 грамм, 
прожил более 168 часов после рождения, он считается новорожденным и в случае 
смерти подлежит регистрации в органах ЗАГС4.

Если ребенок родился мертвым и роженица, не зная этого, принимает меры 
для лишения его жизни, то ее действия следует квалифицировать как покушение 
на убийство новорожденного ребенка (покушение на «негодный» объект).

Для квалификации рассматриваемого преступления не имеет значения 
жизнеспособность родившегося ребенка. Н.С. Таганцев подчеркивал, что, как с 
юридической, так и с практической точки зрения, принятие жизнеспособности в 

4 Красиков А.Н., Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов. 1999. – С. 
9-13.
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число необходимых условий убийства несостоятельно. «Убийство – это лишение 
жизни без всяких оговорок относительно характера и качества этой жизни. Как 
бы ни была кратковременна вероятная продолжительность жизни младенца, и от 
каких бы причин ни зависела эта кратковременность, если только малютка был 
жив, то прекращение его существования будет убийством – кем бы оно ни было 
совершено»5.

Объективная сторона рассматриваемого преступления представляет собой 
действие или бездействие, направленное на причинение смерти новорожденному 
ребенку, совершенное во время родов или сразу после них, а также в условиях 
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости виновной. По конструкции объективной стороны 
убийство новорожденного ребенка относится к преступлениям с материальным 
составом. Наличие оконченного преступления закон связывает с наступлением 
смерти новорожденного.

В ст. 106 УК РА (РФ) предусмотрены три ситуации, по которым убийство 
матерью новорожденного ребенка может быть квалифицировано по данной 
статье:

1. убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 
родов;

2. убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации;

3. убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости.

В новом УК РА, принятом 5 мая 2021 г. (ст. 157) рассматриваемый состав 
преступления описывается так: «Убийство родильницей или роженицей своего 
ребенка во время родов или после родов в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, не 
достигшего трех месяцев – наказывается лишением свободы до четырех лет».

Возможны две ситуации, когда женщина-родильница причиняет смерть не 
своему ребенку:

•	 умышленно чужому. В этом случае ст. 106 не применяется. В статье 167 
нового УК отмечается об убийстве своего ребенка.

•	 женщина заблуждается относительно принадлежности ребенка. Такие 
действия подлежат квалификации по ст. 106, т.к. ошибка в личности 
потерпевшего по общему правилу не влияет на квалификацию.

Иногда в судебной практике случаются ситуации, когда женщина рожает двоих 
детей и обоим причиняет смерть. Представляется, что содеянное также следует 
квалифицировать по ст. 106 как одно преступление.

Прежде всего рассмотрим особенности данного преступления по действующему 
УК РА.

5 Таганцев Н.С., Там же.
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Основаниями для выделения данных составов (ст. 106) являются следующие 
признаки: время, обстановка, психическое состояние матери. Первые два связаны 
с объективной стороной преступления, третье – с субъектом преступления.

Женщина в период физиологических родов испытывает особо болезненные 
психофизические страдания, потрясения. Особое состояние женщины во время 
или сразу же после родов, обусловленное самим процессом рождения нового 
человека, оказывается в этих случаях смягчающим обстоятельством.

Началом родов в медицинской литературе считают появление регулярных 
схваток. Окончанием родов признают выделение плаценты (детского места). В 
рассматриваемом случае предусмотрено убийство, совершенное во время родов, 
когда рождающийся ребенок еще не начал самостоятельной внеутробной жизни.

При рассмотрении данной ситуации возникают следующие спорные вопросы.
Как квалифицировать умышленное умерщвление появившегося на свет живого 

ребенка в результате искусственного прерывания беременности и искусственных 
преждевременных родов? Ведь в данном случае речь не идет о родах. Некоторые 
авторы (Н.И. Загородников, Е.Б. Кургузкина) считают, что, применяя те или 
иные средства для прерывания беременности на 8 и 9 месяце, мать, а также 
посторонние лица, содействующие этому, еще не осознают, что воздействуют на 
живого человека. Поэтому, подобные действия нельзя отождествлять с убийством. 
Другие исследователи руководствуются ст. 36 «Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, согласно которой 
искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится 
при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям – при сроке 
беременности до 22 недель. По их мнению, как убийство следует рассматривать 
лишение жизни появившегося на свет живого ребенка при сроке беременности 
свыше 22 недель. Таким образом, искусственное прерывание беременности и 
искусственные преждевременные роды после 22 недель беременности следует 
рассматривать как «роды»6.

Как квалифицировать посягательство женщины на плод, находящийся в 
ее утробе? Плод в утробе матери может достичь такой степени развития, что 
при извлечении его из чрева матери, он, как новорожденный, может начать 
самостоятельное существование. Существует точка зрения, согласно которой 
плод в этом случае составляет одно целое с матерью, поэтому говорить об объекте 
убийства еще рано. Другие полагают, что по ст. 106 УК следует квалифицировать 
посягательство на жизнь ребенка в утробе матери при сроке беременности более 
22 недель.

Термин «сразу же после родов» вызывает немало споров в юридической 
литературе. Высказывается мнение, что понятие «сразу же после родов» имеет 

6 Кургузкина Е.Б., Убийство матерью новорожденного ребенка: природа, причины, предупреждение. 
– Воронеж, 1999. – с. 67; Краткая медицинская энциклопедия / Под ред. Б.В. Петровского. – М., 1999.
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четкое медицинское определение. Это краткий промежуток времени после 
выделения плаценты (детского места). По иному оценивает выражение «сразу 
же после родов» Ф. Сафуанов. Он считает, что в данном случае необходимо 
использовать судебно-медицинский критерий новорожденности, который равен 
24 часам. А.Н. Попов обращает внимание на то, что ближайшие 2-4 часа после 
окончания родов в физиологическом состоянии женщины особо выделяют 
«ранний послеродовой период». Именно этот промежуток времени автор 
предлагает называть «сразу после родов». Е.Б. Кургузкина считает, что нельзя 
однозначно определить подобный временной интервал, который является сугубо 
индивидуальным у каждой женщины. Поэтому признак состава «сразу же после 
родов» она предлагает отнести к оценочным.

В связи с этим считаем правильным решением данного вопроса в новом УК 
РА7.

Термин «психотравмирующая ситуация» пока не имеет однозначного и ясного 
толкования. 

Экспертное определение состояния эмоциональной напряженности, 
возникшего и развившегося в условиях психотравмирующей ситуации, имеет 
прямое отношение к квалификации деяния по ст. 106 УК.

При квалификации деяния по данному составу преступления необходимо 
учитывать следующее:

•	 психотравмирующая ситуация должна реально иметь место на момент 
совершения преступления;

•	 психотравмирующая ситуация должна иметь связь с беременностью, 
родами, судьбой матери и ребенка;

•	 необходимо исходить не только из того, как мать воспринимала сложившуюся 
ситуацию, но и из общечеловеческих ценностей;

•	 именно психотравмирующая ситуация должна оказать воздействие на 
принятие решения о совершении убийства новорожденного ребенка.

В данном случае большинство авторов предлагают использовать 
«педиатрический критерий» новорожденности: новорожденным считается 
младенец в течение 28 дней с момента констатации живорожденности. Но 
есть и точка зрения, согласно которой в данном случае подлежит применению 
акушерский критерий новорожденности, равный одной неделе.

Убийство матерью ребенка хотя и в условиях психотравмирующей ситуации, 
но по прошествии признаков новорожденности, подлежит квалификации как 
простое убийство, а психотравмирующая ситуация может быть признана обстоя-
тельством, смягчающим наказание. Следует заметить, что согласно ст. 157 нового 
УК РА, «убийство новорожденного должно быть связано с психической ситуацией 
или состоянием психического расстройства, не исключающего вменяемости». По 

7 Новый Уголовный кодекс РА. – принят 05.05.2021 г., вступает в силу 01.07.2022 г.
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сравнению с действующим УК деяние влечет уголовную ответственность только 
при наличии таких состояний.

Следующим смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным в 
ст. 106 УК РФ, является состояние психического расстройства, не исключающего 
вменяемости матери, убившей новорожденного. Основание уголовной 
ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости 
(ограниченная вменяемость) сформулировано в ст. 22 УК РФ (ст. 26 УК РА).

В этой ситуации необходимо проводить судебно-психиатрическую экспертизу, 
которая способна дать ответ на вопрос о наличии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости. Такое состояние матери может служить основанием 
для назначения принудительных мер медицинского характера.

Сразу после родов у женщины наступает послеродовой (пуэрперальный) 
период, который длится 6-8 недель. 

Обстоятельства, вызвавшие состояние психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, могут быть не сопряжены с беременностью и 
родами. Такие обстоятельства имеют биологическую (медицинскую) природу, в 
отличие от обстоятельств, создавших психотравмирующую ситуацию. Последние 
имеют социальную природу. С точки зрения уголовного права безразлично, что 
вызвало состояние психического расстройства, оказавшее влияние на совершение 
преступления.

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК, 
характеризуется умышленной формой вины в виде прямого или косвенного 
умысла. Мать осознает, что причиняет смерть новорожденному ребенку, предви-
дит возможность или неизбежность наступления смерти и желает ее наступления 
(прямой умысел). Либо мать осознает, что причиняет смерть новорожденному, 
предвидит возможность наступления смерти, не желает этого, но сознательно 
допускает либо относится к смерти ребенка безразлично (косвенный умысел).8

Неосторожное причинение смерти новорожденному не может повлечь 
ответственности по ст. 106 УК.

В связи с тем, что убийство новорожденного совершается с прямым умыслом, то 
возможно покушение на совершение данного преступления. Для вменения вины 
за покушение на детоубийство необходимо установить, что виновная действовала 
с прямым конкретизированным умыслом, направленным на причинение смерти 
ребенку.

Заранее обдуманный умысел при детоубийстве характеризуется тем, что 
виновная предварительно более или менее тщательно обдумывает все основные 
моменты предпринимаемого ею преступного действия. Намерение совершить 
преступление и само преступление должны быть отделены друг от друга 

8 Энциклопедия уголовного права в 35-ти томах. – Издание проф. Малинина. – СПб. – Т. 13 / Преступле-
ния против жизни и здоровья, автор гл. 3 Попов А.Н., 2013. – с. 541.
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определенным временным промежутком.
В исследуемой ситуации время возникновения умысла, по мнению ряда 

авторов, должно являться основанием для отграничения привилегированного 
состава убийства новорожденного  от убийства. Из смысла диспозиции ст. 106 УК  
следует, что все действия женщины-детоубийцы относятся к моменту родов или 
к непродолжительному периоду сразу после родов, либо ко времени, в течение 
которого будет длиться психическое расстройство виновной, либо в течение 
которого она будет находиться в условиях психотравмирующей ситуации, но 
эти события должны относиться к моменту родов или к послеродовому периоду, 
когда уже существует ребенок. 

Мотивы убийства ребенка в рассматриваемом преступлении для квалификации 
значения не имеют (стыд, страх суда общественного мнения, боязнь за будущее 
ребенка и др.).

Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК специальный –
мать новорожденного ребенка, вменяемая, достигшая возраста 16 лет (по УК 

РФ) и 14 лет (по УК РА).
Некоторые исследователи полагают, что в связи с развитием медицины и науки 

понятие субъекта данного преступления необходимо определять несколько иначе. 
Так, А.Н. Красиков обращает внимание на то, что женщина может вынашивать 
в своем организме не своего ребенка. В связи с этим он предлагает заменить 
понятие «мать» на медицинские термины «роженица» (так называют женщину 
во время родов) и «родильница» (женщина в период после родов). Именно так 
закреплено в ст. 157 нового УК РА, в котором вместо термина мать используются 
синонимы: «родильница» («ծննդաբերող կին»), и «роженица» («ծննդկան»).

Таким образом, в случае убийства новорожденного во время или сразу после 
родов субъектом преступления является именно фактическая мать, т.е. та, которая 
родила и вынашивала ребенка. Это объясняется тем, что выделение данного 
состава преступления связано с физиологическими процессами, происходящими 
в организме такой женщины.

А.Н. Красиков также отмечает, что субъектом данного преступления может 
быть и суррогатная мать9.

А.Н. Попов предлагает расширить круг возможных субъектов рассматриваемого 
преступления в случае убийства новорожденного в условиях психотравмирующей 
ситуации и психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
Ситуативно, по его мнению, в этих случаях убийство может совершить женщина, 
которая:

•	 вынашивала и родила ребенка;
•	 предоставила яйцеклетку;
•	 усыновила новорожденного ребенка;

9 А.Н. Красиков Указ. раб. – с. 105.
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•	 выхаживала подброшенного новорожденного ребенка и выдавала его за 
своего.

Существует мнение, согласно которому субъектом данного преступления 
следует считать женщину, которая в установленном законом порядке признана 
матерью ребенка.

Однако указанные точки зрения представляются не совсем верными. 
Большинство авторов считает, что в качестве субъекта преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 106 УК, следует рассматривать 
роженицу или родильницу, так как изначально именно ее особое психическое 
состояние послужило основанием выделения привилегированного состава пре-
ступления.

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, может 
быть мать, достигшая возраста 16 лет. В связи с этим возникает вопрос, как 
квалифицировать действия 14-15-летней матери, убившей своего новорожденного 
ребенка. Ряд авторов отмечает, что в законе этот вопрос оставлен без внимания, 
поэтому, исходя из содержания закона, такая мать подлежит ответственности по 
ст. 105 УК РФ, т.е. более строгой ответственности, чем 16-летняя. Другие авторы 
отмечают, что такая квалификация нарушает принцип справедливости10.

Такое мнение представляется неверным. Ст. 106 УК РФ – это привилегированная 
норма по отношению к ст. 105 УК РФ. Наличие привилегированного состава 
исключает ответственность за совершение преступления, предусмотренного 
общим составом. Если лицо, совершившее общественно-опасное деяние, не 
может быть привлечено к ответственности по привилегированному составу (в силу 
недостижения возраста), то оно не может быть вообще привлечено к уголовной 
ответственности.

По УК РА такой проблемы не существует, поскольку ответственность, как 
отмечалось, наступает с 14 лет. Этот подход сохранился и в новом УК РА (ст. 19).

Соучастие в преступлении, предусмотренном ст. 106 УК, невозможно, так как 
действия других лиц под данную статью не подпадают. Обстоятельства, на осно-
вании которых смягчается ответственность матери, на соучастников детоубийства 
не распространяются11.

Если убийство новорожденного ребенка совершено родившей его женщиной 
совместно с другими лицами, то их совместные действия имеют разную 
квалификацию. Большинство авторов считает, что действия соучастников 
должны квалифицироваться как простое или квалифицированное убийство (ч. 1 
ст. 105 или п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) со ссылкой или без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
Когда лицо выполняло роль организатора, пособника или подстрекателя, ссылка 

10 Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 
практика. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2015. – с. 173-174.
11 Аветисян С.С., Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка и ответственность 
соучастников. - // Судебная власть. – Ер., 2003. - № 6 (58). – с. 33-40.
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на ст. 33 УК РФ не требуется; если лицо выступало в качестве соисполнителя, 
ссылка на ст. 33 УК РФ необходима.

В случае выполнения самой матерью роли организатора, подстрекателя или 
пособника убийства новорожденного, ее действия, как и действия исполнителя, 
предлагается квалифицировать как соучастие в убийстве, ответственность за 
которое предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. У данной точки зрения существуют 
противники, указывающие на явную несправедливость квалификации: за 
причинение смерти ребенку собственными руками мать несет ответственность 
по привилегированному составу убийства, а в случае причинения смерти чужими 
руками – по квалифицированному. Поэтому они предлагают даже в этом случае 
квалифицировать действия матери по ст. 106 УК РФ.

Однако проблема состоит в несовершенстве ч. 3 ст. 39 УК РА (ч. 4 ст. 34 
УК РФ), согласно которой действия общих субъектов в подобных случаях могут 
квалифицироваться как преступления со специальным субъектом только в 
качестве организатора, подстрекателя или пособника.

Следует отметить, что вопросы ответственности общих субъектов в 
преступлениях со специальным субъектом детально регламентируются в новом 
УК РА (статьи 46, 47).

Основные выводы:
1. Одним из спорных вопросов является определение момента начала жизни.
Этот вопрос важен для квалификации деяния по ст. 106 УК. Сложность состоит 

в том, что он четко не определен в медицине, поэтому исследователям уголовного 
права приходится самим отвечать на этот вопрос. Большинство современных 
исследователей сходится на том, что моментом начала жизни следует признать 
начало физиологических родов.

Если при убийстве взрослого человека необходимо установит факт наступления 
смерти, то иначе обстоит дело в отношении новорожденного. Важно определить 
факт наличия жизни – живорожденность. 

Момент начала уголовно-правовой охраны жизни соответствует моменту 
начала естественных или искусственных родов.

Для целей ст. 106 УК  новорожденным следует признать ребенка, не достигшего 
30 календарных дней с момента начала естественных или искусственных родов 
(по новому УК РА этот срок составляет не более трех месяцев).

2. Используя понятие «во время родов», законодатель ограничивает время 
совершения преступления, вызывает споры о возможности применения ст. 106 УК 
при искусственном прерывании беременности и искусственных преждевременных 
родах. Для целей ст. 106 УК  на законодательном уровне матерью следует признать 
женщину, выносившую и родившую ребенка. 

3. Особенностью субъекта рассматриваемого состава преступления является 
то, что в современных условиях указанная в законе формулировка позволяет 
достаточно широко определить круг возможных субъектов. 
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Представляется, что в качестве субъекта следует рассматривать роженицу 
или родильницу, так как изначально именно ее особое психическое состояние 
послужило основанием выделения привилегированного состава преступления. 
Мать, не достигшая возраста 16 лет, в случае умышленного причинения смерти 
новорожденному ребенку при обстоятельствах, изложенных в ст. 106 УК РФ, не 
подлежит уголовной ответственности. По УК РА ответственность наступает с 14-ти 
лет, это правильный подход.

4. Причинение смерти новорожденному ребенку матерью по неосторожности 
при обстоятельствах, указанных в ст. 106 УК, влечет квалификацию по ст. 109 УК.

Причинение смерти двум и более новорожденным детям от одной 
беременности, при обстоятельствах, изложенных в статье, квалифицируется как 
единичное преступление по ст. 106 УК.

Причинение смерти чужому новорожденному ребенку не влияет на 
квалификацию по ст. 106 УК РФ в случае ошибки в личности и квалифицируется 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ при заведомом убийстве чужого ребенка.

Составы, предусмотренные ст. 106 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, разграничиваются 
исходя исключительно из времени совершения убийства, в случае убийства 
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов;

5. Составы, предусмотренные ст. 106, ст. 109 и ст. 128 УК РА (125 УК РФ), 
разграничиваются исходя из направленности умысла виновной и наступивших 
последствий.

6. В действующих УК РА и РФ вопрос о квалификации действий матери, 
причинившей смерть новорожденному ребенку в соучастии с иным лицом, 
разрешается вразрез с основными принципами уголовного права, поскольку 
ч.4 ст. 34 УК РФ (ч. 3 ст. 39 УК РА) привели в противоречивому решению 
ответственности общих субъектов за участие в преступлении со специальным 
субъектом (специальным составом). 

В новом УК РА данная проблема регулируется правильно.

Ամփոփում: Ռուսաստանի քրեական և ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքերի համաձայն՝ 
հոդվածում տրվում է մոր կողմից նորածին երեխայի սպանության քրեաիրավական բնութագիրը, 
առանձնացվում են վիճելի և արդի հարցեր` կապված հանցագործության որակման հետ: 
Հատուկ գրականության և դատական պրակտիկայի նյութերի ուսումնասիրության հիման 
վրա կատարվել են մի շարք օրենսդրական առաջարկություններ՝ տվյալ հանցակազմի ճիշտ 
մեկնաբանման և կիրառման վերաբերյալ: 

Abstract. The article gives a criminal-legal description of the murder of a newborn child by a 
mother according to the criminal codes of Armenia and Russia, as well as the adopted new Criminal 
Code of the Republic of Armenia; controversial and topical issues related to the qualification of this 
crime are highlighted. Based on the study of special literature and materials of judicial practice, a 
number of legislative proposals and recommendations for the correct interpretation and application 
of this corpus delicti are made.
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ՏԴ/0024/01/18

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2021 թվա կա նի մայի սի 14-ին                                                      ք.Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով Գրի շա Էդ գա րի Նա վա սար-
դյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի մար-
տի 10-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Գ.Բաղ դա սա րյա նի 
վճռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
1. 2018 թվա կա նի մար տի 31-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյան Տա վու շի մար զային վար-

չու թյան Տա վու շի բաժ նում հա րուց վել է թիվ 56154018 քրե ա կան գոր ծը՝ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րի հատ կա նիշ նե-
րով: 

Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի մայի սի 6-ի ո րոշ մամբ Գրի շա Նա-
վա սար դյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է կի րառ վել հս կո ղու թյան 
հանձ նե լը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի մայի սի 10-ի ո րոշ մամբ Գ.Նա վա-
սար դյա 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 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով:

2018 թվա կա նի հու լի սի 10-ին քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու-
թյամբ ու ղարկ վել է Տա վու շի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րան (այ սու հետ` նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)։

1.1. 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 9-ին Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը Գ.Նա-
վա սար դյա նի նկատ մամբ ը նտր ված խա փան ման մի ջո ցը` հս կո ղու թյան հանձ նե-
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լը, փո խել է, և նրա նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է ը նտ րել չհե ռա նա լու 
մա սին ստո րագ րու թյու նը:

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի դա տավճ ռով 
Գ.Նա վա սար դյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 3-րդ կե տե րով և նրա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նակ վել 
ա զա տազր կում՝ 2 (եր կու) տա րի ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի կա նոն նե րի կի րառ մամբ` նշա նակ ված պատ ժին մաս նա կի ո րեն 
գու մար վել է Տա վու շի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2016 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի թիվ ՏԴ1/0051/01/16 դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի 
չկ րած մա սը, և Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ վերջ նա կան պա տիժ է նշա նակ-
վել ա զա տազր կում՝ 5 (հինգ) տա րի 6 (վեց) ա միս ժամ կե տով:

Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ կի րառ վել է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 
2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 1-ին ըն դուն ված Է րե բու նի-Եր ևա նի հիմ ադր ման 
2800-ա մյա կի և Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան հռ չակ-
ման 100-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ քրե ա կան գոր ծե րով հա մա նե րում հայ տա րա-
րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ սու հետ` նաև Հա մա ներ ման մա սին օ րենք) 2-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տը, և նա ա զատ վել է պատ ժից:

 Նույն դա տավճ ռով դա տա պարտ վել են նաև Գևորգ Խա չատ րյա նը և Գա րիկ 
Մար տի րո սյա նը:

3. Մե ղադ րող Ն.Չի լին գա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում, 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան), 
2020 թվա կա նի մար տի 10-ի ո րոշ մամբ ներ կա յաց ված բո ղո քը մեր ժել է՝ Ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի դա տավ ճի ռը 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 Գ.Բաղ դա սա րյա նը բե րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի` 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի ապ րի լի 16-ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է 
վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ:

 Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի 
ներ կա յաց վել:

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. Ամ բաս տա նյալ Գրի շա Նա վա սար դյա նը ծն վել է 2000 թվա կա նի ապ րի լի 
28-ի ն1:

6. Տա վու շի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 18-ի դա տավճ ռով Գրի շա Նա վա սար դյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1.1-րդ կե տով նա խա տես-

1 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 1-ին, թերթ 240:
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ված՝ մեկ, 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված՝ հինգ 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու մեջ և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 66-րդ, 69-
րդ հոդ ված նե րի կա նոն նե րի կի րառ մամբ վերջ նա կան դա տա պարտ վել է ա զա-
տազրկ ման՝ 4 (չորս) տա րի 8 (ու թ) ա միս 17 (տասնյոթ) օր ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը 
պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել և սահ ման վել է փոր ձաշր ջան՝ 5 (հինգ) տա րի 
ժամ կե տով2:

7. Նա խաքն նու թյան մարմ ի կող մից Գրի շա Նա վա սար դյա նին ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել հետ ևյալ ա րար քի հա մար. «(...) [Ն]ա ու րի շի գույ քի զգա լի չա փե րով 
գաղտ նի հափշ տա կու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու թյամբ 2018 թվա կա նի մար տի 
22-ի ն՝ ժա մը 20:00-ի սահ ման նե րում, ՀՀ Տա վու շի մար զի Բերդ քա ղա քի բնա կիչ-
ներ՝ 04.03.2000 թվա կա նին ծն ված Գևորգ Մար տի կի Խա չատ րյա նի, 07.06.1992 
թվա կա նին ծն ված Ար թուր Ա րա մայի սի Մել քու մյա նի և 30.12.1996թ. ծն ված Գա-
րիկ Մար տու նի Մար տի րո սյա նի հետ նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ, մուտ քի 
դու ռը հրե լու մի ջո ցով բա ցե լով ա պօ րի նի կեր պով մուտք են գոր ծել Բերդ քա ղա քի 
Մաշ տո ցի 82 հաս ցե ում գտն վող ՀՕՖ-ի գրա սե նյա կին կից « Մար դի գյան» ե րե-
խա նե րի պաշտ պա նու թյան կենտ րոն և գո ղա ցել տար բեր տե սա կի կեն ցա ղային 
ի րեր և տեխ նի կա կան սար քա վո րումն եր, կենտ րո նին պատ ճա ռե լով ը նդ հա նու րը 
զգա լի չա փե րով՝ 304.000 ՀՀ դրա մի գույ քային վնաս»3:

8. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա-
սար դյա նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քը կի րա ռե լու հար ցին, փաս-
տել է. «(…) Ամ բաս տա նյալ Գրի շա Նա վա սար դյա նը մե ղադր վում է 2018թ. մար տի 
22-ին կա տա րած` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ 
կե տե րով (…) նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ: Գրի շա Նա-
վա սար դյա նը` ան չա փա հաս տա րի քում, կա տա րել է դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու-
թյուն, ո րի հա մար ՀՀ Տա վու շի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
թիվ ՏԴ1/0051/01/16 դա տավճ ռով դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման՝ 4 (չորս) 
տա րի 8 (ու թ) ա միս 17 (տասնյոթ) օր ժամ կե տով, «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 70-րդ 
հոդ վա ծի կի րառ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել և 
սահ ման վել է փոր ձաշր ջան՝ 5 (հինգ) տա րի ժամ կե տով: Նա հան ցա գոր ծու թյու նը 
կա տա րել է մինչև 18 տա րին լրա նա լը և նախ կի նում դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պա տիժ չի կրել: 
(…) Բա ցի այդ` [ն] րա նկատ մամբ վեր ջին տաս[ը] տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ ԱԺ 
հա մա ներ ման ա կտ կամ ՀՀ նա խա գա հի ներ ման հրա մա նա գիր չի կի րառ վել, և 
[ն] րա նկատ մամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լու ար-
գելք ներ չկան:

2 Տե՛ս www.datalex.am դատական տեղեկատվական համակարգ, Գրիշա Նավասարդյանի վերաբերյալ 
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի՝ 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 
ՏԴ1/0051/01/16 դատավճիռը:
3 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 1-ին, թերթ 230:
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 Հիմք ըն դու նե լով վե րը շա րադր վա ծը և նկա տի ու նե նա լով, որ (…) գոր ծի նյու-
թե րում հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի կի րառ ման սահ մա նա փա կումն եր չկան, 
դա տա րա նը գտավ, որ Գրի շա Նա վա սար դյա նին պետք է պատ ժից ա զա տել 
Էրե բու նի-Եր ևա նի հիմն ադր ման 2800-ա մյա կի և Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա-
պե տու թյան ան կա խու թյան հռ չակ ման 100-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ քրե ա կան 
գոր ծե րով հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի՝ 2018 թվա-
կա նի նոյեմ բե րի 1-ի ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի կի րառ մամբ 
(…)»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՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի դա տավ ճի ռը, ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. 
«(…) [Ե] թե ան ձն ի րեն վե րագր վող հան ցան քը կա տա րել է այն ժա մա նակ, ե րբ 
դի տա վո րյալ հան ցան քի կա տար ման հա մար պա տիժ կրե լիս է ե ղել, ա պա նրա 
նկատ մամբ հա մա նե րում չի կա րող կի րառ վել: Այս կա նո նից բա ցա ռու թյուն են 
կազ մում մինչև 18 տա րին լրա նա լը հան ցանք կա տա րած ան ձինք, ո րոնց պա րա-
գա յում օ րենս դի րը հա տուկ կա նոն է սահ մա նել առ այն, որ այդ ան ձինք կա րող 
են ա զատ վել պատ ժից, ե թե դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար 
ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պա տիժ չեն կրել կամ կրել են, սա կայն 
չու նեն դատ վա ծու թյուն:

Գ րի շա Նա վա սար դյա նը` ան չա փա հաս տա րի քում, կա տա րել է դի տա վո-
րյալ հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի հա մար ՀՀ Տա վու շի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի թիվ 
ՏԴ1/0051/01/16 դա տավճ ռով դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման՝ 4 (չորս) տա րի 8 
(ու թ) ա միս 17 (տասնյոթ) օր ժամ կե տով, ո րը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ-
վա ծի կի րառ մամբ պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել և սահ ման վել է փոր ձաշրջան՝ 
5 (հինգ) տա րի ժամ կե տով, ի սկ սույն գոր ծով ա րար քը կա տա րել է փոր ձաշր ջա նի 
ըն թաց քում:

 Վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով Հա մա ներ-
ման մա սին օ րեն քի մեջ բեր ված և վեր լու ծած նոր մե րը՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ հա մա նե րում կի րա ռե լով պատ-
ժից ա զա տե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը խախ-
տում թույլ չի տվել, քա նի որ Գ.Նա վա սար դյա նը սույն գոր ծով հան ցան քը կա-
տա րել է այն ժա մա նակ, ե րբ իր նկատ մամբ նշա նակ ված ա զա տազրկ ման ձևով 
պա տի ժը չի կրել՝ ի նչ պես պա հան ջում է Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ [հ]
ոդ վա ծի 6-րդ կե տը: 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա բե րի այն փաս տար կին, որ « Հա մա ներ ման մա սին 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի 9-րդ կե տով սահ ման ված է, որ հա մա նե րում 
չկի րա ռել այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնց նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա-
նո րեն չի կի րառ վել, և ո րոնք կա րող են մե ղադր վել կամ մե ղադր վում են փոր-
ձաշր ջա նի ըն թաց քում կր կին դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ 

4 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 5-րդ, թերթ 91:
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կամ դա տա պարտ վել են փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում կր կին դի տա վո րյալ հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար: Մինչ դեռ Գ.Նա վա սար դյա նը, գտն վե լով փոր-
ձաշր ջա նում, կա տա րել է դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը Դա տա րա նը 
հաս տատ ված է հա մա րել, ու ս տի նրա նկատ մամբ հա մա նե րու մը կի րա ռե լի չէր», 
ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն սույն դեպ քում կի րա ռե լի 
չէ, քա նի որ, ի նչ պես նշ վեց, այն վե րա բե րե լի չէ մինչև 18 տա րե կա նը հան ցանք 
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ5։ 

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 սահ ման նե րում՝ ներ քո հի շյալ 

հիմ ա վո րում ե րով.
10. Բո ղո քի հե ղի նա կի կար ծի քով՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, խախ տե լով 

Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի դրույթ նե րի պա հանջ նե րը, թույլ են տվել դա տա-
կան սխալ` նյու թա կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի 
վրա:

 Մաս նա վո րա պես, ը ստ բո ղո քա բե րի՝ ան տես վել է այն հան գա ման քը, որ սույն 
գոր ծով ամ բաս տա նյա լին մեղ սագր վող հան ցան քը վեր ջինս կա տա րել է նախ կի-
նում կա տա րած հան ցան քի հա մար նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն 
չկի րա ռե լու ար դյուն քում սահ ման ված փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում, ին չը Հա մա-
ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձի 
նկատ մամբ հա մա ներ ման կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա մանք է:

11. Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյա լը, բո ղո քա բե րը խնդ րել է մաս նա կի՝ ամ-
բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նին պատ ժից ա զա տե լու մա սով բե կա նել և փո փո-
խել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի մար տի 10-ի ո րո շու մը, վե րաց նել 
Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ «Է րե բու նի-Եր ևա նի հիմ ադր ման 2800-ա մյա կի 
և Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան հռ չակ ման 100-ա մյա-
կի կա պակ ցու թյամբ քրե ա կան գոր ծե րով հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը, և նրան պատ ժից ա զա տե լը ճա նա չել ան թույ լատ րե լի:

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 ա ռա ջին ի րա վա-

կան հար ցը հետ ևյալն է. հիմ ա վոր վա՞ծ են ա րդյոք ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար-
դյա նին Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հի-
ման վրա պատ ժից ա զա տե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետևու-
թյուն նե րը:

13. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Հան ցանք կա տա-
րած ան ձն օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն դուն վող հա մա ներ ման ակ տով կա րող 
է ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ի սկ դա տա պար տյա լը կա րող 
է լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ա զատ վել ի նչ պես հիմ նա կան, այն պես էլ լրա ցու ցիչ 

5 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 6-րդ, թերթեր 128-129:
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պատ ժից, կամ պատ ժի չկ րած մա սը կա րող է փո խա րին վել ա վե լի մեղմ պատ ժա-
տե սա կով, կամ կա րող է վե րաց վել դատ վա ծու թյու նը»: 

14. Հա մա ներ ման ի նս տի տու տի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա-
կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ հա մա նե րում ի րե նից ներ կա յաց-
նում է ի նք նու րույն գոր ծող ի րա վա կան ի նս տի տուտ, ո րի կի րա ռե լի ու թյան հիմ քում 
դր ված են մի կող մից` ՀՀ քրե ա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքե-
րի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը, ի սկ մյուս կող մից` օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
բարձ րա գույն մարմ ի կող մից ըն դուն վող մար դա սի րա կան բնույթ ու նե ցող պե-
տաի րա վա կան նոր մա տիվ ակ տը, ո րով հան ցանք կա տա րած ան ձինք կա րող 
են ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից և պատ ժից, կամ կա րող է 
մեղ մաց վել պա տի ժը, կամ վե րաց վել դատ վա ծու թյու նը։ Հա մա ներ ման ակ տի 
կի րա ռու մը հնա րա վոր է դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում։ Ը նդ ո րում, հա-
մա ներ ման կի րառ ման սահ մա նա փա կում ե րը նա խա տես վում են հա մա ներ ման 
ակ տով և պետք է պահ պան վեն ան վե րա պա հո րեն։ Մաս նա վո րա պես, ան վե րա-
պա հո րեն պետք է պահ պան վեն հա մա ներ ման ակ տում նա խա տես ված այն կա-
նոն նե րը, ո րոնք սահ մա նում են ան ձանց շր ջա նա կը, ո րոնց նկատ մամբ հա մա-
նե րու մը կի րա ռե լի չէ, ի նչ պես նաև սահ մա նում են, թե հան ցանք կա տա րած ան-
ձինք ի նչ չա փով պետք է օ գտ վեն հա մա նե րու մից` պետք է ա զատ վեն քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից, կամ կա րող է մեղ մաց վել պա տի ժը, 
կամ վե րաց վել դատ վա ծու թյու նը։ Այդ կա նոն նե րից շե ղում ե րը, այդ թվում` նա-
խա տես ված հա մա ներ ման չկի րա ռու մը կամ նա խա տես վա ծից դուրս հա մա ներ-
ման կի րա ռու մը կա րող են հան գեց նել օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի խախտ ման 
և կա մա յա կա նու թյան6: 

15. Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ « Հա մա նե րում հայ տա րա րե լով՝ պատ ժից ա զա տել՝ ա ռա վե լա գույ նը չորս 
տա րի ժամ կե տով ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պատ ժի դա տա պարտ-
ված ան ձանց»։

 Նույն օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « Հա մա նե-
րում հայ տա րա րե լով պատ ժից ա զա տել ա ռա վե լա գույ նը վեց տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված` հան ցա գոր ծու թյու նը մինչև 18 տա րին լրա նա-
լը կա տա րած այն ան ձանց, ո րոնք նախ կի նում դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պա տիժ չեն կրել կամ 
կրել են, սա կայն չու նեն դատ վա ծու թյուն»։

 Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի 9-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ « Հա մա նե րու մը չկի րա ռել (բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 9-րդ և 11-րդ մա-
սե րով նա խա տես ված դեպ քե րի)՝ այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնց նկատ մամբ 
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել, և ո րոնք կա րող են մե ղադր վել կամ 

6 Տե՛ս, Վճռաբեկ դատարանի` Վարուժան Ավետիսյանի գործով 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 
ՍԴ3/0013/01/11, Գարիկ Ղազարյանի գործով 2012 թվականի մարտի 30-ի թիվ ՏԴ/0088/01/11, Լևոն 
Խոստիկյանի և Արտյոմ Ալեքսանյանի գործով 2015 թվականի հունիսի 5-ի թիվ ԵԿԴ/0046/01/14, 
Արիգ Տիգրանյանի գործով 2019 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ ԵԴ/0501/01/18 որոշումերը:
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մե ղադր վում են փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում կր կին դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու մեջ կամ դա տա պարտ վել են փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում կր կին 
դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար»:

 Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Սույն 
հոդ վա ծի 1-5-րդ և 7-րդ մա սե րը կի րառ վում են ան ձի նկատ մամբ, ե թե սույն հոդ-
վա ծի 8-րդ և 10-րդ մա սե րով այլ բան նա խա տես ված չէ»:

15.1. Սույն ո րոշ ման 13-րդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հաշ վառ մամբ վեր լու ծե լով Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի վե րը մեջ բեր ված 
կար գա վո րում ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հա մա ներ ման 
կի րա ռե լի ու թյան հա մար օ րենս դի րը նախ և ա ռաջ սահ մա նել է հա մա նե րում հայ-
տա րա րե լով պատ ժից և քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմ քե-
րը, պայ ման նե րը և ը ստ այդ պայ ման նե րի` հա մա նե րու մից օ գտ վե լու սահ ման նե-
րը: Ը նդ ո րում՝ այդ հար ցում օ րենս դի րը ցու ցա բե րել է տար բե րակ ված մո տե ցում՝ 
մար դա սի րու թյան սկզ բուն քի հա մա տեքս տում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
ա ռան ձին հան գա մանք նե րի (պայ ման նե րի) առ կա յու թյան դեպ քում նա խա տե-
սե լով պա տաս խա նատ վու թյու նից և պատ ժից ա զա տե լու ա վե լի մեծ հնա րա վո-
րու թյուն ներ: Այս պես՝ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սից 
եր ևում է, որ օ րենս դիրն ա ռանձ նաց րել է սո ցի ա լա կան ո րո շա կի խումբ, ո րի կազ-
մում ը նդ գրկ ված ան ձինք կա րող են պատ ժից ա զատ վել նաև այն դեպ քում, ե րբ 
դա տա պարտ վել են ոչ թե չորս, ի նչ պես Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի պայ մանն է, այլ վեց տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման: Միև-
նույն ժա մա նակ օ րենս դիրն ա ռան ձին դեպ քե րում այդ խմ բի կազ մում նե րառ-
ված ան ձանց հա մար սահ մա նել է հա վե լյալ պայ ման ներ, ո րոնց առ կա յու թյան 
դեպ քում մի այն ան ձը կա րող է Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի վե րը հի շա տակ-
ված դրույ թի կի րառ մամբ ա զատ վել պատ ժից: Մաս նա վո րա պես, նման հա վե լյալ 
պայ ման է սահ ման ված Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տում, ը ստ ո րի՝ ա ռա վե լա գույ նը վեց տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման 
դա տա պարտ ված հան ցա գոր ծու թյու նը մինչև 18 տա րին լրա նա լը կա տա րած ան-
ձինք ա զատ վում են պատ ժից, ե թե նախ կի նում դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պա տիժ չեն կրել կամ 
կրել են, սա կայն չու նեն դատ վա ծու թյուն: Այլ կերպ, օ րենս դի րը, մար դա սի րա-
կան բնույթ ու նե ցող հա մա ներ ման ակ տի գոր ծո ղու թյան տակ ը նկ նե լու ա վե լի 
մեծ հնա րա վո րու թյուն է նա խա տե սել մինչև 18 տա րին լրա նա լը հան ցանք կա-
տա րած ան ձանց հա մար՝ մի ա ժա մա նակ այդ հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո-
րե լով լրա ցու ցիչ պայ մա նի առ կա յու թյամբ, այն է՝ ե թե նախ կի նում դի տա վո րյալ 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված 
պա տիժ չեն կրել կամ կրել են, սա կայն չու նեն դատ վա ծու թյուն: Ը նդ ո րում, նման 
լրա ցու ցիչ պայ մա նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես մինչև 18 տա րին լրա նա լը հան-
ցանք կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի կի րառ ման 
սահ մա նա փա կում: Հա մա ներ ման կի րա ռե լի ու թյան սահ մա նա փա կում ե րը նա-
խա տես ված են Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով, դրանք 
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ի նք նա վար են, այլ պայ ման նե րի հետ չեն հա մադր վում և պետք է պահ պան վեն 
ան վե րա պա հո րեն: Հետ ևա բար, յու րա քան չյուր դեպ քում ան ձի նկատ մամբ Հա-
մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի կի րա ռե լի ու թյան 
հար ցը լու ծե լիս ան հրա ժեշտ է պար զել, թե առ կա չեն ա րդյոք Հա մա ներ ման մա-
սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րը, 
ո րոնք կա րող են ար գելք լի նել ան ձի նկատ մամբ վե րոն շյալ օ րեն քը կի րա ռե լու 
հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ մո տե ցու մը բխում է ի նչ պես Հա մա ներ ման 
մա սին օ րեն քի ը նդ հա նուր հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից և տրա մա բա նու-
թյու նից, այն պես էլ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի այն 
կար գա վո րու մից, ը ստ ո րի՝ նույն հոդ վա ծի 1-5-րդ և 7-րդ մա սե րը կի րառ վում են 
ան ձի նկատ մամբ, ե թե նշ ված հոդ վա ծի 8-րդ և 10-րդ մա սե րով այլ բան նա խա-
տես ված չէ:

15.2. Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով նա խա-
տես ված կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է մի այն այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր միա-
ժա մա նակ բա վա րա րում են հետ ևյալ պայ ման նե րին՝ դա տա պարտ վել են ա ռա վե-
լա գույ նը վեց տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման, հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րել 
են մինչև 18 տա րին լրա նա լը, նախ կի նում դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա-
տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված պա տիժ չեն կրել կամ 
կրել են, սա կայն չու նեն դատ վա ծու թյուն, և բա ցա կա յում են Հա մա ներ ման մա սին 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով նա խա տես ված` նրանց նկատ մամբ հա մա-
ներ ման ակ տի կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը:

16. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ 
- Գ.Նա վա սար դյա նը նախ կի նում՝ Տա վու շի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի դա տավճ ռով դա տա պարտ վել է 
ա զա տազրկ ման՝ 4 (չորս) տա րի 8 (ու թ) ա միս 17 (տասնյոթ) օր ժամ կե տով: ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մամբ նշա նակ ված պա-
տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել և սահ ման վել է փոր ձաշր ջան՝ 5 (հինգ) 
տա րի ժամ կե տով7:

- Գ.Նա վա սար դյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին և 3-րդ կե տե րով մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա ու-
րի շի գույ քի զգա լի չա փե րով գաղտ նի հափշ տա կու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու-
թյամբ, 2018 թվա կա նի մար տի 22-ի ն՝ ժա մը 20-ի սահ ման նե րում, այլ ան ձանց 
հետ, նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ, ա պօ րի նի մուտք է գոր ծել « Մար դի գյան» 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կենտ րոն, գո ղա ցել տար բեր տե սա կի կեն ցա-
ղային ի րեր և տեխ նի կա կան սար քա վո րում եր՝ կենտ րո նին պատ ճա ռե լով ը նդ-
հա նու րը զգա լի չա փե րով՝ 304.000 ՀՀ դրա մի գույ քային վաս 8:

7 Տե՛ս սույն որոշման 6-րդ կետը:
8 Տե՛ս սույն որոշման 7-րդ կետը:
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- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն իր ո րոշ մամբ փաս տել է, որ Գ.Նա վա սար դյա-
նը հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րել է մինչև 18 տա րին լրա նա լը և նախ կի նում դի-
տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ 
կապ ված պա տիժ չի կրել: Բա ցի այդ, նրա նկատ մամբ վեր ջին տա սը տա րի նե րի 
ըն թաց քում ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի հա մա ներ ման ա կտ կամ ՀՀ Նա խա գա հի ներ-
ման հրա մա նա գիր չի կի րառ վել, և Հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին ՀՀ օ րեն-
քը նրա նկատ մամբ կի րա ռե լու ար գելք ներ չկան: Ար դյուն քում, Ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյան, որ Գ.Նա վա սար դյա նին պետք է պատ ժից 
ա զա տել՝ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի կի-
րառ մամբ9:

- 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 դա տավ ճի ռը, ար ձա նագ րել է, որ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ 
հա մա նե րում կի րա ռե լով պատ ժից ա զա տե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս Ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նը խախ տում թույլ չի տվել, քա նի որ Գ.Նա վա սար դյա նը 
սույն գոր ծով հան ցան քը կա տա րել է այն ժա մա նակ, ե րբ իր նկատ մամբ նշա նակ-
ված ա զա տազրկ ման ձևով պա տի ժը չի կրել, ի նչ պես պա հան ջում է Հա մա ներ-
ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տը: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է 
Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի 9-րդ կե տով սահ ման-
ված ար գել քին, ա պա այն վե րա բե րե լի չէ մինչև 18 տա րին լրա նա լը հան ցանք 
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ10:

17. Նա խորդ կե տում շա րադր ված փաս տա կան տվյալ նե րը գնա հա տե լով սույն 
ո րոշ ման 13-15.2-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 ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նին Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 
2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հի ման վրա պատ ժից ա զա տե լու վե րա բե-
րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու թյուն նե րը հիմ ա վոր ված չեն: Այս պես՝ 
ը ստ գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րի՝ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ Տա վու շի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2016 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի դա տավճ ռով սահ ման վել է 5 (հինգ) տա րի ժամ կե տով 
փոր ձաշր ջան: Սույն գոր ծով Գ.Նա վա սար դյանն ի րեն մեղ սագր վող՝ ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով նա խա տես-
ված հան ցան քը կա տա րել է իր նկատ մամբ սահ ման ված փոր ձաշր ջա նի ըն թաց-
քում՝ 2018 թվա կա նի մար տի 22-ին: Ո ւս տի, վե րո շա րադ րյա լից բխում է, որ տվյալ 
դեպ քում առ կա է Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի 9-րդ 
կե տով նա խա տես ված՝ հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա մանք: 
Մինչ դեռ, ստո րա դաս դա տա րան ներն ամ բաս տա նյա լի նկատ մամբ կի րա ռել են 
Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի դրույ թը և 
ա զա տել պատ ժից՝ պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կա նի չար ժա նաց նե լով գոր-

9 Տե՛ս սույն որոշման 8-րդ կետը:
10 Տե՛ս սույն որոշման 9-րդ կետը:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ  2021  7-8 (265-266)

93

ծում առ կա և սույն ո րոշ մամբ մեջ բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի հա մակ ցու-
թյու նը: Ար դյուն քում, ստո րա դաս դա տա րան նե րը սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել 
ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի կի-
րա ռե լի ու թյան հար ցում՝ թույլ տա լով նյու թա կան ի րա վուն քի խախ տում:

18. Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 
ա ռեր ևույթ առ կա է քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք և կրկ նե-
լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում առ այն, որ վճ ռա բեկ վե րա նայ-
ման սահ ման նե րը չու նեն բա ցար ձակ բնույթ, և դրանք պետք է դի տարկ վեն, ի 
թիվս այլ նի, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և քրե ա կան գոր ծով վա-
րույ թը կար ճե լու հիմ քե րը սահ մա նող հոդ վա ծի (ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս) հա մա տեքս տում11՝ փաս տում է, որ ան-
հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նի 
նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ 
կե տե րով քրե ա կան հե տապն դու մը` 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 քով դա դա րեց նե լու հար ցը:

19. 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. ա րդյո՞ք ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ 
քրե ա կան հե տապն դու մը են թա կա է դա դա րեց ման` 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 քով:

20. 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, 
(…)
5. Դա տա րա նը, հայտ նա բե րե լով քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա-

մանք ներ, լու ծում է ամ բաս տա նյա լի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու հար ցը (...)»:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Ա նձն ա զատ վում է 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու 
օր վա նից ան ցել են հետ ևյալ ժամ կետ նե րը.

(...)
2) հինգ տա րի՝ մի ջին ծան րու թյան հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու օր վա-

նից.
(...)
2. Վա ղե մու թյան ժամ կե տը հաշ վարկ վում է հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե-

լու օր վա նից մինչև դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հը (...)»:
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Մինչև տաս նութ տա-

11 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճռաբեկ դատարանի՝ Մխիթար Էլոյանի և այլոց գործով 2011 թվականի 
հուլիսի 13-ի թիվ ԵԿԴ/0211/01/10 որոշումը։
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րին լրա նա լը հան ցանք կա տա րած ան ձին վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե-
լու հետ ևան քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից ա զա տե լիս 
սույն օ րենսգր քի 75-րդ և 81-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված վա ղե մու թյան ժամ-
կետ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կր ճատ վում են կի սով չափ»:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «(...) 3. Մի ջին ծան րու-
թյան հան ցա գոր ծու թյուն ներ են հա մար վում դի տա վո րու թյամբ կա տար ված այն 
ա րարք նե րը, ո րոնց հա մար սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված ա ռա վե լա գույն 
պա տի ժը չի գե րա զան ցում հինգ տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը (...)»:

21. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված 
են օ րեն քով սահ ման ված այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք բա ցա ռում են ի նչ պես քրե-
ա կան հե տապնդ ման հնա րա վո րու թյու նը, այն պես էլ քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը։ 
Այդ հան գա մանք նե րից յու րա քան չյու րի բա ցա հայտ ման դեպ քում քրե ա կան գոր-
ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, ի սկ քրե ա կան հե տապն դու մը՝ դա դա րեց ման։

22. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
հիմ քե րի կի րառ մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է Ա րամ Սարգ սյա նի 
գոր ծով ո րոշ մամբ, ար ձա նագ րե լով՝ «(…) [Թ]եև [ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված] հիմ քերն ի րենց բո վան դա կու թյամբ, 
կի րառ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րով տար բեր են, այ նու ա մե նայ նիվ, բո լորն էլ 
կրում են իմ պե րա տիվ բնույթ և դրան ցից գեթ մե կի առ կա յու թյունն ար դեն ի սկ 
բա ցա ռում է քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը քրե ա կան դա տա վա րու թյան ցան կա ցած 
փու լում։ Այլ կերպ, ե թե վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մի նը հայտ նա բե րում է ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր-
ված հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կը, ա պա գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման»12։

23. Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 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: Միև նույն ժա մա նակ, 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 գով: Այ սինքն` այն դեպ քում, ե րբ ան ձը հա մա ձայն չէ վա ղե մու թյան ժամ կետ-
ներն ան ցնե լու հիմ քով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու, 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 փու լում վի ճար կե լու 
ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը: 

Այն դեպ քում, ե րբ ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա-

12 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Արամ Սարգսյանի գործով 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 
ԵԿԴ/0503/06/10 որոշման 20-րդ կետը։
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ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նում է գոր ծի դա տա կան քն նու թյան փու լում, այդ հիմ-
քով նրա նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու ըն թա ցա կար գի 
ի րա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է դա տա րա նը: Ը նդ ո րում, դա տա-
կան քն նու թյու նը են թադ րում է վա րույթն ի նչ պես ա ռա ջին ա տյա նի, այն պես էլ վե-
րաքն նիչ ու վճ ռա բեկ դա տա րան նե րում13: Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նը պետք է 
պար զի, թե ա րդյո՞ք ամ բաս տա նյա լը հա մա ձայն է, որ նրա նկատ մամբ քրե ա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց վի՝ 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 քով: Ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լու 
դեպ քում` դա տա րա նը պար տա վոր է դա դա րեց նել նրա նկատ մամբ քրե ա կան հե-
տապն դու մը, ի սկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում` պետք է դա տա-
կան քն նու թյու նը շա րու նա կի ը նդ հա նուր կար գով, սա կայն դա տավ ճիռ կա յաց նե-
լիս` դա դա րեց նի ան ձի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը: Ը նդ ո րում, ե րբ ան-
ձն ար դեն հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել ա ռա ջին ա տյա նի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 
դա տա րան նե րում (վեր ջին դեպ քում՝ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու մի ջո ցով) վի ճար կե-
լու ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը, ա պա 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 քով քրե ա կան հե տապն-
դու մը դա դա րեց նե լիս նրա դիր քո րո շու մը լրա ցու ցիչ ճշ տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է14: 

24. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, ան դրա դառ նա լով վա ղե մու թյան ժամ կետն 
անցնե լու հիմ քով ամ բաս տա նյալ Գ.Նա վա սար դյա նին քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` « Գո ղու թյու-
նը, ո րը կա տար վել է ՝

1) մի խումբ ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ,
(…)
3) պա հես տա րան կամ շի նու թյուն ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լով`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա-

տի կից հա զա րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` եր կու սից հինգ տա րի 
ժամ կե տով»:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նկա րագր ված ա րար քը 
դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն է, ի սկ դրա հա մար նա խա տես ված ա զա տազրկ-
ման ձևով պատ ժի ժամ կե տը չի գե րա զան ցում հինգ տա րին, ու ս տի այն դաս վում 
է մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար քին: Հետ ևա բար` ՀՀ քրե ա-

13 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճռաբեկ դատարանի՝ Անահիտ Սաղաթելյանի գործով 2011 թվականի 
հոկտեմբերի 20-ի թիվ ԳԴ5/0022/01/10 որոշումը, Սիրաժ Ղամբարյանի և այլոց գործով 2014 
թվականի մարտի 28-ի թիվ ԵՇԴ/0055/01/11 որոշումը, Հրանտ Մազմանյանի գործով 2015 թվականի 
մարտի 27-ի թիվ ԵԿԴ/0121/11/14 որոշումը, Ֆարիդա Ավագիմյանի գործով 2017 թվականի ապրիլի 
12-ի թիվ ԱՎԴ2/0016/01/14 որոշումը, Անդրանիկ Գրիգորյանի գործով 2017 թվականի օգոստոսի 30-ի 
թիվ ԵԿԴ/0180/01/15 որոշումը։
14 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի՝ Սիրաժ Ղամբարյանի և այլոց գործով վերը հիշատակված որոշման 
25-րդ կետը։
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կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված հան ցա վոր ա րար քը 
կա տա րած ան ձն ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե հան-
ցանքն ա վարտ ված հա մար վե լու օր վա նից մինչև դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լու պահն ան ցել է հինգ տա րի:

 Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, 
որ մինչև տաս նութ տա րին լրա նա լը հան ցանք կա տա րած ան ձին վա ղե մու թյան 
ժամ կետ ներն ան ցնե լու հետ ևան քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա-
տե 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 կր ճատ վում են կի սով չափ:

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ մինչև տաս նութ տա րին լրա նա լը ան ձի կող մից 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան ցանք 
կա տա րե լու դեպ քում, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով սահ ման ված հինգ տա րի վա ղե մու թյան ժամ կե տը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 95-րդ հոդ վա ծի ու ժով կր ճատ վում է կի սով չափ՝ կազ մե լով եր կու սու կես տա րի։

25. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ ամ բաս տա նյալ 
Գ.Նա վա սար դյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 
3-րդ կե տե րով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րել է 2018 թվա կա նի 
մար տի 22-ի ն15: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ 
կե տե րով ո րակ ված՝ Գ.Նա վա սար դյա նին մեղ սագր ված ա րար քը կա տա րե լու մեջ 
վեր ջի նիս մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը կա յաց վել է 
2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի ն16, ո րը բո ղո քարկ վել է Վե րաքն նիչ դա տա րան, ի սկ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում ո րո շում է կա յաց րել 
2020 թվա կա նի մար տի 10-ի ն17: Նշ ված ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի 
տե ղա կալ Գ.Բաղ դա սա րյա նը բե րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի` 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ18:

26. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված և վեր լուծ ված հան գա մանք նե րը գնա հա-
տե լով սույն ո րոշ ման 20-24-րդ կե տե րում շա րադր ված ի րա վա կան նոր մե րի և 
ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րի վեր լու ծու թյան լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Գ.Նա վա սար դյա նին մեղ սագր ված՝ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ վել է 2018 թվա կա նի մար տի 22-ին, ե րբ նրա 18 տա-
րին լրա ցած չի ե ղել19:

 Հետ ևա բար, Գ.Նա վա սար դյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ և 95-րդ 
հոդ ված նե րի կա նոն նե րով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա-
ղե մու թյան եր կու սու կես տա րի ժամ կե տը լրա ցել է 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
22-ին: Մինչ դեռ, այդ օր վա դրու թյամբ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ կա յաց ված 

15 Տե՛ս սույն որոշման 7-րդ կետը:
16 Տե՛ս սույն որոշման 2-րդ կետը:
17 Տե՛ս սույն որոշման 3-րդ կետը:
18 Տե՛ս սույն որոշման 4-րդ կետը:
19 Տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կետը:
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մե ղադ րա կան դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած չի ե ղել:
27. Նման պայ ման նե րում, Գրի շա Նա վա սար դյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 

177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցել է ։

28. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ամ բաս տա-
նյալ Գ.Նա վա սար դյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րով Տա վու շի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի դա տավ ճի ռը և այն 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 մար տի 10-ի ո րո շու մը պետք է բե կա նել, Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ-
մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել և նրա վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծի 
վա րույ թը կար ճել՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան 
ժամ կետն ան ցնե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ գտ նում է, որ Գ.Նա վա սար դյա նի նկատ-
մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտր ված չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ րու թյու նը 
պետք է վե րաց նել: 

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 35-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

 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Ամ բաս տա նյալ Գրի շա Էդ գա րի Նա վա սար-
դյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին 
և 3-րդ կե տե րով Տա վու շի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 3-ի դա տավ ճի ռը և այն 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 մար տի 
10-ի ո րո շու մը բե կա նել: Գրի շա Էդ գա րի Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ քրե ա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նել՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ, և նրա վե րա բե րյալ 
քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել:

2. Ամ բաս տա նյալ Գրի շա Էդ գա րի Նա վա սար դյա նի նկատ մամբ որ պես խա-
փան ման մի ջոց ը նտր ված չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ րու թյու նը վե րաց նել:

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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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2021 թվա կա նի հու նի սի 11-ին                                            ք. Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով դա տա պար տյալ Մե լիք Ժի րայ-
րի Մես րո պյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2018 թվա-
կա նի նոյեմ բե րի 27-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել-
քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 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 րա նի (այ սու հետ՝ նաև Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րան)` 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի դա տավճ ռով ամ բաս տա նյալ Մե լիք 
Մես րո պյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 2-րդ կե տով և դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման՝ 1 (մեկ) տա րի 6 (վեց) 
ա միս ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 66-րդ և 67-րդ հոդ ված նե րի կի րառ-
մամբ՝ նշա նակ ված պատ ժին մաս նա կի ո րեն գու մար վել է Եր ևան քա ղա քի Կենտ-
րոն և Նորք-Մա րաշ 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՝ 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ի դա տավճռով նշա նակ ված 
9 (ի նը) տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կում պատ ժից չկ րած՝ 6 (վեց) տա րի ժամ-
կե տով ա զա տազր կու մը, և վերջ նա կան պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում` 7 
(յոթ) տա րի 6 (վեց) ա միս ժամ կե տով: Պատ ժի կր ման սկիզ բը հաշվ վել է 2012 
թվա կա նի հու նի սի 14-ի ց։ Պատ ժի հետ մեկ տեղ Մ.Մես րո պյա նի նկատ մամբ նշա-
նակ վել է նաև բժշ կա կան բնույ թի հար կա դիր բու ժում « կա նա բի նոի դային թմ րա-
մո լու թյան» դեմ։

 Նույն դա տավճ ռով դա տա պարտ վել են նաև Մ.Մով սի սյա նը և Ք.Ան տո նյա նը։
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2. Դա տա պար տյալ Մ.Մես րո պյա նի կող մից նոր հան գա ման քի հիմ քով բեր-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա-
տա րա նը (այ սու հետ` նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան) 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
27-ի ո րոշ մամբ բո ղո քը բա վա րա րել է, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2012 թվա-
կա նի հու նի սի 14-ի դա տավ ճի ռը բե կա նել և փո փո խել: Մ.Մես րո պյա նը մե ղա վոր 
է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե-
տով և դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման՝ 1 (մեկ) տա րի ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 66-րդ և 67-րդ հոդ ված նե րի կի րառ մամբ՝ նշա նակ ված պատ ժին 
գու մար վել է Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ 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՝ 2010 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 1-ի դա տավճ ռով նշա նակ ված 9 (ի նը) տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկում 
պատ ժից չկ րած՝ 6 (վեց) տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը, և վերջ նա կան պա-
տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում` 7 (յոթ) տա րի ժամ կե տով: Պատ ժի կր ման 
սկիզ բը հաշվ վել է 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ից:

3. 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 Դ.Մել քո նյա նը բե րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` 
2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա բեկ բո ղո քի 
քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ:

 Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի 
ներ կա յաց վել:

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

4. Մե լիք Մես րո պյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի 2-րդ կե տով մե ղա վոր է ճա նաչ վել հետ ևյալ ա րար քի հա մար. « Նա ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 175-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից դա տա պարտ վել է 9 տա րի ժամ-
կե տով ա զա տազրկ ման և պա տի ժը ՀՀ ԱՆ « Նու բա րա շեն» ՔԿ հիմ նար կում կրե-
լու ըն թաց քում՝ 2011թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին գոր ծով չպարզ ված ան ձից ցան կա ցել է 
ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի, իր գոր ծած ման հա մար ա պօ րի նի ձեռք բե րել խո-
շոր չա փի՝ 15,62 գրամ « չո րաց ված մա րի խո ւա նա» տե սա կի թմ րա մի ջոց, ո րը ՔԿ 
հիմ նարկ ա ռա քե լու և ի րեն փո խան ցե լու խնդ րան քով դի մել է հոր ե րկ րորդ կնո ջը՝ 
Մա րի նե Մով սի սյա նին, ո րին վեր ջինս նա խա պես խոս տա ցել է օ ժան դա կել: Մի ա-
ժա մա նակ Մ.Մես րո պյա նը խնդ րել է իր ըն կե րու հի Քնա րիկ Համ լե տի Ան տո նյա-
նին ան ծա նո թից վերց նել թմ րա մի ջո ցով հանձ նու քը ու փո խան ցել Մ.Մով սի սյա-
նին, ո րին Ք.Ան տո նյանն ըն դա ռա ջել է: 

Ք նա րիկ Ան տո նյա նը, ցան կա նա լով օ ժան դա կել Մ.Մես րո պյա նին խո շոր չա-
փի 15,62 գրամ « չո րաց ված մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի ջոցն ա պօ րի նի ձեռք 
բե րե լու հար ցում, նրա խնդ րան քով 2011թ. հոկ տեմ բե րի 04-ին ժա մը 17:00-ի 
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սահ ման նե րում « Մա լա թի ա» բժշ կա կան կենտ րո նի մոտ հան դի պել է քն նու թյամբ 
չպարզ ված ան ձնա վո րու թյա նը, նրա նից վերց րել թմ րա մի ջո ցով հանձ նու քը և հա-
ջորդ օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 5-ին ժա մը 12:00-ի սահ ման նե րում, « Գու մի» շու կայի մոտ 
այն փո խան ցել Մա րի նե Մով սի սյա նին՝ այդ պի սով վե րաց րել թմ րա նյու թը ՔԿ հիմ-
նարկ ա պօ րի նի ա ռա քե լու և Մ.Մես րո պյա նին հանձ նե լու խո չըն դոտ նե րը: Մ.Մով-
սի սյա նը հանձ նու քի մի ջից հա նել է հի շյալ թմ րա մի ջո ցի պա րու նա կու թյամբ փա-
թե թը և պա հել մո տը՝ հե տա գա յում Մ.Մես րո պյա նին հանձ նե լու հա մար: 2011թ. 
հոկ տեմ բե րի 07-ին Մ.Մով սի սյա նը նշ ված թմ րա մի ջո ցով փա թե թը դի տա վո րյալ 
թաքց րել է իր կրծ կա լի մեջ և գնա ցել Մ.Մես րո պյա նին տե սակ ցու թյան՝ այդ պի-
սով վե րաց րել թմ րա նյու թը ՔԿ հիմն արկ ա պօ րի նի ա ռա քե լու և Մ.Մես րո պյա նին 
հանձ նե լու խո չըն դոտ նե րը, սա կայն նույն օ րը ժա մը 14:00-ի սահ ման նե րում տե-
սակ ցու թյան այ ցե լած ան ձանց խու զար կու թյան սե նյա կում « Նու բա րա շեն» ՔԿ 
հիմն ար կի աշ խա տա կից նե րի կող մից Մ.Մով սի սյա նի ան ձնա կան խու զար կու-
թյամբ հայտ նա բեր վել է խո շոր չա փի՝ 15,62 գրամ « չո րաց ված մա րի խու ա նա» տե-
սա կի թմ րա մի ջո ցը, և Մ.Մես րո պյա նը հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հասց րել 
իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով»1:

5. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ 
(հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի չա փե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն-
նե րին, ի նչ պես նաև վկա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 
2017 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի թիվ ՍԴՈ-1348 ո րո շու մը, եզ րա հան գել է. «(...) 
[Կ]ա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում դա տա պար տյալ 
Մե լիք Ժի րայ րի Մես րո պյա նի կող մից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով կա տար ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը չի վե-
րաց վել, քա նի որ « չո րաց ված մա րի խո ւա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո ցի 15,62 գրա մը 
շա րու նա կում է հան դի սա նալ խո շոր չափ: Միև նույն ժա մա նակ (...) նշ ված տե սա-
կի թմ րա մի ջո ցի խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մի փո փո խու թյուն է տե ղի ու նե ցել՝ 
մեղ մաց ման ա ռու մով, որ պի սի պա րա գա յում 15,62 գրամ չա փով « չո րաց ված մա-
րի խո ւա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո ցը մոտ է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի 
հու նի սի 27-ի թիվ 707-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված նշ ված տե սա-
կի թմ րա մի ջո ցի խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մին (12,5 գրամ՝ նախ կին 5,0 գրա մի 
փո խա րեն): Ել նե լով վե րոգ րյա լից և հաշ վի առ նե լով այն, որ նոր օ րենքն այլ կերպ 
բա րե լա վում է Մե լիք Մես րո պյա նի վի ճա կը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ վեր ջի նիս կող մից բեր ված բո ղո քը պետք է բա վա րա րել, [Ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի] դա տավ ճի ռը բե կա նել և փո փո խել (...)»2:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում` ներ քո հի շյալ 

1 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2, թերթեր 169-170, հատոր 3, թերթեր 81-84:
2 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 4, թերթեր 24-28:
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հիմ նա վո րում նե րով.
6. Բո ղո քի հե ղի նա կի պնդ մամբ՝ 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 չի ար դյուն քում 
կա յաց վել է ան հիմ և ա նօ րի նա կան դա տա կան ա կտ: Մաս նա վո րա պես, ը ստ 
բո ղո քա բե րի, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
հիմ քե րի նոր հան գա ման քով վե րա նայել և փո փո խել է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տը՝ խախ տե լով դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան սկզ բուն քը: 

Ի հիմ նա վո րում իր վե րոն շյալ փաս տար կի՝ բո ղո քա բե րը, մեջ բե րե լով Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ նոր հան գա ման քի հիմ քով 
դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը և 
դրանց լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն քրե ա կան գոր ծում առ կա փաս տա կան 
տվյալ նե րը, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի հու նի սի 
27-ի թիվ 707-Ն՝ թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի մանր, 
զգա լի, խո շոր և ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րը սահ մա նող (թիվ 1 հա վել ված) 
ո րոշ մամբ չի ա պաք րե ա կա նաց վել Մե լիք Մես րո պյա նի կա տա րած հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րար քը, չի մեղ մաց վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի սանկ ցի այով նա խա տես ված պա տի ժը կամ այլ կերպ 
չի բա րե լավ վել վեր ջի նիս վի ճա կը, հետ ևա բար առ կա չի ե ղել նոր հան գա ման քով 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը վե րա նայե լու և նշա նակ ված պա տի ժը 
մեղ մաց նե լու քրե ա դա տա վա րա կան հիմ քը։ 

7. 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` 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 27-ի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժի մեջ 
թող նել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի դա տավ ճի ռը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
8. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 

ակ տե րի կա յու նու թյան սկզ բուն քի, ի նչ պես նաև դրանց վե րա նայ ման սահ ման նե-
րի 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։

9. 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 է ա րդյոք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն 
մա սին, որ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2017 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի 
թիվ ՍԴՈ-1348 ո րոշ ման ու ժով «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ ՀՕ-241-Ն 
ՀՀ օ րեն քը նոր հան գա մանք է դա տա պար տյալ Մե լիք Մես րո պյա նի վե րա բե րյալ 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու հա մար:

10. « Հան ցա գոր ծու թյուն ներ սահ մա նե լիս և պա տիժ ներ նշա նա կե լիս օ րի նա-
կա նու թյան սկզ բուն քը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա-
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ծի հա մա ձայն` «Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չի հան դի-
սա ցել: Չի կա րող նշա նակ վել ա վե լի ծանր պա տիժ, քան այն, ո րը են թա կա էր 
կի րառ ման հան ցանք կա տա րե լու պա հին: Ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող 
կամ պա տի ժը մեղ մաց նող օ րենքն ու նի հե տա դարձ ո ւժ»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` « Հիմն ա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Սահ մա նադ րու թյու նում ամ-
րագր ված դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս հաշ վի է ա ռն վում Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան վա վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային պայ-
մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան»:

10.1. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` նաև Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան), ՍԴՈ-1348 ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում մեկ նա բա նե լով ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծը և ան դրա դառ նա լով ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե-
րաց նող օ րեն քը հե տա դար ձու թյամբ կի րա ռե լու կա ռու ցա կար գին` ար ձա նագրել 
է. «(...) Ել նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի ան մի ջա կան գոր ծո-
ղու թյու նից և վեր ջի նիս` սույն ո րոշ ման մեջ բա ցա հայտ ված բո վան դա կու թյամբ 
կի րա ռումն ա պա հո վե լու հա մար ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի շր ջա նակ նե րում 
ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող օ րեն քի հե տա դարձ կի րա ռու մը պա տիժ 
կրող ան ձանց նկատ մամբ ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել նոր հան գա ման քի հիմ-
քով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րում նե րի 
շրջա նակ նե րում` ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե-
լը դի տար կե լով որ պես դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու հա մար նոր հան գա մանք 
(...)»3: 

Ար դյուն քում Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «(...) ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.2-րդ հոդ վա ծը և դրա հետ հա մա կար-
գային ա ռու մով փոխ կա պակց վա ծու թյան մեջ գտն վող` ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյանն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյամբ, 
հա մա ձայն ո րի` ել նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի ան մի ջա կան 
գոր ծո ղու թյու նից` ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող օ րենքն ու ժի մեջ մտ նելն 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի շր ջա նակ նե րում պետք է ըն կալ վի որ պես նոր հան-
գա մանք, և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ-
քով են թա կա է վե րա նայ ման ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա-
խա տես ված կար գով (...)»4:

10.2. Միև նույն ժա մա նակ, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2021 թվա կա նի 
մար տի 26-ի թիվ ՍԴՈ-1586 ո րոշ մամբ նշել է, որ « Ժա մա նա կի մեջ ի րա վա կան 
ակ տե րի գոր ծո ղու թյան ը նդ հա նուր կա նո նը, ո րով մերժ վում է ի րա վա կան ակ-
տե րի հե տա դարձ գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը, հե տապն դում է ի րա վա չափ 

3 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 2017 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ ՍԴՈ-1348 որոշման 
7-րդ կետը:
4 Տե՛ս նույն որոշման եզրափակիչ մասը:
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նպա տակ ներ՝ դրա նով հնա րա վոր է լի նում ե րաշ խա վո րել մար դու ի րա վունք նե րը, 
ա պա հո վել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, ի րա վա կան ան վտան գու թյան սկզ բունք-
նե րը, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը և այլն: 

Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար տա-
հայ տել է նաև ի ր՝ 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 29-ի ՍԴՈ-1000 ո րոշ մամբ, մաս-
նա վո րա պես, ամ րագ րե լով, որ «ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 22-րդ հոդ վա ծի 3-6-րդ 
մա սե րի, ի նչ պես նաև 42-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի հա մադր ված վեր լու-
ծու թյու նը վկա յում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ՝ ժա մա նա կի մեջ ի րա վա կան 
ակ տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա կար գու մը հիմն վում է այն տրա մա բա նու թյան 
վրա, որ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ու ժով գոր ծո ղու թյան մեր ժում ը նդ-
հա նուր կա նոն է, ի սկ այդ ակ տե րի հե տա դարձ ու ժով գոր ծո ղու թյան հնա-
րա վո րու թյու նը՝ բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր կա նո նից։ Այս մո տե ցու մը բխում 
է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ա կն կա-
լիք նե րի, մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման, ի րա վա կի րառ մար մին նե րի 
կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի կան խար գել ման նկա տա ռում ե րից»։ 

Ընդ ո րում, բա ցա ռու թյուն ներն ի րենց հեր թին տար բեր են. (1) ե րբ սահ մա-
նա դի րը բա ցա ռում է օ րենսդ րի կող մից որ ևէ հայե ցո ղու թյուն դրս ևո րե լու հնա-
րա վո րու թյու նը՝ սահ մա նե լով հե տա դար ձու թյան ու ղիղ պա հանջ (ա րար քի պատ-
ժե լի ու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը մեղ մաց նող օ րենքն ու նի հե տա դարձ ու ժ 
(Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ ված), և (2) ե րբ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե-
լա վող ի րա վա կան ակ տին հե տա դարձ ու ժ հա ղոր դե լու լի ա զո րու թյու նը թողն վում 
է ի րա վա սու (այդ ա կտն ըն դու նող) մարմն ի հայե ցո ղու թյա նը (ան ձի ի րա վա կան 
վի ճա կը բա րե լա վող օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ու ժ ու-
նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով (Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մաս): Այս դեպ քե րում ևս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րա հաս տա-
տում է ՍԴՈ-1000 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն առ այն, 
որ ի րա վա կան ակ տի հե տա դար ձու թյու նը թույ լատր վում է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 
և տվյալ ա կտն ըն դու նող մարմն ի՝ այդ ակ տին հե տա դարձ ու ժ հա ղոր դե լու ո րո-
շու մը պետք է հիմն վի հա սա րա կու թյան և պե տու թյան հա մար նման ո րոշ ման 
հնա րա վոր ի րա վա կան հետ ևանք նե րի բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյան և գնա հա-
տա կա նի վրա»5։

11. « 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 ային (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան կոն վեն-
ցի ա) կից թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Ոչ ոք չպետք է 
միև նույն պե տու թյան ի րա վա զո րու թյան շր ջա նակ նե րում ե րկ րորդ ան գամ դատ-
վի կամ քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով պատժ վի այն հան ցա գոր ծու թյան 
կա պակ ցու թյամբ, ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա պես ար դա րաց վել է կամ 
դա տա պարտ վել այդ պե տու թյան օ րեն քին և քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը հա-

5 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի` 2021 թվականի մարտի 26-ի թիվ ՍԴՈ-1586 որոշման 6.1.-րդ 
կետը։
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մա պա տաս խան։
2. Նա խորդ կե տի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի վե րա նայ մա նը տվյալ 

պե տու թյան օ րեն քին և քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան, ե թե ի 
հայտ են ե կել նոր կամ նոր բա ցա հայտ ված փաս տեր, կամ նա խորդ քն նու թյան 
ժա մա նակ տեղ են գտել է ա կան թե րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող է ին ազ դել դրա 
ար դյուն քի վրա (…)»։

11.1. Դա տա կան ակ տի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից վերջ նա կան 
դառ նա լու, և մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում դրա վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյան, 
այ սինքն՝ դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան սկզ բուն քի հետ կապ ված Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում բազ-
միցս ը նդ գծել է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի նա խա բա նի լույ սի ներ քո ի րա-
վուն քի գե րա կա յու թյու նը պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր նվա-
ճում է, ո րի հիմ ա րար կող մե րից է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը, 
ին չը պա հան ջում է, ի թիվս այլ նի, որ ե թե դա տա րան նե րը վերջ նա կա նա պես 
ո րո շել են որ ևէ հարց, նրանց ո րո շու մը չպետք է կաս կա ծի տակ դր վի6։ 

Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյու նը են թադ րում է հար գանք res judicata՝ դա տա-
կան ակ տե րի կա յու նու թյան սկզ բուն քի նկատ մամբ։ Մաս նա վո րա պես, վե րոն-
շյալ սկզ բուն քից բխում է, որ որ ևէ կողմ ի րա վա սու չէ պա հան ջել վերջ նա կան և 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նա յում՝ պար զա պես գոր-
ծը կր կին քն նե լու և նոր ո րո շում կա յաց նե լու ա կն կա լի քով: Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի պնդ մամբ՝ վե րա նա յու մը չպետք է քո ղարկ ված 
բո ղո քարկ ման բնույթ կրի, ի սկ գոր ծի վե րա բե րյալ եր կու տար բեր կար ծի քի 
առ կա յու թյան հնա րա վո րու թյու նը դեռևս չի կա րող վե րա նայ ման հիմք լի նել։ 
Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քից շե ղու մը կա րող է ար դա րաց վել մի այն 
պար տա դիր հան դի սա ցող է ա կան և ան հաղ թա հա րե լի հան գա մանք նե րի դեպ-
քում7 կամ ե թե լուրջ ի րա վա չափ նկա տա ռում ե րը գե րա կա յում են ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի նկատ մամբ8։ Այս պես՝ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
սկզ բուն քի պա հան ջը բա ցար ձակ չէ, և դրա նից շեղ վող ցան կա ցած ո րո շում պետք 
է գնա հատ վի Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 7-րդ ար ձա նագ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի լույ սի ներ քո, ո րն ու ղ ղա կի ո րեն թույ լատ րում է պե տու թյա նը նոր փաս-
տե րի կամ նա խորդ վա րույ թում տեղ գտած` գոր ծի ել քի վրա ազ դող հիմ ա րար 
թե րու թյան հիմ քով նո րո գել գոր ծի վա րույ թը9: 

Այդ պատ ճա ռով էլ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա-

6 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Xհeraj v. Albania գործով 2008 թվականի 
հուլիսի 29-ի վճիռը, գանգատ թիվ 37959/02, կետեր 51-52:
7 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Brumarescu v. Romania 
գործով 2001 թվականի հունվարի 23-ի վճիռը, գանգատ թիվ 28342/95 , կետեր 61-62, Ryabykh v. 
Russia գործով 2003 թվականի դեկտեմբերի 3-ի վճիռը, գանգատ թիվ 52854/99, կետեր 51-52:
8 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Xհeraj v. Albania գործով 2008 թվականի 
հուլիսի 29-ի վճիռը, գանգատ թիվ 37959/02, կետեր 51-52:
9 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Radchikov v. Russia գործով 2007 թվականի 
մայիսի 24-ի վճիռը, գանգատ թիվ 65582/01, կետ 42:
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դե պային ի րա վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դա տա րանն ը նդ-
գծում է քրե ա կան օ րեն քը հե տա դարձ ու ժով կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը` մինչև 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը։ Այս ա ռու մով հարկ է ը նդ գծել, որ Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը վճ ռել է, որ Եվ րո պա կան կոն վե ցի-
այի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ոչ մի այն ե րաշ խա վո րում է ա վե լի խիստ քրե ա կան 
օ րենք նե րի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը, այլ նաև ա նուղ ղա կի ո րեն ե րաշ խա վո րում 
է ա վե լի մեղմ քրե ա կան օ րեն քի հե տա դարձ ո ւժ ու նե նա լու սկզ բուն քը։ Վեր ջինս 
բխում է այն կա նո նից, ո րի հա մա ձայն՝ հան ցան քը կա տա րե լու պա հին գոր ծող և 
հե տա գա յում՝ նախ քան վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յա ցումն ըն դուն ված 
քրե ա կան օ րենք նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա-
տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել այն օ րեն քը, ո րի նոր մերն ա վե լի բա-
րեն պաստ են ամ բաս տա նյա լի հա մար10։

12. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` «Ա րար քի 
հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա րած 
ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն քը հե տա դարձ ու ժ ու նի, այ սինքն` տա-
րած վում է մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտ նե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա տա-
րած ան ձանց, այդ թվում` այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել 
են դա, սա կայն ու նեն դատ վա ծու թյուն»:

12.1. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Վա ղար շակ Գա լո յա նի գոր ծով ո րոշ ման շր ջա-
նակ նե րում ան դրա դառ նա լով ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը 
մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն-
քի հե տա դար ձու թյան ե ղա նակ նե րին, ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել 
այն մա սին, որ «(…) [Ա] րար քի հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց-
նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն քի գոր-
ծո ղու թյան տա րա ծու մը մինչև դրա ու ժի մեջ մտ նե լը հա մա պա տաս խան ա րարք 
կա տա րած ան ձանց վրա կա րող է ի րա կա նաց վել եր կու ե ղա նա կով՝ պարզ և 
վերս տու գիչ (ռ ևի զի ոն) կար գով:

Ք րե ա կան օ րեն քի պարզ հե տա դար ձու թյու նը են թադ րում է, որ տվյալ գոր-
ծով դեռևս դա տավ ճիռ կամ գործն, ը ստ է ու թյան, լու ծող այլ վերջ նա կան ա կտ 
չի կա յաց վել: Այս դեպ քում ի րա վա կի րա ռող մար մին նե րը նոր քրե ա կան օ րենքն 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ղե կա վար վում են դրա նով և կա տար ված ա րար քին ի րա-
վա կան գնա հա տա կան են տա լիս և պատ ժի նշա նակ ման հար ցը լու ծում են նոր, 
ա վե լի մեղմ օ րեն քին հա մա պա տաս խան:

 Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը նա-
խա տե սում է, որ ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող քրե ա կան օ րեն քը տա րած վում է նաև 
այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել են այն, սա կայն ու նեն 
դատ վա ծու թյուն: Այլ խոս քով՝ հնա րա վոր է ի րա վի ճակ, ե րբ մե ղադ րա կան դա-
տավ ճիռն ար դեն ի սկ մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ և գտն վում է կա տար ման փու-

10 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Scoppola v. Italy (№2) գործով 2009 թվականի 
սեպտեմբերի 17-ի վճիռը, գանգատ թիվ 10249/03, կետ 109։
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լում կամ ար դեն ի սկ ի կա տար է ած վել, սա կայն ան ձի դատ վա ծու թյու նը դեռևս 
չի մար վել: Այս դեպ քում քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տա րա ծու մը մինչև դրա 
ու ժի մեջ մտ նե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա տա րած ան ձանց վրա կա տար-
վում է վերս տու գիչ (ռ ևի զի ոն) ե ղա նա կով, և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տե րը վե րա նայ վում են: 

Անդ րա դառ նա լով քրե ա կան օ րեն քին հե տա դարձ ո ւժ տա լու պայ ման նե րին՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր օ րեն քը հա մար վում է ա րար քի 
հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, ե թե դրա նով ա րար քը դա դա րում է հան ցա գոր ծու-
թյուն հա մար վել (լ րիվ ա պաք րե ա կա նա ցում) կամ հան ցա կազմն այն պի սի փո փո-
խու թյուն նե րի է են թարկ վում, որ հան ցա վոր հա մար վող ա րարք նե րի շր ջա նա կը 
նե ղա նում է (մաս նա կի ա պաք րե ա կա նա ցում): Ը նդ ո րում, ա րար քի հան ցա վո րու-
թյու նը կա րող է վե րաց վել նաև քրե ա կան օ րենսգր քի Ը նդ հա նուր մա սի դրույթ նե-
րի փո փո խու թյան մի ջո ցով, օ րի նակ` հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու տա րի քը կա րող է փո փոխ վել, ին չի արդյուն քում 
ան ձը կա րող է դա դա րել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ լի նե լուց:

 Նոր օ րեն քը հա մար վում է պա տի ժը մեղ մաց նող, ե թե հոդ վա ծի սանկ ցի այով 
նա խա տես ված ա) պատ ժի նվա զա գույն կամ ա ռա վե լա գույն չա փե րը ի ջեց վում 
են, բ) պատ ժա տե սա կը փո խա րին վում է ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սա կով, գ) պար-
տա դիր լրա ցու ցիչ պատ ժա տե սա կը վե րաց վում է կամ վեր է ած վում ֆա կուլ տա-
տի վի, դ) նա խա տես վում է եր կընտ րե լի ա ռա վել մեղմ պատ ժա տե սակ:

 Հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող է հա մար վում այն 
օ րեն քը, ո րը չի վե րաց նում ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը և չի մեղ մաց նում պա տի-
ժը, սա կայն քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի նշա նակ ման, քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պատ ժից ա զա տե լու հիմ քե րի և պայ ման-
նե րի հետ կապ ված՝ ա ռա վել նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում հան ցանք 
կա տա րած ան ձի հա մար: Նման ի րա վի ճակ նե րը կա րող են բազ մա զան լի նել և 
վե րա բե րել քրե ա կան օ րենսգր քի Ը նդ հա նուր մա սի տար բեր ի նս տի տուտ նե րին 
(…)»11:

13. Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի ա ռանց քային բա ղադ րա տար րե րից մե կը 
դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան կամ res judicata սկզ բունքն է, ո րի ցան-
կա ցած խախ տում հան գեց նում է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ոտ նա հար ման և 
ու ղ ղա կի ո րեն ազ դում ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի վրա։ Res judicata 
սկզ բուն քի հիմ քում ըն կած է ի րա վա կան կար գադ րագ րե րի կա յու նու թյան, օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի ան փո փո խե լի ու թյան ու վերջ նա-
կան լի նե լու, դրանց հա մընդ հա նուր պար տա դի րու թյան գա ղա փա րը, ո րով, ի 
թիվս այլ նի, ա պա հով վում է նաև դա տա րան նե րի հե ղի նա կու թյու նը և վս տա-
հու թյու նը դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ։ Հետ ևա բար, ի րա վա կան ո րո-

11 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Վաղարշակ Գալոյանի գործով 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 
ԵԷԴ/0008/15/13 որոշման 18-րդ և 19-րդ կետերը:
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շա կի ու թյան սկզ բուն քից շե ղու մը կա րող է ար դա րաց ված հա մար վել մի այն օ րեն-
քով հս տակ սահ ման ված, պար տա դիր հան դի սա ցող է ա կան և ան հաղ թա հա րե լի 
հան գա մանք նե րի դեպ քում։ Նշ վա ծը նաև բխում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի` թիվ ՍԴՈ-754 ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ը նդ գծ ված` մի ջազ գային ի րա վուն-
քում հայտ նի սկզ բուն քից՝ « Դա տա րա նը կր կին չի ո րո շի ար դեն ո րոշ ված գոր ծը» 
(res judicata), ո րն ամ րագր ված է ի նչ պես մի ջազ գային դա տա կան մար մին նե րի 
հիմ ա դիր փաս տաթղ թե րում, այն պես էլ մի շարք պե տու թյուն նե րի՝ քրե ա կան 
և քա ղա քա ցի ա կան ար դա րա դա տու թյան վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյան մեջ։ Այս 
սկզ բուն քը են թադ րում է, որ դա տա կան գոր ծով ըն դուն ված վերջ նա կան ո րո-
շու մը՝ որ պես ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ար դյունք, են թա կա է հար գան քի12: 
Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել նաև « Ժո ղովր դա վա րու թյուն` 
ի րա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով)` 
նշե լով, որ ներ պե տա կան դա տա րան նե րի վերջ նա կան դա տավ ճիռ նե րը չեն 
կա րող դր վել կաս կա ծի տակ13։ 

14. Դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան և ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզբունք-
նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լով սույն ո րոշ ման 10-13-րդ կե տե րում մեջ բեր-
ված ի րա վադ րույթ նե րը և ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո ըն դուն ված նոր օ րեն քը կա րող է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` վե րը 
վկա յա կոչ ված թիվ ՍԴՈ-1348 ո րոշ ման ի մաս տով դի տարկ վել այդ դա տա կան 
ակ տը բա ցա ռիկ վե րա նայ ման են թար կե լու նոր հան գա մանք, ե թե օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյան ար դյուն քում լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն վե րա նում է ա րար քի հան-
ցա վո րու թյու նը, մեղ մա նում հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված 
պա տի ժը կամ այլ կերպ բա րե լավ վում վեր ջի նիս վի ճա կը: Ը նդ ո րում, ի տար-
բե րու թյուն օ րեն քի հե տա դար ձու թյան պարզ կար գի, օ րեն քի հե տա դար ձու թյան 
վերս տու գիչ (ռ ևի զի ոն) կար գի դեպ քում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի՝ նոր օ րեն քի ըն դուն ման հիմ քով վե րա նայե լու հնա րա վո րու թյու նը մի-
ջազ գային սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան` սահ մա նա փակ ված է դա տա-
կան ակ տե րի կա յու նու թյան և ո րո շա կի ու թյան սկզ բունք նե րի պահ պան ման 
ան հրա ժեշ տու թյամբ: 

Այս պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նոր օ րեն քի ըն դուն ման հիմ քով 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է, որ ըն դուն ված նոր օ րեն քը ոչ մի այն բա րե լա վի հան ցանք կա տա րած ան-
ձի վի ճա կը, այլև բա ցա ռի կա յաց ված դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
թող նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այլ խոս քով՝ օ րեն քի հե տա դար ձու թյան կա նո նը 
վերս տու գիչ (ռ ևի զի ոն) կար գով կի րա ռե լի է այն պա րա գա յում, ե րբ օ րենսդ րա-
կան փո փո խու թյան ար դյուն քում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը 
հա կա սում է օ րի նա կա նու թյան և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բունք նե-

12 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի` 2008 թվականի մայիսի 27-ի թիվ ՍԴՈ-754 որոշումը:
13 Տե՛ս European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Report on the Rule of 
Law, Strasbourg, 4 April 2011 Study No. 512 / 2009, կետ 46:
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րին, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա րա նի հա մար պար տա դիր է օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի վե րա նա յու մը և նոր օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տա-
րա ծում այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել են այն, 
սա կայն ու նեն դատ վա ծու թյուն: Մաս նա վո րա պես, որ պես այդ պի սին կա րող են 
դի տարկ վել օ րենսդ րա կան այն պի սի փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք, ի թիվս այլ նի, 
վե րաց նում են ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը, փո խում ա րար քի ի րա վա բա նա կան 
ո րա կու մը, մեղ մաց նում ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը կամ այն փո խա-
րի նում ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սա կով կամ որ ևէ կերպ բա րե լա վում են հան ցանք 
կա տա րած ան ձի վի ճա կը: 

14.1. Ը նդ ո րում, կար ևոր է ը նդ գծել, որ պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ան ձի վի-
ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն քը կա րող է դի տարկ վել որ պես օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու նոր հան գա մանք, ե թե այն 
կոնկ րետ ի րա վի ճա կում ան վե րա պա հո րեն մեղ մաց նում է դա տավճ ռով ան ձի 
նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը (օ րի նակ՝ ե թե in concreto փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի գնա հատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը գե րա զան ցում է փո փոխ ված 
օ րեն քով նա խա տես ված պատ ժի ա ռա վե լա գույն չա փը14) կամ այլ կերպ բա րե լա-
վում է ան ձի վի ճա կը, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա կան ակ տը չվե րա նայե-
լը կհան գեց նի օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի ոտ նա հար ման։ Այլ կերպ՝ դրանք 
այն «է ա կան և ան հաղ թա հա րե լի» հան գա մանք ներն են, ո րոնց պա րա գա յում 
մի այն ար դա րա ցի կլի նի ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քից շե ղու մը։ 

Հա կա ռակ պա րա գա յում, ե րբ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով ան ձի 
նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը շա րու նա կում է գտն վել նոր ըն դուն ված օ րեն-
քով փո փոխ ված սանկ ցի այի սահ ման նե րում, ու ս տի և պատ ժի մեղ մա ցու մը պայ-
մա նա վոր ված է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ ու գնա հա տո ղա կան բնույթ է 
կրում (in concreto կա րող է նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու հիմք դի տարկ վել, 
սա կայն կա րող է նաև որ պես այդ պի սին չդի տարկ վել15), ա պա այն չի կա րող նոր 
հան գա մանք հա մար վել և ար դեն ի սկ լուծ ված գոր ծը նո րո գե լու հիմք հան դի սա-
նալ։ Մաս նա վո րա պես, ի նչ պես Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն 
է փաս տել, գոր ծի վե րա բե րյալ եր կու տար բեր կար ծի քի առ կա յու թյան հնա րա վո-
րու թյու նը դեռևս չի կա րող օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը վե-
րա նայե լու հիմք լի նել16։ Ո ւս տի, օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի 
դեպ քում, ռետ րոս պեկ տիվ կար գով (ան ցյա լում` դա տա կան ակ տի կա յաց ման 

14 Օրինակ` Gouarre Patte c. Andorre գործով վճռում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 
գտել է, որ դիմումատուի նկատմամբ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու ցմահ արգելքի 
նշանակման պարագայում ընդունված քրեական նոր օրենքը, որը սահմանել է մասնագիտական 
գործունեությամբ զբաղվելու արգելք ոչ ավելի քան հիմական պատժի ժամկետը, պետք է դիտարկվի 
որպես անձի համար առավել բարենպաստ պատիժ սահմանող, տե՛ս Gouarre Patte c. Andorre գործով 
վճիռը, գանգատ թիվ 33427/10, կետ 31:
15 Օրինակ` քրեական նոր օրենքով ավելի մեղմ պատժատեսակի ավելացում ինքնին չի կարող 
հիմք հանդիսանալ դատական ակտը վերանայելու համար, քանի որ դատական ակտ կայացնելիս 
այդպիսի պատժատեսակի առկայության դեպքում դրա նշանակման հնարավորությունը հիմված է 
ենթադրության վրա, կրում է հայեցողական և գնահատողական բնույթ։
16 Տե՛ս սույն որոշման 11.1-րդ կետը։
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պա հին)` ան ձի պա տի ժը մեղ մաց նող քրե ա կան նոր օ րեն քի հնա րա վոր կի րա-
ռե լի ու թյան են թադ րու թյու նը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած այդ դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու հա մար։ 

14.2. Միև նույն ժա մա նակ, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ի հա մե մա տու թյուն 
պա տի ժը մեղ մաց նող օ րեն քի, ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող օ րեն քի 
ռետ րոս պեկ տիվ կի րա ռե լի ու թյու նը չու նի հայե ցո ղա կան և գնա հա տո ղա կան 
բնույթ, այդ հիմ քով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նա յու մը 
ոչ թե հիմն ված է ան ձի ա րար քում հան ցան քի հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան 
են թադ րու թյան, այլ այդ պի սի հա մոզ վա ծու թյան վրա։

14.3. Հարկ է նկա տել, որ ել նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ-
տի կա յու նու թյան, վերջ նա կան լի նե լու, ան փո փո խե լի ու թյան սկզ բունք նե րից` պա-
տի ժը մեղ մաց նող քրե ա կան օ րեն քը հե տա դարձ ու ժով կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 
վե րոն շյալ մո տե ցում ներն ի րենց ար տա ցո լումն են ստա ցել դեռևս 2003 թվա կա-
նի ապ րի լի 18-ին ըն դուն ված քրե ա կան օ րենսգր քով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման սահ ման նե րը նա խա տե սող` «ՀՀ քրե ա կան 
օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ Այս պես, նշ ված 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում սահ ման վել է, որ «1961 թվա կա նի մար տի 7-ին ըն դուն-
ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան 
դա տա պարտ ված և պա տիժ չկ րած ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժի չա-
փե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ին ըն դուն ված Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քին այն դեպ քե րում, ե րբ դա-
տա պար տյա լի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տիժն ա վե լի խիստ է 2003 թվա-
կա նի ապ րի լի 18-ին ըն դուն ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 
օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա խա տես ված պատ ժի ա ռա վե լա-
գույն չա փից»: 

Ա վե լին, հարկ է նկա տել, որ նշ ված մո տե ցում նե րը հս տա կեց վել և ի րենց ար-
տա ցո լումն են գտել նաև ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 2021 թվա կա նի մայի սի 
5-ին ըն դուն ված ՀՀ նոր քրե ա կան օ րենսգր քում, ո րի 12-րդ հոդ վա ծը տար բե րա-
կում է քրե ա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի կի րա ռե լի ու թյան սահ ման նե րը` մինչև 
եզ րա փա կիչ դա տա վա րա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նելն ու դրա ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո։ 

Այս պես, ե թե մինչև եզ րա փա կիչ դա տա վա րա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նելն ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նող կամ 
պա տի ժը մեղ մաց նող օ րենսդ րու թյունն ու նի հե տա դարձ ո ւժ, ա պա եզ րա փա կիչ 
դա տա վա րա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` ա րար քի հան ցա վո-
րու թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նող օ րենսդ րու թյունն ու նի հե տա դարձ 
ո ւժ, ի սկ պա տի ժը մեղ մաց նող օ րենսդ րու թյունն ու նի հե տա դարձ ո ւժ, ե թե 
նշա նակ ված պա տիժն ա վե լի խիստ է ու ժի մեջ մտած օ րենսդ րու թյամբ նա-
խա տես ված պատ ժի ա ռա վե լա գույն ժամ կե տից17։ 

17 Տե՛ս www.arlis.am կայքում։
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15. Վե րոն շյա լի հի ման վրա պետք է փաս տել, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ սույն ո րոշ մամբ ներ կա յաց ված մո-
տե ցում նե րը չեն հա կա սում ի նչ պես ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի, 
այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի այն մեկ նա բա նու թյա նը18 (ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 81-րդ հոդ վա ծի հաշ վառ մամբ), որ ռետ րոս պեկ տիվ կար-
գով ան ձի վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ-
ման սահ ման նե րը չեն նույ նա նում օ րի նա կան ու ժի մեջ չմ տած դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման սահ ման նե րի հետ, ռևի զի ոն կար գով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տե րի վե րա նա յու մը պետք է հա մա պա տաս խա նի մի ջազ գային-
իրա վա կան այն պի սի սկզ բունք նե րին, ի նչ պի սիք են` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի կա յու նու թյու նը, վերջ նա կան լի նե լը, ան փո փո խե լի ու թյու նը` 
վտան գի տակ չդ նե լով հար գան քը res judicata-ի ար ժե բա նա կան նշա նա կու թյան 
նկատ մամբ։ 

Օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման սահ ման նե րի 
վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը բխում են նաև 
այն ող ջա միտ սկզ բուն քից, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի 
վե րա նա յում ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն է և, որ պես այդ պի սին, են-
թադրում է բո ղո քարկ ման բա ցա ռիկ հիմ քե րի առ կա յու թյուն։ Ո ւս տի, ե թե ցան կա-
ցած օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն դի տարկ վի որ պես նոր հան գա մանք և օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը վե րա նայե լու հիմք` ան պայ մա նո րեն 
կհան գեց նի դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան, վերջ նա կան լի նե լու և ան փո փո-
խե լի ու թյան հիմ ա րար գա ղա փա րի ար ժեզրկ մա նը՝ վտան գե լով նաև ի րա վա կան 
ան վտան գու թյան և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ քե րը։ 

16. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Ա ռանց ի րաց-
նե լու նպա տա կի զգա լի չա փե րով թմ րա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր-
ծուն) նյու թեր ա պօ րի նի պատ րաս տե լը, վե րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, փո-
խադրե լը կամ ա ռա քե լը՝

 պատժ վում է կա լան քով՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա-
տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը մեկ տա րի ժամ կե տով:

2.Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել ե ն՝
(…)
2) խո շոր չա փե րով՝
 պատժ վում են ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով 

(…)»:
 Մինչև «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա-

րե լու մա սին» 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րենքն ու ժի մեջ 
մտ նե լը թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի զգա լի, խո շոր 
և ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րը սահ մա նող ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 1-ին հա-

18 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի` 2019 թվականի հունվարի 25-ի թիվ ՍԴԱՈ-7 որոշումը, կետ 
4.2։
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վել վա ծում « մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո ցի հա մար որ պես խո շոր չափ է 
սահ ման ված ե ղել 5.0 գրա մից մինչև 500.0 գրա մը նե րա ռյալ:

 Վե րոն շյալ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 1-5-րդ հա վել-
ված ներն ու ժը կորց րած ճա նա չե լուց հե տո ՀՀ Կա ռա վա րու թյան` 2018 թվա կա նի 
հու նի սի 27-ի թիվ 707-Ն ո րոշ ման 1-ին հա վել վա ծով « մա րի խու ա նա» տե սա կի 
թմ րա մի ջո ցի հա մար որ պես խո շոր չափ է սահ ման վել 12.5 գրա մից մինչև 62.5 
գրա մը նե րա ռյալ:

17. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, ո ր՝ 
- Մ.Մես րո պյանն Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի 

դա տավճ ռով դա տա պարտ վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով` խո շոր չա փի` 15.62 գրամ « մա րի խու ա նա» տե սա կի 
թմրա մի ջոց ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի նի ձեռք բե րե լու փոր ձի հա-
մար19,

- Վե րաքն նիչ դա տա րանն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը նոր 
հան գա ման քի հիմ քով բե կա նե լու և փո փո խե լու ար դյուն քում Մ.Մես րո պյա նի 
նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու տե սան-
կյու նից որ պես նոր հան գա մանք է դի տար կել այն, որ վեր ջինս ա ռանց ի րաց նե լու 
նպա տա կի ա պօ րի նի փոր ձել է ձեռք բե րել 15.62 գրամ « մա րի խու ա նա» տե սա-
կի թմ րա մի ջոց, ին չը, թեև ներ կա պա հին կր կին հա մար վում է խո շոր չա փե րով 
թմ րա մի ջոց, սա կայն, ի տար բե րու թյուն Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից 
դա տավ ճիռ կա յաց նե լու օր վա, ներ կա յումս իր քա շով ա ռա վել մոտ է ՀՀ Կա ռա-
վա րու թյան 2018 թվա կա նի հու նի սի 27-ի թիվ 707-Ն ո րոշ ման` թմ րա մի ջոց նե րի և 
հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի մանր, զգա լի, խո շոր և ա ռանձ նա պես խո-
շոր չա փե րը սահ մա նող թիվ 1 հա վել վա ծի « մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո-
ցի խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մին (12.5 գրամ՝ նախ կին 5.0 գրա մի փո խա րեն), 
որ պի սի պայ ման նե րում նոր օ րեն քը պետք է դի տար կել որ պես ան ձի վի ճակն այլ 
կերպ բա րե լա վող20: 

18. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե-
լով սույն ո րոշ ման 10-16-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 ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ թմ րա մի ջոց նե րի չա փե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րա կան փո փո խու-
թյուն նե րը չեն բա րե լա վել դա տա պար տյալ Մ.Մես րո պյա նի ի րա վա կան վի ճա կը: 
Մաս նա վո րա պես, « մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո ցի խո շոր չա փի նվա զա-
գույն և ա ռա վե լա գույն սահ ման նե րի օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մե-
մա տա կան ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ դրանց ար դյուն քում 15.62 գրամ 
« մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի ջո ցը շա րու նա կում է հա մար վել խո շոր չափ: 
Հետ ևա բար, Մ.Մես րո պյա նի նկատ մամբ կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ա կտն օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում չի հա կա սում 

19 Տե՛ս սույն որոշման 4-րդ կետը:
20 Տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կետը:
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օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քին:
 Սույն գոր ծով թմ րա մի ջոց նե րի չա փե րի փո փո խու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նը դի տար կել է որ պես ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող այն հիմ ա վոր մամբ, որ 
Մ.Մես րո պյա նին մեղ սագր վող թմ րա մի ջո ցի չափն օ րենսդ րա կան փո փո խու-
թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա վել մոտ է դար ձել « մա րի խու ա նա» տե սա կի թմ րա մի-
ջո ցի խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մին: Մինչ դեռ, ի նչ պես ար դեն ի սկ նշ վել է սույն 
ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը շա րու նա կում է գտն վել 
նոր ըն դուն ված օ րեն քով փո փոխ ված սանկ ցի այի սահ ման նե րում, ու ս տի և պատ-
ժի մեղ մա ցու մը պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ ու գնա հա տո-
ղա կան բնույթ է կրում (in concreto փաս տա կան հան գա մանք նե րի գնա հատ մամբ 
կա րող է նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու հիմք դի տարկ վել, սա կայն կա րող 
է նաև որ պես այդ պի սին չդի տարկ վել), ա պա այն որ ևէ կերպ չի կա րող նոր հան-
գա մանք հա մար վել և ար դեն ի սկ լուծ ված գոր ծը նո րո գե լու հիմք հան դի սա նալ։ 
Տվյալ դեպ քում պա տի ժը մեղ մաց նե լը դա տա րա նի հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե-
րում է գտն վել, մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գնա հա տե լով ան ձին 
մեղ սագր վող թմ րա մի ջո ցի չա փը, այն դի տար կե լով « մա րի խու ա նա» տե սա կի 
թմրա մի ջո ցի խո շոր չա փի՝ փո փոխ ված նվա զա գույն շե մի հա մա տեքս տում, գտել 
է, որ նշա նակ ված պա տիժն ան հրա ժեշտ է մեղ մաց նել, ին չը, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի հա մոզ մամբ, չի բխում դա տա կան ակ տե րի կա յու նու թյան և ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան սկզ բունք նե րի պա հանջ նե րից։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ի տար բե րու թյուն հե տա դար ձու թյան 
պարզ կար գի, ե րբ դեռևս չկա օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ա կտ, և 
դա տա րան նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն գոր ծի հան գա մանք նե րի ամ բող ջա կան 
գնա հատ ման ար դյուն քում ան ձի նկատ մամբ նշա նա կել հա մա պա տաս խան պա-
տիժ՝ վեր ջի նիս վի ճա կը բա րե լա վող նոր օ րեն քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս-
խան, ա պա հե տա դար ձու թյան ռևի զի ոն կար գի պայ ման նե րում ի րա վի ճակն այլ 
է. տվյալ դեպ քում գործ ու նենք ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի հետ, ու ս տի օ րենսդ րա կան ցան կա ցած փո փո խու թյուն չէ, որ կա րող է հիմք 
լի նել այն վե րա նայե լու և բե կա նե լու հա մար, այլ մի այն այն պի սիք, ո րոնք կոնկ-
րետ դեպ քում կա՛մ վե րաց նում են կա տար ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը, կա՛մ 
փո խում ա րար քի ի րա վա բա նա կան ո րա կու մը, կա՛մ ան պայ մա նո րեն մեղ մաց նում 
են հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը, կա՛մ ան պայ-
մա նո րեն այլ կերպ բա րե լա վում են վեր ջի նիս վի ճա կը։

19. Ո ւս տի, վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ըն դու նե լի է հա-
մա րում բո ղո քա բե րի պն դում երն այն մա սին, որ ըն դուն ված նոր օ րեն քով չի 
ա պաք րե ա կա նաց վել դա տա պար տյալ Մ.Մես րո պյա նի կա տա րած հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րար քը, չի մեղ մաց վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի սանկ ցի այով սահ ման ված պա տի ժը կամ այլ կերպ 
չի բա րե լավ վել վեր ջի նիս վի ճա կը: Հետ ևա բար՝ թմ րա մի ջոց նե րի չա փե րի վե րա-
բե րյալ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը հիմք չեն Մ.Մես րո պյա նի վե րա բե րյալ 
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կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի 
հիմ քով վե րա նայե լու և փո փո խե լու հա մար: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա չափ չէ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն մա սին, որ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 
2017 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի թիվ ՍԴՈ-1348 ո րոշ ման ու ժով «ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» 2017 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րեն քը նոր հան գա մանք է դա տա պար-
տյալ Մե լիք Մես րո պյա նի վե րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2012 թվա-
կա նի հու նի սի 14-ի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու 
հա մար:

20. Ամ փո փե 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 նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը նոր հան-
գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լով և փո փո խե լով, 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, հիմք է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 
2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 27-ի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար: Միև նույն 
ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հրա ժեշտ է օ րի նա կան ու-
ժի մեջ թող նել 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 րա նի՝ 2012 թվա կա նի հու նի-
սի 14-ի դա տավ ճի ռը՝ հիմք ըն դու նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե 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, 418.1-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: Դա տա պար տյալ Մե լիք Ժի րայ րի Մես րո-
պյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-268-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
2-րդ կե տով ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
27-ի ո րո շու մը բե կա նել՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով 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 րա նի՝ 2012 թվա կա նի հու նի սի 14-ի դա տավ ճի ռը՝ հիմք ըն դու նե-
լով Վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը։ 

2. Ո րո շումն 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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Ե ՄԴ/1083/02/11

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 26-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ Վե նե րա Մկրտ չյա նի (Ալ բերտ Մկրտ-

չյա նի ի րա վա հա ջորդն է) հայ ցի ը նդ դեմ Լի ան նա և Ար ման Մկրտ չյան նե րի, եր-
րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա-
կան կո մի տե ի (այ սու հետ` Կա դաստր)` ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցում ան վա վեր 
ճա նա չե լու, ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րե րը մաս նա կի ո րեն 
ան վա վեր ճա նա չե լու ու փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.07.2020 թվա կա նի « Վե րաքննիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Լի ան նա Մկրտ չյա նի բե րած վճռա-
բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Ալ բերտ Մկրտ չյա նի ի րա վա հա ջորդ Վե նե րա Մկրտ չյա-

նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 19.03.1992 թվա կա նին Ար ման Մկրտ չյա նին 
տր ված ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը և դրա հի ման վրա 
Եր ևա նի Հաղ թա նակ 5-րդ փո ղո ցի թիվ 24 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 1/2 
բաժ նի նկատ մամբ 20.03.2001 թվա կա նին Կա դաստ րի կող մից Ար ման Մկրտ չյա-
նի ան վամբ կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը, մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա-
չել 01.06.1992 թվա կա նին Վա նիկ Մկրտ չյա նին տր ված` վե րը նշ ված հաս ցե ում 
գտն վող ան շարժ գույ քի 1/4 բաժ նի և 05.02.2001 թվա կա նին վե րը նշ ված հաս ցե ի 
տան և հո ղի ժա ռան գու թյան բաց թողն ված 1/4 բա ժին նե րի նկատ մամբ տր ված 
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ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րե րը, ի նչ պես նաև փաս տա ցի 
տի րա պետ ման հիմ քով ի րեն ճա նա չել ծնող նե րի մա սով ժա ռան գա կան գույ քի` 
վե րը նշ ված հաս ցե ում գտն վող տան 1/2 բաժ նի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նած ժա ռանգ: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. 
Սարգ սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 10.03.2020 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել 
է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 01.07.2020 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ Լի ան նա Մկրտ չյա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա-
րան) 31.07.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լի ան նա Մկրտ չյա նի բե րած վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լի ան նա Մկրտ չյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ 

հոդ ված նե րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն 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, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է 
հետևյալ հիմն ա վո րումն ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վճ ռի դեմ կր կին ան գամ վե րաքն նիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լիս բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց րել, քա նի որ վս տա հել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
01.07.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մա նը: 
Մաս նա վո րա պես, նկա տի ու նե նա լով, որ վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռա ջին ան գամ վե-
րա դարձ վել է բա ցա ռա պես այն ստո րագր ված չլի նե լու հիմ քով և դրա նում չի նշ վել 
բո ղո քը սահ ման ված ժամ կե տում լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված լի նե լու մա սին, 
ու ս տի ին քը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նման վար քա գի ծը գնա հա տել է այն ի մաս-
տով, որ վեր ջինս հար գե լի է հա մա րել վե րաքն նիչ բո ղոքն այն ներ կա յաց րած ան-
ձի մեղ քից ան կախ պատ ճա ռով ու շաց ված լի նե լու հան գա ման քը: Հա կա ռակ պա-
րա գա յում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա ցի բո ղո քը ստո րագր ված չլի նե լու հիմ քից, 
ո րոշ ման մեջ որ պես խախ տում կն շեր նաև այն սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց 
հե տո ներ կա յաց ված լի նե լու և այդ ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ-
նոր դու թյուն ներ կա յաց ված չլի նե լու մա սին:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Վե րաքն նիչ բո ղո քին 
կից ներ կա յաց ված գրու թյու նից ա կն հայտ է, որ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ում գո յու-
թյուն ու նի թիվ Ա57-26844 ան դոր րագ րով Լի ան նա Մկրտ չյա նի կող մից 10.000 
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ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի նա խա պես վճար ված, սա կայն չօգ տա գործ ված գու-
մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի 31.07.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րո շու մը:

3. 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 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 րենսգրքի 
394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ 
նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ ա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ-
վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րի, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, 
և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 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: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա-
րա կային և ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ 
ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կա յաց րած 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: 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ 
R(95)5 հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի 
հա մա ձայն` պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա-
րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած 
ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: Այ սինքն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան 
ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն-
պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ա պա հով վի դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի կող մից (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան): Այն է` 
ե րբ պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ու նի ե ռաս տի ճան կա ռուց վածք, ան ձը 
պետք է ու նե նա ա ռն վազն եր կու ա տյա նում լս ված լի նե լու ի րա վունք: Հետ ևա բար 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի 
ձևա կան խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, ո րոնց ար դյուն քում կա րող է խախտ վել ան-
ձանց` դա տա կան ակ տի` օ րեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայ ման ի րա-
վուն քը (տե´ս, ի թիվս այլ նի, Ժան նա Տե րյանն ը նդ դեմ Վա հան Տե րյա նի և Վա-
հան Տե րյանն ը նդ դեմ Ժան նա Տե րյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0563/02/16 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար-
ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան 
հոդ ված նե րով ամ րագր ված` ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն 
է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան 
սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ու ղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա-
տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, 
Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ 
Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը, « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր-
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, Վար դան Աբ րա-
հա մյանն ը նդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում ե րում 
ան դրա դառ նա լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` 
Եվ րո պա կան դա տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քին, բազ միցս փաս տել է, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր ված են ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա կան ի րա վունք նե րը: Մաս-
նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է (տե՛ս, 
« Կոն վերս բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Քրիս տի նե Տո նո յա նի, Օվ սան նա Մես րո բյա-
նի թիվ Ե ԿԴ/2357/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
14.03.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի ա ռար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր 
են կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու սա փե լով ի նչ-
պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն դո տող ա վե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից 
(ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, ո րի դեպ քում օ րեն-
քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն ի րենց նշա նա կու-
թյու նը: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը 
խա թար վում է այն դեպ քում, ե րբ օ րենսդ րա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռայել 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող-
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մից իր գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյա նը (տե՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 28):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի լույ սի ներ քո ան հրա ժեշտ է հա մակ ցու թյան մեջ մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուն 
վե րա բե րող ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը: 

Այս պես՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե`

1) չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը.
2) վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ-

նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին.
3) մինչև վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին 

ո րո շում կա յաց նե լը բո ղոք բե րած ան ձից դի մում է ստաց վել այն հետ վերց նե լու 
մա սին.

4) բո ղոք բե րող ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րը մերժ վել է.

5) վե րաքն նիչ բո ղոք է բեր վել մե կից ա վե լի դա տա կան ակ տե րի դեմ:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 

մա սին ո րոշ ման մեջ նշ վում են բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում ե րը։
 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 

4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում ե րը վե րաց նե լու ու ո րո շում ստա-
նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օ րյա ժամ կե տում, ի սկ վճար-
ման կար գադ րու թյան կամ ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով ե ռօ րյա ժամ կե-
տում սահ ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն 
հա մար վում է վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ներ կա յաց ման 
օ րը։ Կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տում ե րը վե րաց նե-
լու հա մար նոր ժամ կետ չի տր վում։

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը որ պես վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քեր է նա խա տե սել այն դեպ քե րը, ե րբ չեն 
պահ պան վել նույն օ րենսգր քով վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյանն 
ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րը, ո րոն ցից է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նշ ված պա հան ջը, այն է՝ բո-
ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու (…) մա սին ա պա ցույց նե րը, կամ 
վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր-
դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ 
մինչև վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո-
շում կա յաց նե լը բո ղոք բե րած ան ձից դի մում է ստաց վել այն հետ վերց նե լու մա-
սին, կամ բո ղոք բե րող ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու-
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մը հե տաձ գե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րը մերժ վել է, կամ 
վե րաքն նիչ բո ղոք է բեր վել մե կից ա վե լի դա տա կան ակ տե րի դեմ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է 
նաև վե րը նշ ված դա տա վա րա կան նոր մե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ նշե լով, 
որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր-
մե րով օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա րող 
են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել վե-
րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման կար գին կամ ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենս գիր քը բո ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ-
ման ված ժամ կե տում վե րաց նել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված 
խախ տում ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա րան 
(տե՛ս, Ա զատ և Լևոն Հա կո բյան ներն ը նդ դեմ Գուր գեն Բե րակ չյա նի, Կառ լեն Մա-
նու կյա նի և Ռո բերտ Ա վե տյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1414/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.02.2020 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հա վե լե լով վե րը նշ վա ծին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա-
նագ րել, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը 
նպա տակ ու նի հնա րա վո րու թյուն տալ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձին օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում վե րաց նե լու ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի ո րոշ ման մեջ նշ ված խախ տում ե րը և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու նաև 
ա ռանց այդ խախ տում ե րի: 

Նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով, ի նչ պես նաև կար ևո րե լով ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քի պահ պա նու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենս դի րը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
դրույ թով սահ մա նե լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման 
մեջ նշ վում են բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում ե րը, ը ստ է ու թյան վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի հա մար պար տա կա նու թյուն է նա խա տե սել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս դրա նում նշե լու բո ղո քում թույլ տր ված 
բո լոր խախ տում ե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում նման պար տա կա նու թյան առ կա յու թյու նը բա ցա-
ռում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ա ռա ջին ան գամ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նել՝ նշե լով այն ներ կա յաց րած ան ձի կող մից ըն դա մե նը մեկ խախ տում 
թույլ տված լի նե լու մա սին` այն պա րա գա յում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց-
նե լիս թույլ են տր վել մե կից ա վե լի խախ տում եր։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նման պար տա կա նու թյուն նա խա-
տե սելն ի նք նան պա տակ չէ. տվյալ կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապն դում խու-
սա փե լու դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը և ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
սկզ բուն քը խա թա րե լուց, որ պի սի վտան գը կա րող է ա ռա ջա նալ այն դեպ քում, 
ե րբ ար դա րա դա տու թյու նը պատ շաճ ի րա կա նաց վե լու փո խա րեն ան ձի հա մար 
խո չըն դոտ ներ ստեղծ վեն ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ը ստ է ու թյան 
քն նու թյա նը հաս նե լու հա մար։ 
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Ընդ ո րում, օ րենս դի րը ոչ բո լոր դեպ քե րում է վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց րած 
ան ձին հնա րա վո րու թյուն տա լիս վե րաց նե լու բո ղո քում թույլ տված խախ տում ե-
րը և այն կր կին ներ կա յաց նե լու՝ սահ մա նե լով, որ մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե-
տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու պայ ման նե-
րում է հնա րա վոր բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում ե րը վե րաց նե լու ու ո րո շում 
ստա նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օ րյա ժամ կե տում, ի սկ 
վճար ման կար գադ րու թյան կամ ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով ե ռօրյա 
ժամ կե տում սահ ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն 
հան գա ման քով, որ յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քը պահ պան ված է հա մար վում այն դեպ քում, ե րբ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նի 
ստա նա լու ո րո շա կի, հաս տա տուն ո րո շում` կապ ված իր ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի հետ, ու կա րող է հա մոզ ված լի նել, որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
այդ ո րո շու մը չի վե րաց վի (տե՛ս, Գա յա նե Վար դա նյանն ը նդ դեմ Վար դան և Մի շա 
Վար դա նյան նե րի ու մյուս նե րի թիվ Ա ՐԴ/0062/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վունքն ան հրա ժեշտ է մեկ նա բա նել Կոն վեն ցի այի նա խա բա նի լույ սի ներ քո, ո րն ի 
թիվս այլ նի, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն ամ րագ րում է որ պես Պայ մա նա վոր վող 
պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ժա ռան գու թյան մաս: Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան 
հիմ ա րար հայե ցա կե տե րից է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը, ո րը 
inter alia պա հան ջում է, որ պես զի դա տա րա նի կող մից որ ևէ հար ցի կա պակ ցու-
թյամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը կաս կած չհա րու ցի (տե՛ս, Բրու-
մա րես կուն ը նդ դեմ Ռու մի նի այի Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-
նի 28.10.1999 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 28342/95, կետ 61):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր-
ծի փաս տե րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նը 10.03.2020 թվա կա նին վճիռ 
է կա յաց րել Ալ բերտ Մկրտ չյա նի ի րա վա հա ջորդ Վե նե րա Մկրտ չյա նի հայ ցը մեր-
ժե լու մա սին:

Նշ ված վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լի ան նա Մկրտ չյա նը:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 01.07.2020 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ Լի ան նա Մկրտ չյա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է բա ցա-
ռա պես այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վե րաքն նիչ բո ղոքն ստո րագր ված չէ, և 
տր վել է 15-օ րյա ժամ կետ նշ ված խախ տու մը վե րաց նե լու ու վե րաքն նիչ բո ղո քը 
կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար:

 Լի ան նա Մկրտ չյա նը, շտ կե լով այդ խախ տու մը, կր կին ներ կա յաց րել է վե-
րաքն նիչ բո ղոք, ո րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 31.07.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
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ա ռանց նոր ժամ կետ սահ մա նե լու վե րա դարձ վել է ար դեն այն պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ, որ բո ղո քը բեր վել է դրա հա մար սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
և չի պա րու նա կում այդ ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, ու վե-
րաքն նիչ բո ղո քին կց ված չէ պե տա կան տուր քը վճա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց։ 

Ինչ պես ար դեն ի սկ վե րը նշ վեց, օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով որ պես վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ի նք նու րույն հիմք է նա խա տե սել պե տա կան տուր քը 
վճա րե լու մա սին ա պա ցույ ցը վե րաքն նիչ բո ղո քին չկ ցե լը, ի սկ նույն հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
բեր ված լի նե լը, ե րբ բո ղո քը չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն։

Տ վյալ դեպ քում Լի ան նա Մկրտ չյա նի կող մից ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց ված է ե ղել ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նշ ված պա հան ջի խախտ-
մամբ, այն պես էլ առ կա է ե ղել նույն օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տում նշ ված՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ի նք նու րույն հիմ քը՝ վե րաքն-
նիչ բո ղո քը բեր ված է ե ղել սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բո ղո քը չի 
պա րու նա կել բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն։

 Վե րը նշ ված դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով Լի ան նա Մկրտ չյա նը, ստա նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի « Վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 01.07.2020 թվա կա նի ո րո շու մը, ո րով 
ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել էր բա ցա-
ռա պես այն ստո րագր ված չլի նե լու հիմ քով, ը ստ է ու թյան, հա մոզ ված է ե ղել, 
որ ստա ցել է ո րո շա կի, հաս տա տուն և կաս կած չհա րու ցող ո րո շում` կապ ված իր 
ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի հետ, և հե տա գա յում իր վար քա գի ծը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով այդ ո րոշ մա նը՝ վե րաց րել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
« Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 01.07.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
ար ձա նագր ված մի ակ խախ տու մը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 31.07.2020 թվա կա նին կա յաց-
ված ո րոշ ման մեջ նշ ված խախ տում ե րը, ի րոք, առ կա են ե ղել ո րո շում կա յաց նե-
լիս, որ պի սի փաս տը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում գոր ծում 
առ կա փաս տաթղ թե րի հե տա զոտ մամբ, սա կայն այդ խախ տում երն առ կա են 
ե ղել նաև ա ռա ջին ան գամ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս, ո րոնց մա սին, Վե-
րաքն նիչ դա տա րանն իր 01.07.2020 թվա կա նի ո րոշ ման մեջ չի նշել՝ խախ տե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը։

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
371-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ոչ ի րա վա չա փո րեն է կր կին վե րա դարձ րել Լի ան նա 
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Մկրտ չյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը` վեր ջի նիս զր կե լով Դա-
տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, 
մի ա ժա մա նակ սահ մա նա փա կե լով նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ 
հոդ ված նե րով ու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: Ար դյուն քում՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից թույլ է տր վել 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 քե րի 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 365-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 31.07.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
վե րաց նե լու հա 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։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 31.07.2020 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը:

2. 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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ՎԴ/9652/05/16

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 ապ րի լի 22-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու-

հետ` Քա ղա քա պե տա րան) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա-
րա նի 20.11.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Գա րե գին Խա չատ րյա նի 
ը նդ դեմ Եր ևան հա մայն քի, եր րորդ ան ձինք ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան-
շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի և Դա րյա Տու րի ֆի ի` վար չա կան 
ակ տե րը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու և հետ ևանք նե րի վե րաց ման պա-
հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գա րե գին Խա չատ րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 17.06.2014 թվա կա նի թիվ 2314-Ա ո րոշ ման հա վել վա ծի 
59-րդ կե տը և 11.07.2014 թվա կա նի թիվ 2716-Ա ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծը, որ-
պես հետ ևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել 15.07.2014 թվա կա նին Դա րյա Տու րի ֆի ի և 
Քա ղա քա պե տա րա նի միջև կնք ված թիվ 49/6-ԱԳ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա-
նա գիրն ու դրա հի ման վրա Դա րյա Տու րի ֆի ի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Հա կո բյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 23.06.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
20.11.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ-
վել է, և Դա տա րա նի 23.06.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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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.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-

չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է նաև 

հետ ևյալ հիմն ա վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Գա րե գին Խա չատ րյա նը քն նարկ-

վող տա րածք նե րի նկատ մամբ որ ևէ օ րի նա կան ի րա վունք, այդ թվում` օգ տա-
գործ ման ի րա վունք, չի ու նե ցել, ո րը կսահ մա նա փա կեր տա րած քի սե փա կա նա-
տեր Եր ևան հա մայն քի` գույքն օ տա րե լու ի րա վուն քը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող-
մից ներ կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույթն, ը ստ 
է ու թյան, չի եզ րա փակ վել, քա նի որ հե տա գա յում նրա կող մից չի ներ կա յաց վել 
հա մա պա տաս խա նեց ված նա խա գի ծը, ո րի պայ ման նե րում վար չա կան մար մի նը 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել ան դրա դառ նա լու հայց վող խնդ րան քի օ րի նա չափ 
լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը լի ար ժեք չի ու սում ա սի րել գոր ծի նյու թե րը, չի պար-
զել` ա րդյոք Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից Եր ևա նի քա ղա քա պե տին ու ղղ ված 
խնդ րանքն ի րա վա չափ է ե ղել, թե ոչ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 20.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել կամ 
գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
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) Եր ևա նի Կենտ րո նի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նը 24.11.1998 թվա կա նին կա-

յաց րել է թիվ 23/312 ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով ո րո շել է ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Գա րե գին Խա չատ րյա նին հատ կաց նել Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 
շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի տակ գտն վող սյու նե րի միջև 20քմ մա կե րե սով տա րած-
քը։ Նշ ված ո րոշ ման հի ման վրա Եր ևա նի Կենտ րո նի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նը 
10.12.1998 թվա կա նին ան հատ ձեռ նար կա տեր Գա րե գին Խա չատ րյա նին տրա-
մադ րել է Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի տակ 
գտն վող 20քմ մա կե րե սով տա րած քում ա ռևտ րի և սպա սարկ ման սրահ կա ռու ցե-
լու հա մար շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման թիվ 5 թույլտ վու թյու նը 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 38, 39).

2) 20.09.2004 թվա կա նին Եր ևա նի Կենտ րոն հա մայն քի Նալ բան դյան փո ղո-
ցի թիվ 50 շեն քի 1-ին հար կի 14քմ մա կե րե սով ոչ բնա կե լի տա րած քի նկատ մամբ 
գրանց վել է Կենտ րոն թա ղա պե տա րա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 70, 71).

3) Գա րե գին Խա չատ րյա նը դի մում է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա քա պե-
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տին (դի մու մը Քա ղա քա պե տա րա նում ստաց վել է 14.05.2013 թվա կա նին), ո րով 
խնդ րել է Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի տակ 
գտնվող օ ժան դակ կա ռույ ցը (շի նու թյան տա րած քը) մաս նա վո րեց նել իր ան վամբ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 119, 120).

4) Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի քա ղա քա շի նու թյան և հո ղի վե-
րահս կո ղու թյան վար չու թյան պետ Հ. Ա սատ րյա նը 30.05.2013 թվա կա նի թիվ 
19/Խ-1295 գրու թյամբ Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ճար տա րա պե տու-
թյան և քա ղա քա շի նու թյան վար չու թյան պետ Ա. Քա սա րյա նին հայտ նել է, որ 
Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի պատշ գամ բի 
տակ գտն վող միջ սյու նային տա րած քում կա ռուց ված շի նու թյան լու ծում ե րը չեն 
հա մա պա տաս խա նում Գա րե գին Խա չատ րյա նի 14.05.2013 թվա կա նի դի մու մին 
կից ներ կա յաց ված նա խագ ծին, և ա ռա ջարկ վել է կա ռու ցա պա տո ղի կող մից ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 08.05.2003 թվա կա նի «Ա վարտ ված շի նա րա րու թյան շա հա-
գործ ման փաս տագր ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 626-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված կար գի 12-րդ կե տի հա մա ձայն` մինչև սահ ման ված կար գով նա-
խա տես ված ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պում ա պա-
հո վել շի նու թյան նա խագ ծային լու ծում ե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը հաս տատ-
ված նա խագ ծի պա հանջ նե րին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 84).

5) ի պա տաս խան Գա րե գին Խա չատ րյա նի 14.05.2013 թվա կա նի վե րը 
նշված դի մու մի՝ Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ճար տա րա պե տու թյան 
և քա ղա քա շի նու թյան վար չու թյան պետ Ա. Քա սա րյա նը 12.06.2013 թվա կա նի 
թիվ 18-06/1-Խ-1295 գրու թյամբ հայտ նել է, որ հա մա ձայն Քա ղա քա պե տա րա-
նի աշ խա տա կազ մի քա ղա քա շի նու թյան և հո ղի վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 
30.05.2013 թվա կա նի թիվ 19/Խ-1295 գրու թյան՝ Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 
թիվ 50 շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի պատշ գամ բի տակ գտն վող միջ սյու նային տա-
րած քում կա ռուց ված շի նու թյունն ի րա կա նաց ված է հա մա ձայ նեց ված նա խագ ծից 
շե ղում ե րով. շի նու թյան նա խա գի ծը փաս տա ցի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նեց-
նե լու և ը ստ սահ ման ված կար գի վե րա հա մա ձայ նեց վե լու պա րա գա յում Քա ղա-
քա պե տա րա նում հնա րա վոր կլի նի կր կին ան դրա դառ նալ հար ցի քն նարկ մա նը 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 83).

6) Գա րե գին Խա չատ րյա նը դի մում է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տին (դի մու մը Քա ղա քա պե տա րա նում ստաց վել է 18.06.2013 թվա կա նին), ո րով 
խնդրել է վե րա հա մա ձայ նեց նել Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 27-
րդ բնա կա րա նի տակ գտն վող միջ սյու նային տա րած քի պար փակ ման փո փոխ-
ված նա խա գի ծը, և եր կա րաձ գել Կենտ րոն թա ղա պե տա րա նի կող մից 10.12.1998 
թվա կա նին տրա մադր ված թիվ 5 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան ժամ կե տը (հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 86). 

7) Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րը նշ ված դի մու մի հի-
ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տում վար չա կան ա կտ չի ըն դուն վել (ան վի ճե լի փաստ).

8) Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տ. Մար գա րյա նը 17.06.2014 թվա կա նին կա յաց րել 
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է « Հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը ա ճուր դով օ տա րե լու 
մա սին» թիվ 2314-Ա ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով ա ճուր դով օ տա րե լու նպա տա-
կով ա ռանձ նաց վել է նաև նույն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի 59-րդ կե տում նշ ված 
Երևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 14քմ մա կե րե սով ոչ բնա կե լի տա-
րած քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 55-58).

9) Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տ. Մար գա րյա նը 11.07.2014 թվա կա նին կա յաց րել է 
« Հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քե րի 2014 թվա կա նի հու լի սի 
3-ին կա յա ցած ա ճուր դային վա ճառ քի հաղ թո ղին գույք տրա մադ րե լու և գույ քի 
օ տար ման պայ մա նա գիր կն քե լու մա սին» թիվ 2716-Ա ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով 
2014 թվա կա նի հու լի սի 3-ին կա յա ցած գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի հաղ թո ղին 
տրա մադ րել է նույն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծում նշ ված Եր ևա նի Նալ բան դյան 
փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 14քմ մա կե րե սով տա րած քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 53, 54).

10) 15.07.2014 թվա կա նին Եր ևան հա մայն քը, ի դեմս Եր ևա նի քա ղա քա պետ 
Տ. Մար գա րյա նի (այ սու հետ` Վա ճա ռող) և Դա րյա Տու րի ֆին (այ սու հետ` Գնորդ) 
կն քել են թիվ 49/6-ԱԳ գույ քի ա ռու վա ճառ քի մա սին պայ մա նա գի րը, ո րի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ Վա ճա ռո ղը պար տա վոր վել է Գնոր դին որ պես սե փա կա նու թյուն 
հանձ նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Վա ճա ռո ղին պատ կա նող Եր ևա նի Նալ-
բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 14քմ մա կե րե սով գույ քը, ի սկ Գնոր դը պար տա-
վոր վել է ըն դու նել այդ գույ քը և դրա հա մար վճա րել 1.500.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 64, 65).

11) Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տ. Մար գա րյա նը 02.08.2014 թվա կա նին կա յաց րել 
է «Ան շարժ գույ քե րի հաս ցե ներ տրա մադ րե լու մա սին» թիվ 2995-Ա ո րո շու մը, ո րի 
1-ին կե տով նույն ո րոշ ման հա վել վա ծում նշ ված Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 
թիվ 50 շեն քի 14քմ մա կե րե սով ոչ բնա կե լի տա րած քին տրա մադ րել է Եր ևան, 
Նալ բան դյան փո ղոց, թիվ 50 շենք, 192-րդ շի նու թյուն հաս ցեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
68, 69).

12) 06.08.2014 թվա կա նին Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 192-
րդ շի նու թյան նկատ մամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 11.07.2014 թվա կա նի թիվ 
2716-Ա, 02.08.2014 թվա կա նի թիվ 2995-Ա ո րո շում ե րի ու 31.07.2014 թվա կա նի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա գրանց վել է Դա րյա Տու րի ֆի ի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 63)։

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 վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` 
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 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան մարմ ի կող մից չըն դուն ված 
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վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու-
թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի վե րա բե րյալ, 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։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք բո լոր դեպ քե-
րում է վար չա կան ակ տը հա մար վում ըն դուն ված, ե թե դի մու մի հի ման վրա հա-
րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու ի րա վա-
սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մարմն ի կող մից այդ ա կտն օ րեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տում չի ըն դուն վել:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի ա ռա վե լա գույն ժամ-
կե տը 30 օր է: Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել հա տուկ` 30 օ րից կարճ կամ ա վե լի 
եր կար ժամ կետ ներ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի ժամ կե տը սկս-
վում է դի մու մը տվյալ վար չա կան մարմ ում մուտ քագ րե լու օր վա նից, ի սկ վար չա-
կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տե րի հա մար` նա-
խա ձեռ նու թյան օր վա նից:

 Մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի 
հա մա ձայն` դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող վար չա կան մարմ ի կող մից այդ ակ տը չըն դուն վե լու դեպ քում վար չա կան 
ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել հա մա պա-
տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան մարմ ի կող մից չըն դուն ված վար-
չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու-
թյուն: Այ սինքն՝ վար չա կան մարմ ի կող մից չըն դուն ված վար չա կան ակ տը նշ ված 
ի րա վադ րույ թի ու ժով ո րոշ դեպ քե րում կա րող է հա մար վել ըն դուն ված և ա ռա-
ջաց նել այդ վար չա կան ակ տին բնո րոշ բո լոր ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րը: 
Տվյալ դեպ քում դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն-
քում վար չա կան ակ տի ըն դուն ման օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը խախտ վե լու 
դեպ քում գոր ծում է այն ֆիկ ցի ան, որ պա հանջ վող բա րեն պաստ վար չա կան ակ-
տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է օ գտ վել դի մում ներ կա յաց նե լիս 
իր ա կն կա լած ի րա վուն քից, ո րը տրա մադր ման էր են թա կա ըն դուն վե լիք վար չա-
կան ակ տով: Քն նարկ վող ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի այի նպա տակն է ա պա հո վել 
վար չա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը ող ջա միտ ժամ կե տում, բարձ րաց նել վար չա-
կան մար մին նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը և բա ցա ռել այն պի սի դեպ քե րը, ե րբ 
ի րա վա սու վար չա կան մար մի նը, խախ տե լով օ րեն քով իր վրա դր ված պար տա-
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կա նու թյուն նե րը, սահ ման ված ժամ կե տում չի քն նար կում ան ձի դի մու մը և դրա 
վե րա բե րյալ որ ևէ վար չա կան ա կտ չի ըն դու նում։ 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, 
որ վար չա կան մարմ ի կող մից չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն-
դուն ված հա մար վե լու ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյու նը կապ ված է ո րո շա կի պայ ման նե-
րի առ կա յու թյան հետ։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում ե րից մե կով ան-
դրա դառ նա լով մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա-
ծի «ա» կե տի մեկ նա բա նու թյա նը, ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն 
մա սին, որ տվյալ դրույ թը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես հայց վող ցան կա ցած 
ակ տի ըն դուն ված լի նե լը հաս տա տող նորմ: Հայց վող վար չա կան ակ տը, ի նչ պես 
նաև հայց վող ի րա վուն քը պետք է հիմ ված լի նեն օ րեն քի վրա, չխախ տեն այ լոց 
ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը: Հետ ևա բար, նշ ված նոր մի բո վան դա կու-
թյան մաս պետք է կազ մի նաև հայց վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը, 
ո րի առ կա յու թյու նը հաս տատ վե լուց հե տո մի այն հնա րա վոր կլի նի փաս տել վար-
չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա ծա գող ի րա վուն քի գո յու թյու նը (տե՛ս Սեր գեյ 
Գաս պա րյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5557/05/08 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով իր այդ դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագրու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մը 
չի են թադրում վար չա կան մարմ ի կող մից վար չա րա րու թյուն չի րա կա նաց նե լու 
դեպ քում վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց ված լի նե լու և պա հանջ վող վար չա կան 
ա կտն ըն դուն ված լի նե լու կան խա վար կա ծի առ կա յու թյուն: Յու րա քան չյուր գոր-
ծով մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի 
կի րառ ման հար ցը քն նար կե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը և վար չա կան վա-
րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Վար չա րա րու թյան ո րո շա կի տե սակ նե րի 
դեպ քում ի րա վուն քի գո յու թյան հարցն ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է վար չա րա րու-
թյան ի րա կա նաց ման հետ, ո րի ար դյուն քում է մի այն հնա րա վոր ո րո շել հայց վող 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը (տե՛ս Փա ռան ձեմ Գևոր գյանն ը նդ դեմ ՀՀ 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/2731/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ի րաց նե լով օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա-
հո վե լու, ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու ի րեն վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ-
նե րը, ան հրա ժեշտ է հա մա րում վե րա նայել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
Սեր գեյ Գաս պա րյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5557/05/08 
վար չա կան գոր ծով 17.04.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված և հե տա գա 
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ո րո շում ե րով վե րա հաս տատ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ օ րեն քի ու ժով վար-
չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի գոր ծո ղու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի վե րա բե րյալ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ նա խա գա հի 30.06.2012 թվա կա նի թիվ ՆԿ-96-Ա կար գադ րու թյամբ հաս-
տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան և դա տա կան բա րե-
փո խում ե րի 2012-2017 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ րով վար չա կան 
ար դա րա դա տու թյան և վար չա կան վա րույ թի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց-
մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի շար քում նե րառ վել է նաև « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րով տրա մադր վող ի րա վունք նե րի ի րաց ման գործ-
նա կա նում ա պա հո վու մը (5.4-րդ կետ)։ Մաս նա վո րա պես՝ այդ ծրագ րի 5.4.1-րդ 
կե տով ար ձա նագր վել է, որ «(...) գործ նա կա նում առ կա է ըն դուն ված հա մար վող 
վար չա կան ակ տե րով մաս նա վոր ան ձին տրա մադր ված ի րա վուն քի ի րաց ման 
խն դիր: Մաս նա վոր ան ձը գործ նա կա նում ոչ միշտ է օ գտ վում այդ ի րա վուն քից: 
Դա տա կան մի շարք ակ տե րի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ դա տա կան 
պրակ տի կա յում նման վար չա կան ակ տե րին եր բեմ ներ կա յաց վում են պա-
հանջ ներ, ո րոնք սահ ման ված չեն օ րեն քով, օ րի նակ, մինչև վար չա կան ակ-
տով ստաց ված ի րա վուն քից օ գտ վե լը այդ ակ տի ի րա վա չա փու թյան հաս տա-
տու մը: Օ րեն քով սահ ման ված չէ այն պի սի ըն թա ցա կարգ, ո րով ան հրա ժեշտ է 
հաս տա տել 48-րդ հոդ վա ծով ստաց ված վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու-
նը: Ո ւս տի պետք է կա տար վի հա մա պա տաս խան ու սում ա սի րու թյուն՝ նշ ված 
ի նս տի տուտն այն պես կար գա վո րե լու հա մար, որ մի կող մից չխա թար վի 48-
րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված այս կար ևոր ի նս տի տու տի բուն է ու թյու նը, մյուս 
կող մից պաշտ պան վի հա սա րա կա կան շա հը»:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված կար գադ րու թյու նը, ՀՀ 
Ազ գային ժո ղով է ներ կա յաց րել «« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի նա խա գիծ, ո րով ա ռա ջար կել է փո փո խու թյուն կա տա րել « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նաև 48-րդ հոդ վա ծում՝ 
նաև դրա 1-ին և 2-րդ մա սե րը շա րադ րե լով հետ ևյալ խմ բագ րու թյամբ՝

«1. Ե թե վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար-
մի նը սույն օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա», «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ-
նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վա րույ թի 
ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում որ ևէ ո րո շում չի կա յաց նում, վար-
չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված և դի մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել հա-
մա պա տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի:

2. Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան ակ տը չի կա րող ըն-
դուն ված հա մար վել, ե թե դրա նով ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը տրա մադր վում է ա կն-
հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք»:

 Մինչև 07.04.2018 թվա կա նը գոր ծող «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
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քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տի նա խա գիծն ի րա վաս տեղծ մար մին քն նարկ ման ներ կա յաց նե լիս նա խա գիծ 
մշա կող մար մի նը դրան կցում է ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հիմ ա վո րու մը 
(…):

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, ի կա տա րում օ րեն քի նշ ված պա հան ջի, ՀՀ Ազ գային 
ժո ղով է ներ կա յաց րել նաև այդ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հիմ ա վո րու մը՝ 
դրա նում նշե լով նաև, որ «« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի եւ վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի ներ-
կայիս կար գա վոր մամբ` դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 
ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու ի րա-
վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մարմ ի կող մից այդ ակ տը չըն դուն վե լու դեպ քում 
վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել 
հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը: Նշ ված նոր մի հիմ ա կան նպա-
տակն է վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում բարձ րաց նել վար չա կան մար մին-
նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը: Այս դրույ թի կի րա ռու մը կա րող է կան խել կամ 
նվա զեց նել այն դեպ քե րը, ե րբ մաս նա վոր ան ձինք դի մում են ի րա վա սու վար չա-
կան մարմ ին` բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ստա նա լու ա կն կա լի քով, ի սկ վար-
չա կան մար մի նը սահ ման ված ժամ կե տում որ ևէ կերպ չի ար ձա գան քում դի մու-
մին: Սա կայն գործ նա կա նում առ կա է ըն դուն ված հա մար վող վար չա կան ակ տե-
րով մաս նա վոր ան ձին տրա մադր ված ի րա վուն քի ի րաց ման խն դիր: Մաս նա վոր 
ան ձը գործ նա կա նում ոչ միշտ է օ գտ վում այդ ի րա վուն քից: Դա տա կան պրակ-
տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ նման վար չա կան ակ տե րին եր բեմ 
ներ կա յաց վում են պա հանջ ներ, ո րոնք սահ ման ված չեն օ րեն քով, օ րի նակ, մինչև 
վար չա կան ակ տով ստաց ված ի րա վուն քից օ գտ վե լը այդ ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան հաս տա տու մը: Ո ւս տի՝ ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել Օ րեն քի 48-րդ հոդ վա-
ծը՝ ա պա հո վե լով այդ հոդ վա ծի գործ նա կան կի րա ռե լի ու թյու նը: Մաս նա վո րա պես 
պետք է կար գա վոր վեն այն դեպ քե րը և դրա նից բխող հետ ևանք նե րը, ե րբ օ րեն-
քով սահ ման ված ժամ կե տում դի մու մով հայց վող վար չա կան ա կտն այն ըն դու նե լու 
ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մարմ ի կող մից չի ըն դուն վում: Ա նհ րա ժեշտ 
է սահ մա նել, որ այդ դեպ քում վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի-
մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը: 
Սա կայն ան գամ այդ դեպ քում վար չա կան ակ տը չի կա րող հա մար վել ըն դուն ված, 
ե թե դրա նով ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը տրա մադր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ 
ի րա վունք կամ ներ կա յաց ված դի մու մը չի հա մա պա տաս խա նում օ րեն քով սահ-
ման ված ո րո շա կի պա հանջ նե րի: Դի մու մը պետք է պա րու նա կի դի մո ղի ա նու նը, 
ազ գա նու նը, ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` նրա լրիվ ան վա նու մը, դի մու մով 
ներ կա յաց վող պա հան ջը (դի մու մի ա ռար կա) և դի մու մին կց վող փաս տաթղ թե-
րի ցան կը (ե թե այդ պի սիք ներ կա յաց վում են): (…) Նշ ված փո փո խու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն բխում է ՀՀ Նա խա գա հի 2012 թվա կա նի 
հու նի սի 20-ի ՆԿ-96-Ա կար գադ րու թյամբ հաս տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 2012-2016 թվա կան նե րի 
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ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 5.2-րդ և 5.4-րդ և մի ջո ցա ռում ե րի ցան կի 3.2-րդ և 
3.4-րդ կե տե րից»:

Դ րա նից հե տո ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը 25.10.2017 թվա կա նին ըն դու նել է «« Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո-
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-193-Ն օ րեն քը, ո րի 2-րդ հոդ վա ծով « Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը շա րադ րել է հետ ևյալ խմ բագ րու թյամբ՝

«1. Ե թե վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար-
մի նը սույն օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա», «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ նե-
րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վա րույ թի ար-
դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում որ ևէ ո րո շում չի կա յաց նում, ա պա 
վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել 
հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի:

2. Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան ակ տը չի կա րող ըն-
դուն ված հա մար վել, ե թե դա սույն օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի 
հա մա ձայն առ ո չինչ է»։

Նշ ված օ րենքն ու ժի մեջ է մտել 02.12.2017 թվա կա նին։
 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ Նա խա գա հի վե րը նշ ված կար գադ րու թյու նը, օ րեն քի նա-

խագ ծի վե րը նշ ված հիմ ա վո րու մը և դրանց հի ման վրա « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար ված վե րը նշ ված 
փո փո խու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը՝ ի դեմս իր օ րենս դիր մարմ ի, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Նա-
խա գա հի 30.06.2012 թվա կա նի թիվ ՆԿ-96-Ա կար գադ րու թյամբ հաս տատ ված 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 
2012-2017 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 5.4-րդ և 5.4.1-րդ կե տե րը, ու 
դրանց հի ման վրա նա խա ձեռն ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հիմ ա-
վո րու մը, օ րեն քի ու ժով վար չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան 
կա ռու ցա կար գի ա ռու մով որ դեգ րել է այն քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րով այդ կա-
ռու ցա կար գի գոր ծո ղու թյու նը տա րա ծել է բո լոր այն դեպ քե րի վրա, ե րբ « Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա», «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ-
կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում 
ի րա վա սու վար չա կան մար մինն օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում որ ևէ ո րո շում 
չի կա յաց նում։ Նշ ված կա նո նից բա ցա ռու թյուն է սահ ման ված մի այն այն դեպ քի 
հա մար, ե րբ հայց վող վար չա կան ակ տը կլի նի առ ո չինչ՝ ակ տով դրա հաս ցե ա-
տի րո ջը ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք տրա մադր վե լու հիմ քով: Կա տար ված 
օ րենսդրա կան փո փո խու թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ օ րենսդ րի կամքն 
ու ղղ ված է վար չա կան մար մին նե րին ա ռա վել խիստ պա հանջ ներ ներ կա յաց-
նե լուն։ Դրանց ու ժով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի այի 
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գոր ծո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված չէ հայց վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյամբ, և նույ նիսկ ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, նշ ված ի րա վադ րույ թի հա-
մա ձայն, կա րող է հա մար վել ըն դուն ված, բա ցա ռու թյամբ՝ ե թե այդ ակ տով դրա 
հաս ցե ա տի րո ջը տրա մադր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայց վող 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա բա-
նա կան ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյան պայ ման չէ։ Նշ վա ծից բա ցա ռու թյուն է « Վար չա-
րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա խա տես ված վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմ-
քի առ կա յու թյու նը, այն է՝ ակ տով դրա հաս ցե ա տի րո ջը տրա մադր վում է ա կնհայտ 
ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք: Այ սինքն՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան 
մարմ ի կող մից չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա-
մար վե լու ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյու նը պար զե լիս դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը 
սահ մա նա փակ վում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա խա տես ված վար չա-
կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմ քի առ կա յու թյու նը (բա ցա կա յու թյու նը) գնա հա տե-
լով։ Ի նչ վե րա բե րում է հայց վող վար չա կան ակ տի հնա րա վոր ան վա վե րու թյան 
հիմ քե րին, ի նչ պես նաև հնա րա վոր ա ռոչն չու թյան մյուս հիմ քե րին, ա պա քն նարկ-
վող ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյու նը պար զե լիս դրանց առ կա յու թյու-
նը (բա ցա կա յու թյու նը) պետք է են թա կա չլի նի դա տա րա նի կող մից գնա հատ ման։

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ այն հար ցին, թե ի նչ պա հանջ նե րի պետք է հա մա պա տաս խա նի վար չա-
կան մարմ ին ներ կա յաց վող դի մու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վածն ու ղ ղա կի ո րեն չէր սահ մա նում, որ ֆիկ ցի այի 
գոր ծո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է, որ վար չա կան մարմ ին ներ կա յաց վող դի-
մու մը հա մա պա տաս խա նի ո րո շա կի պա հանջ նե րի։ Ի տար բե րու թյուն այդ կար-
գա վոր ման՝ «« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 25.10.2017 թվա կա նի ՀՕ-
193-Ն օ րեն քով նա խա տես վել է, որ քն նարկ վող ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի ան գոր-
ծում է, ե թե վար չա կան մարմ ին ներ կա յաց վող դի մու մը հա մա պա տաս խա նում 
է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» , «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ նե րին։ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 25.10.2017 թվա կա-
նի ՀՕ-193-Ն օ րեն քը ոչ թե ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյան հա մար լրա ցու ցիչ պայ ման 
(դի մու մի հա մա պա տաս խա նու թյու նը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա», «դ» և «ե» 
կե տե րի պա հանջ նե րին) է ա ռա ջադ րել, այլ ըն դա մենն այդ մա սով հս տա կեց րել է 
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նախ կի նում գոր ծող կար գա վո րու մը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու-
մը պայ մա նա վոր ված է դի մու մին ներ կա յաց վող վե րը նշ ված պա հանջ նե րի բնույ-
թով։ Մաս նա վո րա պես՝ այդ դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ դի մու մը պետք է պա րու նա կի 
դի մո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` նրա լրիվ ան վա-
նու մը, դի մու մով ներ կա յաց վող պա հան ջը (դի մու մի ա ռար կա), դի մու մին կց վող 
փաս տաթղ թե րի ցան կը (ե թե այդ պի սիք ներ կա յաց վում են)։ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի գնա հատ մամբ նշ ված պա հանջ նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ դրանց չբա-
վա րա րող դի մու մի ներ կա յա ցում ի նք նին բա ցա ռում է սահ ման ված ժամ կե տում 
վար չա կան մարմ ի կող մից չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն-
ված հա մար վե լու ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյու նը։ Հետ ևա բար ան կախ այն հան գա-
ման քից, որ մինչև 02.12.2017 թվա կա նը գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ « Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «ա», «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ նե րին դի մու մի հա մա պա տաս խա-
նու թյունն ու ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված չէր որ պես քն նարկ վող ի րա վա բա նա կան 
ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյան պայ ման, դրա առ կա յու թյունն ի նք նին են թադր վում է ր։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ի նչ պես «« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 25.10.2017 
թվա կա նի ՀՕ-193-Ն օ րենքն ու ժի մեջ մտ նե լուց (02.12.2017 թվա կան) հե տո, այն-
պես էլ մինչև նշ ված փո փո խու թյուն ներն ու ժի մեջ մտ նե լը գոր ծող խմ բագրու-
թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ օ րեն քի ու ժով վար չա կան ակ տի ըն-
դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գը գոր ծում է հետ ևյալ պայ ման-
նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ան ձը դի մել է վար չա կան մարմ ին՝ հայ ցե լով ո րո շա կի բա րեն պաստ վար-
չա կան ակ տի ըն դու նում, այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վել է ան ձի դի-
մու մի հի ման վրա, և դի մու մը հա մա պա տաս խա նում է « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
«ա», «դ» և «ե» կե տե րի պա հանջ նե րին,

2)  բա ցա կա յում է վար չա կան ակ տի՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա-
խա տես ված ա ռոչն չու թյան հիմ քը,

3) տ վյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույթն ի րա-
կա նաց նող վար չա կան մար մինն օ ժտ ված է այդ վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու 
ի րա վա սու թյամբ,

4)  վար չա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող վար չա կան մար մինն օ րեն քով սահ-
ման ված ժամ կե տում ցու ցա բե րել է ան գոր ծու թյուն՝ չի ըն դու նել հայց վող բա րեն-
պաստ վար չա կան ակ տը կամ չի կա յաց րել ան ձի դի մու մը մեր ժե լու մա սին ո րո-
շում կամ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ այլ 
ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ:
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 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գա րե գին Խա չատ րյա նը պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 17.06.2014 թվա կա նի թիվ 2314-Ա ո րոշ-
ման հա վել վա ծի 59-րդ կե տը և 11.07.2014 թվա կա նի թիվ 2716-Ա ո րոշ ման թիվ 1 
հա վել վա ծը, որ պես հետ ևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել 15.07.2014 թվա կա նին Դա րյա 
Տու րի ֆի ի և Քա ղա քա պե տա րա նի միջև կնք ված թիվ 49/6-ԱԳ գույ քի ա ռու վա-
ճառ քի պայ մա նա գիրն ու դրա հի ման վրա Դա րյա Տու րի ֆի ի ան վամբ կա տար-
ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

 Դա տա րա նը 23.06.2017 թվա կա նին վճիռ է կա յաց րել հայ ցը բա վա րա րե լու մա-
սին՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ « հայց վո րը 14.05.2013 թվա կա նին դի մել է Երևա նի 
քա ղա քա պե տին՝ ք.Եր ևան, Նալ բան դյան 50, 27 բնա կա րա նի պատշ գամ բի տակ 
գտն վող միջ սյու նային տա րած քում 20 քմ շի նու թյուն ներն իր ան վամբ մաս նա վո-
րեց նե լու (ի րեն օ տա րե լու) խնդ րան քով: Ի պա տաս խան՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տա րա նի աշ խա տա կազ մի ճար տա րա պե տու թյան և քա ղա քա շի նու թյան վար չու-
թյան պե տը հայց վո րին հաս ցե ագր ված 12.06.2013 թվա կա նի գրու թյամբ հայտ նել 
է, որ խնդ րո ա ռար կա շի նու թյունն ի րա կա նաց ված է հա մա ձայ նեց ված նա խագ ծի 
շե ղումն ե րով: Շի նու թյան նա խա գի ծը փաս տա ցի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նեց-
նե լու և ը ստ սահ ման ված կար գի վե րա հա մա ձայ նեց նե լու պա րա գա յում Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նում կշա րու նակ վի հար ցի քն նար կու մը: Հայց վո րը, ի կա տա-
րումն նշ ված պա հան ջի, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան է ներ կա յաց րել շի նու թյան 
նոր նա խա գիծ՝ հա մա պա տաս խա նեց ված շի նու թյան փաս տա ցի վի ճա կին…», 
«(…) գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սումն ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ 
առ այ սօր Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մից հայց վո րի 14.05.2013 թվա կա նի դի մու-
մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող վար չա կան ա կտ 
ըն դուն ված չէ (այդ փաստն ըն դու նում է նաև պա տաս խա նո ղը): Նման պայ ման-
նե րում վրա են հա սել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ o րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում հայց վող բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը չըն դու նե լու ի րա վա կան հետ-
ևանք նե րը, այն է՝ հայց վո րի կող մից հայց ված վար չա կան ակ տը հա մար վել է ըն-
դուն ված: Ը նդ ո րում, ե թե նույ նիսկ ի պա տաս խան հայց վո րի դի մու մի ըն դուն ված 
հա մար վող վար չա կան ակ տը ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ա կտ է, ա պա այս դեպ-
քում ան գամ այն պաշտ պան ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված՝ վար չա-
կան ակ տին վս տա հե լու՝ ակ տի հաս ցե ա տի րոջ ի րա վուն քով», « ֆիկ ցի այի ու ժով 
ըն դուն վել և գոր ծել է հայց վո րի կող մից Եր ևա նի քա ղա քա պե տից հայց ված վար-
չա կան ակ տը, որ պի սի պայ ման նե րում Եր ևա նի քա ղա քա պետն այլևս ի րա վա սու 
չէր ը նտ րել խնդ րո ա ռար կա շի նու թյունն ա ճուր դի մի ջո ցով օ տա րե լու ե ղա նա կը՝ 
կա յաց նե լով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րը»: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է, 
և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ` պատ ճա ռա բա նե լով, որ «տ վյալ դեպ-
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քում Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից 18.06.2013 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տին է ու ղղ վել դի մում, ո րի կա պակ ցու թյամբ վար չա կան մար մի նը պետք 
է կա յաց ներ հա մա պա տաս խան ո րո շում, մինչ դեռ, հայց վո րի այդ դի մու մին վար-
չա կան մարմն ի կող մից ըն թացք չի տր վել, որ պի սի պա րա գա յում (...) գոր ծել է 
այն ֆիկ ցի ան, որ պա հանջ վող բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն-
դուն ված, և դի մո ղը կա րող է օ գտ վել դի մում ներ կա յաց նե լիս իր ա կն կա լած ի րա-
վուն քից, ո րը տրա մադր ման էր են թա կա ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով», «ընդ 
ո րում, հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստու գու մը սույն 
վար չա կան գոր ծի քն նու թյան ա ռար կա չի հան դի սա նում»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է նաև, որ «այն պայ ման նե րում, ե րբ գոր ծել է 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված` չըն դուն ված վար չա կան ա կտն ըն դուն-
ված հա մար վե լու ֆիկ ցի ան, վար չա կան մար մինն այլևս ի րա վա սու չէր 17.06.2014 
թվա կա նին կա յաց նել « Հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը 
ա ճուր դով օ տա րե լու մա սին» թիվ 2314 ո րո շու մը, ո րի հա վել ված թիվ 1-ով հաս-
տատ ված Եր ևան քա ղա քի սե փա կա նու թյուն հա մար վող գույքն օգ տա գործ ման 
տրա մադ րե լու, օ տար ման ա ճուր դը և մր ցույ թը կազ մա կեր պող ու ան ցկաց նող 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից օ տար ման ա ճուր դի ներ կա յաց ված գույ քի ցան կի 59-րդ 
կե տով որ պես ա ճուր դով օ տար վող գույք է ճա նաչ վել Նալ բան դյան 50 հաս ցե ում 
գտն վող 14քմ ոչ բնա կե լի տա րած քը»։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա րա նի 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են այն մա սով, որ Դա տա րա նը կա յաց ված 
վճ ռով հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րում և վճ ռի պատ ճա ռա բա նա-
կան մա սում նման եզ րա հանգ ման է ե կել կապ ված հայց վո րի կող մից վար չա կան 
մարմ նին ներ կա յաց ված 14.05.2013 թվա կա նի դի մու մի հետ: Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը այդ կա պակ ցու թյամբ հարկ է հա մա րում նշել, որ սույն վար չա կան գոր-
ծով բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տի վո րեն հե տա զո տե լով գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րը, պարզ է դառ նում, որ Գա րե գին Խա չատ րյա նի 14.05.2013 թվա կա նի 
դի մու մին վար չա կան մար մի նը պա տաս խա նել է 12.06.2013 թվա կա նի թիվ 18-
06/1-Խ-1295 գրու թյամբ: Մինչ դեռ այդ գրու թյամբ մատ նանշ ված թե րու թյուն նե րը 
շտ կե լուց հե տո Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից 18.06.2013 թվա կա նին Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տին ո ւղղ ված դի մու մին վեր ջի նիս կող մից որ ևէ պա տաս խան չի տր-
վել: Հետ ևա բար` սույն վար չա կան գոր ծով խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե Գա րե գին 
Խա չատ րյա նի 14.05.2013 թվա կա նի դի մու մին չպա տաս խա նե լուն, այլ 18.06.2013 
թվա կա նի դի մու մին»:

 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 հիմ ա վո րում ե րին՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Գա րե գին Խա չատ րյա նը դի մում է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա քա պե տին, 
ո րը Քա ղա քա պե տա րա նում ստաց վել է 18.06.2013 թվա կա նին։ Նշ ված դի մու մով 
Գա րե գին Խա չատ րյա նը խնդ րել է վե րա հա մա ձայ նեց նել Եր ևա նի Նալ բան դյան 
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փո ղո ցի թիվ 50 շեն քի 27-րդ բնա կա րա նի տակ գտն վող միջ սյու նային տա րած-
քի պար փակ ման փո փոխ ված նա խա գի ծը, եր կա րաձ գել Կենտ րոն թա ղա պե-
տա րա նի կող մից 10.12.1998 թվա կա նին տրա մադր ված թիվ 5 շի նա րա րու թյան 
թույլտվու թյան ժամ կե տը: Նշ ված դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում վար չա կան ա կտ չի ըն-
դուն վել։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը « Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյան վե րա բե-
րյալ հետ ևու թյան է ե կել մի այն այն հիմ քով, որ Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից 
18.06.2013 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա պե տին ու ղղ ված հա մա պա տաս խան 
դի մու մի վե րա բե րյալ վար չա կան մարմ ի կող մից օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե-
տում վար չա կան ա կտ չի ըն դուն վել։ Այ սինքն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վար չա-
կան մարմ ի կող մից ան գոր ծու թյուն դրս ևո րե լը դի տել է բա վա րար պա հանջ վող 
բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը ֆիկ ցի այի ու ժով ըն դուն ված հա մա րե լու հա մար` 
նշե լով, որ հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստու գու մը 
չի նե րառ վում սույն վար չա կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում։

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցի այի գոր ծո ղու թյան հա մար, ի նչ պես ար դեն ի սկ վե-
րը նշ վեց, ան հրա ժեշտ պայ ման է նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա-
խա տես ված ա ռոչն չու թյան հիմ քի բա ցա կա յու թյու նը։ Տվյալ դեպ քում վե րը նշ ված 
դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում սույն գոր ծով են թա կա էր պարզ ման ու հաս-
տատ ման նաև հետ ևյալ հան գա ման քը` ա րդյո՞ք Գա րե գին Խա չատ րյա նի կող մից 
ներ կա յաց ված դի մու մով հայց վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րո ջը չի 
տրա մադր վում ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք: Նշ ված հան գա ման քը պարզ-
վե լուց հե տո մի այն հնա րա վոր կլի ներ փաս տել վար չա կան ակ տի և դրա հի ման 
վրա ծա գող ի րա վուն քի գո յու թյու նը, ի նչն իր հեր թին, կախ ված հայց վող վար չա-
կան ակ տի բո վան դա կու թյու նից և դրա նով տրա մադր վող ի րա վուն քի է ու թյու նից, 
կա րող էր է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս։

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հա մա րում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 
151-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վճ ռա բեկ բո ղո-
քի քն նու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է վե ճի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ պար զե լու ան հրա ժեշ-
տու թյան մա սին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն ո րոշ մամբ ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման 
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հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ հար ցե րը պար զե լու նպա տա-
կով սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, կրում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն տի՝ վկա նե րին 
և փոր ձա գետ նե րին վճա րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին 
չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
բա վա րար ման, ի սկ գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գա յում 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի 
քննու թյան ներ կա փու լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա-
րա նի 20.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա-
րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու-
թյան ըն թաց քում:

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

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի դատավոր
Կարեն ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Սամվել ՄԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Մուշեղ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

ՍԵՐԳԵՅ ՉԻՉՈՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Արմեն ԲԵԿԹԱՇՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Մեսրոպ ՄԱԿՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,
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ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Սամվել ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Ավագ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Գևորգ ՍՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Մհեր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Մերի ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Ռոբերտ ՄԱՔԵՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի նախագահ

Արմիդա ՈՍԿԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


