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 Մեծ Բրի տա նի այի Է դին բուր գի հա մալ սա րա նի մա գիստ րա տու րայի ու նկն դիր
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PROBLEMS RELATED TO THE REALIZATION OF THE AUTHORITY OF 
RESOLUTION OF DISPUTES OF JURISDICTION AND SUBORDINATION 

BY THE PRESIDENT OF THE CASSATION COURT OF THE RA
 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КАССАЦИОННОГО СУДА РА ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
СПОРОВ О ПОДСУДНОСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ

 Գի տա գործ նա կան մեծ կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա-
գա հի կող մից քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան և քրե ա կան գոր ծե րով դա տա րան նե րի միջև են-
թա կա յու թյան ու ը նդ դա տու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րի լուծ ման գոր ծող կա ռու ցա կար գի, այդ 
վե ճե րի լուծ ման գոր ծա ռույ թի ի րա վա կան բնույ թի ու սում ա սի րու թյու նը, առ կա հիմ ախն դիր-
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նե րի ու դրանց հաղ թա հար ման հնա րա վոր լու ծում ե րի վեր հա նու մը։ Թվարկ ված հան գա-
մանք նե րը սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ու սում ա սիր վե լու են Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի, Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի, Եվ րո պա կան դա-
տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի, մի ջազ գային լա վա-
գույն փոր ձի գնա հատ ման հի ման վրա։ Մի ա ժա մա նակ, հոդ վա ծում գի տա գործ նա կան ու սում-
նա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան է են թարկ վե լու նաև բարձ րաց ված հար ցե րով ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու մա սին 2021 թվա կա նի 
մայի սի 3-ի ո րո շու մը և այդ դի մու մի հի ման վրա գոր ծը քն նու թյան ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի հու նի սի 25-ի թիվ ՍԴԱՈ-123 ո րո շու մը։

Նշ ված հիմ ախն դիր նե րը սույն հոդ վա ծում հե տա զոտ վե լու են հետ ևյալ հան գա մանք նե րի 
գնա հատ ման ու ղ ղու թյուն նե րով,

-  գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու թյան հա-
մա տե ղե լի ու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և 
բա ցա ռա պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված մար մին նե րի կող մից ար դա րա-
դա տու թյան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու պա հան ջի հետ,

-  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րի պաշտ պա նու թյունն ու դա տա կան 
մար մին նե րի միջև գոր ծա ռու թային կա պի ա պա հո վու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա-
գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար-
գում,

-  դա տա վո րի մաս նա գի տաց ման սկզ բուն քի ա պա հո վու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա-
գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու թյան 
հա մա տեքս տում:

I. ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հա մա տե ղե լի ու
թյու նը գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու թյան 
հետ.

 Մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դա տա րան նե րի նա-
խա գահ նե րի դե րը պետք է խս տո րեն սահ մա նա փակ ված լի նի հետ ևյալ ի մաս տով. նրանք 
պետք է ստանձ նեն մի այն այն պի սի դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք հա մար ժեք են դա տա-
րա նի այլ ան դամ ե րի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րին։ Դա տա րա նի նա խա գա հը 
չպետք է մի ջամ տի այլ դա տա վոր նե րի կող մից դա տա կան ո րո շում ե րի կա յաց մա նը և չպետք 
է մաս նակ ցի դա տա վոր նե րի ը նտ րու թյա նը1: Ա վե լին, դա տա վոր նե րի ներ քին ան կա խու թյան 
հա մա տեքս տում դա տա կան հի ե րար խիկ մի ջամ տու թյու նը դա տա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա-
կա նաց ման նկատ մամբ ան թույ լատ րե լի է 2։ Դա տա րան նե րի նա խա գահ ներն ա ռանց քային 
դեր են կա տա րում դա տա րան նե րը ներ կա յաց նե լու, այլ մար մին նե րի և ի նս տի տուտ նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու և զար գաց նե լու հար ցե րում3։ Ը ստ նույն մի ջազ գային չա-

1 Տե՛ս Ար ևե լյան Եվ րո պա յում, Հա րա վային Կով կա սում և Կենտ րո նա կան Ա սի ա յում դա տա կան ան կա խու թյան վե-
րա բե րյալ 2010 թվա կա նի Կի ևյան հանձ նա րա րա կան նե րը, կետ 11։
2 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ դա տա վոր նե րի մա սին (ան կա խու թյուն, ար դյու նա վե տու թյուն 
և պա տաս խա նատ վու թյուն) 2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 17-ի թիվ CM/Rec(2010)12 հանձ նա րա րա կա նը, կե տեր 30-
31:
3 Տե՛ս Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի` « Դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի դե րի մա սին» 
թիվ 19 (2016) կար ծի քը, կետ 7:
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փա նիշ նե րի` դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի հիմ ա կան պար տա կա նու թյու նը, այ դու հան-
դերձ, մում է որ պես դա տա վոր նե րի և, ը նդ հա նուր առ մամբ, նաև դա տա րա նի ան կա խու-
թյան ու ա նա չա ռու թյան ե րաշ խա վոր հան դես գա լը4։ Դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րը, ո րոնք 
հան դի սա նում են դա տա րա նի ան կա խու թյան, ա նա չա ռու թյան և ար դյու նա վե տու թյան ե րաշ-
խա վոր ներ, պետք է հար գեն դա տա րան նե րում դա տա վոր նե րի ներ քին ան կա խու թյու նը5, կա-
ռա վա րեն դա տա րան նե րը դա տա կան իշ խա նու թյան հիմ ա րար սկզ բունք նե րին հա մա պա-
տաս խան6:

 Վե րոն շյա լի հաշ վառ մամբ պետք է ար ձա նագ րենք, որ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րը, 
բա ցի որ պես դա տա վոր ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի, ի պաշ տո նե հան դես են գա լիս նաև 
որ պես կա ռա վար չա կան (managerial) գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող սուբյեկտ ներ։ Նշ ված 
մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին, ի նչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րին հա մա պա տաս խան7, ա պա հո վե լով դա տա կան հա մա կար գի 
ներ քին ան կա խու թյան սկզ բուն քը, բա ցա ռե լով դա տա կան հա մա կար գի ներ սում են թա կա յու-
թյան հա րա բե րու թյուն ներն ու ե րաշ խա վո րե լով դա տա վոր նե րի ան կա խու թյու նը նաև դա տա-
րա նի նա խա գա հից, ի րա կա նաց վող կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րը կազ մում են դա տա-
րան նե րի նա խա գահ նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բաղ կա ցու ցիչ մա սը և ու նեն բա ցա ռա-
պես ըն թա ցա կար գային, ա րա րո ղա կար գային (ceremonial) բնույթ։ 

Այդ պի սի ըն թա ցա կար գային, ա րա րո ղա կար գային բնույ թի գոր ծա ռույթ ներն ը նդ հա նուր 
առ մամբ դրս ևոր վում են գոր ծու նե ու թյան հետ ևյալ եր կու լրա ցու ցիչ ու ղ ղու թյուն նե րում.

- ներ կա յա ցուց չա կան, ո րի շր ջա նակ նե րում դա տա րա նի նա խա գա հը ներ կա յաց նում է 
տվյալ դա տա րանն այլ մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում։ Այն նե րա ռում է տվյալ դա-
տա րա նի հե ղի նա կու թյան ամ րապնդ մանն ու զար գաց մանն ու ղղ ված ներ կա յա ցուց չու թյան 
ա պա հո վում ի նչ պես ներ պե տա կան, այն պես էլ մի ջազ գային մար մին նե րի հետ հա րա բե րու-
թյուն նե րում՝ այդ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի և աշ խա տա կազ մի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյա-
նը հնա րա վոր խո չըն դոտ ներ կա յաց նող խն դիր նե րի բարձ րաց մամբ,

- կազ մա կերպ չա կան, ո րի շր ջա նակ նե րում դա տա րա նի նա խա գա հը կազ մա կեր պում է 
տվյալ դա տա րա նի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը։ Այն նե րա ռում է տվյալ դա տա րա նի դա-
տա վոր նե րի և դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա մա կարգ ման լի ա զո րու թյուն նե րը` ու ղղ ված 
դա տա րա նի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը հնա րա վոր խո չըն դոտ ներ կա յաց նող խն դիր-
նե րի օ պե րա տիվ և ար դյու նա վետ լուծ մա նը։

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո պետք է ար ձա նագ րենք, որ բա
ցի ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը որ պես դա տա վոր մաս նակ ցե լուց, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը սահ մա նա փակ ված է բա ցա ռա պես 
ըն թա ցա կար գային, ա րա րո ղա կար գային բնույթ ու նե ցող գոր ծա ռույթ նե րով, ո րոնք նե րա
ռում են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ներ կա յա ցուց չա կան և կազ մա կերպ չա կան լի ա զո րու թյուն
նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահն ի պաշ տո նե 
լի ա զոր ված է` 

4 Տե՛ս նույն տե ղում:
5 Տե՛ս նույն տե ղում, կետ 13:
6 Տե՛ս նույն տե ղում, կետ 14:
7 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Parlov-Tkalcic v. Croatia գոր ծով 2009 թվա կա նի դեկ տեմ-
բե րի 22-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 24810/06, կետ 86, Sahiner v. Turkey գոր ծով 2001 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 29279/95, կետ 44:
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ա) ներ կա յաց նել Վճ ռա բեկ դա տա րանն այլ ներ պե տա կան և մի ջազ գային մար մին նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում և 

բ) կազ մա կեր պել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը։
 Վե րո շա րադ րյա լի հա մա տեքս տում հարկ է նկա տել, որ 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան 

փո փո խու թյուն նե րից հե տո ներդր ված լու ծում ե րի ար դյուն քում, դա տա րան նե րի նա խա գահ-
նե րի, այդ թվում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ազ դե ցու թյու նը դա տա կան հա մա կար գի 
ներ սում է ա պես նվա զել է։ Մաս նա վո րա պես, ե թե մինչև սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն
նե րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, ի պաշ տո նե հան դի սա նա լով նաև ՀՀ ար դա րա
դա տու թյան խորհր դի նա խա գա հը, իր ու նե ցած կար գա վի ճա կով և լի ա զո րու թյուն նե րով 
ըն կալ վում էր ոչ մի այն որ պես Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, այլև ո ղջ դա տա կան հա մա կար
գի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման հա մար պա տաս խա նա տու սուբյեկտ, ա պա 
սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, ի նչ
պես յու րա քան չյուր դա տա րա նի նա խա գահ, պա տաս խա նա տու է կոնկ րետ դա տա րա նի, 
տվյալ դեպ քում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հա մար։ Այս ա ռու-
մով պետք է նշել, որ թեև 2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և 2007 
թվա կա նի՝ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի կող մից թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ տր ված մեկ նա բա նու թյամբ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի նա խա գա հի ան մի ջա կան պար տա կա նու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնա կա նոն 
գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վե լը և դա տա վո րի կող մից ան մի ջա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար մա նը հետ ևելն է ր8, սա կայն այդ ակ տե րով վե րա պահ ված ըն դար ձակ լի ա զո րու թյուն-
նե րի շնոր հիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, ա ռն վազն ան կողմ ա կալ դի տոր դի տե-
սան կյու նից, ըն կալ վում էր որ պես ո ղջ դա տա կան հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան 
հա մար պա տաս խա նա տու սուբյեկտ։ Այդ նկա տա ռում ե րով, 2015 թվա կա նի սահ մա նադ-
րա կան փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նա կում հայե ցա կար գային հի մունք նե րից էր հան դի սա նում 
դա տա կան իշ խա նու թյան գոր ծա ռու թային ամ բող ջա կա նու թյան ա պա հո վու մը` ու ղղ ված նաև 
դա տա կան իշ խա նու թյան ներ քին ան կա խու թյամբ օ ժտ ված հա մա կար գի ձևա վոր մա նը9, ո րի 
ա ռաջ նային պայ ման նե րից էր դա տա կան հա մա կար գի ներ սում ը նդ հան րա պես` դա տա րան-
նե րի նա խա գահ նե րի, և մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կից բխող ազ դե ցու թյան նվա զե ցու մը։ Ո ւս տի, ի նչ պես նշ ված է սահ մա նադ րա-
կան բա րե փո խում ե րի մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի կող մից 2015 թվա-
կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ռոտ պար զա բա նում ե րում, Սահ մա-
նադ րու թյու նը որ դեգ րել է այն ե լա կե տային մո տե ցու մը, որ դա տա րան նե րի նա խա գահ ներն 
ա ռա ջին հեր թին դա տա վոր ներ են, ի նչ պես մյուս բո լոր դա տա վոր նե րը, մի այն այն տար բե
րու թյամբ, որ նրանց, ի հա վե լում դա տա վո րի բուն գոր ծա ռույթ նե րի, վե րա պահ ված են 
կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթ ներ10։ 

Ար դյուն քում, սահ մա նադ րի կող մից ներդր ված լու ծում ե րով և որ դեգ րած քա ղա քա կա նու-
թյամբ, ե րբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը դա դա րեց լի նել, ը ստ է ու թյան, դա տա կան 

8 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 28-ի թիվ ՍԴՈ-719 ո րո շու մը, կետ 7:
9 Տե՛ս ՀՀ նա խա գա հին ա ռըն թեր սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րի մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
մշակ ված` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րի հայե ցա կար գը, 2014, Եր ևան, 
էջ 38:
10 Տե՛ս Վ. Պո ղո սյան, Ն. Սարգ սյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2015 թ. խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյու-
նը, հա մա ռոտ պար զա բա նում եր, Եր ևան, 2016, « Տիգ րան Մեծ» հրատ., էջ 134:
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հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խորհր դի 
նա խա գահ, սահ մա նա փակ վեց նրա պաշ տո նա վար ման ժամ կե տի տևո ղու թյու նը, վե րա նայ-
վեց նրա ը նտ րու թյան կար գը, է ա պես փո փո խու թյան են թարկ վեց նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բո վան դա կու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, նպա տակ հե-
տապն դե լով ան կողմ ա կալ դի տոր դի տե սան կյու նից նվա զեց նել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա-
խա գա հի դե րը դա տա կան հա մա կար գի ներ սում և խթա նել ներ քին ան կա խու թյան սկզ բուն քի 
ա պա հո վու մը, սահ մա նադ րա կան նոր լու ծում ե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա-
վա կան կար գա վի ճակն, ը ստ է ու թյան, հա վա սա րեց վեց մյուս դա տա րան նե րի նա խա գահ նե-
րի կար գա վի ճա կին` սահ մա նա փակ վե լով մի այն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ըն թա ցա կար գային, 
ա րա րո ղա կար գային բնույթ ու նե ցող գոր ծա ռույթ նե րով։ 

Այդ մա սին է վկա յում նաև սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հի ման վրա մշակ ված 
նոր` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն-
քի ըն դուն ման հիմ քում ըն կած գա ղա փա րա խո սու թյու նը։ Այս պես, ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում հիմ-
նա կան զե կու ցող՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի կող մից « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քը ներ կա յաց նե լիս նշ վել է. «(…) 
Այս օ րենս գիր քը չի սահ մա նա փակ վել զուտ ար տա քին ան կա խու թյամբ, այլ նաև քն նարկ ման 
ա ռար կա ե նք դարձ րել ներ քին ան կա խու թյու նը, ո րը թերևս ա մե նա կար ևոր տարրն է ր։ (…) 
[ Դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը] սահ մա նա փակ վել են զուտ դա տա
րա նի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե լու հար ցե րով, ի նչ պես նաև դա տա րանն 
այլ մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ներ կա յաց նե լու հար ցե րով։ Ա վե լին, ե թե 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը նախ կի նում դիտ վում էր որ պես դա տա կան իշ խա նու
թյան ներ կա յա ցու ցի չը, դա տա րան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը, տվյալ պա րա գա յում ըն դա մե նը 
նա ներ կա յաց նե լու է Վճ ռա բեկ դա տա րանն այլ մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
(…)»11։ Ը նդ ո րում, նշ ված մո տե ցու մը նաև հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նաց վել « Ժո ղովր դա-
վա րու թյուն` ի րա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) 
կող մից` ը նդ գծե լով, որ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան օ րեն քով դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի դե րի է ա կան նվա զե ցու մը դրա
կան մի տում է, նոր հա մա կարգն ա ռա վել պա կաս հի ե րար խիկ է և կենտ րո նաց ված, ու ս տի 
ա ռա վել նպաս տա վոր է ներ քին դա տա կան ան կա խու թյան մշա կույ թը զար գաց նե լու հա
մար12։

 Վե րոն շյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ Սահ մա-
նադրու թյան մեջ որ դեգր ված լու ծում ե րը կա նո նա կար գող « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի կար գա վո րում ե րին` հարկ է նկա տել, 
որ 33-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի լի ա զո րու-
թյուն ներն ու նեն բա ցա ռա պես ներ կա յա ցուց չա կան և կազ մա կերպ չա կան բնույթ` սահ մա-
նա փակ վե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մամբ, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի դա տա վոր նե րին ար ձա կուր դի տրա մադր մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն այլ մար-
մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ներ կա յաց մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնա կա նոն 

11 Տե՛ս ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի՝ 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ի նիս տի ըն թաց քում «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քը ներ կա յաց նե լիս հիմ ա կան զե կու ցող` ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րար Դ. Հա րու-
թյու նյա նի ե լույ թը (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ` https://www.youtube.com/watch?v=kbtI4_EtWjQ&t=1137s, 01:04:15 
րո պե ից)։
12 Տե՛ս Opinion on the draft Judicial Code, CDL-AD(2017)019, 9 October 2017, կետ 50:
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գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման հետ կապ ված հար ցե րով Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուրդ, 
Ը նդ հա նուր ժո ղով և Ը նդ հա նուր ժո ղո վի հանձ նա ժո ղով եր դի մում ե րի ներ կա յաց մամբ, 
Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վո րի, այդ թվում՝ պա լա տի նա խա գա հի կող մից դա տա վո րի 
վար քագ ծի կա նո նի ա ռեր ևույթ խախ տում հայտ նա բե րե լիս այդ մա սին հա մա պա տաս խան 
հա ղորդ ման ներ կա յաց մամբ՝ է թի կայի և կար գա պա հա կան հար ցե րի հանձ նա ժո ղով։ 

Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տել, որ թեև 33րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը թվարկ ված են ոչ սպա ռիչ` նշե լով, որ նա ի րա կա
նաց նում է նաև այլ լի ա զո րու թյուն ներ, սա կայն այդ կար գա վո րու մը մեկ նա բա նե լիս պետք 
է ել նել Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ782րդ և ՍԴՈ786րդ ո րո շում ե րում 
ամ րագր ված այն մո տե ցու մից13, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի «այլ լի ա զո րու
թյուն ներն» ի րենց բնույ թով չպետք է հա կա սեն օ րեն քով և, մաս նա վո րա պես, « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 33րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին վե րա պահ ված մյուս լի ա զո րու
թյուն նե րին։ 

Ա վե լին, հարկ է ը նդ գծել, որ ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բան ման վե րոն շյալ մո տե ցու մը հա-
մա պա տաս խա նում է նաև «ejusdem gereris» կոն տեքս տու ալ ի րա վա մեկ նա բան ման հնար քին, 
ո րը վե րա բե րում է բաց թվար կում պա րու նա կող կար գա վո րում ե րին14։ Դրա է ու թյունն այն 
է, որ բաց թվարկ ման չո րո շա կի աց ված տար րի բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ել նել ո րո շա կի աց ված տար րի բո վան դա կու թյու նից։ Ա նո րոշ տար րը պետք է 
կրի այն ը նդ հա նուր հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք բնո րոշ են ո րո շա կի աց ված տար րե րին։ Այլ կերպ` 
ա նո րոշ տար րը և ո րո շա կի աց ված տար րե րը պետք է հա մա սեռ լի նեն15։ Նշ ված ի րա վա մեկ
նա բան ման հնար քը կի րա ռե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս
գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 33րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նա խա գա հին վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի ցան կի նկատ մամբ` պարզ է դառ նում, 
որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին վե րա պահ ված «այլ լի ա զո րու թյուն ներն» ի րենց 
բնույ թով պետք է օ ժտ ված լի նեն նույն հոդ վա ծի 2րդ մա սի 1ից 5րդ կե տե րում թվարկ
ված լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր հատ կա նի շով, այն է` ու նե նան ներ կա յա ցուց չա կան 
կամ կազ մա կերպ չա կան բնույթ։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` պետք է ար ձա նագ րենք, որ 2015 թվա կա նի սահ
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով սկիզբ դր ված դա տաի րա վա կան բա րե փո խում ե րով 
և դրան հա մա պա տաս խան` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քում որ դեգր ված լու ծում ե րով` ու ղղ ված դա տա րան նե րի ներ
քին ան կա խու թյան ա պա հով մա նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, ի լրում ար դա րա
դա տու թյան ի րա կա նաց ման իր հիմ ա կան գոր ծա ռույ թի, օ ժտ ված է բա ցա ռա պես Վճ ռա
բեկ դա տա րա նի ներ կա յա ցուց չա կան և կազ մա կերպ չա կան բնույ թի լի ա զո րու թյուն նե րով։

 Գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 2015 
թվա կա նի ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա-

13 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի թիվ ՍԴՈ-782 ո րո շու մը, կե տեր 6, 11, 
տե՛ս նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 23-ի թիվ ՍԴՈ-786 ո րո շու մը, կետ 5: 
14 Ի րա վա մեկ նա բան ման այս հնար քի մա սին ա ռա վել ման րա մասն` տե՛ս Scalia Scalia, A., & Garner, B. A. (2012). 
Reading law: The interpretation of legal texts։
15 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ե րի գի տա գործ նա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ, ը նդ հա նուր գի տա կան խմբ. 
Ա. Մկր տու մյա նի, Դ. Ա վե տի սյա նի, Վ. Են գի բա րյա նի, Ռ. Մե լի քյա նի, Եր ևան, «Ա սո ղիկ» հրատ., 2011, էջ 20։
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գա հի ի րա վա սու թյանն է թողն ված գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան հետ կապ ված 
վե ճե րի լու ծու մը։ 

Այս ա ռու մով, հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ ո ՛չ 1964 թվա կա նի16, ո ՛չ էլ 1998 թվա կա նի 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի 
կող մից ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կարգ նա խա տես-
ված չէր, և տաս նա մյակ ներ շա րու նակ, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի քն նու թյունն ի րա կա նաց-
վում էր պատ շաճ ըն թա ցա կար գով՝ ա ռանց են թա կա յու թյան և ը նդ դա տու թյան հետ կապ ված 
հար ցե րով դա տա վոր նե րի միջև վե ճե րի նա խա ձեռն ման։ Մինչ դեռ 2018 թվա կա նին ըն դուն-
ված քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քով նա խա տես վեց այդ պի սի ըն թա-
ցա կարգ` ի հա կադ րում 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հիմ քում 
ըն կած գա ղա փա րա խո սու թյան։ Ը նդ ո րում, նոր օ րենսգր քի հիմ ա վո րում ե րից հետ ևում է, 
որ ը նդ դա տու թյան հետ կապ ված վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գի նա խա տե սում օ րենսգր քի 
հիմ ա կան նո րա մու ծու թյուն նե րից է 17։ Սա կայն, նշ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի մշակ-
ման աշ խա տանք նե րի (travaux preparatoires-ի) ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ի 
տար բե րու թյուն օ րենսգր քի սկզբ նա կան տար բե րա կում նա խա տես ված կար գա վոր ման, ո րը 
նաև ա ռա ջին ըն թերց մամբ ըն դուն վել էր ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից, և հա մա ձայն ո րի՝ 
ը նդ դա տու թյան հետ կապ ված վե ճե րը նա խա տես վում էր լու ծել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ե րեք 
դա տա վո րի կազ մով, օ րենսգր քի ե րկ րորդ ըն թերց մամբ ըն դուն ված տար բե րա կում այդ կար-
գա վո րու մը խմ բագր վել է, և նա խա տես վել ը նդ դա տու թյան ու են թա կա յու թյան հետ կապ ված 
վե ճե րի մի անձ նյա լուծ ման ըն թա ցա կարգ` ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից18։ 
Ար դյուն քում, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում նա խա տես վել է, որ գոր ծը, ը ստ տա րած քային ը նդ դա տու թյան կամ ը ստ են թա կա յու-
թյան, ս տա ցած դա տա րա նը յոթ նօ րյա ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում այն վա րույթ ըն դու-
նե լու կամ գոր ծը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին ու ղար կե լու մա սին, ե թե հա մա ձայն չէ 
գոր ծի տա րած քային ը նդ դա տու թյա նը կամ են թա կա յու թյա նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սը նա-
խա տե սում է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը հն գօ րյա ժամ կե տում ո րո շում է գոր ծի 
ը նդ դա տու թյու նը կամ են թա կա յու թյու նը։ Ը նդ ո րում, ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա-
ման քը, որ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մասն ամ րագ րում է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի 
ո րո շած դա տա րա նը հա մար վում է ի րա վա սու դա տա րան: 

Բա ցի դրա նից՝ 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ին ըն դուն ված` «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քում լրա ցում եր և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
ըն դուն մամբ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սում կա տար վեց լրա ցում, ո րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան 
և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման շր ջա նակն է ա պես ըն դար ձակ վեց` նե րա ռե լով նաև 
վար չա կան և սնան կու թյան մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի կող մից ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նին վե րա հաս ցե ագր ված հայ ցա դի մու մի կամ հանձն ված գոր ծե րի դեպ քում 
ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան հետ կապ ված վե ճե րի լու ծու մը։

 Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նկա տել, որ ի տար բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-

16 Տե՛ս 1964 թվա կա նի հու նի սի 4-ին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը՝ www.arlis.am 
կայ քի հղ մամբ։
17 Տե՛ս www.parliament.am կայ քում։
18 Տե՛ս նույն տե ղում։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

10

տա վա րու թյան օ րենսգր քի, որ տեղ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ը նդ դա տու-
թյան հետ կապ ված վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գը ներ մուծ վել է 2018 թվա կա նից, ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում այն գոր ծում է 1998 թվա կա նից։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան նե րի միջև ը նդ դա տու թյան մա սին վե ճե րը լու ծում է ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա-
խա գա հը:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, լի նե լով մի կող մից` կո լե գի ալ 
կազ մով գոր ծե րի քն նու թյուն ի րա կա նաց նող Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր, մյուս կող մից` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ներ կա յա ցուց չա կան և կազ մա կերպ չա կան լի ա զո րու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նող սուբյեկտ, լու ծում է ի նչ պես ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան-
նե րի, այն պես էլ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի դա տա վոր-
նե րի միջև ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րը` փաս տա ցի ստանձ նե լով 
դա տա վոր նե րի միջև վե ճը հան գու ցա լու ծող վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի դեր։ Մինչ դեռ, 
պետք է փաս տել, որ այդ պի սի լի ա զո րու թյու նը, ո րն իր բնույ թով, ը ստ է ու թյան, դա տա կան 
հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մանն ու ղղ ված գոր ծա ռույ թի դրս ևո րում է, 
դուրս է գտն վում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի` որ պես մի մի այն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման հա մար պա տաս խա նա տու սուբյեկ տի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կից։ Ո ւս տի, հարկ է ար ձա նագ րել, որ նշ ված լի ա զո րու թյան նա խա տե սու մը 
մինչև 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րը ձևա վոր ված` ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ըն կալ ման ար դյունք է, ո րն ան հա
մա տե ղե լի է սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հիմ քում այս ա ռու մով ըն կած գա
ղա փա րա խո սու թյան և դրան հա մա հունչ` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քում նա խա տես ված կար գա վո րում ե րի հետ՝ 
հան գեց նե լով նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի՝ « գոր ծա ռույթի նս տի տուտի րա
վա սու թյուն» ե ռա մի աս նու թյան շղ թայի ներ դաշ նա կու թյան խախտ մա նը։ Ա վե լին, նշված 
լի ա զո րու թյան ի րա կա նա ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում նաև դա տա րա նի նա խա գա հի 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ Կի ևյան հանձ նա րա րա կան նե րում, Եվ րո պայի 
խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի դիր քո րո շում ե րում ամ
րագր ված չա փա նիշ նե րին։ Բա ցի այդ, ejusdem gereris կոն տեքս տու ալ ի րա վա մեկ նա բան
ման հնար քի կի րառ մամբ, նշ ված լի ա զո րու թյունն ու ղ ղա կի ո րեն չի հա մա պա տաս խա նում 
նաև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քի 33րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին վե րա պահ ված 
մյուս լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր հատ կա նիշ նե րին, ո րոնք դրս ևոր վում են Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա ռա պես ներ կա յա ցուց չա կան և կազ
մա կերպ չա կան բնույ թով։ 

Հարկ է նկա տել, որ ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րը լու ծե լիս Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հը փաս տա ցի հան դես է գա լիս դա տա վոր նե րի միջև առ կա վե ճը լու-
ծող վե րա դաս դա տա կան ա տյան, ո րի կող մից ո րոշ վում է գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց-
նող «ի րա վա սու դա տա րա նը»։ Այլ կերպ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ո րոշ վում 
է ան ձի` ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող` «օ րեն քի հի ման 
վրա ստեղծ ված» դա տա րա նը։ Նման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, իր 
այս լի ա զո րու թյու նը գոր ծադ րե լիս, ի պաշ տո նե հան դես է գա լիս որ պես վե րա դաս դա տա կան 
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ա տյան, ո րի կող մից այդ ա ռու մով հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յա ցու մը պա րու նա կում է 
ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման տար րեր։ Մինչ դեռ, հարկ է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 162-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դա րա-
դա տու թյունն ի րա կա նաց նում են մի այն դա տա րան նե րը, ի սկ 163-րդ հոդ վա ծում նշ ված դա-
տա րան նե րի ցան կը սպա ռիչ է և չի պա րու նա կում նշում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի 
կող մից մի անձ նյա կար գով որ պես դա տա րան հան դես գա լու և գոր ծե րի ը նդ դա տու թյունն ու 
են թա կա յու թյու նը ո րո շե լու հնա րա վո րու թյան մա սին։ Ա վե լին, պետք է նկա տել, որ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հը չի հա մար վում սահ մա նադ րա կան ի նք նու րույն մար մին` պայ մա նա-
վոր ված այն հան գա ման քով, որ նա հան դես է գա լիս որ պես մի մի այն կո լե գի ալ կազ մով գոր-
ծող բարձ րա գույն դա տա կան ա տյա նի՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր։ Ո ւս տի, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման տար րեր պա րու նա-
կող՝ ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման ու ան ձի ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող` «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րա նը» 
ո րո շե լու լի ա զո րու թյու նը ող ջամ տո րեն հա կադր վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված` 
ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծա ռույթ կրող սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի 
շրջա նակն ամ րագ րող դրույթ նե րին։

 Վե րոգ րյա լը հիմք է տա լիս փաս տե լու, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգրքի 26-րդ հոդ վա ծով և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա-
սով, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րի 
ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու թյու նը չի բխում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի` որ պես Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ներ կա յա ցուց չա կան և կազ մա-
կերպ չա կան բնույ թի լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված սուբյեկ տի ի րա վա կան կար գա վի ճա կից և 
վտան գում է բա ցա ռա պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված դա տա րան նե րի կող մից 
ար դա րա դա տու թյան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու պա հան ջը։

II. Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րի պաշտ պա նու թյունն ու դա տա
կան մար մին նե րի միջև գոր ծա ռու թային կա պի ա պա հո վու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա
խա գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա
կար գի պայ ման նե րում.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան մա սին 
վե ճի լու ծում ի րա կա նաց վում է մի անձ նյա կար գով` ա ռանց ե րաշ խա վո րե լու քա ղա քա ցի ա-
կան, քրե ա կան կամ վար չա կան գոր ծով շա հագր գիռ ան ձանց` ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող` լս ված լի նե լու ի րա վուն քը` ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող մյուս տար րի` «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» դա տա րա-
նի ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում։ Այս ա ռու մով, սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի պայ ման նե րում, 
քրե ա կան, քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան գոր ծով շա հագր գիռ ան ձինք հնա րա վո րու թյուն 
չու նեն դիր քո րո շում ներ կա յաց նել՝ ի րենց ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին ու ղ ղա կի ո-
րեն ա ռնչ վող՝ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նող դա տա րա նը ո րո շե լու հար ցի վե րա բե րյալ։

 Բա ցի այդ, հարկ է ը նդ գծել, որ ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան մա սին վե ճի լուծ ման 
շր ջա նա կում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ո րոշ ված դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն, հա մար-
վում է «ի րա վա սու դա տա րան», ին չը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ո րոշ ման ի րա վա-
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չա փու թյու նը վի ճար կե լու և ան մի ջա կա նո րեն ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջո ցի ի րա վուն քից օ գտ վե լու ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, prima facie 
խնդ րա հա րույց է դարձ նում հե տա գա յում` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վերջ նա կան ո րո-
շու մը բո ղո քար կե լիս նաև գոր ծի ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան հար ցի վի ճար կու մը 
վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րում։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով տր ված ձևա կեր պու մից հետ ևում է, որ ը նդ դա-
տու թյան կամ են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վե ճի լուծ ման ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նա խա գա հի կող մից կա յաց վող ո րո շու մը վերջ նա կան է, և շա հագր գիռ ան ձինք այլևս հնա-
րա վո րու թյուն չեն ու նե նա լու վի ճար կել քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց րած 
դա տա րա նի պատ շա ճու թյու նը։

 Մի ա ժա մա նակ, պետք է նշել, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից կոնկ րետ գոր-
ծով ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան մա սին վե ճի լու ծու մից հե տո, գոր ծի քն նու թյունն 
ի րա կա նաց րած դա տա րա նի պատ շա ճու թյու նը հե տա գա յում` վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
հետ մի ա սին վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյունն ըն թա ցա կար գային ա ռու մով դառ նում է խնդ րա-
հա րույց, քա նի որ prima facie վտանգ վում է դա տա կան մար մին նե րի միջև գոր ծա ռու թային 
կա պի ա պա հով ման սկզ բուն քը։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող-
մից ո րոշ ված դա տա րա նի կող մից քրե ա կան, քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան գոր ծի քննու-
թյունն ի րա կա նաց նե լուց հե տո, շա հագր գիռ ան ձանց կող մից այդ դա տա րա նի` «օ րեն քի հի-
ման վրա ստեղծ ված» լի նե լը վե րաքն նիչ ա տյա նում վի ճար կե լու դեպ քում կս տաց վի այն պես, 
որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ը ստ է ու թյան պետք է վե րա նայի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա-
հի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը։ Մինչ դեռ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 172-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով, վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը լի ա զոր ված են վե րա նայե լու բա ցա ռա պես ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը։ 

Ա վե լին, բարձ րաց ված խն դիրն ա ռա վել ակ նա ռու ձևով կա րող է ար տա հայտ վել Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ո րոշ ված` քրե ա կան, քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան գոր-
ծի ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան ի րա վա չա փու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 172-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված գոր ծա ռույ թի շրջա-
նակ նե րում վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կե լու դեպ քում։ Հարց է ա ռա ջա նում, ա րդյո՞ք 
նման պա րա գա յում առ կա չի լի նի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի մաս նակ ցու թյունն այդ 
գոր ծի քն նու թյա նը բա ցա ռող հան գա մանք, և նույ նիսկ այդ դեպ քում, ան կողմ ա կալ դի տոր դի 
տե սան կյու նից, Վճ ռա բեկ դա տա րա նում այդ հար ցի քն նար կում ա րդյո՞ք կհա մա պա տաս խա-
նի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րին։

 Պետք է փաս տել, որ ա ռանց ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րի ա պա-
հով ման ըն թա ցա կար գի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից քրե ա կան, քա ղա քա-
ցի ա կան կամ վար չա կան գոր ծի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ մամբ 
«ի րա վա սու դա տա րա նի» ո րոշ ման կա ռու ցա կար գը խնդ րա հա րույց է։ Ը նդ դա տու թյան և են-
թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման մի ակ ըն դու նե լի ճա նա պար հը պետք է լի նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կամ մաս նա գի տաց ված դա տա րա նի կա յաց-
րած վերջ նա կան ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի-
ջո ցի հայց ման ե ղա նա կով` գոր ծի պատ շաճ ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան հար ցի վի-
ճար կու մը վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րում19։ Այլ կերպ, շա հագր գիռ ան ձանց հիմ ա րար 

19 Այս ա ռու մով պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ ը նդ դա տու թյան կա նո նե րի խախ տու մը դա տա վա րա կան օ րեն քի 
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ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման նկա տա ռում ե րով, պետք է հրա ժար վել ը նդ դա տու թյան կամ 
են թա կա յու թյան վե ճե րի նա խա ձեռն ման գոր ծող ըն թա ցա կար գից, ո րն ի սկզ բա նե նաև բա-
ցա կայել է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում, և տաս նա մյակ ներ շա րու նակ, ը նդ դա տու-
թյան կամ են թա կա յու թյան վե ճե րը լուծ վել են վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րում այդ հար-
ցե րը բարձ րաց նե լու ըն թա ցա կար գով։ Պետք է փաս տել, որ ա նըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, 
ե րբ ան ձն իր ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով հայց է ներ
կա յաց նում դա տա րան, ի սկ դա տա րան նե րը լի նե լով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե
լու գոր ծա ռույ թը կրող մի ակ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը, այն քն նու թյան առ նե լու 
փո խա րեն, նա խա ձեռ նում են ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան վե ճեր` այդ կերպ նաև 
վտան գե լով դա տա րա նից ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցող ան ձի ար դար դա տաքն
նու թյան ի րա վուն քը։ Վեր ջի վեր ջո, ի նչ պես նշել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ, ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն-
քից ա ծանց վում է պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս-
տեղծ, թե՛ ի րա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս։ Դա են թադ րում է, մի դեպ քում, 
օ րենսդ րի պար տա կա նու թյու նը` լի ար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն և 
մե խա նիզմ եր ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մից՝ ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նու թյու-
նը` ա ռանց բա ցա ռու թյուն նե րի քն նարկ ման ըն դու նել ան ձանց կող մից օ րի նա կան կար գով 
ի րեն ու ղղ ված դի մում ե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն՝ 
ի րենց ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախ տում ե րից։ 

Դա տա րա նի` ար դա րա դա տու թյան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու մի ակ հիմ քը օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով ի րեն ու ղղ ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան պա հանջ պա րու նա կող դի-
մում ե րի քն նու թյունն է։ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը որ ևէ հայե ցո ղու թյուն չու նի օ րեն քին 
հա մա պա տաս խա նող դի մու մին ըն թացք տա լու կամ չտա լու հար ցում` այն պետք է ըն դուն
վի վա րույթ և քնն վի ան վե րա պա հո րեն և ա ռանց որ ևէ բա ցա ռու թյան20։

 Վերն ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո պետք է նկա տի ու նե նալ, 
որ «ի րա վա սու դա տա րա նի» կամ նույն՝ «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» դա տա րա նի ե րաշ-
խի քի հետ ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է նաև ի նք նա բա ցար կի ի նս տի տու տը, ո րը կոչ ված է 
ար դա րա դա տու թյան բնա գա վա ռում ե րաշ խա վո րե լու օբյեկ տիվ և ա նա չառ ո րո շում ե րի կա-
յա ցու մը` ի նչ պես ըն թա ցա կար գային (դա տա վա րա կան), այն պես էլ նյու թա կան ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն ներ կար գա վո րե լիս, և կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու դա տա կան իշ խա նու թյան ան-
կա խու թյու նը, ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, ան կողմ ա կա լու թյու նը։ Սա կայն, 
ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ա ռեր ևույթ հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի նք նա բա ցար կի միջ-
նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը են թա կա է վի ճարկ ման մի մի այն ը ստ է ու թյան գոր-
ծով կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում։ Մաս նա վո րա-
պես, ի նչ պես նշել է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ կա յաց ված ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու-

է ա կան խախ տում է և դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք։ Հարկ է հի շա տա կել նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի քրե ա կան պա լա տի՝ 2011 թվա կա նի հու լի սի 13-ի՝ Մ. Է լո յա նի և մյուս նե րի վե րա բե րյալ թիվ Ե ԿԴ/0211/01/10 
գոր ծով ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով քրե ա կան գոր ծի՝ հե տաձգ ված կար գով 
բո ղո քարկ ված պատ շաճ ը նդ դա տու թյան հար ցը՝ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քրե ա կան գոր ծի քն նու-
թյու նը չի ի րա կա նաց վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ը նդ դա տու թյան կա նո նե րի 
պահ պան մամբ, ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են տա րած քային հատ կա նիշ նե րով քրե ա կան գոր ծի ը նդ-
դա տու թյան ո րոշ ման կա նոն նե րը, չեն պար զել, թե որ դա տա րա նին է ը նդ դա տյա գոր ծը:
20 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 28-ի թիվ ՍԴՈ-719 ո րո շու մը, 6-րդ կետ:
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թյան բա ցա կա յու թյու նը և, մի ա ժա մա նակ՝ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քում դա տա վո րի ի նք նա-
բա ցար կի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի առ կա յու թյունն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 
չեն կա րող մեկ նա բան վել այն պես, որ բա ցառ վի այդ պի սի ո րո շում ե րի վի ճարկ ման ի րա վուն-
քը` ի նք նա բա ցար կի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու դեպ քում` ը ստ է ու թյան գոր ծով կա յաց
ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում։ Այս ա ռու մով Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն ը նդ գծել է նաև, որ որ պես կա նոն, օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման պրակ տի
կա յում գե րա պատ վու թյու նը տր վում է ոչ թե ի նք նա բա ցար կի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու 
մա սին ո րոշ ման ան մի ջա կան բո ղո քարկ մա նը, ո րը լուրջ վտանգ կա րող է ներ կա յաց նել 
գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լու սկզ բուն քի ի րաց ման հար ցում, այլ, այս պես կոչ ված, 
« հե տաձգ ված բո ղո քարկ մա նը»` գոր ծով կա յաց րած ո րոշ ման բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե
րում դրա քն նու թյա նը, ո րը նույն պես ա պա հո վում է դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյան ե րաշ
խա վոր ման հար ցում կող մե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը21։ Նշ վա ծը հա մա պա տաս խա նում 
է նաև Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ « Քա ղա քա ցի ա կան և տն տե սա կան 
գոր ծե րով բո ղո քարկ ման հա մա կար գե րի և ըն թա ցա կար գե րի ու դրանց գոր ծառ նու թյան կա-
տա րե լա գործ ման մա սին» թիվ R 95 (5) հանձ նա րա րա կա նի դրույթ նե րին22։

Ն կա տի ու նե նա լով, որ ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան լուծ ման հետ կապ ված հար ցերն 
«ի րա վա սու դա տա րա նը» ո րո շե լու դեպ քում նույ նաբ նույթ են ի նք նա բա ցար կի հար ցը քն նար-
կե լիս «ի րա վա սու դա տա րա նի» ո րոշ ման հար ցի հետ, քա նի որ ա ռնչ վում են նույն՝ «օ րեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված» դա տա րա նի ե րաշ խի քի պաշտ պա նու թյան հետ, դա տա րա նի պատ-
շաճ ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ հար ցե րը ևս պետք է քն նարկ ման ա ռար-
կա դարձ վեն ը ստ է ու թյան գոր ծով կա յաց վող վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման 
շր ջա նակ նե րում։ Այս ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր է ը նդ գծել, որ ի նչ պես նշել է Սահ մա նադ
րա կան դա տա րա նը, մի ջազ գային ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում զար գա նում է այն տեն
դեն ցը, հա մա ձայն ո րի` առ կա է մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի ան մի ջա կան բո ղո քարկ
ման հնա րա վո րու թյու նը նվա զա գույ նի հասց նե լու և դրանց « հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման» 
կար գին նա խա պատ վու թյուն տա լու ը նդ հա նուր մի տում23։

 Վե րոն շյա լի ա ռու մով մի ջազ գային փոր ձի ու սում ա սի րու թյու նը ևս վկա յում է այն մա սին, 
որ մի շարք ե րկր նե րում ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի նա խա ձեռ նում 
ար գել ված է օ րեն քի ու ժով (ex lege) կամ այդ պի սի ըն թա ցա կարգ առ հա սա րակ նա խա տես ված 
չէ: Մաս նա վո րա պես, այդ պի սի մո տե ցում է որ դեգր ված, ի թիվս այլ ե րկր նե րի՝ Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան24 և քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րում25, Լատ վի այի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան26 և քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րում27, Ո ւկ-
րաի նայի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան28 և քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե-
րում29: 

21 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2010 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ի թիվ ՍԴՈ-918 ո րո շու մը, 6-րդ կետ։
22 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ « Քա ղա քա ցի ա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով բո ղո քարկ-
ման հա մա կար գե րի և ըն թա ցա կար գե րի ու դրանց գոր ծառ նու թյան կա տա րե լա գործ ման մա սին» 1995 թվա կա նի 
փետր վա րի 7-ի թիվ R 95 (5) հանձ նա րա րա կա նը, հոդ ված 3։
23 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2015 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի թիվ ՍԴՈ-1191 ո րո շու մը, կետ 8։
24 Տե՛ս Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծը։
25 Տե՛ս Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 36-րդ հոդ վա ծը։
26 Տե՛ս Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծը։
27 Տե՛ս Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 446-րդ հոդ վա ծը։
28 Տե՛ս Ո ւկ րաի նայի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծը։
29 Տե՛ս Ո ւկ րաի նայի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 34-րդ հոդ վա ծը։
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Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, գտ նում ե նք, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծով և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սով, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գոր ծե-
րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման՝ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա-
խա գա հին վե րա պահ ված լի ա զո րու թյու նը խախ տում է դա տա կան մար մին նե րի միջև գոր ծա-
ռու թային կա պը և վտան գում է ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան հիմ ա րար ի րա վունք ներն ու 
դրա բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող` «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» դա տա րա նի կող մից գոր-
ծը քն նու թյան առ նե լու ե րաշ խի քը։

III. Դա տա վո րի մաս նա գի տաց ման սկզ բուն քի ա պա հո վու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա
խա գա հի կող մից ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու
թյան հա մա տեքս տում.

 Դա տա վոր նե րի մաս նա գի տաց ման սկզ բունքն ու նի ա ռանց քային նշա նա կու թյուն՝ ո րա կյալ 
ար դա րա դա տու թյան ա պա հով ման գոր ծում։ Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան 
խորհր դի` « Դա տա վոր նե րի մաս նա գի տաց ման մա սին» թիվ 15 (2012) կար ծի քի հա մա ձայն` 
մաս նա գի տա ցու մը հա ճախ ա ռա ջա նում է ի րա վուն քի ո լոր տում փո փո խու թյուն նե րին հա մա-
պա տաս խա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից և ոչ թե մի տում ա վոր ը նտ րու թյան ար դյունք է: Նոր 
օ րենսդ րա կան ակ տե րի մշ տա կան ըն դու նու մը, լի նի դա մի ջազ գային, եվ րո պա կան թե ներ-
պե տա կան ի րա վուն քի ո լորտ նե րում, կամ փո փոխ վող նա խա դե պը և տե սու թյու նը ի րա վա-
կան գի տու թյու նը դարձ նում են չա փա զանց ը նդ գր կուն և բարդ: Դա տա վո րի հա մար դժ վար 
է տի րա պե տել բո լոր այդ ո լորտ նե րին: Մինչ դեռ հա սա րա կու թյու նը և դա տա վա րու թյան կող-
մերն ա վե լի ու ա վե լի մեծ պա հանջ ներ են ա ռա ջադ րում դա տա րան նե րի պրո ֆե սի ո նա լիզ մի 
և ար դյու նա վե տու թյան ա ռում ե րով: Դա տա վոր նե րի մաս նա գի տա ցու մը կա րող է ա պա հո վել, 
որ նրանք տի րա պե տեն հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի և փոր ձա ռու թյան ի րենց ի րա վա-
սու թյան ո լոր տում30։

Թ վարկ ված հան գա մանք նե րի հի ման վրա պետք է նաև ար ձա նագ րել, որ ը ստ ի րա վուն քի 
ճյու ղե րի` հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան ա պա հո վու մը նպաս-
տում է դա տա վո րի հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը` բարձ րաց նե լով այդ ի րա վուն քի ճյու ղի 
շրջա նակ նե րում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյան աս տի ճա նը։ 
Պար բե րա բար ի րա վուն քի տար բեր ո լորտ նե րում նոր օ րենսդ րա կան ակ տե րի ըն դուն մա նը 
հետ ևե լու, ներ պե տա կան և մի ջազ գային նա խա դե պային ի րա վուն քին ծա նո թա նա լու, գի-
տա գործ նա կան հմ տու թյուն նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու նկա տա ռում ե րով, դա տա վոր նե րին 
ա ռն վազն ը ստ ի րա վուն քի ճյու ղե րի մաս նա գի տաց ման տար բե րա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վա ղուց դար ձել է հրա մա յա կան և նե րառ վել դա տաի րա-
վա կան բա րե փո խում ե րի զար գաց ման օ րա կար գում։ Այս պես, ե թե մինչև 2009 թվա կա նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բո լոր դա տա վոր նե րը քն նում է ին ի նչ պես քա ղա քա ցիա-
կան, այն պես էլ քրե ա կան գոր ծեր, ա պա 2009 թվա կա նից սկ սած` ի նչ պես դա տա վոր նե րի 
թեկ նա ծու նե րի ըն դու նե լու թյու նը, այն պես էլ գոր ծող դա տա վոր նե րի կող մից գոր ծե րի քն նու-
թյունն ի րա կա նաց վում է ը ստ հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ման։ Ա վե լին, ե թե մինչև 2018 

30 Տե՛ս Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի` « Դա տա վոր նե րի մաս նա գի տաց ման մա սին» 
թիվ 15 (2012) կար ծի քը, կետ 8:
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թվա կա նը, ել նե լով քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա-
տա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծե րի քա նա կից, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր քն նող դա տա վոր-
նե րը ևս ի րա կա նաց նում է ին այդ գոր ծե րի քն նու թյու նը, ա պա 2018 թվա կա նից նշ ված գոր-
ծե րը քն նում են բա ցա ռա պես քրե ա կան մաս նա գի տա ցում ու նե ցող դա տա վոր նե րը։ Ա վե լին, 
2018 թվա կա նին ըն դուն ված՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քում ներդր ված լու ծում ե րով ը ստ մաս նա գի տաց ման գոր ծե րի քն նու-
թյան ի րա կա նա ցում ամ րագր վել է որ պես սկզ բունք՝ նշե լով, որ դա տա վոր նե րի միջև գոր ծե-
րը բաշխ վում են բա ցա ռա պես մաս նա գի տաց ման սկզ բուն քի հի ման վրա։

 Վե րը ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հարկ է նկա տել, որ թեև 
ներ կա յումս գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան բո լոր դա տա վոր նե րը գոր ծե րը քն նու թյան են առ նում ը ստ ի րենց մաս նա գի տաց-
ման սկզ բուն քի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը՝ լի նե լով այս կամ այն մաս նա գի տաց մամբ 
(կամ քրե ա կան, կամ քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան) պա լա տի դա տա վոր, ը նդ դա տու թյան 
և են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րը լու ծում է ի հա կադ րում նշ ված կար ևո րա գույն ու գործ նա-
կա նում ի րեն ար դա րաց րած սկզ բուն քի։ Փաս տո րեն, սահ մա նադ րաի րա վա կան վե ճի ա ռար-
կա ի րա վա կար գա վո րում ե րից հետ ևում է, որ ան կախ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի 
մաս նա գի տա ցու մից, վեր ջինս ու նի ու նի վեր սալ ի րա վա սու թյուն և լի ա զոր ված է լու ծե լու քա-
ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան գոր ծե րով ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան հետ 
կապ ված վե ճե րը։ Մինչ դեռ, նշ ված մո տե ցում ըն դու նե լի լի նել չի կա րող և վտան գում է ան ձի` 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը, հատ կա պես այն 
դեպ քում, ե րբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից կոնկ րետ գոր ծով ո րոշ ված դա տա-
րա նը հա մար վում է «ի րա վա սու դա տա րան»։ 

Ընդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան վե ճե րի նա խա ձեռն ման վեր ջին տա րի նե րի վի ճա-
կագրու թյան ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս հետ ևյալ պատ կե րը.

 2018  2019  2020
Քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րով  1  16  71

Ք րե ա կան 
գոր ծե րով  4  5  8

 Վե րոն շյա լից ա կն հայտ է, որ պայ մա նա վոր ված նոր օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի ըն-
դուն մամբ, ո րոն ցով է ա պես ըն դար ձակ վել է այն գոր ծե րի շր ջա նա կը, ո րոն ցով նա խա տես ված 
է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին` ը նդ դա տու թյան կամ են թա կա յու թյան մա սին վե ճե րով 
դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը, վեր ջին տար վա ըն թաց քում շեշ տա կի ո րեն ա ճել է Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի նա խա գա հի ա ռջև բարձ րաց վող վե ճե րի թի վը, ը նդ ո րում` հատ կա պես քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րով։ 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ պետք է փաս տել, որ պայ մա նա վոր ված ը նդ դա տու թյան և են-
թա կա յու թյան տե սակ նե րով, հատ կա նիշ նե րով (ա ռար կա յա կան, տա րած քային (forum delicti 
commissi), սուբյեկ տային, այ լընտ րան քային, ը ստ գոր ծե րի փոխ կապ վա ծու թյան (forum 
connexitatis)), դրանց հա րա բե րակ ցու թյամբ՝ ի րա վուն քի կոնկ րետ ճյու ղին բնո րոշ ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով, գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան ո րո շու մը պա հան ջում է հա-
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մա պա տաս խան ո լոր տի նեղ մաս նա գի տա ցում։ Այս հա մա տեքս տում պետք է նկա տի ու նե նալ 
նաև ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան ի նս տի տուտ նե րի ա ռանց քային նշա նա կու թյունն այն 
ա ռու մով, որ դրանց հի ման վրա է ո րոշ վում, թե որ դա տա րանն է «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ-
ված», ու ս տի և ի րա վա սու քն նել դա տա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցող ան ձի գոր ծը։ Մինչ դեռ, 
հա մա պա տաս խան նեղ մաս նա գի տաց ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, գոր ծը քն նու-
թյան առ նե լու ի րա վա սու դա տա րա նի և ը ստ այդմ՝ նաև «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» դա-
տա րա նի ոչ ճիշտ ո րո շու մը կա րող է հան գեց նել դա տա կան սխալ նե րի՝ վտան գի տակ դնե լով 
ան ձի՝ ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան հիմ ա րար ի րա վուն քը։

 Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նկա տել, որ թեև ներ կա յումս ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քում ո րո շա կի ո րեն լուծ վել է մաս նա գի տաց ման ա ռու մով առ-
կա խն դի րը` քրե ա կան գոր ծե րով ը նդ դա տու թյան հետ կապ ված վե ճե րի լուծ ման ի րա վա սու-
թյու նը վե րա պա հե լով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տի նա խա գա հին31, սա կայն 
սույն հոդ վա ծում բարձ րաց ված մյուս հիմ ախն դիր նե րը նույ նու թյամբ շա րու նա կում են մալ 
ար դի ա կան` հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տի նա խա գա հի 
կող մից ը նդ դա տու թյան հետ կապ ված վե ճի լուծ ման կա ռու ցա կարգն mutatis mutandis նույն 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով ան հա մա տե ղե լի է նաև վեր ջի նիս ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
հետ և կր կին վտան գում է ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րի պաշտ-
պա նու թյունն ու դա տա կան մար մին նե րի միջև գոր ծա ռու թային կա պը։ Ը նդ ո րում, ու շադ րու-
թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ նոր օ րենսգր քում օգ տա գործ վում է հետ ևյալ ձևա կեր-
պու մը « վա րույ թի ը նդ դա տու թյան հար ցը հն գօ րյա ժամ կե տում վերջ նա կա նա պես լուծ վում է 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տի նա խա գա հի ո րոշ մամբ», որ պի սի պայ ման նե րում 
« վերջ նա կա նա պես լուծ վում է» ձևա կերպ մամբ ա ռաջ են գա լիս այն նույն խն դիր նե րը, ո րոնք 
ներ կա յումս առ կա են քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծում օգ-
տա գործ վող «ի րա վա սու դա տա րան» ձևա կերպ ման դեպ քում և ո րի վե րա բե րյալ սույն հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց րե ցինք մեր մո տե ցում երն ու հիմ ա վո րում ե րը։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, գտ նում ե նք, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա-
հի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծով և «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող 
օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան մա-
սին վե ճե րի լուծ ման լի ա զո րու թյու նը խախ տում է գոր ծի քն նու թյունն ը ստ հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տաց ման դա տա վո րի կող մից ա պա հո վե լու սկզ բուն քը և ը ստ այդմ՝ նաև ան ձի՝ ար-
դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան հիմ ա րար ի րա վուն քը:

 Հարկ է նշել, որ սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց ված հիմ ախն դիր նե րը 
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի՝ 2021 թվա կա նի մայի սի 3-ի դի մու մով բարձ րաց վել են 
նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ա ռաջ, ո րը 2021 թվա կա նի հու նի սի 25-ի թիվ ՍԴԱՈ-
123 ո րոշ մամբ մեր ժել է դի մու մը վա րույթ ըն դու նել՝ ֆոր մալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ՝ գտ նե լով, 
որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու պատ շաճ 
սուբյեկտ չէ։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ սահ մա նա դի րը Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան դի մե լու ի րա վունք է վե րա պա հել, ի թիվս այլ սուբյեկտ նե րի, նաև դա տա րան նե-
րին՝ մի ա ժա մա նակ հս տակ սահ մա նե լով, թե ո րոնք են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծող դա տա րան նե րը։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

31 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի 263-րդ հոդ վա ծը, www.arlis.am կայ քում։
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նա խա գա հի՝ խնդ րո ա ռար կա լի ա զո րու թյունն ը ստ է ու թյան դա տա կան վար չա րա րու թյան 
ի րա կա նա ցում է, այդ լի ա զո րու թյան ի րա կա նա ցում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցում չի 
հա մար վում։ 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նա խա գա հին վե րա պահ ված՝ ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան վե ճե րի լուծ ման 
լի ա զո րու թյու նը դա սա կան ի մաս տով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցում չէ։ Սա կայն նշ ված 
լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը բնո րոշ հատ կա նիշ-
նե րի առ հա սա րակ բա ցա ռում ըն դու նե լի հա մար վել չի կա րող։ Ի նչ պես դի մու մում, այն պես էլ 
սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում այն դի տարկ վում է որ պես ար դա րա դա տու թյան ի րա-
կա նաց ման տար րեր պա րու նա կող լի ա զո րու թյուն։ Այլ կերպ, սկ սած այն պա հից, ե րբ Վճռա-
բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը լու ծում է ի րա վա կան վեճ եր կու մար մին նե րի միջև, ո րն էլ դոկտ-
րի նալ աղ բյուր նե րի հա մա ձայն` ըն կած է ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման հայե ցա կար գի 
հիմ քում32, այն են թա կա է դի տարկ ման որ պես ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման տար րեր 
պա րու նա կող գոր ծու նե ու թյան հա տուկ տե սակ։ Որ պես օ րի նակ` պետք է նշել, որ ՀՀ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը, ո րն օ ժտ ված է բա ցա ռա պես սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ, 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն-
նե րի ար դյուն քում ստա ցավ նաև սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան 
լի ա զո րու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ա ռա ջա ցող վե ճե րը լու ծե լու գոր ծա ռույթ։ Նման պայ ման-
նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի կող մից ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի միջև 
գոր ծե րի քն նու թյան ի րա վա սու թյան ա ռն չու թյամբ ա ռա ջա ցող վե ճե րի լու ծու մը նույն պես են-
թա կա է դի տարկ ման որ պես ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման տար րեր պա րու նա կող 
գոր ծու նե ու թյան հա տուկ տե սակ։ Մի ա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով, որ նշ ված լի ա զո րու թյու նը 
գոր ծադրե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահն ի րա կա նաց նում է դա տա րան նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի բո վան դա կային քն նու թյուն, վեր լու ծում ը նդ դա-
տու թյան կամ են թա կա յու թյան հետ կապ ված ի րա վա կան նոր մե րը և ը ստ այդմ լու ծում բարձ-
րաց ված ի րա վա կան վե ճը՝ դժ վար է հա մա ձայ նել այն պնդ ման հետ, որ այդ լի ա զո րու թյան 
ի րա կա նա ցու մը դա տա կան վար չա րա րու թյան ի րա կա նա ցում է ։

Ն ման պայ ման նե րում է, որ վտանգ վում են ան ձի սահ մա նադ րա կան հիմ ա րար ի րա վունք-
նե րը, քա նի որ թեև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ օ ժտված 
չէ մի անձ նյա ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ, սա կայն ը նդ դա տու-
թյան և են թա կա յու թյան հետ կապ ված վե ճե րը լու ծե լիս և «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 
դա տա րա նը» ո րո շե լիս ipso facto հան դես է գա լիս որ պես դա տա րան։ 

Այ նու ա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2021 թվա կա նի 
հու նի սի 25-ի թիվ ՍԴԱՈ-123 ո րոշ մամբ մեր ժել է ներ կա յաց ված դի մու մը վա րույթ ըն դու նել, 
սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում բարձ րաց ված խն դիր նե րը շա րու նա կում են լի նել ար-
դի ա կան ու պար տա դիր լու ծում պա հան ջող, ու ս տի, կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է հրա տապ 
քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում բարձ-
րաց վող հար ցադ րում ե րը լու ծե լու հար ցը։

32 Տե՛ս John Rawls, The revised edition of a theory of justice, Cambridge, Massachusetts, published by Harvard University 
Press in 1999, է ջեր 3-6։
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Annotation. In the submitted article, the authors discuss the conceptual problems related to the realization of 
the authority of resolution of disputes of jurisdiction and subordination of cases. The authors analyze international 
standards and the main problematic issues related to the absence of appropriate guarantees. The authors provided 
justifications for the need to reform the regulations of procedural codes related to the resolution of disputes of 
jurisdiction and subordination of cases.

Аннотация. В данной статье анализируются концептуальные проблемы реализации председателем 
Кассационного суда РА полномочий о разрешении споров о подсудности и подведомственности дел. Авторы 
изучили международные стандарты и основные проблемы относительно отсутствия соответствующих 
гарантий. Авторы представили обоснования необходимости реформирования правового регулирования, 
предусмотренного действующими процессуальными кодексами и связанного с разрешением споров о 
подсудности и подведомственности дел.

 Բա նա լի բա ռեր - գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան և են թա կա յու թյան վե ճե րի լու ծում, ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վունք, ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք ներ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի ի րա վա կան կար գա վի ճակ: 

Keywords: resolution of disputes of jurisdiction and subordination of cases, right to a fair trial, procedural 
guarantees, legal status of the president of the Cassation Court.

Ключевые слова: разрешение споров о подсудности и подведомственности дел, право на справедливое 
судебное разбирательство, процессуальные гарантии, правовой статус председателя Кассационного 
суда.

Լ. Թադ ևո սյան  ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, էլ. հաս ցե ՝ l.z.tadevosyan@gmail.com:

Ա. Վար դա նյան  ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի փոր ձա գետ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 
Մեծ Բրի տա նի այի Է դին բուր գի հա մալ սա րա նի մա գիստ րա տու րայի ու նկն դիր, էլ. հաս ցե՝ arnoldvardanyan@
gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 03.11.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 03.11.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
ՀՀ դա տա վոր նե րի մի ու թյան գոր ծա դիր տնօ րեն, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան և կրի մի նա լիս տի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Վա հե Են գի բա րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:
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BASIC PRINCIPLES OF PARLIAMENTARISM

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

 Մի ջազ գային փոր ձի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ պառ-
լա մեն տա րիզ մի բա զի սային սկզ բունք ներն են ժո ղովր դի ի նք նիշ խան կամ քը, իշ խա նու թյուն-
նե րի բա ժան ման (տա րան ջատ ման) սկզ բուն քը, ժո ղովր դա վա րա կան ա զատ ը նտ րու թյուն նե-
րը, պառ լա մեն տի ո րո շիչ դե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի զար գա ցած հա մա կար գը:

 Պառ լա մեն տա րիզմ իր նեղ ի մաս տով, ը ստ է ու թյան, կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ և 
դրսևոր վել մի այն այն պայ ման նե րում, ե րբ պառ լա մեն տում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րից ոչ մե կը ման դատ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյա նը չի տի րա պե տում, հետ ևա բար՝ ի 
վի ճա կի չէ ձևա վո րել մի ա կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն: Մի այն այդ դեպ քում կա ռա վա րու-
թյունն ի րա կա նում պա տաս խա նատ վու թյուն կկ րի պառ լա մե տի ա ռաջ, կձ ևա վոր վի պառ լա-
մեն տա կան հիմ քով, ի սկ պե տու թյան ղե կա վա րի ի րա վա սու թյուն նե րը սահ մա նա փակ և զգու-
շա վոր բնույթ կկ րեն: 

Ինչ պես նշում է Ն.Կա րե ևը՝ «… Պա տա հա կան չէ, որ այն պե տու թյուն նե րի թվում, ո րոնց 
բնո րոշ է պառ լա մեն տա րիզ մը, չկա մե կը, որ տեղ օ րենս դիր մար մի նը կխա ղար ի րոք ղե կա-
վար դեր: Հա մե նայն դեպս, այ սօր վա դրու թյամբ դա այդ պես է1»: Նույ նիսկ Մեծ Բրի տա նի ա յում 
կա ռա վա րու թյու նը կազմ ված է պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյա նը վե րահս կող կու սակ ցու-
թյան ա ռաջ նորդ նե րից, ին չի ար դյուն քում պառ լա մեն տը մի այն իշ խող կու սակ ցու թյան ներ քին 
պա ռակտ ման դեպ քում կա րող է ան վս տա հու թյուն հայտ նել կա ռա վա րու թյա նը: Նման ի րա-
վի ճա կում կա ռա վա րու թյու նը դառ նում է պե տա կան բա զում կար ևոր ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
կենտ րոն, չբա ցա ռե լով պառ լա մեն տի վրա հս կո ղու թյու նը և նրա ղե կա վա րու մը կու սակ ցա-
կան-կար գա պա հա կան լծակ նե րի մի ջո ցով: Ա ռա վել ա կնհայ տո րեն դա դրս ևոր վում է ե րկ կու-

1 Տե՛ս Кареев Н. И., Происхождение современного народно-правового государства: исторический очерк конститу-
ционных учреждений и учений до середины XIX века, М., 2014:
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սակ ցա կան հա մա կար գում: Նա խա գա հա կան հան րա պե տու թյուն նե րում պառ լա մեն տը, որ-
պես կա նոն, նա խա գա հի ի րա վա սու թյուն նե րի սահ մա նա փա կիչ չէ, ո րը փաս տո րեն (դե ֆակ-
տո) դառ նում է ան փո խա րի նե լի: Նմա նօ րի նակ ե րկր նե րում պե տու թյան ղե կա վա րի (իշ խող 
կու սակ ցու թյան, ի սկ եր բեմ` նույ նիսկ մի ակ օ րի նա կան գոր ծող կու սակ ցու թյան ա ռաջ նոր դի) 
ձեռ քում եր բեմ կենտ րո նաց վում է ան սահ ման իշ խա նու թյուն, ո րը նրան թույլ է տա լիս, ը ստ 
է ու թյան, մի անձ նյա կա ռա վա րե լու եր կի րը, ան կախ սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված իշ խա-
նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման և ռո տա ցի այի սկզ բուն քի առ կա յու թյու նից: Մեր կար ծի քով, 
պառ լա մեն տա րիզ մի հի մունք նե րից (բա զի սային հիմ քե րից) հե ռա ցու մը, գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյան գերհ զո րա ցումն ի վաս մյուս ճյու ղե րի, հան գեց նում է կա ռա վար ման փաս տա ցի ո րեն 
այլ ձևի, մաս նա վո րա պես՝ մո նոկ րա տիկ հան րա պե տու թյան ա ռա ջաց ման:

 Պրոֆ. Ս. Ա վա գյան ցը նշում է. « Չի կա րե լի հաշ վի չառ նել, որ պառ լա մեն տա րիզ մի պայ-
ման նե րում գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի ի նք նու րույ նու թյունն ա պա հո վող (այդ թվում՝ 
փո խա դարձ ներ գոր ծու թյան հնա րա վո րու թյան մի ջո ցով) զս պում ե րի և հա կակ շիռ նե րի հա-
մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը և նույ նիսկ դրա գո յու թյունն ի սկ, մեծ չա փով կախ ված է ոչ 
այն քան սահ մա նադ րու թյան տեքս տի մեջ հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի առ կա յու թյու նից, 
որ քան քա ղա քա կան վեր նա խա վե րի հատ կա նիշ նե րից: Դրանց բևե ռաց ման աս տի ճա նը և հա-
մախմբ վե լու ըն դու նա կու թյու նը, խմ բային ու հա մընդ հա նուր շա հե րի միջև հա վա սա րակշռու-
թյուն ա պա հո վե լու ըն դու նա կու թյու նը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ հե տա դարձ 
կա պի մա կար դա կը ըն դու նակ են լր ջո րեն դե ֆոր մաց նել սահ մա նադ րա կան նմու շօ րի նա կը 
(մո դե լը), պառ լա մեն տա րիզմն ի ջեց նել մինչև ներ վեր նա խա վային հա կա մար տու թյու նը ծած-
կող պո պու լիս տա կան « շիր մայի» աս տի ճա նի2»: 

Մեր կար ծի քով, ևս մեկ կար ևոր տարր է նաև պառ լա մեն տին տրա մադր վող ի րա վա սու-
թյուն նե րի պատ շաճ ծա վա լը: Ժո ղովր դի ի նք նիշ խան կամ քը պառ լա մեն տա րիզ մի օ րոք կյան-
քի է կոչ վում ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն նե րի արդյուն քում ձևա վոր ված և օ րենս դիր, 
ֆի նան սա բյու ջե տային, վե րահս կիչ ա ռաձ նաշ նորհ նե րով օ ժտ ված ներ կա յա ցուց չա կան մարմ-
նի կող մից: Պրոֆ. Վ. Ո ւս տի նո վը նկա տում է «..Այդ գոր ծա ռույթ նե րի կոնկ րետ ծա վա լից (այ-
սինքն՝ պառ լա մեն տի հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման աս տի ճա նից) կախ ված՝ 
ո րոշ վում է պառ լա մեն տի` տվյալ պե տա կան ռե ժի մը բնու թագ րող «ար տո նյա լու թյու նը» կամ 
« սեղմ վա ծու թյու նը»3»: 

Հարկ է նշել, որ նման ա կու մային (ի մի տա ցի ոն) պառ լա մեն տա րիզ մի ա մե նաբ նո րոշ և ան-
սխալ նշան նե րից է պառ լա մեն տի քա ղա քա կան և ի րա վա բա նա կան կար գա վի ճակ նե րի միջև 
ե ղած խզու մը, ո րի դեպ քում ներ կա յա ցուց չա կան մարմ ի առ կա հնա րա վո րու թյուն ներն ան-
հա մե մատ ա վե լի աղ քա տիկ են, քան օ րեն քի տա ռով սահ ման ված նե րը: 

Պառ լա մեն տի գլ խա վոր գոր ծա ռույթն օ րենսդ րա կան գոր ծա ռույթն է, այ սինքն՝ բարձ րա-
գույն ի րա վա բա նա կան ու ժի նոր մա տի վային ակ տե րի ըն դու նու մը, ո րոն ցում ա ռա վել ամ բող-
ջու թյամբ ար տա հայտ վում է ը նդ հա նուր (հան րային) շա հը: Են թադր վում է (ըն դուն վում է որ-
պես կան խա վար կած), որ հենց դրա ձեռք բեր մանն է ու ղղ ված ժո ղովր դի կամ քը: Հետ ևա բար, 
ը ստ մեզ՝ այն բա նից, թե որ քան ամ բող ջա կան են օ րենք նե րում ամ րագր ված նոր մե րը (կա-

2 Տե՛ս Авакьян С. А., Парламентаризм и России: идеи и решения // Вестник Моск. ун-та Сер. «Право», 2006, № 2, 
էջ 7:
3 Տե՛ս Устинов В. М., Учение о народном представительстве: Идея народ ного представительства в Англии и 
Франции до начала XIX в. Т. 1. M.: Тип. «Печ. дело», 1912:
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նոն նե րը) ար տա ցո լում հան րային շա հը, ու ղ ղա կի ո րեն կախ ված է ի նչ պես նոր մե րի լե գի տի-
մու թյու նը, այն պես էլ պառ լա մեն տա րիզ մի ի րա կան լի նե լը: 

Պա կաս կար ևոր չէ նաև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, քա նի 
որ պրոֆ. Ա. Ավ տո նո մա վի մեկ նու թյամբ` « Հենց դա է ա ռա վել հա ճախ «ո գեշն չում» հա կա ժո-
ղովր դա վա րա կան, ավ տո րի տար մի տում ե րը, և նաև շատ հա ճախ բյու ջե ի մի ջոց նե րի հետ 
կապ ված չա րա շա հում ե րում գլ խա վոր մե ղա վորն է4»: 

 Պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան խոր քային պա հան ջը պատ ճա ռա բան վում է ոչ մի-
այն իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզ բուն քի խս տա գույնս պահ պան ման նկա տա-
ռում ե րով (զս պում ե րի և հա կակ շիռ նե րի մի ջո ցով` իշ խա նու թյան մե խա նիզ մում), այլ նաև 
նրա նով, որ այդ ճա նա պար հով ի նք նիշ խան ժո ղո վուր դը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում վե-
րահս կել գոր ծող վար չա կազ մին: Ի նչ պես նշում է Բ. Չի չե րի նը՝ « Հենց պառ լա մեն տի ներ կա յա-
ցուց չա կան բնույ թից են բխում դրա օ րենս դիր և բյու ջե տային ի րա վա սու թյուն նե րը, քա նի որ 
պառ լա մեն տա կան գոր ծու նե ու թյան նա խա հիմ քը ե ղել է ոչ թե իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա-
տու մը, ոչ թե օ րենսդ րու թյու նը, այլ հենց մի ա պե տի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը: Ար տո-
նու թյուն նե րի մեծ խար տի այից, ան գլի ա կան և ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի ժա մա-
նակ նե րից սկ սած ներ կա յա ցուց չա կան մար մի նը հրա վիր վել է կա ռա վա րա կան իշ խա նու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար (ո րն ի րա կա նաց վում է, ի թիվս այ լոց, այդ 
իշ խա նու թյան կող մից քն նարկ ման ներ կա յաց ված ակ տե րը հաս տա տե լու հա մա ձայ նու թյամբ 
կամ մերժ մամբ)5»: 

Հետ ևա բար, պառ լա մեն տը չի կա րող բա վա րար մի ջոց ներ չու նե նալ գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այն պետք 
է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ստու գել և հաշ վետ վու թյուն պա հան ջել, մաս նակ ցել գոր ծա դիր 
մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին, վե րահս կել բյու ջեն, հե տաքն նու թյուն ներ և լսում եր 
ի րա կա նաց նել: Ա վե լին, մեր կար ծի քով, սրանց թվում է նաև պառ լա մեն տի այս պես կոչ ված՝ 
« բա ցա սա կան իշ խա նու թյու նը» գոր ծա դիր իշ խա նու թյան տա րա տե սակ նա խա ձեռ նու թյուն-
նե րի նկատ մամբ` օ գտ վե լով դրանք սահ մա նա փա կե լու, ֆի նան սա վո րե լու կամ ֆի նան սա վո-
րու մը կր ճա տե լու հնա րա վո րու թյու նից, նե րազ դե լով գոր ծա դիր իշ խա նու թյան վրա հա սա րա-
կա կան կար ծի քի կամ կա ռա վա րա կան օ րի նագ ծե րի ըն դու նու մը ար գե լա փա կե լու մի ջո ցով: 

Պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռա վել տա րած ված ե ղա նա կը գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ստա ցում է, այդ թվում. 

ա) կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ ա կան ու ղ ղու թյուն նե րի քն նար կու մը,
բ) պատ գա մա վոր նե րի գրա վոր և բա նա վոր հար ցադ րում ե րը,
գ) հար ցապն դում ե րը,
դ) վե րահս կիչ և քն նիչ հանձ նա ժո ղով ե րի կամ հա տուկ այլ մար մին նե րի ստեղ ծու մը:
 Պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան մյուս ու ղ ղու թյու նը քա ղա քա կան պա տաս խա նատ-

վու թյան են թար կե լու պառ լա մեն տի մաս նակ ցու թյունն է, այդ թվում՝ 
ա) կա ռա վա րու թյա նը ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու,
բ) իմ պիչ մեն տի ճա նա պար հով: 
Եվ, վեր ջա պես, պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան եր րորդ ու ղ ղու թյու նը, լայն ի մաս-

տով, պառ լա մեն տի մաս նակ ցու թյունն է պառ լա մեն տա կան հան րա պե տու թյուն նե րում (ՀՀ, 

4 Տե՛ս Автономов А. В., Российский парламентаризм. М., 2000, էջ 121:  
5 Տե՛ս Чиркин В. Е., Легализация и легитимация государственной власти, «Гօсударства и права», 1995. N5, ст. 67.
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ԳԴՀ, Ի տա լի ա) ե րկ րի ղե կա վա րի ը նտ րու թյա նը:
 Կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ պառ լա մեն տի վե րահս կո ղա կան ի րա վա սու թյուն նե րի 

ի րա կա նա ցու մը կա րող է դաս վել պառ լա մեն տի ա ռջև կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան դրս ևո րում ե րի շար քին: Այս պես, ռուս պե տա կա նա գետ Ա. Ա. Ժի լի-
նի կար ծի քով. « Սե փա կան տա րա տե սակ վե րահս կո ղա կան ի րա վա սու թյուն նե րը կի րա ռե լու 
ճա նա պար հով նա խա րար նե րից վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն 
պա հան ջե լու պառ լա մեն տի ի րա վուն քը և նման հաշ վետ վու թյուն ներ տա լու, ի նչ պես նաև պա-
լատ նե րի ա ռաջ սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը լու սա բա նե լու, մեկ նա բա նե լու և ար դա րաց նե-
լու նա խա րար նե րի պար տա վո րու թյու նը պառ լա մեն տա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
տե սակ նե րից մեկն է6»: 

Պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պաշտ պա նում է ոչ այն քան հենց բուն պառ լա մեն-
տի ի րա վա սու թյուն նե րը, որ քան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան շա հե րը: Չնա յած ա ռա վել 
հա ճախ որ պես այդ պի սի վե րահս կո ղու թյան օբյեկտ հան դես է գա լիս գոր ծա դիր իշ խա նու թյու-
նը, այն կա րող է տա րած վել նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, ի նչ պես նաև 
խո շո րա գույն պե տա կան կոր պո րա ցի ա նե րի վրա: 

Պառ լա մեն տա րիզ մի պատ մու թյու նը այն քան էլ հարթ չի ե ղել: Թե՛ որ պես դոկտ րին, թե՛ 
որ պես ի նս տի տուտ այն մի ճգ նա ժամ չէ, որ ապ րել է: Ի հար կե, ի դեա լա կան չէ նաև դրա ժա-
մա նա կա կից վի ճա կը, նույ նիսկ այն ե րկր նե րում, ո րոնք ար դա րա ցի ո րեն ի րենց հա մա րում են 
պառ լա մեն տա րիզ մի օր րան: 

Ան ցան կա լի մի տում ե րը պառ լա մեն տա րիզ մի ներ կայիս զար գաց ման մեջ, ո րոնք քայ քա-
յում են նույ նիսկ դրա ան կյու նա քա րե րը, դի տորդ նե րը նկա տել են, կա րե լի է ա սել, պառ լա-
մեն տա րիզ մի ա ռա ջաց ման ա ռա ջին ի սկ պա հից: Նկա տե լի են դրանք նաև հի մա, ը նդ ո րում, 
ի նչ պես նոր, այն պես էլ հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում: 

Այս պես պրոֆ. Ա. Դայ սի նը նշում է, որ «… պառ լա մեն տա կան խմ բակ ցու թյուն նե րի դե րի 
ո ւժգ նա ցու մը ի վաս պատ գա մա վոր նե րի ի նք նու րույն դիր քո րոշ ման, պառ լա մեն տի վե րահս-
կիչ գոր ծա ռույթ նե րի կր ճա տու մը և ա ռան ձին գոր ծա ռույթ նե րի ձևա կան բնույ թը, կա ռա վա-
րու թյա նը վե րահս կե լու գոր ծում պառ լա մեն տա կան փոք րա մաս նու թյան դժ վա րու թյուն նե րը, 
օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ո րո շիչ ազ դե ցու թյու նը, 
օ րենս դիր մարմ ի վրա պառ լա մեն տա րիզ մի է ու թյունն ա ղա վա ղող տար բե րի ճն շում ե րը, գլո-
բա լա ցու մը, վե րազ գային ի նս տի տուտ նե րի ա ճող դե րը և այլն, դառ նում ազ գային պառ լա մեն-
տա րիզ մի հե ղի նա կու թյան թու լաց ման ևս մեկ պատ ճառ: Նշ ված բո լոր գոր ծոն նե րի ամ բող-
ջա կան ազ դե ցու թյան տակ հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը սահ-
մա նե լու ա ռա քե լու թյու նը, ո րը նախ կի նում դր ված էր պառ լա մեն տի վրա, այ սօր գնա լով ա վե լի 
շատ է նվա զում7»: 

Պառ լա մեն տա րիզ մը ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան մարդ կու թյա նը հայտ նի 
ա ռա վել կա տա րյալ ձևե րից մեկն է: Այն իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում օ րենք նե րի մշակ ման 
և ըն դուն ման գոր ծում ժո ղովր դի ը նտ րյալ նե րի պար բե րա կան ու գոր ծուն մաս նակ ցու թյան, 
ի նչ պես նաև կա ռա վա րա կան գե րա տես չու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան մեջ: 

Ա զատ կա մար տա հայ տու թյան հի ման վրա ձևա վոր վող պառ լա մեն տից բա ցի, պառ լա մեն-
տա րիզ մի է ու թյունն ար տա հայ տող կար ևոր բա զի սային հիմ քե րից է ը նտ րա կան հա մա կար գը, 

6 Տե՛ս Жилин А., Самоограничение власти (краткий курс конституционализма), М., Юристъ, 2001, էջ 68:
7 Տե՛ս Дайси А., Основы государственного права Англии, М., Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1907, էջ 146: 
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ո րն ա պա հո վում է վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չա կան բնույ թը և պառ լա մեն տի կազ մի պար բե րա-
բար և կա նո նա վոր փո փո խե լի ու թյու նը: Պառ լա մեն տա րիզ մի ա ռա ջըն թաց զար գա ցու մը են-
թադ րում է նաև իշ խա նու թյուն նե րի` զս պում նե րով և հա կակ շիռ նե րով հարս տա ցած տա րան-
ջա տում, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն, գա ղա փա րա կան և քա ղա քա կան բազ մա զա նու թյուն: 

Այ սօր, ոչ պառ լա մեն տի գո յու թյան փաս տը, ոչ նույ նիսկ դրա գե րա կա յու թյու նը, այս կամ 
պե տու թյան մեջ չեն կա րող հան դի սա նալ պառ լա մեն տա րիզ մի առ կա յու թյան ան հեր քե լի վկա-
յու թյուն ներ: Քա նի որ դա ոչ մի այն քա ղա քա կան կազ մա կերպ ման կա ռուց ված քային մո դել 
է կամ ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րի հան րա գու մա րը, այլ նաև այն ար ժեք ներն են, ո րոն ցից 
բխում են պառ լա մեն տա րիզ մի կող մից մարմ նա վոր վող` հան րային իշ խա նու թյան և քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան միջև ե րկ խո սու թյան ի նս տի տու ցի ո նալ և գոր ծըն թա ցային պայ-
ման նե րը: Ար ժեք ներ, ո րոնց ըն դուն ված է ան վա նել պառ լա մեն տա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն: 

Հետ ևա բար, վե րը հի շա տակ ված բա զի սային հիմ քե րի ան տե սու մը կոր ծա նա րար է ոչ միայն 
պառ լա մեն տա րիզ մի ճա կա տագ րի հա մար: Այն ա ռա ջին հեր թին ա պա լե գի տի մաց նում է ի րեն 
ժո ղովր դա վա րա կան հռ չա կած պե տու թյա նը, խա թա րե լով վս տա հու թյու նը, թե՛ իշ խա նու թյան, 
թե՛ օ րեն քի նկատ մամբ: Եվ այդ մա սին պետք է միշտ հի շել:

 

Annotation. In this article, a reference has been made to the principles of parliamentarism, which are 
circulating in the scientific circulation and in practice, giving rise to institutional and procedural relations between 
public authority and civil society. This is commonly called parliamentary democracy. 

Аннотация.  В настоящей статье анализируются принципы парламентаризма, нашедшие отражение в науке 
и циркулирующие в практике. Из рассматриваемых принципов вытекают процедурные взаимоотношения 
и институциональная дискуссия между общественной властью и гражданским обществом, что принято 
называть «парламентская демократия».

 

 Բա նա լի բա ռեր  պառ լա մեն տա րիզմ, ի նս տի տու ցի ո նալ, հան րային իշ խա նու թյուն, օ րենս դիր, գոր ծա-
դիր, իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տում, քա ղա քա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն:

Keywords: parliamentarism, institutional, public authority, separation of legislative-executive powers, civil 
society.

Ключевые слова: парламентаризм, институциональный, общественная власть, разделение законо-
дательной и исполнительной власти, гражданское общество.

 

Մ. Մանուկյան ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ, փաս տա բան, էլ. հաս ցե՝ martin_manukyan_1955 
@ mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 20.10.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 20.10.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
ի րա վա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ վաս տա կա վոր ի րա վա բան Ռ. Պետ րո սյա նի կող մից, ըն դուն վել 
է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

25

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԵՊՀ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ

ANAHIT GALSTYAN
PhD student at YSU Chair of Constitutional Law

АНАИТ ГАЛСТЯН
Аспирант кафедры конституционного права ЕГУ

 

 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ՇԱ ՀԵ ՐԻ ԲԱ ԽՈՒ ՄԸ ՏԻՄ 
ՎԵՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 

ԱՆ ՁԵՌՆՄ ԽԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՏ ՄԱՆ ՏԻ ՐՈՒՅ ԹՈՒՄ 

CONFLICT OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN THE AREA 
OF CONTROL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AND THE 

INTRUSION OF PROPERTY IMMUNITY

КОНФЛИКТ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ В 
СФЕРЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ
 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ի րա վա բան նե րի կող մից օգ տա գործ վում են մի շարք 
հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնց գո յու թյու նը ոչ ոք կաս կա ծի տակ չի դնում, սա կայն դրանց ի մաս-
տը և նշա նա կու թյու նը յու րա քան չյուր ի րա վա բան բնու թագ րում է յու րո վի: Այդ պի սի հաս կա-
ցու թյուն նե րի թվին է դաս վում « շահ» հաս կա ցու թյու նը: Ը նդ ո րում, նշ ված հաս կա ցու թյան ոչ 
ճիշտ ըն կալ ման կամ մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում կա րող են ա ռաջ գալ դրա բո վան դա կու-
թյան տա րըմբռ նում ներ, հետ ևա բար` ա ռա ջա նան խն դիր ներ շա հով պայ մա նա վոր ված` ի րա-
վա կան կար գա վոր ման դաշ տում:

 Պո զի տիվ ի րա վուն քում օգ տա գործ վող տեր մի նո լո գի այից զատ՝ կան ի րա վա կան հաս կա-
ցու թյուն ներ, ո րոնք ու նեն նաև գի տա կան նշա նա կու թյուն և ըն կած են ժա մա նա կա կից պե տու-
թյուն նե րի ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ քում: Նման հաս կա ցու թյուն նե րի թվին են դաս վում 
« հան րային շահ» և « մաս նա վոր շահ» հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Հան րային և մաս նա վոր շա հե րի է ու թյու նը ճիշտ ըն կա լե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա ռա ջին 
հեր թին բա ցա հայ տել « շահ» հաս կա ցու թյան է ու թյու նը:

 Տար բեր գի տու թյուն ներ յու րո վի են մեկ նա բա նում « շահ» հաս կա ցու թյու նը, սա կայն, ը նդ-
հա նուր առ մամբ, նշ ված եզ րույ թը բնու թագ րող գի տու թյուն նե րը բա ժան վում են 3 խմ բի: 

Ա ռա ջին խմ բում ը նդ գրկ ված են հո գե բան ներ, ո րոնք « շահ»-ը դի տար կում են որ պես սուբյեկ-
տիվ եր ևույթ, գի տակ ցու թյան յու րո վի ո ւղղ վա ծու թյուն, ո րն ու նի օբյեկ տիվ դրս ևո րում ներ: 

Երկ րորդ խումբ գիտ նա կան նե րը « շահ»-ը բնու թագ րում են որ պես օբյեկ տիվ եր ևույթ, ի նչն 
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ար տա ցոլ վում է մարդ կանց գի տակ ցու թյան մեջ և ա ռար կա յա նում նրանց գոր ծո ղու թյուն նե-
րում1: 

Եր րորդ խումբ գիտ նա կան նե րը « շահ»-ը դի տար կում են որ պես օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ ըն-
կալ ման ամ բող ջու թյուն, քա նի որ այս պես, թե այն պես այն իր մեջ նե րա ռում է ի նչ պես օբյեկ-
տի վո րեն առ կա պա հանջ մունք ներ, այն պես էլ յու րո վի, սխալ կամ ճիշտ, վե րա ցա կան կամ 
կոնկ րետ նպա տակ ներ2:

 Հան րային և մաս նա վոր շա հե րի է ու թյամբ պայ մա նա վոր ված` ի րա վուն քի տա րան ջա տու մը 
հան րայի նի ու մաս նա վո րի նա խա ձեռն վել է դեռևս Հին Հռո մի ի րա վա բան նե րի կող մից: Այս 
կամ այն ձևով այն գո յու թյուն ու նի նաև ներ կա յումս: 

Այդ պի սի տա րան ջատ ման ի մաստն այն է, որ ի րա վուն քի մեջ առ կա են ի րա վա կան նոր-
մեր, ո րոնք կոչ ված են ա պա հո վե լու կա՛մ հա սա րա կա կան, հան րային շա հը, կա՛մ մաս նա վոր 
ան ձանց շա հե րը: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը` կա րե լի է եզ րա հան գել, որ հան րային և մաս նա վոր շա հե-
րի տար բե րու թյունն այն է, որ մաս նա վոր շա հի հա մար կար ևոր վում է ան հա տի պա հանջ մուն-
քի բա վա րա րու մը, մինչ դեռ հան րային շա հի հա մար կար ևոր վում են պե տա կան շա հե րը և մեծ 
կար ևո րու թյուն ու նե ցող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը:

 Մի ա ժա մա նակ, ան հա տի և պե տու թյան միջև լի ար ժեք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր-
ման հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա ձայ նեց նել վար քագ ծի, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան 
հա մար հիմք հան դի սա ցող հան րային ու մաս նա վոր շա հե րը, քա նի որ ի րա վա կան հա մա կար-
գում այս եր կու ի րա վա կան կա տե գո րի ա նե րի միջև առ կա է նուրբ կապ, ի րա վուն քի յու րա քան-
չյուր բնա գա վա ռում առ կա է թե’ հան րային, թե’ մաս նա վոր շահ, ին չը վե րը նշ ված եր կու կա-
տե գո րի ա նե րը դարձ նում է օբյեկ տի վո րեն ան բա ժան, ի րար լրաց նող և մե կը մյու սով պայ մա-
նա վոր ված, հետ ևա բար` ի րա վա կան հա մա կար գում դրանք սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան հա մա կար գե-
րի զար գա ցում ե րին զու գա հեռ` ա ռաջ են գա լիս ի րա վի ճակ ներ, ե րբ հան րային և մաս նա վոր 
շա հե րը բախ վում են, հետ ևա բար` ա ռաջ է քաշ վում դրան ցից որ ևէ մե կին ի րա վա կան նա խա-
պատ վու թյուն տա լու ի րա վա կան խն դիր:

Ն ման բա խում ա ռա ջա նում է ներ կա յումս ար դի ա կան և ՀՀ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 
խնդ րա հա րույց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րին` ի դեմս Եր ևան հա մայն քին, օ րեն քով վե րա պահ ված վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց-
ման և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված` ան ձի սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան հատ ման տի րույ թում: 

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, որ պես ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցի ա լա կան և ի րա վա կան 
պե տու թյան պայ ման նե րում ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի բնու թագ րիչ, մի ա ժա-
մա նակ նաև` որ պես մաս նա վոր և հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման 
կա ռու ցա կարգ, ու նի սահ մա նադ րաի րա վա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն և մի ջազ գային ի րա-
վա կան ակ տե րով սահ ման ված` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից զրկ ման ի րա վա պայ ման նե րը 
ե լա կե տային նշա նա կու թյուն ու նեն ներ պե տա կան ի րա վա հա մա կար գում սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման հա մար: 

Ա ռա ջին ան գամ Գեր մա նի այի Ֆե դե րա տիվ Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադրու թյամբ, որ-

1 Տե՛ս Глезерман Г.Е., Интерес, как социологическая категория//Вопросы философии, 1996, N10, էջ 19։
2 Տե՛ս Здравомыслов А.Г., Указ.соч., էջ 6։
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պես սահ մա նադ րա կան ար ժեք, ամ րագր վեց հան րային և մաս նա վոր շա հե րի դրս ևոր ման 
մի ջոց հան դի սա ցող «ընդ հա նուր բա րօ րու թյուն» եզ րույ թը, մաս նա վո րա պես` Գեր մա նի այի 
Սահ մա նադ րու թյան 14-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նշ վեց, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
և ժա ռան գու թյան ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում են: Այդ նույն մա սում նշ վեց, որ այս ի րա վուն-
քի սահ ման ներն ու բո վան դա կու թյու նը սահ ման վում են օ րեն քով: Հոդ վա ծի ե րկ րորդ մա սում 
նշ վեց, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պար տա վո րեց վում է, և դրա օգ տա գոր ծու մը պետք է 
ծա ռայի նաև հան րային բա րօ րու թյա նը3:

 Սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ եր նե րառ վել են նաև « Մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա յում (այ սու հետ նաև` 
Կոն վեն ցի ա), ը նդ ո րում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սահ ման վեց Կոն վեն ցի այի վա վե րա-
ցու մից մի այն եր կու տա րի ան ց ըն դուն ված ար ձա նագ րու թյամբ` հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ. 
«Յու րա քան չյուր ան ձ լի ա զոր ված է ա նար գել օ գտ վե լու իր գույ քից»:

 Հե տա գա յում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, մեկ նա բա նե լով ՄԻ ԵԿ թիվ 
1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, ար ձա նագ րեց, որ խոս քը սե փա կա նու թյան մա սին է:

 ՄԻ ԵԿ թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը բաղ կա ցած է 3 ա ռան ձին նոր մե րից: Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նմա նօ րի նակ եզ րա հանգ ման է ե կել «Sporrong 
and LÖnnroth v. Sweden (1982)» գոր ծով, ո րը ՄԻ ԵԴ կար ևո րա գույն վճիռ նե րից է սե փա կա նու-
թյան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում: Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ «Ա ռա ջին նոր մը, ո րն ը նդ հա նուր բնույ թի է, սահ մա նում է սե փա կա նու թյու նից ա նար գել 
օ գտվե լու սկզբուն քը, այն ամ րագր ված է ա ռա ջին պար բե րու թյան ա ռա ջին նա խա դա սու թյան 
մեջ: Ե րկ րորդ նոր մը վե րա բե րում է սե փա կա նու թյու նից զր կե լուն և դրա հա մար ո րո շա կի 
պայ ման ներ է սահ մա նում. այս նորմ ամ րագր ված է նույն պար բե րու թյան ե րկ րորդ նա խա-
դա սու թյան մեջ: Եր րորդ նոր մի հա մա ձայն` պե տու թյուն ներն ի րա վունք ու նեն, այ լոց թվում, 
վե րահս կե լու գույ քի օգ տա գոր ծու մը` հան րու թյան շա հե րին հա մա պա տաս խան` գոր ծադ րե լով 
այն պի սի օ րենք ներ, ի նչ պի սիք ան հրա ժեշտ են հա մա րում այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար, 
այս նորմ ամ րագր ված է ե րկ րորդ պար բե րու թյան մեջ»4:

ՀՀ ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում ը նդ հա նուր բա րօ րու թյան մա սին չի հի շա տակ վում, սա-
կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան և դրա հի ման վրա ըն դուն ված 
ակ տե րի ու սում ա սի րու թյու նից բխում է, որ բո լոր, այդ թվում` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նադ րաի րա վա-
կան ո գին ձևա վո րում է պա հանջ մունք` ա պա հո վե լու հան րային բա րօ րու թյու նը:

Նշ վա ծին հա մա հունչ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման վում է, որ ՀՀ-ու մ ճա նաչ վում և հա վա սա րա պես պաշտ պան վում են սե փա կա նու-
թյան բո լոր ձևե րը:

 Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ մա սե րի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր հայե ցո ղու թյամբ 
տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք, այդ ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա-
փակ վել մի այն օ րեն քով` հան րու թյան շա հե րի կամ այ լոց հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով, ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել սե փա կա նու թյու նից, 
բա ցա ռու թյամբ դա տա կան կար գով` օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, հան րու թյան գե րա կա 

3 Տե՛ս Конституции зарубежных стран: сборник/сос. В.Н. Дубровин, М., Юрлитинформ, 2006, էջ 132։
4 Տե՛ս «Sporrong and LÖnnroth v. Sweden», 23/09/1982 թ. վճիռ, գան գատ թիվ 7151/75, 7152/75, կետ 61։
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շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով սե փա կա նու թյան օ տա րում ի րա կա նաց վում է օ րեն քով 
սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում և կար գով` մի այն նախ նա կան և հա մար ժեք փոխ հա տուց-
մամբ: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, հռ չա կե լով ի րեն ժո ղովր դա վա րա կան պե-
տու թյուն, Սահ մա նադ րու թյամբ և դրա հի ման վրա ըն դուն ված օ րենք նե րով ամ րագ րում է 
մաս նա վոր շա հի դրս ևոր ման մի ջոց հան դի սա ցող` ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ-
պա նու թյու նը` մի ա ժա մա նակ կար ևո րե լով պե տու թյան ի րա վուն քը` ձևա վո րե լու, փո փո խե լու և 
կա տա րե լա գոր ծե լու իր սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, այդ թվում` կի րա-
ռե լով այն պի սի օ րենք ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են հան րային շա հով պայ մա նա վոր ված` սե փա-
կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նշ ված 
օ րենք ներն ի րենց մեջ պա րու նա կում են վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծըն թա ցի 
շրջա նակ նե րում սե փա կա նու թյան ա նար գել օգ տա գործ ման ի րա վուն քին մի ջամ տե լու ո րո-
շա կի է լե մենտ ներ, ին չի ար դյուն քում պե տու թյան` ի դեմս ՏԻՄ վե րահս կո ղու թյան և սե փա-
կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան հատ ման տի րույ թում ձևա վոր վել է բարդ և ոչ մի ան շա նակ 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա:

 Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային օ րենսգր քի (այ սու հետ նաև` 
Օ րենս գիրք) 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման վում է, որ հո ղա մա սի թույ լատր ված օգ տա-
գոր ծու մը հո ղա մա սի օգ տա գոր ծում է դրա նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյամբ, 
նե րա ռյալ` սահ ման ված ի րա վունք ներն ու սահ մա նա փա կում ե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով 
սահ ման վում է, որ հո ղա մա սի թույ լատր ված օգ տա գործ ման մեջ նե րառ ված պա հանջ նե րը 
սահ ման վում են ան կախ տվյալ հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա վունք նե րից և սե փա կա նու թյան 
ձևից: 

Օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րե րը, օգ տա գոր ծող-
ներն ի րենց հայե ցո ղու թյամբ, ցան կա ցած ձևով տի րա պե տում, օգ տա գոր ծում, տնօ րի նում են 
հո ղա մա սերն այն չա փով, ո րով հո ղա մա սե րի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծում ու տնօ րի նու մը 
թույ լատր վում է օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով: 

Օ րենսգր քի 110-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րե րը, օգ-
տա գոր ծող նե րը կրում են հո ղա մա սե րի պահ պան ման հոգ սը և պա տաս խա նա տու են հո ղային 
օ րենսդ րու թյան պահ պան ման հա մար, ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
հո ղա մա սե րի սե փա կա նա տե րե րը, օգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են հո ղա մա սերն օգ տա-
գոր ծել դրանց նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, ի նչ պես նաև այն պի սի 
ե ղա նակ նե րով, ո րոնք չպետք է վաս պատ ճա ռեն հո ղին` որ պես բնու թյան և տն տե սա կան 
օբյեկ տի: 

Օ րենսգր քի վե րոթ վագ րյալ, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս հետ փոխ կա պակց ված նույն օ րենսգրքի 
այլ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հողն ան շարժ գույ քի տե սակ է և լի նե լով քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վուն քի օբյեկտ` օ ժտ ված է նույն պի սի ի րա վա կան կար գա վի ճա կով, ի նչ պի-
սին սահ ման վում է սե փա կա նու թյան օբյեկտ հան դի սա ցող ան շարժ գույ քի այլ տե սակ նե րի 
հա մար այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք սահ ման ված են հո ղային օ րենսգր քով, ի նչ-
պես նաև հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սե փա կա նա տի րոջ կող մից 
իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունքն է, և հո ղա մա սի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման և սահ մա նա փակ ման դեպ քերն ան մի-
ջա կա նո րեն սահ ման ված են օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով, պայ մա նագ րով կամ դա տա-
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կան կար գով:
 Մաս նա վո րա պես, հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման և սահ-

մա նա փակ ման դեպ քե րը սահ ման վում են Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծով, ո րի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն` հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա վունք նե րը հար կա դիր կար գով դա դա րում են դա տա կան 
կար գով` կա ռու ցա պատ ման հա մար տրա մադր ված հո ղա մա սը կամ դրա մա սը ե րեք տար վա 
ըն թաց քում չօգ տա գոր ծե լու դեպ քում, ե թե պայ մա նագ րով նա խա տես ված չեն շի նա րա րու-
թյան ա վար տի ա վե լի եր կա րատև ժամ կետ ներ:

Նշ ված ի րա վա նոր մից հետ ևում է, որ հո ղա մա սի կա ռու ցա պա տու մը հան դի սա նում է պար-
տա կա նու թյուն, ի սկ այն չի րա կա նաց նե լու բա ցա սա կան հետ ևան քը սահ ման ված է Օ րենսգրքի 
102-րդ հոդ վա ծով, որ պի սին հան դի սա նում է հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը դա տա կան կար գով դա դա րե լը:

Ն ման ի րա վա կան կար գա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է այն օբյեկ տիվ ճշմար տու թյամբ, որ 
հո ղը չվե րար տադր վող, չվե րա կանգն վող ռե սուրս է և խիստ սահ մա նա փակ, այն հնա րա վոր 
չէ փո խա րի նել, ին չը նման հա մա տեքս տում այն դարձ նում է բա ցա ռիկ ռե սուրս:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ խիստ կար ևոր վում է հո ղային օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան ու հան րային շա հով պայ մա նա վոր ված` ՏԻՄ վե րահս կո-
ղու թյան ի րա կա նաց ման տի րույ թում` մաս նա վոր շա հի` հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ սե փա-
կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան են թադ րյալ խախտ ման հար ցի պար զու մը, մաս նա վո րա պես.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 179-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա վունքն ու կա րո ղու թյունն է` հա մայն քի բնա-
կիչ նե րի շա հե րից ել նե լով, Սահ մա նադ րու թյամբ ու օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, սե փա-
կան պա տաս խա նատ վու թյամբ լու ծե լու հա մայն քային նշա նա կու թյան հան րային հար ցե րը: 
Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում ի րա կա նաց վում է հա մայնք նե րում:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 184-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա մայնքն ու նի հո ղի, ի նչ պես նաև այլ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք: Հա մայն քի տա րած քում գտն վող հո ղը, բա ցա-
ռու թյամբ պե տու թյա նը, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պատ կա-
նող հո ղե րի, հա մայն քի սե փա կա նու թյունն է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 187-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Եր ևա նը հա մայնք է։ Երևա նում տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն քով։

« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի 
հա մա ձայն` հա մայն քի ղե կա վա րը հո ղօգ տա գործ ման բնա գա վա ռում օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող 
հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գործ ման, հո ղօգ տա գոր ծող նե րի կող մից հո ղային օ րենսդ րու-
թյան պա հանջ նե րի պահ պան ման նկատ մամբ:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 103-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քե րով հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է դա դա րել մի այն դա-
տա րա նի վճ ռի հի ման վրա: Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի հիմ քե րով միջ նոր դու թյամբ դա տա-
րա նում հան դես են գա լիս օ րենսգր քի 41-43-րդ հոդ ված նե րով լի ա զոր ված մար մին նե րը:

Օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հա մայն քի ղե կա վա րը վե-
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում հո ղա մա սերն ը ստ նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա-
նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու նկատ մամբ և այդ վե րահս կո ղու թյունն իր մեջ նե րա ռում է այն-
պի սի օ րենք ներ և դրանց հի ման վրա հա մայն քին վե րա պահ ված ի րա վունք ներ կի րա ռե լը, 
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ո րոնք նա ան հրա ժեշտ է հա մա րում սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այ սինքն, ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, մաս նա վո րա պես` Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ կե տով և վեր ջի նիս հետ հա մա կար գային ա ռու մով փոխ կա պակց ված` նույն օ րենսգրքի 
այլ նոր մե րով նա խա տես վում են ի րա վա բա նա կան փաս տի ու ժով տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րին` ի դեմս Եր ևան հա մայն քին, տր ված լի ա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե-
րում դա տա կան կար գով հո ղա մա սի նկատ մամբ ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա-
դար ման հիմ քե րը` այդ թվում հո ղա մա սը ոչ նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու 
հիմ քով: 

Այս հա մա տեքս տում ի րա վա կան հա մե մա տու թյուն կա տա րե լով վե րը նշ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րող` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հետ, 
կա րող ե նք ամ րագ րել, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հո ղային օ րենսգր քի 54.1 հոդ վա ծով 
ևս տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին տր ված է ի րա վունք` դա տա կան կար գով 
դա դա րեց նե լու ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հո ղա մա սը ոչ նպա տա կային նշա նա կու-
թյամբ օգ տա գոր ծե լու և սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում կա ռու ցա պատ ման աշ խա-
տանք ներ չի րա կա նաց նե լու հիմ քով այն բա ցա ռու թյամբ, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հո-
ղային օ րենսգր քի 54.1 հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ վե րը նշ ված գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում 
կա յա ցած դա տա կան ակ տի հի ման վի ճե լի հո ղա մա սը դառ նում է հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րի ա ռար կա և մի ջոց նե րը, ո րոնք ստաց վում են հո ղա մա սը հրա պա րա կային սա-
կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով վա ճա ռե լու ար դյուն քում, տրա մադր վում են հո ղա մա սի նախ կին 
սե փա կա նա տի րո ջը` հո ղա մա սի վա ճառ քի հետ կապ ված ծախ սե րի հաշ վառ մամբ:

Ս տաց վում է, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օ րենսդ րու թյամբ հս տակ սահ ման վում է հո ղա-
մա սի նախ կին սե փա կա նա տի րո ջը փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու կարգ, ին չը բա ցա կա յում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան` սույն թե մայի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վող հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րում, քա նի որ, ի տար բե րու-
թյուն Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օ րենսդ րու թյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային 
օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը չի նա խա տե սում ան ձին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քից զր կե լու ի րա վա կան հետ ևանք, այն ո րո շա կի է և ու նի հս տակ ա ռար կա, որ պի սին 
հան դի սա նում է պե տու թյան հա մար բա ցա ռիկ ռե սուրս հան դի սա ցող հո ղա մա սը, ո րը պետք 
է օգ տա գործ վի իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ և են թարկ վի կա ռու ցա պատ ման, ի սկ կա-
ռու ցա պատ ման օբյեկ տի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րեց ման հար ցը են-
թա կա է լուծ ման վար չա կան մարմ ի` ի դեմս Եր ևան հա մայն քի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի 
հի ման վրա հա րուց ված դա տա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց վե լիք դա տա կան 
ակ տով:

Ն ման պայ ման նե րում ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է հա մոզ մունք ձևա վոր վել, որ ան ձի սե-
փա կա նու թյան ի րա վունքն ան ձեռնմ ե լի է և են թա կա չէ դա դա րեց ման, ի սկ դա դա րեց ման 
պայ ման նե րում տու ժում է սե փա կա նա տի րոջ, կամ այլ կերպ ա սած` մաս նա վոր շա հը, ու ս տի 
օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում բա ցա հայ տե լու, թե Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված նոր մի կի րա ռու մը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր-
ված սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան տի րույ թում ան հրա ժե՞շտ մի ջոց է հան դի սա նում 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում, թե՞ նա խընտ րե լի կամ ցան կա լի5, կամ այլ կերպ 

5 Տե՛ս Handyside v The United Kingdom, 10.30.1975թ. Հանձնաժողովի զեկույց, գանգատ թիվ 5493/72, կետ 167:
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ա սած` Եր ևա նի հա մայն քի կող մից ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում երն ա պա հո վո՞ւմ են մաս նա-
վոր ու հան րային շա հե րի ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ի նչ պես նաև հո ղա մա սը ոչ 
նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու և սահ ման ված ժամ կե տում հո ղա մա սի կա ռու-
ցա պատ ման աշ խա տանք ներ չի րա կա նաց նե լու դեպ քում հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի դա տա կան կար գով դա դա րե ցու մը բխո՞ւմ է ան ձի` սահ մա նադ րու թյամբ 
ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նից և բո վան դա կու թյու նից, թե՞ ոչ:

Նշ ված հար ցե րի պարզ ման և կար գա վոր ման օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմ ա վոր-
վում է նաև այն հան գա ման քով, որ Եր ևան հա մայն քի ա նու նից վեր ջին 10 տար վա ըն թաց-
քում 100-ից ա վել հայ ցեր են ներ կա յաց վել ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` Օ րենսգր քի 
102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հիմ քով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու պա հան-
ջով / մաս նա վո րա պես` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր թիվ Ե ԱՆԴ/4077/02/17, թիվ Ե ԿԴ/4576/0217, 
թիվ Ե ԱՔԴ/4374/02/17, թիվ Ե ԱԴԴ/3992/02/17, թիվ Ե ԷԴ/3744/02/17/, սա կայն մինչ օ րս գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող որ ևէ վերջ նա կան դա տա կան ա կտ առ կա չէ:

 Հո ղա մասն իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ չօգ տա գոր ծե լու դի մաց սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի դա դա րեց ման պա հան ջը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին օ րեն քով 
վե րա պա հե լու և դա տա կան կար գով քն նու թյան են թա կա լի նե լու եզ րույ թի սահ մա նադրա-
կա նու թյան հարցն ա նուղ ղա կի ո րեն շո շափ վել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
30.10.2018 թվա կան ՍԴՈ-1432 ո րոշ մամբ, ո րով ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու-
թյան առ նե լով Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տում նա խա տես ված նոր մի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված` սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան ի նս տի տու տին, եզ րա հան գել է, որ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում ե րի հա մա-
տեքս տում այն հա մա չափ և ար դյու նա վետ մի ջոց չէ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման հա մար, հո ղի հար կը ե րեք տար վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու և 4-րդ տար վա ըն-
թաց քում պարտ քը չմա րե լու հիմ քով հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի դա տա կան կար-
գով ան վե րա պահ հար կա դիր դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րու մը չի բխում 
ան ձի` Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նից, հետ-
ևա բար` չի ա պա հո վում ար դար հա վա սա րակշ ռու թյու նը հա սա րա կու թյան ը նդ հա նուր շա հե րի 
և ան հա տի հիմ ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան միջև6: 

Այլ կերպ ա սած՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ան դրա դառ նա լով Օ րենսգր քի 102-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ և վեր ջի նիս հետ հա մա կար գային ա ռու մով փոխ կա պակց ված` նույն օ րենսգր քի 
այլ նոր մե րով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րում ե րին, ի րա վուն քի դա դա րեց ման այլ ըն-
թա ցա կար գեր նա խա տե սող դրույթ նե րի հա մա տեքս տում, հար կե րի չվ ճար ման ար դյուն քում 
հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմ քը հա մա րել է ծայ րա հեղ 
և ոչ հա մա չափ մի ջոց` հան րային և մաս նա վոր շա հե րի միջև հա վա սա րակշռու թյունն ա պա հո-
վե լու հա մար, հետ ևա բար` հա կա սահ մա նադ րա կան: 

Ուս տի, ամ փո փե լով սույն հոդ վա ծում ա ռաջ քաշ ված դա տո ղու թյուն ներն ու ի րա վա կան 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը, գտ նում ե նք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քն նարկ վող 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի հետ-
ևյալ հար ցե րի կար գա վո րու մը.

•	արդյո՞ք հո ղա մա սը նպա տա կային նշա նա կու թյամբ չօգ տա գոր ծե լու և սահ ման ված ժամ-
կե տում կա ռու ցա պատ ման պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու փաստն ի նք նին որ ևէ հար թու-

6 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ի ՍԴՈ-1432 ո րո շու մը, կետ 4.5:
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թյու նում ոտ նա հա րում է հան րային կամ հա սա րա կու թյան լայն զանգ վա ծի շա հը, թե՞ ոչ և ե թե 
այո, ա պա ին չու՞մ է դրս ևոր վում հան րային շա հը.

•	արդյո՞ք ար դա րաց ված է Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կի րա ռու մը ի նչ պես 
բնա կե լի տնե րի, այն պես էլ հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան օբյեկտ նե րի կա ռու ցա պատ ման 
հա մար տրա մադր ված հո ղա մա սե րի նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած` ա րդյո՞ք բնա կե լի տնե րի 
կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք ներ չի րա կա նաց նե լու փաս տը ոտ նա հա րում է հան րային շա-
հը, թե՞ ոչ և հետ ևա բար` ա րդյո՞ք ար դա րաց ված մո տե ցում չի հան դի սա նում բնա կե լի և հա-
սա րա կա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սե րի տա րան ջա տու մը և դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ 
Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ան հա տա կան կի րա ռու մը դրանց նկատ մամբ.

•	արդյո՞ք պե տու թյան մի ջամ տու թյան ըն թաց քում կի րառ վող մի ջոց նե րը, այս դեպ քում` 
ա ռանց փոխ հա տուց ման դա տա կան կար գով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րեց ման 
ի նս տի տու տը, ա պա հո վում է մաս նա վոր ան ձի հիմ ա րար ի րա վունք նե րի և հան րային շա հի 
միջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ի նչ պես նաև հա մա չա՞փ են ա րդյոք հան րային շա հի բա վա րար-
ման նպա տա կով կի րառ վող մի ջոց նե րը հա մայն քի կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րին, թե՞ 
ոչ.

•	Օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կի րա ռու մը ՏԻՄ մարմ ի` ի դեմս Եր ևան հա-
մայն քի հա մար հան դի սա նում է ի րա վու՞նք, թե՞ պար տա կա նու թյուն և հաշ վի առ նե լով դա տա-
կան պրակ տի կա յում առ կա դա տա կան գոր ծե րը, ո րոն ցով Եր ևան հա մայն քի ա նու նից ներ-
կա յաց ված` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րեց ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում հայց վո րի և 
պա տաս խա նո ղի միջև կնք վում են հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն ներ` պա տաս խա նող նե րի 
կող մից պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար տա վոր վե լու 
հիմ քով, ին չո՞վ է հիմ ա վոր վում Եր ևան հա մայն քի ան հա տա կան մո տե ցու մը հան րային շա-
հի` ար դեն ի սկ են թադ րյալ ոտ նա հար ման պայ ման նե րում, կն քե լու հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյուն և ը ստ է ու թյան տար բեր վող մո տե ցում եր դրս ևո րե լու միև նույն կար գա վի ճա կում 
գտնվող սուբյեկտ նե րի նկատ մամբ:

Գտ նում ե նք, որ վե րը հի շա տակ ված խն դիր նե րի ու սում ա սի րու թյունն ու կար գա վո րում 
է ա կան նշա նա կու թյուն և ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ հե տա գա յում տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան և սե փա կա նու թյան 
ան ձեռնմ ե լի ու թյան հատ ման եզ րե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու և հան րային ու մաս նա վոր 
շա հե րի հե տա գա բա խու մը բա ցա ռե լու հար ցում:

Annotation. Conflict of public and private interests in the field of intersections of local government 
control and  the inviolability of property.

This paper briefly outlines the concept of public and private interests, their relationships and possible clashes 
of public and private interests in the field of control of local authorities and the inviolability of property.

The article describes the circumstances on the basis of which individuals or legal entities may be deprived of 
the right of ownership by a court decision.

Based on this, the author formulated and marked some comments and suggestions on how to improve this 
process, also the author’s position is presented regarding the cases in which the interference of local authorities 
can be considered legal and in what ways potential conflicts between public and private interests in the field 
of intersections of local government control and  the inviolability of property can be reduced.
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Аннотация.  В данной статье кратко излагается концепция общественных и частных интересов, их со-
отношение и возможные столкновения общественных и частных интересов в сфере пересечения контроля 
органов местного самоуправления и неприкосновенности собственности. В статье описаны обстоятельства, 
на основании которых физические или юридические лица могут быть лишены права собственности по ре-
шению суда.

Исходя из этого, в статье автором сформулированы и обоснованы некоторые замечания и предложе-
ния по усовершенствованию данного процесса, и представлена позиция автора относительно того, в каких 
случаях вмешательство местных властей может рассматриваться как законное и какими способами можно 
уменьшить потенциальные конфликты общественных и частных интересов в сфере пересечения контроля 
органов местного самоуправления и неприкосновенности собственности.

 Բա նա լի բա ռեր - հան րային շահ, մաս նա վոր շահ, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն, տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի վե րահս կո ղու թյուն, հո ղա մա սի նպա տա կային օգ տա գոր ծում:

Keywords: public interest, private interest, property immunity, control of local authorities, purposeful use of 
land

Ключевые слова: общественный интерес, частный интерес, неприкосновенность собственности, 
контроль местного самоуправления, целевое использование земли.
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ПРАВО НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ И В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

(ՀԱՄԵՄԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
 

RIGHT TO FREEDOM OF ASSEMBLY IN REPUBLIC OF ARMENIA AND 
RUSSIAN FEDERATION (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)

В обществе, где такие идеологии, как гуманизм, демократия, правовое государство 
являются основой общественного и государственного строя, право человека на свободу 
собраний является необходимой свободой, без эффективной реализации которого невозможно 
представить настоящее гражданское общество в рамках демократии и верховенства права. 
Право на свободу собраний преду-сматривается Международным биллем по правам человека 
и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Республика Арме-
ния и Российская Федерация как страны, проводящие имплементацию международно-пра-
вовых норм, также признали права и свободы человека, предусмотренные Международным 
биллем по правам человека и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод. Согласно ст. 20, части 1-ой, Всеобщей декларации прав человека,  каждый человек 
имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций1. Согласно ст. 21 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах, признается право на мирные собрания, и 
пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются 

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.
shtml (08.09.2021г.)
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в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья 
и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц2. Согласно ст. 11, части 
1-ой, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый имеет право 
на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать 
профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов3. Исходя из 
того, что Армения и Россия являются странами, несущими международные обязательства 
по признанию, обеспечению и гарантированию прав и свобод человека, то в рамках права 
на свободу собраний на эти две страны также возложена обязанность по обеспечению 
эффективных правовых механизмов для реализации права на свободу собраний. 

Сравнительный правовой анализ установленной законодательной терминологии России 
и Армении по праву на свободу собраний позволяет сделать вывод о том, что некоторые 
юридические термины более точно указаны в Федеральном законе «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетированиях» Российской Федерации, в то время, как закон 
«О свободе собраний» Республики Армения не предусматривает дефиниции к определениям 
разновидностей публичных мероприятий, а предусматривает лишь определение понятия 
«собрание». 

При этом необходимо также подчеркнуть, что в российском законодательстве некоторые 
законодательные дефиниции установлены отдельной статьей, то есть в общих положениях 
закона предусматривается норма-дефиниция, которая по своей сути не является «правилом 
поведения», то есть не отвечает всем признакам правовой нормы, но является нормативным 
предписанием или, так называемым, «ключом» к правильному толкованию терминологии, 
далее используемой в законе. 

Исходя из того, что законодательные дефиниции осуществляют три функции – 
познавательная функция, интерпретационная функция и предписывающая функция – считаем 
необходимым подчеркнуть то, что подход российского законо-дателя, который опирается на 
установление отдельной статьей законодательных дефиниций, считаем более приемлемым. 
Законодательный орган Республики Армения, не предусматривая необходимых дефиниций 
в законе, фактически лишил правообладателя знаний о понятиях, употребляемых в законе. 
С другой стороны, законодательные дефиниции необходимы также для того, чтобы то или 
иное понятие не вызывало противоречивые толкования в правоприменительной практике. 
Считаем, что необходимо предусмотреть дефиниции, устанавливающие формы публичных 
собраний также в армянском законе, так как такая норма-дефиниция позволит армянскому 
правоприменителю легко определить форму того или иного собрания, например, демонстра-
ция, шествие, митинг флешмоб или иное. 

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетированиях», публичные мероприятия бывают следующих 
форм: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикети-рование. Данной статьей установлены 
определения к перечисленным формам публичных мероприятий, то есть данная статья явля-

2 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/pactpol.shtml (08.09.2021г.)
3 Европейская конвенция по правам человека // https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf (08.09.2021г.) 
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ется нормой-дефиницией. Считаем важным подчеркнуть, что закон «О свободе собраний» 
Республики Армения не предусматривает такой формы публичного мероприятия, как 
пикетирование. Пикетирование есть форма публичного выражения мнений, осуществляемого 
без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения 
у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты 
и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные 
конструкции4. Исходя из того, что одиночный пикет не может рассматриваться как собрание 
или «скопление людей» и не может вкладываться в логику закона РА «О свободе собраний», 
предлагаем установить определение «групповой пикет», которое может рассматриваться как 
одна из форм собраний. 

Считаем важным также поднять вопрос о такой форме публичного меро-приятия, как 
политический флешмоб. Проблема состоит в том, что в наше время политичекие флешмобы 
в своей разнообразной форме проявления стали довольно популярными в качестве одной 
из возможностей выражения политического мнения, однако, такая форма публичного 
мероприятия не установлена законами РА и РФ. Если обратиться к толковому современному 
словарю, то флешмоб – это заранeе спланированная массовая акция, в которой большая 
группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее обговоренные действия 
(сценарий) и затем расходится5. Считаем, что ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» необходимо дополнить 
указанным понятием, как еще одной современной формой публичного мероприятия. 

Право на свободу мирных собраний имеет свой субъективный состав, то есть законами как 
Армении, так и России установлены субъекты данного права. Различие в субъективном составе 
права на свободу мирных собраний состоит в том, что в Армении таким правом обладают 
граждане РА, иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 44 Конституции РА и ст. 
6 закона РА “О свободе собраний”), в то время как в России таким правом обладают лишь 
граждане России (ст. 31 Конституции РФ и ст. 6 Федерального закона Российской Федерации 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»). Положительная 
направленность российского закона заключается в том, что строго установлен перечень прав 
и обязанностей участников публичного мероприятия. Такой подход российского законодателя 
позволяет более точно определить правовой статус участника публичного мероприятия. 
Считаем, что аналогичная правовая норма, устанавливающая правовой статус участника 
публичного мероприятия должна быть предусмотрена также армянским законом, так как ст. 30 
закона РА «О свободе собраний» устанавливает обязанности участника, но не устанавливает 
перечень его прав, то есть правил допустимого поведения. Считаем, что для более эффективной 
реализации права на организацию и участия в публичных собраниях необходимо также 
предусмотреть перечень прав, которыми организатор и участник публичного собрания могут 
пользоваться. Так, например, согласно части 2-ой статьи 6 Федерального закона Российской 
Федерации «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» участники 
публичного мероприятия имеют право участвовать в обсуждении и принятии решений, иных 

4 Федеральный закон Российской Федерации “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях”, 
ст. 2 (ред. от 30.12.2020) / http://www.consultant.ru/ 
5 Толковой онлайн-словарь / https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11636 (24.09.2021)
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коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия, имеют право 
использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства 
публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации, 
которые не запрещены законодательством Российской Федерации, имеют право принимать и 
направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, 
международные и иные органы и организации. Считаем, что перечень указанных прав 
действительно необходим для эффективной реализации права на свободу мирных собраний, 
так как все указанные права направлены на полное установление правового статуса участника 
публично мероприятия, и только с таким правовым статусом участник собрания становится 
менее уязвимым для незаконного и произвольного привлечения его к административной 
ответственности за активность в том публичном мероприятии, которое имеет определенную 
политическую направленность, то есть органы публичной власти тем самым ограничиваются 
в противоправном подавлении активного участия участника публичного собрания, и также 
приобретают позитивную обязанность обеспечивать и гарантировать не только право на мирные 
собрания абстрактно и обобщенно, но и приобретают позитивную обязанность обеспечивать 
и гарантировать конкретные права участников публичного собрания в процессе участия в 
публичном мероприятии. Если закон предусматривает право участников собрания на принятие 
и направление резолюций, требований и других обращений в органы государственной власти, 
то такое их право, с другой стороны, обязывает государственную власть принимать такие 
резолюции, письменно выраженные требования или другие обращения участников собрания, 
которые могут также и иметь определенную политическую направленность и, потому, быть 
игнорированными со стороны государственной власти. Такие резолюции, требования и иные 
обращения могут приниматься участниками в процессе публичного мероприятия посредством 
коллективных обсуждений и согласований и, потому считаем необходимым признание и 
закрепление прав участников публичного собрания на уровне позитивного права, на уровне 
закона. Исходя из того, что закона РА «О свободе собраний» статьей 30-ой устанавливает 
лишь обязанности участника собрания и не предусматривает его права, считаем необходимым 
ввести изменения в данную статью и в новой редакции статьи установить также такие права 
участника собрания, как, например, право на участие в обсуждении и принятии решений, 
иных коллективных действиях в соответствии с целями собрания, право использовать при 
проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного 
выражения коллективного или индивидуального мнения и другие права. Целью предлагаемого 
изменения является установление более полного правового статуса участника публичного 
собрания. 

Одним из важнейших обязанностей публичной власти в сфере обеспечения эффективной 
реализации права на свободу мирных собраний является зако-нодательное установление 
правовых гарантий реализации права на проведение публичного мероприятия. Тут, важно 
подчеркнуть, что Федеральный закон Российской Федерации «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетированиях» отдельной главой устанавливает гарантии 
реализации права на проведение публичного мероприятия. Так, согласно ст. 19 указанного 
закона решения и действия (бездействие) органов государственной власти, орга-нов местного 
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самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право граждан 
на проведение публичного мероприятия, могут быть обжалованы в суд в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации. Считаем, что наличие такой правовой нормы 
является дополнительным правовым гарантом для реализации конституционного права на 
свободу собраний и подобная правовая норма должна быть предусмотрена также в армянском 
законе «О свободе собраний». 

Основываясь на изложенном выше сравнительно-правовом анализе, предлагаем допол-
нить закон РА «О свободе собраний» нормой-дефиницией, которой будут предусмотрены 
такие формы публичного собрания, как шествия, демонстрации, митинги, групповые пикеты 
и флешмобы. 

Предлагаем дополнить закон РА «О свободе собраний» соответствующей статьей: 
Статья 2.1. Основные понятия.
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия: 
1) собрание – совместное присутствие людей в специально отведенном или приспособленном 

для этого месте с целью коллективного обсуждения и представления каких-либо общественно 
значимых вопросов;

2) митинг – массовое присутствие людей в определенном месте для публич-ного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преи-мущественно общественно-
политического характера;

3) демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений 
группой людей с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных 
средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;

4) шествие – массовое прохождение людей по определенному маршруту в целях привлечения 
внимания к каким-либо проблемам;

5) групповое пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 
передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 
пикетируемого объекта группы людей, использующих плакаты, транспаранты и иные сред-
ства наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции;

6) флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой группа людей появляется 
в общественном месте, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий) и затем 
расходится.

Предлагаем также ст. 30 закона РА «О свободе собраний» изменить следующим образом: 
Статья 30. Права и обязанности участника собрания. 
1. Участники собрания имеют право: 
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, в иных коллективных действиях в 

соответствии с целями собрания;
2)  использовать при проведении публичного мероприятия различную симво-лику и иные 

средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства 
агитации, не запрещенные законодательством Республики Армения;

3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан 
должностным лицам, в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
общественные и религиозные объединения, международные и иные органы и организации.
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2. Участники собрания обязаны: 
1) не носить при себе оружия или используемых в качестве оружия предметов в ходе со-

брания;
2) выполнять указания руководителя, распорядителя собрания относительно соблюдения 

порядка и правил;
3) воздерживаться от таких действий, которые направлены на препятствование нормаль-

ному ходу собрания;
4) немедленно покинуть место собрания в случае удаления с собрания;
5) немедленно покинуть место собрания в случае прекращения собрания;
6) не препятствовать свободному входу в здания, строения или другие территории, нахо-

дящиеся в месте проведения собрания или прилегающие к нему, и не препятствовать свобод-
ному выходу из них. 

Предлагаем также дополнить закон РА «О свободе собраний» соответствующей статьей: 
Статья 34.1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право граждан 

на проведение собрания. 
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право граждан 
на проведение публичного мероприятия, могут быть обжалованы в суд в порядке, установлен
ном законодательством Республики Армения. 

Ամփոփում: Հավաքների ազատության իրավունքի արդյունավետ իրագործումը ժո-ղովրդավարական, 
իրավական պետության կենսագործունեության և զարգացման ան-հրաժեշտ նախապայմանն է: Հավաքների 
ազատության իրավունքի կարևորությունն ար-տահայտվում է նրանում, որ այն թույլ է տալիս մարդուն 
արտահայտել իր քաղաքական կամքն ու քաղաքական դիրքորոշումը, դրանով իսկ ազդել հանրային 
իշխանության կողմից որոշումների կայացմանը: Հավաքների ազատության իրավունքը նախատեսվում է 
ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությամբ: Սույն 
հետազոտության խնդիրն է ներկայացնել հավաքների ազատության իրավունքի ոլորտում Հայաստանի 
Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության դրական ուղղվածությունները և 
տարբերությունները:  Հոդվածում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական 
փոփոխության առաջարկներ:

Annotation. Realization of the right to freedom of assembly is a necessary factor for the formation, functioning 
and development of a democratic state governed by the rule of law. The importance of this right lies in the fact that 
this kind of freedom provides an opportunity for citizens to express their political views and through them reflect 
their political will, which, based on the principles of democracy, must be taken into account by public authorities. 
The right to freedom of assembly is provided for by both Constitution of Republic of Armenia and Constitution of 
Russian Federation. The objective of this article is to identify legal problems related to the exercise of the right to 
freedom of assembly in Russia and Armenia. This study presents some proposals for legislative changes aimed at 
improving the legislation on freedom of peaceful assembly in Armenia.

Ключевые слова: публичные мероприятия, собрание, митинг, шествие, демонстрация, пикетирование. 
Բանալի բառեր - հանրային միջոցառում, հավաք, միտինգ, երթ, պիկետ, դեմոնստրացիա:
Key words: public events, protests, procession, demonstration, picketing,  flash mob.
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LEGAL FORMS, TYPES AND METHODS OF TAX CONTROL

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

 Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա տեքս տում հար կային վե րահս կո ղու թյան տե սակ-
նե րի, ձևե րի ու մե թոդ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան և սահ մա նա զատ ման հիմ ախն դիր նե րը ֆի-
նան սա կան ի րա վուն քի գի տու թյան ո լոր տում շա րու նա կում է մալ վի ճե լի: Ի րա վա բա նա կան 
գրա կա նու թյան է ջե րում մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից նախ նա կան, ըն թա ցիկ և հե տա գա 
վե րահս կո ղու թյու նը քն նարկ վում է կա՛մ որ պես վե րահս կո ղու թյան ձև, կա՛մ՝ տե սակ: Նման 
տեր մի նա բա նա կան տար բե րու թյուն նե րը հատ կան շա կան են նաև այն պի սի հաս կա ցու թյուն-
նե րի մեկ նա բան ման հա մար, ի նչ պի սիք են փաս տաթղ թային և փաս տա ցի վե րահս կո ղու թյու-
նը: Տար բեր գիտ նա կան նե րի մեկ նա բա նու թյամբ վերս տու գու մը, զն նու մը և թե մա տիկ ստու-
գու մը հան դի սա նում են վե րահս կո ղու թյան մե թոդ ներ, տե սակ ներ կամ ձևեր1:

 Հար կային վե րահս կո ղու թյան ռա ցի ո նալ կազ մա կերպ ման կար ևոր պայ ման է վեր ջի նիս 
գի տա կան հիմ ա վոր ված դա սա կարգ ման մշա կու մը: Գի տա կան և գործ նա կան խն դիր նե րից 
կախ ված դա սա կարգ ման հիմ քում կա րող են դր վել տար բեր չա փո րո շիչ ներ՝ սուբյեկտ նե րի 
վե րահս կո ղու թյան բնույ թը, դրանց խն դիր նե րը, վե րահս կո ղա կան գոր ծու նե ու թյան բո վան-
դա կու թյու նը, վե րահս կո ղա կան ի րա վա սու թյուն նե րի բնույ թը, վե րահս կո ղու թյան սուբյեկ տի 
ու վե րահսկ վող օբյեկ տի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը, կա ռա վար ման ո լոր տի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա ան ց է կաց վում վե րահս կո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև 
վե րահս կո ղու թյան ի րա վա կան հետ ևանք նե րը:

 Հիմ ախնդ րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով ան դրա դառ նանք ը ստ ժամ կե տի իրա կա նաց-
վող հար կային վե րահս կո ղու թյան բնույ թին: Հար կային վե րահս կո ղու թյուն ան ցկաց նե լու ժա-
մա նա կի վե րա բե րյալ հե ղի նակ նե րը ա ռանձ նաց նում են նախ նա կան, ըն թա ցիկ և հե տա գա 

1 Грачева Е.Ю., Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юрисприденция, 
2000, էջ 118-119; Кучеров И.И., Налоговое право России: Курс лекций. М., 2001, էջ 188; Ն. Գ. Սու քի ա սյան, Ֆի-
նան սա կան ի րա վունք, Ե., 2020, էջ 145:
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հար կային վե րահս կո ղու թյուն նե րը:
 Նախ նա կան վե րահս կո ղու թյունն ան ց է կաց վում մինչև կոնկ րետ հար կի գծով հաշ վե տու 

ժա մա նա կաշր ջա նը կամ մինչև հարկ վճա րո ղին, հար կային գոր ծա կա լին, կամ այլ պար տա-
վոր ված ան ձին հար կային ար տո նու թյուն ներ տրա մադ րե լը, ի նչ պես նաև մինչև վճար ման 
ժամ կետ նե րի փո փո խու թյու նը: Հար կային վե րահս կո ղու թյան տվյալ տե սա կը կապ ված է 
ա ռա վե լա պես կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ֆի զի կա կան ան ձանց հաշ վառ ման, հաշ վա պա հա-
կան կամ այլ հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի վար ման ճշ տու թյան ստու գում ե րի, հար կե րի ու 
գան ձում ե րի մա սին օ րենսդ րու թյան հիմ ա կան դրույթ նե րը բնակ չու թյա նը ի րա զե կե լու և այլ 
պայ ման նե րի հետ: Նախ նա կան վե րահս կո ղու թյունն ու ղղ ված է ի րա վա խախ տում ե րի կանխ-
մա նը, նպաս տում է ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյան ամ րապնդ մա նը:

 Մի շարք ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի պրակ տի կա յում ա ճել է նախ նա կան հար կային վե-
րահս կո ղու թյան դե րը և ա պա ցուց վել է դրա ար դյու նա վե տու թյու նը: Լայն տա րա ծում է ստա-
ցել ան հա տա կան հար կային ծա նու ցում ե րի ա ռա քու մը, վճար ման ամ սաթ վի հաս տա տու մը և 
այլն: Շվե դի ա յում, օ րի նակ, գործ նա կա նում կի րառ վում է հար կային վե րահս կո ղու թյան մարմ-
նի կող մից նախ նա կան ո րոշ ման տրա մադ րու մը, ո րում սահ ման վում է հարկ վճա րող նե րի 
նախ նա կան ո րո շում ե րի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի չա փը2: Տվյալ դեպ քում 
հարկ վճա րո ղը կա րող է մինչև գոր ծար քի կա տա րու մը դա տա րա նում բո ղո քար կել հար կային 
մարմ ի ո րո շու մը: 

Ըն թա ցիկ (օ պե րա տիվ) վե րահս կո ղու թյու նը ան ց է կաց վում հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի 
ըն թաց քում և ու ղղ ված է հար կային ու այլ պար տա դիր վճար նե րի ժա մա նա կին հայ տա րա-
րագր ման և վճար ման ու դրա ճշ տու թյան բա ցա հայտ մա նը: Վե րահս կո ղու թյան տվյալ տե սա-
կը հիմ վում է ա ռաջ նային փաս տաթղթե րի ու սում ա սիր ման, հաշ վա պա հա կան և հար կային 
հաշ վա ռում ե րի ի րա կա նաց ման, գույ քագ րում ե րի և այլ նի վրա: Վե րահս կո ղու թյան տվյալ 
տե սա կը վե րահսկող մար մին նե րին թույլ է տա լիս ա րագ ար ձա գան քել հարկ վճա րո ղի ֆի-
նան սա կան գոր ծու նե ու թյան փո փո խու թյուն նե րին, կան խել հար կային օ րենսդրու թյան խախ-
տում ե րը:

 Հե տա գա հար կային վե րահս կո ղու թյու նը սկս վում է հաշ վե տու հար կային ժա մա նա կաշրջա-
նի ա վար տից հե տո ֆի նան սա-տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ստուգ մամբ և ու ղղ ված է այն 
խախ տում ե րի բա ցա հայտ մա նը, ո րոնք չէ ին հայտ նա բեր վել և կանխ վել նախ նա կան և ըն-
թա ցիկ վե րահս կո ղու թյան ժա մա նակ: Այդ պի սի վե րահս կո ղու թյու նը ի րա կա նաց վում է հարկ 
վճա րո ղի կող մից ներ կա յաց ված հար կի հաշ վար կի և վճար ման հա մար հիմք ծա ռայող հար-
կային հայ տա րա րագ րե րի և փաս տաթղ թե րի, ի նչ պես նաև հարկ վճա րո ղի գոր ծու նե ու թյան 
մա սին հար կային մարմ ի մոտ ե ղած այլ փաս տաթղ թե րի հի ման վրա: Հե տա գա հս կո ղու թյան 
ան ցկաց ման ձևե րին կա րե լի է դա սել ներ քին (կա մե րալ) և ար տագ նա հար կային ստու գում ե-
րը, շա հույթ ստա նա լու հա մար օգ տա գործ վող հարկ վճա րո ղի տա րածք նե րի զն նու մը: Հե տա-
գա վե րահս կո ղու թյու նը այ սօր գե րա կա է հան դի սա նում հար կային մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյան մեջ և ը նդ գր կում է հար կային վե րահս կո ղու թյան բո լոր ձևե րը:

 Հար կային վե րահս կո ղու թյան՝ գո յու թյուն ու նե ցող դա սա կար գու մը ո րոշ հե ղի նակ ներ ա ռա-
ջար կում են լրաց նել օ պե րա տիվ և պար բե րա կան վե րահս կո ղու թյամբ՝ կախ ված կա տար ման 
ժամ կետ նե րից: Օ պե րա տիվ վե րահս կո ղու թյու նը ի րա կա նաց վում է հաշ վե տու ա մս վա ըն թաց-

2 Паскачев А.Б., Кашин В.А., Швеция: опыт налогового администрирования// Налоговая политика и практика, 
2004, N 3, էջ 32:
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քում՝ վե րահսկ վող գոր ծըն թա ցի, գոր ծա ռույ թի կամ գոր ծո ղու թյան ա վար տից հե տո: Պար բե-
րա կան վե րահս կո ղու թյու նը ան ց է կաց վում ո րո շա կի հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար: 
Այդ պի սի ստուգ ման խն դիրն է պար զել հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վի-
ճա կը, բա ցա հայ տել ստուգ վող օբյեկ տի ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա-
նու թյու նը հայտ նա բե րել թե րու թյուն նե րը և մի ջոց ներ ձեռ նար կել դրանց վե րաց ման հա մար: 
Հար կային վե րահս կո ղու թյան այդ պի սի բա ժա նու մը հա մադ րե լի է հար կային ստու գում ե րի 
տե սակ նե րի հետ: Կար ծում ե նք այս հե ղի նակ նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված օ պե րա տիվ վե-
րահս կո ղու թյան սահ մա նու մը հա մա պա տաս խա նում է կա մե րալ հար կային ստուգ ման հատ-
կա նիշ նե րին, ի սկ պար բե րա կանն իր խն դիր նե րով նման է ար տագ նա ստուգ մա նը3:

 Հար կային վե րահս կո ղու թյան գործ նա կան ար դյունք նե րի հի ման վրա կա րե լի է ա ռանձ-
նաց նել նաև հո րի զո նա կան և ու ղ ղա հա յաց հար կային վե րահս կո ղու թյու նը:

 Հո րի զո նա կան վե րահս կո ղու թյան տակ հաս կաց վում է օ րենս դիր իշ խա նու թյան վե րահս-
կո ղու թյու նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ՝ հար կային օ րենսդ րու-
թյան կա տար ման ու ղ ղու թյամբ: Այդ վե րահս կո ղու թյու նը իր բնույ թով պառ լա մեն տա կան է: 
Հար կային վե րահս կո ղու թյան նշ ված տե սա կի օբյեկտ է հան դի սա նում հար կային ռե սուրս նե-
րի բյու ջե մո բի լի զաց նե լու ու ղ ղու թյամբ ՀՀ հար կային ծա ռա յու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը, ի նչ պես նաև հար կային օ րենսդ րու թյան նա խագ ծե րի, ո րո շում ե րի, հրա ման նե րի և 
մե թո դա կան հրա հանգ նե րի մշակ ման ու ղ ղու թյամբ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան և Պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի տե ի գոր ծու նե ու թյու նը: Ո ւղ ղա հա յաց վե րահս կո ղու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել 
եր կու մա սի՝ ա ռա ջին հեր թին, հարկ վճա րող նե րի կող մից հար կե րի ճշգ րիտ հաշ վարկ ման և 
բյու ջե վճար ման հար կային մար մին նե րի կող մից ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյուն և ե րկ րորդ, 
վե րա դաս հար կային մար մին նե րի կող մից հար կային ծա ռա յու թյան ա վե լի ցածր օ ղա կի աշ-
խա տան քի վե րահս կո ղու թյուն:

 Տե ղե կու թյուն նե րի և տվյալ նե րի ստաց ման աղ բյուր նե րից կախ ված հար կային վե րահս կո-
ղու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել փաս տաթղ թա վոր ված և փաս տա ցի հար կային վե րահս կո ղու-
թյուն: Փաս տաթղ թա վոր ված հար կային վե րահս կո ղու թյու նը բնու թագր վում է փաս տաթղ թե րի 
ձևա կան, տրա մա բա նա կան և թվա բա նա կան ստուգ մամբ, փաս տաթղ թե րում ար տա հայտ ված 
տն տե սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա վա բա նա կան գնա հատ ման, հա կընդ դեմ ստուգ մամբ 
և վեր լու ծու թյամբ: Փաս տա ցի հար կային վե րահս կո ղու թյու նը ի րա կա նաց վում է դրա ան մի-
ջա կան ան ցկաց ման ըն թաց քում՝ այն է հաշ վառ ման կանգ նե լը, փաս տաթղ թե րի ստա ցու մը, 
գույ քագր ված գույ քի հաշ վար կը, կշ ռու մը, չա փագ րու մը, փոր ձաքն նու թյան ան ցկա ցու մը: Այս 
խմ բին կա րե լի է ա վե լաց նել նաև հա կընդ դեմ հար կային վե րահս կո ղու թյու նը, ո րի ըն թաց քում, 
տե ղի է ու նե նում պար տա վոր ված ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին նրանց գոր ծա կալ նե րի, 
բան կե րի և եր րորդ ան ձանց կող մից տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը: Հա կընդ դեմ հար կային 
վե րահս կո ղու թյան ա ռանձ նա ցու մը որ պես ի նք նու րույն տե սակ օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված 
չէ, հետ ևա բար, ա ռա ջարկ վում է հա կընդ դեմ ստու գու մը ան ցկաց նել մի այն կա մե րալ և ար-
տագ նա ստու գում ե րի ժա մա նակ:

 Կախ ված հար կային վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա ռում ե րի ան ցկաց ման տե ղից, ա ռանձ-
նաց վում է ար տագ նա հար կային վե րահս կո ղու թյու նը, ո րը ան ց է կաց վում ը ստ հարկ վճա րո-
ղի գտն վե լու վայ րի: Հա մե մա տու թյան կար գով նշենք, որ կա մե րալ հար կային վե րահս կո ղու-

3 Տե՛ս ման րա մասն, Ա. Հ. Խա չատ րյան, Հար կային ի րա վունք, Ե., ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 2003, էջ 305-
308:
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թյու նը թույլ է տա լիս հար կային մարմ ի ժա մա նա կի և ու ժե րի նվա զա գույն ծախ սե րով ստու-
գել ստուգ վող ան ձի կող մից օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի կա տա րու մը հարկ ման ո լոր տում: 
Ար տագ նա վե րահս կո ղու թյու նը թույլ է տա լիս օգ տա գոր ծել հա տուկ մի ջոց ներ և ե ղա նակ ներ 
հար կային օ րենսդ րու թյան դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման ու ղ ղու թյամբ, հարկ վճա րո ղի գոր ծու-
նե ու թյան ա վե լի խո րը վեր լու ծու թյան հա մար4: 

Ըստ ստուգ վող ան ձի վե րահսկ վող գոր ծու նե ու թյան օբյեկ տի հար կային վե րահս կո ղու թյու նը 
բա ժան վում է հա մա լի րի և թե մա տի կի: Հա մա լիր հար կային վե րահս կո ղու թյու նը են թադ րում է 
վե րահսկ վող ան ձի գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար հար կային օ րենսդ-
րու թյան կա տար ման բո լոր հար ցե րի ամ բողջ հա մա լի րի հե տա զո տու թյու նը կամ են թադ րում 
է կազ մա կեր պու թյան հա մա լիր ստու գում՝ դրա բո լոր ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի 
ստուգ ման հետ մի ա սին: Թե մա տիկ (հա տուկ կամ ը նտ րո վի) հար կային վե րահս կո ղու թյու նը 
ի րե նից ներ կա յաց նում է վե րահսկ վող ան ձի ո րո շա կի հար կե րի (օ րի նակ, մի այն հան րա պե-
տա կան, մի այն տա րա ծաշր ջա նային կամ մի այն տե ղա կան հար կե րի ու գան ձում ե րի, մի այն 
ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հար կե րի և այլն) վճար ման կամ հար կային օ րենսդ րու թյան կա-
տար ման ա ռան ձին հար ցե րի գծով գոր ծու նե ու թյան ստուգ ման ի րա կա նա ցում: 

Ըստ վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րի բնույ թի` ա ռանձ նաց նում են պլա նային և հան-
կար ծա կի հար կային վե րահս կո ղու թյուն նե րը: Պլա նային վե րահս կո ղու թյու նը ան ց է կաց վում 
ստու գում ե րի ան ցկաց ման ե ռամ սյա կային պլան նե րի հի ման վրա: Նպա տա կա հար մար է 
ստու գում ե րի պլա նում հարկ վճա րո ղի ներգրա վու մը ան ց- կաց նել՝ ել նե լով հարկ վճա րո-
ղի մա սին գո յու թյուն ու նե ցող ամ բողջ տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րից (սկ-
սած հաշ վա պա հա կան հաշ վետ վու թյու նից ու հար կային հաշ վարկ նե րից մինչև ի րա վա պահ 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րից, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րից և այլ նից 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը), ին չը հիմք է տա լիս են թադ րե լու հար կային օ րենսդ րու թյան 
տար բեր տե սա կի խախ տում ե րի առ կա յու թյան մա սին: Հան կար ծա կի վե րահս կո ղու թյունն 
ան ց է կաց վում մի այն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում: Օ րի նակ, հար կային ի րա վա խախտ ման 
կա տար ման փաս տի հաս տատ ման նպա տա կով, ո րը կա րող էր սո վո րա կան ստուգ ման ժա-
մա նակ թաքց վել: 

Ըստ ան ցկաց ման պար բե րա կա նու թյան` հար կային վե րահս կո ղու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել 
սկզբ նա կա նի և կրկ նա կի ի: Որ պես սկզբ նա կան վե րահս կո ղու թյուն կա րե լի է ըն դու նել օ րա-
ցու ցային տար վա ըն թաց քում հարկ վճա րո ղի նկատ մամբ հար կային մարմ ի կող մից ա ռա ջին 
ան գամ ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում ե րը տար բեր հար կե րի գծով և տար բեր ժա մա նա կաշր ջան-
նե րի հա մար: Կրկ նա կի վե րահս կո ղու թյու նը տե ղի է ու նե նում այն դեպ քե րում, ե րբ օ րա ցու-
ցային տար վա ըն թաց քում ան ց են կաց վում եր կու և ա վե լի ար տագ նա հար կային ստու գում-
ներ միև նույն հար կե րի գծով ու միև նույն ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար:

 Հա կային վե րահս կո ղու թյան գործ նա կան ու նա կու թյուն նե րը վկա յում են, որ ը ստ հար կային 
վե րահս կո ղու թյուն ան ցկաց նող սուբյեկտ նե րի կա րե լի է տար բե րա կել հար կային, ֆի նան սա-
կան, մաք սային մար մին նե րի, ի նչ պես նաև հարկ վճա րո ղի կող մից ի նք նու րույն ի րա կա նաց-
վող ներ քին հար կային վե րահս կո ղու թյուն: Չնա յած նման դա սա կար գու մը օ րենսդ րա կան 
հիմ քեր չու նի, սա կայն հար կային վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա սու թյուն նե րով 
են օ ժտ ված ֆի նան սա հար կային մար մին նե րը: Այ սօր մաք սային և ֆի նան սա կան մար մին ներն 

4 Տե՛ս ման րա մասն, Գ. Ա. Սու քի ա սյան, Ա. Հ. Օ սի կյան, Ն. Գ. Սու քի ա սյան, Հար կային ի րա վունք, նշվ. աշ խա տու-
թյուն, էջ 149-150:
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ել նե լով պե տա կան բյու ջեն հա մալ րե լու նպա տակ նե րից, նույն պես պետք է դի տար կել որ պես 
հար կային վե րահս կո ղու թյան մար մին ներ: Որ պես դա սա կարգ ման խումբ հարկ վճա րո ղի 
ներ քին վե րահս կո ղու թյան ա ռանձ նա ցու մը հաս տա տում է, որ հար կային վե րահս կո ղու թյու նը 
հան դի սա նում է պե տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան տա րա տե սակ: 

Այ սօր ար դի ա կան է հար կային օ րենսդ րու թյան ո լոր տում խո շոր հարկ վճա րող նե րի ի րա-
վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ամ րագ րու մը: Ներ կա յումս հար կե րի ու 
գան ձում ե րի մա սին օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված չէ « խո շոր հարկ վճա րող» հաս կա ցու թյու-
նը: Ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ մի շարք պե տու թյուն նե րի նոր մա տի վաի րա-
վա կան ակ տե րում սահ ման ված են հարկ վճա րող նե րի նշ ված դա սի հատ կա նիշ նե րը, ո րոշ ված 
են նրանց հար կային վե րահս կո ղու թյան ան ցկաց ման յու րա հատ կու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով 
հա տուկ կար գա վի ճա կը, ո րով օ ժտ ված են խո շոր հարկ վճա րող նե րը, կախ ված վե րահսկվող 
ան ձանց բնու թագ րից, ա ռա ջար կում ե նք ՀՀ հար կային օ րենսդ րու թյամբ ամ րագրել հար կային 
վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րի դա սա կար գում ը ստ կազ մա կեր պու թյուն նե րի: Այդ պի սի հիմ-
քե րով հար կային վե րահս կո ղու թյու նը կա րե լի է դա սա կար գել. 

ա) կազ մա կեր պու թյուն նե րի,
բ) խո շոր հարկ վճա րող նե րի,
գ) ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի,
դ) ան հատ ձեռ նար կա տե րեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց հար կային վե րահս կո-

ղու թյան:
 Հար կային ի րա վուն քի տե սու թյան հա մար կար ևոր է հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևի հիմ-

նախնդ րի բա ցա հայ տու մը: Կար ծում ե նք հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևը ի րե նից ներ կա յաց-
նում է վե րահս կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան և կազ մա կերպ ման 
մի ջոց: Հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևը, ի նչ պես նաև ցան կա ցած այլ ձև, սահ ման վում է 
նրա բո վան դա կու թյամբ և ար տա հայ տում է վե րահս կո ղու թյան է ու թյու նը: Վե րահս կո ղու թյուն, 
«ձևն» օգ տա գործ վում է նաև բո վան դա կու թյան ար տա քին սահ մա նի ներ քին կա ռուց ված քի 
ի մաս տով, ի նչ պես նաև բո վան դա կու թյան տե սակ նե րի բնու թագր ման հա մար: Ձևի ու բո վան-
դա կու թյան դի ա լեկ տի կան են թադ րում է դրանց հա րա բե րա կան ի նք նու րույ նու թյու նը: Ձևն ու 
բո վան դա կու թյու նը ար տա հայ տում են ի րա կան վե րահս կո ղու թյան տար բեր կող մե րը: Բո վան-
դա կու թյուն կա տե գո րի ան պա տաս խա նում է այն հար ցին, թե ին չից է բաղ կա ցած եր ևույ թը 
զար գաց ման տվյալ փու լում, ի նչ պի սի տար րեր են բնու թագ րում եր ևույ թը կամ ա ռար կան: 
Ձևի կա տե գո րի ան են թադ րում է պա տաս խան այն հար ցին, թե ի նչ պի սին է այդ բո վան դա կու-
թյան ներ քին կազ մա կեր պու մը, կա ռուց ված քը, ի նչ պի սիք են նրա ար տա քին դրս ևո րում ե րը, 
ի նչ կոնկ րետ ու ղ ղու թյուն նե րով են հան դես գա լիս տվյալ բո վան դա կու թյան հա մար ո րո շիչ 
տար րե րը: Հետ ևա բար, հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևը ի րե նից ներ կա յաց նում է բո վան դա-
կու թյան ար տա հայտ ման մի ջոց:

 Հար կային ի րա վա կան գրա կա նու թյան մեջ մի շարք ի րա վա գետ ներ հար կային վե րահս-
կո ղու թյան ձևե րի քն նարկ ման հետ մի ա սին, որ պես հար կային վե րահս կո ղու թյան ար տա քին 
ար տա հայ տու թյուն, վեր լու ծում են նաև դրա ի րա վա կան բնույ թը: Հար կային վե րահս կո ղու-
թյան ձևը, որ պես կոնկ րետ բո վան դա կու թյան ար տա քին դրս ևո րում, ար տա հայտ վում է ա ռա-
ջին հեր թին օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան փաս տե րի հաս տատ ման մեջ, այս կամ այն հնարք նե րի 
ու մի ջոց նե րի կի րառ մամբ, կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման, ի նչ պես նաև դրա ար-
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դյունք ներն ամ րագ րող հար կային վե րահս կո ղու թյան փաս տաթղ թե րում5:
 Հի շա տակ ված հիմ ախն դիր նե րի շուրջ մի շարք հե ղի նակ ներ վե րահս կո ղու թյան ձևե րի 

տակ հաս կա նում են դրա տե սակ նե րը՝ կախ ված վե րահս կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա-
կա նաց ման ժա մա նա կից և պն դում են, որ հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևը ար տա հայ տում է 
վե րահս կո ղա կան գոր ծըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը: 

Ի րա վա գետ նե րի մեկ այլ խումբ հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևի բո վան դա կու թյան բա-
ղադ րիչ ներ են հա մա րում « վերս տու գու մը, ստու գու մը, հս կու մը»: Են թադր վում է, որ « վերստու-
գում ու հս կու մը չեն կա րող լի նել վե րահս կո ղու թյան ձևեր: Հար կային վե րահս կո ղու թյան 
օբյեկտ են հան դի սա նում հան րային բնույ թի դրա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնց հա մար 
հատ կան շա կան չէ վերս տուգ մամբ ը նդ գրկ վող որ ևէ « գոր ծու նե ու թյուն»: Ա ռա վել ևս վերս տու-
գու մը, զն նու մը, թե մա տիկ ստու գու մը, ո րոնք կի րառ վում են գործ նա կա նում, պետք է հա մա-
րել վե րահս կո ղու թյան մե թոդ ներ: Այդ հաս կա ցու թյուն նե րը հա ճախ օգ տա գործ վում են որ պես 
փոխ կապ ված կա տե գո րի ա ներ: Շատ ի րա վա բան ներ եր բեմ վե րահս կո ղու թյան ձևե րը մեկ-
նա բա նում են որ պես վե րահս կո ղու թյան մե թոդ նե րի գու մա րե լի ներ, մյուս նե րի կար ծի քով՝ վե-
րահս կո ղու թյան մե թոդ նե րը դր ված են ձևե րի դա սա կարգ ման հիմ քում:

 Հար կային ի րա վա կան գրա կա նու թյան մեջ այլ կար ծիք ներ էլ են հայտն վում, ը ստ ո րի հար-
կային ստու գում ե րը հան դի սա նում են հար կե րի ու գան ձում ե րի մա սին օ րենսդ րու թյան կա-
տար ման վե րահս կո ղու թյան հիմ ա կան ձև և դրանց ան ցկաց ման ժա մա նակ գործ նա կա նում 
օգ տա գործ վում են հար կային վե րահս կո ղու թյան բո լոր թվարկ ված ձևե րը6: Ու սում ա սի րու-
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ « Հար կային վե րահս կո ղու թյան հիմ ա կան ձև են հան դի սա նում 
հար կային ստու գում ե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս ա ռա վե լա պես ամ բող ջու թյամբ հետ ևել հարկ 
վճա րո ղի կող մից իր պար տա կա նու թյուն նե րի ժա մա նա կին, ամ բող ջա կան և ճիշտ կա տար մա-
նը: Հար կային վե րահս կո ղու թյան մա ցած ձևերն օգ տա գործ վում են, որ պես հար կային ի րա-
վա խախ տում ե րի բա ցա հայտ ման օ ժան դակ մե թոդ ներ, կամ էլ կա րող են կի րառ վել ստուգ-
ման ակ տում պա րու նակ վող հետ ևու թյուն նե րի ու ղ ղու թյամբ ա պա ցույց նե րի հա վա քագր ման 
հա մար: Մաս նա վո րա պես, հար կային վե րահս կո ղու թյան այդ պի սի օ ժան դակ ձևեր են փաս-
տաթղ թեր պա հան ջե լը, հարկ վճա րող նե րից կամ վկա նե րից բա ցատ րու թյուն նե րի ստա ցու մը, 
տա րածք նե րի և ա ռար կա նե րի զն նու մը, մաս նա գետ նե րի ներգ րա վու մը, ֆի զի կա կան ան ձանց 
ծախ սե րի և ե կա մուտ նե րի տվյալ նե րի հա մադ րու մը, փոր ձաքն նու թյու նը, հարկ վճա րող նե րի 
հաշ վա ռու մը:

 Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյու նը և կոնկ րետ ձևը շատ դեպ քե րում 
ո րոշ վում են ի րա վա սու վե րահս կող մար մին նե րի կող մից կի րառ վող մի ջոց նե րով: Հար կային 
վե րահս կո ղու թյան ձևերն ու մե թոդ ներն ան բա ժա նե լի են: Հա ճախ հար կային վե րահս կո ղու-
թյան կազ մա կերպ ման մեկ ի րա վա կան ձևի շր ջա նա կում կա րող են կի րառ վել վե րահսկո-
ղու թյան տար բեր մե թոդ ներ, ո րոնք ո րոշ դեպ քե րում ի րենց ան վան մամբ հա մընկ նում են 
հար կային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ձևի հետ: Հար կային կոնկ րետ մե թո դի կի րա ռու մը 
կախ ված է հար կային վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ի րա վա սու թյու նից, լի-
ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից, ո րով պայ մա նա վոր ված է վե րահս կո ղու թյան ձևը, նպա տա կը, 

5 Поролло Е.В., Налоговый контроль: принципы и методы проведения. М.: Гардарика, 1996, էջ 12:
6 Михайлова О.Р., Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля// Ваш налоговый адвокат, 2001, 
N 3, էջ 37:
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վե րահսկ ման օբյեկ տը, ի նչ պես նաև վե րահս կո ղու թյան ի րա վա կան հիմ քը7: 
Այ սօր, հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թո դի գի տա կան սահ ման ման հար ցում նույն պես 

չկա մի աս նա կան մո տե ցում: Հա ճախ հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թոդ նե րի տակ հաս-
կաց վում է դրա ի րա կա նաց ման հնարք նե րը, մի ջոց նե րը կամ ե ղա նակ նե րը: Կար ծում ե նք 
հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թո դը ը ստ է ու թյան հա մա պա տաս խան բյու ջե կամ ար տա-
բյու ջե տային հիմ ադ րամ եր հար կե րի ու գան ձում ե րի ամ բող ջա կան և ժա մա նա կին վճար-
ման մա սին օբյեկ տիվ տվյալ նե րի հաս տատ ման հա մար ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից կի-
րառ վող հնարք նե րի ամ բող ջու թյուն է: Նշ ված սահ մա նու մը ար տա հայ տում է հար կային վե-
րահս կո ղու թյան մե թո դի որ պես ի րա վա կան կա տե գո րի այի է ու թյու նը:

 Գործ նա կան ու նա կու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա ա ռա ջար կում ե նք հար կային վե-
րահս կո ղու թյան բո լոր մե թոդ նե րը բա ժա նել ե րեք հիմ ա կան խմ բե րի՝ 

-  վե րահս կո ղու թյան օբյեկտ նե րի ու սում ա սիր ման հա մընդ հա նուր գի տա կան մե թո դա-
բա նա կան հնարք ներ (վեր լու ծու թյուն, սին թեզ, մա կա ծում, ար տա ծում, հա ման մա նու-
թյուն, մա թե մա տի կա կան մո դե լա վո րում, վե րա ցա կա նա ցում, վի ճա կագ րա կան մե թոդ-
ներ, տրա մա բա նա կան մե թոդ, հա մե մա տա կան և այլ մե թոդ ներ),

-  էմ պի րիկ մե թո դա կան հնարք ներ (գույ քագ րում, աշ խա տանք նե րի վե րահս կիչ չա փում-
ներ, ֆոր մալ և թվա բա նա կան ստու գում եր, հա կընդ դեմ ստու գում, հե տա դարձ հաշ-
վար կի ե ղա նակ, մի ա տե սակ փաս տե րի հա մադր ման մե թոդ, տրա մա բա նա կան ստու-
գում, սկա նա վո րում, գրա վոր և բա նա վոր հար ցում եր, վկա նե րի բա ցատ րու թյուն ներ, 
փաս տաթղ թե րի ստու գում, ա ռար կա նե րի և փաս տաթղ թե րի ու սում ա սի րում, տա րածք-
նե րի և ա ռար կա նե րի զն նում, փոր ձաքն նու թյուն և այլն),

-  հա րա կից տն տե սա կան գի տու թյուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րի գոր ծադ րում 
(տն տե սա կան վեր լու ծու թյան մի ջոց ներ, տն տե սա կան-մա թե մա տի կա կան մե թոդ ներ, 
հա վա նա կա նու թյուն նե րի և մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րու թյան տե սու թյան մե թոդ ներ 
և այլն): 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ո րոշ հե ղի նակ ներ վե րահս կո ղու թյան մե թո դա կան 
հնարք նե րի թվին են դա սում փաս տաթղ թե րի ըն թեր ցու մը, գրա վոր հար ցու մը, գոր ծե րի և 
փաս տաթղ թե րի կն քու մը, բնօ րի նակ փաս տաթղ թե րի առ հա նու մը: Կար ծում ե նք այս թվար-
կու մը ա վե լի հա ճախ նե րա ռում է վե րահս կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ, 
վերս տու գիչ նյու թե րի ձևա կերպ ման ե ղա նակ ներ կամ վերս տուգ վող ձեռ նար կու թյան փաս-
տաթղ թե րի պահ պա նու թյան ա պա հո վում, բայց ոչ վե րահս կո ղու թյան մե թո դա կան մի ջոց ներ, 
որ պի սիք գործ նա կա նում կա րե լի է դի տար կել որ պես ու սում ա սիր ման մի ջոց ներ:

 Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն նաև հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թոդ-
նե րի այլ դա սա կար գում եր, ը ստ ո րի, ել նե լով վե րահս կո ղու թյան աղ բյուր նե րից, ա ռանձ նաց-
վում է վե րահս կո ղու թյան փաս տաթղ թային և փաս տա ցի մե թոդ նե րը:

 Փաս տաթղ թային հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թոդ նե րին են վե րա բե րում՝ 
1. փաս տաթղ թե րի ձևա կան-տ րա մա բա նա կան և թվա բա նա կան ստու գու մը, փաս-

տաթղթե րում ար տա հայտ ված տն տե սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա վա բա նա կան 
գնա հա տա կա նը,

2.  հա կընդ դեմ ստու գում, ո րը հիմ վում է այն բա նի վրա, որ ստուգ վող գոր ծառ նու թյու նը 

7 Формы и методы налогового контроля. А.С. Кормилицын// Административное и муниципальное право. 2008. N 
6, էջ 24:
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իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում կազ մա կեր պու թյան, հար կային գոր ծա կա լի նմա նա-
տիպ փաս տաթղ թե րում և այլ փաս տաթղ թե րում ու հաշ վառ ման գրան ցում ե րում,

3. տն տե սա կան վեր լու ծու թյու նը:
 Հար կային մար մին նե րի գործ նա կան աշ խա տանք նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում 

են, որ հար կային վե րահս կո ղու թյան փաս տա ցի մե թոդ նե րի թվին պետք է դա սել նաև հարկ 
վճա րո ղին հաշ վա ռե լը, բա ցատ րու թյուն նե րի ստա ցու մը, տա րածք նե րի տե սո ղա կան զն նու մը, 
վկա նե րի հար ցու մը, փոր ձաքն նու թյու նը, մաս նա գետ նե րի ներգ րա վու մը, ի նչ պես նաև կան-
խա տե սու մը, նա խազ գու շա ցու մը, կան խու մը և վե րա կանգ նու մը, ի սկ հար կադ րան քի մի ջոց-
նե րի կի րա ռու մը՝ դի տար կել, որ պես հնա րա վոր խախ տում ե րի ը նդ հա նուր և մաս նա վոր նա-
խա կանխ ման հա մա լիր մի ջո ցա ռում եր:

ՀՀ հար կային օ րենսդ րու թյան ե լա կե տային դրույթ նե րի վեր լու ծու թյան և ի րա վա բա նա կան 
գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող տե սա կան դիր քո րո շում ե րի հի ման վրա ա ռա ջար-
կում ե նք.

-  հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևի տակ հաս կա նալ հար կե րի ու գան ձում ե րի մա սին 
օ րենսդ րու թյան նոր մե րով սահ ման ված հար կային-վե րահս կո ղա կան կոնկ րետ խն դիր-
նե րի կա տար մանն ու ղղ ված ի րա վա սու մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի մի աս նա կան 
հա մա կարգ,

-  հար կային վե րահս կո ղու թյան մե թոդ նե րի տակ հաս կա նալ հար կային վե րահս կո ղու-
թյան այս կամ այն ձևե րի ի րաց ման ժա մա նակ ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից օգ տա-
գործ վող հնարք նե րի ու մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյուն:

ՀՀ հար կային օ րենսդ րու թյան մեջ օգ տա գործ վում է նաև «հար կային վե րահս կո ղու թյան 
մի ջո ցա ռում եր» հաս կա ցու թյու նը և ան հաս կա նա լի ո րեն օ րենսդ րու թյամբ չի ամ րագր վում 
«վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում եր» հաս կա ցու թյու նը: Ը նդ ո րում, սույն հաս կա ցու թյու նը օգ-
տա գործ վում է, որ պես հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևից ա վե լի նեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շրջա նակ, այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս պարզ տրա մա բա նու թյամբ նե րա ռում է ա վե լի շատ 
հար կային վե րահս կո ղու թյան ձևի բո վան դա կու թյուն:

ՀՀ հար կային օ րենսդ րու թյամբ վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րը պետք է լու սա բա նել, 
որ պես պե տա կան վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ի րա-
վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման ստուգ ման, ան հրա ժեշտ ու սում ա սի րու թյուն նե րի, փոր ձար կում ե րի, փոր ձաքն-
նու թյուն նե րի, ստուգ ման ար դյունք նե րի ձևա կերպ ման և վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
ան ցկաց ման ար դյունք նե րով մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ-
բող ջու թյուն: Կար ծում ե նք ՀՀ Հար կային օ րենս գիր քը կա րիք ու նի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա-
ռում ե րի հի շա տակ ված բո վան դա կու թյամբ ար ձա նագր ման, ո րը պար զու թյուն կմտց նի վե-
րահս կո ղու թյան տե սակ նե րի, ձևե րի և մե թոդ նե րի մի աս նա կան լու սա բա նում ե րի հար ցում:

 Գի տա կան բա ցա հայ տում ե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա-
ռու մը սահ մա նել որ պես հար կային մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց կոնկ րետ նպա տա-
կով մի ա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն՝ կապ ված կազ մա կեր պու թյան կամ ան-
հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մից հար կե րի ու գան ձում ե րի մա սին օ րեսնդ րու թյան պա հանջ-
նե րի կա տար ման (ս տուգ ման, ան հրա ժեշտ ու սում ա սի րու թյուն նե րի փոր ձաքն նու թյուն նե րի) 
ար դյունք նե րի ձևա կերպ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ: 

Այս պի սով, հար կային վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է հար կային օ րենսդ րու թյամբ 
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սահ ման ված ձևե րով, ո րոնք նե րա ռում են վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոն ցից յու-
րա քան չյու րը ի րա կա նաց վում է այս կամ այն վե րահս կո ղա կան մե թոդ նե րի օգ տա գործ մամբ: 
Ար տագ նա հար կային ստուգ ման ժա մա նակ կա րող են օգ տա գործ վել այն պի սի հար կային-վե-
րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում եր, ի նչ պի սիք են ա ռաջ նային փաս տաթղ թե րի ու սում ա սի րու մը, 
գույ քագ րու մը, փոր ձաքն նու թյան ան ցկա ցու մը և այլն:

 Հար կային վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը մեծ մա սամբ կախ ված է վե րահս կո-
ղու թյան տե սակ նե րի, դրանց ձևե րի, մե թոդ նե րի և մի ջո ցա ռում ե րի ճիշտ ը նտ րու թյու նից: 
Դրանց օպ տի մալ հա մակ ցու թյուն նե րը, թույլ են տա լիս նվա զա գույն ու ժե րով հար կային վե-
րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նե լիս հաս նել ո րա կա պես բարձր ար դյունք նե րի:

Annotation. Checking (auditing), as a generalization of the final results of financial control, is one of the most 
controversial issues in the theory of financial law having no  full-fledged legislative regulation.

For the first time, the article attempts to reveal the legal peculiarities of financial checking (auditing), based on 
the analysis of the theory of financial law and legislation, distinguishing between the organizational and legal basis 
of internal and external checking (audits), defining the need for their legislative consolidation.

It is proposed, in the order of amendments, in the legal acts of organization and conduction of checking 
(auditing), to fix the peculiarities of legal regulation of certain branches of financial law  which distinguish  the 
specifics of the organization of financial checking (auditing)  in the tax, banking and customs spheres.

Аннотация. Проверка как обобщение окончательных результатов финансового контроля – один из 
самых противоречивых вопросов теории финансового права, не имеющей полноценного законодательного 
регулирования.

В статье впервые на основе анализа и теории финансового права законодательства сделана попытка 
раскрыть правовые особенности финансового аудита, разграничить организационно-правовые основы 
внутреннего и внешнего аудита, определить необходимость проведения законодательной фиксации 
последнего.

 Особенности правового регулирования отдельных подотраслей финансового права предлагается 
закрепить в порядке внесения изменений в правовые акты об организации и проведении проверок, которые 
разграничивают особенности организации финансовых проверок в сфере налогообложения, банковского 
дела и таможни.

 

 Բա նա լի բա ռեր - հար կային հս կո ղու թյուն, վե րահս կո ղու թյուն, նախ նա կան, հա ջոր դող, ըն թա ցիկ, հար-
կային գոր ծո ղու թյուն, հար կային մի ջո ցա ռում, փաս տաթղ թային ստու գում, վե րագ րում: 

Keywords: tax control, control, preliminary, subsequent, current, tax action, tax measure, documentary check, 
attribution.

Ключевые слова: налоговый надзор, контроль, исходный, следующий, текущий, налоговое действие, 
налоговая мера, проверка документов, атрибуция.
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 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 28.10.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 28.10.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 

ՀՊՏՀ « Հա սա րա կա գի տու թյան» ամ բի ո նի դո ցենտ, ի.գ.թ. Գ. Ա. Սու քի ա սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ-
րու թյան 16.11.2021 թ.:
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EXCEPTIONS TO THE PROMPT RETURN OF THE CHILD

ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПРАВА НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕБЁНКА

 Նե րա ծու թյուն 
1970-ա կան թվա կան նե րից ի վեր մի ջազ գային հան րու թյու նը մտա հո գիչ է հա մա րել ե րե-

խայի ի րա վունք նե րի խախտ ման այն դեպ քե րը, ե րբ ծնող նե րից մեկն ա ռանց մյուս ծնո ղի կամ 
ե րե խայի շա հե րը հաշ վի առ նե լու, ե րե խային տե ղա փո խում էր այլ պե տու թյուն կամ պա հում էր 
ե րե խային այն տեղ և ար գե լում մյուս ծնո ղին շփ վել ե րե խայի հետ, մաս նակ ցել նրա դաս տիա-
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րա կու թյա նը՝ ը ստ է ու թյան խախ տե լով թե՛ ե րե խայի, թե՛ մյուս ծնո ղի ի րա վունք նե րը1։ Մաս նա-
գի տա կան մի շարք աղ բյուր նե րում լայ նո րեն օգ տա գործ վում են «ե րե խայի մի ջազ գային 
առ ևան գում» կամ «ե րե խայի մի ջազ գային ծնո ղա կան առ ևան գում» ձևա կեր պում ե րը՝ նկա-
րագրե լու այն ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ մեկ ծնո ղը (առ ևան գող ծնող) ե րե խային ա նօ րի նա կան 
կեր պով (ա ռանց մյուս ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան կամ ի րա վա սու մարմ ի կամ դա տա րա նի 
ո րոշ ման) տե ղա փո խում է այն պե տու թյու նից, որ տեղ ե րե խան սո վո րա բար ապ րում էր, մեկ 
այլ պե տու թյուն կամ ա նօ րի նա կան պա հում է ե րե խային այդ պե տու թյու նում։ Ո ւս տի, սույն 
հոդ վա ծում ևս օգ տա գործ վում են այդ ձևա կեր պում ե րը։ Ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման 
դեպ քերն ա վե լա ցել են հատ կա պես վեր ջին տաս նա մյակ նե րում խառն ա մուս նու թյուն նե րի 
թվի ա ճի, այլ ե րկր ներ ու ղ ևո րու թյուն նե րի ա ռա վել դյու րին դառ նա լու, ա մուս նա լու ծու թյուն նե-
րի թվի ա վե լաց ման պատ ճառ նե րով։ Մտա հո գիչ է ի րա վի ճա կը նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, որ տեղ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյուն կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ 
մի այն 2018-2020 թթ. ըն թաց քում դե պի ՀՀ և ՀՀ-ից այլ պե տու թյուն ներ գրանց վել է ե րե խայի 
մի ջազ գային առ ևանգ ման մոտ 31 դեպք։ 

Ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման տի պիկ ի րա վի ճա կը պատ կե րաց նե լու հա մար ստորև 
քն նար կենք հետ ևյալ հի պո թե տիկ օ րի նա կը: Կի նը, ա մու սի նը և ման կա հա սակ ե րե խան բնակ-
վում է ին Ֆրան սի ա յում։ Ե րե խան ծն վել և մշ տա պես բնակ վում էր Ֆրան սի ա յում։ Ծնող նե րին 
տե սակ ցե լու պատր վա կով կի նը ե րե խայի հետ մեկ նել էր Հա յաս տան և վե րա դար ձի նա խա-
պես ո րոշ ված օ րը տե ղե կաց րել էր ա մուս նուն, որ չի վե րա դառ նա լու Ֆրան սի ա և ցան կա նում 
է ա մուս նա լուծ վել և ե րե խային իր մոտ պա հել։ Ա մու սի նը ե րե խային վե րա դարձ նե լու գոր ծըն-
թաց էր սկ սել Հա յաս տա նում` դի մե լով դա տա րան ա պօ րի նի պահ վող ե րե խային ան հա պաղ 
իր մշ տա կան բնա կու թյան վայր՝ Ֆրան սի ա վե րա դարձ նե լու պա հան ջով։ Կի նը դա տա րա նից 
պա հան ջել էր որ պես ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայր սահ մա նել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վե րա դառ նա լով Ֆրան սի ա՝ ե րե խան կհայտն վի ան տա-
նե լի հո գե բա նա կան վի ճա կում, քա նի որ այն տեղ ա կա նա տես է ե ղել հոր կող մից մոր նկատ-
մամբ բռ նու թյուն կի րա ռե լու տե սա րան նե րի և այդ հան գա մանք նե րում ե րե խային Ֆրան սի այի 
Հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ նե լը « լուրջ վտանգ» է ե րե խայի հա մար։ Դա տա րա նը ե րե խայի 
ան հա պաղ վե րա դար ձի վե րա բե րյալ գոր ծը լսե լիս մեր ժել էր քն նել նաև խնա մա կա լու թյան 
վե րա բե րյալ վեճ՝ հղում ա նե լով իր ի րա վա սու թյա նը` ո րո շում կա յաց նել մի այն ե րե խայի ան-
հա պաղ վե րա դար ձը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ։ Շուրջ 2 տա րի տևած գոր ծի 
քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րանն ար ձա նագ րել էր, որ ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան 
վայ րը Ֆրան սի այի Հան րա պե տու թյունն է, քա նի որ ե րե խան մշ տա պես բնակ վել է այդ պե-
տու թյու նում, այն տեղ է վա րել կեն ցաղ։ Դա տա րա նը ո րո շում էր կա յաց րել ե րե խայի՝ իր մշ տա-
կան բնա կու թյան վայր՝ Ֆրան սի այի Հան րա պե տու թյուն ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու մա սին՝ 
ար ձա նագ րե լով նաև, որ դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նու թյան հա մա ձայն՝ Ֆրան սի այի 
Հան րա պե տու թյու նում հոր կող մից մոր նկատ մամբ բռ նու թյուն կի րա ռե լու տե սա րան նե րի 
ա կա նա տես լի նե լը ե րե խային ան տա նե լի հո գե բա նա կան վի ճա կի մեջ չի դրել, և ե րե խայի վե-
րա դար ձի դեպ քում ե րե խայի հա մար « լուրջ վտանգ» առ կա չէ։ 

Այս օ րի նա կից պարզ է, թե ծնող նե րից մե կի կող մից ե րե խային ա պօ րի նի տե ղա փո խե-
լը կամ պա հելն ի րա վունք նե րի ի նչ պի սի բազ մա կող մա նի և շա րու նա կա կան խախ տում ե րի 

1 Տե՛ս Emery R.E., Cultural Sociology of Divorce։An Encyclopedia, Th. Oaks publishing, (2013), էջ 7։
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կա րող է հան գեց նել ի նչ պես ե րե խայի, այն պես էլ ծնո ղի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, ե րե խան 
դուրս է բեր վում իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից՝ կտր վե լով այն սո ցի ու մից, ո րին ըն տե լա ցել 
էր, և ա պօ րի նի պահ վում է այլ ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային հա մա կարգ ու նե ցող 
ե րկ րում (տ վյալ դեպ քում ե րե խան շուրջ եր կու տա րի՝ մինչև ան հա պաղ վե րա դար ձի վե րա բե-
րյալ վճիռ կա յա ցե լը, ապ րել էր ՀՀ-ու մ), խզ վում է ե րե խայի կա պը մյուս ծնո ղի (մեր օ րի նա կում՝ 
հոր) հետ։ Մյուս կող մից էլ խախտ վում են ե րե խայի մյուս ծնո ղի (հոր) ի րա վունք նե րը. ե րե խայի 
ծնո ղը հայտն վում է ծանր հո գե բա նա կան վի ճա կում, ծախ սում է ֆի նան սա կան մի ջոց ներ իր և 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար։ 

Ա հա ե րե խային ծնող նե րից մե կի կող մից այլ պե տու թյան տա րածք ա պօ րի նի տե ղա փո խե-
լու կամ պա հե լու դեպ քե րը բա ցա ռե լու և դրանց վե րա բե րյալ կա յաց ված ո րո շում ե րի՝ մյուս 
պե տու թյուն նե րի տա րած քում ճա նաչ ման և կա տար ման ո լոր տում մի ջազ գային հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյունն էլ դար ձան Մի ջազ գային մաս նա վոր ի րա վուն քի Հաա գայի 
խորհր դա ժո ղո վի տասն չոր սե րորդ նս տաշր ջա նը հրա վի րե լու պատ ճա ռը, ո րի ար դյուն քում 
1980 թ. հոկ տեմ բե րի 25-ին ըն դուն վեց «Ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման քա ղա քա ցի ա-
կան մո տե ցում ե րի մա սին» Հաա գայի կոն վեն ցի ան (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա)։ Կոն վեն ցի ան 
ու ժի մեջ է մտել 1983 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի ն2։ Կոն վեն ցի ան ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման 
ար դյուն քում ա ռա ջա ցող մի ջազ գային մաս նա վոր-ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վո րող կար ևոր գոր ծիք է, ո րի հիմ ա կան նպա տակ ներն են ա պա հո վել որ ևէ Պայ մա նա վոր-
վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ ված կամ այն տեղ պահ վող ե րե խա նե րի ան-
հա պաղ վե րա դար ձը և ե րաշ խա վո րել մեկ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված` խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ հար գու մը 
այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րում։ 

Կոն վեն ցի ան ու ղղ ված է ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի մի ջո ցով մինչև ե րե խայի առ ևան-
գու մը գո յու թյուն ու նե ցող վի ճա կի վե րա կանգն մա նը (status quo ante) և ե րե խային առ ևան-
գած ծնո ղին այդ առ ևանգ ման ար դյուն քում ստա ցած ցան կա ցած ա ռա վե լու թյու նից զր կե լուն։ 
Չնա յած Կոն վեն ցի այով սահ ման ված՝ ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի պարզ մե խա նիզմ 
ար ժա նա ցել է ա կա դե մի ա կան հան րու թյան հա վա նու թյա նը, դրա՝ գործ նա կա նում կի րա ռում 
ա ռա ջաց րել է բազ մա թիվ ի րա վա կան խն դիր ներ, այդ թվում՝ ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման 
չա փա նիշ նե րի, ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման գոր ծե րի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց-
ված ո րո շում ե րի բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի, կա յաց ված ո րո շում ե րի կա տար ման վե րա-
բե րյալ3։

2 Տե՛ս «Ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցում ե րի մա սին» կոն վեն ցի ա, ըն դուն վել է 
25.10.1980 թ., ու ժի մեջ է մտել 01.12.1983 թ.։ ՀՀ Ա ԳՆ ՊՏ 2008.02.11/9(17)։ Կոն վեն ցի այի ան դամ-պե տու թյուն նե րի 
թի վը ներ կա յումս 101 է ։
Տե՛ս նաև Pérez-Vera E., Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, Acts and Documents 
of the Fourteenth Session (1980), (https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2779), հա սա նե լի է 
05.03.2020 թ. դրու թյամբ։ 
Է լի զա Պե րեզ-Վե րայի զե կույ ցը 1980 թ. Հաա գայի խորհր դա ժո ղո վի պաշ տո նա կան փաս տա թուղթն է, ո րն էլ հան-
գեց րեց Կոն վեն ցի այի հաս տատ մա նը։ Զե կույ ցը հա մար վում է Հաա գայի Կոն վեն ցի այի ըն դուն ման պատ մու թյու նը 
և պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյու նը։ 
Տե՛ս նաև Du Toit C., The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, T. Boezart (ed) Child 
Law in South Africa (2009), էջ 351։
3 Տե՛ս Outline 1980 Hague Child Abduction Convention, HCCH publication (2014), էջ 1, https://assets.hcch.net/docs/
e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf հա սա նե լի է 07.03.2020 թ. դրու թյամբ։
 Կոն վեն ցի այի ըն դու նու մից հե տո էլ նշա նա կա լից աշ խա տանք ներ են կա տար վել դրա կի րառ ման միաս նա կան 
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 Սույն հոդ վա ծում քն նարկ վում են Կոն վեն ցի այի կի րառ ման ո լոր տը և հիմ ա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, վեր լուծ վում են ան հա պաղ վե րա դար ձի Հաա գայի բա նաձ ևի կի րառ-
ման մե խա նիզ մից Կոն վեն ցի այով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը։ 

I բաժ նում ներ կա յաց վում է, թե որ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է ե րե խային տե-
ղա փո խե լը կամ պա հե լը հա մար վում ե րե խայի մի ջազ գային առ ևան գում և հիմք հան դի սա նում 
ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի մե խա նիզ մի կի րառ ման հա մար։ II բաժ նում քն նարկ վում 
են Կոն վեն ցի այով Հաա գայի՝ ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի բա նաձ ևից սահ ման ված բա-
ցա ռու թյուն նե րը, Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված « լուրջ վտանգ»-ի (grave risk) 
առ կա յու թյան հիմ քով ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը մեր ժե լու բա ցա ռու թյան մեկ նա բան-
ման և կի րառ ման ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային փոր ձը և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի դիր քո րո շում ե րը։ III բաժ նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում4 ներ պե տա-
կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում բա ցա-
հայտ վում են ՀՀ-ու մ Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա ռու թյան կի րառ ման 
հար ցե րը, ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձից Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
բա ցա ռու թյու նը և ա ռա ջար կու թյուն ներ են ներ կա յաց վում նշ ված հոդ ված նե րի կի րառ ման և 
մեկ նա բան ման ըն դու նե լի մո տե ցում ե րի վե րա բե րյալ։

 Կոն վեն ցի այի կի րառ ման ո լոր տը 
Ե րե խային տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը Կոն վեն ցի այի ի մաս տով հա մար վում է ա նօ րի նա կան, 

ե թե դրա նով խախտ վում են խնա մա կա լու թյան ի րա վունք ներն այն պե տու թյան օ րենսդրու-
թյան հա մա ձայն, որ տեղ ե րե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց 
ան մի ջա պես ա ռաջ (Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ ված)։ Ո ւս տի, ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի 
դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե նա լու հա մար սուբյեկ տը նախ պետք է ու նե նա ե րե խայի 
նկատ մամբ խնա մա կա լու թյան ի րա վունք ներ5։

Խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի աս նա կան մո տե ցում չկա, և այն մի ջազ-
գային պայ մա նագ րե րով չի կար գա վոր վում՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ ըն տա նի քի հաս կա ցու-
թյան վե րա բե րյալ տար բեր պե տու թյուն ներ ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում ե րը։ 
Ո ւս տի Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի՝ խնա մա կա լու թյան ի նս տի տու տին տր ված սահ մա-
նում ե րը տար բեր պե տու թյուն նե րում տար բեր ե ն։ Օ րի նակ, ՀՀ ըն տա նե կան ի րա վուն քին 
հայտ նի չեն Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծում օգ տա գործ վող «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք ներ» 
և « տե սակ ցու թյան ի րա վունք ներ» հայե ցա կար գերն այն պես, ի նչ պես Կոն վեն ցի ան է դրանք 
մեկ նա բա նում կամ այն պես, ի նչ պես դրանք օգ տա գործ վում են ար տա սահ մա նյան մի շարք 
ե րկր նե րի ի րա վուն քում։ Ծնո ղա կան «խ նա մա կա լու թյան» ի նս տի տու տը (custody) մի շարք 
ե րկր նե րում օգ տա գործ վում է ա մուս նա լուծ ված կամ ա ռան ձին ապ րող ծնող նե րի միջև ե րե-

պրակ տի կայի ձևա վոր մա նը նպաս տե լու հա մար։ Ստեղծ վել է Կոն վեն ցի այի գոր ծո ղու թյու նը վե րահս կող և ստու գող 
Հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը։ Հաա գայի խորհրդաժողովը հրա պա րա կել է Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի կի րառ ման ու ղե-
ցույց ներ (Guide to good practice), ստեղծ վել է ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման գոր ծե րով դա տա կան գոր ծե րի 
«INCADAT» շտե մա րա նը, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի «INCASTAT» շտե մա րա նը և դա տա վոր նե րի հա մա գոր ծակ-
ցու թյան Հաա գայի մի ջազ գային ցան ցը (IHNJ), ո րի շր ջա նա կում Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տու թյուն նե րը ե րե խայի 
մի ջազ գային առևանգ ման գոր ծե րի քն նու թյան հա մար խրա խուս վում են նշա նա կել ցան ցային դա տա վոր ներ։ 
4 Կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 2007 թվա կա նի հու նի սի 1-ի ց։
5 Տե՛ս Silberman L., Interpreting the Hague Abduction Convention. In Search of a Global Jurisprudence, NYU Law School, 
Public Law Research Paper No. 05-10 (2005), էջ 218։
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խայի դաս տի ա րա կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար6։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծում սահ մա նե լով խնա մա կա լու թյան ի րա-

վունք նե րի հաս կա ցու թյու նը՝ փորձ է ար վում մի աս նա կան մո տե ցում ձևա վո րել այս ի նս տի տու-
տի նկատ մամբ7։ Միև նույն ժա մա նակ, Կոն վեն ցի այի 15-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից պարզ 
է դառ նում, որ Հայց վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը նախ քան ե րե-
խային ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լը կա րող են դի մո ղից խնդ րել՝ 
Հայ ցող պե տու թյու նից ստա նալ որ ևէ ո րո շում կամ այլ հաս տա տում այն մա սին, որ տե ղա-
փո խու մը Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ա նօ րի նա կան է։ Այլ կերպ ա սած, Կոն վեն-
ցիան այս հոդ վա ծով սահ մա նում է Հայց վող պե տու թյան հա մար հնա րա վո րու թյուն, որ պես զի 
վեր ջինս ստա նա Հայ ցող պե տու թյու նից դի մո ղի մոտ խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րի առ-
կա յու թյան մա սին ո րո շում/այլ հաս տա տում։ Ստաց վում է, որ դի մո ղի մոտ խնա մա կա լու թյան 
ի րա վունք նե րի առ կա յու թյան փաս տը պար զե լու հա մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի 
դա տա րան նե րը հիմ ա կա նում կի րա ռում են խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
հենց Հայ ցող պե տու թյան մեկ նա բա նու թյու նը՝ չհիմ վե լով Կոն վեն ցի այով սահ ման ված մեկ-
նա բա նու թյան վրա8։

Ծ նո ղը, ո րն ու նի մի այն տե սակ ցու թյան ի րա վունք, չի կա րող վկա յա կո չել Կոն վեն ցի ան 
խնա մա կա լու թյան ի րա վունք ներ ու նե ցող ծնո ղից ե րե խայի վե րա դար ձը պա հան ջե լու հա մար9։ 
Ո ւս տի, Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված «ա պօ րի նի պա հել» հաս կա ցու թյու նը չի 
նե րա ռում ե րե խային ա պօ րի նի պա հող ծնո ղի կող մից մյուս ծնո ղի տե սակ ցու թյան ի րա վուն քի 
խախ տու մը10։

 Կոն վեն ցի այի կի րա ռու մը սահ մա նա փակ վում է մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րին ա նօ րի-
նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու հետ ևան քով ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար-
գա վոր մամբ (Կոն վեն ցի այի 4-րդ հոդ ված)։ 

Ու շագ րավ է, որ Կոն վեն ցի ան, օգ տա գոր ծե լով «առ ևան գում» հաս կա ցու թյու նը, նա խա տե-
սում է ոչ թե քրե աի րա վա կան, այլ քա ղա քա ցի աի րա վա կան և վար չաիրա վա կան ըն թա ցա-
կար գեր11։ Այս պի սի ըն թա ցա կար գեր սահ մա նե լու նպա տա կը ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար-

6 Կոնվենցիայում օգտագործվող «խնամակալական իրավունքներ»-ի մասին առավել մանրամասն տե՛ս Bailey M., 
“Rights of Custody” under Hague Convention // BYU Jounrnal of public Law. 1997. Vol. 11. P. 33-53; հղումը տե՛ս 
Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Научно-практический 
комментарий. Отв. Ред.: Н.В. Тригубович, О.А. Хазова, Москва, Статут 2016, էջ 79:
7 Տե՛ս Freeman E., Rights of custody: State Law or Hague Law, էջ 145։
8 Տե՛ս նշ ված աշ խատ., էջ 161։
9 Կոն վեն ցի ան պաշտ պա նում է նաև տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րը, սա կայն ոչ այն ծա վա լով, ո րով խնա մա կա-
լու թյան ի րա վունք նե րը։ « Տե սակ ցու թյան ի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը Կոն վեն ցի այով սահ ման վում է որ պես ե րե-
խային սահ մա նա փակ ժա մա նա կով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից մեկ այլ վայր տա նե լու ի րա վունք [ Կոն վեն-
ցի ա, հոդ ված 5(բ)]։ Ե րե խայի տե սակ ցու թյան ի րա վունք ու նե ցող ծնողն ու նի մի այն Կոն վեն ցի այի 21-րդ հոդ վա ծով 
ամ րագր ված օ ժան դա կու թյուն ստա նա լու ի րա վունք։ Այս ի րա վունքն էլ ա ռա ջաց նում է Կենտ րո նա կան մար մին-
նե րի հա մա գոր ծակ ցե լու պար տա վո րու թյու նը տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի խա ղաղ ի րա կա նաց ման և այն պայ-
ման նե րի կա տար մանն օ ժան դա կե լու գոր ծում, ո րոնց կա րող է են թա կա լի նել այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը 
[ Կոն վեն ցի ա, հոդ ված 21]։
10 Տե՛ս https://travel.state.gov/content/dam/childabduction/Legal_Analysis_of_the_Convention.pdf, հա սա նե լի է 
05.03.2020 թ. դրու թյամբ։ 
« Տե սակ ցու թյան ի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը Կոն վեն ցի այով սահ ման վում է որ պես ե րե խային սահ մա նա փակ ժա-
մա նա կով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից մեկ այլ վայր տա նե լու ի րա վունք (Կոն վեն ցի ա, հոդ ված 5(բ))։ ։
11 Տե՛ս Harp C., A Law enforcement guide on International Parental Kidnapping, Office of Juvenile Justice and Delinquency 
Prevention, (2018), էջ 5, https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/250606.pdf, հա սա նե լի է 08.03.2020թ. 
դրու թյամբ։ 
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ձի ա պա հով ման մի ջո ցով մինչև ե րե խայի առ ևան գու մը ե ղած նախ կին վի ճա կի վե րա կանգ-
նում է։ Հետ ևա բար, ե րե խային ա պօ րի նի տե ղա փո խած ծնո ղին ե րե խայի մշ տա կան բնա կու-
թյան վայր վե րա դարձ նե լու (է քստ րա դի ցի ան) կամ պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հետ 
կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը դուրս են Կոն վեն ցի այի կի րառ ման շր ջա նակ նե րից12։ 

Կոն վեն ցի ան չի կի րառ վում ե րե խայի խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան ի րա վուն քի 
հետ կապ ված նյու թաի րա վա կան վե ճը քն նե լիս, այլ սահ մա նում է ե րե խայի ան հա պաղ վե-
րա դարձն ա պա հո վող ըն թա ցա կար գային բնույ թի նոր մեր13։ Ո ւս տի, Կոն վեն ցի այով նա խա-
տես ված ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման գոր ծեր քն նե լիս դա տա րա նը պետք է ո րո շում 
կա յաց նի բա ցա ռա պես ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի պա հան ջի կա պակ ցու թյամբ14։

Ն շենք, որ Կոն վեն ցի այի կի րառ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ա ռան-
ձին մի ջազ գային դա տա րան կամ մար մին առ այ սօր ստեղծ ված չէ։ Այս տե սան կյու նից Կոն վեն-
ցի այի կի րառ ման ո լոր տի ու սում ա սի րու թյան հա մար կար ևոր դեր է կա տա րում Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային ի րա վուն քը։ ՄԻԵԴ-ը 
ե րե խայի մի ջազ գային առևանգ ման գոր ծեր քն նե լիս կի րա ռում է Կոն վեն ցի ան՝ « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն-
ցի այի» (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԿ) հա մա տեքս տում խախտ ման առ կա յու թյուն կամ բա ցա կա յու թյուն 
ար ձա նագ րե լով։ ՄԻ ԵԴ–ն ար ձա նագ րել է նաև ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման գոր ծե րով 
ՄԻ ԵԿ՝ որ պես եվ րո պա կան հան րային ի րա վուն քի (ordre public) կար ևոր մե խա նիզմ լի նե-
լու հան գա ման քը հաշ վի առ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Մի ա ժա մա նակ, է ա կան տար բե րու-
թյուն ներ կան ՄԻ ԵԿ-ի և Կոն վեն ցի այի միջև։ Ա ռա ջի նը մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
փաս տա թուղթ է, ո րը գոր ծում է տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կով և մար դու ի րա վունք նե րի 
նյու թա կան և ըն թա ցա կար գային նոր մեր է ամ րագ րում15։ Մինչ դեռ, Կոն վեն ցի ան մի այն ըն-
թա ցա կար գային նոր մեր ամ րագ րող ու նի վեր սալ մի ջազ գային փաս տա թուղթ է, ո րը կար գա-
վո րում է ե րե խայի ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող ա ռա վել նեղ շր ջա նա կի հար ցեր։ Հետ ևա բար, 
այս եր կու փաս տաթղ թե րի բնույ թը, կար գա վոր ման ո լոր տը և կի րառ ման շր ջա նա կը տար բեր 
ե ն16։ Այ նու ա մե նայ նիվ, սա չի խո չըն դո տել, որ ՄԻ ԵԴ-ը ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման 
գոր ծեր քն նե լիս կի րա ռի Կոն վեն ցի ան ՄԻ ԵԿ-ի հա մա տեքս տում խախտ ման առ կա յու թյուն 
կամ բա ցա կա յու թյուն ար ձա նագ րե լու հա մար17։ 

Ե րե խայի մի ջազ գային առ ևան գու մը քրե ա կա նաց նող մե խա նիզմ եր սահ ման ված են Ա ՄՆ Կոնգ րե սի Ե րե խայի 
մի ջազ գային առ ևան գու մը քրե ա կա նաց նող 1993 թ.-ի ակ տով, ո րը նա խա տե սում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն մինչև ե րեք տա րի ժամ կե տով Ա ՄՆ տա րած քից ե րե խայի ա պօ րի նի տե ղա փոխ ման հա մար։ Սա կայն նշ ված 
ակ տը կգոր ծի մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ Ա ՄՆ տա րած քից ե րե խան տե ղա փոխ վում է այն եր կիր, ո րը Կոն վեն ցի-
այի ան դամ եր կիր չէ։
12 Տե՛ս The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Legal Analysis, էջ 9, https://travel.
state.gov/content/dam/childabduction/Legal_Analysis_of_the_Convention.pdf, հա սա նե լի է 05.03.2020 թ. դրու թյամբ։
13 Տե՛ս The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Legal Analysis, էջ18։ 
Տե՛ս Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b), HCCH publication, (2020), էջ 22։ 
14 Այս կար գա վո րու մը բխում է Կոն վեն ցի այով սահ ման ված ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի ը նդ հա նուր տրա մա-
բա նու թյու նից, հա մա ձայն ո րի՝ ե րե խան պետք է ան հա պաղ վե րա դարձ վի իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի եր կիր, 
որ պես զի այդ ե րկ րի դա տա րա նը քն նի խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի հետ կապ ված վե ճը, 
քա նի որ այդ դա տա րանն են ա ռա վե լա պես հա սա նե լի ե րե խայի խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան ի րա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ վե ճը քն նե լու հա մար ան հրա ժեշտ, ար ժա նա հա վատ և վե րա բե րե լի բո լոր ա պա ցույց նե րը։ 
15 Տե՛ս Forowicz M. M., The Reception of International Law in the European Court of Human Rights, Oxford University 
Press, (2010), էջ 110։
16 Տե՛ս նույն տե ղը։
17 Տե՛ս նույն տե ղը։
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ՄԻ ԵԴ-ն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րել է Պայ մա նա վոր-
վող պե տու թյուն նե րի պո զի տիվ պար տա կա նու թյուն նե րը18՝ կի րա ռել Կոն վեն ցի ան ար դյու նա-
վե տո րեն19, մեկ նա բա նել Կոն վեն ցի ան մի ջազ գային նոր մե րին հա մա պա տաս խան20, կի րա ռել 
ան հա պաղ վե րա դարձն ա պա հո վե լու հա մար ար դյու նա վետ մե խա նիզմ եր21։

 Կոն վեն ցի այով ան հա պաղ վե րա դար ձի սկզ բուն քից սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը
Կոն վեն ցի այով ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման դեպ քում ե րե խայի խախտ ված ի րա-

վունք նե րի վե րա կանգն ման հիմ ա կան կա ռու ցա կար գը « Հաա գայի բա նաձևն» է. այն է՝ ե րե-
խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը վեր ջի նիս մշ տա կան բնա կու թյան վայ րը։ Հիմք ըն դու նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ե րե խայի մի ջազ գային առ ևան գու մը հան գեց նում է ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի բազ մա կող մա նի խախ տում ե րի, Կոն վեն ցի այի ե լա կե տային սկզ բունք ներն ե ն՝ ե րե խայի 
վե րա դար ձի մի ջո ցով մինչև ե րե խայի մի ջազ գային առ ևան գու մը գո յու թյուն ու նե ցող վի ճա կի 
վե րա կանգ նու մը (status quo ante) և ե րկ րորդ՝ ե րե խայի վե րա դար ձը ա մե նաա րագ ըն թա ցա-
կար գե րով (Կոն վեն ցի այի 2-րդ և 11-րդ հոդ ված ներ) ի րա կա նաց նե լը22։ 

Հատ կան շա կան է, որ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը Կոն վեն ցի այով ե րե խայի ան հա-
պաղ վե րա դար ձի « Հաա գայի բա նաձ ևից»23, այ նու ա մե նայ նիվ, սահ մա նել են ո րոշ բա ցա ռու
թյուն ներ:

 Կոն վեն ցի ան ան հա պաղ վե րա դար ձից իմ պե րա տիվ բա ցա ռու թյուն ներ է սահ մա նում 4-րդ, 
12-րդ, և 35-րդ հոդ ված նե րում, ի սկ 13-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րը սահ մա նում են այն դեպ քե րը, 
ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում Հայց վող պե տու թյունն ի րա վունք ու նի չվե րա դարձ նել ե րե-
խային` ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյու նից։

 Կար ևոր հա մա րե լով ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի մե խա նիզ մից Կոն վեն ցի այով 
սահ ման ված բո լոր բա ցա ռու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյու նը՝ սույն աշ խա տան քի շր ջա նա կում ա ռա վել նպա տա կա հար մար ե նք հա մա րում հան-
գա մա նո րեն քն նար կել ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձից Կոն վեն ցի այով սահ ման ված այն 
բա ցա ռու թյուն նե րը, ո րոնց կի րառ ման դեպ քում դա տա րանն ու նի դա տա կան հայե ցո ղու թյուն 
դրս ևո րե լու ի րա վա սու թյուն։ 

Այս պես, ե թե Կոն վեն ցի այով սահ ման ված իմ պե րա տիվ բա ցա ռու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում Հայց վող պե տու թյու նը պար տա վոր է մեր ժել ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի 
դի մու մը, ա պա Կոն վեն ցի այի 13-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված դեպ քե րում՝ ի րա վունք 
ու նի մեր ժել դի մու մը` ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նից։ Վե րոն շյալ հոդ ված նե րով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն ներն ե ն՝ 

18 Տե՛ս McEleavy P., The Europian Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention: Prioritising Return 
or Reflection?, Neth. Int. Law Rev. (2015), էջ 373։
19 Տե՛ս «Ի ո սուբ Կա րասն ը նդ դեմ Ռու մի նի այի գոր ծով» ՄԻ ԵԴ-ի 27.07.2006 թ. վճի ռը, https://www.incadat.com/en/
case/867, հա սա նե լի է 16.03.2020 թ. դրու թյամբ։
20 Տե՛ս « Մո նո րին ը նդ դեմ Հուն գա րի այի և Ռու մի նի այի գոր ծով» ՄԻ ԵԴ-ի 04.05.2005 թ. վճի ռը, https://hudoc.echr.
coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-68713%22]}, հա սա նե լի է 13.03.2020 թ. դրու թյամբ։
21 Տե՛ս «Իգ լե սի աս Գիլն ը նդ դեմ Իս պա նի այի գոր ծով» ՄԻ ԵԴ-ի 29.07.2003 թ. վճի ռը, https://www.incadat.com/en/
case/542, հա սա նե լի է 16.03.2020 թ. դրու թյամբ։
22 Տե՛ս Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Научно-практический 
комментарий. Отв. Ред.: Н.В. Тригубович, О.А. Хазова, Москва, Статут 2016, էջ 32:
23 Տե՛ս «The Article 13(b) “Grave Risk of Harm” Exception of the Hague Convention on International Child 
Abduction: Its Application in a World of Terrorist Threats, Infectious Diseases and Civil Unrest», էջ 1։
http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2004students/liseminar.htm, հա սա նե լի է 28.08.2020 թ. դրու թյամբ։
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•	 ե րե խայի նկատ մամբ խնամք ի րա կա նաց նող ան ձը, հաս տա տու թյու նը կամ այլ մար մի նը 
տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին փաս տա ցի չեն ի րա կա նաց րել խնա մա կա լու թյան 
ի րա վունք նե րը, կամ հա մա ձայ նու թյուն են տվել, կամ հե տա գա յում ըն դու նել են տե ղա-
փոխ ման կամ պա հե լու փաս տը (հոդ ված 13 (ա)), 

•	 գո յու թյուն ու նի լուրջ վտանգ (grave risk), որ ե րե խայի վե րա դար ձը ֆի զի կա կան կամ հո-
գե կան վաս կհասց նի կամ այլ ճա նա պար հով ե րե խային կդ նի ան տա նե լի ի րա վի ճա կի 
մեջ (հոդ ված 13(բ)), 

•	 Ե րե խայի վե րա դար ձը կա րող է մերժ վել, ե թե դա կա րող է հան գեց նել մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման (հոդ ված 20)։

Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է նաև, որ դա տա կան կամ վար չա կան մար մին-
նե րը կա րող են մեր ժել ե րե խայի վե րա դար ձի մա սին կար գադ րու թյուն ա նե լը, ե թե նրանք 
պար զում են, որ ե րե խան դեմ է վե րա դար ձին և հա սել է այն պի սի տա րի քի և հա սու նու թյան 
մա կար դա կի, որ նպա տա կա հար մար է հաշ վի առ նել նրա կար ծի քը: 

Հոդ ված 13-ի (բ) կե տը վար չա կան մար մին նե րի կող մից ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը 
մեր ժե լու հա մար ա մե նա հա ճախ կի րառ վող բա ցա ռու թյուն նե րից է, ո րը նաև կի րառ վում է ե րե-
խայի ան հա պաղ վե րա դար ձից սահ ման ված մյուս բա ցա ռու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ24։ 

Այս տեղ է ա կան են ի րա վա կի րառ մարմ ի ա ռջև ծա ռա ցած հետ ևյալ ի րա վա կան հար-
ցադրում ե րը.

•	 ի՞նչ է Կոն վեն ցի այի 13րդ հոդ վա ծի (բ) կե տով սահ ման ված « լուրջ վտանգ»ը, ո րի 
հիմ քով ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը կա րող է մերժ վել, 

•	 ո՞ր դեպ քե րում և ի ՞նչ չա փա նիշ նե րով է ո րոշ վում վտան գի լուրջ լի նե լը։
 Լուրջ վտան գի հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը Կոն վեն ցի ա յում տր ված չէ, սա կայն կա հա-

մընդ հա նուր մո տե ցում, որ « լուրջ վտանգ» հաս կա ցու թյու նը պետք է մեկ նա բան վի նեղ ի մաս-
տով, ու նե նա սահ մա նա փակ կի րա ռում25։ Կոն վեն ցի այով սահ ման ված այս բա ցա ռու թյու նը 
կի րա ռե լու հա մար վտան գը պետք է լի նի լուրջ, ու ս տի մի այն վտան գի ի րա կան լի նե լը բա վա-
րար չէ26։ Փաս տո րեն, հա մա ձայն այս հոդ վա ծի՝ պետք է առ կա լի նի ե րե խայի վե րա դառ նա լու 
դեպ քում ֆի զի կա կան կամ հո գե կան վաս պատ ճառ վե լու լուրջ վտանգ կամ լուրջ վտանգ, 
ո րը ե րե խային կդ նի «ան տա նե լի ի րա վի ճա կի» մեջ։ «Ան տա նե լի ի րա վի ճակ» ա սե լով պետք է 
հաս կա նալ այն պի սի ի րա վի ճակ, ո րին ե րե խան, տվյալ գոր ծում առ կա հան գա մանք նե րը հաշ-
վի առ նե լով, ի վի ճա կի չէ դի մա նալ27։ 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ գտ նում են, որ առ ևանգ ված ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի մե խա-
նիզ մը պետք է կի րառ վի նույ նիսկ այն դեպ քե րում, ե թե մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի ե րկ րում 
առ կա է ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վտանգ կամ միջ տա րա ծաշր ջա նային վե ճեր28։ 

24 Տե՛ս The Seventh Meeting of the Special Commission on the Practical Operation of the 1980 Hague Child Abduction 
Convention and the 1996 Hague Child Protection Convention,October 2017, HCCH publication, (2017), էջ 1։ 
25 Տե՛ս Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b), HCCH publication, (2020), էջ 24-25։ 
26 Տե՛ս The Judge’s Newsletter on International Child Protection, HCCH publication, Volume 23,(2019), էջ 18։
27 Տե՛ս նույն տե ղը։
28 Տե՛ս «The Article 13(b) “Grave Risk of Harm” Exception of the Hague Convention on International Child 
Abduction: Its Application in a World of Terrorist Threats, Infectious Diseases and Civil Unrest»։
http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2004students/liseminar.htm, հա սա նե լի է 28.08.2020 թ. դրու թյամբ։
 Միջ տա րա ծաշր ջա նային վե ճե րի մա սով Ա ՄՆ 8-րդ Շր ջա նային վե րաքն նիչ դա տա րա նը 08.05. 2003 թ. կա յաց-
ված « Սիլ վեր մանն ը նդ դեմ Սիլ վեր մա նի» գործով ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ հոդ ված 13(բ) կե տով սահ ման ված 
բա ցա ռու թյու նը կի րա ռե լու հա մար ծնո ղը պետք է ներ կա յաց նի կոնկ րետ ա պա ցույց ներ ե րե խային ան հա տա պես 
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Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա է նաև տե սա կետ, ը ստ ո րի՝ մշ տա կան բնա կու թյան 
վայ րի պե տու թյու նում առ կա տն տե սա կան, քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և այդ ի րա վի ճա կի ազ-
դե ցու թյու նը ե րե խայի վրա պետք է որ պես չա փա նիշ ներ հաշ վի ա ռն վեն լուրջ վտան գի առ կա-
յու թյան փաս տը գնա հա տե լիս29։ Ը ստ այս մո տեց ման կողմ ա կից նե րի՝ ե րե խայի հա մար լուրջ 
վտանգ առ կա է այն դեպ քե րում, ե րբ, օ րի նակ, Հայ ցող պե տու թյան տա րած քում ռազ մա կան 
դրու թյուն է, սով կամ հա մա ճա րակ30։ 

Գտ նում ե նք, որ Հայ ցող պե տու թյու նում առ կա ռազ մա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան ի րա վի ճա կը Կոն վեն ցի այի ի մաս տով որ պես լուրջ վտան գի գնա հատ ման չա-
փա նիշ դի տար կե լիս դա տա րան նե րը պետք է կի րա ռեն հոդ ված 13-ի (բ) կե տով սահ ման ված 
բա ցա ռու թյու նը, ե թե առ կա են կոնկ րետ ա պա ցույց ներ, որ այդ ի րա վի ճա կը առ ևանգ ված ե րե-
խայի՝ իր մշ տա կան բնա կու թյան վայր վե րա դար ձի դեպ քում կա րող է հո գե կան կամ ֆի զի կա-
կան վաս հասց նել վեր ջի նիս։ Ո ւս տի, Հայ ցող պե տու թյու նում այդ ի րա վի ճա կի առ կա յու թյան 
փաս տը ի նք նին չի հան դի սա նում լուրջ վտանգ։ Մեր այս եզ րա հան գու մը բխում է օ տա րերկ-
րյա դա տա րան նե րի ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 13-րդ հոդ վա ծի (բ) կե տին տր ված նեղ 
ի մաս տով մեկ նա բա նու թյան դիր քո րո շու մից, Կոն վեն ցի այի հիմ ա կան նպա տակ նե րից31 և 
ե րե խային ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան կան խա վար կա ծից32։ 

Ե րե խայի հա մար լուրջ վտանգ առ կա կա րող է լի նել նաև այն դեպ քում, ե րբ, վե րա դառ նա-
լով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի պե տու թյուն, ե րե խան կա րող է են թարկ վել ըն տա նե կան 
բռ նու թյան33։ 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան են թարկ վե լու վտան գի առ կա յու թյան հիմ քով ան հա պաղ վե րա-
դար ձը մեր ժե լու հա մա տեքս տում Ա ՄՆ դա տա րա նը « Հեր նան դեզն ը նդ դեմ Կար դո սոյի»34 
ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ սոսկ այն փաս տը, որ ե րե խան չի են թարկ վել ըն տա նե կան բռ-
նու թյան, սա կայն ե ղել է ա կա նա տես մոր նկատ մամբ կի րառ ված ըն տա նե կան բռ նու թյան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի, ա ռա ջաց նում է Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված լուրջ վտանգ, 
քա նի որ մոր՝ բռ նու թյան են թարկ վե լուն ա կա նա տես լի նե լը հո գե կան վաս է հասց նում ե րե-
խային։ Ո ւս տի պար տա դիր չէ, որ իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի պե տու թյու նում ու ղ ղա կի ո-

սպառ նա ցող հնա րա վոր վտան գի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ։ Իս րայե լում առ կա ռազ մա կան ի րա վի ճա կը դա-
տա րա նը դի տար կել է որ պես Իս րայե լում բնակ վող յու րա քան չյուր ան ձի սպառ նա ցող վտանգ, ո րը Կոն վեն ցի այի 
ի մաս տով « լուրջ վտանգ» չի հա մար վում և ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի դի մու մը մեր ժե լու հիմք չի հան դի սա-
նում (http://www.incadat.com/)։
29 Տե՛ս Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b), HCCH publication (2020), էջ 41։ 
30 Տե՛ս Garbolino H. J. D.,The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: A Guide for 
Judges, Federal Judicial Center, Second Edition (2015), էջ 15։
31 Տե՛ս «The Article 13(b) “Grave Risk of Harm» Exception of the Hague Convention on International Child 
Abduction: Its Application in a World of Terrorist Threats, Infectious Diseases and Civil Unrest»։
http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2004students/liseminar.htm, հա սա նե լի է 28.08.2020 թ. դրու թյամբ։
32 Տե՛ս ‘The Article 13(b) “Grave Risk of Harm” Exception of the Hague Convention on International Child 
Abduction: Its Application in a World of Terrorist Threats, Infectious Diseases and Civil Unrest’։
http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2004students/liseminar.htm, հա սա նե լի է 28.08.2020 թ. դրու թյամբ։
 Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է ե րե-
խայի վե րա դար ձին դեմ հան դես ե կող ան ձը։
33 Տե՛ս Garbolino H. J. D., The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: A Guide for 
Judges, Federal Judicial Center, Second Edition,(2015), էջ 15։
34  Տե՛ս « Հեր նան դեզն ը նդ դեմ Կար դո սոյի գոր ծով» Ա ՄՆ 7-րդ շր ջա նային դա տա րա նի 22.12.2016 թ. վճի ռը, 
https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca7/16-3147/16-3147-2016-12-22.pdf?ts=1482424258, հա սա նե լի է 
26.02.2020 թ. դրու թյամբ։ 
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րեն ե րե խային սպառ նա բռ նու թյան են թարկ վե լու վտան գը. դա տա րա նը կա րող է հոդ ված 13-ի 
(բ) կե տի ի մաս տով ըն տա նե կան բռ նու թյու նը հա մա րել լուրջ վտանգ նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե թե կա վտանգ, որ ե րե խան, ա կա նա տես լի նե լով իր ծնո ղի՝ բռ նու թյան են թարկ վե լուն, կկ րի 
հո գե կան վաս։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ սա կայն, որ լուրջ վտան գի առ կա յու թյու նը կապ ված չէ ծնող նե-
րից մե կի բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ չու նե նա լու կամ կյան քի պայ ման ներ ա պա հո վել 
չկա րո ղա նա լու հետ35։ Այ սինքն, դա տա րա նը լուրջ վտան գի առ կա յու թյու նը պար զե լիս որ պես 
չա փա նիշ չպետք է հաշ վի առ նի ծնող նե րից մե կի ա ռա վել վատ թար ֆի նան սա կան դրու թյու նը 
կամ կյան քի պայ ման նե րը։ 

Կոն վեն ցի այով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րի կի րառ ման վեր լու ծու թյան հա մար կար ևոր 
ե նք հա մա րում նաև ան դրա դառ նալ բա ցա ռու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ՄԻ ԵԴ ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րին։ 

Այս պես, 2010 թ. ՄԻ ԵԴ Մեծ պա լա տը ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման « Նե ու լին գե րը 
և Շու րուկն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով»36, ան դրա դառ նա լով « լուրջ վտանգ»-ի կի րառ մա նը՝ 
ար ձա նագ րել է որ ՄԻ ԵԴ-ի գոր ծա ռույ թը չի կա յա նում ի րա վա սու մար մին նե րի փո խա րեն ո րո-
շել, թե ա րդյոք ե րե խայի՝ Հայ ցող պե տու թյուն (տ վյալ դեպ քում՝ Իս րայել) վե րա դար ձը կա րող է 
վեր ջի նիս հա մար հան դի սա նալ « լուրջ վտանգ»։ ՄԻ ԵԴ-ը պետք է ար ձա նագ րի ներ պե տա կան 
դա տա րան նե րի կող մից Կոն վեն ցի այի հոդ ված նե րի կի րառ ման և մեկ նա բան ման՝ ՄԻ ԵԿ-ի 
8-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան լի նե լը37։

 Մաս նա վո րա պես, սույն ո րոշ մամբ ՄԻ ԵԴ-ն ար ձա նագ րել է, որ կոնկ րետ գոր ծով ե րե խայի 
վե րա դար ձի մե խա նիզ մից Կոն վեն ցի այով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րի կի րառ ման հա-
մա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը, այն 
հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րը38, որ ե րե խան կա րող է ու նե նալ Հայ ցող պե տու թյուն վե րա դառ-
նա լու դեպ քում, ի նչ պես նաև՝ ե րե խայի ու նե ցած սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, ըն տա նե կան 
կա պե րը թե՛ Հայ ցող, թե՛ Հայց վող պե տու թյուն նե րում39։ 

Անդ րա դառ նա լով ներ պե տա կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում Կոն վեն ցիայով սահ ման-
ված բա ցա ռու թյուն նե րի կի րառ ման հար ցին՝ նախ հարկ է ար ձա նագ րել, որ Կոն վեն ցի այի կի-
րառ ման պրակ տի կան ՀՀ-ու մ հա մե մա տա բար նոր է և շատ քիչ է ու սում ա սիր ված, բա ցի այդ 
խնդ րա հա րույց են ՀՀ-ու մ ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման գոր ծե րի քն նու թյան վա րույ թի 
ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը, ի նչն էլ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ա ռա ջաց նում է տա-
րաբ նույթ խնդիր ներ՝ հատ կա պես Կոն վեն ցի այով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րի կի րառ ման 
և մեկ նա բան ման հետ կապ ված։

35 Տե՛ս Garbolino H. J. D., The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: A Guide for 
Judges, Federal Judicial Center, Second Edition, (2015), էջ 111։
36 Սույն գոր ծով Շվեյ ցա րի այի ա ռա ջին և ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան նե րը կի րա ռել է ին « լուրջ վտանգ»-ի բա ցա-
ռու թյու նը՝ մեր ժե լով ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի պա հան ջը։ Շվեյ ցա րի այի Գե րա գույն դա տա րա նը, սա կայն, 
կա յաց րել էր ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի մա սին ո րո շում։ 
37 Տե՛ս « Նե ու լին գե րը և Շու րուկն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով» ՄԻ ԵԴ-ի 06.07.2010 թ. վճի ռը, կետ 141, https://
hudoc.echr.coe.int/FRE#{%22itemid%22:[%22001-99817%22]}, հա սա նե լի է 14.03.2020 թ. դրու թյամբ։
38 Հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը գնա հա տե լիս պետք է նաև հաշ վի առ նել այն դժ վա րու-
թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ ե րե խային Հայ ցող պե տու թյուն վե րա դարձ նե լիս՝ ու ղեկ ցող ըն տա նի քի 
ան դա մի հետ կապ ված։ 
39 Տե՛ս « Նե ու լին գե րը և Շու րուկն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի» գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 06.07.2010 թ. վճի ռը, կետ 146, https://
hudoc.echr.coe.int/FRE#{%22itemid%22:[%22001-99817%22]}, հա սա նե լի է 14.03.2020 թ. դրու թյամբ։
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 Մաս նա վո րա պես, թիվ ԵԴ/8946/02/19 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով40 Երևան քաղաքի առաջին 
ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 07.05.2019 թ. կա յաց րած վճ ռով և ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 09.08.2019 թ. կա յաց րած վճ ռով՝ որ պես ե րե խայի 
ան հա պաղ վե րա դար ձը Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի (բ) կե տի հիմ քով մեր ժե լու հիմ ա վո-
րում՝ գոր ծի ել քում դրել են ե րե խայի և մոր մի աս նու թյու նը, հու զա կան փոխ կապ վա ծու թյու-
նը, ա ռանց մոր ապ րե լու ան հնա րի նու թյու նը, նրան կորց նե լու վա խը, ո րի վե րա բե րյալ ձևա-
կերպ ված է ե ղել հո գե բա նա կան կենտ րոն նե րի կող մից տր ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու-
թյուն նե րում41: Նշված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը վե րա բե րում են բա ցա ռա պես 
ե րե խայի հո գե բա նա կան վի ճա կին: Սույն գոր ծով, ներ պե տա կան դա տա րան ներն, ան դրա-
դառ նա լով ե րե խայի հո գե կան վա սի առ կա յու թյա նը, մի այն ար ձա նագ րել են ե րե խային վե-
րա դարձ նե լու դեպ քում ե րե խայի հա մար հնա րա վոր հո գե բա նա կան լուրջ վտան գի առ կա-
յու թյու նը և հա մա րել, որ առ կա է « լուրջ վտանգ»՝ այդ հիմ քով մեր ժե լով ե րե խայի ան հա պաղ 
վե րա դար ձի դի մու մը։ 

Մեկ այլ գոր ծով42 ներ պե տա կան դա տա րան նե րը ե րե խայի վե րա դար ձը մեր ժե լու հիմ քում 
որ պես լուրջ վտանգ հաշ վի են ա ռել այն հան գա մանք նե րը, որ ե րե խան վա ղուց հար մար վել 
է հայ կա կան մի ջա վայ րին, հա ճա խում է ման կա պար տեզ, որ տեղ ի րեն հար մար ված և լավ է 
զգում, շփ վում է բա ցա ռա պես մի ա լե զու մի ջա վայ րի հետ՝ մեր ժե լով ՀՀ-ից Գեր մա նի ա ե րե-
խայի ա նա հա պաղ վե րա դար ձի դի մու մը: 

Տ վյալ դեպ քում ևս, լուրջ վտան գը կի րառ վել է լայն ի մաս տով, օ րի նակ, լուրջ վտան գի առ-
կա յու թյան չա փա նիշ է հա մար վել մի ա լե զու մշա կույ թը։ Գտ նում ե նք, որ վեր ջինս լուրջ վտան-
գի չա փա նիշ չպետք է դի տար կել, քա նի որ օբյեկ տի վո րեն յու րա քան չյուր եր կիր ու նի ի ր՝ այլ 
ե րկր նե րի մշա կույ թից տար բեր վող մշա կույ թը։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա-
կում ե րին ան դրա դար ձել է թիվ ԵԴ/2440/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով43 կա յաց ված ո րոշ-
մամբ` ար ձա նագ րե լով, որ « լուրջ» (grave) տեր մի նը վե րագր վում է ռիս կին (վ տան գին), այլ 
ոչ փաս տա ցի վնա սին: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով ար ձա նագ-
րել է, որ լուրջ վտան գը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել ի նչ պես այն հան գա մանք նե րը, 

40 Տե՛ս Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի` 07.05.2019 թ. թիվ ԵԴ/8946/02/19 
գոր ծով կա յաց րած վճի ռը և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.08.2019 թ. նույն գոր ծով վճի ռը՝ ը ստ 
հայ ցի «ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ը նդ դեմ Լու սի նե Մի նա սյա նի» ՀՀ ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ-
ված և Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նում ա պօ րի նի պահ վող ե րե խայի վե րա դար ձը մեր ժե լու մա սին եզ րա կա ցու-
թյու նը հաս տա տե լու պա հան ջի մա սին (http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=45880421203930587): 
41 Սույն գոր ծով հո գե բա նա կան կենտ րոն նե րի կող մից ներ կա յաց ված եզ րա կա ցու թյու նում և կար ծիք նե րում շեշ-
տադր վում է ե րե խայի և մոր մի աս նու թյու նը, մոր դե րա կա տա րու թյու նը, որ պես ե րե խայի մի ակ հե նա կետ, մո րից 
ստի պո ղա բար բա ժան ված լի նե լու վեր ջի նիս վա խը: Նշ ված է, որ «...ե րե խայի՝ մո րից ան ջա տու մը կա րող է հան-
գեց նել հո գե բա նա կան և հու զա կան դժ վա րու թյուն նե րի», «...ե րե խայի տե ղա փո խու մը Ի տա լի ա ա ռանց մոր ան տա-
նե լի հո գե կան վի ճա կի մեջ կդ նի ե րե խային և կվ ա սի ե րե խայի հո գե կան կա յու նու թյու նը, հա վա սա րակշ ռու թյու նը, 
ո րն էլ կա րող է վա սել նրա հո գե կան զար գաց մա նը և ա ռող ջու թյա նը:
42 Տե՛ս Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի` 02.04.2020 թ. թիվ ԵԴ/6918/02/20 
գոր ծով կա յաց րած վճի ռը և սույն գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 21.07.2020 վճի ռը՝ ը ստ 
հայ ցի « Պետ րոս Սո սի Ղա զա րյա նի ընդ դեմ Ան նա Գևոր գի Սա րի բե կյա նի», եր րորդ ան ձ՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան՝ Հաա գայի կոն վեն ցի այի շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա նօ րի նա կան 
պահ վող ե րե խային Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին։
43 Տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.10.2020թ. թիվ ԵԴ/2440/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց րած վճի ռը՝ 
ը ստ հայ ցի Ա շոտ Միհ րա նի Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ Ան նա Գա գի կի Վար դա նյա նի, Գա գիկ Լևո նի Վար դա նյա նի և 
Հաս միկ Թևա նի Խու դա վեր դյա նի` ե րե խային ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին։
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ո րոնք առ կա է ին մինչև ե րե խայի ա նօ րի նա կան տե ղա փո խու մը կամ պա հու մը, այն պես էլ այն 
հան գա մանք նե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լու ե րե խային վե րա դարձ նե լիս, և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում՝ պետք է հաշ վի ա ռն վի նաև պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշտ և ար դյու նա վետ մի ջոց-
նե րի առ կա յու թյու նը ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի ե րկ րում:

 Սույն գոր ծով հաս տատ ված հա մա րե լով փաստն առ այն, որ ե րե խան իր մշտա կան բնա-
կու թյան վայ րից տե ղա փոխ վել է, ե րբ ե րե խան ե րեք տա րե կան չի ե ղել, և մինչ օ րս բնակ վում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և գոր ծում առ կա տե ղե կանք նե րի հա մա ձայն՝ 2018 թվա-
կա նի ապ րի լից սկ սած հա ճա խում է տար բեր խմ բակ ներ, ի սկ 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից՝ 
նաև ման կա պար տեզ, և նկա տի ու նե նա լով, որ ե րե խայի ներ կայիս տա րի քային ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից տե ղա փո խու թյու նը՝ 
նոր սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում հար մար վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված, կպա-
հան ջի հա մա պա տաս խան լեզ վամ տա ծո ղու թյան, շփ ման հմ տու թյուն նե րի և հա ղոր դակց ման 
ձևե րի յու րաց ման և կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ի նչ պես նաև ծնող նե րի փոխ հա մա ձայ-
նեց ված մո տե ցում ե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ցան կա ցած լար ված և կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճա կում նոր սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում հար մա րո ղա կան ռե սուրս նե րի դրս ևոր ման 
դժ վա րու թյուն նե րի բարձր ռիս կայ նու թյուն՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե րե խայի վե րա դար ձի 
հար ցը այս գոր ծով դի տար կել է որ պես լուրջ վտանգ՝ ի րա վա չափ հա մա րե լով ե րե խայի ան հա-
պաղ վե րա դար ձի դի մու մի մեր ժու մը լուրջ վտան գի բա ցա ռու թյան կի րառ ման հիմ քով։ 

Ու սում ա սի րե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հոդ ված 13-ի (բ) կե տի կի րառ ման 
պրակ տի կան և հա մադ րե լով այն սույն հոդ վա ծի կի րառ ման մի ջազ գային փոր ձի հետ՝ գա լիս 
ե նք այն եզ րա հանգ ման, որ ներ պե տա կան ի րա վա կի րառ մար մին նե րը 13-րդ հոդ վա ծի (բ) կե-
տը կի րա ռում են լայն ի մաս տով՝ ե րե խայի սո ցի ալհո գե բա նա կան վի ճա կի փո փո խու թյան 
ռիս կը դի տար կե լով որ պես լուրջ վտանգ։ Այս պի սի մո տե ցու մը հան գեց նում է Կոն վեն ցի այով 
սահ ման ված՝ Հաա գայի ան հա պաղ վե րա դար ձի բա նաձ ևի կի րառ ման խա թար մա նը և հա-
կա սում է լուրջ վտան գի՝ նեղ ի մաս տով մեկ նա բան ման մի ջազ գայ նո րեն ըն դու նե լի հա մար վող 
փոր ձին։ 

Հոդ ված 13-ի (բ) կե տով սահ ման ված բա ցա ռու թյան կի րառ ման ներ պե տա կան և մի ջազ-
գային փոր ձը ամ փո փե լով՝ եզ րա հան գում ե նք, որ դա տա րան նե րը ե րե խայի մի ջազ գային 
առ ևանգ ման գոր ծով լուրջ վտան գի առ կա յու թյան հար ցը պար զե լիս գնա հատ ման ա ռար կա 
պետք է դարձ նեն ա ռն վազն հետ ևյալ հան գա մանք նե րը. 

•	 Ե րե խայի՝ ան հա պաղ վե րա դար ձի դեմ ար ված ա ռար կու թյուն նե րը։ Այս հա մա տեքս տում 
պետք է հաշ վի առ նել ե րե խայի տա րի քը և հա սու նու թյան աս տի ճա նը։ Նշենք նաև, որ 
ե րե խայի լս վե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման ձևե րը տար բեր վում ե ն՝ կախ ված Հայց վող 
պե տու թյան ներ պե տա կան դա տա վա րա կան կա նոն նե րից։ Շատ ե րկր նե րում ե րե խայի 
լս վե լու ի րա վուն քը ա պա հով վում է հենց դա տա կան նիս տի ժա մա նակ, ի սկ այլ ե րկր նե-
րում ե րե խան հար ցաքնն վում է փոր ձա գե տի կող մից, ո րն էլ ներ կա յաց նում է ե րե խայի 
կար ծի քը դա տա րա նին։ Վեր ջին դեպ քում` ե րե խային հար ցաքն նող փոր ձա գե տը պետք 
է ու նե նա գի տե լիք ներ Կոն վեն ցի այի վե րա բե րյալ44։ 

•	 Ե րե խայի՝ ան հա պաղ վե րա դար ձի դեմ ար ված ա ռար կու թյուն նե րը դա տա րա նի կող-
մից լուրջ վտան գի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու գոր ծում մի ակ ո րո շիչ 
հան գա ման քը չեն։ Դա տա րանն ու նի մի այն ե րե խայի ա ռար կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե-

44 Տե՛ս Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b), HCCH publication (2020), էջ 56։ 
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լու պար տա կա նու թյուն։ 
•	 Դա տա րա նը պետք է գնա հա տի ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ 

առ կա փաս տե րը և ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րում լուրջ վտան գի առ կա յու-
թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը45։ Մաս նա վո րա-
պես, ե թե առ կա են ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րում լուրջ վտան գի առ կա յու-
թյան վե րա բե րյալ փաս տեր, ա պա դա տա րա նը պետք է քն նու թյան ա ռար կա դարձ նի 
հետ ևյալ եր կու հար ցադ րում ե րը. 

1) արդյո՞ք մշ տա կան բնա կու թյան վայ րում լուրջ վտան գի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ առ կա 
փաս տա կան տվյալ նե րը բա վա րար չա փով ման րա մասն են և այն պի սի բնույթ ու նեն, 
որ կա րող են հա մար վել լուրջ վտանգ։ Ե րե խայի վե րա դար ձին դեմ հան դես ե կող կող մի 
ներ կա յաց րած՝ ը նդ հան րա կան բնույ թի փաս տե րը չեն հա մար վի բա վա րար46։

2)  ա րդյո՞ք ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձի հա մար լուրջ վտան գի առ կա յու թյան փաս տը 
հաս տատ վել է գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման և գնա հատ ման ար դյուն քում՝ հաշ վի առ նե լով այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք վե-
րա բե րում են ե րե խայի մշտա կան բնա կու թյան վայ րում լուրջ վտան գի դեմ հա կազ դե լու 
ան հրա ժեշտ և ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գե րին։ Այ սինքն, դա տա րա նը պետք է լուրջ 
վտան գի առ կա յու թյու նը հա վաս տող ա պա ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ հե տա-
զո տի և գնա հա տի այն հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան հար ցը, ո րոնք պետք են կամ 
պետք են լի նե լու ե րե խայի վե րա դար ձի դեպ քում մշտա կան բնա կու թյան վայ րում ե րե-
խայի ի րա վունք նե րը լուրջ վտան գից ար դյու նա վետ կեր պով պաշտ պա նե լու հա մար47։ 

Անդ րա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա ռու թյա նը, ը ստ ո րի՝ 
ե րե խայի վե րա դար ձի դի մու մը կա րող է մերժ վել, ե թե դա կա րող է հան գեց նել մար դու ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման, նշենք, որ այս հոդ վա ծը Կոն վեն ցի ա յում նե րառ-
վել է բազ մա թիվ բա նա վե ճե րի ար դյուն քում։ Բա նա վե ճերն, ը ստ է ու թյան, ծա վալ վել է ին հան-
րային կար գի վե րա պահ ման սկզբուն քի ամ րագր ման հար ցի շուրջ, քա նի որ Կոն վեն ցի այի 
20-րդ հոդ վա ծը հան րային կար գի վե րա պահ ման սկզ բուն քի ամ րագ րում է 48։ Ը ստ պրո ֆե սոր 
Մեռ լի Վեյ նե րի՝ Կոն վեն ցի այի վե րոն շյալ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ հա կա սա կան կար ծիք նե րի 
ձևա վոր ման պատ ճառ նե րից մեկն էլ այն է, որ Կոն վեն ցի այի պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյու-
նը հա մար վող Է լի զա Պե րեզ-Վե րայի զե կույ ցում հոդ վա ծը մեկ նա բան վել է հետ ևյալ կերպ. « …
որ պես զի հոդ ված 20-ի հի ման վրա հնա րա վոր լի նի մեր ժել ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը, 
պետք է ա պա ցուց վի, որ ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձը հա կա սում է Հայ ցող պե տու թյու-
նում հիմ ա րար սկզ բունք նե րին։ Բա վա րար չէ ար ձա նագ րել, որ ե րե խայի վե րա դար ձը ան հա-
մա տե ղե լի է այդ սկզ բունք նե րի հետ49»։ Ը ստ Վեյ նե րի՝ այս մեկ նա բա նու թյու նը բա վա կա նին 
խիստ մեկ նա բա նու թյուն է, ո րի հա մա տեքս տում հոդ վա ծի կի րա ռու մը դառ նում է գրե թե ան-
հնա րին50։ Մյուս կող մից էլ, սա կայն, վե րոն շյալ հոդ վա ծի լայն ի մաս տով մեկ նա բա նու մը կա րող 
է հան գեց նել Կոն վեն ցի այի՝ ե րե խայի մի ջազ գային առ ևան գում ե րը կան խար գե լող գոր ծա-

45 Տե՛ս The Judge’s Newsletter on International Child Protection, HCCH publication ,Volume 23, (2019), էջ 19։
46 Տե՛ս Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b), HCCH publication, (2020), էջ 31-33։
47 Տե՛ս նույն տե ղը։
48 Տե՛ս Schuz R., The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis, Hart Publishing, (2013), էջ 353։
49 Տե՛ս Pérez-Vera E., Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, Acts and Documents of the 
Fourteenth Session (1980), էջ 50։
50 Տե՛ս Schuz R., The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis, Hart Publishing, (2013), էջ 354։
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ռույ թի թու լաց ման։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծում նշ ված « մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա-

տու թյուն նե րի խախ տում»-ը չի վե րա բե րում մի ջազ գային կոն վեն ցիա նե րում և հռ չա կագ րե-
րում նշ ված մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախտ մանն, այլ Հայց-
վող պե տու թյան ի րա վուն քի հիմ ա րար խախ տում ե րին և հան րային կար գի խախտ մա նը51։ 

Այս տե սան կյու նից, հա կա սա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք կա րող է տալ ներ պե տա-
կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 20-րդ հոդ վա ծին տր ված մեկ նա բա նու թյու նը. մաս նա վո-
րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Կոն վեն ցի այի 20–րդ հոդ վա ծը թիվ ԵԴ/2440/02/18 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով52 կա յաց ված ո րոշ մամբ մեկ նա բա նել է հետ ևյալ կերպ. «… Կոն վեն ցի այի 
20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված է ա պա ցուց ման բարձր շեմ, և յու րա քան չյուր դեպ քում պետք 
է ոչ մի այն հիմ ա վոր վի հա կա սու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րին, այլև՝ նման ար գել քը պետք է հիմ ա վոր վի մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րով»:

Ն շենք նաև, որ 20-րդ հոդ վա ծը ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման ար դյուն քում ծա գող 
ի րա վա հա րա բե րու թյան կոնկ րետ սուբյեկ տի հաս ցե ագր ված չէ, այ սինքն` այս հոդ վա ծից բա-
վա րար չա փով պարզ չէ, թե ու մ ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին է խոս քը՝ ե րե խայի՞, ե րե-
խային առ ևան գած ծնո ղի՞, թե՞ մյուս ծնո ղի։ Դա տա կան պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծը կի րառ վել է հետ ևյալ ե րեք հիմ քե րով.

1. ե թե Հայ ցող պե տու թյուն ան հա պաղ վե րա դար ձը ան հա մա տե ղե լի է ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րին,

2.  Հայ ցող պե տու թյուն ան հա պաղ վե րա դար ձը կհան գեց նի մար դու ի րա վունք նե րի 
խախտ ման այդ պե տու թյու նում պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րի բա ցա կա յու-
թյան պատ ճա ռով,

3.  Հայ ցող պե տու թյուն ան հա պաղ վե րա դար ձը խախ տում է մար դու հիմ ա րար ա զա տու-
թյուն նե րը. մաս նա վո րա պես, խախ տում է ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քը53։

 Մաս նա վո րա պես, Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հիմ ա կան օ րի նակ է հա մար-
վում այն դեպ քը, ե րբ ե րե խային առ ևան գած ծնո ղը պն դում է, որ Հայ ցող պե տու թյան դա-
տա րան նե րը չեն քն նի ե րե խայի խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րի ո րոշ ման հար ցը ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րի ա ռաջ նային լի նե լու սկզբուն քի հի ման վրա54։ Այս հիմ քով 20-րդ հոդ վա-
ծը վկա յա կոչ վել է ՄԻ ԵԴ-ի «Էս քի նա զին և Չե լուշն ը նդ դեմ Թուր քի այի» դա տա կան գոր ծով։ 
Այս գոր ծով մայ րը, ո րն առ ևան գել էր իր դս տե րը՝ տա նե լով Իս րայե լից Թուր քի ա, դի մել էր 
ՄԻ ԵԴ՝ պն դե լով, որ Թուր քի այի դա տա րա նի ան հա պաղ վե րա դար ձի ո րոշ մամբ խախտ վել 
են իր ի րա վունք նե րը, քա նի որ դա տա րա նը պետք է կի րա ռեր Կոն վեն ցի այի հոդ ված 20-ով 
սահ ման ված բա ցա ռու թյու նը և մեր ժեր ան հա պաղ վե րա դար ձի դի մու մը։ Ե րե խայի մայ րը իր 
պա հան ջը հիմ ա վո րում էր նրա նով, որ ան հա պաղ վե րա դար ձի ար դյուն քում ե րե խայի նկատ-
մամբ խնա մա կա լու թյան վե ճը կքն նեն Իս րայե լի դա տա րան նե րը (Rabbinical courts55), ո րոնք 

51 Տե՛ս The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Legal Analysis, էջ 23։
52 Տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.10.2020 թ. թիվ ԵԴ/2440/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց րած վճի ռը՝ 
ը ստ հայ ցի «Ա շոտ Միհ րա նի Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ Ան նա Գա գի կի Վար դա նյա նի, Գա գիկ Լևո նի Վար դա նյա նի և 
Հաս միկ Թևա նի Խու դա վեր դյա նի` ե րե խային ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին»։
53 Տե՛ս Schuz R., The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis, Hart publishing, (2013), էջ 355։
54 Տե՛ս նշ ված աշ խատ. էջ 357։
55 Իս րայե լի դա տա կան հա մա կար գի մա սը կազ մող կրո նա կան դա տա րան ներ, ո րոնք ու նեն բա ցա ռիկ ը նդ դա տու-
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աչ քի են ը նկ նում ե րե խայի մոր ի րա վունք նե րը ան տե սե լու պրակ տի կայով։ Հետ ևա բար, Իս-
րայե լում խնա մա կա լու թյան վե րա բե րյալ վե ճը չի քնն վի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ա ռաջ-
նա հեր թու թյան սկզ բուն քով։ ՄԻ ԵԴ-ը, սա կայն, մեր ժել է վե րոն շյալ բո ղո քը այն հիմ ա վոր-
մամբ, որ Իս րայե լի դա տա րան նե րը ՄԻ ԵԿ-ի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով օ րեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված «ան կախ և ա նա չառ դա տա րան ներ են»56, ո րոնց սահ մա նած ըն թա ցա կար գե րը 
հա մա պա տաս խա նում են ՄԻ ԵԿ-ի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին։

Ն շենք նաև, որ ո րոշ ի րա վա գետ նե րի կար ծի քով Կոն վեն ցի այի վե րոն շյալ հոդ վածն «ա վե-
լորդ» է այն պատ ճա ռով, որ ան հա պաղ վե րա դար ձից այս հոդ վա ծի հի ման վրա բա ցա ռու-
թյուն սահ մա նե լիս կա րե լի է այդ բա ցա ռու թյու նը մեկ նա բա նել նաև Կոն վեն ցի այի հոդ ված 
13-ի (բ) կե տի ի մաս տով57։ Օ րի նակ, ի րա վա գետ Պ. Բար լին գտ նում է, որ նույ նիսկ այս հոդ վա-
ծի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը ան հա պաղ վե րա դար ձի 
դի մու մը քն նար կե լիս, միև նույնն է, կկի րա ռե ին ի րենց ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե րով 
նա խա տես ված հան րային կար գի վե րա պահ ման սկզ բուն քը58։ 

Ու սում ա սի րե լով ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դար ձից Կոն վեն ցի այով սահ ման ված բա ցա-
ռու թյուն նե րը և հաշ վի առ նե լով ե րե խայի մի ջազ գային առ ևանգ ման բա ցա սա կան ազ դե ցու-
թյու նը ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի վրա՝ գա լիս ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ յու րա քան չյուր 
դեպ քում այս բա ցա ռու թյուն նե րը կի րա ռե լիս դա տա րան նե րը պետք է ա պա հո վեն ե րե խայի 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քը և կի րա ռեն սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը յու րա քան չյուր գոր ծով 
դրանց հիմ քե րի առ կա յու թյունն ա պա ցու ցող ո րո շա կի և բա վա րար ա պա ցույց նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում։ Յու րա քան չյուր դեպ քում այս բա ցա ռու թյուն նե րի կի րառ ման հար ցը ո րո շե-
լիս դա տա րա նը պետք է ո րո շում կա յաց նի՝ ա պա հո վե լով առ ևանգ ված ե րե խայի, ե րե խային 
առևան գած ծնո ղի և մյուս ծնո ղի շա հե րի ար դար հա վա սա րակշ ռու թյան սկզ բուն քը59։

Annotation. International child abduction results in versatile and continuous violations of both the rights of 
the child and the left-behind parent. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 
(“Convention”) is the main international legal instrument that defines the formula of the prompt return of the child. 
The Convention also provides certain exceptions to the Hague formula of the prompt return of the child, the legal 
interpretation and practical application of which cause a range of problems.

The article analyzes the features and problems of interpretation and application of “grave risk” exception and 
the exception defined under article 20 of the Convention based on the theory, foreign and domestic laws, as well 
as the case-law of the European Court of Human Rights.

As a result of the study, scientific-practical conclusions are introduced concerning the application of the above 
mentioned exceptions in domestic judicial proceedings.

Аннотация. Международное похищение детей приводит к разносторонним и постоянным нарушениям 
прав как ребёнка, так и оставшегося родителя. Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей («Конвенция») является основным международно-правовым документом, 

թյուն ա մուս նաըն տա նե կան վե ճե րի և ե րե խայի խնա մա կա լու թյան հար ցե րի նկատ մամբ։
56 Տե՛ս Էս քի նա զին և Չե լուշն ը նդ դեմ Թուր քի այի գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 06.12.2005 թ. վճի ռը, https://www.incadat.com/en/
case/742, հա սա նե լի է 18.03.2020 թ. դրու թյամբ։
57 Տե՛ս Schuz R., The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis, Hart publishing, (2013), էջ 369։
58 Տե՛ս Anton A. E., The Hague Convention on International Child Abduction, 30 INT’ l. & CO an’. LQ. , (1981), էջ 537, 
550։ 
59 Տե՛ս Пато Э., Ростовцева Н.В., Похищение детей: европейские и российские перспективы, (2014), էջ 104։ 
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определяющим формулу незамедлительного возвращения ребёнка.  Конвенция также предусматривает 
определенные исключения из Гаагской формулы незамедлительного возвращения ребенка, ее юридическое 
толкование, практическое применение которых вызывает целый ряд проблем.

В статье на основе теории, зарубежного и отечественного законодательства, а также прецедентной 
практики Европейского суда по правам человека анализируются особенности и проблемы толкования и 
применения исключения «серьёзного риска» и исключения, определённого статьей 20 Конвенции.

В результате исследования представлены научно-практические выводы, касающиеся применения 
вышеуказанных исключений в отечественном судопроизводстве.

 Բա նա լի բա ռեր - Ե րե խայի ի րա վունք, Հաա գայի կոն վեն ցի ա, ե րե խայի մի ջազ գային առևան գում, ե րե-
խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայր, ե րե խայի լա վա գույն շա հեր, ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դարձ, խնա մա-
կա լու թյան ի րա վունք ներ, տե սակ ցու թյան ի րա վունք ներ, լուրջ վտանգ։

Keywords: Right of the child, Hague Convention, international child abduction, habitual residence, best 
interests of the child, prompt return, rights of custody, rights of access, grave risk.

Ключевые слова: Права ребёнка, Гаагская конвенция, международное похищение детей, место 
постоянного проживания, наилучшие интересы ребёнка, незамедлительное возвращение, права опеки, 
права доступа, серьёзный риск.

Մ.  Մար կո սյան  Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 2-րդ կուր սի ու սա նող, ՀՀ փոխ վար չա պետ Ս. 
Պա պի կյա նի օգ նա կան, էլ. հաս ցե՝ mane.markosyanlaw@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 13.10.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 13.10.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ, ի.գ.թ. Տաթ ևիկ Դավ-
թյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:
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MEDICAL ERROR IN THE RIGHT TO MENTAL HEALTH

МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА В ПРАВЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

1.1 Բժշ կա կան սխա լի օ րենսդ րա կան ձևա կերպ ման բա ցա կա յու թյու նը Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում և ձևա վոր ված պրակ տի կան: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյամբ «բժշ կա կան սխա լի» հաս կա ցու թյու նը հս տա կեց ված չէ, սա կայն բժշ կա կան 
սխա լի հա մար վրա հաս նող պա տաս խա նատ վու թյու նը կի րառ վում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
130-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, ո րի 1-ին մա սը նա խա տե սում է պա տաս խա նատ վու թյուն բժշ կա-
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից մաս նա գի տա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հա մար՝ դրանց նկատ մամբ ան փույթ 
կամ ան բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քի հետ ևան քով, ե թե բուժ վող հի վան դի ա ռող ջու թյանն ան-
զգու շու թյամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վաս, ի սկ 2-րդ մա սը նույն ա րար-
քի հա մար, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է բուժ վող հի վան դի մահ կամ մար դու ի մու նային 
ան բա վա րա րու թյան վա րա կի հա րու ցի չով վա րա կում1: Ի նչ պես տես նում ե նք, հան ցա կազ մի 
օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ ներ են հա մար վում ոչ մի այն ա րար քը՝ մաս նա գի-
տա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լը (ան գոր ծու թյամբ) կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը 
(գոր ծո ղու թյամբ), հետ ևանք նե րը՝ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան 
վա սը (1-ին մա սի դեպ քում), մա հը կամ ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վա րա կի հա րու ցի չով 
վա րա կու մը (2-րդ մա սի դեպ քում), ո րոնց նկատ մամբ ան ձն ան զգու շու թյուն է դրս ևո րել, այլև 

1 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հա մա րը՝ ՀՕ-528-Ն, ըն դուն ված՝ 18.04.2003: 
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ա րար քի ե ղա նա կը, այն է մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ ան փույթ 
կամ ան բա րե խիղճ վե րա բեր մունք դրս ևո րե լը: Մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա րող են նա խա տես ված լի նել թե՛ օ րենք նե րով (օ րի նակ՝ ա պա հո վել ցու ցա բեր վող բժշ կա կան 
օգ նու թյան և սպա սարկ ման տվյալ տե սա կի, մե թոդ նե րի, ծա վալ նե րի հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը լի ա զոր մարմ ի սահ մա նած չա փա նիշ նե րին2), թե՛ են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով (սուր 
վա րա կային ու բոր բո քային հի վան դու թյուն նե րի և վի ճակ նե րի դեպ քում բժշ կա կան կա մա վոր 
ամ լա ցում կա տա րե լու հա կա ցու ցում3) և թե՛ բժշ կա կան պրո տո կոլ նե րով (հայ.՝ գոր ծե լա կարգ, 
ու ղե ցույց): Բժշ կա կան պրո տո կոլ նե րը, ի տար բե րու թյուն օ րենք նե րի և են թաօ րենսդ րա կան 
ակ տե րի, ա ռա վել ման րա մաս նո րեն են սահ մա նում բժշ կա կան յու րա քան չյուր մա կար դա կի 
հա մար այն քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը, ո րոնք տվյալ հի վան դու թյան կամ ա ռող ջա կան 
այլ խն դիր նե րի դեպ քում կի րառ ման են թա կա են, և ո րոնց խախ տու մը կա րող է լուրջ դե րա-
կա տա րում ու նե նալ ան ձի կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հար ցում՝ ա ռա ջաց նե լով հա մա պա տաս-
խան սուբյեկտ(ներ)ի պա տաս խա նատ վու թյուն: 

2021 թվա կա նի մայի սի 5-ին Ազ գային ժո ղո վի կող մից 2-րդ ըն թերց մամբ ըն դուն ված ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի նա խա գի ծը փո փո խու թյան է են թար կել 130-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու-
թյու նը: Այն 187-րդ հոդ վա ծով սահ մա նում է պա տաս խա նատ վու թյուն բու ժաշ խա տո ղի կող մից 
մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հա-
մար, ե թե նրա ան զգու շու թյան հետ ևան քով հնա րա վոր չի ե ղել կան խել հի վան դու թյան հե տա-
գա ըն թաց քը կամ բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը կամ ե թե մար դու ա ռող ջու թյանն ան զգու-
շու թյամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վաս կամ ա ռա ջաց րել է սաղ մի կամ 
պտ ղի վա սում: Այս հան ցա կազ մը դար ձյալ բարդ հան ցա կազմ է, սա կայն, ի տար բե րու թյուն 
նախ կի նի, տվյալ դեպ քում հետ ևանք նե րը թվով ա վե լի շատ են. Դրանք ե ն՝ 

1. անզ գու շու թյան հետ ևան քով հնա րա վոր չի ե ղել կան խել հի վան դու թյան հե տա գա ըն-
թաց քը, 

2. անզ գու շու թյան հետ ևան քով հնա րա վոր չի ե ղել կան խել բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու-
մը,

3.  մար դու ա ռող ջու թյանն ան զգու շու թյամբ պատ ճառ վել է ծանր վաս,
4.  մար դու ա ռող ջու թյանն ան զգու շու թյամբ պատ ճառ վել է մի ջին ծան րու թյան վաս, 
5. անզ գու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է սաղ մի կամ պտ ղի վա սում:
 Հաշ վի առ նե լով, որ բու ժաշ խա տո ղի կող մից կա տար ված ա րար քի հետ ևանք նե րը կա րող 

են ի հայտ գալ ոչ ան մի ջա պես, այլ եր կար ժա մա նակ ան ց, նոր կար գա վո րում ե րը հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս, որ պես զի նման ա րար քը հնա րա վոր լի նի ո րա կել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
187-րդ հոդ վա ծով, ե թե հե տա գա յում ա ռա ջաց րել են օ րեն քով սահ ման ված հետ ևանք նե-
րը: Օ րի նակ` որ պես ախ տո րո շիչ սխա լի հետ ևանք կա րող է վրա հաս նել «անզ գու շու թյան 
հետևան քով հնա րա վոր չի ե ղել կան խել հի վան դու թյան հե տա գա ըն թաց քը» կամ «անզ գու-
շու թյան հետ ևան քով հնա րա վոր չի ե ղել կան խել բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը»՝ ել նե լով այն 
հան գա ման քից, թե բու ժաշ խա տո ղի ա րար քի հետ ևան քով հի վան դու թյան կան խու մը տե ղի 
չի ու նե ցել կամ հե տա գա յում ա ռա ջա ցել են բար դու թյուն ներ: Միև նույն հետ ևանք նե րը կա րող 

2 Տե՛ս «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սար ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հա մա րը՝ ՀՕ-42, ըն դուն ված՝ 
04.03.1996, հոդ ված 28, մաս 1, կետ 2:
3 Տե՛ս «Բժշ կա կան ամ լա ցում ի րա կա նաց նե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում, ըն-
դուն ված՝ 6 հու լի սի 1998 թվա կան, թիվ 425, II. Բժշ կա կան ամ լա ցու մը վի րա բու ժա կան ե ղա նա կով ի րա կա նաց նե լու 
կար գը, մաս 10: 
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են ի հայտ գալ նաև չա վարտ ված դե ղո րայ քային սխա լի հետ ևան քով, ե րբ բու ժաշ խա տո ղը 
սխալ կամ սխալ չա փա բաժ նով դե ղո րայք է նշա նա կում: Կամ բու ժա կան/ թե րապև տիկ սխա լի 
դեպ քում սխալ բու ժա կան ըն թա ցա կար գեր են ի րա կա նաց վում (կա րող է իր մեջ կլա նել նաև 
դե ղո րայ քային սխա լը): Այ սինքն՝ թեև 2003 թվա կա նի քրե ա կան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծով 
նման ա րար քը կա րող է ո րակ վել հա մա պա տաս խան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, 
սա կայն նոր կար գա վո րում ե րը թույլ են տա լիս ա վե լի ճշգ րիտ ո րա կել հե տա գա յում ա ռա ջա-
ցած հետ ևան քը որ քան էլ, որ հետ ևան քը վրա հա սած լի նի բա վա կան եր կար ժա մա նակ ան ց 
կամ առ կա լի նեն ու ղեկ ցող մի շարք այլ պատ ճառ ներ: 

Հան ցա կազ մի սուբյեկ տը դար ձյալ հա տուկ է, սա կայն, ի տար բե րու թյուն նախ կի նի, ո րը 
սահ մա նում է բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րին, այժմ այս հան-
ցա կազ մի սուբյեկ տը բու ժաշ խա տողն է: Նոր կար գա վոր մամբ լուծ վում է նախ կի նում առ կա 
հետ ևյալ խն դի րը. «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան ու սպա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի4 
հաս կա ցու թյուն նե րի 1-ին մա սի 11-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
ի րա կա նաց նո ղը օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով լի ցեն զա վոր ված, բժշ կա կան օգ նու-
թյան և սպա սարկ ման ո րո շա կի տե սակ կամ տե սակ ներ ի րա կա նաց նող ան հատ ձեռ նար կա-
տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն է՝ ան կախ կազ մա կեր պա կան-ի րա վա կան ձևից, սե փա-
կա նու թյան ձևից, կամ պե տա կան կամ հա մայն քային հիմ ար կը, ի սկ քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան սուբյեկտ կա րող է հա մար վել մի այն ֆի զի կա կան ան ձը: Նոր օ րենսգր քի պայ-
ման նե րում սուբյեկ տը բու ժաշ խա տողն է, ո րի հաս կա ցու թյու նը տր վում է նույն օ րեն քի նույն 
մա սի 19-րդ կե տով, ը ստ ո րի՝ բու ժաշ խա տողն ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նող, ի սկ սույն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ու դրա հա մար հա մա պա տաս խան բժշ կա կան մաս նա գի տա-
կան կր թու թյուն, ո րա կա վո րում, մաս նա գի տա ցում և նա խա տես ված շա րու նա կա կան մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման հա վաս տա գիր ու նե ցող, ի նչ պես նաև ոչ մաս նա գի տա կան օ ժան դա-
կող գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձն է: 

Հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ հա մար վող ե ղա նա կը՝ « մաս նա գի-
տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ ան փույթ կամ ան բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քը» 
հան վել է նոր օ րենսգր քում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյու նում բժշ կա կան սխա լի հաս կա ցու թյան 
բա ցա կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ վեր ջի նիս ի մաս տը բա ցա հայ տե լու հա մար հարկ է դի-
մել այլ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես դի տարկ վել է Ֆրան սի այի 
և Գեր մա նի այի փոր ձը: Դրանք ը նդ հա նուր առ մամբ սահ մա նում են, որ բժշ կա կան սխա լը 
բու ժօգ նու թյան ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյունն է հի վան դի հա մար, ո րը կա րող է նե րա ռել 
հի վան դու թյան, վաս ված քի, սինդ րո մի, վար քագ ծի, վա րա կի կամ այլ ա ռող ջա կան խն դիր-
նե րի ոչ ճշգ րիտ կամ թե րի ախ տո րո շու մը կամ բու ժու մը կամ վեր ջին նե րիս չկա տա րու մը: Այ-
սինքն՝ բժշ կա կան սխա լի հաս կա ցու թյու նը բա վա կա նին լայն է և ը նդ գր կում է սխա լի այն պի սի 
տե սակ ներ, ի նչ պի սիք են դի ա գոս տիկ (ախ տո րո շիչ) սխա լը, պրոգ նոս տիկ սխա լը (հի վան-
դու թյան զար գաց ման և ել քի սխալ գու շա կում՝ ե ղած տվյալ նե րի հաշ վառ ման հի ման վրա), 
բու ժա կան սխա լը, վի րա հա տա կան սխա լը, դե ղո րայ քային սխա լը, փոր ձաքն նա կան սխա լը, 
վար քային սխա լը, տեխ նի կա կան սխա լը, փաս տաթղ թա բա նու թյան հետ կապ ված սխալ նե-
րը և այլն: Ը նդ ո րում՝ բժշ կա կան սխալ նե րի հա մար տար բեր ե րկր նե րում, բա ցի քրե ա կան 

4 Ibid. 2:
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պա տաս խա նատ վու թյու նից, հնա րա վոր է քա ղա քա ցի ա կան, կար գա պա հա կան և վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն: 

1.2 Բժշ կա կան սխա լը և դրա տե սակ նե րը հո գե բու ժու թյան մեջ: Հո գե բու ժու թյան մեջ 
ա ռա վել հա ճախ հան դի պող սխալ նե րը ախ տո րո շիչ և դե ղո րայ քային սխալ ներն են, ին չը պայ-
մա նա վոր ված է դրա նում կի րառ վող բու ժօգ նու թյան և բժշ կա կան սպա սարկ ման մե թոդ նե րով 
և ե ղա նակ նե րով: Հո գե բու ժու թյու նը բժշկա կան գի տու թյուն է, ո րն ու սում ա սի րում է հո գե-
կան հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման պատ ճառ նե րը, կլի նի կա կան դրս ևո րում ե րը, դրանց 
կան խու մը, բու ժու մը և հա մա պա տաս խան բու ժօգ նու թյան կազ մա կեր պու մը5։ Հաշ վի առ նե լով 
այն, որ հո գե բու ժու թյան մեջ նվա զա թիվ մե թոդ նե րը6 հա մե մա տա բար ա վե լի քիչ են կի րառ-
վում, ու ս տի դրան ցով բժշ կա կան սխալ նե րը տա րած ված չեն: Սա կայն դրանք մի ան շա նակ 
բա ցա ռել հնա րա վոր չէ, քա նի որ հո գե բու ժու թյան մեջ նույն պես նման մե թոդ նե րը կի րառ վում 
են, օ րի նակ՝ դե ղո րայ քային նե րար կում ե րը, ո րոնք վա րա կի աղ բյուր կա րող են լի նել, կամ 
ու ղե ղի խո րը խթա նու մը, ո րը վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն է, և ո րի ժա մա նակ վի րա-
բույ ժը սար քը տե ղադ րում է մար դու մաշ կի տակ, ի սկ վեր ջինս է լեկտ րա կան ազ դակ ներ է 
ու ղար կում ու ղե ղի ո րո շա կի հատ ված ներ7: Վեր ջին մե թոդն ա ռա վե լա պես կի րառ վում է նյար-
դա հո գե բու ժու թյան մեջ, որ տեղ ո րո շա կի հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ, հի վան դու թյուն-
ներ կա րող են պար զա պես նյար դա բա նա կան խն դիր նե րի ա ծան ցյալ հետ ևանք լի նել: Նման 
մի ջամ տու թյան պա րա գա յում բժշ կա կան սխա լի տեխ նի կա կան տա րա տե սա կը կա րող է տե ղի 
ու նե նալ, օ րի նակ՝ ե րբ է լեկտ րա կան ազ դակ նե րը բու ժաշ խա տո ղը տա ա ռա վել ու ժգ նու թյամբ, 
քան հար կա վոր է, ին չի հետ ևան քով ան ձի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը վաս պատ ճառ վի: 
Հար կա վոր է տեխ նի կա կան բժշ կա կան սխա լը տար բե րա կել շր ջա պա տի հա մար ա ռա վել 
վտան գի աղ բյու րով հասց ված վաս նե րի դեպ քե րից, ո րոնք ան ձի ա րար քի հետ չեն կապ ված: 
Օ րի նակ՝ է լեկտ րա կան դա նա կով՝ հո սան քի տա տան ման հետևան քով պատ ճառ ված վա սը 
տեխ նի կա կան սխալ չի հա մար վի, քա նի որ բա ցա կա յում է ան ձի գոր ծո ղու թյու նը, ան գոր ծու-
թյու նը և մեղ քը: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, մենք կքն նար կենք մի այն ախ տո րո շիչ և դե ղո րայ քային սխալ նե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով դրանց տա րած վա ծու թյու նը: 

1.2.1 Ախ տո րո շիչ սխա լը հո գե բու ժու թյան մեջ: Ախ տո րո շու մը կամ դի ագ նոս տի կան 
բժշկա գի տու թյան ճյուղ է, ո րն ու սում ա սի րում է հի վան դի հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը, հի վան-
դու թյան ախ տա նիշ նե րը և դրանց ճա նաչ ման ձևերն ու ե ղա նակ նե րը8։ Ախ տո րո շիչ սխա լի 
հա մար վրա հաս նող պա տաս խա նատ վու թյու նը հնա րա վոր է ոչ ճիշտ ախ տո րոշ ման և ախ-
տո րո շում չն շա նա կե լու դեպ քում, ո րը հան գեց րել է ա ռող ջու թյան վատ թա րաց ման և այլ բա-
ցա սա կան հետ ևանք նե րի: Ը ստ այդմ՝ ախ տո րո շիչ սխա լը կա րող է լի նել 2 տե սա կի՝ 1) ախ-
տո րո շու մը կա տար վել է, սա կայն դրա եզ րա կա ցու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կան 
խնդ րին, հի վան դու թյա նը, 2) ախ տո րո շում ը նդ հան րա պես չի կա տար վել, քա նի որ ա ռեր-
ևույթ կաս կա ծե լի ախ տան շան ներ չկային հի վան դի մոտ: Ա ռա ջի նի դեպ քում կա րող է ախ-
տո րոշ ված լի նել միև նույն հի վան դու թյան զար գաց ման այլ փուլ կամ ախ տան շան նե րով նման 

5 Տե՛ս Ա. Է. Մե լիք-Փա շա յան, Հո գե բու ժու թյուն, Դա սա գիրք բժշ կա կան բու հե րի ու սա նող նե րի հա մար. Եր ևա նի 
Մ.Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյուն, 2012, էջ 5:  
6 Ին վա զիվ մե թոդ ներ են հա մար վում այն մե թոդ նե րը, ո րոնց դեպ քում բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նը են թադ րում է 
մար դու մաշ կի մեջ ներ թա փան ցում, կտր վածք, վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն:  
7 Տե՛ս https://hy.eagha.org/deep-brain-stimulation-1688, վեր ջին այ ցե լու թյու նը կայք՝ 26.07.2021: 
8 Տե՛ս «Диагностика», Краткая Медицинская Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1989։ 
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այլ հի վան դու թյուն, ի սկ ե րկ րոր դի դեպ քում հիմ ա կա նում ա ռաջ նային խն դի րը թաքն ված է, 
ու ս տի հի վան դու թյան, խան գար ման ի րա կան պատ ճա ռը ճիշտ տե սա կի ախ տո րոշ մամբ չի 
բա ցա հայտ վում, այլ նշա նակ վում է բո լո րո վին այլ ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն, կամ չի նշա-
նակ վում հա մա լիր հե տա զո տու թյուն: Վեր ջին դեպ քը մե ծա պես վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 
ե րբ պետք է ոչ մի այն հո գե բա նա կան, հո գե բու ժա կան ո լոր տի հե տա զո տու թյուն ներ ու ախ տո-
րո շում կա տա րել, այլև նյար դա գի տա կան (նեյ րո գի տա կան): 

Նյար դա գի տու թյունն ա ռան ձին գի տու թյուն է, ո րն իր մեջ նե րա ռում է մի շարք այլ գի-
տու թյուն ներ: Նախ կի նում ա ռանձ նաց վում է ին նեյ րոա նա տո մի ան, նեյ րո ֆի զի ո լո գի ան, նեյ-
րո հո գե բու ժու թյու նը, սա կայն հե տա գա յում դրանք սկ սե ցին մի մյան ցից ան ջատ դի տարկ վել, 
քա նի որ նեյ րո գի տու թյունն ի նք նին հա մար վեց ա ռան ձին գի տու թյուն: Դրանց տա րան ջատ-
ման ան հրա ժեշ տու թյունն ը նդ գծ վեց տեխ նո լո գի ա կան զար գաց ման հետ զու գըն թաց, ին չը 
հնա րա վոր է դարձ նում բազ մա կող մա նի և ա ռա վել ճշգ րիտ հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րել: 
Սա կայն դրանք շա րու նա կում են ու ղ ղա կի և ան մի ջա կան կա պի մեջ գտն վել մի մյանց հետ: 
Հո գե բու ժու թյան և նյար դա գի տու թյան կա պի օ րի նակ է այն ի րա վի ճա կը, ե րբ ան ձն ու նի ճա-
կա տա քուն քային բլ թային դե գե նե րա ցի ա, ի սկ այս խն դիրն ու նե ցող պա ցի ենտ նե րի 1/3-ն ու-
նե նում է հո գե կան խան գար ման նախ նա կան ախ տո րո շում և ստա նում է հո գե բու ժա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ: Այ սինքն, հնա րա վոր է, ե րբ հո գե կան հի վան դու թյուն նե րը, խան գա րում ե րը 
մի այն հետ ևանքն են գլ խու ղե ղի այս կամ այն հատ վա ծի վաս ման, ճզմ ման, ի սկ ախ տո րոշ-
ման և բուժ ման հար ցը գտն վում է նեյ րո գի տու թյան դաշ տում9: Ո ւս տի, ե թե բժիշ կը չի կա տա-
րում նյար դա բա նա կան ախ տո րո շում, նման դեպ քե րում քն նարկ վում է վա սի և ա ռող ջու թյան 
վատ թա րաց ման կանխ ման կամ դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյու նը բաց թող նե լու հա մար վրա 
հաս նող պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Քն նարկ վե լիք դեպ քե րից ա ռա ջի նում հան րային հի վան դա նո ցում պա ցի են տի խնամ քի 
կամ բուժ ման ըն թաց քում թույլ տր ված ախ տո րո շիչ սխա լը հան գեց րել է նրա ա ռող ջա կան 
վի ճա կի վատ թա րաց մա նը, և հա մա պա տաս խան սխա լը չկա տա րե լու դեպ քում դրա սրա ցու-
մից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյուն կար: Ար դյուն քում Է քս-ան-Պ րո վան սի ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նը և Մար սե լի վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է ին, որ պա ցի ենտն ար դա րա ցի ո րեն 
է պա հան ջել, որ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյա նը փոխ հա տու ցի ի րեն պատ ճառ ված 
վասն ամ բող ջու թյամբ10: Նման դեպ քե րում ախ տո րո շիչ սխա լը ու ղ ղա կի ո րեն ոչ թե մարմ ա-
կան վաս ված քի է հան գեց նում (ա նուղ ղա կի ո րեն հան գեց նում է՝ աշ խա տու նա կու թյան կա յուն 
կորս տի, կաթ վա ծի, պա րապ լե գի այի11), այլ այդ վա սը կան խե լու հնա րա վո րու թյան կորս տի: 
Հետ ևա բար` հի վան դա նո ցին և բժիշկ նե րին ներ կա յաց վող փոխ հա տուց ման պա հան ջը պետք 
է ըն դուն վի և գնա հատ վի դա տա րան նե րի կող մից հենց այս տե սան կյու նից: 

Տ վյալ օ րի նա կում հո գե բույ ժը հի վան դի մոտ ախ տո րո շել էր հիս տե րիկ ծագ ման պա րապ-
լե գի ա և ա ռանց որ ևէ հե տա զո տու թյուն կա տա րե լու հա կա դեպ րե սանտ ներ էր նշա նա կել, այ-

9 Տե՛ս Ա. Խա չատ րյան, « Նեյ րոի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը և կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը» (գիտ. ղե կա վար՝ 
Մ. Խա չատ րյան), տպագր ման փու լում, ներ կա յաց ված՝ Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի 2021 ա մե նա մյա տա րե կան 
գի տա ժո ղո վին:
10 Տե՛ս՝ https://www.edimark.fr/blog/responsabilite-medicale/faute-diagnostic-depression-ou-atteinte-neurologique, վեր-
ջին այ ցե լու թյու նը կայք՝ 26.07.2021, (Մար սե լի վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան, 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 22, 
դա տա կան գոր ծի հա մա րը՝ 10MA02094):  
11 Պա րապ լե գի ան վե րա բե րում է կաթ վա ծին, ո րը տե ղի է ու նե նում մարմ ի ստո րին կե սում: Դա կա րող է լի նել 
դժ բախտ պա տա հա րի կամ քրո նի կա կան վի ճա կի ար դյունք: Պա րապ լե գի այով տա ռա պող մար դիկ ու նե նում են 
շար ժու նա կու թյան խն դիր:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

71

նինչ նրա մոտ ե ղել էր մեջ քի ստո րին հատ վա ծում մե նին գի ո մայի (մե նին գե ալ ու ռուցք) կող մից 
ող նու ղե ղային ճզ մում/ սեղ մում: Ի սկ թե րապև տը չէր ախ տո րո շել հի վան դու թյու նը՝ հիմք ըն-
դու նե լով հի վան դա նո ցային կենտ րո նի մաս նա գետ բժիշկ նե րի՝ նև րո տիկ ծագ ման պա րապ-
լե գի այի վար կա ծը, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ մեծ ու շա ցու մով հի վան դին նշա նա կել էր 
կրծ քա գոտ կային ՄՌՇ, ո րի ժա մա նակ պարզ վել էր ա ռող ջա կան խան գա րում ե րի ի րա կան 
պատ ճա ռը: Ճիշտ և ժա մա նա կին ախ տո րոշ ման և վի րա հա տու թյան պա րա գա յում հի վան դի 
մոտ կպահ պան վե ին աջ ոտ քի ֆունկ ցի ա նե րը, և կա յուն մաս նա կի ա նաշ խա տու նա կու թյան 
կո րուս տը կլի ներ ոչ թե 55%, այլ՝ 15%: 

Այ սինքն՝ հո գե բույ ժը պետք է կա տա րեր ման րակր կիտ նյար դա բա նա կան գնա հա տում՝ 
չկա ղա պար վե լով իր հո գե բույ ժի մաս նա գի տու թյան մեջ, ի սկ թե րապև տը պետք է նշա նա կեր 
ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն ներ և, ը ստ ար դյունք նե րի, բու ժում և ցու ցում եր տար: 

Սա կայն պետք է նշել, որ ոչ բո լոր ախ տո րո շիչ սխալ նե րի դեպ քում է հնա րա վոր պա տաս-
խա նատ վու թյու նը, քա նի որ շատ հա ճախ հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ հո գե կան ա ռող ջու-
թյան՝ մա նա վանդ սպոն տան/ հան կար ծա կի/ հան կար ծա բուխ խն դիր նե րը որ ևէ կերպ ախ տո-
րո շել հնա րա վոր չլի նի թե՛ ախ տո րո շիչ սար քե րի մի ջո ցով, թե՛ մաս նա գետ նե րի կող մից: Նման 
օ րի նակ է հետծնն դա բե րա կան պսի խո զը: 

Այս օ րի նա կում կե սա րյան հատ մամբ ծնն դա բե րու թյու նից վեց օր ան ց ծննդ կա նի հո գե կան 
վի ճա կը կտ րուկ վատ թա րա ցել էր. նա պն դում էր, որ ին քը մա հա նա լու է, ի սկ իր ե րկ րորդ ե րե-
խային բժիշկ նե րը մո ռա ցել են ար գան դում: Հո գե բույ ժը ե րի տա սարդ կնոջ հետ եր կար զրու-
ցել էր և հաշ վի առ նե լով ախ տա նիշ նե րը՝ չէր նշա նա կել որ ևէ բու ժում, բայց, այ նու ա մե նայ նիվ, 
խնդ րել է, որ կի նը վե րահս կո ղու թյան տակ մա: Այս այ ցից ան մի ջա պես հե տո, ե րբ պա ցի-
են տին պատ րաս տում է ին կա թի լային նե րարկ ման, նա, ով իր ա մուս նու հետ գտն վում էր իր 
հի վան դա սե նյա կի պատշ գամ բում, պա տու հա նից նե տել էր իր նո րած նին՝ զա ռան ցան քի պա-
րոք սիզ մալ նո պայի ժա մա նակ: Այս գոր ծո ղու թյու նից հե տո նրան տե ղա փո խե ցին հո գե բու ժա-
կան շտապ օգ նու թյան սե նյակ, որ տեղ վեր ջա պես նրա մոտ ախ տո րոշ վեց հետծնն դա բե րա-
կան փսի խոզ: Թե՛ հո գե բույ ժի, թե՛ բժշ կու հի նե րի մա սով Ֆրան սի այի վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել էր, որ նրանք ի րենց մի ջո ցի պար տա կա նու թյու նը կա տա րել են, ի սկ ա ռա ջա ցած ի րա-
վի ճա կը ե ղել է հան կար ծա կի, ի նչն ախ տո րո շել հնա րա վոր չէր նա խօ րոք: Ը ստ դա տա րա նի՝ 
հո գե բույ ժի կող մից թույլ տված ախ տո րո շիչ սխա լը կա րե լի է բա ցատ րել ի նչ պես հազ վա դե-
պու թյամբ (2/1000), այն պես էլ պա թո լո գի այի բար դու թյամբ, ո րով տա ռա պել է նրա հի վան դը, 
որ ևէ ախ տան շան ա կն հայտ չի ե ղել: Գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լուց ա ռաջ ոչ մի բան հնա րա-
վոր չէր դարձ նում հս տակ տար բե րա կել՝ կնոջ մոտ առ կա է հետծնն դա բե րա կան պսի խո՞զ, թե՞ 
հետծնն դյան շր ջա նում ը նկճ վա ծու թյուն12:

1.2.2 Դե ղո րայ քային սխա լը հո գե բու ժու թյան մեջ: Բժշ կա կան սխա լի մյուս տա րա տե սա-
կը, որ հա տուկ է հո գե բու ժու թյան ո լոր տին դե ղո րայ քային սխալն է, ո րն իր հեր թին լի նում է 
2 տե սա կի՝ 1) ա վարտ ված դե ղո րայ քային սխալ, 2) ը նդ հատ ված դե ղո րայ քային սխալ13: 
Ա ռա ջի նի դեպ քում պա ցի են տին տր վում է սխալ դե ղո րայք կամ սխալ չա փա բա ժին կամ սխալ 
մե թո դով է դե ղո րայ քը ներ մուծ վում օր գա նիզմ: Ե րկ րոր դի դեպ քում ար տադր ված դե ղո րայքն 

12 Տե՛ս՝ https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Actes-de-soins-et-technique-medicale/erreur-de-diagnostic-
psychose-puerperale, վեր ջին այ ցե լու թյու նը կայք՝ 26.07.2021:  
13 La gestion des erreurs médicamenteuses, Qu'est-ce qu'une erreur médicamenteuse ? L'ANSM, Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé, տե՛ս https://ansm.sante.fr/page/la-gestion-des-erreurs-medicamenteuses, 
վերջին այցելությունը կայք՝ 26.07.2021:
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ի նք նին պո տեն ցի ալ վտանգ ներ է պա րու նա կում, և տվյալ դեպ քում կար ևոր չէ, թե պա ցիենտն 
այն ար դեն ըն դու նած լի նի: Վեր ջի նիս վտան գա վո րու թյու նը կա րող է բա ցա հայտ վել դե ղի 
փոր ձարկ ման կամ գրանց ման փու լե րում: 

Ա վարտ ված դե ղո րայ քային սխա լը չպետք է շփո թել, օ րի նակ՝ այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի 
հետ, ե րբ հո գե բու ժա կան բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում հո գե կան խան գար մամբ տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ հան դար տեց ման 
դե ղո րայ քային մե թոդ ներ14 կի րա ռե լիս դի տա վո րու թյամբ պար բե րա բար այն պի սի չա փա-
բաժ նով և ու ժգ նու թյամբ դե ղո րայք է օգ տա գործ վում, որ ան ձը մի առ ժա մա նակ մում է ըն-
դար մա ցած վի ճա կում15: Դե ղո րայ քային սխա լի դեպ քում սխալ կամ ոչ ճշգ րիտ ախ տո րոշ ման 
հետևան քով նշա նակ վում և ի րա կա նաց վում է այն պի սի դե ղո րայ քային բու ժում, ո րն ան զգու-
շու թյամբ ան ձի ա ռող ջու թյա նը տար բեր ծան րու թյան աս տի ճան նե րի վաս է պատ ճա ռում 
կամ հան գեց նում է մահ վան: 

Պետք է ը նդ գծել, որ ա ռա ջաց րած հետ ևան քի և մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված ա րար քի 
(գոր ծո ղու թյուն, ան գոր ծու թյուն) միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի հաս տա տու մը պար-
տա դիր է: Ա ռանց դրա չի կա րող խոսք լի նել բժշ կա կան սխա լի մա սին: ՀՀ Քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 108-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ո րո շա կի ա պա ցույց նե րի առ կա յու-
թյամբ հաս տատ վող հան գա մանք նե րը: Հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մահ վան պատ ճա ռը 
և ա ռող ջու թյա նը հասց ված վա սի բնույ թը և ծան րու թյան աս տի ճա նը հաս տա տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է դա տաբժշկ(ներ)ի եզ րա կա ցու թյու նը, որ տեղ պար տա դիր կեր պով ան դրա դարձ 
է կա տար վում պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պին, և տր վում է փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն 
այն մա սին, որ կամ հաս տա տա պես X ա րարքն է ա ռա ջաց րել Y հետ ևան քը կամ X ա րար քը 
կա րող էր ա ռա ջաց նել Y հետ ևան քը կամ X ա րար քը չէր կա րող ա ռա ջաց նել Y հետ ևան քը: 

Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող տու ժող նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի հիմ քով քրե ա կան գոր ծե րի վե րա բե րյալ հար ցում ե րին ի պա-
տաս խան՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, ՀՀ դա տա խա զու թյու նը, ՀՀ քնն չա կան կո մի տեն, ՀՀ դա-
տա կան դե պար տա մեն տը և ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տը նշել են, որ վե րոն շյա լի վե րա բե-
րյալ ա ռան ձին հաշ վա ռում եր կամ վի ճա կագ րու թյուն չեն կա տար վում և նման տե ղե կատ վու-
թյան չեն տի րա պե տում16: 

1.2.3 Պատ շաճ հս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյու նը հո գե բու ժու թյան մեջ: Ա ռող ջա պա հա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի կամ բու ժաշ խա տող նե րի պա տաս խա նատ վու թյան հարց ա ռա-
ջա նում է նաև հոս պի տա լաց ված պա ցի են տի ի նք նաս պա նու թյան դեպ քում: Ը նդ հա նուր առ-
մամբ նման պա տաս խա նատ վու թյու նը բխում է պատ շաճ հս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյու նից: 

14 Հանդարտեցման մեթոդ` հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին նրա կամքին հակառակ դեղերի 
տրամադրում է անձի վարքագիծը մեղմելու (հանդարտեցնելու) նպատակով (տե՛ս «Հոգեբուժական օգնության և 
սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք, համարը՝ ՀՕ-80-Ն, ընդունված՝ 25.05.2004, հոդված 3, կետ 22:):
15 Տվյալ դեպքում արարքը կորակվի դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն՝ ըստ առաջացրած 
հետևանք(ներ)ի:  
16 ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի տա րած քային քնն չա կան վար չու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րահս կո ղու թյան գլ խա-
վոր վար չու թյան պե տի 16.04.2021 թվա կա նի N 06/20124-21 պա տաս խան գրու թյու նը, ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու
թյան մար դու դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով վար չու թյան պե տի պաշ տո նա կա տա րի 16.04.2021 
թվա կա նի N 15/15.2/4873-2021 պա տաս խան գրու թյու նը, ՀՀ ոս տի կա նու թյան շտա բի պե տի 22.04.2021 թվա կա նի 
N 5/2/24988-21 պա տաս խան գրու թյու նը, ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի դա տա կան պրակ տի կայի վեր լու ծու-
թյան և մշ տա դի տարկ ման վար չու թյան պե տի պաշ տո նա կա տա րի 19.04.2021 թվա կա նի N ԴԴ-4.2.Ե29-02 պա-
տաս խան գրու թյու նը, ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա գա հի տե ղա կա լի 16.04.2021 թվա կա նի N 03/03/413-
21 պա տաս խան գրու թյու նը: 
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Օ րի նակ՝ ֆրան սի ա կան ի րա վուն քում դա տա կան նա խա դե պային ի րա վուն քը այս պար տա-
կա նու թյու նը կա պում է հոս պի տա լաց ման պայ մա նագ րի հետ, մինչ դեռ վար չա կան նա խա դե-
պային ի րա վուն քը վեր ջինս կա պում է հան րային ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վատ 
կազ մա կերպ վա ծու թյան հետ: Ֆրան սի ա յում դա տա վոր նե րի կող մից սահ ման վել են հս կո ղու-
թյան բա ցա կա յու թյան մի շարք չա փա նիշ ներ: Այդ չա փա նիշ նե րը կապ ված են սու ի ցի դի ար 
ակ տի կան խա տե սե լի ու թյան (վի ճակ, վար քա գիծ, ի նք նաս պա նու թյան փոր ձեր, նա խա դե-
պեր) և պա ցի են տի ան դի մադ րե լի բնույ թի/բ նա վո րու թյան (ծա ռա յու թյան կազ մա կեր պում, 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում եր) հետ: Այ սինքն՝ բու ժաշ խա տող նե րը կրում են ոչ թե ար դյուն քի 
պար տա վո րու թյուն, այլ մի ջո ցի պար տա վո րու թյուն: Ի նք նաս պա նու թյան/ փոր ձի հան կար ծա-
կի դեպ քե րը, ո րոնց չեն նա խոր դել ի նք նաս պա նու թյան փոր ձե րը հոս պի տա լա ցու մից ա ռաջ 
և հե տո, մինչ այդ պա ցի են տի վար քա գի ծը ե ղել է նոր մալ, ա պա բուժ հաս տա տու թյան և բու-
ժաշ խա տող(ներ)ի պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցառ վում է: Նման դեպք տե ղի էր ու նե ցել 
Ֆրան սի այի Philippe Pinel de Drury դե պար տա մեն տալ հի վան դա նո ցում, ե րբ պա ցի են տը 8 
ա միս հոս պի տա լա ցու մից հե տո ձեռք էր բե րել պա րան և ի նք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րել՝ 
կախ վե լով սան հան գույ ցի տե սա նե լի խո ղո վա կից: 1980 թվա կա նի ապ րի լի 16-ի ո րոշ մամբ 
Ֆրան սի այի Պե տա կան խոր հուր դը ո րո շում17 էր կա յաց րել այն մա սին, որ այն հան գա ման քը, 
որ պա ցի նե տը հա ջո ղել է ձեռք բե րել պա րան, ի սկ սան հան գույ ցի խո ղո վակ նե րը գտն վել են 
բաց և տե սա նե լի վի ճա կում, դեռևս չեն խո սում բու ժաշ խա տո ղի կամ բուժ հաս տա տու թյան 
մեղ քի մա սին: 

Ինչ վե րա բե րում է հոս պի տա լաց ված պա ցի են տի ի նք նաս պա նու թյան հա մար վրա հաս նող 
պա տաս խա նատ վու թյա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ա պա ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 134-րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում հո գե բու ժա կան հի վան դա-
նո ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լու կամ պա հե լու հա մար: Հան ցա կազ մի ծան րաց նող հան գա-
մանք նե րից մե կը « հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լը կամ պա հե լը, ո րն 
ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է տու ժո ղի մահ կամ այլ ծանր հետ ևանք ներ» է: Ե թե ան ձն 
ա պօրի նա բար է տե ղա վոր վել կամ պահ վում հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում և այդ ըն թաց-
քում գոր ծում է ի նք նաս պա նու թյուն, ա պա նրա նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
պար տա կա նու թյուն ու նե ցող բու ժաշ խա տող(ներ)ի կամ բուժ հաս տա տու թյան պա տաս խա նա-
տու աշ խա տա կից նե րի ա նու շադ րու թյու նը կա րող է ա ռա ջաց նել այս հոդ վա ծով պա տաս խա-
նատ վու թյուն և ո րակ վել որ պես հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լը կամ 
պա հե լը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է այլ ծանր հետ ևանք: Պետք է ը նդ գծել, որ այս տեղ 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կապն ա նուղ ղա կի է, ու ս տի ա րար քը ո րակ վում է որ պես այլ ծանր 
հետ ևանք, թեև առ կա է ան ձի մահ: Միև նույն կերպ ո րա կում կտր վեր այն դեպ քում, ե րբ ան ձին 
հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում, օ րի նակ, պա ցի ենտ նե րից մե կը կյան քից զր կում կամ ա ռող-
ջու թյա նը վաս է պատ ճա ռում: Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում 
ա պօ րի նի տե ղա վո րե լու կամ պա հե լու ըն թաց քում որ ևէ ա րար քի հետ ևան քով ան ձին ան մի-
ջա կան և ու ղ ղա կի մահ պատ ճառ վի, ա պա ա րար քը կո րակ վի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո-
ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լը կամ պա հե լը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է տու ժո ղի մահ: 
Ե թե վե րոն շյալ ա րարք նե րը կա տար վում են հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում օ րի նա կան կեր-
պով տե ղա վոր ված կամ պահ վող պա ցի են տի դեպ քում, ա պա ա րար քը կո րակ վի ՀՀ քրե ա կան 

17 Տե՛ս Les grandes décisions du droit médical, sous la direction de François Vialla et la coordination de Mathieu Reynier 
et Éric Martinent, 2e édition, 03/2014, ISBN : 978-2-275-03898-8, էջ 410: 
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օ րենսգրքի մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գլ խում տեղ 
գտած հան ցա կազ մե րով՝ ը ստ ա րար քի և ա ռա ջաց րած հետ ևան քի: ՀՀ ոս տի կա նու թյան շտա-
բի պե տի 22.04.2021 թվա կա նի N 5/2/24988-21 պա տաս խան գրու թյան հա մա ձայն18՝ 2016-
2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ-ու մ քրե ա կան օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծով գոր ծեր չեն 
քնն վել: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Այս պի սով, հո գե կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քում բժշ կա կան սխալն իր 
են թա տե սակ նե րով ա պա ցու ցելն ա ռա վել դժ վար է պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի հաս-
տատ ման տե սան կյու նից, ին չը նշա նա կում է, որ պատ շաճ քն նու թյուն պետք է տար վի պար-
զե լու հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը հասց ված 
վա սի դեպքն ու հան գա մանք նե րը՝ հաշ վի առ նե լով հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող 
ան ձանց ա ռանց այդ էլ խո ցե լի վի ճա կը: 

 

Annotation. Medical error is rarely discussed in psychiatry because it is more difficult to establish and prove 
causation, but its consequences are no less dangerous and fatal than medical errors in other spheres of medicine. 
Therefore, proper examination of medical errors related to mental health has significant and preventive importance.

Аннотация.   В статье рассматривается вопрос медицинской ошибки в психиатрии. Тема редко обсуж-
дается в психиатрии, потому что установить и доказать причинно-следственную связь довольно сложно, но 
ее последствия не менее опасны и фатальны, по сравнению с медицинской ошибкой в других областях ме-
дицины. Следовательно, надлежащее изучение медицинских ошибок, связанных с психическим здоровьем, 
может иметь превентивное значение.

 Բա նա լի բա ռեր - Բժշ կա կան սխալ, հո գե կան ա ռող ջու թյուն, ախ տո րո շիչ սխալ, դե ղո րայ քային սխալ: 
Keywords: Medical error, mental health, diagnostic error, medication error.
Ключевые слова: медицинская ошибка, психическое здоровье, диагностическая ошибка, 

фармакологическая ошибка.

 
Ա. Խա չատ րյան  Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րան «Ա ռող ջա պա հա կան ի րա վունք» ՄԾ, էլ. հաս ցե՝ 

annakhatchatryan7@gmail.com:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 14.09.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 14.09.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել 

է ի րա վա բան, մար դու ի րա վունք նե րի և հավասարության ի րա վուն քի մաս նա գետ Ա նա հիտ Չի լին գա րյա նի 
կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:

18 Ibid. 14: 
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 THE OBLIGATION OF STATES TO RESPECT HUMAN RIGHTS IN
THE CONTEXT OF EXTRADITION OF CRIMINALS. THE SEARCH FOR 

THE BEST BALANCE

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ УВАЖАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
КОНТЕКСТЕ ЭКСТРАДИЦИИ: ПОИСК НАИЛУЧШЕГО БАЛАНСА

 Հանձ նու մը դաս վում է մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քի այն ի նս տի տուտ նե րի թվին, ո րոնք 
ներ կա յումս են թարկ վում են նշա նա կա լից փո փո խու թյուն նե րի: Չնա յած հանձն ման պատ մա-
կան զար գա ցու մը վկա յում է դրա գոր ծըն թա ցում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
նկատ մամբ դրա կան մո տեց ման հետզ հե տե ամ րապնդ ման մա սին, այ դու հան դերձ՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րը սահ մա նող և դրանց պաշտ-
պա նու թյան ի նս տի տու ցի ո նալ մե խա նիզմ ե րը սահ մա նող հիմ ա րար փաս տաթղ թե րի ըն դու-
նու մը ան կաս կած է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցավ տվյալ ի րա վա կան ի նս տի տու տի բո վան-
դա կու թյան վրա: Այն պի սի մի ջազ գային-ի րա վա կան ակ տեր, ի նչ պի սիք են Մար դու ի րա վունք-
նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը (1948 թ.), 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 ան (1950 թ.), Քա ղա քա ցի ա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին մի ջազ գային դաշ նա գի րը (1966 թ.), 
Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի տե սակ նե րի դեմ ՄԱԿ-ի 1984 թ. կոն վեն ցի ան վե րարժ ևո րե ցին 
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քրե ա կան գոր ծե րով մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կում հանձնման ի րա կա նաց-
ման գոր ծըն թա ցում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ի նչ պես 
նշում է Լ. Գու սեյ նո վը, պայ մա նագ րային գոր ծիք նե րի մի ջո ցով մար դու բնա կան և ա նօ տա րե լի 
ի րա վունք նե րը, ո րոնք այս կամ այն չա փով ամ րագր ված են ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, 
ի րենց հա մընդ հա նուր պար տա դի րու թյան շնոր հիվ ձեռք են բե րում մի ջազ գային ճա նա չում, և 
ի լրում ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան մե խա նիզմ ե րի, ստա նում են նաև 
մի ջազ գային սա տա րում�: Քա նի որ պե տու թյունն, ան դա մակ ցե լով ի րա վա պաշտ պան պայ մա-
նագ րին, ստանձ նում է ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, այդ պա հից սկ սած, ի րա վա բա նո րեն 
պար տադր ված է հետ ևել տվյալ պայ մա նագ րով սահ ման ված վար քագ ծի չա փո րո շիչ նե րին, 
ո րոնք բխում են տվյալ պայ մա նագ րի բնույ թից: Ե թե մի ջազ գային-ի րա վա կան փաս տաթղթե-
րը սահ մա նում են ի րա վունք նե րը, ա պա դրանց կա տար ման նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող կա ռույց նե րը հետ ևում են պե տու թյուն նե րի կող մից ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տար մա նը: Պետք է նշել, որ յու րա քան չյուր ի րա վունք պե տու թյան հա մար ա ռա-
ջաց նում է ա ռն վազն ե րեք տե սա կի պար տա վո րու թյուն. ա) « հար գե լու պար տա վո րու թյուն», 
այ սինքն` պե տու թյու նը և նրա մար մին նե րը չպետք է հենց ի րենք ո տնձ գու թյուն ներ թույլ տան, 
բ) « պաշտ պա նե լու պար տա վո րու թյուն», այն է՝ պե տու թյու նը պար տա վոր է պաշտ պա նել ի րա-
վունքն այլ եր րորդ ան ձանց կող մից և պատ ժել մե ղա վոր նե րին, և, վեր ջա պես, գ) «ի րա կա-
նաց ման պար տա վո րու թյուն», ո րը պա հան ջում է հա տուկ պո զի տիվ մի ջոց ներ ի րա վունք նե րի 
լրիվ ծա վա լով ի րա կա նաց ման հա մար: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ-
սու հետև՝ ՄԻ ԵԴ) պե տու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը դա սա կար գել է եր կու տե սա կի. նե գա-
տիվ և պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն ներ1։

 ՄԻ ԵԴ-ի տե սան կյու նից, պո զի տիվ պար տա վո րու թյան սահ մա նու մը (որ ևէ բան ա նե լու 
պար տա վո րու թյուն) պե տու թյուն նե րից պա հան ջում է գործ նա կա նում ան հրա ժեշտ քայ լեր 
ձեռ նար կել ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման ու ղ ղու թյամբ2 և/ կամ պե տու թյուն նե րից պա հան ջում 
է ըն դու նել ող ջա միտ և կի րա ռե լի մի ջոց ներ ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ու ղ ղու-
թյամբ3: Այդ պի սի մի ջոց նե րը կա րող են լի նեն նաև դա տա կան   4, ին չը են թադ րում է օ րեն քով 
նա խա տես ված սանկ ցիա նե րի կի րա ռում Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի ոտ նա հա րում թույլ տված 
ան ձանց նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րի 
ի րա կա նա ցում5։ 

Այս պես, ե թե պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն է ստանձ նել ար գե լե լու խոշ տան գում ե րը 
կամ այլ ար գել ված վե րա բեր մուն քը, ա պա ի րա վունք չու նի հանձ նել այն ան ձին, ո րը հանձ նու-
մը պա հան ջած պե տու թյու նում կա րող է են թարկ վել խոշ տան գում ե րի կամ հա մա պա տաս-
խան վե րա բեր մուն քի: Բա ցի դրա նից՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում 

1 Տե՛ս Гусейнов Л., Международные обязательства государств в области прав человека. С.8; Туманов В.А., 
Европейский суд по правам человека: очерк организации и деятельности. М. 2001.С. 109-111. Mowbrey A., The 
development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human 
rights.Oxford, 2004, էջ 1-6:
2 Տե՛ս Frederic Sudre, “Les obligations positives dans la jurisprudence europeenne des droits de l’homme”, Revue 
trimestrielle des Droits de l’homme, 1995, pp. 363 ff.; A.R. Mowbray, The development of positive obligations under 
the European Convention on Human Rights by the European Court of HUman Rights, Hart Publishing, Oxford- Portland 
Oregon, 2004, pp. 123-143.
3 Տե՛ս Hokkanen v. Finland, 24 օ գոս տո սի, 1994 թ.։
4 Տե՛ս Lopez-Ostra v. Spain, 9-ը դեկ տեմ բե րի, 1994։
5 Տե՛ս Vgt Verin Gegn TIerfabriken v. Switzerland, 28-ը սեպ տեմ բե րի, 2001 թ.։
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պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն ներն օբյեկ տի վո րեն են թադ րում են 
հանձն ման են թա կա ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման հնա րա վո րու թյան հար ցը, կապ ված 
քա ղա քա կան հա յացք նե րի ազ գային, կրո նա կան, ռա սա յա կան պատ կա նե լի ու թյամբ պայ մա-
նա վոր ված հե տապն դում ե րի, դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում նվա զա գույն ե րաշ խիք նե-
րի բա ցա կա յու թյան հետ և այլն: Չնա յած նման հար ցե րի քն նար կու մը բար դաց նում է ան ձի 
հանձն ման գոր ծըն թա ցը, այ դու հան դերձ, ամ բող ջու թյամբ վերց րած հան ցա վո րու թյան դեմ 
պայ քա րի տա րա տե սակ ի րա վա կան ի նս տի տուտ նե րի կի րառ մամբ չեն կա րող ան տես վել մի-
ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե րը, և գոր ծըն թա ցը պետք է հիմ վի պատ շաճ 
դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի տրա մադր ման վրա հար կադ րան քի մի ջոց նե րի են թարկ ված 
ան ձի նկատ մամբ: Հի շյալ մո տե ցու մը բազ միցս ար տա հայտ վել է մի ջազ գային դա տա կան 
մար մին նե րի դա տա կան ակ տե րում: 

Այս պես, քն նար կե լով «Tomasi v.France»-ի գոր ծը, ՄԻ ԵԴ-ն ը նդ գծել է, որ քննու թյան կա-
րիք նե րը, ի նչ պես նաև հան ցա վո րու թյան, մաս նա վո րա պես ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի 
բար դու թյու նը չեն կա րող հան գեց նել ան ձի ֆի զի կա կան վի ճա կի պաշտ պա նու թյան սահ մա-
նա փակ մա նը6։

«Fox, Campbell and Hartley v. U.K.» գոր ծով, կապ ված ա հա բեկ չա կան գոր ծու նե ու թյան հետ, 
ՄԻ ԵԴ մատ նան շել է հա մա պա տաս խան հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման ան հրա ժեշ տու-
թյան մա սին՝ մի կող մից ժո ղովր դա վա րու թյան ի նս տի տուտ նե րի պաշտ պա նու թյան, որ պես 
հա մընդ հա նուր ար ժե քի, մյուս կող մից է լ՝ ան հա տա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
միջև7: Այս թե զի սը հա վա սա րա պես կա րե լի է կի րա ռել հանձն ման գոր ծըն թա ցում, քա նի որ 
ան ձի հանձ նու մը լր ջա գույնս շո շա փում է մար դու ի րա վունք նե րը և հիմ ա րար ա զա տու թյուն-
նե րը: Հանձն ման գոր ծըն թա ցում ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին խո սե լիս պետք է նկա տի 
ու նե նալ ոչ թե մար դու ի րա վունք ներն ը նդ հան րա պես, որ պես հանձն ման շր ջա փակ ման մի-
ջո ցի, այլ ո րո շա կի կոնկ րետ ի րա վունք նե րը, ո րոնց խախտ ման ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը 
կա րող է հանձն ման մերժ ման հիմք լի նել: Հանձնման մերժ ման դեպ քում, պետք է ներ կա-
յաց նել հանձն ման են թա կա ան ձի հա մա պա տաս խան ի րա վունք նե րին սպառ նա ցող ի րա կան 
վտան գը հիմ ա վո րող ա պա ցույց ներ:

Յա. Բրոուն լին մի ան գա մայն ար դա րա ցի ո րեն նշում է, որ հանձ նում ի րա վա չափ է մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ տվյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րում այն չի վե րած վում ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի դեմ ու ղղված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հան ցակ-
ցու թյան8։ 

Հանձն ման ի նս տի տու տին բնո րոշ է պե տու թյան ի նք նիշ խան ի րա վունք նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մակ ցու թյու նը: Հանձն ման հար ցով ո րո շում կա յա ցու մը պե տու թյան ի նք նիշ-
խան ի րա վունքն է, սա կայն այն ի րա կա նաց վում է մի ջազ գային և ներ պե տա կան ի րա վուն քի, 
նե րա ռյալ մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող նոր մե րին հա մա պա տաս խան9։ 

Հանձն ման ըն թաց քում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով 
ե րաշ խա վոր ված չա փո րո շիչ նե րի պահ պա նու մը, հանձն ման ո ղջ գոր ծըն թա ցում ա մե նա շատ 

6 Տե՛ս Jean-Francois Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Convention on Human Rights. A guide to 
the implementation of the European Convention on Human Rights, HUman Rights handbooks, No. 7։ 
7 Տե՛ս Европейский суд по правам человека: Избранные решения: В 2т., Т. 1, М., 2000, С. 755-767.
8 Տե՛ս Fox,Campbell and Hartley v. United Kingdom (1990), No 182, 13 E.H.R.R.
9 Տե՛ս Броунли Я., Указ.соч., С.448.
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քն նարկ վող և ա մե նա կար ևոր հիմ ախն դիրն է 10։ 
Հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ան հրա ժեշ տու թյու նը չի նվա զեց նում, այլ էլ ա վե լի է ար-

դի ա կա նաց նում հանձն ման հետ կապ ված հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման ըն թաց քում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այ դու հան դերձ, պետք է նկա-
տի ու նե նալ, որ հանձն ման են թա կա ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը հա ճախ ի րա-
կա նաց վում է ոչ թե ու ղ ղա կի ո րեն, այլ « միջ նոր դա վոր ված» կեր պով, հա մընդ հա նուր և տա րա-
ծաշր ջա նային մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
մի ջո ցով: Նշ ված մի ջազ գային-ի րա վա կան փաս տաթղ թե րը որ ևէ կոնկ րետ նորմ չեն սահ մա-
նում, ո րը բա ցա ռա պես վե րա բեր վի հանձն ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձի ի րա վունք-
նե րին: Այս պես, « 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 ա յում հանձ նում բառն օգ տա գործ վում է մի այն մեկ ան գամ 
5-րդ հոդ վա ծի «զ» կե տում, ո րը սահ մա նում է, որ ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել ա զա տու թյու նից այլ 
կերպ, քան հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ի թիվս այլ հիմ քե րի, «զ» 
կե տում հս տա կեց վում է ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը նրա ա նօ րի-
նա կան մուտ քը եր կիր կան խե լու նպա տա կով, կամ այն ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը 
կամ ձեր բա կա լու մը, ո րի դեմ մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում՝ նրան ար տաք սե լու կամ հանձ նե լու 
նպա տա կով11։

Չ նա յած այդ պի սի սահ մա նա փակ հի շա տակ մա նը Կոն վեն ցի այի տեքս տում, ՄԻ ԵԴ-ը՝ Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, բազ միցս ան դրա դար ձել է հանձն ման գոր ծե-
րով 3-րդ (խոշ տան գում ե րի ար գե լում), 5-րդ (ա զա տու թյան և ան ձնա կան ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան ի րա վունք) և 6-րդ (ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք) հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
ի րա վունք նե րի խախ տում ե րին: 

Դա է պատ ճա ռը, որ հանձ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ստա ցած պե տու թյու նը հա ճախ 
եր կընտ րան քի ա ռաջ է կանգ նում, թե ո ՞ր պայ մա նագ րի դրույթ նե րին տալ նա խա պատ վու թյու-
նը. տա՞լ, ա րդյոք, ա ռաջ նու թյու նը հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի շա հե րին, պատ ժո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը և հանձ նել հան ցա գոր ծու թյան կա տա-
րու մից հե տո փա խուս տի դի մած հան ցա գոր ծին պա հան ջող ե րկ րին, թե՞ հանձ ման են թա կա 
մե ղադ րյա լի կամ դա տա պար տյա լի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը հան ձու մը պա հան ջող 
ե րկ րում հնա րա վոր ոտ նա հա րում ե րից պաշտ պա նե լու հար ցը պետք է գե րա կայի հանձ ման 
մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս: 

Այս հար ցի պա տաս խա նը մի ան շա նակ չէ և կախ ված է յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քով 
կոնկ րետ հան գա մանք նե րից: Մի ա ժա մա նակ մար դու ի րա վունք նե րը և հիմ ա րար ա զա-
տու թյուն նե րը դաս վում են ար ժեք նե րի այն կա տե գո րի ային, ո րոնք ա ռաջ նա հերթ պետք է 
պաշտ պան վեն ի նչ պես ամ բողջ մի ջազ գային հան րու թյան, այն պես էլ ան հատ նե րի կող մից: 
Ա ռան ձին դեպ քե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րը գե րա կա են պե տու թյան ստանձ նած այլ մի ջազ գային պար տա վո րու-
թյուն նե րի նկատ մամբ:

Ն ման ի րա վի ճա կի ա ռաջ է հայտն վել Շվեյ ցա րի այի գե րա գույն դա տա րա նը մի հանձն ման 

10 Տե՛ս Лукашук И.И., Наумов А.В., Международное уголовное право.С. 213. Общая теория прав человека/ Отв. Ред. 
Е.А. Лукашева. М. 1996.
11 Տե՛ս Van den Wyngaert C., Applying the European Convention on Human Rights to Extradition: Opening Pandora’s 
Box// Int’L. & Comp.L.Q. 1990.Vol.39.P. 757։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

79

գոր ծով12։ Ար գեն տի նայի եր կու քա ղա քա ցի ներ Բու ֆա նոն և Մար տի նե զը, ո րոնք հան ցա գոր-
ծու թյուն է ին կա տա րել մի շարք պե տու թյուն նե րում և նրանց մեղ սագր վում էր ու րուգ վա ցի 
բան կի րի և ֆի նան սիս տի առ ևան գու մը Բու ե նոս-Այ րե սում, ե րեք տե ղա ցի հան ցա կից նե րի 
հետ ձեր բա կալ վել է ին Ժն ևում: Նրանց ձեր բա կա լու մից հե տո, Ար գեն տի նան հա մա ձայն եր-
կու պե տու թյուն նե րի միջև Հանձն ման մա սին 1906 թ. հա մա ձայ նագ րի, պա հան ջել է նրանց 
հանձ նու մը՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով: Հանձն ման միջ նոր-
դու թյան քն նարկ ման ըն թաց քում մե ղադ րյալ նե րը պն դել են, որ ի րենց հանձ ման դեպ քում 
կոտ նա հար վի ի րենց ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, քա նի որ նրան ցից մե կը նախ կի-
նում ոս տի կան, ի սկ մյուսն էլ զին ծա ռայող, հան դես են ե կել ար գեն տի նյան իշ խա նու թյուն նե րի 
խիստ քն նա դա տու թյամբ, ի սկ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյունն էլ փո խան ցել են ֆրան սի ա կան ոչ կա ռա վա րա կան մի 
կազ մա կեր պու թյան:

 Դա տա րա նը նշեց, որ այս պա րա գա յում հղում է կա տա րում Հանձն ման մա սին Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, ո րն ար գե լում է քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի հա մար հանձ նու մը և Մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի (խոշ տան գում ե րի ար գե լում) 
դրույթ նե րին: Չնա յած կող մե րից մի այն Շվեյ ցա րի ան էր հան դի սա նում նշ ված մի ջազ գային-ի-
րա վա կան պայ մա նագրե րի մաս նա կից, դա տա րա նը նշեց, որ դրանց դրույթ նե րը կա րող են 
կի րառ վել՝ որ պես մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք ներ: Այս պի սով՝ ա ռաջ նա հեր-
թու թյու նը դա տա րա նը տվել է ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ստանձ նած մի-
ջազ գային պար տա վո րու թյա նը: 

Մի ջազ գային ի րա վուն քի ի նս տի տուտն իր « Հանձն ման նոր հիմ ախն դիր նե րը» 1983 թ. 
սեպ տեմ բե րի 1-ի բա նաձ ևում մատ նան շել է, որ հան ձու մը կա րող է մերժ վել այն դեպ քե րում, 
ե րբ վտանգ կա, որ հանձ ման են թա կա ան ձի հիմ ա րար ի րա վունք նե րը կա րող են ոտ նա հար-
վել հան ձու մը պա հան ջած պե տու թյու նում, ան կախ, թե ով է հանձ ման են թա կա ան ձը, և ի նչ 
հան ցա գոր ծու թյուն է վեր ջինս կա տա րել13։ 

Այ դու հան դերձ, ը նդ հա նուր առ մամբ հիմ ա վոր ված չէր լի նի մի այն խո սել մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին՝ ստո րա դա սե լով հանձն մամբ պայ մա նա վոր ված մյուս 
շա հե րը, մաս նա վո րա պես՝ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րը և հան ցա գոր ծու թյան զո հե րի 
պաշտ պա նու թյու նը14։ Պա տա հա կան չէ, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ը նդ գծ վում 
է հա կա մար տող շա հե րի հա վա սա րակշռ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 

Ինչ պես նշում է Գ. Ջիլ բեր տը. «էքստ րա դի ցի ոն ի րա վուն քում պահ պան վող փխ րուն հա-
վա սա րակշ ռու թյու նը մի կող մից մի ջազ գային մա կար դա կում քրե ա կան գոր ծե րով փո խօգ-
նու թյան դրույթ նե րի, և մյուս կող մից փա խուս տի դի մած հան ցա գործ նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան միջև նշա նա կում է, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ կա րող են ծա գել հա կա-
սու թյուն ներ, ո րի ար դյուն քում որ ևի ցե կող մի շա հե րը կտու ժեն: Է քստ րա դի ցի ոն ի րա վուն քի 
եր կու աս պեկտ նե րի գի տակ ցում է ա կան է այդ գոր ծըն թա ցի ամ բող ջա կան ը մբռն ման և դրա 
հե տա գա զար գաց ման հա մար: Այ նու ա մե նայ նիվ, բո լոր դեպ քե րում է քստ րա դի ցի ան դեռևս 

12 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հա րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ժո ղո վա ծու, ՀՀ Ա ԳՆ պաշ տո նա կան տե ղե-
կա գիր, 2004 թ.։
13 Տե՛ս Judgment of November 1982// Arrets du Tribunal Federal Suisse, Recueil Officiel, Vol. 108, I. 
14 Տե՛ս Institute of International Law. Yearbook. Vol. 60. Part II, Session of Cambridge (P. 1983), P. 306։
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շա րու նա կում է փա խուս տի դի մած հան ցա գործ նե րին նրանց նկատ մամբ քրե ա կան ը նդ դա-
տու թյուն ու նե ցող պե տու թյա նը կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով վե րա դարձ նե լու լա վա գույն մի ջո ցը մալ»15։

 Պետք է հաշ վի առ նել, որ մար դու ի րա վունք նե րի և հան րային շա հե րի միջև օպ տի մալ հա-
վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո վու մը հանձն ման գոր ծըն թա ցում ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է այն 
ռիս կե րի հետ, ո րոնց կա րող է են թարկ վել հանձն ման են թա կա ան ձը հան ձու մը պա հան-
ջած պե տու թյու նում: Չն սե մաց նե լով հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում մի ջազ գային հա մա-
գոր ծակ ցու թյան նշա նա կու թյու նը, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այն պի սի հիմ ախն դիր նե րի 
վեր լու ծու թյու նը, ի նչ պի սիք են հանձ ման են թարկ ված ան ձին մա հա պատ ժի դա տա պար տե լը, 
նրա նկատ մամբ խոշ տան գում ե րի կամ դա ժան վե րա բեր մուն քի կի րա ռու մը և այլն, պա կաս 
կար ևոր չեն հանձն ման գոր ծըն թա ցում: Ի նչ պես պե տու թյան ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը, 
այն պես էլ մի ջազ գային ի րա վուն քը պաշտ պա նում են հանձ ման ու ղ ղու թյամբ քրե ա կան ար դա-
րա դա տու թյան կի րառ ման ըն թաց քում մար դու ի րա վունք նե րը: Նույ նիսկ այն պի սի ա ռանձ նա-
պես վտան գա վոր ո տնձ գու թյուն նե րը պե տու թյան շա հե րի դեմ, ի նչ պի սիք են ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, օ րա կար գից չի հա նում մե ղադ րյալ նե րի և ամ բաս տա նյալ նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցը: Այս ա ռու մով բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն է ստա նում մի կող մից 
ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում բա վա րար մի ջոց նե րի ա պա հո վու մը, ի սկ մյուս կող մից հիմ-
նա կան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ան հար կի սահ մա նա փակ ման 
ան թույ լատ րե լի ու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող խո չըն դո տել ա հա բեկ չու թյան դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րի 
ի րա կա նաց մա նը: Դա է պատ ճա ռը, որ Եվ րո պայի Խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեն 2002 
թ. հու լի սի 11-ին ըն դու նեց մար դու ի րա վունք նե րը և ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի սկզ բունք-
նե րը, ո րը հա մա տե ղում է հա սա րա կու թյան պաշտ պա նու թյան և հիմ ա րար ի րա վունք նե րի 
ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րը16։ Հաշ վի առ նե լով, որ ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը լր ջո րեն վտան գում են մար դու ի րա վունք նե րը, սպառ նում են ժո ղովր դա-
վա րու թյա նը, ա պա կա յու նաց նում են լե գի տիմ ճա նա պար հով ձևա վոր ված կա ռա վա րու թյուն-
նե րը և քայ քա յում են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հիմ քե րը, փաս տաթղ թի 1-ին հոդ վա-
ծը սահ մա նում է, որ պե տու թյուն նե րը հա մա ձայն ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի՝ պետք 
է ձեռ նար կեն ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ի րենց ի րա վա զո րու թյան տակ գտն վող յու րա քան չյուր 
ան ձի հիմ ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռու մով ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րից, հատ կա պես, կյան քի ի րա վուն քը: Ը նդգ ծե լով ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում մի ջազ-
գային հա մա գոր ծակ ցու թյան բնա գա վա ռում հանձն ման կար ևո րու թյու նը, սկզ բունք նե րի XIII 
մա սը, ո րը վե րա բե րում է հանձնմա նը, սահ մա նում է, որ հան ձու մը սահ մա նա փակ ված է մար-
դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րով, ո րոնք ա պա հով վում են 
եվ րո պա կան ի րա վա պաշտ պան մե խա նիզմ ե րով: Մաս նա վո րա պես, հանձնու մը չի կա րող 
ի րա կա նաց վել մա հա պատ ժի, խոշ տան գում ե րի կամ ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կի րառ ման սպառ նա լի քի, ռա սա յա կան, 
կրո նա կան, ազ գային կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րով պայ մա նա վոր ված հե տապն դում ե րի 
դեպ քում: 

Կար ծում ե նք, որ մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման ո լոր տում պե տու թյան պա տաս խա-

15 Տե՛ս Гусейнов Л., Международная ответственность государств за нарушения прав человека. Киев, 2000, С. 22։
16 Տե՛ս Gilbert G., Aspects of Extradition Law, էջ 245։
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նատ վու թյան ի րա վա կան սխե ման սահ մա նա փակ վում է նրա տա րած քով: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
մի ջազ գային ի րա վուն քը և պրակ տի կան դի տար կում են այս հարցն ա վե լի լայն, նե րա ռե լով 
հանձ նու մը թույ լատ րած պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը վեր ջի նիս ի րա վա զո րու թյու-
նից դուրս՝ հանձ նու մը թույ լատ րե լու հետ կապ ված17:

Այդ պի սի մո տե ցու մը ՄԻ ԵԴ-ը տա րա ծել է նաև ար տաքս ման և հանձն ման դեպ քե րի վրա: 
Մաս նա վո րա պես, «Soering v.UK» գոր ծով, Կոն վեն ցի այի կողմ-պե տու թյան կող մից կա յաց ված 
հանձն ման մա սին ո րո շու մը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում և կա րող 
է հան գեց նել պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյա նը, ե թե կային հիմ ա վոր հիմ քեր են թադ րե-
լու, որ հանձն ման են թա կա ան ձը կեն թարկ վի խոշ տան գում ե րի, կամ այլ ան մարդ կային կամ 
ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, կամ պատ ժի հանձ նու մը պա հան ջած 
պե տու թյան տա րած քում:

 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 գոր ծու նե ու թյան հիմ ա րար սկզ բունքն այն է, որ դրա նում ամ րագր ված ի րա վունք-
նե րի ա պա հով ման հիմ ա կան ե րաշ խա վորն այն ստո րագ րած պե տու թյուն ներն են: ՄԻ ԵԴ-ի 
խն դիրն է վեր լու ծել մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ու ղ ղու թյամբ պե տու թյուն նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի րա վունք վե րա պա հե լով, պա հան ջել այս կամ այն պե տու թյան ներ պե-
տա կան օ րենսդ րու թյան նոր մի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Կոն վեն ցի ային: 

 Մաս նա կից-պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գե րի և ՄԻ ԵԴ-ի փոխ-
հա րա բե րու թյու նը կրում է սուբ սի դի ար բնույթ, հա մա ձայն ո րի՝ ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տա րու մը վե րահսկ վում է եվ րո պա կան կա ռույց նե րի կող մից: 

Ինչ պես բազ միցս նշել է ՄԻ ԵԴ-ը, խոշ տան գում ե րի ար գել քին վեր բե րող հոդ ված 3-ր դը՝ 
այն ա մե նա կարճ ձևա կեր պում ու նե նա լով հան դերձ, ամ րագ րում է ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյան հիմ ա րար սկզ բունք նե րից մե կը:

Չ նա յած դա ժան ի րա կա նու թյա նը, ամ բողջ աշ խար հում խոշ տան գում ե րի կի րառ ման շա-
րու նակ վող պրակ տի կային, ո րի մա սին մշ տա պես ա հա զան գում են հե ղի նա կա վոր աղ բյուր-
նե րը, խոշ տան գում ե րի ար գե լու մը ոչ մի այն Կոն վեն ցիայի դրույթ է, այլև մի ջազ գային ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը, ո րը հան դի սա նում է jus cogens.

 Տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև նույն հա սա րա կու թյան մեջ ապ րող տար բեր 
ան ձանց մոտ կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ մի ան գա մայն տար բեր պատ կե րա ցում եր դա ժան 
վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ: Օ րի նակ, կա նանց և ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
ո րոշ տե սակ ներ, պայ մա նա վոր ված կրո նա կան և մշա կու թային դր ված քով, կա րող են բնակ-
չու թյան ո րոշ խմ բե րի կող մից դիտ վել ա ռա վել դա ժան, քան մյուս խմ բի կող մից: Կոնկ րետ 
ան ձի վրա վե րա բեր մուն քի այս կամ այն ձևի նե րազ դե ցու թյուն հա ճախ կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել նաև տվյալ ան ձի կուլ տու րայի աս տի ճա նով:

Այ դու հան դերձ, ի նչ վե րա բե րում է հոդ ված 3-ով նա խա տես ված դա ժան վե րա բեր մուն-
քին և ե րաշ խիք նե րին, ա պա նկատ վում է ստան դարտ նե րի և պրակ տի կայի ու նի ֆի կա ցի այի 
ա կնհայտ աճ ման տեն դենց, ին չը հան գեց նում է դա ժա նու թյան նվա զա գույն թույ լատ րե լի ու-
թյան գնա հատ ման ա ռա վել օբյեկ տի վու թյա նը: 

17 Տե՛ս Human Rights and the fight against terrorism. The Council of Europe Guidelines. 2005։
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Annotation. The relevance of developing the problems of the institution of extradition is determined by the 
need to improve international cooperation in combating crime, expanding its scope, and applying an integrated 
approach to interstate cooperation in such a legal segment as extradition. As the analysis of modern trends in 
the development of extradition shows, its reform is an urgent need, which can significantly update the legal 
institution in question, adapting it to the latest conditions in the fight against international crime. Unfortunately, 
to date, it has not been possible to form a system of extradition that is notable for its universal character and 
is based on a universal treaty-legal toolkit. In this regard, the main role in extradition issues belongs mainly to 
regional mechanisms operating on the basis of such legal documents as the European Convention on Extradition, 
the Convention of the CIS countries on legal assistance, the Inter-American Convention on Extradition, etc. A 
comprehensive analysis of these mechanisms indicates significant gaps in legal regulation that significantly reduce 
their effectiveness.    

It should be noted that the search for adequate responses to new challenges, in particular, the global threat of 
international terrorism, is a factor that necessitates the abolition or serious modernization of extradition restrictions 
(“exclusion of political crimes”, non-extradition of own citizens, etc.), which often do not meet the needs of effective 
cooperation in the criminal law field.

The Article also examines such a fundamental problem as ensuring human rights in the process of extradition, 
its analysis based on the latest doctrinal sources, studying and generalizing the experience of international judicial 
(quasi-judicial) bodies, as well as national judicial practice. Ensuring an optimal balance between the interests 
of combating crime and protecting the rights of individuals undergoing extradition is an essential element of 
the system of cooperation between states on criminal law issues, which in modern conditions necessitates an 
appropriate comprehensive analysis of the human rights component of extradition. Extradition cannot be viewed 
only as an isolated sphere of interaction between states, without due regard to the role and influence of the need 
to protect individual rights on the mechanism of cooperation in the criminal law sphere.

Аннотация.   Актуальность разработки проблем института экстрадиции обусловливается потребностями 
совершенствования международного взаимодействия в вопросах борьбы с преступностью, расширением его 
рамок, применением   комплексного подхода к межгосударственному сотрудничеству. Как показывает анализ 
современных тенденций в развитии экстрадиции, его реформирование является настоятельной необходи-
мостью, которая может позволить существенно обновить рассматриваемый юридический институт, адапти-
ровав его к новейшим условиям борьбы с международной преступностью. К сожалению, до настоящего 
времени не удалось сформировать систему экстрадиции, отличающуюся универсальным характером и опи-
рающуюся на универсальный договорно-правовой инструментарий. В этой связи, основная роль в вопросах 
выдачи принадлежит, главным образом, региональным механизмам, функционирующим на основе таких 
юридических документов, как Европейская конвенция об экстрадиции, Конвенция стран СНГ о правовой 
помощи, Межамериканская конвенция о выдаче и т.д. Комплексный анализ указанных механизмов свиде-
тельствует о существенных пробелах правовой регламентации, значительно снижающих их эффективность.          

В данной статье рассмотрена такая фундаментальная проблема, как обеспечение прав человека в про-
цессе экстрадиции, ее анализ на основе новейших доктринальных источников, изучения и обобщения опыта 
международных судебных (квазисудебных) органов, а также национальной судебной практики. Обеспечение 
оптимального баланса между интересами борьбы с преступностью и защитой прав индивидов, подвергаю-
щихся процедуре экстрадиции – важнейший элемент системы сотрудничества государств по уголовно-право-
вым вопросам, обуславливающее в современных условиях необходимость соответствующего комплексного 
анализа правозащитной составляющей выдачи. Экстрадиция не может рассматриваться лишь как изоли-
рованная сфера взаимодействия государств, без должного учета роли и влияния необходимости защиты 
индивидуальных прав на механизм сотрудничества в уголовно-правовой сфере.      

Актуальность темы  определяется также недостаточным уровнем исследованности проблемы взаимодей-
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ствия экстрадиции с различными видами уголовной юрисдикции, и, в особенности, универсальной юрисдик-
цией, получающей в последнее время все более широкое распространение в борьбе с такими международ-
ными преступлениями как геноцид, военные преступления, преступления против человечности и т.д. 

 
 
 Բա նա լի բա ռեր - հանձ նում, մար դու ի րա վունք ներ, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քար, հա մա գոր ծակ ցու-

թյան մե խա նիզմ եր։
Keywords:  Extradition, human rights, fight against criminality, conventions, cooperation mechanisms.
Ключевые слова:  экстрадиция, права человека, борьба с преступностью, конвенции, механизмы 

сотрудничества.

Ն. Հա րու թյու նյան - Քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պետ, Ար-
դա րա դա տու թյան եր րորդ դա սի պե տա կան խորհր դա կան, էլ. հաս ցե՝ nellyharutiounian@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 07.09.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 07.09.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
Ե ՊՀ պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ու պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ Դա նի ե լյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE INVESTIGATION OF CRIMINAL 
CASES RELATED TO THE CRIMINAL ACTIVITIES OF PERSONS RELATED 

TO THE CRIMINAL SUBCULTURE

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ

 Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի քն նու թյան մե թո դի կայի հիմ ախն դիր նե-
րը, ի նչ պես հայտ նի է, ու սում ա սի րում է կրի մի նա լիս տի կայի գի տու թյու նը: Ը նդ ո րում, մաս-
նա վոր կրի մի նա լիս տի կա կան մե թո դի կան չպետք է հաս կա նալ որ պես զուտ այս կամ այն 
տե սա կի հան ցա գոր ծու թյան ար դյու նա վետ քն նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ քնն չա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և տակ տի կա կան հնարք նե րի մե խա նի կա կան 
ը նդ հան րու թյուն: Այն ոչ մի այն վե րա բե րում է ա ռա վել ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի և հանձ նա-
րա րա կան նե րի մշակ մա նը, այլև դրանց կի րառ ման մե թոդ նե րին, քն նու թյան կազ մա կերպ-
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ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին (ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր մա նը), տի պային 
քնն չա կան վար կած նե րին, ո րո շա կի բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող հա տուկ գի տե լիք նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի օգ տա գործ մա նը և այլն: Ա վե լին, հա մա պա տաս խան մե թո դի կա ներ մշա կե-
լիս կրի մի նա լիս տի կայի գի տու թյու նը ել նում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րո շա կի տե սակ նե րի 
յու րօ րի նա կու թյու նից և դրանք կա տա րող նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, 
ին չը նպաս տում է քնն վող քրե ա կան գոր ծե րով օբյեկ տիվ ճշ մար տու թյան բա ցա հայտ մա նը1:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՔՕ) 223.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սը քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն է սահ մա նում քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ 
տա լու կամ ստա նա լու կամ պահ պա նե լու հա մար։

«Օ րեն քով գո ղի» և «ք րե ա կան հե ղի նա կու թյան» կար գա վի ճա կում գտն վե լը հա մար ժեք է 
ՔՕ 223.1 հոդ վա ծում օգ տա գործ ված «ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար-
գա վի ճակ ու նե ցող ան ձ» հաս կա ցու թյա նը։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում բա ցա հայտ ված է, 
թե ով է հա մար վում քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող 
ան ձը. այդ պի սի ան ձ կա րող է դի տարկ վել ի նչ պես «ք րե ա կան հե ղի նա կու թյու նը», այն պես էլ 
«օ րեն քով գո ղը»: Մաս նա վո րա պես, հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան սուբյեկտ է հա մար վում այն 
ան ձը, ով քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից սահ ման ված ու ճա նաչ ված 
վար քագ ծի կա նոն նե րի հա մա ձայն` հա մար վում է հե ղի նա կու թյուն և քրե ա կան են թամ շա կույթ 
կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար տա լիս է 
հրա հանգ ներ, ի նչ պես նաև կազ մա կեր պում է քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման 
հա վաք ներ կամ մաս նակ ցում է դրանց կամ կազ մա կեր պում կամ ի րա կա նաց նում է դրա մա-
կան մի ջոց նե րի հա վա քագ րում (այդ թվում նաև մո լա խա ղե րի մի ջո ցով) կամ տնօ րի նում է 
քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մի ջո ցով ստաց ված ա նօ րի նա կան օ գու տը կամ 
կա տա րում է քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ-
նե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն ներ:

 Հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է հոդ վա ծի դիս պո զի ցի ա յում նշ ված գոր-
ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե կի կա տար ման մեջ։ 

Այս պես.
Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հատ կա նիշ է քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու-

թյան բարձ րա գույն՝ «օ րեն քով գո ղի» կար գա վի ճա կը, ո րը տր վում է քրե ա կան են թամ շա կույ-
թին հա տուկ վար քագ ծի կա նոն ներ դրս ևո րած ան ձանց, ո րոնք նախ և ա ռաջ պետք է խս տո րեն 
պահ պա նեն քրե ա կան են թամ շա կույ թում սահ ման ված և այդ են թամ շա կույ թը կրող ան ձանց 
կող մից ճա նաչ ված վար քագծի կա նոն նե րը, ո րոն ցից ե ն՝ որ ևէ պե տա կան հիմ ար կի կամ կազ-
մա կեր պու թյան աշ խա տա կից չհան դի սա նա լը, որ ևէ պե տու թյան զին ված ու ժե րում ծա ռա յած 
չլի նե լը, քա ղա քա կան որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դամ չհան դի սա նա լը, օ րի նա կան ա մուս նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում չգտն վե լը, վեր ջին տա րի նե րին ոչ պար տա դիր, սա կայն խրա խուս վող 
պայ ման նե րից է գո ղու թյուն կամ հա ման ման հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար դա տա-
պարտ ված լի նե լը և այլն2։ Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րից http://www.primecrime.ru 

1 Տե՛ս Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան մե թո դի կա, Վ. Գ. Են գի բա րյան, խմ բա գիր՝ ի րավ. գիտ. թեկ նա ծու, պրո-
ֆե սոր Լ.Պ. Օ հա նյան, Եր ևան, Ե ՊՀ հրատ., 2014, էջ 11-12:
2 Տես՝ «Криминальная субкультура осужденных в исправительных учреждениях»: «воры в законе», «воровские 
группировки», лидеры уголовно-преступной среды, криминальные «авторитеты», журнал Уголовно-исполнитель-
ное право, Николаий Петрович Барабанов, д.ю.н., профессор, УДК 343.91, «Ответственность за деяния, пред-
усмотренные статьями 210 и 2101 УК РФ», М.С. Кармановский, к.ю.н., Вестник Санкт-Петербургского универси-
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կայ քում ու շագ րավ տե ղե կու թյուն ներ են առ կա հետ խորհր դային ե րկր նե րում «օ րեն քով գո ղի» 
կար գա վի ճակ ստա ցած, այդ թվում՝ ներ կա յումս այդ կար գա վի ճա կը կրող ան ձանց վե րա-
բե րյալ3։ Մաս նա վո րա պես՝ հա մա ձայն նշ ված կայ քում առ կա տե ղե կատ վու թյան՝ ներ կա յումս 
ամ բողջ աշ խար հում առ կա են ազ գու թյամբ հայ ը նդ հա նուր թվով 33 օ րեն քով գո ղեր, ո րոն ցից 
5-ը ներ կա յումս պա տիժ են կրում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ա զա տազրկ ման վայ րե րում, ի սկ 
9 ան ձ կար գա զուրկ են ար վել «օ րեն քով գո ղի» կար գա վի ճա կից4։

 Կայ քում տե ղադր ված բազ մա թիվ «օ րեն քով գո ղե րի» կեն սագ րա կան տվյալ նե րի ու սում-
նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ «օ րեն քով գո ղի» կար գա վի ճակ տա լու ա րա րո ղա կարգն 
ան ցկաց նե լու հա մար հրա վիր վում է հա վաք (այս պես կոչ ված «ս խոդ կա»)։ Հա վա քի մաս նա-
կից ներն ի րենց հե տաքրք րող հար ցերն են տա լիս «օ րեն քով գո ղի» թեկ նա ծու ին, զն նում են 
մարմ ի վրա առ կա դաջ վածք նե րը։ Այ նու հետև ան ցկաց վում է այս պես կոչ ված քվե ար կու-
թյուն. տա րի քով ա վագ «օ րեն քով գո ղը» հա վա քի մաս նա կից նե րին հարց նում է՝ ա րդյոք թեկ-
նա ծուն ար ժա նի է կարգ վել որ պես «օ րեն քով գող», թե՝ ոչ, ո րից հե տո ստա նա լով բո լո րի հա-
մա ձայ նու թյու նը՝ թեկ նա ծու ին կար գում է որ պես «օ րեն քով գող»։

Գտ նում ե նք, որ «ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ» տա լու 
հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա են ի նչ պես տա րի քով ա վագ «օ րեն քով 
գո ղը», ո րն այս պես կոչ ված «ք վե ար կու թյան» արդյուն քում ան ձին կար գում է որ պես «օ րեն-
քով գող», այն պես էլ ե րաշ խա վոր նե րը և հա վա քի մաս նա կից մյուս «օ րեն քով գո ղե րը», ով քեր 
կողմ քվե ար կե լով կամ ի րենց հա մա ձայ նու թյու նը տա լով մաս նակ ցում են վերջ նա կան, այս-
պես կոչ ված կո լե գի ալ ո րոշ ման կա յաց մա նը5։ 

Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա կա րող ե նք փաս տել, ո ր՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
է են թա կա նաև քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ստա ցող ան-
ձը։ 

Ինչ վե րա բե րում է «Ք րե ա կան հե ղի նա կու թյան» կար գա վի ճակ տա լուն և ստա նա լուն, ա պա 
դա կա րող է դրս ևոր վել, օ րի նակ, «օ րեն քով գո ղի» կող մից քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում 
կամ դրա նից դուրս, այս պես կոչ ված, « նայող» նշա նա կե լով։ Տվյալ դեպ քում « նայո ղի» կար գա-
վի ճակ ստա ցած ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան քրե ա կան աս տի ճա նա-
կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ստա նա լու, ի սկ նրան նման կար գա վի ճակ տված 
«օ րեն քով գո ղը»՝ այդ պի սի կար գա վի ճակ տա լու հա մար։

 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի-
ճակ տա լը կամ ստա նա լը նկա րագր ված են ձևա կան հան ցա կազ մե րով, ու ս տի այդ ա րարք-
ներն ա վարտ ված են հա մար վում «ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա-
վի ճակ ու նե ցո ղի գոր ծա ռույթ ներն» ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու կամ նման 
հնա րա վո րու թյուն ստա նա լու պա հից։ Այ սինքն՝ ա վարտ ված հան ցա կազ մի առ կա յու թյան հա-
մար չի պա հանջ վում, որ պես զի ան ձը, ո րին տր վում է նման կար գա վի ճակ, փաս տա ցի կա տա-

тета МВД России No 2 (82) 2019, «Криминологическая характеристика лица, занимающего высшее положение 
в преступной иерархии», А.Е. Шалагин, Вестник Казанского юридического института МВД России No 4(26) 2016։
3 Ման րա մասն տե ղե կատ վու թյու նը տե՛ս http://www.primecrime.ru/characters/ կայ քում (ամ բող ջա կան տե ղե կատ-
վու թյունն օգ տա տե րե րին հա սա նե լի է սահ ման ված վճա րում կա տա րե լու դեպ քում)։ Կայ քում տեղ գտած տե ղե-
կատ վու թյու նը ներ կա յումս կի րառ վում է ՌԴ ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի կող մից։
4 Տե՛ս Ա. Գաս պա րյան, «Ք րե ա կան են թամ շա կույ թին ա ռնչ վող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան պլա նա վոր ման և ա պա ցուց ման ա ռար կայի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ», Դա-
տա կան իշ խա նու թյուն, Եր ևան, No. 11-12 (257-258) 2020, 87 էջ: 
5 Դիտարկումը մերն է։
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րի «ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող» հաս կա ցու թյան 
մեջ մտ նող որ ևէ գոր ծո ղու թյուն6: 

Ինչ վե րա բե րում է քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճա կը պահ
պա նե լուն, ա պա այդ պի սին հա մար վում է այն ան ձը, ո րի քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ-
բա վոր ման կող մից սահ ման ված ու ճա նաչ ված վար քագ ծի կա նոն նե րի հա մա ձայն վայե լում է 
ան հեր քե լի հե ղի նա կու թյուն և բարձր կար գա վի ճակ է զբա ղեց նում « գո ղա կան աշ խար հում»։ 

Անդ րա դառ նա լով ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի 2-րդ մա սում հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տին բնու-
թագ րող դրս ևո րում ե րին, մաս նա վո րա պես՝ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հա-
վաք ներ կազ մա կեր պե լուն կամ դրանց մաս նակ ցե լուն, դրա մա կան մի ջոց նե րի հա վա քագրում 
(այդ թվում նաև մո լա խա ղե րի մի ջո ցով) կազ մա կեր պե լուն կամ ի րա կա նաց նե լուն, քրեա կան 
են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մի ջո ցով ստաց ված ա նօ րի նա կան օ գու տը տնօրի նե լուն, 
ա պա այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը որ պես հա տուկ հան ցա կազ մեր նա խա տես ված են ՔՕ 223.2-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով և 223.3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տով, հետ ևա բար, 
գտ նում ե նք, որ ել նե լով քրե աի րա վա կան նոր մե րի մր ցակ ցու թյան կա նոն նե րից, քրե ա կան 
աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից նշ ված ա րարք-
նե րի կա տա րու մը են թա կա է ո րակ ման հա տուկ հան ցա կազ մե րով։ 

Ինչ վե րա բե րում է քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րին, ա պա դրանք քրե ա կան 
աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից կա տա րե լու դեպ-
քում ևս ա րար քը են թա կա է ո րակ ման հա տուկ հան ցա կազ մե րով` որ պես քրե ա կան աս տի-
ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից քրե ա կան են թամ շա-
կույթ կրող խմ բա վո րում ստեղ ծել կամ ղե կա վա րել կամ նման խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցել կամ 
ներգ րա վել: Օ րի նակ` ե թե քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու-
նե ցող ան ձը քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը 
ներգ րա վում է որ ևէ ան ձի, ա պա նրա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՔՕ 223.3-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 5-րդ կե տով7:

 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են պա-
րու նա կել նաև ՔՕ Հա տուկ մա սով նա խա տես ված այլ հան ցա կազ մեր: Օ րի նակ` ե թե քրե ա կան 
աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձը քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ ար կում դրա մա կան մի ջոց նե րի («օբ շակ») հա վա քագ րում կազ մա կեր պե լու և ի րա կա նաց-
նե լու խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու նպա տա կով քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում կազ մա կեր-
պում է զանգ վա ծային ան կար գու թյուն ներ, ա պա նրա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի ի րա կան հա մակ ցու թյան կա նոն նե րով` ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 
225-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: Կամ` ե թե այլ գոր ծո ղու թյուն ներն ար տա հայտ վել են ա զա տու-
թյան մեջ գտն վող քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հետ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կում գտն վող այդ պի սի ան ձանց հա ղոր դակ ցու մը թույլ չտա լուն ու ղղ ված` քրե ա կա տա րո-
ղա կան ծա ռայո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը խա փա նե լու նպա տա կով նրան սպառ նա լիք ներ տա լով 

6 Տե՛ս Քրեական ենթամշակույթին առնչվող արարքների քրեաիրավական բնութագիրը (գիտագործնական 
մեկնաբանություններ), հեղինակ՝ Կ. Ա. Բիշարյան, Երևան, 2020, էջ 10։
7 Տե՛ս Քրեական ենթամշակույթին առնչվող արարքների քրեաիրավական բնութագիրը (գիտագործնական 
մեկնաբանություններ), հեղինակ՝ Կ. Ա. Բիշարյան, Երևան, 2020, էջ 17-18։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

88

կամ նրա նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՔՕ 223.1-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 319-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան մա սով8:

 Տա րա ծու թյան մեջ քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տե սան կյու նից, քննարկ վող կար-
գա վի ճակ տա լու, ստա նա լու և պահ պա նե լու վայ րը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նկա տի 
ու նե նալ հետ ևյալ հնա րա վոր դրս ևո րում ե րը`

- քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ տա լը կհա մար վի ՀՀ 
տա րած քում կա տար ված, ե թե «օ րեն քով գո ղը», գտն վե լով ՀՀ սահ ման նե րից դուրս, կա պի 
որ ևէ մի ջո ցով տա րած քում գտն վող քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում կամ ա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ան ձին (ան ձանց) «ն շա նա կում է» որ պես « նայող ներ» կամ «օ րեն քով գո ղի» կար գա-
վի ճակ տա լու հա վա քը տե ղի է ու նե նում սահ ման նե րից դուրս, սա կայն նման կար գա վի ճակ 
ստա ցո ղը տա րած քում է,

- ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ստա նա լը կհա մար վի 
տա րած քում կա տար ված, ե թե ան ձն այդ պի սի կար գա վի ճակ ստա նում է տա րած քում գտն վե-
լու պայ ման նե րում,

- ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճա կը պահ պա նե լը կհա մար-
վի տա րած քում կա տար ված, ե թե քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա-
վի ճակն ան ձը կրում է տա րած քում9:

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է ու ղ ղա կի դի տա վո րու-
թյամբ։

Ք րե ա կան են թամ շա կույ թի հի շյալ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց գա ղա փա րա կից նե րի շր ջա-
նում հա մար վում են հե ղի նա կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են տալ հրա հանգ ներ, կազ մա կեր-
պել կամ մաս նակ ցել հա վաք նե րի, կազ մա կեր պել կամ ի րա կա նաց նել դրա մա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում (այդ թվում` մո լա խա ղե րի մի ջո ցով) կամ տնօ րի նել ստաց ված ա նօ րի նա կան 
օ գու տը, ի նչ պես նաև կա տա րել քրե ա կան են թամ շա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն ներ:

 Հի շյալ աս տի ճա նա կար գու թյու նից քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րում ան-
վե րա պահ հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող ներն «օ րեն քով գո ղերն» են: Նրանց հա ջոր դում են «ք րե ա-
կան հե ղի նա կու թյուն նե րը», ով քեր քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րում հե ղի-
նա կու թյուն են ձեռք բե րում ի րենց հան ցա վոր հա մոզ մունք նե րի, սո վո րույթ նե րի և դրս ևո րած 
վար քագ ծի հա մար10: 

Ինչ պես «օ րեն քով գո ղե րը», այն պես էլ «ք րե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րը», հայտն վե լով կա-
լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պար տյա լի կար գա վի ճա կում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ-
նե րում շա րու նա կում են պահ պա նել քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան ի րենց բարձ րա գույն 
կար գա վի ճա կը: Հարկ է նաև փաս տել, սա կայն, որ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում 
քրե ա կան են թամ շա կույ թի բո լոր դրս ևո րում ե րը հս տակ կա նո նա կարգ վում, ու ղ ղորդ վում և 
ղե կա վար վում են ա զա տու թյան մեջ գտն վող «օ րեն քով գո ղե րի» և «ք րե ա կան հե ղի նա կու-
թյուն նե րի» կող մից (այդ թվում` Հա յաս տա նում չգտն վե լու կամ օ տա րազ գի ներ հան դի սա նա լու 
պայ ման նե րում):

Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն 

8 Տե'ս նույն տեղում, էջ 18։
9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 18-19։  
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 23-24։
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կար գա վի ճակ ու նեն նաև « զոն նայող նե րը», ո րոնց այդ կար գա վի ճա կը շնոր հում են «օ րեն քով 
գո ղե րը», ո րոշ դեպ քե րում` «ք րե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի» միջ նոր դու թյամբ: Եր բեմ լի նում 
են դեպ քեր, ե րբ « զոն նայող» նշա նակ վում է մի ա ժա մա նակ մի քա նի «օ րեն քով գո ղե րի» կող-
մից: Մեկ քրե ա կա տա րո դա կան հիմ ար կում եր բեմ մի ա ժա մա նակ նշա նակ վում են տար բեր 
« զոն նայող ներ»` տար բեր մաս նա շեն քե րում:

« Զոն նայող նե րի» տա րան ջա տու մը քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րից պայ մա նա կան բնույթ 
է կրում: Նրանք, ը ստ է ու թյան, նույն պես քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն ներ են, ո րոնք քրե ա կա-
տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րի կող մից հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կա րող են կա տա րել այդ կար գա վի ճա կին 
հա մա պա տաս խա նող գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի նակ` կազ մա կեր պել դրա մա հա վաք և այլն:

Քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան պայ մա նա կա նո րեն մի ջին կար գա վի ճակ ու նե ցող
ներ`

1) « կա մեր նայող ներ»,
2) « բա րաք նայող ներ» («ան կյու նային քնող ներ», «ուգ լա վիկ» կամ « պեր վի պրա խոդ»):
 Փակ և կի սա փակ տի պի հիմ արկ նե րում, հա տուկ քա նա կա կազ մի պահ ման խցե րում, 

կան, այս պես կոչ ված, « կա մեր նայող ներ», ո րոնք քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն ներ կամ քրե ա-
կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման այլ ան դամ եր են:

Քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան պայ մա նա կա նո րեն ստո րին կար գա վի ճակ ու նե
ցող ներ` « ճուտ», «գ լազ»:

Ք րե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյու նից դուրս են գտն վում, սա կայն քրե ա կան են թամ շա-
կույթ կրող խմ բի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված ան ձինք են «աբս լու գը» և 
«ար վա մոլ նե րը»:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հատ կա նիշ նե րից հա ջոր դը պե տու թյան կող-
մից սահ ման ված վար քագ ծի հա մա պար տա դիր կա նոն նե րին կամ դրանց ի րաց ման ի րա վա-
չափ ձևե րին չհա մա պա տաս խա նող` ի րենց կող մից սահ ման ված ու ճա նաչ ված վար քագ ծի 
կա նոն նե րի հա մա ձայն գոր ծելն է:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա-
կա նաց մա նը ներգ րավ ված են նաև «ար վա մոլ նե րը», ո րոնք, չնա յած, մերժ ված են քրե ա կան 
են թամ շա կույթ կրող նե րի կող մից, սա կայն վեր ջին նե րիս միջ նոր դա վոր ված հանձ նա րա րու-
թյամբ հենց նրանք են հիմ ա կա նում ներգրավ վում այն պի սի հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րում, ի նչ պի սիք են թմ րա մի ջոց նե րի, հե ռա խոս նե րի, ար գել ված այլ ի րե րի ներկ րու մը 
բնա կե լի գո տի ներ: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ «ար վա մոլ նե րը» հա ճախ 
ներգ րավ ված են լի նում քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի տն տե սա կան աշ խա տանք նե րում և 
հա մե մա տա բար ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վունք են ու նե նում:

«Ար վա մոլ նե րի» շր ջա նում ևս գոր ծում են մի ջանձ նային հի ե րար խիկ հա րա բե րու թյուն ներ, 
նրանց շր ջա նա կից ը նտր վում են « նայող ներ» («բ րի գա դիր ներ»), ով քեր կազ մա կեր պում, վե-
րահս կում և ու ղ ղոր դում են տվյալ քրե ա կա տա րո դա կան հիմ ար կում ա նա զա տու թյան մեջ 
պահ վող մյուս ար վա մոլ նե րին11:

Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հա ջորդ հատ կա նի շը՝ հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու կամ հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը հո վա նա վո րե լու կամ այլ ան ձանց հան ցա-

11 Մանրամասն տե՛ս Ա. Գասպարյան «Քրեական միջավայրը և դրա հանրային վտանգավորությունը», Դատական 
իշխանություն, Երևան, No. 3-4 (249-250), 2020, 67- 69 էջեր:  
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վոր ա րար քի կա տար մա նը ներգ րա վե լու կամ բռ նու թյան, սպառ նա լի քի, հար կադ րան քի կամ 
ա նօ րի նա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով հան րային կամ մաս նա վոր հար ցե րին ա ռնչ վող 
վե ճե րը (խն դիր նե րը) լու ծե լու կամ ա նօ րի նա կան օ գուտ կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու 
նպա տակ հե տապն դելն է: 

Ինչ պես քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում, այն պես էլ ա զա տու թյան մեջ գտն վող քրեա-
կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րը գոր ծում են հս տակ նպա տակ ներ հե տապնդե լով: 
Ը նդ ո րում, նման խմ բա վո րում ե րի հա մար հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լը կա րող է լի նել ի նչ-
պես վերջ նա կան, այն պես էլ մի ջան կյալ նպա տակ: Օ րի նակ` նման խմ բա վո րում երն ա նօ րի-
նա կան օ գուտ ստա նա լու վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար կա րող են կազ մա կեր-
պել և կա տա րել տա րա տե սակ հան ցա գոր ծու թյուն ներ, այդ թվում` սպա նու թյուն, առ ևան գում, 
ա զա տու թյու նից ա պօ րի նի զր կում, սպա նու թյան, ա ռող ջու թյա նը ծանր վաս պատ ճա ռե լու, 
գույ քը դի տա վո րու թյամբ ո չն չաց նե լու սպառ նա լիք և այլն:

Ն ման խմ բա վո րում ե րի հա մար հան րային կամ մաս նա վոր հար ցե րին ա ռնչ վող վե ճե րը 
(խն դիր նե րը) լու ծե լը ևս, որ պես կա նոն, հան դի սա նում է մի ջան կյալ նպա տակ, քան զի այդ-
պի սի վե ճե րը հա ճախ լուծ վում են նյու թա կան օ գուտ կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով: Այս պես` ի րենց դի մած քա ղա քա ցուն նրա կող մից պարտ քով տված գու մա րը 
վե րա դարձ նել չցան կա ցող ան ձից ստա նա լու (« վազվ ռատ») դի մաց նման խմ բա վո րում երն 
ի րենց են վերց նում վե րա դարձ ված գու մա րի զգա լի մա սը, կամ ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու-
թյան գոր ծու նե ու թյու նը « հո վա նա վո րե լով» (վար ձավ ճար նե րը վճա րել չցան կա ցող նե րից կամ 
դրանք ու շաց նող նե րից սպառ նա լի քով կամ հար կադ րան քի այլ ե ղա նակ նե րով դրանք «ս տա-
նա լով»)` նրանք պար բե րա բար մաս նա բա ժին են ստա նում այդ գոր ծա կա լու թյան ե կա մուտ նե-
րից: Այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լը, օ րի նակ, կա րող է դրս ևոր վել ըն կե րու թյուն նե րի միջև գույ-
քային վե ճե րի կամ բաժ նե մա սե րի բա ժան ման վե ճե րի « լուծ ման» դի մաց ի րենց մեր ձա վո րի 
կամ ազ գա կա նի ա նու նով ըն կե րու թյան բաժ նե մաս գրան ցե լով:

 Հարկ է նշել նաև, որ « Նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված կա նոն նե րի ի մաս տով, քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման առ կա-
յու թյու նը հիմ ա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է վե րը նկա րագր ված բո լոր ե րեք հատ կա նիշ նե-
րի հա մա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

Այդ նույն հատ կա նիշ նե րը հաշ վի առ նե լով` քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում 
ստեղ ծե լը կա րող է դրս ևոր վել, նախ, քրե ա կան մտա ծե լա կեր պին հա րող ան ձանց հան ցա վոր 
գա ղա փար նե րի շուրջ հա մախմ բե լով, այ նու հետև` նրանց միջև վե րը նկա րագր ված հի ե րար-
խիկ կա ռուց ված քին հա մա պա տաս խան դե րա բաշ խում կա տա րե լով: Օ րի նակ` «օ րեն քով գո-
ղի» կող մից « պա լա ժե նեց» նշա նա կե լով, ի սկ վեր ջի նիս կող մից էլ` կոնկ րետ տա րած քի հա մար 
պա տաս խա նա տու « նայող» (ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րի պա րա գա յում` « զոն նայող», 
« կա մեր նայող», « բա րաք նայող») նշա նա կե լով: Ը նդ ո րում, պար տա դիր չէ, որ « նայո ղը» նշա-
նակ վի « պա լա ժե նե ցի» մի ջո ցով: Նա կա րող է նշա նակ վել նաև ան մի ջա կա նո րեն «օ րեն քով 
գո ղի» կող մից: 

Այլ խոս քով` քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ստեղ ծե լը պետք է դրս ևոր վի 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում կամ դրան ցից դուրս այդ խմբա վո րում ե րին բնո րոշ 
հի ե րար խիկ կա ռուց ված քով և դե րա կա տա րու թյամբ մի ա վո րում եր ձևա վո րե լով:

Քն նարկ վող հան ցա կազ մը ձևա կան է, և հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ ված է հա մար վում 
քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյամբ և մի ջանձ նային հի ե րար խիկ հա րա բե րու թյուն նե րով 
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օ ժտ ված ան ձանց քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման նպա տակ նե րի շուրջ հա-
մախմ բե լու պա հից` ան կախ խմ բա վոր ման ան դամ ե րի կող մից կոնկ րետ ա րարք ներ կա տա-
րե լու հան գա ման քից: 

Այդ պի սի խմ բա վո րում ղե կա վա րե լը կա րող է դրս ևոր վել քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող 
խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար հրա հանգ ներ 
տա լով, կար գա պա հու թյա նը հետ ևե լով, «օբ շա կի» գու մար նե րի հա վա քագ րու մը կազ մա կեր-
պե լով, այդ գու մա րը տնօ րի նե լով, ի սկ «երկ րորդ ցու ցա կի» մի ջո ցով` նաև այդ գու մար նե րի 
տնօ րի նու մը վե րահս կե լով: 

Ընդ ո րում, նման խմ բա վո րում ղե կա վա րե լը կա րող է դրս ևոր վել եր կու մա կար դա կով՝
- քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց կող մից 

ղե կա վա րում, ո րի հնա րա վոր դրս ևո րում ե րը քն նարկ վել են ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի մեկ նա բա-
նու թյան շր ջա նակ նե րում, և ո րի դեպ քում ա րար քը պետք է ո րակ վի ո րա կյալ հան ցա կազ մի 
հատ կա նիշ նե րով (223.2 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով),

- պայ մա նա կա նո րեն մի ջին օ ղա կի կող մից ղե կա վա րում, ո րը կա րող է դրս ևոր վել հատ կա-
պես բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց հանձ նա րա րու թյուն ներն ի րեն ցից ստո րին 
օ ղակ նե րին փո խան ցե լով և դրանց կա տա րու մը վե րահս կե լով, կար գու կա նո նին հետ ևե լով, 
ո րի դեպ քում ա րար քը պետք է ո րակ վի հա սա րակ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րով (223.2-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով)12:

 ՔՕ 223.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, որ պես քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան ծան րաց նող 
հան գա մանք, նա խա տես ված է նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի կա տա-
րու մը`

1) քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում պահ վող ան ձի կող մից,
2) պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով,
3) զին ված ու ժե րում կամ այլ զոր քե րում ծա ռայո ղի կող մից,
4) ան չա փա հա սի ներգ րավ մամբ,
5) քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից:
 Հան ցա կազ մի ո րա կյալ տե սակ նե րից ա ռան ձին մեկ նա բան ման կա րիք ու նեն քրե ա կա տա-

րո ղա կան հիմ ար կում պահ վող ան ձի կող մից, պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով ա րար-
քի կա տար ման դրս ևո րու մը:

Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում պահ վող ան ձի կող մից կա տար ված պետք է ո րա կել 
կա լա նա վոր ված ան ձանց կամ դա տա պար տյալ նե րի կող մից հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս պո զի-
ցի այով նկա րագր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լը: Այ սինքն՝ ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող 
հան գա ման քը տվյալ դեպ քում ան ձի կար գա վի ճակն է (կա լա նա վոր ված ան ձ, դա տա պար-
տյալ), ո րն ա րար քը կա րող է կա տա րել ի նչ պես քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում փաս տա ցի 
գտն վե լով, այն պես էլ, օ րի նակ, կար ճա ժամ կետ մեկն ման մեջ գտն վե լով:

 Նույն տրա մա բա նու թյամբ պետք է ո րա կել նաև զին ված ու ժե րում կամ այլ զոր քե րում ծա-
ռայո ղի կող մից ա րար քը կա տա րե լու դեպ քե րը` հիմք ըն դու նե լով բա ցա ռա պես ա րար քը կա-
տա րո ղի` զին ված ու ժե րում կամ այլ զոր քե րում ծա ռայո ղի կար գա վի ճակ ու նե նա լը, ան կախ 
դրա կա տար ման վայ րից:

Ն կա տի ու նե նա լով նման խմ բա վո րում եր ստեղ ծե լու` քրե ա կան են թամ շա կույ թին բնո րոշ 
վե րը նկա րագր ված « կա ռու ցա կար գե րը», ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ քրե ա կան աս-

12 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 24-33։
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տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձինք, ի րենց կա նոն նե րի հա-
մա ձայն, պաշ տոն չպետք է զբա ղեց նեն, գտ նում ե նք, որ պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից 
պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով նման խմ բա վո րում եր ստեղ ծե լը կամ ղե կա վա րե լը 
կա րող է դրս ևոր վել հա մա պա տաս խա նա բար քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րի վար չա-
կազ մի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից` այդ հիմ արկ նե րում պահ վող ան ձանց վար քա գի ծը 
վե րահս կե լի դարձ նե լու նպա տա կով ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րը հիմ ար կում պահ վող քրե ա-
կան հե ղի նա կու թյուն նե րին պատ վի րա կե լով և քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի մի ջո ցով այդ 
խմ բա վո րում ե րի կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա գործ մանն ու ղղ ված հանձ նա րա-
րու թյուն ներ (օ րի նակ` «օբ շա կի» գու մար հա վա քագ րե լու վե րա բե րյալ) տա լով:

 Պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով ա զա տու թյան 
մեջ գտն վող քրե ա կան մի ջա վայ րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին մի ա վո րե լով նման խմ բա վո րում եր 
ստեղ ծե լը կամ ղե կա վա րե լը կա րող է դրս ևոր վել, օ րի նակ, տա րած քային կա ռա վար ման մարմ-
նի, հա մայն քի կամ վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի կող մից, իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում 
գտն վող տա րած քի ազ գաբ նակ չու թյան շր ջա նում վա խի մթ նո լորտ սեր մա նե լով իր կա ռա վար-
չա կան խն դիր նե րի լու ծու մը դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով քրե ա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի 
մի ջո ցով նման խմ բա վո րում եր ստեղ ծե լով կամ դրանց ղե կա վար մա նը մաս նակ ցե լով:

 Սուբյեկ տիվ կող մից ՔՕ 223.2-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րարք նե րը կա րող են կա-
տար վել մի այն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ:

 Հարկ է նշել, որ քն նարկ վող օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում սույն 
թվա կա նի հուն վա րի 22-ին ՀՀ Ազ գային Ժո ղո վի կող մից «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում փո-
փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» օ րեն քի ըն դուն մամբ փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում եր են կա տար վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 222-րդ և 223-րդ հոդ ված նե րում։ Մաս նա-
վո րա պես.

 ՔՕ 222-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սից հան վել է « կամ բան դայի կող մից կա տար վող հար ձա-
կում ե րին մաս նակ ցե լը» բա ռե րը և լրաց վել է նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, ո րը քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում բան դա յում մաս նակ ցու թյան հա մար։ Բա ցի դրանց՝ 
նույն հոդ վա ծը լրաց վել է հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ 3-րդ մա սով. «3. Սույն հոդ վա ծի ա ռա-
ջին կամ ե րկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել ե ն՝ 

1) պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով,
2) ան չա փա հա սի ներգ րավ մամբ,
3) քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից՝
 պատժ վում են ա զա տազրկ մամբ՝ տա սից տասն հինգ տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն-

ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա-
գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով՝ գույ քի բռ նագ րավ մամբ կամ ա ռանց դրա:

 ՔՕ 222-րդ հոդ վա ծը լրաց վել է 4-րդ մա սով, ո րը նա խա տե սում է խրա խու սա կան նորմ՝ 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում այն ան ձի հա մար, ո րն իր կող մից բան դա յում 
մաս նակ ցե լու մա սին կա մո վին կհայտ նի քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րին և կնպաս տի 
դրա գոր ծու նե ու թյան խա փան մա նը, ե թե վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն ներն այլ հան ցա կազմ չեն 
պա րու նա կի: Այս պի սով, խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման հա մար պար տա դիր է հետ ևյալ 
ե րեք հատ կա նիշ նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը՝

1)  բան դա յում մաս նակ ցե լու մա սին ան ձը քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րին պետք է 
հայտ նի կա մո վին,
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2) ն պաս տի բան դայի գոր ծու նե ու թյան խա փան մա նը,
3) ն րա գոր ծո ղու թյուն ներն այլ հան ցա կազմ չպետք է պա րու նա կեն։
Խ րա խու սա կան այս նոր մի կի րառ ման վեր ջին պայ մա նի հետ կապ ված հարկ է նկա տի ու-

նե նալ, որ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող-
մից հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լը վեր ջի նիս ա զա տում 
է մի այն քն նարկ վող հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նից, մինչ դեռ նման ի րա վի ճակ նե րում այդ պի սի վար քա գիծ դրս ևո րած ան ձը են թա կա 
է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րարք 
կա տա րե լու՝ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճա կը պահ պա նե լու 
հա մար։

Քն նարկ վող օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նա կում փո փո խու թյուն ներ և լրա-
ցում եր են կա տար վել նաև ՔՕ 223-րդ հոդ վա ծում։ Մաս նա վո րա պես, հոդ վա ծի վեր նագ րում 
լրաց վել է « կամ ղե կա վա րել» բա ռե րը, ո րը լի ո վին նե րա ռել է հոդ վա ծի հան ցա կազ մի բո վան-
դա կու թյու նը։ Բա ցի այդ, հոդ վա ծի 3-րդ մա սում որ պես ծան րաց նող հան գա մանք նա խա-
տես ված էր մի այն սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րը 
պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով կա տա րե լը, փո փո խու թյուն ներ լրաց վեց նաև դրանց 
կա տա րու մը՝ «2) ան չա փա հա սի ներգ րավ մամբ, 3) քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ-
րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող մից»։

Խս տաց վել է նաև հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման 
պայ ման նե րը։ Մաս նա վո րա պես, նախ կի նում խրա խու սա կան նոր մը տա րած վում էր հան ցա-
վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու կամ ղե կա վա րե լու կամ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու-
թյա նը մաս նակ ցե լու մա սին պե տա կան մար մին նե րին կա մո վին հայտ նած և դրա գոր ծու նե-
ու թյան խա փան մա նը նպաս տած ան ձը, ի սկ փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում նշ ված խրա-
խու սա կան նոր մը տա րած վում է մի այն հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լու 
մա սին քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րին կա մո վին հայտ նած և դրա գոր ծու նե ու թյան 
խա փան մա նը նպաս տած ան ձը։

 ՔՕ 223.3րդ հոդ վա ծը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում քրե ա կան են-
թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցե լու կամ դրա կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե-
րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նե լու կամ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման 
հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու կամ դրանց մաս նակ ցե լու հա մար։ 

Այ սինքն, օբյեկ տիվ կող մից այս ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել՝
1) քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցե լով,
2) դրա կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նե լով,
3) քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հա վաք ներ կազ մա կեր պե լով,
4) քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման հա վաք նե րին մաս նակ ցե լով:
Ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա-

կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նելն ար տա հայտ վում է նման խմ բա վոր ման մաս նա կից չհան-
դի սա ցող, խմ բա վոր մա նը չան դա մակ ցող ան ձի կող մից գո ղա կան աշ խար հի կող մից հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը որևէ դե րա կա տա րու թյամբ մաս նակ ցե լու մեջ: 
Որ պես այդ պի սիք հան դես են գա լիս քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյու նից դուրս գտն վող, 
վա խից կամ ա նե լա նե լու թյու նից՝ քրե ա կան են թամ շա կույ թին հա րող այն ան ձինք, ո րոնք քրե-
ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց-
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մանն ու նե նում են օ ժան դակ ներգ րավ վա ծու թյուն: Օ րի նակ` քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող 
խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգրավ ված ան ձինք 
են քրե ա կա տա րո դա կան հիմ արկ նե րում գոր ծող քրե ա կան են թամ շա կույ թին հա րող` «աբս-
լու գը» և «ար վա մոլ նե րը»: Ը նդ ո րում, այդ կա տե գո րի ա նե րի ան ձանց կող մից խմ բա վոր մա-
նը ներգ րավ ված լի նե լու օ ժան դակ դե րա կա տա րու թյամբ պայ մա նա վոր ված` նրանց կող մից 
պետք է կա տար վեն կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ, որ պես զի ա րար քը ո րակ վի որ պես քրեա կան 
են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նել: Օ րի-
նակ` քրե ա կա տա րո դա կան հիմ ար կում գտն վող «ար վա մոլ նե րի» կող մից « զոն նայո ղի» միջ-
նոր դա վոր ված հանձ նա րա րու թյամբ թմրա մի ջոց նե րի, հե ռա խոս նե րի, ար գել ված այլ ի րե րի 
ներկ րու մը քրե ա կա տա րո դա կան հիմ ար կի բնա կե լի գո տի ներ:

 Սուբյեկ տիվ կող մից քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նե լը կա րող է դրս ևոր վել ի նչ պես ու ղ ղա կի, 
այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: 

Այդ պի սի խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցե լը կա րող է դրս ևոր վել քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու-
թյամբ և մի ջանձ նային հի ե րար խիկ հա րա բե րու թյուն նե րով օ ժտ ված ան ձանց մի ա վոր մանն 
ան դա մակ ցե լուն և քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից սահ ման ված ու ճա-
նաչ ված վար քագ ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան գոր ծե լուն ու ղղ ված կոնկ րետ գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լով: Օ րի նակ` քրե ա կա տա րո դա կան հիմ ար կում «գ լա զի» կող մից « զոն 
նայո ղի» հանձ նա րա րու թյամբ քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռայող նե րի ներ կա յու թյան մա սին « զոն 
նայո ղին» տե ղե կատ վու թյուն հա ղոր դելն այն ժա մա նակ, ե րբ վեր ջինս « պատ ժում է» մո լա խա-
ղում տա նուլ տված և պարտք մա ցած գու մարն «օբ շա կին» չհանձ նած դա տա պար տյա լին:

 ՔՕ 223.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի 
վեր ջին եր կու դրս ևո րում երն ա ռա վե լա պես բնո րոշ են քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան 
բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց: Ո ւս տի, նման դեպ քե րում ա րար քը են թա կա է 
ո րակ ման նշ ված հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տով: 

Այ դօ րի նակ հա վաք նե րը կա րող են դրս ևոր վել եր կու կամ ա վե լի ան ձանց կող մից ի նչ պես 
ֆի զի կա պես հա վաք վե լով, այն պես էլ հա ղոր դակ ցու թյան ցան կա ցած ե ղա նա կով (այդ թվում` 
է լեկտ րո նային) հա ղոր դակց վե լով` այս կամ այն ան ձի կող մից քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող 
խմ բա վոր մանն ան դա մակ ցե լու կամ ան դա մակ ցու թյու նը դա դա րեց նե լու հար ցը քն նար կե լու 
(լու ծե լու), խմ բա վոր ման ան դա մի կար գա վի ճա կը փո խե լու, ա նօ րի նա կան օ գու տը տնօ րի նե-
լու, ի նչ պես նաև քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա-
տակ նե րին վե րա բե րող ցան կա ցած այլ հարց լու ծե լու նպա տա կով: 

Այս պես, ան կախ հա վա քի նպա տա կից, դրա կազ մա կերպ ման հա մար քրե ա կան աս տի-
ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան ՔՕ 223.3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տով: Մինչ դեռ, կախ ված հա վա քի 
նպա տա կից, հա վաք նե րին մաս նակ ցե լու ո րա կում ե րը կա րող են տար բեր լի նել: Մաս նա վո-
րա պես`

- ե թե «օ րեն քով գո ղը» մաս նակ ցում է, օ րի նակ, «օ րեն քով գո ղի» թա գադր ման հա վա-
քի, ա պա նրա ա րար քը ո րակ վում է ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սով (ք րե ա կան աս տի ճա նա-
կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ տալ) և 223.3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տով 
(ք րեա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցել),

- ե թե նա մաս նակ ցում է, օ րի նակ, ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի բա ժան ման հա վա քի, ա պա 
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նրա ա րար քը ո րակ վում է ՔՕ 223.3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տով (ք րե ա կան են թամ-
շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցել): 

Ի տար բե րու թյուն քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նե լուն, այդ պի սի խմ բա վոր մա նը մաս նակ-
ցե լը սուբյեկ տիվ կող մից դրս ևոր վում է մի այն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Օ րի նակ՝ քրեա-
կա տա րո ղա կան հիմ ար կում «գ լա զը» « զոն նայո ղի» հանձ նա րա րու թյամբ քրե ա կա տա րո-
ղա կան ծա ռայող նե րի ներ կա յու թյան մա սին « զոն նայո ղին» տե ղե կատ վու թյուն հա ղոր դե լով 
այն ժա մա նակ, ե րբ վեր ջինս « պատ ժում է» մո լա խա ղում տա նուլ տված և պարտք մա ցած 
գու մարն «օբ շա կին» չհանձ նած դա տա պար տյա լին, գի տակ ցում է, որ իր « գոր ծա ռույ թին» հա-
մա պա տաս խան, մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը, 
նա խա տե սում է իր ա րար քի հան րային վտան գա վոր հետ ևան քը՝ « զոն նայո ղի» կող մից կա-
տար վող հան ցա վոր վար քագ ծի բա ցա հայ տու մը կան խե լը, և ցան կա նում է, որ պես զի իր գոր-
ծո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ չբա ցա հայտ վի « զոն նայո ղի» ա րար քը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում սահ ման ված են հան ցա կազ մի ծան րաց նող հան գա մանք նե-
րը։ Մաս նա վո րա պես, քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը ներգ րա վե լը բռ նու թյան, 
սպառ նա լի քի կամ հար կադ րան քի այլ ե ղա նակ նե րով։

 Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես վել նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սով չնա խա տես ված գոր ծո ղու թյան՝ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը 
ներգրա վե լու հա մար, ե թե դա կա տար վել է բռ նու թյան, սպառ նա լի քի կամ հար կադ րան քի այլ 
ե ղա նակ նե րով:

 Քան զի այս ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի դրս ևո րում ե րի շար քում, բա ցի բռ նու թյու նից և 
սպառ նա լի քից, ա ռանձ նաց վել է « հար կադ րան քի այլ ե ղա նակ ներ» հաս կա ցու թյու նը, ու ս տի, 
կար ծում ե նք, բռ նու թյան և սպառ նա լի քի դրս ևո րում ե րը պետք է վե րա բե րեն ֆի զի կա կան 
բռ նու թյա նը և այդ պի սի բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քին: Հետ ևա բար, հար կադ րան քի 
այլ ե ղա նակ ներ ա սե լով՝ պետք է հաս կա նալ հո գե կան հար կադ րան քի այն դրս ևո րում ե րը, 
ո րոնք ներ գոր ծում են ան ձի կամ քի վրա և ստի պում նրան կա տա րել հան ցա վո րի կող մից պա-
հանջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ վար կա բե կող, ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն ներ հրա-
պա րա կե լու սպառ նա լի քը: 

Ընդ ո րում, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ նման ե ղա նակ նե րով ներգ րա վու մը կա րող է կա-
տար վել քրե ա կան հա կում եր չու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ: Օ րի նակ՝ դա կա րող է դրս ևոր-
վել քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում պահ վող, քրե ա կան են թամ շա կույ թին չհա րող, քրե ա-
կան մի ջա վայ րի ան ձանց հետ մո լա խա ղե րում տա նուլ տված և «օբ շա կին» պարտք մա ցած 
ան ձանց պարտ քի դի մաց «աբս լու գի» կար գա վի ճա կով խմ բա վոր մա նը ներգ րա վե լով:

Ն կա տի ու նե նա լով հար կադ րան քի ար դյուն քում խմ բա վոր մա նը ներգ րա վե լու հան գա ման-
քը՝ նման ե ղա նակ նե րով ներգ րավ ված ան ձինք կա րող են հան դես գալ ոչ թե խմ բա վոր ման 
մաս նակ ցի, այլ դրա նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված ան ձի կար գա վի ճա կով: 
Ո ւս տի, խմ բա վոր ման նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու դեպ քում նրանք են թա կա են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՔՕ 323.3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ված լի նե լու հա մար13:

Քն նարկ վող հոդ վա ծի 3-րդ մա սով՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյունն ա ռա վել ծան րաց նող հան-

13 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 40։
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գա մանք ներ նա խա տես վել են ՔՕ 223.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ վե րը նշ ված 
հան գա մանք նե րը:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նա խա տես ված է խրա խու սա կան նորմ, հա մա ձայն ո րի՝ քրեա-
կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցե լու կամ ներգ րա վե լու մա սին քրե ա կան 
հե տապնդ ման մար մին նե րին կա մո վին հայտ նած և դրա գոր ծու նե ու թյան խա փան մա նը 
նպաս տած ան ձն ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե նրա գոր ծո ղու-
թյուն ներն այլ հան ցա կազմ չեն պա րու նա կում:

Տ վյալ նոր մի կի րառ ման հա մար, փաս տո րեն, ան հրա ժեշտ է հետ ևյալ ե րեք հատ կա նիշ նե-
րի հա մա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը՝

1) ք րե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր մա նը մաս նակ ցե լու կամ ներգ րա վե լու մա սին 
ան ձը քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րին պետք է հայտ նի կա մո վին,

2) ն պաս տի այդ խմ բա վոր ման գոր ծու նե ու թյան խա փան մա նը,
3) ն րա գոր ծո ղու թյուն ներն այլ հան ցա կազմ չպետք է պա րու նա կեն:
Խ րա խու սա կան այս նոր մի կի րառ ման վեր ջին պայ մա նի հետ կապ ված հարկ է նկա տի ու-

նե նալ, որ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի կող-
մից հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լը վեր ջի նիս ա զա տում 
է մի այն քն նարկ վող հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նից: Մինչ դեռ, նման ի րա վի ճակ նե րում այդ պի սի վար քա գիծ դրս ևո րած ան ձը են թա կա 
է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՔՕ 223.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րարք 
կա տա րե լու՝ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճա կը պահ պա նե լու 
հա մար:

 Հատ կան շա կան է, որ խրա խու սա կան նոր մի գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում քրե ա կան 
են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա-
նը ներգրավ ված լի նե լու մա սին հայտ նած ան ձանց վրա՝ նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջին ներս, 
խմբա վոր մա նը ներգ րավ ված լի նե լով օ ժան դակ դե րա կա տա րու թյամբ, ի վի ճա կի չեն նպաս-
տել խմ բա վոր ման գոր ծու նե ու թյան խա փան մա նը: Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, քան զի քրե-
ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում ե րի կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա-
կա նաց մա նը ներգրավ ված ան ձինք, որ պես կա նոն, այդ գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցում են 
ի րենց կամ քին հա կա ռակ, նրանց ա րարք նե րին քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լիս յու-
րա քան չյուր դեպ քում պետք է պար զել նրանց կող մից ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան վի ճա-
կում, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան հար կադ րան քի ազ դե ցու թյան տակ գոր ծած լի նե լու հան գա-
մանք նե րը: Մաս նա վո րա պես, ե թե պարզ վի, որ ան ձը գոր ծել է ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը 
բա ցա ռող նշ ված հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, ա պա նրան հա մա պա տաս-
խան ա րարք նե րի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին խոսք լի նել 
չի կա րող14:

 Հաշ վի առ նե լով քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց վայե լած հե ղի նա կու թյու նը և 
ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րը, կար ծում ե նք ՔՕ 223.2րդ հոդ վա ծը նույն պես պետք է լրաց նել 
նմա նօ րի նակ խրա խու սա կան նոր մով, ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի վա րույթն ի րա կա
նաց նող մարմ ին ար դյու նա վետ դարձ նել գոր ծի քն նու թյու նը։

 ՔՕ 223.4րդ հոդ վա ծը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում քրե ա կան են-
թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մաս նակ ցի կամ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ-

14 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 41-42։
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րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի ա նօ րի նա կան ազ դե ցու թյունն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով 
նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան օ գուտ կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու կամ ի րա կան կամ 
են թադ րյալ ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով վեր ջին նե րիս դի մե լու հա մար։

Տ վյալ հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես վել քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող 
խմ բա վոր ման մաս նակ ցին կամ քրե ա կան աս տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի-
ճակ ու նե ցող ան ձին դի մե լու հա մար՝ վեր ջին նե րիս ա նօ րի նա կան ազ դե ցու թյունն օգ տա գոր-
ծե լու մի ջո ցով նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան օ գուտ կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու կամ 
ի րա կան կամ են թադ րյալ ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Օբյեկ տիվ կող մից ա րար քը 
դրս ևոր վում է քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման մաս նակ ցին կամ քրե ա կան աս-
տի ճա նա կար գու թյան բարձ րա գույն կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձին դի մե լով: 

Այս պի սով, քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան բա ցա-
հայտ ման և քն նու թյան կար ևո րա գույն տար րե րից մե կը հան դի սա նում է գոր ծող սուբյեկտ-
նե րի հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի քն նու թյան քնն չա կան ի րա վի ճա կի գնա հա տու մը, ո րն 
իր մեջ նե րա ռում է քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վոր ման (գո ղա կան աշ խար հի) հետ 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ ու նե ցող ի րա վի ճա կի, կա ռուց ված քի և դի նա մի կայի, ի նչ պես 
նաև տե ղա կան կամ տա րա ծաշր ջա նային, ժո ղովր դագ րա կան, տն տե սա կան և սո ցի ալ-հո գե-
բա նա կան գոր ծոն նե րի քրե ա բա նա կան վեր լու ծու թյու նը։ Նմա նաբ նույթ վեր լու ծու թյու նը հնա-
րա վո րու թյուն կըն ձեռ նի ո րո շել քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հան ցա վոր գոր ծու նե-
ու թյան դր դա պատ ճառ նե րը, եզ րա կա ցու թյուն ներ կա տա րել հան ցա վոր դրս ևո րում ե րի ա ռա-
վել հնա րա վոր վայ րե րի, դրանց քա նա կի և կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ։ Հարկ է նշել նաև, որ 
քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող ան ձանց հան ցա վո րու թյան մե խա նիզ մը կազ մում է ը նդ հա նուր 
գոր ծող հա մա կարգ, ո րի բո լոր բա ղադ րիչ նե րը գտն վում են ա նընդ հատ շարժ ման և զար գաց-
ման գոր ծըն թա ցում, ո րոնց վե րա բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել դրանց 
քն նու թյան և բա ցա հայտ ման նպա տակ նե րով։ 

Annotation.  The article presents the problems of the methods of investigation of criminal cases related to 
the criminal activities of persons who are carriers of the criminal subculture, as well as the peculiarities of the 
organization of the investigation.

The features of assessing the investigative situation in the investigation of the criminal activities of acting subjects 
in the criminal cases under discussion are also presented in detail, which is one of the most important elements of 
the disclosure and investigation of the criminal activities of persons - carriers of the criminal subculture.

Аннотация. В статье представлены проблемы методики расследования уголовных дел, связанных с пре-
ступной деятельностью лиц, являющихся носителями криминальной субкультуры, а также особенности ор-
ганизации расследования этих дел.

Подробно представлены также особенности оценки следственной ситуации при расследовании преступ-
ной деятельности действующих субъектов по обсуждаемым уголовным делам, что является одним из важ-
нейших элементов раскрытия и расследования преступной деятельности лиц, являющихся носителями кри-
минальной субкультуры.

 

 Բա նա լի բա ռեր  Քրե ա կան են թամ շա կույթ կրող խմ բա վո րում, հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյուն, են թամ շա-
կույ թին հա տուկ վար քագ ծի կա նոն ներ: 
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Ա. Գաս պա րյան  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քնն չա կան կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան 

պետ, Հայ-ռու սա կան (ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան և պատ մու թյան 
ամ բի ո նի հայ ցորդ, էլ. հաս ցե՝ anush.gasparyan85@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 15.09.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 15.09.2021 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
ՀՀ դա տա վոր նե րի մի ու թյան գոր ծա դիր տնօ րեն, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան և կրի մի նա լիս տի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Վա հե Են գի բա րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 16.11.2021 թ.:
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ԵԿԴ/4634/02/16

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 սեպ տեմ բե րի 30-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « Շան տան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) և Հա-

րու թյուն Ղա զա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
17.08.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ Հա րու թյուն 
Ղա զա րյա նի, Ըն կե րու թյան, եր րորդ ան ձինք Ար մեն Մար տի րո սյա նի, ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի 
գոր ծա կա լու թյան (այ սու հետ՝ Գոր ծա կա լու թյուն)` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու, 
գրա ռու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու և բաժ նե մա սի նկատ մամբ ի րա վուն քը գրան ցե լու 
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` Ա նա հիտ Ղա զա րյա նը պա հան ջել է ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի կող մից Ըն կե րու թյա նը փո խանց ված և Ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լի 50% բաժ նե մա սի կե սի` 25% բաժ նե մա սի նկատ մամբ, մաս նա կի` 
25%-ի մա սով վե րաց նել Գոր ծա կա լու թյան կող մից 21.11.2016 թվա կա նին պե տա կան մի աս նա-
կան գրան ցա մա տյա նում կա տար ված գրա ռու մը` ան վա վեր ճա նա չե լով Հա րու թյուն Ղա զա-
րյա նի ան վամբ գրանց ված 50% բաժ նե մա սի՝ Ըն կե րու թյան ան վամբ կա տար ված գրան ցու-
մը, ի նչ պես նաև պար տա վո րեց նել Գոր ծա կա լու թյա նը ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան 
գրանց ման մա տյա նում կա տա րել գրա ռում Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լը կազ-
մող 100% բաժ նե մա սից 25% բաժ նե մա սը Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ան վամբ գրան ցե լու վե րա-
բերյալ:  

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Է. Ա վե տի սյան) (այ-
սու հետ` Դա տա րան) 22.03.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար 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) 
17.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան և Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք-
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նե րը մերժ վել են, և Դա տա րա նի 22.03.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:
 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը (ի պաշ տո նե ներ կա յա-

ցու ցիչ՝ Հ. Ղա զա րյան) և Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել:

2. Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ ա վո-

րում ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծը, 

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ-
վա ծը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել կոր պո րա տիվ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես այն, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը ու նե ցել է բա-
ցա ռիկ, որ ևէ մե կի կող մից չվե րահսկ վող Ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու ի րա վունք: Կոր պո րա-
տիվ ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն ու նեն մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ և է ա կա նո րեն 
տար բեր վում են քա ղա քա ցի աի րա վա կան այլ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից: Հետ ևա բար այդ 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը չեն կա րող նույ նաց վել քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու-
թյան հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի նս տի տու տի հետ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ըն կե րու թյան կազ մից դուրս գա լը գնա հա տե լով որ պես գոր ծարք, 
հաշ վի չի ա ռել, որ հայ ցա պա հան ջում չի ներ կա յաց վել պա հանջ պա տաս խա նո ղի կող մից կա-
տար ված գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին: Գոր ծարք նե րից բխող հետ ևանք նե րը կա-
րող են վե րաց վել բա ցա ռա պես դա տա րա նի կող մից այդ գոր ծարք ներն ան վա վեր ճա նա չե լուց 
հե տո, մինչ դեռ գոր ծար քը վի ճա հա րույց դի տար կե լու և այն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա րա նը, ա ռանց ան վա վեր ճա նաչ ված 
գոր ծար քի առ կա յու թյան, ան վա վեր է ճա նա չել այդ գոր ծար քից բխող հետ ևան քը՝ ի րա վուն քի 
գրան ցու մը:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հին 
Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը չի հան դի սա ցել բաժ նե մա սի սե փա կա նա տեր: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 17.08.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել կամ գործն ու ղար կել նոր 
քն նու թյան:

2.1. Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ ա վո-

րում ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծը, 

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 23-
րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի՝ Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րից դուրս 

գա լը դի տար կե լով ի բրև հա տու ցե լի ու թյան հատ կա նիշ ու նե ցող գոր ծարք, դա սել է ան վա վեր 
գոր ծարք նե րի շար քին, այն դեպ քում ե րբ հայց վո րը չի ներ կա յաց րել գոր ծարքն ան վա վեր ճա-
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նա չե լու պա հանջ: 
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը ի րաց րել է « Սահ մա նա-

փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու բա ցա ռիկ ի րա վուն քը և այլևս չի հան դի սա նում Ըն կե րու թյան 
մաս նա կից: Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաս տատ ված հա մա րե լով Հա րու թյուն Ղա զա-
րյա նի Ըն կե րու թյու նում մաս նա կից չհան դի սա նա լու փաս տը, բա վա րա րել է հայց վո րի հիմ ա-
կան պա հան ջը՝ ճա նա չել է Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Հա րու թյուն 
Ղա զա րյա նին չպատ կա նող բաժ նե մա սի նկատ մամբ:

Ս տո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, որ այս ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կրում են 
յու րօ րի նակ կոր պո րա տիվ բնույթ, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան մաս նակ ցի բա ցա ռիկ ի րա վունք-
նե րը չեն կա րող նույ նաց վել այլ գույ քային ի րա վունք նե րի հետ: Սահ մա նա փակ պա տաս խա-
նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի ա մու սի նը չի կա րող ձեռք բե րել ըն կե րու թյան նկատ-
մամբ այն նույն ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րով օ ժտ վում է 
հենց գրանց ված մաս նա կի ցը: 

Բա ցի այդ, Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի 
վճի ռը ան փո փոխ թող նե լու հիմ քում դրել են այն հան գա ման քը, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը 
տնօ րի նել է հա մա տեղ գույ քը` ան տե սե լով, որ մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը տա րան ջա տում են 
բաժ նե մա սի զուտ գույ քային ի րա վունք նե րի և ըն կե րու թյան մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քի:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 17.08.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ 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) Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման բաժ նի կող մից 31.05.1989 թվա կա-

նին տր ված թիվ II CL N 452884 ա մուս նու թյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ա նա հիտ Վար դա նյա-
նը (վեր ջինս ա մուս նու թյու նից հե տո կրել է Ղա զա րյան ազ գա նու նը) և Հա րու թյուն Ղա զա րյա-
նը ա մուս նա ցել են 31.05.1989 թվա կա նին (հա տոր 1ին, գ. թ. 10).

2) Ըն կե րու թյու նը (գ րանց ման հա մար՝ 273.110.03187, ՀՎՀՀ՝ 01542462, գտն վե լու վայ րը՝ ք. 
Եր ևան, Ալ. Մա նու կյան 7 շենք, 48 բնա կա րան) գրանց վել է 15.04.2002 թվա կա նին (հա տոր 
1ին, գ. թ. 96).

3) Գոր ծա կա լու թյան 17.10.2016 թվա կա նի N 3-2/1622-16 գրու թյան հա մա ձայն՝ պե տա կան 
մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում 17.10.2016 թվա կա նին առ կա տե ղե կու թյուն նե րով Ըն կե րու-
թյան մաս նա կից ներն են Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը (բաժ նե մաս 50%) և Ար մեն Մար տի րո սյա նը 
(բաժ նե մաս 50%) (հա տոր 1ին, գ. թ. 11).

4) Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից 07.11.2016 թվա կա նին դի մում է ներ կա-
յաց վել Գոր ծա կա լու թյան պե տին՝ խնդ րե լով ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման 
մա տյա նում կա տա րել գրա ռում Ըն կե րու թյան մաս նա կից Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ 
գրանց ված 50% բաժ նե մա սի կե սը՝ 25% բաժ նե մա սը Ա նա հիտ Ղա զա րյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նե լու վե րա բե րյալ (հա տոր 1ին, գ. թ. 4243).

5) Գոր ծա կա լու թյան պե տի 16.11.2016 թվա կա նի թիվ 3-2/1752-16 գրու թյամբ, ի պա տաս-
խան 07.11.2016 թվա կա նի դի մու մի, Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չին հայտն վել է, որ 
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հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծը, կա րե լի է հաս տատ ված 
հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան մաս նա կից Հա րու թյուն Ղա զա րյա նին Ըն կե րու-
թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 50% չա փով 
բաժ նե մա սի կե սը՝ 25% չա փով բաժ նե մա սը օ րեն քի ու ժով պատ կա նում է Ա նա հիտ Ղա զա-
րյա նին: (…) Հայտն վել է նաև, որ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի փո փո խու թյան պե տա կան 
գրանց ման հա մար, ի լրում դի մու մա տու ի կող մից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի, ան հրա-
ժեշտ է ներ կա յաց նել ըն կե րու թյան մաս նա կից Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի հա մա ձայ նու թյու նը 
կամ դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճի ռը, ի նչ պես նաև «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե-
տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի, հիմ-
նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 40-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված մյուս փաս տաթղ թե րը (հա տոր 1ին, գ. թ. 9293).

6) Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը 16.11.2016 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել Գոր ծա կա լու-
թյա նը՝ հայտ նե լով, որ օ գտ վե լով « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով և «Ի րա վա բա կան ան ձանց պե տա կան գրաց ման, 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի, հիմ արկ նե րի և ան հատ 
ձեռ նա րա կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-
սով ի րեն՝ որ պես մաս նակ ցի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյու նից և հիմք ըն դու նե լով Ըն կե րու թյան 
կող մից մաս նա կից նե րի կազ մից իր դուրս գա լու մա սին դի մու մը փաս տա ցի ստա նա լու հան-
գա ման քը, խնդ րել է ի րեն հա նել Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մից՝ կա տա րե լով հա մա-
պա տաս խան գրան ցում (հա տոր 1ին, գ. թ. 50).

7) Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից 23.12.2016 թվա կա նին դի մում է ներ կա-
յաց վել Գոր ծա կա լու թյան պե տին՝ խնդ րե լով տրա մադ րել տե ղե կատ վու թյուն, թե ով քեր են Ըն-
կե րու թյան մաս նա կից նե րը (հա տոր 1ին, գ. թ. 56). 

8) Գոր ծա կա լու թյան պե տի 27.12.2016 թվա կա նի թիվ 3-212015-16 գրու թյամբ, ի պա տաս-
խան 23.12.2016 թվա կա նի դի մու մի, տրա մադր վել է տե ղե կանք պե տա կան մի աս նա կան 
գրան ցա մա տյա նում առ կա տե ղե կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ առ այն, որ 27.12.2016 թվա կա նի 
դրու թյամբ Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն ե ն՝ Ար մեն Մար տի րո սյա նը (բաժ նե մա սի չա փը՝ 50%, 
բաժ նե մա սի չա փը ՀՀ դրա մով՝ 25.000) և Ըն կե րու թյու նը (բաժ նե մա սի չա փը՝ 50%, բաժ նե-
մա սի չա փը ՀՀ դրա մով՝ 25.000): Գոր ծա կա լու թյու նը 21.11.2016 թվա կա նին պե տա կան մի աս-
նա կան գրան ցա մա տյա նում կա տա րել է գրա ռում, հա մա ձայն ո րի՝ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի 
բաժ նե մա սը գրան ցել է Ըն կե րու թյան ան վամբ (հա տոր 1ին, գ.թ. 17, 18, 25, 26).

9) Ը ստ հայ ցի Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան, մաս-
նակ ցու թյամբ` եր րորդ ան ձինք Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի, Ըն կե րու թյան՝ մաս նա կի ո րեն` 25%-ի 
մա սով, Գոր ծա կա լու թյան կող մից 21.11.2016 թվա կա նին պե տա կան մի աս նա կան գրան ցա-
մա տյա նում կա տար ված գրա ռու մը վե րաց նե լու` Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ գրանց ված 
50% բաժ նե մա սը Ըն կե րու թյան ան վամբ գրան ցելն ան վա վեր ճա նա չե լով, Ըն կե րու թյան Հա-
րու թյուն Ղա զա րյա նին իր բաժ նե մա սի ար ժե քի 25%-ից ա վել չա փով չվ ճա րե լուն պար տա վո-
րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ ՎԴ/0480/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նը 07.07.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի՝ ան վա վեր է ճա նա չել 
(վե րաց րել) ՀՀ ԱՆ աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր-
ծա կա լու թյան կող մից պե տա կան մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի 
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ան վամբ գրանց ված 50% բաժ նե մա սի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ան վամբ 21.11.2016 թվա կա-
նին կա տար ված գրան ցու մը: Վար չա կան գոր ծի վա րույթն՝ ը ստ հայ ցի Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի 
ը նդ դեմ ՀՀ ԱՆ աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա-
կա լու թյան, եր րորդ ան ձ Հա րու թյուն Ղա զա րյան, Ըն կե րու թյան՝ մաս նա կի՝ 25%-ի մա սով, ՀՀ 
ԱՆ աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան կող-
մից պե տա կան մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ գրանց-
ված 50% բաժ նե մա սի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ան վամբ 21.11.2016 թվա կա նին կա տար ված 
գրան ցում ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու), Ըն կե րու թյա նը՝ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նին իր 
բաժ նե մա սի ար ժե քի 25%-ից ա վել չա փով չվ ճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա-
սով, կարճ վել է:

 Նույն գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
« Շան տան» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ-
վել է, և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 05.09.2018 թվա կա-
նի և 24.10.2018 թվա կա նի ո րո շում ե րով հա մա պա տաս խա նա բար Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի 
և « Շան տան» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը 
թողն վել են ա ռանց քն նու թյան։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վա րույթ 

ըն դու նե լը և բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճ ռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար-
կե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 394-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ մա սի 3-րդ կե տե րով 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 և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու-
թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի և « Սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի կա պակ ցու-
թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր:

 Հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րը և հիմ ա-
վո րում ե րը, ը ստ է ու թյան, նույ նա բո վան դակ են, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նպա տա կա հար մար 
է հա մա րում դրանց ան դրա դառ նալ ներ քո շա րադ րյալ՝ ը նդ հա նուր պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

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

- ա րդյո՞ք սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի բաժ նե մա սը՝ 
դրա նում նե րառ ված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բողջ ծա վա լով, կա րող է 
հա մար վել ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն.

- ա րդյո՞ք սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի՝ ըն կե րու թյու-
նից դուրս գալն ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի կող մից ձեռք բեր ված գույ քի տնօ րի-
նում է, թե մի այն ըն կե րու թյան մաս նակ ցի` կոր պո րա տիվ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի րա ցում:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

104

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր հա-
մա տեղ սե փա կա նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով, ի նչ պես նաև ա մու սին նե րի միջև կնք ված ա մուս նա կան պայ մա-
նագրով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հա մա տեղ սե-
փա կա նու թյան մաս նա կից նե րը մի ա սին տի րա պե տում և օգ տա գոր ծում են ը նդ հա նուր գույ քը, 
ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը տնօ րին վում է բո լոր մաս նա կից նե րի 
հա մա ձայ նու թյամբ, ան կախ այն բա նից, թե մաս նա կից նե րից ով է կն քում գույ քը տնօ րի նե լու 
գոր ծար քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ը նդ հա նուր գույ-
քը բա ժա նե լիս և դրա նից բա ժին ա ռանձ նաց նե լիս հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից-
նե րի բա ժին նե րը հա մար վում են հա վա սար, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ա մու սին նե րի ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն է, ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ նրանց միջև կնք ված պայ մա նագ րով: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մինչև ա մուս նու թյունն ա մու սին նե րից յու րա քան չյու րի գույ քը, ի նչ պես 
նաև ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր կամ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ-
քը նրա սե փա կա նու թյունն է: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան հա տա կան օգ տա-
գործ ման գույ քը (հա գուս տը, կո շի կը և այլն), բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք ի րե րի և պեր ճան քի 
ա ռար կա նե րի, ե թե նույ նիսկ այն ձեռք է բեր վել ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի ը նդ-
հա նուր մի ջոց նե րի հաշ վին, հա մար վում է այն ա մուս նու սե փա կա նու թյու նը, ո րն այդ գույքն 
օգ տա գոր ծել է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի օբյեկտ ներն են գույ քը` նե րա ռյալ դրա մա կան մի ջոց նե րը, ար ժեթղ թե րը և գույ
քային ի րա վունք նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րո շում ե րով բազ միցս ան դրա դար-
ձել է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան հար ցին՝ մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րե լով, 
որ ա մու սին նե րի միջև կնք ված հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը, ան կախ նրա նից, թե այն որ ա մու սինն է ձեռք 
բե րել, ձեռք է բեր վել ը նդ հա նուր, թե ա մու սին նե րից մե կին պատ կա նող մի ջոց նե րով, ստեղծ-
վել է կամ պատ րաստ վել եր կու սի, թե մե կի կող մից, ու մ ա նու նով է ձևա կերպ ված, միև նույնն 
է, հան դի սա նում է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը (տե՛ս, Ռա ֆայել Ա բա զյա նը և 
Ան ժիկ Ե րի ցյանն ը նդ դեմ Ռու բեն Ա բա զյա նի և « Կենտ րոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տա-
րի թիվ 3-415(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի 
ո րո շու մը): ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ 
հոդ վա ծի ի մաս տով բա ցա ռու թյուն է կազ մում այն գույ քը, ո րն ա մու սին նե րից յու րա քան չյուրն 
ու նե ցել է մինչև ա մուս նու թյու նը, ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր կամ 
ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ քը, ան հա տա կան օգ տա գործ ման ա ռար կա նե րը, ի նչ պես նաև 
սե փա կա նաշ նորհ մամբ ձեռք բեր ված գույ քը (տե՛ս, Ռու զան նա Ծա տու րյանն ը նդ դեմ Գևորգ 
Թա թո սյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԱՔԴ/2304/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
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տա րա նի 26.06.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում հայտ նած դիր քո րո շու մը, այ դու-

հան դերձ գտ նում է, որ կոր պո րա տիվ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցու մը պա հան ջում է, որ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը՝ որ պես օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սա կան 
կի րա ռու թյունն ա պա հո վող սահ մա նադ րա կան մար մին, հս տա կեց նի ա մու սին նե րի հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու-
թյու նում մաս նակ ցի ու նե ցած բաժ նե մա սի հետ՝ այդ պի սով զար գաց նե լով ի րա վուն քը ի նչ պես 
ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քի, այն պես էլ սահ մա-
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նում մաս նակ ցի ու նե ցած բաժ նե մա սի է ու թյան 
մա սով։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան՝ որ պես ի նք նու րույն կազ մա կեր պաի-
րա վա կան ձևի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րին 
պատ կա նող բաժ նե մա սից բխող ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լին։ 

Այս պես, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն 
(այ սու հետ` ըն կե րու թյուն) է հա մար վում մեկ կամ մի քա նի ան ձանց հիմ ադ րած ըն կե րու թյու-
նը, ո րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ-
ման ված չա փե րով բաժ նե մա սե րի:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան ստեղ ծում ի րա կա նաց վում է հիմ ադ րի (հիմ-
նա դիր նե րի) ո րոշ մամբ: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան ստեղծ ման (հիմ-
նադր ման) մա սին հիմ ադ րի (հիմ ա դիր նե րի) ո րո շու մը կամ ըն կե րու թյան հիմ ա դիր ժո ղո-
վի ար ձա նագ րու թյու նը պետք է բո վան դա կի դրույթ ներ ըն կե րու թյան հիմ ադր ման, մաս նա-
կից նե րի կազ մի, մաս նա կից նե րի բաժ նե մա սե րի չա փե րի, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 
հաս տատ ման, ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմ ի ձևա վոր ման մա սին, դրույթ այն մա սին, որ 
բո լոր ո րո շում երն ըն դուն վել են մի ա ձայն: Ըն կե րու թյան ստեղծ ման (հիմ ադր ման) մա սին 
հիմ ադ րի (հիմ ա դիր նե րի) ո րո շու մը կամ ըն կե րու թյան հիմ ա դիր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյու-
նը ստո րագ րում են ըն կե րու թյան բո լոր հիմ ա դիր նե րը:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյուն հիմ ադ րել ցան կա ցող ան ձինք (հիմ ա դիր նե-
րը) կն քում են գրա վոր պայ մա նա գիր: (…) Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան 
հիմ ադր ման մա սին պայ մա նագ րով սահ ման վում են նրա հիմ ադր ման հա մար հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան կար գը, ըն կե րու թյանն ի րենց գույ քը հանձ նե լու և նրա կա ռա վար մանն ի րենց 
մաս նակ ցու թյան պայ ման նե րը, (…) ըն կե րու թյան հիմ ա դիր նե րի կազ մը, ըն կե րու թյան կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լի և յու րա քան չյուր հիմ ադ րի բաժ նե մա սի չա փը, (…):

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան հիմ ա դիր փաս տա թուղթ է հան դի սա նում նրա 
հիմ ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կող մից հաս տատ ված կա նո նադ րու թյու նը: Նույն հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին ո րո շու մը հիմ ա դիր նե րը 
(մաս նա կից նե րը) պետք է ըն դու նեն մի ա ձայն: Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նը պետք է պա-
րու նա կի`
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(...) գ) ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի չա փը, մաս նա կից նե րի բաժ նե մա սե րի 
չա փե րը.

դ) տե ղե կու թյուն ներ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի մա սին, (…):
 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նում փո փո խու թյուն-

նե րը կա տար վում են ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից: Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նում կա-
տար ված փո փո խու թյուն նե րը եր րորդ ան ձանց հա մար ի րա վա բա նա կան ու ժ են ձեռք բե րում 
նրանց պե տա կան գրանց ման պա հից, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մարմ ին տե ղյակ պա հե լուց հե տո:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան, 
մաս նակ ցի բաժ նե մա սի (դ րա մա սի) օ տա րու մը եր րորդ ան ձանց հնա րա վոր չէ, ի սկ ըն կե րու-
թյան մյուս մաս նա կից նե րը հրա ժար վում են այն գնե լուց, ա պա ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է 
մաս նակ ցի պա հան ջով ձեռք բե րել մաս նակ ցի բաժ նե մա սը: Բաժ նե մասն ըն կե րու թյա նը փո-
խանց վում է մաս նակ ցի կող մից այն ձեռք բե րե լու պա հանջն ըն կե րու թյա նը ներ կա յաց նե լու 
պա հից, կամ ըն կե րու թյան մաս նակ ցին ըն կե րու թյու նից հե ռաց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րո-
շում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու, կամ ե թե ըն կե րու թյան որ ևէ մաս նակ ցից ստաց վել է 
մեր ժում բաժ նե մասն ըն կե րու թյան մաս նակ ցի ժա ռանգ նե րին (ի րա վա հա ջորդ նե րին) փո
խան ցե լու, կամ այն ըն կե րու թյան մաս նա կից լու ծար ված ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս նա կից-
նե րի միջև բաշ խե լու կա պակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև ըն կե րու թյան կող մից նրա մաս նա կից նե-
րի պար տա տե րե րի պա հան ջով բաժ նե մա սի (դ րա մա սի) ար ժե քի վճար ման դեպ քում:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նակ ցին պատ կա նող բաժ նե մասն ըն կե րու-
թյանն ան ցնե լուց հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում, ը նդ հա նուր ժո ղո վի մի ա ձայն ո րոշ մամբ 
պետք է բաշխ վի ըն կե րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի միջև` նրանց բաժ նե մա սե րին հա մա պա-
տաս խան կամ ըն կե րու թյան մեկ կամ մի քա նի մաս նա կից նե րի կամ, ե թե դա ար գել ված չէ 
ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ` եր րորդ ան ձանց, և ամ բող ջու թյամբ վճար վի: Բաժ նե մա սի 
չբաշխ ված մա սը պետք է մար վի` ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի նվա զեց ման մի-
ջո ցով:

 Վե րոգ րյալ նոր մե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սահ մա նա-
փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը բաժ նե մա սե րի մի ա վոր մամբ գոր ծող տն տե-
սա կան ըն կե րու թյուն է, այ սինքն՝ ըն կե րու թյուն, ո րի գոր ծու նե ու թյանն ան ձի մաս նակ ցու թյան 
աս տի ճա նը ո րոշ վում է այդ ան ձի բաժ նե մա սի՝ ը նդ հա նուր կա նո նադ րա կան կա պի տա լում ու-
նե ցած տո կո սով։ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ըն կե րու թյան ստեղծ ման և գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի հենց ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի ու-
նե ցած բաժ նե մա սը և դրա հա րա բե րակ ցու թյունն ը նդ հա նուր կա նո նադ րա կան կա պի տա լին։ 
Մաս նա վո րա պես, ըն կե րու թյան բարձ րա գույն մարմ ում՝ ը նդ հա նուր ժո ղո վում, ըն կե րու թյան 
յու րա քան չյուր մաս նակ ցի ձայ նե րի քա նա կը ո րոշ վում է ը ստ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լում ու նե ցած բաժ նե մա սե րի քա նա կի (« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ ված)։ 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ րենս դի րը կար ևո րել է ըն կե րու թյան 
հիմ ա դիր նե րի և մաս նա կից նե րի դերն ըն կե րու թյան հա մար բո լոր ա ռանց քային ո րո շում ե-
րի կա յաց ման հար ցում։ Այս պես, ըն կե րու թյու նը ստեղծ վում է հիմ ադր ման պայ մա նագ րով, 
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ո րը հիմ ա դիր նե րի հա մա ձայ նու թյունն է՝ հա մա տեղ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու կա նոն նե րը ո րո շե լու վե րա բե րյալ։ Այ նու հետև ըն կե րու թյու նը հիմ ադ րած 
ան ձինք մի ա ձայն հաս տա տում են ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նը, ո րն ըն կե րու թյան հիմ-
նա դիր փաս տա թուղթն է։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ կա նո նադ րու-
թյունն ըն կե րու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կը սահ մա նող կար ևո րա գույն փաս տա թուղթ է: 
Կա նո նադ րու թյու նը կար գա վո րում է հիմ ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) ներ քին փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րը, դրա նով սահ ման վում են, մաս նա վո րա պես, ըն կե րու թյան ան վա նու մը, գտնվե-
լու վայ րը, գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը և ա ռար կան, կա ռա վար ման և վե րահս կո ղու թյան 
մար մին նե րը, շա հույ թի բաշխ ման կար գը և այլն: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ըն կե րու թյան, ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան (նաև փո փո-
խու թյուն նե րի) գրան ցում ի նք նան պա տակ չէ: Բա ցի այն, որ պե տա կան գրան ցու մը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս մի աս նա կան ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն հա վա քել պե տու թյան 
տա րած քում գոր ծող ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սին, այն նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
հան րու թյա նը՝ ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սին: 
Դա հատ կա պես կար ևոր վում է ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց, այդ թվում՝ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, քա նի որ վեր ջին նե րիս ա պա գա հնա-
րա վոր կոնտ րա գենտ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել ի րենց 
ա պա գա գոր ծըն կեր նե րի մա սին՝ բա ցա հայ տե լով վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե-
րը, կա ռա վար ման մար մին նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, մաս նա կից նե րի շր ջա նա կը, ին չը ոչ 
պա կաս կար ևոր է, քա նի որ մաս նա կից նե րի շր ջա նա կով պայ մա նա վոր ված՝ ա պա գա կոնտ-
րա գենտ նե րը կա րող են հրա ժար վել պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նել տվյալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի հետ: Հետ ևա բար` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ան կախ 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կամ հնա րա վոր 
մաս նա կից նե րի ներ քին հա րա բե րու թյուն նե րից, ներ քին պայ մա նա վոր վա ծու թյու նից՝ բաժ նե-
մա սը ձեռք բե րող ան ձի ի րա վուն քը ծա գում է մի այն ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա-
մա տյա նում գրանց վե լու, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նում փո փո խու թյուն կա տա րե լու և այն 
գրան ցե լու պա հից (տե՛ս, Սու սան նա Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Վի գեն Աս լա նյան Ա վա նե սյան սի 
թիվ Ե ԿԴ/0779/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա-
կա նի ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նը՝ որ պես ըն կե-
րու թյան վե րա բե րյալ ա ռանց քային տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող փաս տա թուղթ, հաս տատ-
վում է մաս նա կից նե րի կող մից մի ա ձայն, ին չը են թադ րում է, որ դրա նում փո փո խու թյուն նե րը՝ 
նե րա ռյալ մաս նա կից նե րի կազ մի կա պակ ցու թյամբ, նույն պես պետք է կա տար վեն մաս նա-
կից նե րի՝ ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից։ Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ը նդ գծում է, 
որ օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից բաժ նե մա սի տնօ-
րին ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, « Սահ մա նա փակ պա տաս-
խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում 
իր բաժ նե մա սը (դ րա մա սը) վա ճա ռել կամ այլ ձևով օ տա րել տվյալ ըն կե րու թյան մեկ կամ 
մի քա նի մաս նա կից նե րի: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նա կից-
ներն ի րենց բաժ նե մա սե րին հա մա մաս նո րեն oգտ վում են մաս նակ ցի բաժ նե մա սը (դ րա մա-
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սը) գնե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քից (…): Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քով նա խա տես ված բաժ նե մա սը գնե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քի զի ջում չի 
թույ լատր վում: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ան գամ մաս նակ ցի բաժ նե մա սի վրա բռ նա-
գան ձում տա րա ծե լիս գոր ծում է հա տուկ կար գա վո րում։ Մաս նա վո րա պես, « Սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի պարտ քե րի հա մար պար տա տե րե րի պա հան ջով նրա 
բաժ նե մա սի վրա կա րող է բռ նա գան ձում տա րած վել մի այն այդ մաս նակ ցի պարտ քե րը մա րե-
լու հա մար այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում` դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա: 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-
թյամբ ըն կե րու թյու նը վս տա հու թյան ա վե լի բարձր աս տի ճա նի վրա հիմ ված ըն կե րու թյուն է, 
ո րով էլ պայ մա նա վոր ված է ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի ա ռա վե լա գույն քա նա կը՝ 49 (« Սահ-
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ ված)։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու-
նը են թադ րում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ա վե լի ան մի ջա կան 
ձև, քան, օ րի նակ, բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն է։ Այլ կերպ ա սած, սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի շր ջա նակն ա վե լի սահ մա նա փակ է, 
վեր ջին ներս գործ նա կա նում հիմ ա կա նում ի րենք էլ ի րա կա նաց նում են ըն կե րու թյան ան մի-
ջա կան ղե կա վա րու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյա լով է պայ մա նա վոր ված նաև օ րենսդ րա-
կան այն կար գա վո րու մը, ը ստ ո րի՝ ըն կե րու թյան մաս նա կի ցը (մաս նա կից նե րը), ո րը (ո րոնք) 
գու մա րային ա ռու մով տնօ րի նում է (են) ըն կե րու թյան ա ռն վազն 10 տո կոս բաժ նե մա սը, ի րա-
վունք ու նի (ու նեն) դա տա կան կար գով պա հան ջել ըն կե րու թյան այլ մաս նակ ցի հե ռա ցում ըն-
կե րու թյու նից, ե թե նա իր գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ դժ վա րաց նում կամ ան-
հնա րին է դարձ նում ըն կե րու թյան բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը: Ը նդ ո րում, ըն կե րու թյու նից 
հե ռաց ված մաս նակ ցի բաժ նե մասն ան ցնում է ըն կե րու թյա նը, ի սկ ըն կե րու թյու նը պար տա վոր 
է մաս նակ ցին վճա րել բաժ նե մա սի ար ժե քը (« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն-
կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ ված)։ 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ան գամ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի՝ ըն կե րու-
թյու նից դուրս գա լու դեպ քում այդ մաս նակ ցի բաժ նե մա սը մում է նույն ան ձանց շր ջա նա կում 
(եր րորդ ան ձանց կա րող է փո խանց վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ դա ար գել ված չէ ըն կե րու-
թյան կա նո նադ րու թյամբ)։ Այս պես, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նա կիցն 
ի րա վունք ու նի ցան կա ցած ժա մա նակ դուրս գալ ըն կե րու թյու նից` ան կախ ըն կե րու թյան կամ 
նրա մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյու նից: (...) Նույն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի` ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հից 
նրա բաժ նե մա սը փո խանց վում է ըն կե րու թյա նը: Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է ըն կե րու թյու նից 
դուրս գա լու դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հից` 6 ա մս վա ըն թաց քում, մաս նակ ցին վճա րել բաժ-
նե մա սի (կա նո նադ րա կան կա պի տա լում նրա ա վան դի ոչ լրիվ վճար ման դեպ քում` վճար ված 
մա սին հա մա պա տաս խան բաժ նե մա սի) ար ժե քը (…)։ Նույն օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նակ ցին պատ կա նող բաժ նե մասն ըն կե րու թյանն ան ցնե լուց 
հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում, ը նդ հա նուր ժո ղո վի մի ա ձայն ո րոշ մամբ պետք է բաշխ վի ըն-
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կե րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի միջև` նրանց բաժ նե մա սե րին հա մա պա տաս խան կամ ըն-
կե րու թյան մեկ կամ մի քա նի մաս նա կից նե րի կամ, ե թե դա ար գել ված չէ ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րու թյամբ` եր րորդ ան ձանց, և ամ բող ջու թյամբ վճար վի: Բաժ նե մա սի չբաշխ ված մա սը 
պետք է մար վի` ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի նվա զեց ման մի ջո ցով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև նշել, որ բաժ նե մա սով պայ մա նա վոր ված՝ 
ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը ձեռք են բե րում ի րա վունք ներ և կրում պար տա կա նու թյուն ներ՝ 
մաս նա վո րա պես ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցել ըն կե րու թյան կա ռա վար մա նը, ստա նալ տե ղե-
կու թյուն ներ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ, ստա նալ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու-
թյու նից ստաց վող` օ րեն քով սահ ման ված շա հույ թի մա սը, իր բաժ նե մա սը (դ րա մա սը) օ տա րել 
ըն կե րու թյան մեկ կամ մի քա նի մաս նա կից նե րի կամ եր րորդ ան ձանց, ան կախ մյուս մաս-
նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյու նից, ցան կա ցած պա հի դուրս գալ ըն կե րու թյու նից, ըն կե րու թյան 
լու ծար ման դեպ քում բա ժին ստա նալ ըն կե րու թյան մա ցած գույ քից (« Սահ մա նա փակ պա-
տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ ված)։ Մի ա ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րը պար տա վոր են ներդ րում եր կա տա րել ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա-
պի տա լում ըն կե րու թյան հիմ ադր ման մա սին պայ մա նագ րով կամ ըն կե րու թյան մաս նա կից-
նե րի մի ա ձայն ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գով, չհ րա պա րա կել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ գաղտ նիք պա րու նա կող տե ղե կու թյուն ներ, բա ցի օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե-
րից (« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ 
հոդ ված)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ան գամ բաժ նե մա սի օ տար ման դեպ քում գոր ծում 
են սահ մա նա փա կում եր, և օ տար վող բաժ նե մա սի ի րա վա կան ճա կա տա գի րը կախ ված է ըն-
կե րու թյան մաս նա կից նե րի կամ քից։ Այս պես, վեր ջին ներս կա նո նադ րու թյամբ կա րող են ար-
գե լել բաժ նե մա սի օ տա րու մը եր րորդ ան ձանց, և ե թե ան գամ մաս նա կից նե րը հրա ժար վեն 
բաժ նե մա սը գնե լուց, բաժ նե մասն օ տա րող մաս նա կիցն ի րա վունք չու նի այն օ տա րել եր րորդ 
ան ձի. տվյալ դեպ քում բաժ նե մա սը ձեռք է բե րում ըն կե րու թյու նը՝ այ նու հետ մեկ տար վա ըն-
թաց քում բո լոր մաս նա կից նե րի մի ա ձայն ո րոշ մամբ բաշխ վում է բո լոր կամ մեկ կամ մի քա նի 
մաս նա կից նե րի միջև։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ հա ման ման կար գա վո րում գոր ծում 
է նաև այն դեպ քում, ե րբ ըն կե րու թյան որ ևէ մաս նակ ցից ստաց վել է մեր ժում բաժ նե մասն ըն-
կե րու թյան մաս նակ ցի ժա ռանգ նե րին (ի րա վա հա ջորդ նե րին) փո խան ցե լու վե րա բե րյալ։ Այլ 
կերպ ա սած՝ ե թե ան գամ ըն կե րու թյան մաս նա կի ցը մա հա ցել է, ի սկ ըն կե րու թյան թե կուզ մեկ 
մաս նա կից հա մա ձայն չէ, որ վեր ջի նիս ժա ռանգ նե րը դառ նան ըն կե րու թյան մաս նա կից, ա պա 
այդ մաս նա կիցն ու նի բա ցար ձակ ի րա վունք՝ խո չըն դո տե լու այլ եր րորդ ան ձի՝ ըն կե րու թյան 
մաս նա կից դառ նա լուն։ Այ սինքն՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե-
րի դեպ քում մաս նա կից նե րի շր ջա նա կը ո րոշ վում է մի այն մաս նա կից նե րի ցան կու թյամբ, և 
ան գամ օ րեն քի ու ժով ծա գող ի րա վուն քը (օ րի նակ՝ ժա ռանգ ման ի րա վուն քը) չի կա րող սահ-
մա նա փա կել ըն կե րու թյան մաս նակ ցի ի րա վուն քը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է սահ մա նա-
փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճա կով, մաս նա-
կից նե րի ա ռա վել սերտ գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն նե րով, սահ մա նա փակ պա տաս խա-
նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի ա վե լի պարզ կազ մա կեր պաի րա-
վա կան ձևով։ 
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 Ամ փո փե լով սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի բաժ նե-
մա սի և դրա նից բխող՝ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ վե րոգ րյալ կար գա վո րում ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ բաժ-
նե մասն ըն կե րու թյան և ըն կե րու թյան մաս նակ ցի միջև կոր պո րա տիվ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ծագ ման հիմքն է, ո րի մի ջո ցով ո րոշ վում է ըն կե րու թյան և ըն կե րու թյան մաս նակ ցի՝ մի մյանց 
միջև փո խա դարձ ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լը։ 

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, կոր պո րա տիվ բնույ թի օբյեկտ լի նե-
լուց բա ցի, բաժ նե մա սը հիմք է հան դի սա նում նաև այլ գույ քի (նե րա ռյալ՝ գույ քային ի րա վունք-
նե րի ա ռա ջաց ման հա մար)։ Մաս նա վո րա պես, բաժ նե մասն ի րա վունք է տա լիս մաս նակ ցին՝ 
ստա նալ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող շա հույ թի մա սը, ըն կե րու թյան լու ծար ման 
դեպ քում բա ժին ստա նալ ըն կե րու թյան մա ցած գույ քից, բաժ նե մա սի օ տար ման դեպ քում 
ստա նալ դրա ար ժե քը։ 

Վե րոգ րյա լը հիմք է տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նին եզ րա հան գե լու, որ բաժ նե մասն ի րե նում 
նե րա ռում է ի նչ պես զուտ քա ղա քա ցի աի րա վա կան, այն պես էլ կոր պո րա տիվ բնույ թի տար-
րեր։ Հետ ևա բար գնա հա տե լու հա մար, թե որ քա նով կա րող է բաժ նե մա սը հա մար վել ա մու-
սին նե րի հա մա տեղ կյան քում ձեռք բեր ված գույք, ան հրա ժեշտ է տա րան ջա տել բաժ նե մա սի 
այդ եր կու ա ռանց քային տար րե րը։ 

Այս պես, կոր պո րա տիվ տե սան կյու նից բաժ նե մա սը չի կա րող հա մար վել ը նդ հա նուր հա-
մա տեղ սե փա կա նու թյուն՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ա մու սի նը չի կա րող հա մար վել ըն կե րու-
թյան մաս նա կից օ րեն քի ու ժով՝ ա ռանց ըն կե րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան 
և ա ռանց ըն կե րու թյան հան դեպ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման (մաս նա վո րա պես՝ 
ա վան դի վճար ման)։ Ա վե լին, հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյան դեպ քում խախտ վում են ոչ մի այն 
ըն կե րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի, այլ նաև ըն կե րու թյան կոնտ րա գենտ նե րի շա հե րը, ով քեր 
լի ար ժեք տե ղե կու թյուն չեն ու նե նում ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մի վե րա բե րյալ։ 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ ե թե բաժ նե մա սի նկատ-
մամբ ա մուս նու ի րա վուն քը ծա գեր օ րեն քի ու ժով ամ բողջ ծա վա լով՝ և կոր պո րա տիվ ի մաս տով 
և քա ղա քա ցի աի րա վա կան գույ քի ի մաս տով, ա պա բազ մա թիվ ի րա վի ճակ նե րում կա րող է ին 
ծա գել ի րա վա կան խն դիր ներ։ Օ րի նակ, « Հան րային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հան րային պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք և հան րային ծա-
ռայող նե րը չեն կա րող (…) զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ, (…) (նույն օ րեն քի 
ի մաս տով՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն է հա մար վում նաև ա ռևտ րային կազ մա կեր-
պու թյան մաս նա կից լի նե լը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան 
մաս նակ ցի բաժ նե մասն ամ բող ջու թյամբ հանձն վել է հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման)։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ե թե բաժ նե մասն ամ բող ջու թյամբ հա մար վի հա մա-
տեղ կյան քի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք, ա պա այն բո լոր հան րային ծա ռայող նե րը կամ 
հան րային պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձինք, ո րոնց ա մու սին ներն ըն կե րու թյան մաս նա կից են, 
կհա մար վեն ան հա մա տե ղե լի ու թյան պա հան ջը խախ տած։ 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ կոր պո րա տիվ ի րա վունք ներն ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կով և ի մաս տով ա մու սին նե րի հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում ձեռք բեր-
ված գույք կա րող է հա մար վել մի այն բաժ նե մա սի մի ջո ցով ձեռք բեր վող այլ գույ քը՝ ըն կե-
րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող շա հույ թը, ըն կե րու թյան լու ծա րու մից հե տո ստաց վող 
գույ քը, բաժ նե մա սի օ տար ման դի մաց ստաց վող հա տու ցու մը, ի սկ ը նդ հա նուր քա ղա քա ցի աի-
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րա վա կան ի մաս տով՝ ա մու սին նե րի հա մա տեղ գույ քը բա ժա նե լու կամ ժա ռանգ ման կար գով 
բաժ նե մա սը փո խանց վե լու, ի նչ պես նաև ոչ կոր պո րա տիվ բնույ թի այլ ի րա վունք նե րի դեպ քե-
րում։ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ա մուս նուն բաժ նե մա սը կոր պո րա տիվ ա ռու մով չի 
կա րող պատ կա նել, քա նի դեռ վեր ջինս օ րեն քով կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ-
ման ված կար գով չի դար ձել ըն կե րու թյան մաս նա կից։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև 
ըն կե րու թյան մաս նակ ցի՝ ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու հար ցին՝ մաս նա վո րա պես պա տաս խա-
նե լով այն հար ցին, թե ա րդյոք այս ի րա վուն քը հա մա տեղ գույ քի տնօ րի նում է, թե կոր պո րա-
տիվ ի րա վուն քի ի րա ցում։

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի ցան կա ցած ժա մա-
նակ դուրս գալ ըն կե րու թյու նից` ան կախ ըն կե րու թյան կամ նրա մաս նա կից նե րի հա մա ձայ-
նու թյու նից:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ « Սահ մա-
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծից 
ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի ըն կե րու թյու նից ցան կա ցած պա հի դուրս 
գա լու ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար որ ևէ նա խա պայ ման չի պա հանջ վում, և դա կախ ված է 
բա ցար ձա կա պես մաս նակ ցի կա մա հայտ նու թյու նից: Սա նշա նա կում է, որ մաս նակ ցի (նույն 
գոր ծով հայց վո րի) նշ ված ի րա վուն քի ի րաց ման հիմ քում ըն կած չէ այս կամ այն սուբյեկ տի 
(նույն գոր ծով պա տաս խա նող նե րի) պար տա կա նու թյու նը` դրս ևո րե լու ո րո շա կի վար քա գիծ 
(գոր ծո ղու թյուն, ան գոր ծու թյուն), ո րի կա տա րում ան հրա ժեշտ կլի նի մաս նակ ցի այդ ի րա-
վուն քի ի րաց ման հա մար (տե՛ս, «Ա գուր-Քոմփ» ՍՊԸ-ի հիմ ա դիր ան դամ Գո մի դաս Հար-
թու նյանն ը նդ դեմ «Ա գուր-Քոմփ» ՍՊԸ-ի, նույն ըն կե րու թյան հիմ ա դիր ան դամ և տնօ րեն 
Ռա ֆայել Մկրտ չյա նի, հիմ ա դիր ան դամ Գուր գեն Մար տի րո սյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0832/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Սույն ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ըն կե րու թյու նից դուրս գալն ըն կե րու թյան մաս-
նակ ցի բա ցար ձակ՝ որ ևէ մե կի կամ քով չպայ մա նա վոր ված կոր պո րա տիվ ի րա վունք է, ո րը 
մաս նակ ցի և ըն կե րու թյան հա մար ա ռա ջաց նում է կոր պո րա տիվ բնույ թի հա րա բե րու թյուն։ 
Մաս նա վո րա պես՝ բաժ նե մա սը, որ պես կա նոն, մում է ըն կե րու թյան նույն ան ձանց շր ջա նա-
կում, ի սկ դուրս ե կող մաս նա կի ցը ստա նում է բաժ նե մա սի ար ժե քը։ Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա հան գում է, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ-
ցի՝ ըն կե րու թյու նից դուրս գա լը մաս նակ ցի` կոր պո րա տիվ ի րա վուն քի ի րա ցում է, այլ ոչ թե 
հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քի տնօ րի նում:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանք նե րի նկատ մամբ. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ա նա հիտ Ղա զա րյա նը և Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը 
ա մուս նա ցել են 31.05.1989 թվա կա նին։ Ըն կե րու թյու նը գրանց վել է 15.04.2002 թվա կա նին։ 
17.10.2016 թվա կա նին առ կա տե ղե կու թյուն նե րով Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն են հան դի-
սա ցել Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը (բաժ նե մաս 50%) և Ար մեն Մար տի րո սյա նը (բաժ նե մաս 50%)։ 
07.11.2016 թվա կա նին Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից դի մում է ներ կա յաց-
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վել Գոր ծա կա լու թյան պե տին՝ խնդ րե լով ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման 
մա տյա նում կա տա րել գրա ռում Ըն կե րու թյան մաս նա կից Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ 
գրանց ված 50% բաժ նե մա սի կե սը՝ 25% բաժ նե մա սը Ա նա հիտ Ղա զա րյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նե լու վե րա բե րյալ։ 

Գոր ծա կա լու թյան պե տի 16.11.2016 թվա կա նի գրու թյամբ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա-
յա ցուց չին հայտն վել է, որ ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել ըն կե րու թյան մաս նա կից Հա րու թյուն 
Ղա զա րյա նի հա մա ձայ նու թյու նը կամ դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճի ռը, ի նչ պես նաև 
օ րեն քով սահ ման ված մյուս փաս տաթղ թե րը։ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը 16.11.2016 թվա կա նի 
դի մու մով Գոր ծա կա լու թյա նը խնդ րել է ի րեն հա նել Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մից՝ 
կա տա րե լով հա մա պա տաս խան գրան ցում։ Գոր ծա կա լու թյու նը 21.11.2016 թվա կա նին պե-
տա կան մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում կա տա րել է գրա ռում, հա մա ձայն ո րի՝ Հա րու թյուն 
Ղա զա րյա նի բաժ նե մա սը գրան ցել է Ըն կե րու թյան ան վամբ։ 27.12.2016 թվա կա նի դրու թյամբ 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն են ե ղել՝ Ար մեն Մար տի րո սյա նը (բաժ նե մա սի չա փը՝ 50%, բաժ-
նե մա սի չա փը ՀՀ դրա մով՝ 25.000) և Ըն կե րու թյու նը (բաժ նե մա սի չա փը՝ 50%, բաժ նե մա սի 
չա փը ՀՀ դրա մով՝ 25.000):

 Թիվ ՎԴ/0480/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 07.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռով ան վա վեր է ճա նա չել (վե րաց րել) ՀՀ ԱՆ աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան կող մից պե տա կան մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում 
Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ գրանց ված 50% բաժ նե մա սի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ան-
վամբ 21.11.2016 թվա կա նին կա տար ված գրան ցու մը: Նշ ված դա տա կան ակ տը մտել է օ րի նա-
կան ու ժի մեջ։

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րել է՝ հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ Հա րու թյուն Ղա-
զա րյա նի ի րա վունքն Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի նկատ մամբ գրանց վել է օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով գրանց ված ա մուս նու թյան ըն թաց քում, ի սկ գույքն ա մու սին նե րից մե կի սե փա-
կա նու թյու նը հան դի սա նա լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են: Հետ ևա բար Դա տա րա նը գտել է, որ 
Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի ան վամբ դեռևս 2002 թվա կա նի դրու թյամբ գրանց ված Ըն կե րու թյան 
բաժ նե մա սե րի կե սի նկատ մամբ պետք է ճա նա չել հայց վոր Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, հիմ ա վոր է հա մա րել 
Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը և հա վե լել է, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի կող մից ձեռք է բեր վել 
բաժ նե մաս, ո րի կե սի նկատ մամբ ձեռք բեր ման պա հից, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով, ծա գել է Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը ի րեն պատ կա նող 50% բաժ նե մասն 
օ տա րել է Ըն կե րու թյա նը` չու նե նա լով կնոջ հա մա ձայ նու թյու նը, ով օ րեն քի ու ժով հան դի սա ցել 
է այդ 50% բաժ նե մա սի կե սի` 25% բաժ նե մա սի սե փա կա նա տե րը, այ սինքն՝ ա ռանց վեր ջի նիս 
գի տու թյան և հա մա ձայ նու թյան՝ օ տար վել է ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող գույ քը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի եզ րա հան գում ե րի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի գնա հատ մամբ պարզ է դառ նում, որ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նը հա-
մա տեղ ա մուս նա կան կյան քի ըն թաց քում ձեռք է բե րել բաժ նե մաս Ըն կե րու թյու նում։ Այ դու-
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հան դերձ, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նը, որ պես հա մա տեղ գույք, 
կա րող է հա վակ նու թյուն ներ ու նե նալ ոչ թե բաժ նե մա սի նկատ մամբ ամ բող ջու թյամբ, այլ մի-
այն բաժ նե մա սի մի ջո ցով ստաց վող այլ գույ քի նկատ մամբ։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մո-
տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ գոր ծով ներ կա յաց ված չեն ա պա ցույց-
ներ այն մա սին, որ Ա նա հիտ Ղա զա րյանն օ րեն քով կամ Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով դար ձել է Ըն կե րու թյան մաս նա կից՝ այդ պի սով ձեռք բե րե լով հա վակ նու-
թյուն ներ բաժ նե մա սից բխող կոր պո րա տիվ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ կոր պո րա տիվ հա րա բե րու թյուն նե րի տե սան կյու-
նից Ա նա հիտ Ղա զա րյա նը չի կա րող օ րեն քի ու ժով հա մար վել Ըն կե րու թյան մաս նա կից՝ օ րեն-
քի ու ժով ու նե նա լով, օ րի նակ, Ըն կե րու թյան գոր ծե րի կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու, ո րո շում-
ներ կա յաց նե լու կամ Ըն կե րու թյան փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ա նա հիտ Ղա-
զա րյա նի՝ օ րեն քի ու ժով ծա գով հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը տա րած վում է մի այն 
Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի՝ ոչ կոր պո րա տիվ բնույ թի ի րա վունք նե րի վրա։ 

Մինչ դեռ Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չեն ա ռել բաժ նե մա սի՝ նաև կոր-
պո րա տիվ բնույթ ու նե նա լու հան գա ման քը և ան հիմ կեր պով եզ րա հան գել են, որ Ա նա հիտ 
Ղա զա րյա նի ի րա վունքն ամ բողջ ծա վա լով տա րած վում է Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի բաժ նե մա-
սի նկատ մամբ։ Ա վե լին, դա տա րան ներն ան հիմ կեր պով նաև ար ձա նագ րել են, որ Հա րու-
թյուն Ղա զա րյա նի կող մից Ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու կոր պո րա տիվ ի րա վուն քը հա մա տեղ 
գույ քի տնօ րի նում է, ո րն ի րա կա նաց վել է ա ռանց Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի հա մա ձայ նու թյան։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում խա թար վել է ի նչ-
պես սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նակ ցի բաժ նե մա սի է ու թյու-
նը, այն պես էլ ան տես վել են սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան՝ որ պես 
ի նք նու րույն կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մամբ ար տա հատ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ եզ րա հան գում է, որ տվյալ դեպ քում կի րառ ման էր են-
թա կա « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 
մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը կի րա ռել են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 198-րդ 
հոդ վա ծը, ո րը չէր կա րող կի րառ վել։

 Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րի առ կա յու-
թյու նը բա վա րար է՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 364-րդ հոդ վա ծի և 390-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հիմ քով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար՝ նկա տի ու նե նա լով, 
որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, 
ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով պետք է կի րա ռել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ-
ման ված՝ դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու լի ա զո րու թյու նը՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյամբ.

 Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա-
միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու-
ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա-
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րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է Սահ մա նադ րու թյան 
նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա-
բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված հիմ ա կան ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը 
փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր-
ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր փաստ հաս տա տե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը։ 

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

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

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

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

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի բա վա րար ման և Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րոշ ման բե կան ման ար դյուն քում հայ ցը են թա կա է մերժ ման, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նից հօ գուտ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի են թա կա է 
բռ նա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, և 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար։ Մի ա ժա մա նակ Ա նա հիտ 
Ղա զա րյա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռ նա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե-
րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, և 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման գու մար։ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան հա մար վճար ման են-
թա կա պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված, քա նի որ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի 
կող մից պե տա կան տուր քի գու մա րը վճար վել է։ 

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 
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  ՈՐՈՇԵՑ

1.  Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի և « Շան տան» ՍՊԸ-ի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել: Բե կա-
նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.08.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել.

 Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի հայցն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի, « Շան տան» ՍՊԸ-ի, եր-
րորդ ան ձինք Ար մեն Մար տի րո սյա նի, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա-
կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան` սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը ճա նա չե լու, գրա ռու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու և բաժ նե մա սի նկատ մամբ 
ի րա վուն քը գրան ցե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել։ 

2. Ա նա հիտ Ղա զա րյա նից հօ գուտ Հա րու թյուն Ղա զա րյա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու-
մար, և 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի հա տուց ման գու մար։ 

Ա նա հիտ Ղա զա րյա նից հօ գուտ « Շան տան» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, և 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման գու մար։ 

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա չէ 
բո ղո քարկ ման:
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ՎԴ/0325/05/19

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 հոկ տեմ բե րի 22-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 06.04.2021 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Դա վիթ 
Մե լիք-Ս տե փա նյա նի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի՝ ո ւղ ղա կի վա ճառ քով հո ղա մասն 
օ տա րե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Եր ևա նի 

քա ղա քա պե տա րա նին ըն դու նե լու բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ՝ Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն 
վար չա կան շր ջա նի Մաշ տո ցի պո ղո տա 15/5 հաս ցե ում գտն վող 32.35 քմ սե փա կան տա րած-
քի ան մի ջա պես մուտ քի դի մաց գտն վող՝ լրա ցու ցիչ 28 քմ մա կե րե սով հո ղա մասն (այ սու հետ 
նաև՝ Հո ղա մաս) ո ւղ ղա կի վա ճառ քով Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին օ տա րե լու վե րա բե րյալ, և 
որ պես հետ ևանք վե րաց նել 11.12.2018 թվա կա նի թիվ 18-06/118-10513 ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր Կ. Զա րի կյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 25.02.2020 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ ան վա վեր է ճա նաչ վել 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 տի 11.12.2018 
թվա կա նի թիվ 18-06/1-Մ-10512 մեր ժու մը, և պար տա վո րեց վել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տին ըն-
դու նե լու բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ՝ Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի Մաշ-
տո ցի պո ղո տա 15/5 հաս ցե ում գտն վող 32.35 քմ տա րած քին կից 28 քմ մա կե րե սով հո ղա-
մա սը (ը ստ §Քա ղա քա շի նու թյուն¦ փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 07.05.2019 թվա կա նի 
հա տա կագ ծի) Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին ո ւղ ղա կի վա ճա ռե լու մա սին:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 06.04.2021 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 25.02.2020 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը (ներ կա յա ցու ցիչ Ա նդ րա նիկ 
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Մու րա դյան):
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նը (ներ կա յա ցու-

ցիչ Կա րեն Սար դա րյան):

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՝ ներ քո հի շյալ հիմ ա-

վո րում ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծը, 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ և 66-րդ 
հոդ ված նե րը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.04.2001 թվա կա նի թիվ 286 ո րոշ ման 3-րդ կե տի «զ» 
են թա կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի հե տա զո տել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յաց րած 

հետ ևյալ ա պա ցույց նե րը՝ ՀՀ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի կո մի տե ի 08.02.2019 թվա կա նի թիվ 
ԱՏ-06/02/2019-1-0441 տե ղե կան քը, 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 տի 26.02.2019 թվա կա նի թիվ 18-06/162 
և 26.02.2019 թվա կա նի թիվ 18-06/162 գրու թյուն նե րը, Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի գոտ ևոր-
ման նա խագ ծից կա տար ված հատ ված նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
« Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան 03.12.2019 
թվա կա նի թիվ 21421907 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ (այ սու հետ՝ Եզ րա կա ցու թյուն) 
ան դրա դարձ չի կա տար վել Հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված սահ մա նա փա կում ե րում նե րառ ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե րյալ և փոր ձա գե տին էլ 
չի ա ռա ջադր վել Հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փա կում ե րի 
ցան կում նե րառ ված լի նե լու վե րա բե րյալ հար ցադ րում: Ա վե լին՝ Եզ րա կա ցու թյամբ չի հերք վել 
Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սին կից 
Հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում նե րառ-
ված լի նե լու հան գա ման քը, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ 
Հո ղա մասն ը նդ գրկ ված չէ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա-
նա փա կում ե րի ցան կում: Ստաց վում է՝ Հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում չգտն վե լու փաս տը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
հաս տատ ված է հա մա րել ոչ վե րա բե րե լի ա պա ցույ ցի՝ Եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում ը նդ գրկ ված լի նե լու փաստն ի նք նին 
բա ցա ռում է դրա օ տա րու մը ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված որ ևէ մի ջո ցով՝ ան կախ Եզ-
րա կա ցու թյամբ նշ ված այն հան գա ման քից, որ Հո ղա մա սը «(...) նպա տա կա հար մար է բա-
ցա ռա պես օգ տա գոր ծել՝ Եր ևան քա ղա քի, Մաշ տո ցի պո ղո տայի թիվ 15/5 հաս ցե ում գտն վող 
շի նու թյան հա մար, (...)»: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Եզ րա կա ցու թյու նը չի հան գեց նում այն բա-
նին, որ Հո ղա մասն ը նդ գրկ ված չէ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում, քա նի որ դրա նում նշ ված չա փա նիշ նե րով չէ, որ ո րոշ վում է 
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Հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում նե րառ-
ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը: Այդ մա սին տե ղե կատ վու թյա նը տի րա պե տող և այն 
տրա մադ րող ի րա վա սու մար մի նը Եր ևան հա մայն քի ղե կա վարն է (այդ կա պակ ցու թյամբ իր 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել նաև ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը թիվ ՎԴ/4566/05/11 վար-
չա կան գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ մամբ): 

Ե թե ան գամ 26.02.2019 թվա կա նի թիվ 18-06/162 գրու թյամբ հայտ նած տե ղե կատ վու թյան 
հա վաս տի ու թյան վե րա բե րյալ առ կա է ին կաս կած ներ, ա պա Դա տա րա նը, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան, ի րա վա սու էր լրա ցու ցիչ 
ա պա ցույց ձեռք բե րե լու նպա տա կով ձեռ նար կե լու հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ և նշա նակ-
ված փոր ձաքն նու թյան շր ջա նակ նե րում փոր ձա գե տին ա ռա ջադ րե լու նաև այն հար ցադ րու մը, 
թե ա րդյոք Հո ղա մասն ը նդ գրկ ված է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում, թե ոչ: Նշ վածն ա նե լու փո խա րեն հիմք ըն դու նե լով մի այն 
փոր ձա գե տի կող մից այլ հար ցե րի շր ջա նակ նե րում կա տար ված փոր ձաքն նու թյան ար դյուն-
քում տր ված Եզ րա կա ցու թյու նը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ Հո-
ղա մասն ը նդ գրկ ված չէ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա-
փա կում ե րի ցան կում: 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը ներ կա յաց րել էր Հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում ը նդ գրկ ված լի նե լու փաս տը հաս-
տա տող ա պա ցույց նե րը, ի սկ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ-
տե րով դա տա րա նին վե րա պահ ված չէ Եր ևան քա ղա քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո-
ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րում 
նե րառ ված լի նե լու կամ չլի նե լու կա պակ ցու թյամբ եզ րա հան գում եր կա տա րել, այն է լ՝ այդ 
փաս տը հիմ ա վո րող թույ լատ րե լի ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: 

Նշ վա ծի հետ ևան քով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի վրա է դր վել ոչ ի րա վա չափ վար չա կան 
ա կտ ըն դու նե լու պար տա կա նու թյուն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղո քա բե րը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
06.04.2021 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը չի ներ կա յաց րել ա պա ցույց ներ առ այն, թե ին չու է Հո ղա-

մասն ը նդ գրկ վել ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում 
և չի վկա յա կո չել փաս տա կան, ի րա վա կան և քա ղա քա շի նա կան այն պի սի հան գա մանք ներ, 
ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ Հո ղա մա սը են թա կա չէ օ տար ման: Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տա րա նը, որ պես հիմ ա վո րում ներ կա յաց րել է մի այն ճար տա րա պե տու թյան և քա ղա քա շի-
նու թյան վար չու թյան պն դում երն այն մա սին, որ Հո ղա մա սը գտն վում է բազ մաբ նա կա րան 
շեն քի ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման բա կային տա րած քում և Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի նա-
խագ ծով գտն վում է բարձ րա հարկ բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման գո տում, որ պի սիք Հո ղա մա սի՝ 
ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծում ը նդ գրկ ված լի նե լու փաս տը հաս տա տող մաս նա գի-
տա կան կամ ի րա վա կան հիմ ա վո րում եր հա մար վել չեն կա րող: Ա վե լին՝ Դա տա րանն ի րա-
կա նաց րել է տե ղազն նու թյուն և առ կա է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն, ո րոնց արդյունք-
նե րով հերք վել է Հո ղա մա սը որ պես ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք օգ տա գոր ծե լու հնա-
րա վո րու թյու նը, ա ռա վել ևս, որ այն սահ մա նա զատ ված է ցան կա պա տով: Հայց վո րին սե փա-
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կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մասն օ տար վել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
կող մից, ի սկ վի ճե լի Հո ղա մա սը, որ պես ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք օգ տա գոր ծե լու 
ու ղ ղու թյամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը հա վակ նու թյուն ներ չի ու նե ցել: 

Հո ղա մա սը չի հա մա պա տաս խա նում ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հող հա մար վե լու՝ ՀՀ հո-
ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պայ ման նե րին: 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը չի հիմ ա վո րել իր այն պն դու մը, թե ին չու Եզ րա կա ցու թյամբ 
չի կա րող հաս տատ վել Հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կում ե րի շար քում լի նե լու փաս տը:

 Հո ղա մասն ու ղ ղա կի վա ճառ քի են թա կա լի նե լու վե րա բե րյալ իր եզ րա կա ցու թյան հիմ քում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դրել է ոչ մի այն Եզ րա կա ցու թյու նը, այլև գոր ծում ե ղած ա պա ցույց-
նե րի հա մակ ցու թյու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հո ղա մա սը հայց վո րից 
բա ցի այլ ան ձի օ տա րելն ան հնա րին է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2016 թվա կա նի թիվ 550-Ն 
ո րոշ ման 1-ին կե տի 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ են թա կե տե րում նշ ված հիմ քե րով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա՝ Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նը խնդ րել է մեր ժել վճ ռա բեկ բո ղո քը:

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 ևան, Կենտ րոն, Մաշ տո ցի պո ղո տա 15/5 տա րած քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

պատ կա նում է Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին (սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 
30102017-01-130 վկա յա կան) (հա տոր 1, գ.թ. 6):

2) 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 պետ Մ. Ա ղա բե կյա նը 11.12.2018 թվա կա նին Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին 
հաս ցե ագր ված թիվ 18-06/1-18-10513 գրու թյամբ տե ղե կաց րել է, որ Մաշ տո ցի պո ղո տա 15/5 
հաս ցե ին կից գտն վող լրա ցու ցիչ հո ղա մա սը բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քե րի ը նդ հա նուր 
օգ տա գործ ման բա կային տա րած քում է և ոչ մի սուբյեկ տի, այդ թվում նաև՝ Դա վիթ Մե լիք-Ս-
տե փա նյա նին, տրա մադր վել չի կա րող (հա տոր 1, գ.թ. 5):

3) 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 պետ Մ. Ա ղա բե կյա նը 26.02.2019 թվա կա նի թիվ 18-06/162 գրու թյամբ 
հայտ նել է, որ Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ 
Մաշ տո ցի պո ղո տա 15/5 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սին կից՝ 28 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը 
(Հո ղա մաս) ՀՀ կա ռա վա րու թյան 15.12.2005 թվա կա նի թիվ 2330-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ 
Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծով բնա կա վայ րե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան (կա-
տե գո րի այի) խա ռը կա ռու ցա պատ ման գո տում է, ո րն իր մեջ նե րա ռում է և՛ բնա կե լի, և՛ հա սա-
րա կա կան կա ռու ցա պա տում՝ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք նե րի հա վա սա րա չափ հա-
մադ րու թյամբ: Հո ղա մասն ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման է, ը նդ գրկ ված է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 
60-րդ հոդ վա ծի սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում (6-րդ կետ) և են թա կա չէ օ տար ման (մաս նա-
վո րեց ման): Ը նդ ո րում, Հո ղա մա սը նե րառ ված չէ Մաշ տո ցի պո ղո տա 15 բազ մաբ նա կա րան 
բնա կե լի շեն քի զբա ղեց րած հո ղա մա սի սահ ման նե րում, և գտն վում է Մաշ տո ցի պո ղո տա 15 և 
18 բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քե րի բա կային տա րած քում:

Գ րու թյա նը կից ներ կա յաց վել են Հո ղա մա սի տե ղադ րու թյան վե րա բե րյալ հա տա կագ ծե րը, 
հե տա գա յում նաև Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի գո տի ա վոր ման նա խագ ծից հատ ված ներ՝ Հո-
ղա մա սի նշագր մամբ (հա տոր 1, գ.թ. 2729, 31, 32, 5961):
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4) 11.12.2018 թվա կա նին կա յա ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Դա տա րա նը ո րո-
շել է Մաշ տո ցի պո ղո տա 15/5 հաս ցե ում նշա նա կել տե ղազն նու թյուն, ո րը ի րա կա նաց վել է 
27.03.2019 թվա կա նին՝ ժա մը 18:00-ին: 

Տե ղազն նու թյան ար դյուն քում Դա տա րանն ար ձա նագ րել է §(...) այդ տա րած քը չի կա րող 
ծա ռայել որ պես հրա պա րակ, փո ղոց, ճա նա պարհ, զբո սայ գի, պու րակ, այ գի կամ հա ման ման 
այլ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք: Այն տվյալ պա հին փաս տա ցի սահ մա նա զատ ված 
է ցան կա պա տով, ի սկ, (...) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը մինչ օ րս մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել 
տա րածքն այլ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու ու ղ ղու թյամբ¦, §(...) տվյալ տա րած քը, այս պես 
թե այն պես, փաս տա ցի օգ տա գործ վե լու է հայց վո րի կող մից¦ (հա տոր 1, գ.թ. 3741, 138, 139):

5) Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան « Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան 03.12.2019 թվա կա նի թիվ 21421907 Եզ րա կա ցու թյան հա-
մա ձայն՝ §(...) կախ ված հո ղա մա սի օգ տա գործ ման կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ ի րա վա սու 
մարմ ի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման պայ ման նե րից, ել նե լով զուտ շի նա րա րա տեխ նի կա կան 
տե սան կյու նից, նպա տա կա հար մար է բա ցա ռա պես օգ տա գոր ծել՝ Եր ևան քա ղա քի, Մաշ տո ցի 
պո ղո տայի թիվ 15/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյան հա մար, (2) (...) Եր ևան քա ղա քի, Մաշ տո-
ցի պո ղո տայի 15/5 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սին (վ կա յա կան թիվ 30102017-01-0130) կից 
գտն վող 07.05.2019 թվա կա նի հա տա կագ ծում նշ ված 32,35քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի դիր քի 
ռե լի ե ֆի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով, Եր ևան քա ղա քի, Մաշ տո ցի պո ղո տայի 15/5 
հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սին (վ կա յա կան թիվ 30102017-01-0130) տրանս պոր տային մի ջոց-
նե րով մո տեց ման որ ևի ցե այ լընտ րան քային հնա րա վո րու թյուն առ կա չէ, բա ցի Մաշ տո ցի պո-
ղո տայի 15/5 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սին (վ կա յա կան թիվ 30102017-01-0130) կից գտն վող 
07.05.2019 թվա կա նի հա տա կագ ծում նշ ված 32,35քմ հո ղա մա սից (...) 32,35քմ մա կե րե սով 
հո ղա մա սը չի հան դի սա նում կա ռու ցա պատ ման գո տի: Ո ւս տի, այն չի կա րող կա ռու ցա պատ-
վել, թե՝ Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նի կող մից, թե՝ այլ ան ձի կող մից, (...) նշ ված 32,35քմ մա-
կե րե սով հո ղա մա սում այլ ան ձի կող մից որ ևէ քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա-
ցու մը կհան գեց նի՝ Եր ևան քա ղա քի, Մաշ տո ցի պո ղո տայի 15/5 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սի 
(վ կա յա կան թիվ 30102017-01-0130) սահ ման նե րում գտն վող 32,35քմ ար տա քին և 28,0 քմ 
ներ քին մա կե րե սով շի նու թյան շա հա գործ ման, ան վտան գու թյան, սեյս մա կա յու նու թյան կամ 
սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված նոր մե րի խախտ ման կամ ը ստ նպա տա կային (գոր ծառ նա կան) նշա նա կու թյամբ շի-
նու թյան օգ տա գոր ծե լու հե տա գա ան հնա րի նու թյան¦ (հա տոր 1, գ.թ. 8388):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
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՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տի ի մաս տով, 
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 և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի, ի նչ պես նաև ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի կա պակ ցու թյամբ, առ կա է 
ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր։ 

Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
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ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը՝ որ ևէ հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգրքի 
60-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հո ղե րի կազ մում ը նդ գրկ ված լի նե լու հարց քն նար կե լիս ա րդյո՞ք 
դա տա րանն ի րա վա սու է ի նք նու րույն ո րո շե լու դրա նպա տա կային նշա նա կու թյու նը կամ գնա-
հա տե լու սահ ման ված նպա տա կային նշա նա կու թյամբ այն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ի նք-
նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան  հա մա ձայն՝ ի րա վա կան պե տու թյու նում ի թիվս այլ նի՝ պե տա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան հիմ ա րար սկզ բունք է հան դի սա նում պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց ի րա վաuու թյու նը կա տա րե լու 
մի այն այն պիuի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված են ՀՀ Uահ մա նադ րու թյամբ 
կամ o րենք նե րով: Այս սկզ բունքն ամ րագր ված է օ րի նա կա նու թյան հիմ ա րար սկզ բուն քը 
սահ մա նող՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հո ղային հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման բնա գա վա ռում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կազ մում և հաս տա-
տում են հա մայն քի (բ նա կա վայ րի) գլ խա վոր հա տա կա գի ծը (այ սու հետ՝ գլ խա վոր հա տա կա-
գիծ), քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խա գիծն ու հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե ման, ի նչ-
պես նաև սահ մա նում և փո փո խում են հո ղե րի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու-
թյու նը՝ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հո ղե րի նպա տա-
կային նշա նա կու թյու նը, հո ղա տես քերն ու գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը և հո ղե րի օգ տա-
գործ ման նկատ մամբ սահ մա նա փա կում ե րը նշ վում են հա մայնք նե րի հո ղե րի օգ տա գործ ման 
սխե մա նե րում, գլ խա վոր հա տա կագ ծե րում:

 Շա րադր ված նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ հա մայն քի (բ նա կա վայ րի) գլ խա-
վոր հա տա կա գի ծը, քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խա գի ծը, հո ղե րի օգ տա գործ ման 
սխե ման կազ մե լու և հաս տա տե լու, ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գին հա մա պա տաս-
խան՝ հո ղե րի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը սահ մա նե լու և փո փո խե լու 
ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը: Ը նդ ո րում, հո-
ղե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան, հո ղա տես քե րի և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, հո ղե-
րի օգ տա գործ ման նկատ մամբ սահ մա նա փա կում ե րի վե րա բե րյալ նշում երն ար վում են հա-
մայնք նե րի հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րում և գլ խա վոր հա տա կագ ծե րում:

§Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում ի րա կա նաց վում է հա մայնք նե րում:

 Նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին ներն են հա մայն քի ա վա գա նին և հա մայն քի ղե կա վա րը (…):

§Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ղե կա վա րը քա ղա քա շի նու թյան և կո մու նալ տն տե սու թյան բնա-
գա վա ռում ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ սե փա կան լի ա զո րու թյուն նե րը՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կազ մում է հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան 
ծրագ րային փաս տաթղ թե րը՝ հա մայն քի (բ նա կա վայ րի) գլ խա վոր հա տա կա գի ծը և քա ղա քա-
շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խա գի ծը կամ դրանց փո փո խու թյուն ներն ու նա խագծ ման ա ռա-
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ջադ րանք նե րը:
 Քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րի կամ դրանց փո փո խու թյուն նե րի, ի նչ պես 

նաև նա խագծ ման ա ռա ջադ րանք նե րի նա խագ ծե րը, « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով ներ կա յաց նում է հա մայն քի ա վա գա նու 
հաս տատ մա նը:

§Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ղե կա վա րը հո ղօգ տա գործ ման բնա գա վա ռում ի րա կա նաց նում է 
հետ ևյալ սե փա կան լի ա զո րու թյուն նե րը՝ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով կազ մում 
է հա մայնք նե րի հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա ներն ու քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս-
տաթղ թե րը և ներ կա յաց նում հա մայն քի ա վա գա նու հաս տատ մա նը:

§Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 31-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ա վա գա նին նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ո րո շում է ըն դու նում 
հա մայն քի հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րը հաս տա տե լու մա սին:

Նշ ված նոր մե րից բխում է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը կազ մում և հա մայն քի ա վա գա նու հաս-
տատ մանն է ներ կա յաց նում հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո ղե րի նպա տա-
կային նշա նա կու թյան, հո ղա տես քե րի և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, հո ղե րի օգ տա գործ-
ման նկատ մամբ սահ մա նա փա կում ե րի վե րա բե րյալ նշում եր պա րու նա կող քա ղա քա շի նա-
կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րը, այն է՝ հա մայն քի (բ նա կա վայ րի) գլ խա վոր հա տա կա գի ծը, 
քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խա գի ծը և հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րը, ի սկ 
հա մայն քի ա վա գա նին ըն դու նում է դրանք հաս տա տե լու մա սին ո րո շում: Հա մայն քի քա ղա-
քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րը հաս տա տե լու մա սին հա մայն քի ա վա գա նու ո րոշ-
մամբ են հաս տատ վում այդ հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո ղե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը և դրանց օգ տա գործ ման նկատ մամբ նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե-
րը: Հետ ևա բար հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րը կազ մե լու, ի նչ պես 
նաև հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո ղե րի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը, հո-
ղա տես քե րը և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը սահ մա նե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված 
է հա մայն քի ղե կա վա րին, ի սկ դրանք հաս տա տե լու ի րա վա սու թյու նը՝ հա մայն քի ա վա գա նուն: 
Պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման որ ևէ այլ մար մին կամ պաշ տո նա տար ան ձ այդ 
ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված չէ, հետ ևա բար չի կա րող ի րա կա նաց նել այդ ի րա վա սու թյան հետ 
կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ:

« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում 
են «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քով:

 «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ե ն՝ 
Եր ևա նի ա վա գա նին (այ սու հետ՝ ա վա գա նի):

 «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 19-րդ և 20-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ ա վա գա նին ո րո շում է ըն դու նում Եր ևան քա ղա քի 
գլ խա վոր հա տա կագ ծի, դրա փո փո խու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև նա խագծ ման ա ռա ջադրան քի 
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վե րա բե րյալ, ո րո շում է ըն դու նում Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծին հա մա պա տաս-
խան մշակ ված՝ Եր ևան քա ղա քի ա ռան ձին տա րածք նե րի գո տի ա վոր ման նա խագծե րի, ի նչ-
պես նաև նա խագծ ման ա ռա ջադ րան քի վե րա բե րյալ:

 «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ ա վա գա նու հետ հա րա բե րու թյուն նե րում քա ղա-
քա պետն ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ սե փա կան լի ա զո րու թյուն նե րը՝ ա վա գա նուն է ներ կա յաց-
նում Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծի և դրա փո փո խու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև նա-
խագծ ման ա ռա ջադ րան քի նա խագ ծե րը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով, Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծին հա մա պա տաս խան մշակ ված 
Եր ևա նի ա ռան ձին տա րածք նե րի գո տի ա վոր ման, ի նչ պես նաև նա խագծ ման ա ռա ջադ րան քի 
նա խագ ծե րը:

 Քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րի մշակ ման և հաս տատ ման բնա գա վա ռում 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա վա սու թյան կա պակ ցու թյամբ շա րադր ված 
կա նո նա կար գում ե րը Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի ներ քո մեկ նա բա նե լու ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր 
հա տա կագ ծի վե րա բե րյալ ո րո շում ըն դուն վում է ա վա գա նու կող մից՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 
կող մից ներ կա յաց ված նա խագ ծի հի ման վրա: Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծի հի ման 
վրա և դրան հա մա պա տաս խան՝ մշակ վում են Եր ևա նի ա ռան ձին տա րածք նե րի գո տի ա վոր-
ման, ի նչ պես նաև նա խագծ ման ա ռա ջադ րան քի նա խագ ծե րը: Եր ևան հա մայն քի տա րածք-
նե րի գո տի ա վո րում ի րե նից են թադ րում է այդ հա մայն քի կամ դրա ա ռան ձին հատ ված նե րի 
տա րածք նե րի, հո ղա մա սե րի և այլ ան շարժ գույ քի օգ տա գործ ման պար տա դիր պա հանջ նե-
րի սահ մա նում՝ դրանց ի րա վա կան ռե ժի մին, նպա տա կային ու գոր ծա ռա կան նշա նա կու թյա-
նը, թույ լատր ված օգ տա գոր ծում ե րին հա մա պա տաս խան՝ «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն: 

Եր ևան հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո ղե րի նպա տա կային և գոր ծառ նա-
կան նշա նա կու թյու նը ո րո շե լու և դրանց օգ տա գործ ման նկատ մամբ սահ մա նա փա կում եր 
սահ մա նե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է Եր ևա նի քա ղա քա պե տին և ա վա գա նուն:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հո ղային հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման բնա գա վա ռում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րը գլ խա վոր հա տա կագ ծին, քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խագ ծին և հո ղե րի օգ տա-
գործ ման սխե մային հա մա պա տաս խան՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով տրա մադ րում ու հետ են վերց նում հա մայն քին և պե տու թյա նը սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սե րը:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պե տու թյան և հա մայնք նե-
րի սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րը տրա մադր վում են սե փա կա նու թյան, կա ռու ցա պատ ման 
կամ օգ տա գործ ման ի րա վուն քով: Պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող հո ղա մա սե րը կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով կա րող են տրա մադր վել այլ ան ձանց մի այն 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով, բա ցա ռու թյամբ սույն օ րենսգր քով սահ ման ված՝ պե տա կան 
և հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող այն հո ղա մա սե րի, ո րոնց տրա մադ րու մը 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ար գել ված է (…): 

Ըստ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի՝ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը հո ղա մա-
սե րը տրա մադ րում են նույն օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաս տատ ված 
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գլ խա վոր հա տա կագ ծե րին, քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խագ ծե րին ու հո ղե րի օգ-
տա գործ ման սխե մա նե րին հա մա պա տաս խան:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րում ե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ հա մայն քի սե փա կա նու թյա նը պատ կա նող որ ևէ հող այլ ան ձի կա րող է փո խանց վել այն 
դեպ քե րում մի այն, ե թե այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով տրա մադ րելն ար գել ված չէ օ րեն-
քով: Քա նի որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա վա սու թյանն է վե րա պահ-
ված կազ մե լու և հաս տա տե լու քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րը, ի րենց վար չա-
կան տա րած քում գտն վող որ ևէ հո ղի նկատ մամբ նա խա տե սե լու սահ մա նա փա կում եր, հողն 
ի սե փա կա նու թյուն այլ ան ձի հանձ նե լու հար ցի լու ծու մը ևս վե րա պահ վել է այդ մար մին նե րին: 
Մինչ հա մայն քին կամ պե տու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սերն 
այլ ան ձի փո խան ցե լը, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը կրում են ի րենց կազ մած 
և տի րա պետ ման ներ քո գտն վող գլ խա վոր հա տա կա գի ծը, քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր-
ման նա խա գի ծը ու հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րը հե տա զո տե լու պար տա կա նու թյուն: 
Այդ պի սի պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լը կապ ված է հո ղա մա սի նկատ մամբ սահ մա նա փա-
կում եր առ կա չլի նե լու փաս տը պար զե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ի սկ սահ մա նա փա կում ե-
րի մա սին նշում եր պա րու նա կում են հենց քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րը: 
Ե թե հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող որ ևէ հո ղի նկատ մամբ քա ղա քա շի նա կան 
ծրագ րային փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված է որ ևէ սահ մա նա փա կում, ին չը ՀՀ հո ղային 
օ րենսգրքով ար գե լում է այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով այլ ան ձանց տրա մադ րե լը, ա պա 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մինն ար դեն կաշ կանդ ված է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 
57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ար գել քով և այդ հո ղը չի կա րող տրա մադ րել որ-
ևէ քա ղա քա ցու կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի: Մինչ հողն այլ ան ձի տրա մադ րե լը քա ղա քա-
շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թերն ու սում ա սի րե լու պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լով 
օ րենս դի րը հե տապն դում է ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ու նե ցող հո ղա մա սե րի պահ պա նու թյունն 
ա պա հով վե լու նպա տակ:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հո ղային ֆոն դը, ը ստ նպա տա կային նշա նա կու թյան (կա տե գո րի ա նե րի), 
դա սա կարգ վում է նաև բնա կա վայ րե րի:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րի հո ղեր են 
հա մար վում բնա կա վայ րե րի զար գաց ման, կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար բա րեն պաստ մի-
ջա վայ րի ստեղծ ման, կա ռու ցա պատ ման, բա րե կարգ ման հա մար նա խա տես ված հո ղե րը:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րի հո ղե րը, 
ը ստ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, դա սա կարգ վում են բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման, հա սա-
րա կա կան կա ռու ցա պատ ման, խա ռը կա ռու ցա պատ ման, ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղե րի 
և այլ հո ղե րի:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րի հո ղե րի դա սա կար գու մը, ը ստ գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյան, սահ ման վում է գլ խա վոր հա տա կագ ծե րով և քա ղա քա շի նա կան 
գո տի ա վոր ման նա խագ ծե րով:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ար գել վում է քա ղա քա ցի նե րին և ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խան ցել պե տա կան և հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող այն հո ղա մա սե րը, ո րոնք՝

1) պատ մա կան և մշա կու թային ար ժեք նե րի օբյեկտ ներ են, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նյայց 
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Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցուն (Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ մի ած նին) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
փո խանց ված և փո խանց վող ե կե ղե ցի նե րի և ե կե ղե ցա պատ կան կա ռույց նե րի կա ռու ցա պատ-
ման և սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ հո ղա մա սե րի.

2) բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րից պե տա կան բնա կան ար գե լոց ներ են, 
բնու թյան պե տա կան ար գե լա վայ րեր, բնու թյան հու շար ձան ներ, ազ գային զբո սայ գի ներ, ծա-
ռա բա նա կան զբո սայ գի ներ, բու սա բա նա կան այ գի ներ, ի նչ պես նաև այդ նպա տակ նե րի հա-
մար պա հես տա վոր ված տա րածք ներ.

3) օ րեն քով պաշտ պան վող սա նի տա րա կան պահ պա նու թյան տա րածք նե րի սահ ման նե րի 
շր ջա նում բու ժիչ-ա ռող ջա րա նային վայ րեր են, ո րոնց ցան կը սահ մա նում է կա ռա վա րու թյու նը.

4) զբա ղեց ված են պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ան տա ռով.
5) պե տա կան մե լի ո րա տիվ հա մա կար գե րի կամ ջրային ֆոն դի կազ մի մեջ մտ նող ջրային 

օբյեկտ նե րի հո ղեր են, ո րոնց ցան կը սահ մա նում է կա ռա վա րու թյու նը.
6) բնա կա վայ րե րում ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղեր են (հ րա պա րակ ներ, փո ղոց ներ, 

ճա նա պարհ ներ, գե տա փեր, զբո սայ գի ներ, պու րակ ներ, այ գի ներ, լո ղա փեր և ը նդ հա նուր 
օգ տա գործ ման այլ տա րածք ներ).

7) պե տու թյան կող մից հաշ վառ ված և գրանց ված օգ տա կար հա նա ծո նե րի տե ղադր վա ծու-
թյուն ներ են.

8) են թարկ ված են ռա դի ոակ տիվ և քի մի ա կան աղ տոտ ման, կեն սա ծին վա րակ ման.
9) կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կով տրա մադր ված են պե տա կան գի տա հե տա զո տա-

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին (կր թա կան, սե լեկ ցի ոն և այլն)՝ մինչև սահ ման ված կար գով 
դրանց լու ծա րու մը.

10) զբա ղեց ված են ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման ա րո տա վայ րե րով, ա նա սուն նե րի ան ցա տե-
ղե րով, ճա նա պարհ նե րով, բնա կան ջր հոր նե րով, աղ բյուր նե րով և տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի ո րոշ մամբ, այլ օբյեկտ նե րով.

11) ջրային օբյեկտ նե րի և ա վա զան նե րի ա ռափ նյա շեր տե րի, ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 
ավ տո մո բի լային, եր կա թու ղային ճա նա պարհ նե րի, խո ղո վա կա շա րային և այլ տրանս պոր տի 
հա մար ա ռանձ նաց ված շեր տե րի, է լեկտ րա հա ղոր դիչ գծե րի, մայ րու ղային ջրա մա տա կա րար-
ման և ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի, գա զա տար նե րի, ջրանցք նե րի, ի նչ պես նաև դրանց 
հե ռան կա րային զար գաց ման հա մար ա ռանձ նաց ված (պա հես տա վոր ված) հո ղեր են.

12) վի ճե լի տա րածք ներ ե ն՝ մինչև վե ճե րի լու ծու մը.
13) հա տուկ նշա նա կու թյան հո ղեր, պե տա կան կամ հա մայն քային գե րեզ մա նատ ներ են, 

բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի (…):
ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծում հս տակ թվարկ ված են պե տա կան և հա մայն-

քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող այն հո ղե րը, ո րոնք քա ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խանց վել չեն կա րող: Այդ պի սի սահ մա նա փա-
կում նա խա տե սե լը պայ մա նա վոր ված է այդ հո ղե րի՝ հան րային, մշա կու թային, է կո լո գի ա կան, 
սա նի տա րա կան, գի տա հե տա զո տա կան կամ այլ հա տուկ նշա նա կու թյամբ, ի նչ պես նաև հան-
րու թյան ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյան կամ կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի պահ-
պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա հան գում է, որ քա ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով փո խանց ման են թա կա չեն նաև բնա կա վայ րե րում ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 
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հո ղե րը, այդ թվում՝ հրա պա րակ նե րը, փո ղոց նե րը, ճա նա պարհ նե րը, գե տա փե րը, զբո սայ-
գի նե րը, պու րակ նե րը, այ գի նե րը, լո ղա փե րը և ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման այլ տա րածք նե րը: 
ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տում օգ տա գործ ված՝ §ը նդ հա նուր օգ տա-
գործ ման հո ղեր¦ բա ռա կա պակ ցու թյու նից պարզ է, որ դրանք ը նդ հա նուր՝ հան րու թյան լայն 
շեր տե րի կող մից օգ տա գործ ման են թա կա հո ղեր են, և նա խա տես ված են բնա կա վայ րե րի 
զար գաց ման, կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ստեղծ ման, կա ռու ցա-
պատ ման և բա րե կարգ ման հա մար: Հան րային կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե նա լու պատ ճա-
ռով էլ դրանք քա ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
փո խանց ման և նրանց կող մից մի անձ նյա տի րա պետ ման ու օգ տա գործ ման են թա կա չեն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծում թվարկ-
ված հո ղե րը քա ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
փո խան ցե լու սահ մա նա փա կու մը նույն օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
այն ար գելք նե րից է, ո րը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին կաշ կան դում է այլ 
ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով տրա մադ րել դրանք: Ե թե քա ղա քա շի նա կան ծրագ-
րային փաս տաթղ թերն ու սում ա սի րե լիս տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի նը պար զում 
է, որ քա ղա քա ցին կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը ցան կա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վունք 
ձեռք բե րել բնա կա վայ րե րում ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հող սահ ման ված հո ղե րի, օ րի նակ՝ 
հրա պա րա կի կամ պու րա կի նկատ մամբ, ա պա վեր ջինս ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 57-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ար գել քի ու ժով պար տա վոր է մեր ժել այդ դի մու մը՝ նույն 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով այդ պի սի հո ղե րի նկատ մամբ սահ մա նա փա կում նա-
խա տես ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ան դրա դար ձել է հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր-
քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում ը նդ գրկ ված լի նե լու կամ 
չլի նե լու մա սին հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադ րե լու ի րա վա սու սուբյեկ տի 
հար ցին և ար տա հայ տել ի րա վա կան այն դիր քո րո շու մը, որ §(...) հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում ը նդ գրկ ված լի-
նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է տրա մադր վել 
հա մայն քի ղե կա վա րի (կամ վեր ջի նիս աշ խա տա կազ մի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան-
ման) կող մից: Նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է բո վան դա կի ՀՀ 
հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան կե տը, ո րին վե րա բե րում է սահ մա-
նա փա կու մը¦ (տե՛ս, Գևորգ Քի շո յանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Եր ևան տա րած քային ստո րա բա ժան ման, եր րորդ ան ձ Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4566/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
04.09.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը և զար գաց նե լով այն, Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, ի րա-
կա նաց նե լով հա մայն քի գլ խա վոր հա տա կագ ծի և գո տի ա վոր ման նա խագ ծի մշակ ման և 
հաս տատ ման, հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող հո ղե րի նպա տա կային և գոր ծառ-
նա կան նշա նա կու թյու նը սահ մա նե լու գոր ծըն թաց ներ, հո ղա մա սե րի տե ղադ րու թյան, դրանց 
նպա տա կային նշա նա կու թյան և ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում ը նդ գրկ ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե րյալ հա վաս տի և 
ար ժա նա հա վատ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րող վար չա կան մար մին ներ են:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծի 
հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի հա մա ձայն, պետք է հաս տատ-
վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով։ 

Ինչ պես նշ վեց, ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծով և §Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի մի շարք հոդ ված նե րով հա մայն քի (բ նա կա վայ րի) գլ խա վոր հա տա կա գի-
ծը, քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խա գիծն ու հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե ման կազ-
մում և հաս տա տում, նաև հո ղե րի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը սահ մա-
նում և փո փո խում են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, ի սկ Եր ևան հա մայն քում՝ 
«Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 19-րդ և 20-րդ կե տե րի և «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի քա ղա քա-
պետն ու ա վա գա նին:

Նշ ված նոր մե րով սպա ռիչ և հս տակ սահ ման ված է այն մար մի նը (պաշ տո նա տար ան-
ձը), ո րը լի ա զոր ված է կազ մե լու և հաս տա տե լու կոնկ րետ հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան 
ծրագրային փաս տաթղ թե րը և այդ փաս տաթղ թե րով սահ մա նե լու հո ղե րի նպա տա կային և 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րան նե-
րը, հան դի սա նա լով դա տա կան իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյամբ կամ որ ևէ օ րեն քով ի րա վա սու չեն ո րո շե լու որ ևէ հո ղի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան 
նշա նա կու թյու նը կամ գնա հա տե լու այդ նպա տա կային նշա նա կու թյամբ հո ղա մասն օգ տա-
գոր ծե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը: Հո ղա մա սի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը, ու ս տիև 
ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում 
ը նդ գրկ ված լի նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ վել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի 
կող մից ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րով՝ գլ խա վոր հա տա կագ ծե րով, քա ղա քա շի նա կան գո-
տի ա վոր ման նա խագ ծե րով, հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րով: Դա տա րանն ի րա վա սու է 
ստու գե լու ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի 
ցան կում հո ղա մասն ը նդ գրկ ված լի նե լու փաս տի վե րա բե րյալ մարմ ի կող մից տր ված փաս-
տաթղ թի օ րի նա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև դրա վե րա բե րե լի ու թյու նը և ար ժա նա հա վա տու-
թյու նը վե րա բե րե լի փաս տին։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա րա նը սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ-
ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա պա-
ցույց ներ են վկայի ցուց մուն քը, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը (ցուց մուն քը), գրա վոր ա պա-
ցույց նե րը, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմ ված ներ քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գոր-
ծի քն նու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման 
նպա տա կով դա տա րա նը կա րող է կող մի (կող մե րի) միջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ նու-
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թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կել, ո րը կա րող է հանձ նա րար վել կա՛մ մաս նա գի տաց ված 
փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյա նը, կա՛մ փոր ձա գե տին։

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում, ո րով սահ ման վում են հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե 
փոր ձա գե տը փոր ձաքն նու թյուն կա տա րե լիս պար զում է գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ նրան հար ցեր չեն ա ռա ջադր վել, 
ա պա նա ի րա վունք ու նի այդ հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ հետ ևու թյուն ներն ար տա ցո լե լու 
իր եզ րա կա ցու թյու նում։

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հրա պա րակ վում է, 
հե տա զոտ վում դա տա կան նիս տում և գնա հատ վում մյուս ա պա ցույց նե րի հետ։

 Շա րադր ված նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ դա տա րանն ի րա վունք ու նի գոր ծի 
քն նու թյան ժա մա նակ ծա գող և հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման 
նպա տա կով նշա նա կել փոր ձաքն նու թյուն՝ իր ո րոշ մամբ սահ մա նե լով հար ցե րի ցան կը և բո-
վան դա կու թյու նը: Ը նդ ո րում, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ա պա ցույ ցի տե սակ է, ի սկ դա-
տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ ա վո րող, ի նչ-
պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զում է բա ցա ռա պես ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք դա տա-
րա նը պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում ե ղած մյուս բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմ ված ներ քին հա մոզ մամբ: Այ սինքն` փոր ձաքն նու-
թյան նշա նա կում ի նք նան պա տակ չէ և չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ (տե’ս, «Օ րի ենթ Սթոն» 
ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ-ի և մյուս նե րի թիվ Ա ՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան, որ պես ա պա ցույ ցի ա ռան ձին տե սա կի, 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փոր ձա գե տի եզ-
րա կա ցու թյու նը գնա հատ վում է ը նդ հա նուր հի մունք նե րով և, ի նչ պես գոր ծով ձեռք բեր ված 
ցան կա ցած այլ ա պա ցույց, այն են թա կա է գնա հատ ման գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց նե րի 
հետ հա մակ ցու թյան մեջ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստու գե լու ոչ մի այն փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյան տրա մա բա նու թյու նը, այլ նաև կա տար ված հե տա զո տու թյան գի տա կան հիմ-
նա վոր վա ծու թյան աս տի ճանն ու կա տար ված հետ ևու թյուն նե րի լրի վու թյունն ու հա վաս տի ու-
թյու նը: Ը նդ ո րում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը որ ևէ ա ռա վե լու թյուն չու նի գոր ծում առ կա 
մյուս ա պա ցույց նե րի նկատ մամբ և են թա կա է գնա հատ ման ը նդ հա նուր կար գով՝ վե րա բե րե-
լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից: Այ դու հան դերձ ա պա-
ցույ ցի յու րա քան չյուր տե սակ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ին չը կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել ա պա ցույ ցի կազ մա վոր ման բնույ թով, աղ բյու րով, ար տա հայտ ման ձևով և այլ 
գոր ծոն նե րով: Հետ ևա բար ան գամ ը նդ հա նուր կար գով գնա հա տում ան հրա ժեշտ է ի րա կա-
նաց նել այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ: 

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան՝ որ պես ա պա ցույ ցի գնա հատ ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ա ռանձ նաց րել է այն հիմ ա կան չա փո րո շիչ-
նե րը, ո րոնք են թա կա են կի րառ ման վե րոն շյալ ա պա ցույ ցի գնա հա տու մը վե րա բե րե լի ու թյան, 
թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից ի րա կա նաց նե լիս:

 Վե րա բե րե լի ու թյան ա ռու մով  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս նախ ևա ռաջ 
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պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցե րը որ քա նով 
նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար, ա պա մի այն ան դրա դառ նալ այդ հար ցադ րում-
նե րի վե րա բե րյալ ար ված եզ րա հան գում ե րին: Ը նդ ո րում, հար ցադ րում ե րի բո վան դա կու-
թյու նը ոչ մի այն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան վե րա բե րե լի ու-
թյան գնա հատ ման տե սան կյու նից, այլև կար ևոր վում է եր կու և ա վե լի եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
պա րա գա յում դրանց միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը վեր հա նե լու ա ռու մով:

 Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը թույ լատ րե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա հատ ման են թար-
կե լիս ա ռաջ նա հերթ կար ևոր վում է փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա կա վո րու մը 
և ձեռն հա սու թյու նը, նշ ված ան ձի օբյեկ տի վու թյու նը, սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գի 
պահ պան ված լի նե լը, հե տա զո տու թյան ըն թաց քի և ար դյունք նե րի պատ շաճ դա տա վա րա կան 
ձևա կեր պու մը: 

Ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տում ի րա-
կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րի գի-
տա կան հիմ ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված նյու թի ո րա-
կը և բա վա րա րու թյու նը, ե լա կե տային տվյալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի հետ ևու թյուն նե րի 
փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` փոր ձաքն նու թյա նը ներ կա 
գտն վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, եզ րա կա ցու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը գոր ծում 
առ կա այլ ա պա ցույց նե րին (տե´ս, « Կա նա չա պա տում» ՊՓ ԲԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Հով հան նես Ե ղյանն ը նդ դեմ Կա րեն Ա խի կյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԷԴ/1284/02/12  քա-
ղա քա ցի ա կան  գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ  դա տա րա նի 17.07.2015 թ վա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ  փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա հա տու-
մը պետք է կա տա րել այն պես, որ ամ բողջ եզ րա կա ցու թյու նը, այլ ոչ թե այդ եզ րա կա ցու թյան 
ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րը գնա հատ վեն որ պես մեկ ա պա ցույց (տե´ս, 
Ռա ֆայել Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ Սեյ րան Վար դա նյա նի ի րա վա հա ջորդ ներ Ար թուր և Ան ժե լա 
Վար դա նյան նե րի թիվ ԿԴ1/0133/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Շա րադր վա ծից բխում է, որ որ ևէ հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ներ քո գտն վե լու հարց քն նար կե լիս՝ փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու դեպ քում, դա տա րան նե րը պետք է փոր ձա գե տին ա ռա ջադ րեն հար ցադ րում այն 
մա սին, թե ա րդյոք խնդ րո ա ռար կա հո ղա մա սը հա մընկ նում է նշ ված հոդ վա ծով սահ ման-
ված հո ղե րից որ ևէ մե կի հետ: Այ սինքն՝ քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րով ո րո-
շա կի նպա տա կային նշա նա կու թյուն ու նե ցող հո ղա մասն ա րդյո՞ք չի նույ նա նում ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով թվարկ ված հո ղե րից մե կի հետ: 

Ուս տի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կբա վա րա րի վե րա բե րե լի ու թյան՝ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից ներ կա յաց վող պա հան ջին, ե թե փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված լի նի կամ 
վեր ջինս ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հի ման վրա 
եզ րա կա ցու թյան մեջ ար տա ցո լի խնդ րո ա ռար կա հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-
րդ հոդ վա ծում նե րառ ված հո ղե րից որ ևէ մե կի հետ հա մընկ նե լու, այ սինքն՝ սահ մա նա փա-
կում ե րի ներ քո գտն վե լու, կամ հա կա ռա կի մա սին հետ ևու թյուն ներ: Ը նդ ո րում՝ հո ղա մա սի 
նպա տա կային նշա նա կու թյու նը փոր ձա գե տը պետք է բա ցա հայ տի բա ցա ռա պես քա ղա քա շի-
նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րի հի ման վրա: Վե րո շա րադ րյա լի ամ փոփ մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա-
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խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ներ քո գտն վե լու հարց քն նար կե լիս դա տա րան նե րը թույ-
լատ րե լի ա պա ցույց նե րի հի ման վրա ըն դա մե նը պետք է պար զեն դրա նպա տա կային և գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյունն ու հա տուկ գի տե լիք ներ պա հանջ վե լու դեպ քում՝ փոր ձա գե տի 
մի ջո ցով պար զեն այդ հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հո ղե րի հետ հա մընկ նե լու հար ցը: Ար դյուն քում՝ ե թե խնդ րո ա ռար կա հո ղա մասն իր նպա տա-
կային նշա նա կու թյամբ հա մընկ նում է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված 
հո ղե րից մե կի հետ, ա պա այն այդ նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի 
շար քում է: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա րան նե րը թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րի հի ման վրա ի րա վա-
սու են գնա հա տե լու այն հար ցը, թե վե ճի ա ռար կա՝ կոնկ րետ նպա տա կային նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հո ղա մա սը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով թվարկ ված հո ղե րի շար քում 
ը նդ գրկ ված է, թե ոչ: Ե թե նման հա մե մա տու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը հան գում է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ խնդ րո ա ռար կա՝ ո րո շա կի նպա տա կային նշա նա կու թյուն ու նե ցող հո ղը 
հա մընկ նում է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հո ղե րից որ ևէ մե կի 
հետ, ա պա այն որ ևէ քա ղա քա ցու կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով տրա մադր վել չի կա րող՝ ան կախ այդ նպա տա կային նշա նա կու թյամբ հողն օգ տա գոր ծե-
լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան կամ մաս նա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյու նից կամ դա տա րա նի հա մոզ մուն քից: 

Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի հար ցը պար զե լու տե սան կյու նից դա տա-
րան նե րի ի րա վա սու թյու նը սահ մա նա փակ է, և նե րա ռում է վե ճի ա ռար կա հո ղի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը բա ցա հայ տե լու և այն ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով թվարկ ված 
հո ղե րի հետ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Վե րոն շյալ 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՝ Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի Մաշ-

տո ցի պո ղո տա 15/5 հաս ցե ում գտն վող 32.35 քմ սե փա կան տա րած քի ան մի ջա պես մուտ քի 
դի մաց գտն վող՝ լրա ցու ցիչ 28 քմ մա կե րե սով Հո ղա մասն ու ղ ղա կի վա ճառ քով Դա վիթ Մե լիք-
Ս տե փա նյա նին օ տա րե լու վե րա բե րյալ վեր ջի նիս դի մու մը Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող-
մից մերժ վել է Հո ղա մա սը բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քե րի ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 
բա կային տա րած քում լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

 Դի մե լով դա տա րան՝ Դա վիթ Մե լիք-Ս տե փա նյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նին ըն դու նե լու բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ՝ Հո ղա մասն ի րեն ու ղ ղա կի 
վա ճառ քով օ տա րե լու մա սին, և որ պես հետ ևանք վե րաց նել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
11.12.2018 թվա կա նի թիվ 18-06/118-10513 ո րո շու մը:

 Դա տա րա նը 25.02.2020 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է այն պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ, որ Հո ղա մա սը §(...) չի կա րող ծա ռայել որ պես հրա պա րակ, փո ղոց, ճա նա պարհ, զբո-
սայ գի, պու րակ, այ գի կամ հա ման ման այլ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք: Այն տվյալ 
պա հին փաս տա ցի սահ մա նա զատ ված է ցան կա պա տով, ի սկ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը 
մինչ օ րս մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել տա րած քը այլ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու ու ղ ղու թյամբ: 
Տե ղազն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի հա մար պարզ դար ձավ, որ տվյալ տա րած քը, այս-
պես թե այն պես, փաս տա ցի օգ տա գործ վե լու է հայց վո րի կող մից: Ար դյուն քում ան հաս կա նա լի 
է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի մո տե ցում առ այն, որ դա չպետք է օ տար վի հայց վո րին և 
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պետք է օգ տա գործ վի որ պես ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք այն պայ ման նե րում, ե րբ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը, ու նե նա լով բա վա րար լի ա զո րու թյուն ներ, չի ձեռ նար կել որ ևէ 
մի ջոց այդ ու ղ ղու թյամբ և չու նի որ ևէ նա խա գիծ տվյալ հատ վա ծի հա մար: Պա տաս խա նո ղի 
դիր քո րո շու մից պարզ չէ նաև՝ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման կոնկ րետ որ պես ի նչ տա րածք կա-
րող է ծա ռայել խնդ րո ա ռար կա հո ղա մա սը¦:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է Հո ղա մա սի նպա տա կային օգ տա գործ ման վե-
րա բե րյալ Դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րը և ան փո փոխ է թո ղել Դա տա րա նի վճի ռը՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ §(...) վե ճի ա ռար կա հո ղա մա սը կից է հայց վո րին սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող կա ռու ցա պատ ված հո ղա մա սին, նույն չա փի է, որ պես ա ռան ձին գույ քային 
մի ա վոր ա ճուր դային կար գով դրա օ տա րու մը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2016 
թվա կա նի թիվ 550-Ն ո րոշ ման չա փա նիշ նե րի, ան հնար է, հո ղա մա սը նե րառ ված չէ Հո ղային 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խանց ման ոչ 
են թա կա հո ղա տե սակ նե րի ցան կում: Ո ւս տի առ կա են Հո ղային օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 8-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րը՝ տվյալ հո ղա մա սը հայց վո րին ու ղ ղա կի վա-
ճա ռե լու հա մար¦: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի այն փաս տար կը, որ Հո ղա մա սը գտն վում է 
բարձ րա հարկ բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման գո տում և բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր 
օգ տա գործ ման տա րածք է, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դի տել է ոչ հիմ ա վոր Եզ րա կա ցու թյան 
վկա յա կոչ մանն ու ղեկ ցող այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ §(...) հո ղա մա սում չի կա րող բազ-
մաբ նա կա րան շենք կա ռուց վել, քա նի որ այն կա րող է հան գեց նել հայց վո րի օգ տա գործ ման և, 
ը ստ դրա, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախտ մա նը¦:

 Վե րո շա րադ րյա լից բխում է, որ դա տա րան նե րը, ի նք նու րույն գնա հա տե լով Հո ղա մա սի տե-
ղադ րու թյու նը, չափն ու փաս տա ցի վի ճա կը, և հիմք ըն դու նե լով դրանց կա պակ ցու թյամբ Եզ-
րա կա ցու թյամբ ար ված հետ ևու թյուն նե րը, հեր քել են Հո ղա մա սը` որ պես բնա կա վայ րե րում 
ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը, և հան գել այն ՀՀ 
հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծում նշ ված հո ղե րի կազ մում ը նդ գրկ ված չլի նե լու մա սին 
եզ րա կա ցու թյան: 

Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ ան դրա դառ-
նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում ե րի հիմ ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Հո ղա մա սի՝ բնա կա վայ րե րում ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք լի նե լու կամ չլի նե լու, 
այ սինքն՝ նպա տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, փաս տը հաս տա տող թույ լատ-
րե լի ա պա ցույց կա րող են լի նել Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կա գիծն ու գո տի ա վոր ման 
նա խա գի ծը: Ի նչ վե րա բե րում է Եզ րա կա ցու թյա նը, ա պա այն չի պա րու նա կում Հո ղա մա սի՝ 
ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հո ղե րի հետ հա մադր ման մի ջո ցով 
սահ մա նա փա կում ե րի ներ քո գտն վե լու կամ չգտն վե լու մա սին հետ ևու թյուն ներ, և բո վան-
դա կում է մի այն Հո ղա մա սը սահ ման ված նպա տա կով կամ հայց վո րից բա ցի այլ ան ձի կող-
մից օգ տա գործ վե լու հա վա նա կա նու թյան մա սին փոր ձա գե տի կար ծի քը: Եզ րա կա ցու թյու նը 
չի պա րու նա կում գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի վե րա բե րյալ հետ-
ևու թյուն ներ, ու ս տի այն չի բա վա րա րում եզ րա կա ցու թյանն ա ռա ջադր վող վե րա բե րե լի ու թյան 
պա հան ջին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այս գոր ծով առ կա Եզ րա կա ցու թյու նը 
Հո ղա մա սի՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ե րի ցան կում 
ը նդ գրկ ված լի նե լու փաս տի հաս տատ մա նը ծա ռայող վե րա բե րե լի ա պա ցույց չէ և այդ կա-
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պակ ցու թյամբ բո ղո քա բե րի փաս տար կը հիմ ա վոր ված է: 
Ինչ վե րա բե րում է այն փաս տե րին, որ Հո ղա մա սը սահ մա նա զատ ված է ցան կա պա տով, 

ի սկ Քա ղա քա պե տա րա նը մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել այն այլ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու 
ու ղ ղու թյամբ, ա պա դրանք չեն փո փո խում Հո ղա մա սի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը, ա ռա-
վել ևս՝ եր րորդ ան ձանց այն օ տա րե լու՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված սահ մա նա փա կու մը: 

Այ դու հան դերձ թե՛ Դա տա րա նը և թե՛ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ան տե սել են գոր ծում ե ղած՝ 
Եր ևան քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կագ ծից և Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի գո տի ա վոր ման նա-
խագ ծից ար ված հատ ված նե րը և ի րա կա նաց րել Հո ղա մա սի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան 
նշա նա կու թյան գնա հա տում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և այլ օ րենք նե րով չու նե նա լով այդ պի սի 
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու ի րա վա սու թյուն: Դա տա րանն ի րա վա սու չէր քն նարկ ման ա ռար կա 
դարձ նել Հո ղա մա սի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը կամ ար դեն սահ ման ված նպա տա կային 
նշա նա կու թյամբ Հո ղա մասն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ այդ ի րա վա սու թյու-
նը ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, §Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա-
սին¦ ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 31-րդ կե տի, 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վե րա պահ ված է տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րին, ի սկ Եր ևան քա ղա քում՝ «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 19-րդ և 20-րդ կե տե րի և 53-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տին և ա վա գա-
նուն: Դա տա րա նը պետք է ստուգ ման են թար կեր Հո ղա մա սի՝ քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային 
փաս տաթղ թե րով սահ ման ված նպա տա կային նշա նա կու թյու նը և ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 60-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հո ղե րի հետ հա մադ րում ա նե լու ար դյուն քում հան գեր այն քա-
ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով չփո խան ցող հող 
լի նե լու կամ չլի նե լու մա սին եզ րա կա ցու թյան: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան ներն այդ փաս-
տը ստուգ ման ա ռար կա չեն դարձ րել, այլ ի րա կա նաց րել են Հո ղա մա սի նպա տա կային և գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյան ի նք նու րույն սահ մա նում և գնա հա տում, որ պի սի ի րա վա սու թյամբ, 
ի նչ պես նշ վեց, օ ժտ ված չեն ե ղել:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո շա րադ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Այս պի սով, 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 և գործն ամ բողջ ծա վա լով նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար:

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-
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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 այն, 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 քն նու 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 
06.04.2021 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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 ԼԴ1/0030/01/16

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

   
2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 3-ին                                                                ք. Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ի գո րի Ե ղի նյա նի վե-
րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-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. 2016 թվա կա նի մար տի 9-ին Լո ռու մար զի դա տա խա զու թյու նում հա րուց վել է թիվ 

53200116 քրե ա կան գոր ծը՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րով։

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի` 2016 թվա կա նի մար տի 27-ի ո րոշ մամբ Է րիկ Ի գո րի Ե ղի նյա նը 
ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադրվել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ, 6-րդ կե տե րով ու 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով։

 Լո ռու 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 
մար տի 28-ի ո րոշ մամբ Է րիկ Ե ղի նյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է ը նտր վել կա-
լա նա վո րու մը:

2016 թվա կա նի հու լի սի 4-ին քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել է 
Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան (այ սու հետ` նաև Ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րան):

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ի դա տավճռով ամ բաս տա-
նյալ Է.Ե ղի նյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
և ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից՝ վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով: 
Ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ 
կե տե րով մեղ սագր ված ա րար քը վե րաո րակ վել է, նա մե ղա վոր է ճա նաչ վել նույն օ րենսգր քի 
119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, և նրա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազրկում` 2 (եր-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

135

կու) տա րի 7 (յոթ) ա միս 18 (տաս նութ) օր ժամ կե տով: Նշա նակ ված պատ ժի սկիզբը հաշ վե լով 
2016 թվա կա նի մար տի 25-ի ց՝ այն հա մար վել է կրած։ Ամ բաս տա նյալ Է.Ե ղի նյա նի նկատ մամբ 
կի րառ ված խա փան ման մի ջո ցը՝ կա լա նա վո րու մը, վե րաց վել է, և վեր ջինս ա զատ վել է կա լան-
քից դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում:

3. Մե ղադ րո ղի, ամ բաս տա նյա լի և նրա պաշտ պա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի հի ման վրա 
քն նու թյան առ նե լով քրե ա կան գոր ծը՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` նաև 
Վե րաքն նիչ դա տա րան) 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ին ո րո շում է կա յաց րել մե ղադ րո ղի բո-
ղո քը մեր ժե լու, ամ բաս տա նյա լի և նրա պաշտ պա նի բո ղոք նե րը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե-
լու, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ի դա տավ ճի ռը մաս նա կի ո-
րեն բե կա նե լու և փո փո խե լու մա սին: Ճա նաչ վել և հռ չակ վել է Է .Ե ղի նյա նի ան մե ղու թյու նը` ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում` ա րար քում 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով: Դա տավ ճի ռը մա ցած մա սով թողն վել է ան փո փոխ:

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են բերել ամ բաս-
տա նյալ Է .Ե ղի նյա նը, նրա պաշտ պան Հ. Հով սե փյա նը և ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ 
Դ. Մել քո նյա նը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի ո րո շում ե րով ՀՀ 
գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ. Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ է ըն դուն վել, ի սկ 
ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նի և նրա պաշտ պան Հ. Հով սե փյա նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վա րույթ 
ըն դու նե լը մերժվել է ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2021 թվա կա նի մար տի 9-ին ո րո շում է կա յաց րել վճ ռա բեկ բո ղո քի 
քն նու թյու նը գրա վոր ըն թա ցա կար գով ի րա կա նաց նել ու մա սին: 

Ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նը ներ կա յաց րել է վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան՝ խնդ րե լով մեր-
ժել ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը։

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

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

5. Ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
3-րդ, 6-րդ և 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ 
նա «2015 թվա կա նի հու նի սի 26-ից փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է գտն-
վել Գա վառ քա ղա քի բնակ չու հի Հաս միկ Սա րո յա նի հետ և հա մա տեղ բնակ վել Ստե փա նա վան 
քա ղա քի Ա շո տա բերդ 10/5 հաս ցե ի բնա կա րա նում: Իր հետ ա մուս նա ցած լի նե լու, ի նչ պես նաև 
ե կամ տի որ ևէ աղ բյուր չու նե նա լու ա ռու մով ի րե նից նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող 
կնոջ հետ կեն ցա ղային խն դիր նե րի շուրջ ձևա վոր ված ան բա րյա ցա կամ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա պակ ցու թյամբ, վրեժխն դիր լի նե լու շար ժա ռի թով, վեր ջի նիս մարմ ա կան և հո գե կան տա-
ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու դի տա վո րու թյամբ, նույն թվա կա նի օ գոս տո սի վեր ջից նոյեմ բե րի 
12-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, Է րիկ Ե ղի նյա նը հի շյալ բնա կա րա նում հա ճա խա կի ձեռ-
քե րով և ոտ քե րով հար վա ծել է Հաս միկ Սա րո յա նի մարմ ի տար բեր մա սե րին, քա շել մա զե րը` 
այդ կերպ նրան պար բե րա բար պատ ճա ռե լով նաև ու ժեղ ցավ:

 Բա ցի այդ, հաս տա տա պես ի մա նա լով, որ Հաս միկ Սա րո յա նը ման կուց սաս տիկ վա խե-
նում է կա տու նե րից, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում բազ միցս կա տու է մո տեց րել նրա դեմ քին, 
նե տել վրան, ը նդ հուպ գցել ծո ցը և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը շա րու նա կել այն քան ժա մա նակ, 
մինչև Հաս միկ Սա րո յա նին հասց րել է ու շագ նա ցու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ի րե նից նյու թա-
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կան կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող կնո ջը պար բե րա բար տևա կան ժա մա նակ զր կել է սն վե լու 
հնա րա վո րու թյու նից` նրան ստի պե լով բա վա րար վել մի այն գոլ ջուր խմե լով, ի սկ ի նքն այդ ըն-
թաց քում ցու ցադ րա բար սն վել է նրա ներ կա յու թյամբ` ան տե սե լով կնոջ խիստ քաղ ցած լի նելն 
ու սնունդ ա ղեր սե լը: Նկա րագր ված իր այդ գոր ծո ղու թյուն նե րով Է րիկ Ե ղի նյա նը, դրս ևո րե-
լով ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, դի տա վո րու թյամբ հո գե կան և մարմ ա կան տա ռա պանք ներ է 
պատ ճա ռել Հաս միկ Սա րո յա նին: 

Է րիկ Ե ղի նյա նը նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում, Հաս միկ Սա րո յա նի նկատ մամբ գոր ծադ-
րե լով նաև կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր ֆի զի կա կան և հո գե կան բռ նու-
թյուն ներ, նրան պար բե րա բար են թար կել է ծե ծի, մշ տա պես հս կել և իր ան պատ ժե լի ու թյան 
վե րա բե րյալ պատ րանք ներ ստեղ ծե լով ու սպառ նա լով, որ դա տի կտա կամ կվ ա սի Հաս միկ 
Սա րո յա նին և հա րա զատ նե րին, վեր ջի նիս ար գե լա փա կել է իր բնա կա րա նում` զր կե լով ա զատ 
տե ղա շարժ վե լու, հա րա զատ նե րի և շր ջա պա տի հետ ա ռանց իր ներ կա յու թյան հա ղոր դակց-
վե լու հնա րա վո րու թյու նից»1։

6. Ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ Հ. Սա րո յա նի 
հետ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա մուս նա ցած չեն ե ղել, այլ բնակ վել են հա մա տեղ, վեր-
ջի նիս գրան ցել է ի րենց տա նը, և նա դար ձել է ի րենց ըն տա նի քի լի ի րավ ան դամ։ Ստա ցել է 
գոր ծազր կու թյան նպաստ, ո րը փո խան ցել է մո րը՝ սնունդ գնե լու նպա տա կով։ Նա խաքն նու-
թյան ըն թաց քում ամ բաս տա նյալ Է.Ե ղի նյա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ 
2015 թվա կա նի հու նիս ամ սին փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է մտել 
Հ. Սա րո յա նի հետ և մինչև նույն թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ը հա մա տեղ բնակ վել են իր հայ րա-
կան տա նը2։

 6.1. Տու ժող Հ. Սա րո յա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ ա մուս նու թյան 
ա ռա ջարկ ստա նա լուց հե տո Է .Ե ղի նյա նի հետ տե ղա փոխ վել է նրա տուն։ Ո րո շա կի ժա մա նակ 
ան ց Է.Ե ղի նյա նը սկ սել է իր նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րել։ Տևա կան ժա մա նակ չի հա-
մար ձակ վել որ ևէ մե կից օգ նու թյուն խնդ րել։ Է .Ե ղի նյա նը գրե թե ա մեն օր, ա ռանց որ ևէ պատ-
ճա ռի ներ սից փա կե լով տան դու ռը, ոտ քե րով և ձեռ քե րով ան դա դար հար ված ներ է հասց րել 
ի րեն և դա դա րել է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ մի ջամ տել են տան ան դամ ե րը։ Ծե ծե լու ժա-
մա նակ ին քը փոր ձել է պա տու հա նից դուրս գալ և փախ չել, սա կայն նա բռ նել է իր մա զե րից, 
քա շե լով տուն բե րել ու ա վե լի սաս տիկ ծե ծել։ Է .Ե ղի նյանն ի րեն սպառ նա ցել է, որ ե թե որ ևէ 
մե կին տե ղե կաց նի բռ նու թյան մա սին, ա պա դա չի կա րո ղա նա ա պա ցու ցել, և նա ի րեն դա տի 
կտա, այդ պատ ճա ռով որ ևէ մե կին չի կա րո ղա ցել հայտ նել իր կրած տան ջանք նե րի մա սին։ 
Ե րբ համ բե րու թյունն այլևս վեր ջա ցել է, փոր ձել է զան գել և նրա նից բո ղո քել իր մո րը, սա կայն 
Է .Ե ղի նյա նը, հաս կա նա լով դա, հե ռա խո սը վերց րել է իր ձեռ քից և թույլ չի տվել զան գա հա րել 
ու իր մո տից չի հե ռա ցել։ Է.Ե ղի նյա նը հիմ ա կա նում ե ղել է տա նը, ի սկ ե թե գնա ցել է ի նչ-որ 
տեղ, պար տադ րել է գնալ իր հետ։ Նա հիմ ա կա նում գնում էր ոս տի կա նու թյան բա ժին, այդ 
ժա մա նակ իր ձեռ քից վերց նում էր հե ռա խո սը, ստի պե լով սպա սել շեն քի բա կում, սպառ նա լով, 
որ ե թե հե ռա նա, ոս տի կան նե րի մի ջո ցով կբռ նի և կդա տի ի րեն։ Վա խի պատ ճա ռով ժա մե-
րով սպա սել է նրան ոս տի կա նու թյան շեն քի բա կում, մտա ծել է, որ, ե թե Է.Ե ղի նյա նից բո ղո քի 
ոս տի կան նե րին, նա ի րեն տա նը կր կին կծե ծի։ Մեկ ան գամ ոս տի կա նու թյան Ստե փա նա վա-
նի բաժ նի շեն քի մոտ տևա կան ժա մա նակ սպա սել է Է.Ե ղի նյա նին, քաղ ցած լի նե լու պատ-

1 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 5, թերթեր 324-352:
2 Տե՛ս դատական նիստերի արձանագրությունները:
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ճա ռով չի կա րո ղա ցել ոտ քի վրա կանգ նել և ու շագ նա ցու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով 
բա կում գտն վող ցայ տաղ բյու րից ա նընդ հատ ջուր խմե լով է փոր ձել հա գեց նել քաղ ցը։ Ժա մեր 
ան ց Է .Ե ղի նյա նը, դուրս գա լով շեն քից, սնունդ է գնել և ան տե սե լով իր քաղ ցած լի նե լը, ի րեն 
սնունդ չի տվել։ Նույն կերպ իր հետ վար վել է նաև տա նը։ Ե րբ իր մայ րը ե կել է տե սակ ցե-
լու, ին քը չի կա րո ղա ցել բո ղո քել Է.Ե ղի նյա նից, քա նի որ նա մշ տա պես ե ղել է իր կող քին, ի սկ 
ե րբ մայ րը հե ռա ցել է, Է .Ե ղի նյանն ի րե նից վերց րել է մոր կող մից տրա մադր ված գու մա րը և 
սնուն դը։ Գա վա ռում ծնող նե րի տա նը գտն վե լու ժա մա նակ ևս մո րը չի կա րո ղա ցել պատ մել 
իր վի ճա կի մա սին, քա նի որ Է.Ե ղի նյա նը մշ տա պես ե ղել է իր կող քին։ Բա ցի այդ, Է.Ե ղի-
նյանն ի րեն նա խա պես հայտ նել էր, որ տա նը ձայ նագ րող սար քեր է տե ղադ րել և ա մեն բան 
լսում ու տես նում է։ Ծնող նե րի տա նը գտն վե լու ժա մա նակ Է.Ե ղի նյա նը մոր ներ կա յու թյամբ 
ու ժ գին հար վա ծել է իր մեջ քին, և սպառ նա ցել, որ բո ղո քե լու դեպ քում այն պես է ա նե լու, որ 
մայ րը դա տա պարտ վի, ին չից վա խե ցած ին քը չի բո ղո քել և Է .Ե ղի նյա նի պա հան ջով՝ նրա հետ 
ստիպ ված վե րա դար ձել է Ստե փա նա վան։ Է.Ե ղի նյա նը ստի պել է աշ խա տանք գտ նել և ի րեն 
պա հել, ին չից ել նե լով՝ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տել է դե ղա տա նը։ Այդ ըն թաց քում 
Է.Եղի նյա նի ու ղեկ ցու թյամբ և հս կո ղու թյամբ գնա ցել է աշ խա տան քի, ի սկ ճա նա պար հի հա-
մար հատ կաց ված գու մա րը վերց րել է իր ձեռ քից և տուն հասց րել ոտ քով։ Է .Ե ղի նյա նը հայտ-
նել է, որ դե ղա տան տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով իր բո լոր քայ լե րը հս կում է, ո րի պատ ճա ռով 
չի կա րո ղա ցել ան գամ աշ խա տան քի վայ րում տնօ րի նու թյան կող մից ա ռա ջարկ վող սնունդն 
ու տել և խու սա փել է նրանց հետ շփ վե լուց՝ մտա ծե լով, որ իր պատ ճա ռով Է.Ե ղի նյա նը նրանց 
նույն պես դա տի կտա3։

6.2. Վկա Թ.Գզ րա րյա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ ե րբ զան գա հա րել 
է իր դուստր Հ. Սա րո յա նին, զան գին հիմ ա կա նում պա տաս խա նել է Է .Ե ղի նյա նը, ին չից հե տո 
հե ռա խո սը փո խան ցել է դս տե րը՝ շա րու նա կե լով մալ դս տեր կող քին, ի րենց տա նը հյու րըն-
կալ վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում ևս Է .Ե ղի նյա նը մշ տա պես հս կել է իր դս տե րը։ Ա մուս նա-
լուծ վե լուց հե տո դուստ րը պատ մել է, որ ի րեն ու ղարկ ված գու մար նե րը Է .Ե ղի նյա նը վերց րել է 
ձեռ քից, քաղ ցած է պա հել՝ ստի պե լով գոլ ջուր խմել4։

6.3. Վկա Մ.Ա ղե կյա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ Հ.Սա րո յանն իր 
հար ևանն է, վեր ջինս ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո պատ մել է, որ ա մու սինն ա մեն օր ի րեն 
ծե ծի է են թար կել, ար գե լել է սն վել, միշտ պա հել է փա կի տակ։ Իր հար ցին Հ. Սա րո յա նը պա-
տաս խա նել է, որ հայ րա կան տուն շուտ չի վե րա դար ձել, քա նի որ վա խե ցել է ա մուս նու սպառ-
նա լիք նե րից5։

6.4. Վկա Ս. Վար դա նյա նը ցուց մունք է տվել, ի թիվս այլ նի, այն մա սին, որ դե ղա տանն 
աշ խա տե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում Հ. Սա րո յա նը ա մուս նու ու ղեկ ցու թյամբ է ե կել և գնա ցել 
աշ խա տան քի6։

7. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռի հա մա ձայն` «[Ա ռա ջին ա տյա նի] դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ե ղի նյա նի (...) ա րարք նե րը հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, հետևա-
բար ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ կե տե րով նրան մեղ-
սագրված ա րար քը պետք է վե րաո րա կել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

3 Տե՛ս դատական նիստերի արձանագրությունները:
4 Տե՛ս դատական նիստերի արձանագրությունները:
5 Տե՛ս դատական նիստերի արձանագրությունները:
6 Տե՛ս դատական նիստերի արձանագրությունները:
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սով:
[Ա ռա ջին ա տյա նի դ]ա տա րա նը գտ նում է, որ նա խաքն նա կան մարմ ի կող մից Է րիկ Ե ղի-

նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ կե տե րով ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քը հիմ ա վոր չէ հետ ևյալ պատ ճառ նե րով.

(...) [Ս]ույն գոր ծի քն նու թյամբ հաս տատ վել է, որ Է րիկ Ե ղի նյա նի և Հաս միկ Սա րո յա նի 
ա մուս նու թյու նը կրել է ձևա կան բնույթ, նրանց ա մուս նու թյու նը ՔԿԱԳ մարմ ում չի գրանց-
վել, նրանք նույ նիսկ բնա կա նոն ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չեն մտել: Բնակ վե լով 
Է րիկ Ե ղի նյա նի ծնող նե րի հետ հա մա տեղ, նրանք վա րել են ը նդ հա նուր տն տե սու թյուն: Է րիկ 
Ե ղի նյա նը ե րբ ևէ չի աշ խա տել, նյու թա կան բա րիք ներ չի ստեղ ծել և Հաս միկ Սա րո յա նին պա-
հե լու կամ նրան խնա մե լու պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել: Ա վե լին` ո րոշ ժա մա նակ դե ղա-
տա նը չն չին վաս տա կով աշ խա տել է Հաս միկ Սա րո յա նը: Է րիկ Ե ղի նյա նի ծնող նե րը կա րեկ-
ցե լով Հաս միկ Սա րո յա նին, նրանք են փոքր ի շա տե հոգ տա րել Հաս միկ Սա րո յա նի մա սին: 
[Ա ռա ջին ա տյա նի դ]ա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում չէր կա րող Է րիկ Ե ղի նյա-
նից կախ ված լի նել Հաս միկ Սա րո յա նի նյու թա կան վի ճա կի բա րե լա վու մը կամ վատ թա րա ցու-
մը, քա նի որ նա դրա հա մար բա վա րար մի ջոց ներ չի ու նե ցել:

(...)
 [Ա ռա ջին ա տյա նի] դա տա րա նը գտ նում է, որ Է րիկ Ե ղի նյա նի կող մից Հաս միկ Սա րո յա նի 

դեմ քին « բազ միցս կա տու ներ մո տեց նե լը», « դեմ քին նե տե լը», « ծո ցը գցե լը», կամ « պար բե-
րա բար տևա կան ժա մա նակ սն վե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե լը» և « մի այն գոլ ջուր խմե լով 
բա վա րար վել ստի պե լը» և «կ նոջ խիստ քաղ ցած լի նելն ու սնունդ ա ղեր սելն ան տե սե լով նրա 
ներ կա յու թյամբ ցու ցադ րա բար սն վե լը» թե ա ռան ձին, թե ի րենց հա մակ ցու թյամբ մտ նում են 
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մեջ և ա ռա ջաց նում են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հան ցա կազ մը: 
Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող լրա ցու ցիչ հան դի սա նալ նաև ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող 
հատ կա նիշ ներ:

(...) ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քից 
եր ևում է, որ նա Հաս միկ Սա րո յա նի նկատ մամբ գոր ծադ րե լով նաև կյան քի և ա ռող ջու թյան 
հա մար ոչ վտան գա վոր ֆի զի կա կան և հո գե կան բռ նու թյուն ներ, [ վեր ջի նիս] պար բե րա բար են-
թար կել է ծե ծի, մշ տա պես հս կել և իր ան պատ ժե լի ու թյան վե րա բե րյալ պատ րանք ներ ստեղ ծե-
լով ու սպառ նա լով, որ դա տի կտա կամ կվ ա սի [ տու ժո ղին] և նրա հա րա զատ նե րին, ի նչ պես 
նաև ի րենց բնա կա րա նում ար գե լա փա կե լով նրան, զր կել է ա զատ տե ղա շարժ վե լու, հա րա-
զատ նե րի և շր ջա պա տի հետ ա ռանց իր ներ կա յու թյան հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Այ սինքն՝ Է րիկ Ե ղի նյանն ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե կան բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով 
Հաս միկ Սա րո յա նի նկատ մամբ, նրան ա պօ րի նի զր կել է ա զա տու թյու նից:

Նշ ված հան գա մանքն [Ա ռա ջին ա տյա նի դ]ա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված և սույն դա տա կան ակ տում շա րադր ված գոր ծին վե րա-
բե րե լի և թույ լատ րե լի ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց նե րով»7։

8. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` «[Ա ռա ջին ա տյա նի] դա տա րա նի եզ րա-
հան գում երն առ այն, որ գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք ներն ը ստ է ու թյան չեն վկա յում այն 
մա սին, որ Հաս միկ Սա րո յա նը նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ է գտն վել Է րիկ Ե ղի նյա նից և 
որ թե կուզ վեր ջի նիս կող մից ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ և հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք է պատ-

7 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 15, թերթեր 176-208:
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ճառ վել տու ժո ղին, սա կայն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը բա վա րար 
չէ հաս տա տե լու, որ դա կա տար վել է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ, քա նի որ Հաս միկ Սա րո յա նի 
դեմ քին « բազ միցս կա տու ներ մո տեց նե լը», « դեմ քին նե տե լը», « ծո ցը գցե լը», կամ « պար բե-
րա բար տևա կան ժա մա նակ սն վե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե լը» և « մի այն գոլ ջուր խմե լով 
բա վա րար վել ստի պե լը» և «կ նոջ խիստ քաղ ցած լի նելն ու սնունդ ա ղեր սելն ան տե սե լով նրա 
ներ կա յու թյամբ ցու ցադ րա բար սն վե լը» թե ա ռան ձին և թե ի րենց հա մակ ցու թյամբ մտ նում են 
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մեջ և դրանք ի նք նին հիմք չեն կա րող հան դի սա նալ հան ցա վոր ա րար քը ո րա կյալ հա մա-
րե լու հա մար, ու ս տի Է րիկ Ե ղի նյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րանքն ան հրա ժեշտ է վե րաո-
րա կել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, հիմ ա վոր ված են և բխում են 
ի նչ պես գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րից, այն պես էլ ՀՀ քրե ա կան ու քրե ա դա տա վա րա կան 
օ րենսդրու թյան պա հանջ նե րից: 

Այս ա ռու մով ար ձա նագ րե լով հան դերձ, որ Է րիկ Ե ղի նյա նի կող մից Հաս միկ Սա րո յա նին 
ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ և հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը կրել է սիս տե մա տիկ 
բնույթ և կա տար վել տևա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում, վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
այն նույն պես հիմք չի կա րող հան դի սա նալ ա րար քը «ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ» կա տար ված 
գնա հա տե լու հա մար, քա նի որ օ րենս դիրն ի նք նին դա որ պես ա րար քը ո րա կյալ դարձ նող 
հան գա մանք չի սահ մա նել:

(...) Է րիկ Ե ղի նյա նի կող մից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված հան ցան քի կա տա րու մը հիմ ա վոր ված է և նրա մե ղա վո րու թյու նը հաս տատ ված է 
գոր ծին վե րա բե րող փոխ կա պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա վա րար ամ բող ջու թյամբ, 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն ամ բաս տա նյա լի ա րար քի քրե աի րա վա կան ո րակ ման հար ցում 
հան գել է ճիշտ հետևու թյան, ի սկ այս ա ռու մով ամ բաս տա նյա լի և պաշտ պա նի կող մից բեր-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը կապ ված է րիկ Ե ղի նյա նի ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա-
յու թյան հետ, հերք վում են նաև հետ ևյա լով:

- Գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րով չի ար ձա նագր վել որ ևէ հան գա մանք, ո րը կա րող էր բա-
վա րար հիմք հան դի սա նալ տու ժող Հաս միկ Սա րո յա նի, վկա ներ Թա մա րա Գզ րա րյա նի, Յու-
րիկ Սա րո յա նի, Սու սան նա Ղռե ջյա նի, Մե լի նե Ա ղե կյա նի, Ար մի նե Հաֆ տո յա նի, Սեյ րան, Նա-
րեկ, Հաս միկ Գրի գո րյանն նե րի ցուց մունք ներն ա նար ժա նա հա վատ հա մա րե լու հա մար, ա ռա-
վել ևս, որ դրան ցում որևէ է ա կան հա կա սու թյուն չկա, դրանք փո խա դար ձա բար լրաց նում են 
մե կը մյու սին և գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյամբ թույ լատրե լի և 
բա վա րար են Է րիկ Ե ղի նյա նին մեղ սագր ված հան ցան քը հիմ ա վոր ված հա մա րե լու հա մար:

 (...)
Քն նու թյան առ նե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով Է րիկ Ե ղի նյա-

նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյան հար ցը, վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս-
տում է հետ ևյա լը:

(...) 
Ինք նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով Է րիկ Ե ղի նյա նին ա ռա-

ջադրված մե ղադ րան քը զու գակց վում է նրա կող մից Հաս միկ Սա րո յա նին այդ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ծե ծի և խոշ տան գում ե րի են թար կե լու հետ, ո րի հա մար հիմք է հան դի սա ցել վեր-
ջի նիս կող մից տր ված ցուց մունք ներն առ այն, որ 2015 թվա կա նի օ գոս տո սի վեր ջե րից Է րիկ 
Ե ղի նյա նը գրե թե ա մեն օր, ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռի ներ սից փա կե լով տան դու ռը՝ ձեռ քե րով 
ու ոտ քե րով հար ված ներ է հասց րել ի րեն և դա դա րել է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ մի ջամ տել 
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են տան ան դամ ե րը, ծե ծե լու ժա մա նակ ին քը փոր ձել է պա տու հա նից դուրս գալ և փախ չել, 
սա կայն նա թույլ չի տվել ու ա վե լի սաս տիկ է ծե ծել, հե տո նույն պես ար գե լել է տնից դուրս գալ, 
որ հար ևան նե րը հան կարծ ի րեն այդ վի ճա կում չտես նեն, նաև սպառ նա ցել է, որ ե թե որ ևէ մե-
կին տե ղե կաց նի ծե ծի մա սին, ոչ ոք դա չի կա րող ա պա ցու ցել, փո խա րե նը սուտ մատ նու թյան 
և զր պար տու թյան հա մար դա տի կտա ի րեն, ո րի պատ ճա ռով էլ չի հա մար ձակ վել իր կրած 
տան ջանք նե րի մա սին որ ևէ մե կին հայտ նել:

 Բա ցի տու ժող Հաս միկ Սա րո յա նի ցուց մունք նե րից, ո րոնք հաս տա տում են, որ Է րիկ Ե ղի-
նյա նի կող մից նրան տնից դուրս չթող նե լը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված է ե ղել ծե ծի են-
թար կե լուց հե տո նրա այդ վի ճակն ու պատ ճառ ված մարմ ա կան վաս վածք ներն ու րիշ նե րի 
կող մից չտես նե լու մտա հո գու թյամբ, գոր ծով որ ևէ այլ ա պա ցույց ձեռք չի բեր վել, ո րը կա րող էր 
հիմ ա վո րել, որ Է րիկ Ե ղի նյա նը ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ տու ժո ղին ա պօ րի նա բար զր կել է 
ա զա տու թյու նից:

 Բա ցի այդ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով Է րիկ Ե ղի նյա նին ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րանքն ա նո րոշ է և կոնկ րե տաց ված չէ, թե ե րբ, ի նչ տևա կա նու թյամբ է նա 
Հաս միկ Սա րո յա նին ա պօ րի նա բար զր կել ա զա տու թյու նից:

(...)
 Սույն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը բա վա րար չեն « հիմ ա վոր կաս կա ծից վեր» 

ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նիշ նե րով հաս տատ ված հա մա րե լու, որ Է րիկ Ե ղի նյա նը կա տա-
րել է ի րեն մեղ սագր ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ա րար քը, 
դրա ա պա ցուց վա ծու թյան վե րա բե րյալ ող ջա միտ կաս կած նե րը ոչ նա խաքն նու թյամբ և ոչ էլ 
դա տաքն նու թյամբ չեն բա ցառ վել, ու ս տի վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ պաշտ պան 
Հ.Հով սե փյա նի և ամ բաս տա նյալ Է.Ե ղի նյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը պետք է մաս նա կի ո րեն 
բա վա րա րել, [Ա ռա ջին ա տյա նի] դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ի դա տավ ճի ռը 
մաս նա կի ո րեն բե կա նել և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով Է րիկ Ի գո րի 
Ե ղի նյա նին ար դա րաց նել` ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով»8։

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-

նե րով. 
9. Բո ղո քի հե ղի նա կը նշել է, որ ամ բաս տա նյա լին մեղ սագր վող ա րար քը վե րաո րա կե լու մա-

սով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լով և ամ բաս տա նյա լի 
նկատ մամբ ար դա րաց նող հիմ քով քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լով՝ Վե րաքննիչ դա-
տա րա նը թույլ է տվել դա տա կան սխալ՝ սխալ է գնա հա տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը՝ 
կա յաց նե լով չպատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ: 

Ի հիմ ա վո րում իր վե րոն շյալ փաս տարկ նե րի՝ բո ղո քի հե ղի նա կը նշել է, որ հան ցա վո րից 
նյու թա կան կախ վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի հիմ-
նա վո րում ե րը հա կա սում են սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տա կան տվյալ նե րին։ Մաս նա-
վո րա պես՝ գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րով հիմ ա վոր վել է, որ փաս տա կան կար գով ա մուս-
նա նա լուց հե տո՝ շուրջ եր կու ա միս տու ժո ղի և ամ բաս տա նյա լի հա րա բե րու թյուն նե րը դրա կան 
բնույթ են ու նե ցել, մի ա սին հա ճա խել են տար բեր վայ րեր, քնել են միև նույն սե նյա կում, ու ս տի 
նրանց ա մուս նու թյու նը չէր կա րող կրել ձևա կան բնույթ՝ ան կախ պե տա կան ի րա վա սու մարմ-

8 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 17, թերթեր 66-118:
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նում այն գրանց ված չլի նե լու փաս տից։ 
Ինչ վե րա բե րում է ամ բաս տա նյա լի՝ ե կա մուտ և տու ժո ղին խնա մե լու պար տա կա նու թյուն 

չու նե նա լու փաս տար կին, ա պա հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծում տու ժո ղի նյու թա-
կան վի ճա կի բա րե լա վու մը կամ վատ թա րա ցու մը կախ ված է ե ղել ը նդ հա նուր տն տե սու թյու-
նից, ո րը գո յա ցել է նաև ամ բաս տա նյա լի ստա ցած նպաս տի գու մա րից։ Բա ցի այդ, դե ղա-
տանն աշ խա տե լու ըն թաց քում գո յա ցած ե կա մու տը տու ժո ղը տնօ րի նե լու և օգ տա գոր ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի որ գու մա րը վերց րել է ամ բաս տա նյա լը։

 Բա ցի այդ, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից հաս տատ ված հետ ևյալ հան գա ման քը՝ 
«ե ղել են դեպ քեր, ե րբ Է .Ե ղի նյա նը սն վե լու ժա մա նակ, ի մա նա լով, որ Հ. Սա րո յա նը նույն պես 
քաղ ցած է, նրան թույլ չի տվել օ գտ վել ու տե լի քից՝ ա սե լով, որ նա բա վա րար վի գոլ ջուր խմե-
լով», ու ղիղ հա կա դար ձում է այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ տու ժո ղի նյու թա կան վի ճա կի 
բա րե լա վու մը կամ վատ թա րա ցու մը կախ ված չի ե ղել ամ բաս տա նյա լից։ 

9.1. Բո ղո քա բե րը, վեր լու ծե լով «ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, եզ րա հան գել 
է, որ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու յու րա քան չյուր դեպք 
կրում է դա ժա նու թյան աս տի ճան, սա կայն ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը ֆի զի կա կան կամ հո գե-
կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու բարձ րա գույն աս տի ճանն է, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ խոշ-
տանգ ման և այլ ան մարդ կային վե րա բեր մուն քի ար դյուն քում:

Նշ վա ծի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րը՝ բո ղո քի հե ղի-
նա կը եզ րա հան գել է, որ տու ժո ղի դեմ քին « բազ միցս կա տու մո տեց նե լը», « դեմ քին նե տե-
լը», « ծո ցը գցե լը», « պար բե րա բար տևա կան ժա մա նակ սն վե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե-
լը» և « մի այն գոլ ջուր խմե լով բա վա րար վել ստի պե լը» կամ «կ նոջ խիստ քաղ ցած լի նելն ու 
սնունդ ա ղեր սելն ան տե սե լով՝ ցու ցադ րա բար սն վե լը» չի կա րող դիտ վել զուտ ֆի զի կա կան 
ու ժեղ ցավ, ի նչ պես նաև հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռել, քա նի որ այդ գոր ծո ղու թյուն ներն 
ի րենց բնույ թով ան մարդ կային վե րա բեր մունք են, և են թա կա են ո րակ ման որ պես ա ռան ձին 
դա ժա նու թյան դրս ևո րում։

9.2. Բո ղո քի հե ղի նա կը, վեր լու ծե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ տար րե րը և գնա հա տե լով սույն քրե ա կան գոր ծում 
առ կա փաս տա կան տվյալ նե րը, նշել է, որ ամ բաս տա նյա լը տու ժո ղի նկատ մամբ հա ճա խա կի 
գոր ծադ րել է կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր ֆի զի կա կան և հո գե կան բռ-
նու թյուն, նրան պար բե րա բար ծե ծի է են թար կել և մշ տա պես հս կել։ Իր ան պատ ժե լի ու թյան 
վե րա բե րյալ տու ժո ղի մոտ պատ րանք ներ ստեղ ծե լով ու սպառ նա լով, որ կվ ա սի նրան և նրա 
հա րա զատ նե րին, ի նչ պես նաև բնա կա րա նում ար գե լա փա կե լով նրան, զր կել է ա զատ տե ղա-
շարժ վե լու, հա րա զատ նե րի և շր ջա պա տի հետ ա ռանց իր ներ կա յու թյան հա ղոր դակց վե լու 
հնա րա վո րու թյու նից։ Ա վե լին՝ ա ռանց ամ բաս տա նյա լի թույլտվու թյան տու ժո ղը նույ նիսկ ի րա-
վունք չի ու նե ցել պատս պար վե լու ան ձր ևից և մշտա պես մա ցել է այն վայ րում, որ տեղ ամ-
բաս տա նյա լը հանձ նա րա րել է մալ։ Այ սինքն՝ ամ բաս տա նյա լը, ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես 
էլ հո գե կան բռ նու թյուն գոր ծադրե լով տու ժո ղի նկատ մամբ, նրան ա պօ րի նի զր կել է ա զա տու-
թյու նից։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն փաս տար կին, որ մե ղադ րան քում հս տակ 
ձևա կերպ ված չէ ա զա տու թյու նից ա պօ րի նի զր կե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը և տևո ղու թյու նը, 
ա պա գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րով հաս տատ վել է, որ այն զու գակց վել է ամ բաս-
տա նյա լի կող մից տու ժո ղին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ և հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե-
լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ։ 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ բո ղո քա բե րը եզ րա հան գել է, որ ամ բաս տա նյա լի ա րար քը պա րու-
նա կում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ, 6-րդ կե տե րով և 133-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րը։

10. Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյա լը` բո ղո քա բե րը խնդ րել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ստո րա դաս դա տա րան՝ 
նոր քն նու թյան։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
11. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով նա խա-

տես ված` ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան ցա-
կազ մի 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 եր, ո րոնք կա րող են ու ղ 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: 

12. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցը հետ ևյալն 
է. ի րա վա չափ են ա րդյո՞ք ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ե ղի նյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ, 6-րդ կե տե րից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե րաո րա կե լու մա սին ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու-
թյուն ներն այն հիմ ա վոր մամբ, որ տու ժո ղը հան ցա վո րից նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ 
չի գտն վել, ի սկ հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հան ցա կազ մի՝ 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան ո րա կյալ հատ կա նի շին։

13. « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 1-ին հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ « Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մերն ի րենց ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող յու րա քան-
չյու րի հա մար ա պա հո վում են այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք սահ ման ված 
են սույն Կոն վեն ցի այի I բաժ նում»: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ-
տան գում ե րի կամ ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի»։

13.1. Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի հա մա տեքս տում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րանն ար տա հայ տել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

-  Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի բա ցար ձակ 
բնույ թի հաշ վառ մամբ՝ դա տա րա նը չի բա ցա ռում, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա-
ծը կա րող է կի րառ վել նաև այն դեպ քում, ե րբ վտան գը բխում է ան ձանց կամ ան ձանց խմ բե րի 
կող մից, ո րոնք պե տա կան    պաշ տո նյա ներ չեն9,

-  Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծը կա պակց ված Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
1-ին հոդ վա ծով պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյան հետ՝ «յու րա քան չյու րի հա-
մար ի րենց ի րա վա զո րու թյան ներ քո ա պա հո վե լու կոն վեն ցի այով նա խա տես ված ի րա վունք-
ներն ու ա զա տու թյուն նե րը», պա հան ջում է պե տու թյուն նե րին ձեռ նար կել մի ջոց ներ՝ ե րաշ խա-
վո րե լու, որ ի րենց ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող ան ձինք չեն թարկ վեն վատ վե րա բեր մուն-
քի, նե րա ռյալ՝ մաս նա վոր ան ձանց կող մից ի րա կա նաց վող վատ վե րա բեր մուն քը։ Մաս նա վոր 

9 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` H.L.R. v. France գործով 1997 թվականի ապրիլի 27-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 24573/94, կետ 40:
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ան ձանց կող մից դրս ևո րած վե րա բեր մուն քի ա ռու մով դա տա րա նը պար բե րա բար գտել է, որ 
3-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է դի տա վո րյալ վատ վե րա բեր մունք նե րա ռող գոր ծե րում, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ բռ նա բա րու թյու նը, սե ռա կան ո տնձ գու թյու նը կամ բռ նու թյու նը, նե րա ռյալ՝ ըն տա-
նե կան բռ նու թյու նը կամ վաս վածք նե րը՝ պատ ճառ ված կռ վի ըն թաց քում, ո րը են թադ րում 
է վար քա գիծ՝ ու նակ տու ժո ղի մոտ ա ռա ջաց նե լու նսե մաց ման կամ նվաս տաց ման զգա ցում-
ներ10։

14. « Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
ու պատ ժի դեմ» կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Յու րա քան չյուր մաս նա կից պե տու-
թյուն ձեռ նար կում է օ րենսդ րա կան, վար չա կան, դա տա կան կամ այլ ար դյու նա վետ մի ջոց ներ՝ 
իր ի րա վա զո րու թյան ներ քո ցան կա ցած գտն վող տա րած քում խոշ տան գում ե րի դեպ քե րը 
կան խե լու հա մար»։

15. « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 
(այ սու հետ՝ նաև Մի ջազ գային դաշ նա գիր) 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք չպետք է են-
թարկ վի խոշ տան գում ե րի կամ էլ դա ժան, ան մարդ կային կամ իր ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի»:

15.1. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն նշել է, որ 
Մի ջազ գային դաշ նագ րով խոշ տանգ ման և վատ վե րա բեր մուն քի ար գել քը կի րա ռե լի է ան-
կախ այն հան գա ման քից, թե գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են « պաշ տո նա տար ան ձանց» 
կամ « պե տու թյան ա նու նից հան դես ե կող այլ ան ձանց» կամ « մաս նա վոր ան ձանց կող մից» 
կամ «խ րա խու սե լով, պատ վի րե լով, հան դուր ժե լով կամ ար գել ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լով»11: Այ սինքն՝ վատ վե րա բեր մուն քի ար գել քը մի այն չի սահ մա նում նե գա տիվ պար տա վո-
րու թյուն պե տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար չներգ րավ վե լու այդ պի սի վե րա բեր մուն քի 
մեջ։ Պե տու թյունն ու նի նաև պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն ներ իր ի րա վա զո րու թյան ներ քո 
պաշտ պա նե լու ան հատ նե րին մաս նա վոր ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րից12։

16. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Ան ձին դի տա վո րու թյամբ ֆի-
զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը, ե թե դա չի ա ռա ջաց րել 
[ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 112-րդ և 113-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված՝ դի տա վո րու թյամբ 
ա ռող ջու թյա նը ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վաս պատ ճա ռե լու] հետ ևանք նե րը, և ե թե բա-
ցա կա յում են [ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված խոշ տանգ ման] 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը՝

 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով։
2. Նույն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա տար վել ե ն՝ 
(...)
3) (...) հան ցա վո րից նյու թա կան (...) կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի, (...) նկատ մամբ,
6) ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ,
(...)
 պատժ վում են ա զա տազրկ մամբ՝ ե րե քից յոթ տա րի ժամ կե տով»:
17. Սույն ո րոշ ման 13-16-րդ կե տե րում մեջ բեր ված ի րա վադ րույթ նե րի և ի րա վա կան դիր քո-

10 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Nicolae Virgiliu Tanase v. Romania գործով 2019 թվականի 
հունիսի 25-ի վճիռը, գանգատ թիվ 41720/13, կետեր 115 և 119։
11 Տե՛ս HRC, General Comment No. 20, 1992, կետ 13։
12 Տե՛ս HRC, General Comment No. 31, “Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the 
Covenant”, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004), կետ 8։
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րո շում ե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
մա կար դա կով օ րենսդ րի կող մից 2015 թվա կա նի հու նի սի 9-ի` «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքում փո-
փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-69-Ն օ րեն քի ըն դուն մամբ հս տակ 
տար բե րակ վեց հան րային իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և մաս նա վոր ան ձանց կող մից 
խոշ տանգ ման կամ այլ վատ վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման քրե աի րա վա կան ո րա կում ե րը։ 
Մաս նա վո րա պես, ե թե ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծը, հա մա պա տաս խա նեց-
վե լով « Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
ու պատ ժի դեմ» կոն վեն ցի այով սահ ման ված պա հանջ նե րին, նա խա տե սում է քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն պաշ տո նա տար ան ձի կամ պե տա կան մարմ ի ա նու նից հան դես գա լու 
ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ ան ձի կող մից կամ նրա դրդ մամբ, կար գադ րու թյամբ կամ գի տու-
թյամբ որ ևէ ան ձի խոշ տան գե լու հա մար, ա պա մաս նա վոր ան ձանց հա մար ժեք գոր ծո ղու-
թյուն նե րի դեպ քում վեր ջին նե րիս ա րար քը են թա կա է քն նարկ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
119-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի պատ ճառ ման 
հան ցա կազ մի հա մա տեքս տում, ո րը չու նի հա տուկ սուբյեկտ։ Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ 
է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
ան ձի ա րար քում բա ցա կա յում են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի հան ցա կազ մի 
տար րե րը։ 

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի օբյեկ տը հա վա-
քա կան բնույթ է կրում, այն բաղ կա ցած է մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև ան ձի 
հո գե բա նա կան և բա րո յա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան ա պա հով մանն ու ղղ ված հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րից։ 

Ընդ ո րում, ու շագ րավ է, որ քն նարկ վող հոդ վա ծում օ րենս դի րը չի կոնկ րե տաց րել, թե ի նչ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ձևով կա րող է ար տա հայտ վել հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ՝ 
հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը)՝ սահ մա նա փակ վե լով հան րու թյան 
հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի շրջա նա կի ը նդ գծ մամբ (ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո-
գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու այ լընտ րան քային հետ ևանք նե րով), ո րոնց ա ռա ջաց-
ման դեպ քում ա րար քը կա րող է ո րակ վել նշ ված հոդ վա ծով։ Հատ կան շա կան է նաև այն, որ ի 
տար բե րու թյուն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի, որ տեղ նշ ված են հան ցա կազ մի 
օբյեկ տիվ կող մի դրս ևոր ման հնա րա վոր ձևե րը, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով 
հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մը նե րա ռում է ան ձին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու-
ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լուն ու ղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն (ան գոր ծու թյուն)։

18. Ա նդ րա դառ նա լով ֆի զի կա կան ու ժեղ ցա վի և հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան քի բո վան դա-
կու թյա նը՝ պարզ է դառ նում, որ « ֆի զի կա կան ու ժեղ ցա վի կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան-
քի» տար րի բո վան դա կու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի ո րո շա կի ա ցու մը շա րու նա կում է 
մալ ար դի ա կան ի նչ պես ներ պե տա կան, այն պես էլ մի ջազ գային մա կար դա կում, մաս նա վո-
րա պես` « Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն-
քի ու պատ ժի դեմ» կոն վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծում և փոխ կա պակց ված մի ջազ գային և տա-
րա ծաշր ջա նային փաս տաթղ թե րում, այդ թվում` Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի ժա մա նա կա կից 
մեկ նա բա նու թյուն նե րում։ Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ հենց ֆի զի կա կան ցա վի ու հո գե կան 
տա ռա պան քի ու ժգ նու թյան աս տի ճանն է այն հիմ ա կան չա փա նի շը վատ վե րա բեր մուն քի 
դրս ևոր ման ձևե րը տար բե րա կե լու և հա մա պա տաս խան քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան 
տա լու հա մար։
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 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ խոշ տան գում ե րի վե րա բե րյալ զե կույ ցում 
նշվում է, որ « հո գե բա նա կան խոշ տան գու մը» պետք է մեկ նա բան վի` նե րա ռե լով բո լոր այն 
մե թոդ նե րը, մի ջոց նե րը և հան գա մանք նե րը, ո րոնք միտ ված են կամ նա խա տես ված են ու ժեղ 
հո գե բա նա կան ցավ կամ տա ռա պանք նպա տա կաս լա ցո րեն հասց նե լու հա մար` ա ռանց ու ժեղ 
ֆի զի կա կան ցա վի կամ տա ռա պան քի պատ ճառ ման կամ դրա ազ դե ցու թյան օգ տա գործ ման։ 
Ի սկ « ֆի զի կա կան խոշ տան գու մը» պետք է մեկ նա բան վի այն պես, որ նե րա ռի բո լոր մե թոդ նե-
րը, մի ջոց նե րը և մի ջա վայ րե րը, ո րոնք միտ ված են կամ նա խա տես ված են ու ժեղ ֆի զի կա կան 
ցավ կամ տա ռա պանք ա ռա ջաց նե լու հա մար՝ ան կախ հո գե կան ցա վի կամ տա ռա պան քի զու-
գա հեռ պատ ճա ռու մից13:

19. Նա խորդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո պետք է 
փաս տել, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս պո զի ցի ա յում նշ ված՝ 
« ֆի զի կա կան ու ժեղ ցա վի կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան քի» այ լընտ րան քային հետ ևանք-
նե րի ա ռա ջա ցու մը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նել, ո ր՝

-  ցա վի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում, որ պար տա դիր այն լի նի ծայ րա հեղ, եր կար, 
մշտա կան, սուբյեկ տի հա մար դժ վար դի մա նա լու, չպետք է նե րա ռի մահ, օր գա նի ան բա վա-
րա րու թյուն կամ ո րո շա կի ֆունկ ցի այի լուրջ խան գա րում, ու ժեղ ցա վը կա րող է նաև կար ճատև 
լի նել,

-  ու ժգ նու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ ան հա տա կան մե թո դից կամ մե թոդ նե րի կու տա-
կու մից կամ հա մադ րու թյու նից (ի նչ պես սո վո րա բար ցավ է պատ ճառ վում), ո րը տե ղի է ու նե-
նում մի ա ռի թով կամ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում,

-  հո գե կան տա ռա պան քը կա րող է ու ժեղ լի նել՝ ա ռանց զու գակց վե լու ֆի զի կա կան ցա վի 
հետ։

 Մի ա ժա մա նակ, Ֆի զի կա կան ցա վի կամ հո գե կան տա ռա պան քի ու ժգ նու թյան աս տի ճա նը 
գնա հա տե լիս կար ևոր է նաև «խս տու թյան նվա զա գույն մա կար դա կի» թես թի օգ տա գոր ծու-
մը, ո րը կի րառ վում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից։ Դա տա րա նը 
նշել է, որ դա ժան վե րա բեր մուն քը պետք է ու ժգ նու թյան նվա զա գույն մա կար դա կի հաս նի, 
որ պես զի դի տարկ վի 3-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: Ո ւժգ նու թյան նվա զա գույ նի գնա հա տու-
մը հա րա բե րա կան է. Դա կախ ված է գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րից, ի նչ պի սիք ե ն՝ բուժ ման 
տևո ղու թյու նը, դրա ֆի զի կա կան և մտա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը և, ո րոշ գոր ծե րով, զո հի սե ռը, 
տա րի քը և ա ռող ջա կան վի ճա կը14: Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) որ պես ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ 
կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռող վե րա բեր մունք դի տար կե լու հա մար այն պետք 
է ու նե նա Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կի րառ վող չա փա նիշ նե-
րին հա մար ժեք խս տու թյան նվա զա գույն աս տի ճան։ 

20. Սույն ո րոշ ման 17-19-րդ կե տե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով ֆի զի կա-
կան ցա վի կամ հո գե կան տա ռա պան քի ու ժգ նու թյան աս տի ճա նի և այն ո րա կյալ դարձ նող՝ 
նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյան հա րա բե-
րակ ցու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ի նք նին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ 

13 Տե՛ս ՄԱԿ-ի խոշտանգումերի վերաբերյալ Հատուկ զեկուցողի թեմատիկ զեկույցը, A/HRC/43/49, կետ 19։
14 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Labita v. Italy [GC] գործով 2000 թվականի ապրիլի 6-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 26772/95, կետ 120։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

146

հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու յու րա քան չյուր դեպք կրում է դա ժա նու թյան հատ-
կա նիշ ներ։ Մինչ դեռ ա ռան ձին դա ժա նու թյունն ան գթու թյան, ա նո ղո քու թյան, վայ րա գու թյան 
և ան խղ ճու թյան դրս ևոր ման բարձր աս տի ճանն է, ո րը զու գակց վում է հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր ա րար քի կա տար ման հետ և ու ղղ ված է տու ժո ղին ա ռանձ նա կի տան ջա լից ապ-
րում եր պատ ճա ռե լու ե ղա նա կով հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քի ա ռա ջաց մա նը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 
գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա է և ո րոշ վում է մի այն գոր ծի բո լոր հան գա մանք ներն ի րենց 
հա մակ ցու թյան մեջ հե տա զո տե լու ար դյուն քում։ Քննարկ վող հան ցա կազ մի ի մաս տով, ա ռան-
ձին դա ժա նու թյու նը կապ ված է այն հան գա մանք նե րի ամ բող ջու թյան հետ, ո րոնք վկա յում են 
հան ցա վո րի կող մից դա ժա նու թյան բարձր աս տի ճա նին հաս նող վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման 
դի տա վո րու թյան մա սին։ Այս ա ռու մով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հան-
ցա վո րը պետք է գի տակ ցի ա րար քի ա ռան ձին դա ժա նու թյան բնույ թը, նա խա տե սի ոչ մի այն 
ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք, այլև տու ժո ղին ա ռանձ նա կի տան
ջա լից ապ րում եր պատ ճա ռե լու փաս տը, ի նչ պես նաև ցան կա նա կամ գի տակ ցա բար թույլ 
տա տու ժո ղին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հենց 
նման բնույ թը։ Այլ խոս քով՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ ան ձին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո-
գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լիս հան ցա վո րը պետք է գի տակ ցի ա րար քի ա ռան ձին 
դա ժա նու թյան բնույ թը, նա խա տե սի ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ 
հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը և ցան կա նա կամ գի տակ ցա բար թույլ տա դրանք։ 
Հետ ևա բար, քն նարկ վող ո րա կյալ հան ցա կազ մը կա րող է կա տար վել ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն-
պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ։ 

Ուս տի, վե րոն շյալ հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյան գնա հատ ման ար դյուն քում մի այն 
հնա րա վոր է սահ մա նա զա տել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով 
ֆի զի կա կան ցա վի կամ հո գե կան տա ռա պան քի ու ժգ նու թյան աս տի ճանն այն ո րա կյալ դարձ-
նող՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ ֆի զի-
կա կան ու ժեղ ցա վի կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան քի պատ ճառ ման աս տի ճա նից։

21. Ա նդ րա դառ նա լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին 3-րդ կե տով 
նա խա տես ված՝ հան ցա վո րից նյու թա կան կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի նկատ մամբ ֆի զի-
կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լու ո րա կյալ հատ կա նի շին, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ դրա առ կա յու թյու նը հա վաս տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է պատ շաճ ի րա վա կան գնա հատ ման են թար կել տու ժո ղի և հան ցա վո րի փոխ-
հա րա բե րու թյուն ներն փաս տա ցի բնույ թը: 

Այս պես` նյու թա կան կախ վա ծու թյան դեպ քում տու ժո ղը ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյան 
մեջ է գտն վում հան ցա վո րից։ Ը նդ ո րում, նյու թա կան կախ վա ծու թյունն առ կա է ոչ մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ տու ժո ղը ֆի նան սա կան տե սան կյու նից ու ղ ղա կի ո րեն կախ ված է լի նում հան-
ցա վո րից, այլև, ե րբ տու ժո ղի հա մար նա խա տես ված նյու թա կան օգ նու թյու նը կամ ե կա մուտն 
ամ բող ջու թյամբ կամ դրա է ա կան մա սը տնօ րին վում է հան ցա վո րի կող մից։ Ո ւս տի, նշ ված 
դեպ քե րում կախ վա ծու թյան առ կա յու թյան վե րա բե րյալ հար ցը լու ծե լիս միշտ պետք է հիմ վել 
հան ցա վո րի և տու ժո ղի միջև գո յու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի 
և բո վան դա կու թյան վրա:

22. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, ո ր՝
- ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ 

և 6-րդ կե տե րով և 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա-
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մար, որ նա 2015 թվա կա նի հու նի սի 26-ից փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ է գտն վել Հ. Սա րո յա նի հետ և հա մա տեղ բնակ վել Ստե փա նա վան քա ղա քի Ա շո տա բերդ 
10/5 հաս ցե ի բնա կա րա նում: Իր հետ ա մուս նա ցած լի նե լու, ի նչ պես նաև ե կամ տի որ ևէ աղ-
բյուր չու նե նա լու ա ռու մով ի րե նից նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող կնոջ հետ կեն-
ցա ղային խն դիր նե րի շուրջ ձևա վոր ված ան բա րյա ցա կամ հա րա բե րու թյուն նե րի կա պակ ցու-
թյամբ, վրեժխն դիր լի նե լու շար ժա ռի թով, վեր ջի նիս մարմ ա կան և հո գե կան տա ռա պանք ներ 
պատ ճա ռե լու դի տա վո րու թյամբ, նույն թվա կա նի օ գոս տո սի վեր ջից նոյեմ բե րի 12-ն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, Է.Ե ղի նյա նը հի շյալ բնա կա րա նում հա ճա խա կի ձեռ քե րով և ոտ քե-
րով հար վա ծել է Հ. Սա րո յա նի մարմ ի տար բեր մա սե րին, քա շել մա զե րը` այդ կերպ նրան 
պար բե րա բար պատ ճա ռե լով նաև ու ժեղ ցավ: Բա ցի այդ, հաս տա տա պես ի մա նա լով, որ Հ. 
Սա րո յա նը ման կուց սաս տիկ վա խե նում է կա տու նե րից, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում բազ-
միցս կա տու է մո տեց րել նրա դեմ քին, նե տել վրան, ը նդ հուպ գցել ծո ցը և այդ գոր ծո ղու թյուն-
նե րը շա րու նա կել այն քան ժա մա նակ, մինչև Հ. Սա րո յա նին հասց րել է ու շագ նա ցու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև ի րե նից նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող կնո ջը պար բե րա բար տևա կան 
ժա մա նակ զր կել է սն վե լու հնա րա վո րու թյու նից` նրան ստի պե լով բա վա րար վել մի այն գոլ ջուր 
խմե լով, ի սկ ի նքն այդ ըն թաց քում ցու ցադ րա բար սն վել է նրա ներ կա յու թյամբ` ան տե սե լով 
կնոջ խիստ քաղ ցած լի նելն ու սնունդ ա ղեր սե լը: Նկա րագր ված իր այդ գոր ծո ղու թյուն նե րով 
Է .Ե ղի նյա նը, դրս ևո րե լով ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, դի տա վո րու թյամբ հո գե կան տա ռա պանք-
ներ է պատ ճա ռել Հ. Սա րո յա նին: 

Է.Ե ղի նյա նը նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում, Հ. Սա րո յա նի նկատ մամբ գոր ծադ րե լով նաև 
կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր ֆի զի կա կան և հո գե կան բռ նու թյուն, նրան 
պար բե րա բար են թար կել է ծե ծի, մշ տա պես հս կել և իր ան պատ ժե լի ու թյան վե րա բե րյալ 
պատ րանք ներ ստեղ ծե լով ու սպառ նա լով, որ դա տի կտա կամ կվ ա սի Հ. Սա րո յա նին և հա-
րա զատ նե րին, վեր ջի նիս ար գե լա փա կել է իր բնա կա րա նում` զր կե լով ա զատ տե ղա շարժ վե լու, 
հա րա զատ նե րի և շր ջա պա տի հետ ա ռանց իր ներ կա յու թյան հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից15:

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ կե տե րով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը վե րաո րա-
կե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ի 
դա տավճ ռով ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյու նը բա-
վա րար է եզ րա հան գե լու, որ տու ժո ղի նյու թա կան վի ճա կի բա րե լա վու մը կամ վատ թա րա ցու մը 
կախ ված է ե ղել ամ բաս տա նյա լից, քա նի որ վեր ջինս դրա հա մար բա վա րար մի ջոց ներ չի ու-
նե ցել, մե ղադ րան քում ձևա կերպ ված ա րարք նե րը, թե՛ ա ռան ձին և թե՛ ի րենց հա մակ ցու թյամբ, 
մտ նում են ան ձին հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի 
մեջ և չեն կա րող լրա ցու ցիչ ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևո րում։ Միև նույն 
ժա մա նակ, Է .Ե ղի նյա նին նաև մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ և ա զա տել նրան քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նից՝ վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով16։

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ի ո րոշ մամբ հա մա ձայ նել է Է.Ե ղի-
նյա նի ա րար քը վե րաո րա կե լու մա սով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով տր ված 

15 Տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կետը։
16 Տե՛ս սույն որոշման 7-րդ կետը։
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գնա հա տա կան նե րին։ Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար դա րաց րել է ամ բաս տա նյալ 
Է.Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա-
գոր ծու թյան կա տար ման մեջ՝ ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով՝ փաս տե լով, 
որ բա ցի տու ժո ղի ցուց մուն քից, որ ևէ այլ փաս տա կան տվյալ ձեռք չի բեր վել, ո րը կհիմ ա վո-
րեր, որ ամ բաս տա նյա լը ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ տու ժո ղին ա պօ րի նի զր կել է ա զա տու-
թյու նից։ Բա ցի այդ, դա տա րա նը գտել է, որ այս մա սով մե ղադ րանքն ա նո րոշ է՝ կոնկ րե տաց-
ված չէ, թե ե րբ, ի նչ տևա կա նու թյամբ է ամ բաս տա նյա լը տու ժո ղին զր կել ա զա տու թյու նից17։

23. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով սույն ո րոշ-
ման 6-6.4-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ա պա ցույց նե րի և 12-20-րդ կե տե րում նշ ված ի րա վադ-
րույթ նե րի, 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 նյա լի ա րարք նե րում ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ հո գե կան ու ժեղ 
տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու ո րա կյալ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյունն ար-
ձա նագ րե լիս ստո րա դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կա նի չեն ար ժա-
նաց րել սույն գոր ծով ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի շարք հան գա մանք ներ։ Մաս-
նա վո րա պես, ստո րա դաս դա տա րան ներն ամ բաս տա նյա լի կա տա րած ա րար քի քրե աի րա-
վա կան ո րա կու մը ո րո շե լիս ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել ամ բաս տա նյա լին ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քում ձևա կերպ ված և գոր ծով հաս տատ ված փաս տա կան տվյալ նե րի հա մակ ցու-
թյու նը: Այս պես, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից հետ ևում է, որ ամ բաս տա նյա լը՝

- հաս տա տա պես ի մա նա լով, որ տու ժո ղը սաս տիկ վա խե նում է կա տու նե րից, բազ միցս 
կա տու է նե տել նրա վրա, այդ թվում դեմ քին, և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը շա րու նա կել է մինչև 
վեր ջի նիս ու շագ նա ցու թյան հասց նե լը,

- տևա կա նո րեն զր կել է տու ժո ղին սն վե լու հնա րա վո րու թյու նից և ան տե սել նրա խիստ քաղ-
ցած լի նելն ու սնունդ ա ղեր սե լը։ Բա ցի այդ, գոր ծի նյու թե րով հաս տատ ված է նաև այն պի սի 
ի րա վի ճակ, ե րբ ամ բաս տա նյա լը ցու ցադ րա բար սն վել է տու ժո ղի ներ կա յու թյամբ՝ այն դեպ-
քում, ե րբ տու ժո ղը քաղ ցած լի նե լու հետ ևան քով ու շագ նա ցու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով 
բա կում գտն վող ցայ տաղ բյու րից ա նընդ հատ ջուր խմե լով փոր ձել է հա գեց նել քաղ ցը,

- պար բե րա բար հո գեճն շող վի ճա կում և վա խի մթ նո լոր տում է պա հել տու ժո ղին, մշ տա պես 
վե րահս կել վեր ջի նիս վար քա գի ծը, ին չը բարձ րաց րել է տու ժո ղի տա ռա պան քի, ան լի ար ժե քու-
թյան զգա ցու մը, կոտ րել վեր ջի նիս ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան դի մադ րու թյուն ցույց տա լու 
կա րո ղու թյու նը,

- սպառ նա ցել է տու ժո ղին, որ ի րա վա պահ մար մին նե րին բո ղո քե լու դեպ քում ծե ծի կեն-
թարկ վի, 

- մշ տա պես ֆի զի կա կան ու ժ է գոր ծադ րել տու ժո ղի նկատ մամբ, այդ թվում՝ վեր ջի նիս ծնո-
ղի ներ կա յու թյամբ։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի ի մաս տով ֆի զի կա կան ցա վի կամ հո գե կան տա ռա պան քի ու ժգ նու թյան աս տի ճա նի և 
այն ո րա կյալ դարձ նող՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված՝ ա ռան ձին դա-
ժա նու թյամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցա վի կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան քի պատ ճառ ման աս-
տի ճա նի հա րա բե րակ ցու թյան հա մա տեքս տում վե րոն շյալ հան գա մանք նե րը պատ շաճ գնա-
հատ ման չեն են թարկ վել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից։ 

24. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, սույն ո րոշ ման 21-րդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան 

17 Տե՛ս սույն որոշման 8-րդ կետը։
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դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տու ժո ղի նյու թա կան 
վի ճա կի բա րե լա վու մը կամ վատ թա րա ցում ամ բաս տա նյա լից կախ ված չլի նե լու վե րա բե րյալ 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու թյուն նե րը նույն պես հիմ ված չեն գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի պատ շաճ գնա հատ ման և ու սում ա սիր ման վրա։ 

Այս պես՝ ամ բաս տա նյա լի հետ փաս տա կան ա մուս նու թյան մեջ գտն վե լու ըն թաց քում տու-
ժո ղը մշ տա կան ե կամ տի աղ բյուր չի ու նե ցել, ե կա մու տը ո րոշ ժա մա նակ ձևա վոր վել է ստաց-
ված նպաս տից, նրա ծնող նե րի կող մից տրա մադր ված գու մար նե րից և նյու թա կան բա րիք նե-
րից, ի նչ պես նաև դե ղա տանն աշ խա տե լու ըն թաց քում ստաց ված վար ձատ րու թյու նից, ո րոնք 
վեր ջինս տնօ րի նե լու և տի րա պե տե լու հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի որ այդ գու մար նե րը 
տրա մադ րել է ամ բաս տա նյա լին։ Այ սինքն՝ ստա ցած դրա մա կան մի ջոց նե րը և նյու թա կան բա-
րիք նե րը, ո րոնք քիչ թե շատ տու ժո ղի հիմ ա կան ե կամ տի աղ բյուրն են կազ մել, տնօ րին վել և 
օգ տա գործ վել են ամ բաս տա նյա լի կող մից։ 

Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից 
մատ նանշ ված այն փաս տար կին, որ ամ բաս տա նյա լի և տու ժո ղի միջև ա մուս նու թյու նը կրել է 
ձևա կան բնույթ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ամ բաս տա նյա լը և նրա ըն-
տա նի քի ան դամ երն ի րենց բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րով, հար ևան նե րի, տու ժո ղի աշ խա տան-
քի վայ րում և այլ ան ձանց մոտ վեր ջի նիս բա ցա հայտ ներ կա յաց րել են որ պես ամ բաս տա նյա լի 
կին։ Բա ցի այդ, ամ բաս տա նյա լը և տու ժո ղը թեև կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, բայց բնակ-
վել են հա մա տեղ, վա րել են ը նդ հա նուր տն տե սու թյուն և կա տա րել են այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րոնք հիմք են տա լիս ար ձա նագ րե լու, որ ամ բաս տա նյա լը և տու ժո ղը գտն վել են 
փաս տա կան ա մուս նու թյան մեջ։ Այս ա ռու մով հարկ է նաև նկա տի ու նե նալ, որ «Ըն տա նի քում 
բռ նու թյան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռնու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու-
թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով ըն տա նի քի ան դամ է հան դի սա նում ա մու սի նը, այդ թվում` փաս տա կան ա մուս նա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող ան ձը։ Նույն օ րեն քի կար գա վո րում ե րից հետևում 
է, որ փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող ան ձին հար կադրված 
նյու թա կան կախ վա ծու թյուն ստեղ ծե լու կամ իշ խե լու նպա տա կով նրան գո յու թյան ան հրա-
ժեշտ մի ջոց նե րից (ս նունդ, հա գուստ, կա ցա րան, դե ղո րայք) զր կե լը, սե փա կա նու թյան կամ 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը տնօ րի նե լու, տի րա պե տե լու և 
օգ տա գոր ծե լու ի րա վունք նե րը ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կե լը, հա մար վում է տն տե սա կան 
բռ նու թյան դրս ևոր ման ձև։ 

Ուս տի, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգրքի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տի առ կա յու թյու նը գնա հա տե լիս ստո րա դաս 
դա տա րան նե րը պատ շաճ ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել վե րոն շյալ հան գա մանք նե րը։

25. Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ամ բաս տա-
նյալ Է րիկ Ե ղի նյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 3-րդ, 6-րդ կե տե րից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե-
րաո րա կե լու մա սին ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու թյուն ներն այն հիմ ա վոր մամբ, որ 
տու ժո ղը հան ցա վո րից նյու թա կան կախ վա ծու թյան մեջ չի գտն վել, ի սկ հան ցա վո րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հան ցա կազ մի՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյան ո րա կյալ հատ-
կա նի շին, ի րա վա չափ չեն։

26. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, ան դրա դառ նա լով բո ղո քա բե րի՝ սույն ո րոշ ման 9.2-րդ կե-
տում ներ կա յաց ված՝ ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ փաս տար-
կին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

 ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ « Մար դուն ա զա տու թյու-
նից ա պօ րի նի զր կե լը, ո րն առ ևան գե լու հետ կապ ված չէ՝

 պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից եր կու հա րյուր-
հիս նա պա տի կի չա փով կամ կա լան քով՝ մե կից ե րեք ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ 
ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով»։

 Մեջ բեր ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ նա խա տես ված ա րար քով տու ժո ղը 
փաս տա ցի զրկ վում է ա զատ տե ղա շարժ վե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Ը նդ ո րում, ան ձին ա զա-
տու թյու նից զր կե լու նպա տա կի բա ցա հայ տու մը կար ևոր է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րարքն այլ հան ցա կազ մե րից տա րան ջա տե լու հա մար։ Քն նարկ-
վող հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կողմ ար տա հայտ վում է մար դուն տե ղա փոխ վե լու, գտն-
վե լու վայրն ը նտ րե լու, այլ մարդ կանց հետ շփ վե լու ա զա տու թյու նից ա պօ րի նա բար և նրա 
կամ քին հա կա ռակ զր կե լով։ Վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը, սա կայն, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի հա տուկ մա սի մի շարք այլ հան ցա կազ մե րում նա խա տես ված են որ պես օբյեկ տիվ կող մի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս կամ հան ցա կազմ ա ռա վել ո րա կյալ դարձ նող հան գա մանք։ Հետ ևա բար, 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում հս տա կեց նել, թե որ դեպ քում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
133-րդ հոդ վա ծով նկա րագր ված ա րարքն ի նք նու րույն քրե աի րա վա կան ո րա կում ստա նում 
և որ դեպ քում՝ կլան վում այն հան ցա կազ մով, ո րի մասն է կազ մում մար դուն ա զա տու թյու նից 
ա պօ րի նի զր կե լը։

26.1. Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հար-
ցին՝ հարկ է նշել, որ ե թե ան ձին ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք 
պատ ճա ռող վատ վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման ե ղա նակն իր մեջ պա րու նա կում է տու ժո ղին 
ա զա տու թյու նից զր կե լու տար րեր և հան ցա վո րի դի տա վո րու թյունն ու ղղ ված է ոչ թե տու ժո ղին 
ա զա տու թյու նից զր կե լուն, այլ այդ կերպ նրան հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լուն, 
ա պա հան ցա վո րի ա րար քը լրա ցու ցիչ չի կա րող ո րակ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ 
հոդ վա ծով։

27. Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ տու ժո-
ղը գի տակ ցե լով, որ մշ տա պես գտն վում է ամ բաս տա նյա լի հս կո ղու թյան ներ քո, վա խի պատ-
ճա ռով իր գոր ծո ղու թյուն նե րը պայ մա նա վո րել է ամ բաս տա նյա լի կող մից ըն դու նե լի լի նե լու 
հան գա ման քով՝ կար ծե լով, որ հա կա ռակ դեպ քում ոչ մի այն իր, այլև ի րեն մտե րիմ կամ ա ռն-
չու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար կա րող են բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջա նալ։ Նման 
պայ ման նե րում, ամ բաս տա նյա լի կող մից տու ժո ղին իր բնա կա րա նում ա զատ տե ղա շարժ վե լու, 
հա րա զատ նե րի և շր ջա պա տի հետ ա ռանց իր ներ կա յու թյամբ հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից զր կե լը ե ղել է տու ժո ղի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման ե ղա նակ։ Ո ւս-
տի, նշ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում ամ բաս տա նյա լի ա րար քը չպետք է 
լրա ցու ցիչ ո րակ վի նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ամ բաս տա նյալ Է.Ե ղի նյա-
նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ար դա րաց նե լը հիմ ա վոր է՝ հիմք ըն դու նե լով վերն ար տա-
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հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը։
28. Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ամ բաս տա նյալ Է .Եղի-

նյա նի կա տա րած ա րար քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ 
կե տե րից նույն օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե րաո րա կե լու մա սով Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լիս՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ճիշտ չի 
գնա հա տել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի հատ կա-
նիշ նե րի առ կա յու թյու նը։ Այ սինքն՝ թույլ է տր վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 
397-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թա կան ի րա վուն քի խախ տում, ին չը հիմք է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ի ո րո շու մը բե կա նե լու և քրե ա կան գործն այդ մա սով 
նույն դա տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նոր քն նու թյան ըն թաց քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ պետք է քննարկ-
ման ա ռար կա դարձ նի ամ բաս տա նյա լի ա րար քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ կե տե րով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հար ցը։

 Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա վա րու թյան տվյալ 
փու լում չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ րու թյու նը կա րող է լի նել պատ շաճ ե րաշ խիք՝ ամ բաս տա-
նյալ Է .Ե ղի նյա նի` ա զա տու թյան մեջ գտն վե լու դեպ քում նրա հնա րա վոր ոչ ի րա վա չափ վար-
քա գի ծը չե զո քաց նե լու հա մար։ Ո ւս տի, ամ բաս տա նյալ Է .Ե ղի նյա նի նկատ մամբ որ պես խա-
փան ման մի ջոց պետք է ը նտ րել չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ րու թյու նը:

 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, 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 մաս նա կի ո րեն: ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 
2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ի գո րի Ե ղի նյա նի 
վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով բե կա նել և գործն ու ղար կել 
նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 25-ի ո րո շու մը՝ ամ բաս-
տա նյալ Է րիկ Ի գո րի Ե ղի նյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լու մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ 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։

2. Ամ բաս տա նյալ Է րիկ Ի գո րի Ե ղի նյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտ րել 
չհե ռա նա լու մա սին ստո րագ րու թյու նը:

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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ԼԴ2/0016/01/17

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

 2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 8-ին                                                                 ք.Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով դա տա պար տյալ Դա վիթ Ռո բեր տի Բա բա-
յա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի 
ո րոշ ման դեմ պաշտ պան Հ.Հով սե փյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
1. Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան), դա տա կան քն նու թյան ա րա գաց ված կար գի կի րառ մամբ, 2017 
թվա կա նի մար տի 29-ի դա տավճ ռով Դա վիթ Ռո բեր տի Բա բա յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և նրա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նա կել 
կա լանք` 1 (մեկ) ա միս ժամ կե տով: 

Վե րոն շյալ դա տավ ճի ռը չի բո ղո քարկ վել և 2017 թվա կա նի մայի սի 2-ին մտել է օ րի նա կան 
ու ժի մեջ:

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 29-ի դա տավճ ռի դեմ 2020 թվա-
կա նի փետր վա րի 14-ին ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րան (այ սու հետ` նաև Վե րաքն նիչ 
դա տա րան) բո ղոք է ներ կա յաց րել Դ.Բա բա յա նի պաշտ պան Հ.Հով սե փյա նը: Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի` 2020 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի ո րոշ մամբ պաշտ պա նի բո ղո քը թողն վել է ա ռանց 
քն նու թյան` ժամ կե տանց լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

3. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման դեմ Դ.Բա բա յա նի պաշտ պան Հ.Հով սե-
փյա նը ներ կա յաց րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի հու լի սի 
1-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի մայի սի 11-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։
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը.

4. Նոր հան գա ման քի հիմ քով ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում պաշտ պան Հ.Հով սե-
փյա նը խնդ րել է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող-
նե լը հա մա րել հար գե լի և վե րա կանգ նել, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ ճիռն ամ բող-
ջու թյամբ բե կա նել՝ Դ.Բա բա յա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
ար դա րաց նել՝ հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես, 
պաշտ պան Հ.Հով սե փյանն իր բո ղո քում ը նդ գծել է, որ Դ.Բա բա յա նին մեղ սագր վող թմ րա մի-
ջո ցի չա փը 2018 թվա կա նի հու նի սի 27-ից հան դի սա նում է ոչ թե զգա լի, այլ մանր չափ, ու ս տի 
այդ պա հից սկ սած ա րար քը դա դա րել է հան ցա վոր լի նե լուց1: 

5. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ա ռանց քն նու թյան թող նե լով պաշտ պա նի կող մից ներ կա յաց-
ված բո ղո քը, իր դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ կերպ. «(…) Ի նչ վե րա բե րում է 
բո ղո քա բե րի կող մից վկա յա կոչ ված 2018 թվա կա նի հու նի սի 27-ի ու ժի մեջ մտած «ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րեն քը 
որ պես նոր հան գա մանք դի տե լու և այդ հիմ քով վա րույ թի հար ցը քն նու թյան առ նե լու հան գա-
ման քին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր հան գա ման քով դա տա կան ակ տի 
բո ղո քար կու մը հնա րա վոր է այն պա հից սկ սած ե րեք ա մս վա ըն թաց քում, ե րբ բո ղոք բե րող 
ան ձն ի մա ցել էր կամ կա րող էր ի մա նալ դրա ի հայտ գա լու մա սին: Այլ կերպ՝ «ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րեն քը ու ժի 
մեջ է մտել 2018 թվա կա նի հու նի սի 27-ին, ի սկ պաշտ պան Հով սեփ Հով սե փյա նը վե րաքն նիչ 
բո ղո քը ներ կա յաց րել է 2020 թվա կա նի փետր վա րի 14-ի ն՝ խախ տե լով օ րեն քով նա խա տես-
ված նոր հան գա ման քի ու ժով 3-ամ սյա ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
նա խա տես ված պա հան ջը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նաև փաս տում է, որ պաշտ պան Հով սեփ Հով սե փյանն իր վե-
րաքն նիչ բո ղո քին կից չի ներ կա յաց րել հիմ նա վոր ված միջ նոր դու թյուն՝ կից ա պա ցույց նե րով, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտային հե տա զո տել բո ղո քարկ ման ժամ կե տի բաց թողն ման պատ-
ճառ նե րը և գալ հա մա պա տաս խան եզ րա հանգ ման (…)»2։

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 նա վո րում-

նե րով.
6. Բո ղո քա բե րի կար ծի քով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը քն նու թյան 

չառ նե լը հիմ ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված չէ։
 Բո ղոք բե րած ան ձը, հղում կա տա րե լով ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա-

նի փետր վա րի 14-ի թիվ ՍԴՈ-1348 ո րոշ մա նը, 2018 թվա կա նի հու նի սի 27-ին օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած՝ «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» 
թիվ ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րեն քին, 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 ծի 1-ին մա սը և քրե ա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժով կի րա ռե լի-
ու թյան վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, նշել 
է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է բա վա րա րեր վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 

1 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2-րդ, թերթեր 2-3։
2 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2-րդ, թերթեր 12-14։
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օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լը հար գե լի հա մա րե լու մա սին պաշտ պա նի միջ-
նոր դու թյու նը և կա յաց ներ նոր հան գա ման քի հի ման վրա վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լու 
ո րո շում, քա նի որ կա տար ված ա րար քի ա պաք րե ա կա նաց ման պայ ման նե րում Դ.Բա բա յա նի 
դատ վա ծու թյու նը ա ռա ջաց նում է ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ և դրա նով խա թար վում է ար-
դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, խախտ վում սահ մա նադ րո րեն պաշտ պան վող շա հե րի ան-
հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

7. Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քի հե ղի նա կը խնդ րել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի ո րո շու մը, և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան՝ նոր 
քն նու թյան:

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

է. հիմ ա վո՞ր է ա րդյոք պաշտ պան Հ.Հով սե փյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը ժամ կե տանց լի նե լու 
հիմ քով ա ռանց քն նու թյան թող նե լու մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու նը:

9. 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 69-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Հան ցանք կա տա րե լու հա մար դա-
տա պարտ ված յու րա քան չյուր ոք ու նի իր նկատ մամբ կա յաց ված դա տավճ ռի` օ րեն քով սահ-
ման ված հիմ քե րով և կար գով վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կող մից վե րա նայ ման ի րա վունք»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և ան հրա ժեշտ 
լի նեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա փակ ման 
հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմ ա կան ի րա-
վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը»:

10. Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր 
նա խա դե պային ի րա վուն քում մշ տա պես ը նդ գծել է, որ այն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ան-
ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում, են թադ րա բար խախտ ված 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա կանգն ման հիմ նա կան նա խա պայ մանն է, ո րի մի-
ջո ցով է կեն սա գործ վում դա տա րան դի մե լու (locus standi) և ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ-
պա նու թյուն հայ ցե լու ան ձի ի րա վուն քը: Հետ ևա բար, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
ի րաց մանն ա ռնչ վող դա տա վա րա կան կար գա վո րում նե րը դա տա րան նե րի կող մից պետք է 
ճկուն մեկ նա բան ման են թարկ վեն` ել նե լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի գե րա կա-
յու թյու նից` քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գային ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի նկատ մամբ3: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված հա մա չա փու թյան 
սկզ բուն քին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կի րառ վող մի ջո ցի և հե տապնդ վող 
նպա տա կի հա մար ժեք հա րա բե րակ ցու թյու նը են թադրում է, որ մի ջամ տու թյան սահ ման նե րի 
խո րու թյու նը չպետք է ան հա մար ժեք լի նի սահ մա նա փակ վող հիմ նա կան ի րա վուն քի ար ժե բա-
նա կան նշա նա կու թյա նը և կշ ռին, և որ կի րառ վող մի ջո ցի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև 

3 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Սամվել Ղազարյանի գործով 2018 թվականի մարտի 20-ի թիվ ԵԿԴ/0018/11/17 
որոշումը:
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պետք է լի նի ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն4:
11. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «(…) 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 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 ո ւժ 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»:

Ք րե ա կան օ րեն քը հե տա դարձ ու ժով կի րա ռե լու նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մշ տա պես ը նդ գծել է, որ «չ կա հան ցա գոր ծու թյուն և պա-
տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» (nullum crimen, nulla poena sine lege) կա նո նը հա-
մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած հիմ ա րար սկզ բունք է և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան կար ևո-
րա գույն տարր: Այն բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ու նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գում, հետ ևա բար, նշ ված սկզ բուն քից շե ղու մը բա ցար ձա կա պես ան թույ լատ րե լի է: 
Դրա հետ մեկ տեղ, ժա մա նա կի ըն թաց քում քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ը նդ հա նուր կա-
նոնն ու նի նաև բա ցա ռու թյուն: Մաս նա վո րա պես, քրե ա կան օ րեն քի հե տա դար ձու թյան կա-
նո նը սկ սում է գոր ծել այն դեպ քե րում, ե րբ նոր օ րեն քը կա՛մ վե րաց նում է ա րար քի հան ցա վո-
րու թյու նը (ա պաք րե ա կա նա ցում), կա՛մ մեղ մաց նում է պա տի ժը, կա’մ այլ կերպ բա րե լա վում 
է հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը: Թվարկ ված պայ ման ներն ու նեն իմ պե րա տիվ բնույթ, 
և նոր օ րենքն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո դրան ցից ա ռն վազն մե կի առ կա յու թյան պա րա գա յում 
նոր օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մինչև այն 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 այն, սա կայն ու նեն դատ վա ծու թյուն5:

11.1. 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 ան դրա դար ձել է ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` նաև Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րան) թիվ ՍԴՈ-1348 ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում և ար ձա նագ րել, որ 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, ի սկ 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 գով6:

 Հիմք ըն դու նե լով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, 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 քը նոր հան գա մանք է օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը վե րա նայե լու հա մար7։ 

12. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 

4 Համաչափության սկզբունքի վերաբերյալ, mutatis mutandis, տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի՝ 2018 թվականի մարտի 
20-ի թիվ ԵԿԴ/0056/11/17 և ՍԴ/0088/01/12 որոշումերը։
5 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Գասպար Պողոսյանի գործով 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ ԳԴ1/0013/01/11 
որոշման 16-17-րդ կետերը։
6 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի` 2017 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ ՍԴՈ-1348 որոշումը:
7 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճռաբեկ դատարանի` Թաթուլ Պետրոսյանի գործով 2019 թվականի հունիսի 12-ի թիվ 
ԱՎԴ4/0026/01/15 որոշումը։
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«(…) Նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու հա մար բո ղոք կա րող է բեր վել 
3 ա մս վա ըն թաց քում այն պա հից, ե րբ բո ղոք բե րող ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա նալ 
դրանց ի հայտ գա լու մա սին (…)»: 

Այս պի սով, 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 նոր հան գա ման քի կա ռու ցա կար գով 
կի րա ռե լու պայ ման նե րում ստաց վում է, որ ան ձը կա րող է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տը վե րա նայե լու հա մար բո ղոք ներ կա յաց նել ե րեք ա մս վա ըն թաց քում այն պա հից, 
ե րբ ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա նալ նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու մա սին։ Այլ կերպ՝ քրե ա-
կան օ րեն քը հե տա դար ձու թյան կար գով կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված է 
ե ռամ սյա ժամ կե տով, ին չը են թադ րում է, որ այդ ըն թաց քում օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պատ-
ճառ նե րով հա մա պա տաս խան բո ղոք չներ կա յաց նե լու դեպ քում ան ձը, չնա յած շա րու նա կում է 
կրել նախ կի նում գոր ծող օ րեն քի քրե աի րա վա կան հետ ևանք նե րը, զրկ վում է իր նկատ մամբ 
կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ ան կախ այն հան գա ման քից, 
որ նոր ըն դուն ված քրե ա կան օ րեն քով վե րա նում է կա տար ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը, 
մեղ մա նում է պա տի ժը կամ այլ կերպ բա րե լավ վում է հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը, ին-
չը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մոզ մամբ ա նըն դու նե լի է։ 

Այս պես՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը սահ մա նող ը նդ հա նուր՝ 
«չ կա հան ցա գոր ծու թյուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» սկզ բուն քը և դրա 
բաղ կա ցու ցիչ մաս հան դի սա ցող՝ ան ձի վի ճա կի բա րե լավ ման հիմ քով քրե ա կան օ րեն քը հե-
տա դարձ ու ժով կի րա ռե լու կա նո նը, հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած, մի ջազ գային-ի րա-
վա կան կար ևո րա գույն փաս տաթղ թե րով, ի նչ պես նաև սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վոր ված 
հիմ ա րար սկզ բունք ներ են և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան կար ևո րա գույն տարր, հետ ևա-
բար այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար նոր հան գա ման քի հիմ քով բո ղոք բե րե լու ե ռամ սյա 
ժամ կետ նա խա տե սե լը վտան գում է ան ձի վի ճա կի բա րե լավ ման հիմ քով դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը և խա թա րում վե րոն շյալ ի րա վուն-
քի բուն է ու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 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 նոր 
քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ու ժ տա լու հնա րա վո րու թյան ժամ կե տային սահ մա նա փա կու-
մը հա մա չափ չէ հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին, ին չի ար դյուն քում ան հա մա չա փո րեն 
սահ մա նա փակ վում են ան ձի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վունք նե րը։ Հետ ևա բար, դա տա կան ակ տի դեմ ան ձի վի ճա կի բա րե լավ ման հիմ քով բո ղո-
քարկ ման ժամ կետ նե րը չպետք է խո չըն դո տեն դա տա կան մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի ի րա-
կա նաց մա նը:

12.1. Ը նդ հան րաց նե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ան կախ 
սահ ման ված ժամ կե տում հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը չբո ղո քար կե լու պատ ճառ նե-
րից՝ ան ձը կա րող է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով 
վե րա նայե լու բո ղոք ներ կա յաց նել, ե թե նոր ըն դուն ված օ րեն քը վե րաց նում է ա րար քի հան ցա-
վո րու թյու նը, մեղ մաց նում պա տի ժը կամ այլ կերպ բա րե լա վում է հան ցանք կա տա րած ան-
ձի վի ճա կը, և ե թե ան ձը շա րու նա կում է կրել նախ կի նում գոր ծող օ րեն քի քրե աի րա վա կան 
հետ ևանք նե րը, այ սինքն՝ վեր ջինս պա տիժ է կրում կամ կրել է, սա կայն ու նի դատ վա ծու թյուն։ 
Ը նդ ո րում, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 84-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դատ վա ծու թյուն 
չու նե ցող են հա մար վում այն ան ձինք, ով քեր պա տի ժը կրել են այն պի սի ա րար քի հա մար, 
ո րի հան ցա վո րու թյունն ու պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց ված են օ րեն քով: Վե րոն շյա լը հատ կա պես 
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կար ևոր է ներ կայիս կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում, ե րբ հան ցան քի ա պաք րե ա կա նա ցու-
մը դի տարկ վում է որ պես քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և քրե ա կան հե տապն դու մը դա-
դա րեց նե լու ար դա րաց նող (ռե ա բի լի տա ցի ոն) հիմք, ու ս տի ան ձը չի կա րող կրել նախ կին դա-
տա պար տու մից բխող որ ևէ բա ցա սա կան հետ ևանք, այդ թվում՝ դատ վա ծու թյան ա ռու մով8։

13. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ Դ.Բա բա յանն Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 29-ի դա տավճ ռով դա տա պարտ վել է կա լան քի՝ մեկ 
ա միս ժամ կե տով, ին չը Վե րաքն նիչ դա տա րան չի բո ղո քարկ վել և 2017 թվա կա նի մայի սի 2-ին 
մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ9: 

2020 թվա կա նի փետր վա րի 14-ին դա տա պար տյալ Դ.Բա բա յա նի պաշտ պան Հ.Հով սե փյա-
նը նոր հան գա ման քի հիմ քով բո ղոք է ներ կա յաց րել Վե րաքն նիչ դա տա րան10:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2020 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի ո րոշ մամբ Ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի` 2017 թվա կա նի մար տի 29-ի դա տավճ ռի դեմ պաշտ պա նի ներ կա յաց րած բո ղո քը 
թո ղել է ա ռանց քն նու թյան՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում փո փո խու-
թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-241-Ն ՀՀ օ րենքն ու ժի մեջ է մտել 2018 թվա-
կա նի հու նի սի 27-ին, ի սկ պաշտ պան Հ.Հով սե փյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 2020 
թվա կա նի փետր վա րի 14-ի ն՝ խախ տե լով օ րեն քով նա խա տես ված նոր հան գա ման քի հիմ քով 
3-ամ սյա ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու պա հան ջը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
նաև փաս տել է, որ պաշտ պան Հ.Հով սե փյանն իր վե րաքն նիչ բո ղո քին կից չի ներ կա յաց րել 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին հիմ ա վոր ված 
միջ նոր դու թյուն11։

13.1. Ը ստ գոր ծում առ կա՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ին ֆոր մա ցի ոն կենտ րո նից ստաց ված օ պե-
րա տիվ տե ղե կա տու քար տա դա րա նի տե ղե կատ վու թյան՝ Դ.Բա բա յա նը կա լանք պատ ժա տե-
սա կի կրու մից ա զատ վել է 2017 թվա կա նի հու նի սի 9-ին, ի սկ 2017 թվա կա նի հու նի սի 21-ին 
կա տա րել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-177-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված հան ցա վոր ա րար քը, ո րի հա մար 2018 թվա կա նի ապ րի լի 23-ին դա տա պարտ վել է ա զա-
տազրկ ման՝ եր կու տա րի վեց ա միս ժամ կե տով։ Մեկ այլ՝ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22-ի 
դա տավճ ռով Դ.Բա բա յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-177-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տով՝ եր կու դր վա գով, և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի կի-
րառ մամբ դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման՝ եր կու տա րի ու թ ա միս ժամ կե տով։ Դ.Բա բա յա-
նի պատ ժի կր ման սկիզ բը հաշվ վել է 2020 թվա կա նի հուն վա րի 15-ի ց։ 2021 թվա կա նի մար տի 
16-ին Դ.Բա բա յա նը հի վան դու թյան հետ ևան քով ա զատ վել է պատ ժի կրու մից12։ 

14. Սույն ո րոշ ման նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով Դ.Բա բա յա նի դատ վա ծու թյու նը դեռևս չի մար վել։ Այս պես՝ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 84-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա զա տազր կու մից ա վե լի մեղմ պատ ժի 

8 Միևնույն ժամանակ, հարկ է նկատել, որ 2020 թվականի հունիսի 4-ին ընդունված նոր քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 12-րդ հոդվածով անձին մեղսագրվող արարքի ապաքրեականացումը նախատեսվել է որպես քրեական 
հետապնդումը բացառող ոչ ռեաբիլիտացնող հանգամանք։
9 Տե՛ս սույն որոշման 1-ին կետը:
10 Տե՛ս սույն որոշման 4-րդ կետը:
11 Տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կետը:
12 Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2-րդ, թերթեր 73-79, www.datalex.am դատական տեղեկատվական համակարգ, 
Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի՝ 2018 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 
ԼԴ2/0097/01/17 և 2020 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ ԼԴ/0105/01/20 դատավճիռները:
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դա տա պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ դատ վա ծու թյու նը մար վում է նշա նակ ված պա տի ժը 
կրե լուց մեկ տա րի անցնե լուց հե տո, ի սկ նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե ան ձը 
մինչև դատ վա ծու թյու նը մար վե լը նոր հան ցանք է կա տա րում, ա պա դատ վա ծու թյան մար ման 
ժամ կետն ը նդ հատ վում է: Ա ռա ջին հան ցա գոր ծու թյան հա մար դատ վա ծու թյու նը մար վե լու 
ժամ կե տը հաշ վարկ վում է վերս տին՝ վեր ջին հան ցա գոր ծու թյան հա մար պա տի ժը (հիմ ա կան 
և լրա ցու ցիչ) փաս տո րեն կրե լուց հե տո: Այդ դեպ քում ան ձը եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հա մար էլ դատ ված է հա մար վում մինչև դրան ցից ա ռա վել ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
դատ վա ծու թյու նը մար վե լու ժամ կե տը լրա նա լը: 

Այլ կերպ՝ Դ.Բա բա յա նը շա րու նա կում է կրել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով դա տա պարտ վե լու բա ցա սա կան քրե աի րա վա կան հետ ևանք նե րը, չնա յած որ վեր-
ջի նիս տվյալ հոդ վա ծով մեղ սագր ված հան ցա վոր ա րար քը կա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րի ար դյուն քում դա դա րել է հան ցա վոր լի նե լուց։

15. Սույն ո րոշ ման 13-14-րդ կե տե րում մեջ բեր ված և վեր լուծ ված փաս տա կան տվյալ նե րը 
գնա հա տե լով 9-12.1-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ պաշտ պա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քը 
ժամ կե տանց է, չի բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա րար ի րա վունք նե րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 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 նոր քրե ա կան օ րեն-
քին հե տա դարձ ու ժ տա լու հնա րա վո րու թյան ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը (նոր հան գա-
ման քի հիմ քով բո ղոք բե րե լու ե ռամ սյա ժամ կե տը) հա մա չափ չէ հե տապնդ վող ի րա վա չափ 
նպա տա կին, ին չի ար դյուն քում չի ա պա հով վում ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման և 
հե տապնդ վող նպա տա կի միջև ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 

16. Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պաշտ պան 
Հ.Հով սե փյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը ժամ կե տանց լի նե լու հիմ քով ա ռանց քն նու թյան թող նե լու 
մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու նը հիմ ա վոր չէ:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի 
փետր վա րի 24-ի ո րո շու մը պետք է բե կա նել և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու-
թյան: 

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, 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, 3611-րդ, 403-406-րդ, 415.1-րդ, 418.1-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Դա տա պար տյալ Դա վիթ Ռո բեր տի Բա բա յա նի վե րա բե-
րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի ո րո շու մը բե կա-
նել և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան:

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:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2021  9-10 (267-268)

160

ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Նարինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Տարոն ՆԱԶԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Արմեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր
Արթուր ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Արշակ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Սերգեյ ՄԱՐԱԲՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


