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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ/PUBLIC LAW/ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

ՄԻ ՔԱՅԵԼ ՄԵԼ ՔՈՒ ՄՅԱՆ
 Վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր

MIQAYEL MELQUMYAN
Judge of the RA Administrative Court

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН
Судья Административного суда РА

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՎՆԱ ՍԻ 
ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒ ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ 

COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY THE ADMINISTRATIVE 
BODIES AS A MEANS OF RESTORING THE RIGHT

 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ, КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով ամ րագր ված է ի րա-
վա կան պե տու թյան հիմն ադ րույ թը, ո րի բա ղադ րիչ նե րից է ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ-
պա նու թյու նը, ին չը նշա նա կում է, որ մաս նա վոր ան ձանց նկատ մամբ պե տու թյու նը ստանձ-
նում է եր կա կի պար տա վո րու թյուն՝ մի կող մից ե րաշ խա վո րում է նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյունն այլ սուբյեկտ նե րի հնա րա վոր ո տնձ գու թյուն նե րից, մյուս կող մից՝ ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձինք պետք է ու նե նան պե տու թյան ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րից 
կամ ան գոր ծու թյու նից պաշտ պան վե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րել է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյան բազ մա շերտ հա մա կարգ, և սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում 
վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց մա նը տր վել է ան նա խա դեպ ա ռանց-
քային նշա նա կու թյուն, քան զի այն դի տարկ վել է նաև որ պես պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի նք-
նու րույն բա ղադ րիչ: 

Ընդ ո րում, ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը ոչ մի այն են թադ րում է, որ հե տա գա յում հնա-
րա վոր կլի նի վերս տու գել պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան ի րա վա չա փու-
թյու նը, այլ նաև կվե րա կանգն վի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում խախտ ված ի րա վուն քը:

Վ նա սի հա տուց ման ի րա վունքն իր ամ րագ րումն է ստա ցել թե՛ մի ջազ գային, թե՛ ներ պե-
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տա կան օ րենսդ րու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով (կից ար ձա նագ րու թյուն նե-
րով) սահ ման վում են ոչ մի այն հիմն ա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, այլև՝ դրանց 
խախտ ման դեպ քում ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման ի րա վունքն ու վեր ջի նիս ի րաց ման կար գը: 

Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ներ պե-
տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վել է վար չա րա րու թյան հետ ևան քով ան ձանց պատ ճառ-
ված վնա սի հա տուց ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն` սահ մա նե լով վար չա կան մար մին նե-
րի պա տաս խա նատ վու թյա նը վե րա բե րող այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
ա պա հով վում է ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը: 

Աշ խա տու թյու նը նվիր ված է ի նչ պես ոչ ի րա վա չափ, այն պես էլ ի րա վա չափ վար չա րա րու-
թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հետ ևան քով ի րա վունք նե րի վե րա կանգն մա նը: 

Անդ րա դառ նանք վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան հիմ քե րին: Վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վել են 31.12.2004 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի (այ սու հետ՝ Օ րենք) 
7-րդ բաժ նով: 

Օ րեն քով սահ ման ված չէ վնա սի հաս կա ցու թյու նը: Թեև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգրքի 
1-ին հոդ վա ծի 6-րդ մա սը սահ մա նում է, որ մեկ կող մի` մյու սի վար չա կան կամ այլ իշ խա նա-
կան են թա կա յու թյան վրա հիմն ված գույ քային` նե րա ռյալ հար կային, ֆի նան սա կան ու վար-
չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը չեն կի րառ վում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րենսդ րու թյամբ, այ նու ա մե նայ-
նիվ, վնա սի հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ տվյալ 
օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված սահ ման մա նը, քա նի որ հան րային 
ի րա վուն քը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը չի սահ մա նում այն:

Վ նաս ներ են ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պետք է 
կա տա րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վնաս-
ված քը (ի րա կան վնաս), չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա-
ցիա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր (բաց 
թողնված օ գուտ), ի նչ պես նաև ոչ նյու թա կան վնա սը: 

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը տար բե րա կել է վնաս նե րի եր կու տե սակ՝ նյու թա կան 
և ոչ նյու թա կան: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար-
գա վո րումն ե րի բո վան դա կու թյա նը՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «… հան-
րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում պատ ճառ ված վնա սը են թա կա է հա-
տուց ման ո րո շա կի սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան, մաս նա վո րա պես.

1) յու րա քան չյուր ոք ու նի վնա սի հա տուց ման ան վի ճե լի ի րա վունք բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ վնա սը պատ ճառ վել է վար չա կան մարմն ի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու-
թյամբ,

2) յու րա քան չյուր ոք ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
ի րա վունք ու նի, ե րբ այն սահ ման ված է օ րեն քով,
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3) վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը և կար գը սահ ման վում են օ րեն քով»1։ 
Որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար յու րա քան չյուր օ րենք սահ մա նում է ձևա կան նա-

խա պայ ման ներ՝ այդ պա հան ջի կա տար ման հա մար ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու 
և դրա նով պաշտ պան վող ի րա վուն քի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար2: 

Օ րենսդ րու թյամբ, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, սահ ման վել է, որ վնա սի հա տու ցում չի ի րա-
կա նաց վում, քա նի դեռ վար չա կան մարմն ի ի րա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր-
ծու թյու նը, ո րով ան ձին վնաս է հասց վել, սահ ման ված կար գով ոչ ի րա վա չափ չի ճա նաչ վել: 

Նշ ված ը նդ հա նուր կա նո նից օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև ա ռանձ նա հատ կու թյուն՝ ի րա-
վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի պա րա գա յում (Օ րեն քի 109-րդ հոդ ված): 

Այ սինքն՝ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վել են ի նչ պես ոչ ի րա վա չափ, այն պես էլ ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ըն թա ցա կար գեր:

 Վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հաս տատ վի 
ի րա վա կան ակ տի, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ոչ ի րա վա չափ լի նե լը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան կամ վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու, վար չա կան 
ակ տի առ ո չինչ լի նե լը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու դեպ-
քե րում: Ը նդ ո րում, վնա սի հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն չու նի, թե ի րա վա կան ակ տե րի, վար չա կան մարմն ի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան 
ոչ ի րա վա չափ լի նե լու փաս տը հաս տատ վել է վար չա կան, թե դա տա կան կար գով, ի նչ հայ-
ցա տե սա կի շր ջա նա կում, բո ղո քի հի ման վրա, թե վար չա կան մարմն ի կամ դրա վե րա դա սի 
նա խա ձեռ նու թյամբ:

 Միև նույն ժա մա նակ վնա սի առ կա յու թյու նը և վար չա րա րու թյան ոչ ի րա վա չափ լի նե լը, որ-
պես ի րա վա բա նա կան փաս տեր, բա վա րար չեն պատ ճառ ված նյու թա կան վնա սի հա տուց-
ման հա մար:

 Վար չա կան մար մին նե րի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պա տաս խա նատ վու թյան ծագ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է նաև ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված 
վնա սի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյու նը: 

Այ սինքն` վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ ման և վնա սի պատ-
ճառ ման միջև պետք է լի նի ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կապ: Այս պի սով, վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լը, դեռևս չի նշա նա կում, որ ան ձը 
վնա սը կրել է հենց վար չա րա րու թյան հետ ևան քով. ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է, որ պես զի 
վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև առ կա լի նի ան մի ջա կան պատ ճա ռա հետ ևան-
քային կապ: Պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի հար ցը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք 
է դառ նա ա ռան ձին գնա հատ ման ա ռար կա, և դրա առ կա յու թյու նը ո րո շե լիս է ա կան պետք 
է հա մար վի այն, որ վնա սի ա ռա ջա ցու մը ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան ան խու սա փե լի և 
ան մի ջա կան ար դյունքն է: Հետ ևա բար, ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան և ա ռա ջա ցած վնաս-
նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ կա րող է առ կա լի նել, ե թե վնա սի ա ռա ջա ցու մը 
հան դի սա նում է ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյան օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժեշտ և ու ղ ղա կի 
ար դյուն քը: Ե թե բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կա րող է ին ա ռա ջա նալ նաև ա ռանց ոչ ի րա վա-

1 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 17.12.2019 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1497 ո րո շու մը:
2 Տե՛ս Հար ցեր և պա տաս խան ներ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե-
րա բե րյալ, Հ. Թով մա սյան, Գ. Մու րա դյան, Հ. Թո րո սյան, Վ. Գրի գո րյան, Վ. Պո ղո սյան, 2015 թ., էջ 234:
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չափ վար չա րա րու թյամբ (ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև ի րա վա չափ վար չա-
րա րու թյան), ա պա դրանց միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ չի կա րող ար ձա նագր վել: 

Անդ րա դառ նա լով վար չա րա րու թյամբ վնաս պատ ճա ռած սուբյեկ տի մեղ քին՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «Ինչ վե րա բե րում է ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյուն ի րա կա-
նաց րած ան ձի մեղ քին, ա պա հարկ է նշել, որ ել նե լով վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող ան-
ձի գոր ծա ռույթ նե րի բնույ թից՝ վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց ված իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյան 
ար դյուն քում ան ձին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման դեպ քում վար չա րա րու թյուն ի րա կա-
նաց րած ան ձի մեղ քը են թադր վում է»3: 

Օ րեն քով սահ ման վել է նաև ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման ըն թա ցա կարգ: Ի րա վա չափ  վար չա րա րու թյան  հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա-
սը են թա կա է հա տուց ման մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում, ի նչ պես նաև այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը վար չա կան 
ակ տին վս տա հու թյան ի րա վունք ու նի: Այլ կերպ՝ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ-
ված վնա սը կա րող է հա տուց վել հետ ևյալ պայ ման նե րից որ ևէ մե կի առ կա յու թյան դեպ քում.

- այդ պի սի դեպ քե րը սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-
թյամբ և օ րենք նե րով,

- ան ձը վար չա կան ակ տին վս տա հու թյան ի րա վունք ու նի: 
Օ րեն քով բա ցառ վում է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կամ հա մայն քի բյու ջե ի մի-

ջոց նե րի հաշ վին ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում այն դեպ-
քում, ե րբ առ կա է ի րա վուն քի այլ սուբյեկտ նե րից հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն: Այ-
սինքն՝ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հար ցը քն նար կե լիս 
պետք է բա ցա հայտ վի, թե ա րդյոք առ կա է ի րա վուն քի այլ սուբյեկտ նե րին վնա սի պա հան ջի 
ներ կա յաց ման ի րա վա կան հիմ քեր, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում, վնա սի հա տուց ման պար-
տա կա նու թյու նը չի կա րող դր վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կամ հա մա պա տաս խան 
հա մայն քի վրա:

Վ նա սի հա տուց ման ե ղա նա կով խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը: 
Ան ձի խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգ նու մը են թադ րում է այն բա ցա սա կան հետ ևանք-

նե րի վե րա ցու մը, ո րոնք ան ձի հա մար ա ռա ջա ցել են ի րա վուն քի խախտ ման ար դյուն քում: Որ-
պես կա նոն, այդ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը տե ղի է ու նե նում մինչև ի րա վուն քի 
խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կի վե րա կանգն մամբ: Սա կայն, ա ռան ձին դեպ քե րում, 
մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կի վե րա կանգ նու մը կա րող է օբյեկ-
տի վո րեն ան հնա րին լի նել: Այս դեպ քում, որ պես խախտ ման ար դյուն քում վրա հա սած բա ցա-
սա կան հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու ի րա վա կան մի ջոց, կա րող է ծա ռայել ան ձի կրած վնա սի 
դի մաց տր վող փոխ հա տու ցու մը: Այս ի րա վա կան դիր քո րո շումն է ար տա հայտ ված նաև Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային վճիռ նե րով4: 

Ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նույն տրա մա բա նու թյու նը դր վել է նաև Օ րեն քով սահ-
ման ված վնա սի հա տուց ման ըն թա ցա կար գում, ը ստ ո րի՝ վնա սի հա տու ցումն ի րա կա նաց վում 
է վար չա րա րու թյամբ ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու կամ դրա մա կան մի ջոց նե րով 

3 Տե՛ս թիվ ՎԴ/1761/05/14 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը, կետ 4: 
4 Տես Վա սի լես կուն ը նդ դեմ Ռու մի նի այի գոր ծով, Vasilescu v. Romania, 1998թ. մայի սի 22-ի վճիռ, կետ 61: 
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հա տու ցե լու ե ղա նա կով: 
Օ րեն քի 98-րդ հոդ վա ծով կար գա վոր վել են հետ ևանք նե րի վե րաց ման ե ղա նա կով վնա սի 

հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Նշ ված նոր մի հա մա ձայն. «Ե թե վնա սը որ-
ևէ փաս տա ցի դրու թյան` ի վնաս ան ձի փո փո խու թյան մեջ է, ա պա պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրո ղը պար տա վոր է վե րաց նել դրա ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե րը` նախ կին դրու թյան, ի սկ ե թե 
դա ան հնար կամ ա նար դյու նա վետ է, ա պա դրան հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման 
մի ջո ցով»:

Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը են թադ րում է 
հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րից որ ևէ մե կի ա պա հո վում.

- նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նում,
- հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգ նում:
 Խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը պա հան ջում է խախտ ման ար դյուն քում տվյալ 

ան ձի հա մար ա ռա ջա ցած բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցում, ի նչն իր հեր թին պա հան-
ջում է հնա րա վո րինս վե րա կանգ նել մինչև ի րա վա խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կը 
(restitutio in integrum)5: 

Օ րի նակ՝ այն դեպ քում, ե րբ ան ձի ի րա վուն քը խախտ վել է վար չա կան ակ տով, այդ ի րա-
վուն քի վե րա կանգն ման նպա տա կով, մինչև ի րա վա խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կի 
վե րա կանգ նու մը, են թադ րում է այն պի սի վի ճա կի ստեղ ծում, ո րը գո յու թյուն է ու նե ցել տվյալ 
վար չա կան ակ տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: Այ սինքն` խախտ ված ի րա վուն քի վե րա-
կանգ նու մը հնա րա վոր է հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տի ի րա վա կան ու ժը կորց նե լու 
մի ջո ցով:

 ՄԻ ԵԴ-ը մի ջազ գային ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ «restitutio in integrum» սկզ բուն քի բո-
վան դա կու թյու նը բա ցա հայ տել է « Պա պա մի կա լո պո պու լոսն ը նդ դեմ Հու նաս տա նի» գոր ծով 
1995 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ի վճ ռով, ո րի 34-րդ կե տում դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է. 
«Վ ճի ռը, ո րով Դա տա րանն ար ձա նագ րել է ի րա վուն քի խախ տում, Պա տաս խա նող պե տու-
թյա նը պար տա վո րեց նում է դա դա րեց նել ի րա վա խախ տու մը և դրա հետ ևանք նե րի դի մաց 
հա տու ցել այն պես, որ հնա րա վո րինս վե րա կանգն վի մինչև ի րա վա խախ տու մը գո յու թյուն ու-
նե ցած վի ճա կը»6: 

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

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

 Նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման ար դյու նա վե տու թյան չա փա նիշ սահ մա նե լով՝ օ րենս-
դի րը ե լել է նաև վնաս պատ ճա ռած սուբյեկ տի շա հե րի պաշտ պա նու թյան նկա տա ռումն ե րից: 

5 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 15.07.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-984 ո րո շու մը, կետ 7:
6 Տե՛ս Papamichalopoulos and others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, Series A no. 330-B, §34: 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

8

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

Յու րա քան չյուր դեպ քում, ե թե վար չա կան մար մի նը կա յաց նում է ա կտ, ո րով նա խա տես-
վում է վե րաց նել վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հետ ևանք նե րը՝ մինչև ան ձին վնաս 
պատ ճա ռե լու պա հը ե ղած դրու թյա նը հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցով, 
ա պա այդ ակ տով պետք է հիմն ա վո րի, թե ին չումն է դրս ևոր վել նախ կին դրու թյան վե րա-
կանգն ման ան հնա րի նու թյու նը կամ ա նար դյու նա վե տու թյու նը7։ 

Վ նա սի հա տուց ման ե ղա նակ նե րից է նաև դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցու մը:
 Պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղը վնա սը հա տու ցում է դրա մա կան մի ջոց նե րով, ե թե 

հետևանք նե րի վե րա ցու մը հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ կամ հետ ևանք նե րի վե րաց ման հա-
մար ան հրա ժեշտ են ա վե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված գույ քային վնա սը:

Նշ ված կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ի տար բե րու թյան հա մար ժեք այլ դրու թյան վե-
րա կանգն ման պայ ման նե րի (նախ կին դրու թյան վե րա կանգն ման ան հնա րի նու թյուն կամ 
ա նարդյու նա վե տու թյուն), դրա մա կան փոխ հա տուց ման ե ղա նա կով վնա սի հա տուց ման հա-
մար սահ ման վել են այլ պայ ման ներ: Դրանք ե ն՝ 

- հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ.
- հետ ևանք նե րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ա վե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ-

ված գույ քային վնա սը: 
Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ դրա մա կան փոխ հա տուց ման պայ ման նե րը սահ մա նե լիս օ րենս-

դիրն օգ տա գոր ծել է « հետ ևանք նե րի վե րա ցում» եզ րույ թը, ո րը նե րա ռում է ի նչ պես նախ կին 
դրու թյան, այն պես էլ հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգ նու մը: Այ սինքն՝ մինչև դրա մա կան 
փոխ հա տուց ման ե ղա նա կով վնա սի հա տուց ման հար ցի լու ծու մը, ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ-
նալ այն հար ցե րին, թե ա րդյո՞ք հնա րա վոր է վե րա կանգ նել նախ կին կամ հա մար ժեք այլ դրու-
թյուն:

Նշ ված հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ գործ նա կա նում վնա սի հա տուց-
ման գոր ծըն թա ցում ո րոշ խն դիր նե րի բա ցա հայտ մա նը: Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ-
քեր, ե րբ դրա մա կան փոխ հա տուց ման ե ղա նա կով նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հանջ 
է ներ կա յաց վում վար չա կան մարմն ին, ի սկ, այ նու հետև՝ դա տա րա նին, ո րը մեր ժում է այդ 
պա հանջն այն հիմն ա վոր մամբ, որ պա հան ջը ներ կա յաց վել է մի այն վնա սի դրա մա կան հա-
տուց ման ե ղա նա կի կի րառ ման պա հան ջով, որ պի սի դեպ քում դա տա րա նի ի րա վա սու թյու նը 
սահ մա նա փակ վում է դրա ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման շր ջա նակ նե րով, և դա տա րա նը չի 
կա րող վար չա կան մարմն ին նման պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լու պայ ման նե րում վեր ջի նիս 
փո խա րեն գնա հա տա կան տալ այն հար ցին, թե ա րդյո՞ք տվյալ դեպ քում առ կա է ե ղել դրա-

7 Տե՛ս Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ), էլեկտրոնային տարբերակ, 
2019, էջ 98, (http://www.ysu.am):
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մա կան հա տուց ման ե ղա նա կի կի րառ ման հիմ քը, թե ոչ, այ սինքն` բա ցա ռել տվյալ դեպ քում 
հետ ևանք նե րի վե րաց ման հնա րա վո րու թյան փաս տը:

 Գործ նա կա նում նման խն դիր նե րից խու սա փե լու նպա տա կով և ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նից ել նե լով, ան հրա ժեշտ է վար չա կան մարմն ին ներ կա յաց նել վնա-
սի հա տուց ման դի մում, ի սկ նախ կին կամ հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման հնա րա-
վո րու թյան, ար դյու նա վե տու թյան, ծախ սա տա րու թյան հար ցե րը պետք է քն նարկ վեն վնա սի 
հա տուց ման դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, և վա-
րույ թը եզ րա փա կող վար չա կան ակ տով ո րոշ վի ի րա վուն քի վե րա կանգն ման՝ վնա սի հա տուց-
ման ե ղա նա կը: Վար չա կան ակ տի հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում, վե րը նշ ված յու րա քան-
չյուր հան գա մանք հնա րա վոր կլի նի վի ճար կել դա տա կան կար գով: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, փոխ հա տու ցում նա խա տես վում է ոչ մի այն նյու թա կան վնա սի, այլ 
նաև ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար:

 Վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված ոչ գույ քային վնա սի հա տուց ման հիմ քե րը և կար գը 
սահ ման ված են Օ րեն քի 104-րդ հոդ վա ծով, ո րի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն՝ ոչ ի րա վա չափ 
վար չա րա րու թյամբ ֆի զի կա կան ան ձի ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա կե լու, նրա ան ձնա կան 
ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, բնա կա րա նի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, մաս նա վոր կամ ըն տա նե կան 
կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը խախ տե լու, նրա պա տի վը, բա րի համ բա վը կամ ար ժա նա-
պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լու մի ջո ցով ոչ գույ քային վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քե րում, այդ 
ան ձն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցում կամ ա ռա ջա ցած 
հետևանք նե րի վե րա ցում՝ պատ ճառ ված ոչ գույ քային վնա սի հա մար ժեք չա փով: 

Հի շյալ դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյանն ան դրա դար ձել է Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը՝ նշե լով. «… « հա մար ժեք չափ» եզ րույ թը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյանն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյամբ, հա մա ձայն ո րի՝ դի տարկ վող 
եզ րույ թը, մինչև ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն ե րի հս տա-
կե ցու մը և ի րա վա կար գա վոր ման բա ցի հաղ թա հա րու մը, նե րա ռում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 162.1 և 1087.2-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված՝ «Ոչ նյու թա կան վնա սի դրա մա կան 
հա տուց ման ա ռա վե լա գույն չա փե րը», ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րը, ո րոնք 
պետք է հաշ վի առ նի վար չա կան մար մինն ան ձին պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի դրա-
մա կան հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս»8: 

Ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման ի րա վա կան խնդ րին ան դրա դար ձել է նաև Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը «… ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հա-
մար սահ ման ված են ա ռա վե լա գույն չա փեր, ո րոնք կա րող են գե րա զանց վել բա ցա ռիկ դեպ-
քե րում, ե թե պատ ճառ ված վնա սի ար դյուն քում ա ռա ջա ցել են ծանր հետ ևանք ներ (օ րի նակ՝ 
ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս): Ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ 
ող ջամ տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան (equitableness) և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին հա մա-
պա տաս խան՝ հաշ վի առ նե լով ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը 
և տևո ղու թյու նը, պատ ճա ռած վնա սի հետ ևանք նե րը, վնա սը պատ ճա ռե լիս մեղ քի առ կա յու-
թյու նը, ոչ նյու թա կան վնաս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ի նչ պես նաև այլ վե-
րա բե րե լի հան գա մանք ներ»9: 

8 Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 07.11.2017 թվականի թիվ ՍԴՈ-1383 որոշումը, կետ 9: 
9 Տե՛ս թիվ Ե ԿԴ/3296/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի ո րո շու մը:
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Այս պի սով, ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս ի րա վա սու մար մին նե րը 
պետք է օ ժտ ված լի նեն ան հրա ժեշտ հայե ցո ղու թյամբ, քա նի որ ոչ նյու թա կան վնա սը սպա ռիչ 
հաշ վարկ ման կամ հս տակ քա նա կա կան գնա հատ ման են թա կա չէ, և հարկ է լի նում հաշ վի 
առ նել տվյալ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված բա զում ան կան խա տե սե լի հան գա մանք ներ:

Annotation. Each person is guaranteed the opportunity to restore violated rights. The most relevant is the proper 
implementation of structures for the restoration of rights violated by administrative authorities. Compensation is subject 
to both material and non-material damage caused by administrative authorities.

Compensation for damage caused by administrative authorities is being implemented by submitting an application 
for compensation to the same administrative authority that caused the damage, by restoring the situation that existed 
before the violation of the law, restoring another equivalent situation or paying monetary compensation.

Аннотация. Каждому лицу гарантируется возможность восстановить нарушенные права. Наиболее актуаль-
ным является введение и надлежащая реализация структур по восстановлению прав, нарушенных административ-
ными органами. Возмещению подлежит как материальный, так и нематериальный ущерб, причиненный админи-
стративными органами.

Возмещение ущерба, причиненного административными органами, происходит путем подачи заявления о 
возмещении ущерба в административный орган, причинивший ущерб, посредством восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, восстановления другого эквивалентного положения или выплаты денежной 
компенсации.

 

 Բա նա լի բա ռեր – վնաս, հա տու ցում, ի րա վունք, խախ տում, վե րա կանգ նում, վար չա կան:
Keywords: damage, compensation, right, violation, restoration, administrative.
Ключевые слова: ущерб, компенсация, право, нарушение, восстановление, административный.

Մ. Մել քու մյան -  Վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր, էլ. հասցե՝ m.melqumyan@rambler.ru:
Ներկայացվել է խմբագրություն 15.06.2021 թ., տրվել է գրախոսության 15.11.2021 թ., երաշխավորվել է ԵՊՀ 

պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Գևորգ Դանիելյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության 25.01.2022 թ.:
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« ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԵՎ ԴՐԱ Է ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

THE CONCEPT OF “ADMINISTRATIVE JUSTICE” AND ITS ESSENCE

КОНЦЕПЦИЯ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОСУДИЕ» И ЕГО СУТЬ

 Վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նը դի տար կե լով մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյամբ զբաղ վող ար դա րա դա տու թյան մյուս ի նս տի տուտ նե րի հետ գոր-
ծարկ ման ժա մա նա կագ րա կան հա մե մա տու թյան մեջ` նկա տե լի է դառ նում, որ այ սօր այն 
դեռևս ե րի տա սարդ է և ա ռանձ նա նում է կար ճատև ի րա վա կի րառ պրակ տի կայով: Չնա յած 
դրան՝ ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ « վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն» հաս կա ցու թյան բնո-
րոշ ման վե րա բե րյալ սահ մա նումն ե րը և մո տե ցումն ե րը բազ մա թիվ են, եր բեմն՝ ի րա րա մերժ: 

« Վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն» հաս կա ցու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս կազ մող « վար չա-
կան» եզ րույ թը ծա գել է Հին Հռո մում լա տի նա կան «administrate» տեր մի նից և նշա նա կում է 
կա ռա վա րում, ղե կա վա րում, ի սկ հան րային կա ռա վար ման ո լոր տում հա մա պա տաս խան մար-
մին նե րի և ան ձանց նկատ մամբ` գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար-
մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հա մա կարգ: «Ար դա րա դա տու թյուն» եզ րույ թը՝ որ-
պես լա տի նե րեն «justitia» բա ռի թարգ մա նու թյուն, ստու գա բան վում է ի բրև օ րի նա կա նու թյուն, 
ար դա րու թյուն, ա նա չա ռու թյուն, ի սկ այն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռու մով՝ դա տա կան 
մար մին նե րի հա մա կարգ1: Դ. Մ. Չե չո տը, հա մե մա տու թյան մեջ դի տար կե լով վե րոնշյալ եզ-
րույթ նե րը, գտ նում է, որ դրանց միջև առ կա են տար բե րու թյուն ներ ի նչ պես հա մա պա տաս խան 
գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյան, այն պես էլ դրանք ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռու մով2: 
Մեր կար ծի քով, « վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն» ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյան բնո րոշ ման 
հար ցում « վար չա կան» եզ րույ թը բա ցա հայ տում է «ար դա րա դա տու թյուն» եզ րույ թի տե սա կը, 
կամ այլ կերպ ա սած՝ ու ղղ վա ծու թյու նը, ո րն էլ կար ևոր հիմք է հան դի սա նում վար չա կան ար-

1 Տե՛ս Нурболатов А.Н., Административная юстиция. Сравнительно-правовой анализ. Учебное пособие, Алма-
ты, 2014, էջ 13:
2 Տե՛ս Чечот Д.М., Административная юстиция (Теоретические проблемы).: Изд-во ЛГУ, Ленинград, 1973. էջ 27:
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դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան սահ ման ման մեջ ան պայ մա նո րեն, որ ևէ կերպ, ան դրա-
դառ նա լու և բա ցա հայ տե լու այն ի րո ղու թյու նը, որ տվյալ ար դա րա դա տու թյան տե սակն ու ղղ-
ված է հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի մաս նակ ցու թյամբ ծա գած վե ճե րի քն նու թյա նը: 

« Վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես մեկ մի աս նա կան բա ռա կա-
պակ ցու թյուն, ի րա վա կան բա ռա պա շա րում օգ տա գործ վել է դեռևս նա խորդ դա րում՝ քա ղա-
քա գետ Լորդ Հյու վար թի « Նոր բռ նա պե տու թյու նը» գի տա կան տրակ տա տում3: XIX-XX դա րե-
րի ըն թաց քում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան կողմն ա կից նե րը պն դում է ին, որ վար չա կան 
դա տա րան նե րի ան կախ գոր ծու նե ու թյու նը նույն քան ան հրա ժեշտ է պե տու թյան հա մար, որ-
քան ը նդ հա նուր ի րա վա զո րու թյան դա տա րան նե րի նը4: 

Ընդ հա նուր մո տեց ման հա մա ձայն՝ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան կար ևո րա գույն բնու-
թագ րիչ նե րից մեկն այն է, որ այն կար գա վո րում է հան րային ի րա վուն քի վար չաի րա վա կան և 
կա ռա վար չա կան բնույ թի այն պի սի վե ճե րը, ո րոնք ծա գել են պե տա կան կա ռա վար ման, գոր-
ծա դիր իշ խա նու թյան, պե տա կան և տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի պաշ տո նա տար 
ան ձանց կող մից կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս5: Այս ա ռու մով, հարկ 
է նշել, որ ա ռանց հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան, 
ի նչ պես նաև ա ռանց դրանց վե րա պահ ված գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա-
նաց ման՝ չեն կա րող ծա գել վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ին չի նկատ մամբ է լ՝ ի րա-
կա նաց վել վար չա դա տա կան հս կո ղու թյուն: Ա. Բ. Զե լեն ցո վը կար ծում է, որ հենց դա տա կան 
հս կո ղու թյունն է հան դի սա նում վար չաի րա վա կան բնույ թի վե ճի լուծ ման ի րա վա կան ձևը, ո րը, 
մի ա ժա մա նակ, ա պա հո վում է նաև դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ հան դի սա ցող հան րային 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց դա տա վա րա կան 
կար գա վի ճա կի հա վա սա րու թյու նը6:

 Ժա մա նա կա կից գի տու թյան մեջ կա րե լի է հան դի պել նաև վար չա կան ար դա րա դա տու-
թյան մա սին այն պի սի մեկ նա բա նու թյուն նե րի, ո րոնց հա մա ձայն՝ այն բնու թագր վում է որ պես 
դա տա կան հս կո ղու թյուն՝ հան րային ի րա վուն քում օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ: Ը ստ Տ. Ս. 
Յա ցեն կոյի՝ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ի նս տի տու տի հիմն ա կան բո վան դա կու թյու նը 
հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի (պաշ տո նա տար ան ձանց) գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա-
կա նու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան հս կո ղու թյունն է7: Նմա նօ րի նակ մո տե-
ցումն եր են ար տա հայ տել նաև գեր մա նա ցի ի րա վա գետ Ա. Մերկ լը և ֆրան սի ա ցի ի րա վա գետ 
Մ. Լե սա ժը: Ա. Մերկ լը վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նը դի տար կում է որ պես վար չա կան 
ի րա վուն քի ո լոր տում գոր ծող ան կախ « գոր ծա դիր» մար մին նե րի, ի նչ պես նաև տրի բու նալ-
նե րի կող մից վար չա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ի րա վա կան 
վե րահս կո ղու թյան ձև8, ի սկ Մ. Լե սա ժը գտ նում է, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան է ու-

3 Տե՛ս The Right Hon Lord Hewart of Bury // The New Despotism. London: Ernest Benn Limited, 1929, էջ 44: 
4 Տե՛ս Матузов Н.И., Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Изв. вузов. Правоведение, Санкт-
Петербург, 2000, №5, էջ 53: 
5 Տե՛ս Соловьева А.К., Концепция административной юстиции: материально-правовой аспект//Изв. Вузов, 
Правоведение, Москва, 1998, №4, էջ 54:
6 Տե՛ս Зеленцов А.Б., Административно-правовой спор: вопросы теории: монография, Москва, Изд, 2005, էջ 75:
7 Տե՛ս Яценко Т.С., Проблемы административной юстиции в Российской Федерации (организационно-правовые 
аспекты) // Административное право Российской Федерации. Проблемные вопросы развития отрасли правовой 
системы и преподавания курса: сборник статей / под общ. ред Салищсвой Н.Г., Новгород, 1999, էջ 107: 
8 Տե՛ս Merkl A., Teoría general del Derecho administrative, Mexico: Ed National, 1975, էջ 476:
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թյու նը քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րը հար գե լը և դրանք պաշտ պա նե լու նպա տա կով վար չա կան 
դա տա րան նե րի կող մից վար չա կան մար մին նե րի ակ տե րը ստու գելն է9: Նշ ված դիր քո րո շում-
նե րից կա րող ե նք հան գել այն հետ ևու թյան, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հիմն ա կան 
ա ռա քե լու թյուն նե րից է հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող վար չա-
րա րու թյան՝ այդ թվում՝ դրանց կող մից ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա կան հս կո ղու թյու նը: 

Ար դյուն քում, ներ կա յաց ված մի քա նի բնո րո շումն ե րի հա մադ րու թյու նից կա րող ե նք եզ րա-
հան գել, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան է ու թյունն այն է, որ դրա շր ջա նա կում, մի կող մից, 
հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վում հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի վար չա րա րու թյան օ րի-
նա կա նու թյան նկատ մամբ, մյուս կող մից՝ ա պա հով վում ան հատ նե րի խախտ ված ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը և վե րա կանգ նու մը:

Ե թե վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ի նս տի տու տը ո րո շա կի ո րեն ու սումն ա սիր վել է ար-
տա սահ մա նյան ե րկր նե րի ի րա վա գետ նե րի կող մից, ա պա նույ նը չենք կա րող ա սել Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան մա սով: Թերևս, դրա հիմն ա կան պատ ճառ նե րից է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ոչ վաղ ան ցյա լում ար դա րա դա տու թյան տվյալ ճյու ղի ա ռանձ նա ցումն 
ու ներդ րու մը: Այս բնա գա վա ռում, որ պես ա ռա վել խոր քային ու սումն ա սի րու թյուն ներ ի րա կա-
նաց րած ի րա վա գե տի, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել Գ. Բ. Դա նի ե լյա նին, ո րն ա ռա ջար կել է նաև 
քն նարկ վող հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ իր բնո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի՝ վար չա կան ար դա-
րա դա տու թյու նը քա ղա քա ցու և հա սա րա կա կան մի ա վո րումն ե րի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան 
շա հե րը խախ տող պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց օ րեն քին հա կա սող ի րա վա կան ակ տերն ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) բո ղո քար կե լու դա տա վա րա կան ըն թա ցա կարգն է10:

 Տար բեր ի րա վա գետ նե րի կող մից վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան վե րա-
բե րյալ տր ված բնո րո շումն ե րը մի մյանց հետ ու նեն ի նչ պես ը նդ հան րու թյուն ներ, այն պես է լ՝ 
տար բե րու թյուն ներ: Որ պես ը նդ հան րու թյուն ներ՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել.

1. վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նը հա տուկ դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի մի ջո-
ցով ի րա կա նաց վող մաս նա գի տաց ված դա տա կան հս կո ղու թյուն է.  

2. վար չա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց վում է հան րային իշ խա նու թյան մար մին-
նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
միջև ծա գած վե ճե րը լու ծե լու նպա տա կով՝ պաշտ պա նե լով վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը և 
ա զա տու թյուն նե րը.

3. դա տա կան հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման օբյեկտ է հան դի սա նում հան րային իշ խա նու-
թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյու նը: 

« Վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն» հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ նշ ված տե սա բան նե րի 
կող մից ա ռաջ քաշ ված բնո րո շումն երն ու նեն ա ռա վել ը նդ հան րա կան բնույթ և քն նարկ վող 
հաս կա ցու թյու նը նրանց կող մից դի տարկ ված է մի այն այս կամ այն տե սան կյու նից: Ը նդ հան-
րա կան բնույթ ու նե ցող բնո րո շումն ե րից բա ցի՝ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կա րե լի 

9 Տե'ս Лесаж М., Судебный контроль за администрацией во Франции, Советское государство и право, 1981, № II, 
էջ 106:
10 Տե՛ս Դա նի ե լյան Գ. Բ., Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան բնո րոշ ման նա խադ րյալ նե րը, « Բան բեր 
Եր ևա նի հա մալ սա րա նի», 1 (112), Եր ևան, 2004 թ., էջ 19:
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է հան դի պել նաև վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան՝ լայն (լատ. Sensulato) և 
նեղ (լատ. Sensustricto) ա ռու մով սահ մա նումն ե րին, ո րոնք թույլ են տա լիս ա ռա վել բազ մա կող-
մա նի նկա րագ րե լու քն նարկ վող հաս կա ցու թյու նը: Ժա մա նա կա կից ի րա վա բա նա կան գրա կա-
նու թյան մեջ եր բեմն կա րե լի է հան դի պել նաև վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու-
թյան հա մընդ հա նուր կամ այլ կերպ ա սած՝ «ու նի վեր սալ» բնո րոշ ման տե սա կին:

 Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան՝ լայն ա ռու մով սահ մա նու մը նպա տակ 
է հե տապն դում ա ռա վել հա մա կող մա նի ո րեն բա ցա հայ տե լու նշ ված հաս կա ցու թյան բո վան-
դա կու թյու նը՝ ը նդ հան րա կան կեր պով նե րա ռե լով այն ի րա կա նաց նող բո լոր մար մին նե րին, 
նրանց կող մից լուծ վող վե ճե րի բնույ թը, վե ճի մաս նա կից նե րի կազ մը, ի նչ պես նաև գոր ծու նե-
ու թյան նպա տա կը: 

Ըստ Ա. Ա. Սո լովյո վի և Ռ. Ա. Օ պալյո վի՝ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել 
տա րած ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան՝ նեղ ա ռու մով սահ մա նու մը11: 
Նեղ ա ռու մով սահ ման ման դեպ քում վար չա կան հս կո ղու թյան հետ մեկ տեղ վճ ռո րոշ նշա նա-
կու թյուն է տր վում հան րային իշ խա նու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան հս կո-
ղու թյա նը, ե րբ հա տուկ մաս նա գի տաց ված դա տա կան մար մին նե րը, ի նչ պես նաև (ը ստ ո րոշ 
ի րա վա գետ նե րի նաև) ը նդ հա նուր ի րա վա զո րու թյան դա տա րան նե րը քն նում են հան րային 
իշ խա նու թյան դեմ ու ղղ ված քա ղա քա ցի նե րի բո ղոք նե րը հա տուկ ըն թա ցա կար գով:

 Հա մե մա տու թյան մեջ դի տար կե լով վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան վե-
րա բե րյալ լայն և նեղ ա ռումն ե րով սահ մա նումն ե րը՝ կա րող ե նք նշել, որ նեղ ա ռու մով սահ մա-
նումն ե րում որ պես վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին ներ են դի տարկ-
վում մի այն հա տուկ մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րը, քան զի լայն ա ռու մով սահ մա նում-
նե րում այն ի րա կա նաց նող նե րի շար քին են դաս վում ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան-
նե րը, ի նչ պես նաև քվա զի դա տա կան մար մին նե րը: Մեր հա մոզ մամբ, նշ վա ծի հաշ վառ մամբ, 
նեղ ա ռու մով սահ մա նումն երն ա ռա վե լա պես կի րա ռե լի են այն պե տու թյուն նե րի հա մար, որ-
տեղ նման գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված են մի այն մաս նա գի-
տաց ված դա տա րան նե րը, սա կայն դրա՝ լայն ա ռու մով սահ ման ման մեջ պետք է ան պայ մա նո-
րեն տեղ գտ նեն նման գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող բո լոր մար մին նե րը: 

Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան լայն և նեղ ա ռումն ե րով բնո րո շումն ե-
րից բա ցի՝ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կա րե լի է հան դի պել նաև դրա բնո րոշ ման 
« հա մընդ հա նուր» կամ այլ կերպ ա սած «ու նի վեր սալ» տե սա կի ա ռանձ նաց մա նը: Այդ պի սի 
սահ ման ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը և նպա տակն այն է, որ դրա մի ջո ցով փորձ է ար վում 
քն նարկ ման ա ռար կա դար ձած հաս կա ցու թյա նը տալ այն պի սի բնո րո շում, ո րը կա րող է նե-
րա ռել ոչ մի այն նշ ված ա ռումն ե րով սահ մա նումն ե րից ո րո շա կի տար րեր, այլև այն պի սի հիմ-
նա կան բա ղադ րիչ ներ, գոր ծա ռույթ ներ, գոր ծու նե ու թյան ձևեր և մե թոդ ներ, ո րոնք ը նդ հա նուր 
են կամ ու նեն նմա նու թյուն ներ տար բեր մո դել նե րում: Նման սահ ման ման մի ջո ցով փորձ է 
կա տար վում նույ նա կա նաց նել քն նարկ վող հաս կա ցու թյունն՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
այս կամ այն պե տու թյու նում ի նչ պի սի ա ռանձ նա հա տուկ կա ռու ցա կար գե րի մի ջո ցով են ի րա-
կա նաց վում հաս կա ցու թյան հիմ քում ըն կած գոր ծո ղու թյուն նե րը12: 

11 Տե՛ս Соловьев А.А., Опалев Р.А., Административная юстиция в зарубежных государствах: особенности функцио-
нирования отдельных институтов административного судопроизводства: моногр, Москва, 2017:
12 Տե՛ս Зеленцов А.Б., Административная юстиция, Общая часть, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2017, էջ  89-96:
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Վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ մեջ բեր ված բնո րո շումն ե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ը նդ հան րու թյուն նե րից բա ցի՝ դրանց միջև 
առ կա են նաև ո րոշ տար բե րու թյուն ներ, ին չը թույլ է տա լիս հետ ևու թյուն ա նել, որ քն նարկ-
վող հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ, այ նու ա մե նայ նիվ, առ կա չէ մեկ մի աս նա կան ամ բող ջա կան 
սահ մա նում: Մեր հա մոզ մամբ, մեկ մի աս նա կան ամ բող ջա կան սահ ման ման բա ցա կա յու թյան 
պատ ճառ նե րից է այն, որ տե սա բան նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից քն նարկ վող հաս կա ցու-
թյան վե րա բե րյալ տր ված բնո րո շումն երն ի րենց բնույ թով և նկա րագ րու թյան ծա վալ նե րով 
դաս վում են լայն կամ նեղ սահ մա նումն ե րից որ ևի ցե մե կին, որ պի սի պա րա գա յում չի կա-
րող լի նել մեկ մի աս նա կան սահ մա նում: Մեկ մի աս նա կան սահ ման ման բա ցա կա յու թյան մյուս 
պատ ճառ նե րից է հան դի սա նում տար բեր պե տու թյուն նե րի դա տա կան հա մա կար գե րի և վար-
չա կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի զա նա զա նու թյու նը. ո րոշ ե րկր նե-
րում դրանց մեջ նե րառ վում են նաև քվա զի դա տա կան մար մին նե րը, ո րոշ ե րկր նե րում էլ, թեև 
վար չաի րա վա կան բնույ թի վե ճե րը լուծ վում ե ն՝ ա ռաջ նորդ վե լով այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող վար չաի րա վա կան նոր մե րով, սա կայն վար չա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա-
կա նաց վում է ոչ թե հա տուկ մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի, այլև ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան նե րի կող մից: 

Բա ցի դրա նից՝ քն նարկ վող հաս կա ցու թյան սահ մա նումն ե րում կա րե լի է հան դի պել տար-
բե րու թյուն ներ այն մար մին նե րի մա սով, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ-
մամբ դա տա կան հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան մի ջո ցով: 
Մի դեպ քում, կա րե լի է հան դի պել « գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին ներ» բա ռա կա պակ ցու-
թյա նը, մյուս դեպ քում՝ « հան րային իշ խա նու թյան մար մին ներ», եր րորդ դեպ քում՝ « կա ռա վար-
ման մար մին ներ և պաշ տո նա տար ան ձինք»: Կար ծում ե նք, որ նշ ված նե րից ա ռա վել նպա-
տա կա հար մար է « հան րային իշ խա նու թյան մար մին ներ և դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք» 
ձևա կերպ ման գոր ծա ծու թյու նը, քա նի որ այն նե րա ռում է պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի հա մա կար գը, սա կայն մեկ կար ևոր զու գակց մամբ՝ դրանց գոր ծու նե-
ու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: 

Հարկ է նկա տել, որ քն նարկ վող հաս կա ցու թյան սահ մա նումն ե րում, որ պես հան րային իշ-
խա նու թյան մար մին նե րի հա կա ռակ կող մում գտն վող վար չաի րա վա կան բնույ թի վե ճի մաս-
նակ ցի՝ հան դի պում ե նք «ան հատ», « մաս նա վոր ան ձ», « ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձ» 
ձևա կեր պումն ե րին: Դրան ցից ա ռա վել նպա տա կա հար մար է վեր ջի նի գոր ծա ծու թյու նը, քա նի 
որ ա ռա ջին հեր թին այն ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վե լա պես օգ տա գործ վում 
է բնու թագ րե լու ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը, և ե րկ րորդ՝ դրա օգ տա գոր-
ծու մը թույլ է տա լիս ա ռա վել հան գա մա նա լից ը նդ գծե լու վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյան 
հա կա ռակ կող մում գտն վող մաս նա կից նե րի շր ջա նա կը:

 Պետք է  հաշ վի առ նել, որ վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյան հա կա ռակ կող մում կա-
րող են հան դես գալ նաև հա սա րա կա կան մի ա վո րումն ե րը (դ րանք ֆի զի կա կան և/ կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց մի ա վո րումն երն են) և պե տա կան ու տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը, ո րոնք չեն կա րող ը նդ գրկ վել « ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ» ձևա-
կերպ ման ներ քո: Քան զի ո րոշ պե տու թյուն նե րում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
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թյու նում13, վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման մի ջո ցով, ի թիվս այլ նի, կա րող է 
լուծ վել հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի և պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց միջև ծա գած՝ ի րա վա սու թյան վե րա բե րյալ կամ 
ի րենց ի րա վունք նե րը խախ տող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հետ կապ ված վե ճե րը, ո րի 
պա րա գա յում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան բնո րոշ ման մեջ ան հրա ժեշտ 
է մի այն մի կող մի մա սով գոր ծա ծել հան րային իշ խա նու թյան մար մին բա ռա կա պակ ցու թյու-
նը,  քան զի այդ մար մի նը տվյալ կա ռա վար չա կան ի րա վա հա րա բե րու թյու նում հան դես է գա-
լիս իշ խա նա կան բնույ թի լի ա զո րու թյուն նե րով և ի րա վա բա նա կան հա վա սա րու թյան բա ցա-
կա յու թյամբ ղե կա վա րո ղի, ի սկ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի նը՝ 
կա տա րո ղի դե րում:

 Հաշ վի առ նե լով վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ վե րը նշված 
մեջ բե րումն ե րը, դրանց միջև ան ցկաց ված հա մե մա տա կան նե րը, ի նչ պես նաև ար դյուն քում 
քն նարկ վող հաս կա ցու թյան բնո րոշ ման հա մար վեր հան ված կար ևո րա գույն և ան քակ տե լի 
հատ կա նիշ նե րը՝ ա ռա ջար կում ե նք այն պի սի բնո րո շում, ո րը հնա րա վո րինս կա րող է նե րա ռել 
դրանք և հա մա պա տաս խա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գին: 
Ը ստ այդմ՝

 Վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նը մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի կող մից հա տուկ 
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի և դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ-
մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան հս կո ղու թյունն է, ո րը կոչ ված է պաշտ պա նե լու և վե րա կանգ-
նե լու ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց, հա սա րա կա կան մի ա վո րում ե րի, ի նչ պես 
նաև պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար 
ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը:

 Ներ կա յաց ված տար բե րա կը նե րա ռում է քն նարկ վող հաս կա ցու թյան բնու թագ րու թյան 
հա մար բաղ կա ցու ցիչ մա սեր կազ մող հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

1. վար չա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց վում է մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե-
րի կող մից: Նման մո տե ցու մը, թերևս, պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյամբ, ո րը չի նա խա տե սում 
այլ դա տա կան, մաս նա վո րա պես՝ քվա զի դա տա կան մար մին նե րի կող մից վար չաի րա վա կան 
բնույ թի վե ճե րը լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն.

2. վար չա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց վում է հա տուկ դա տա վա րա կան ըն թա-
ցա կար գե րի մի ջո ցով: Դրա մա սին են վկա յում տար բեր պե տու թյուն նե րի դա տա կան հա-
մա կար գե րում վար չա կան դա տա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ա ռն չու թյամբ նա խա տես ված 
ա ռան ձին և հա տուկ դա տա վա րա կան կա նոն ներն ու սկզ բունք նե րը.

3. վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում ֆի զի կա կան կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, հա սա րա կա կան մի ա վո րումն ե րին կամ այլ պե տա կան և տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց դա տա կան կար-
գով վի ճար կե լու հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող-
մից կա յաց ված այն պի սի ակ տե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րոնք ըն դուն վել 

13 Տե՛ս ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք, ՀՕ-139-Ն, ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1, ընդունված՝ 
05.12.2013, 3-րդ հոդված:
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կամ կա տար վել են վեր ջին նե րիս գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում.
4. վար չա կան ար դա րա դա տու թյան օգ նու թյամբ հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե-

րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան հս կո ղու թյու նը 
միտ ված է, մի կող մից, վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հս կո-
ղու թյան ի րա կա նաց մա նը, ի սկ մյուս կող մից՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց, 
հա սա րա կա կան մի ա վո րումն ե րի, պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե-
րա կանգն մա նը:

Annotation. The article is dedicated to reveal the essence of the concept of administrative justice. The article presents 
both the views and perceptions of the concept discussed by well-known theorists, and the well-known approaches in the 
theory of law, the complex study and as analyses of which suggests a new definition of the concept.

Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности понятия «административное правосудие». В статье 
представлены как мнения, высказанные о концепции, так и представления, обсуждаемые известными теоретиками, 
а также различные подходы в теории права, комплексное изучение и анализ которых позволяет предложить новое 
определение рассматриваемой концепции.

 Բա նա լի բա ռեր - վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն, դա տա կան հս կո ղու թյուն, մաս նա գի տաց ված դա տա րան, 
քվա զի դա տա կան մար մին, հան րային իշ խա նու թյան մար մին, գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյուն, պե տա կան 
մար մին, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին:

Keywords: Administrative justice, judicial control, specialized court, quasi-judicial body, public power body, 
executive-regulatory activity, state body, local self-government body.

Ключевые слова: административное правосудие, судебный контроль, специализированный суд, квазисудебный 
орган, орган государственной власти, исполнительно-распорядительная деятельность, государственный орган, 
орган местного самоуправления.
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ADEQUACY AS AN ELEMENT OF THE PRINCIPLE OF 
PROPORTIONALITY OF ADMINISTRATION

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИНЦИПА СОРАЗМЕРНОСТИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 Հա մար ժե քու թյու նը վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի վեր ջին տարրն է: Լե-
գի տիմ նպա տա կը, հե տապնդ վող նպա տա կին հաս նե լու հա մար վար չա կան մի ջո ցի պի տա-
նի ու թյու նը, ե րբ օգ տա գործ վում են ա մե նա քիչ սահ մա նա փա կող մի ջոց ներ մար դու սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան ան հրա ժեշտ, սա կայն ան-
բա վա րար պայ ման ներն են: Վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը նաև պա հան ջում 
է, որ վար չա կան մի ջոց նե րը չհան գեց նեն մար դու ի րա վունք նե րի ոչ հա մար ժեք սահ մա նա-
փակ ման: 

Հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի տար րե րից հա մար ժե քու թյունն ի րա վա բա նա կան գրա կա-
նու թյան մեջ թերևս ա մե նա շատ քն նա դատ վողն է, ին չը պայ մա նա վոր ված է այս տար րի ա ռա-
վել ար ժե քային բնույ թով: Սա էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հա մար ժե քու թյու-
նը կամ նեղ ի մաս տով հա մա չա փու թյու նը ներ թա փանց ված է լե գի տի մու թյան (հոգ ևոր-ար ժե-
քային) նկա տա ռումն ե րով՝ ի հա կադ րու թյուն լե գա լու թյան (օ րենք նե րին սոսկ հա մա պա տաս-
խա նու թյան)1։ Այս աշ խա տան քում մենք կներ կա յաց նենք վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան 
սկզ բուն քի այս պա հան ջի է ու թյու նը, ի նչ պես նաև կփոր ձենք պա տաս խա նել այս տար րի վե-
րա բե րյալ հիմն ա կան քն նա դա տու թյուն նե րին:

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քը (այ սու հետ՝ 
Օ րենք) հա մա չա փու թյուն սկզ բուն քի այս տար րը նշե լու հա մար օգ տա գոր ծում է « չա փա վո-

1 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նդ հա նուր վար չա կան ի րա վունք, Հ. Թով մա սյան, Օ. Լուխ թեր հանդթ, Գ. 
Մու րա դյան, Վ. Պո ղո սյան, Վ. Ռայ մերս, Ռ. Ռու բել, Եր., Բա վիղ, 2011, էջ 225:
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րու թյուն» եզ րույ թը: « Չա փա վոր» բառն ա ռա ջին ի մաս տով բա ռա րան նե րում բա ցատր վում է 
«ըստ ան հրա ժեշտ չա փի, հարկ ե ղա ծին չափ»2, « հար կա վոր ե ղա ծին չափ, ան հրա ժեշտ չա-
փով»3: Այս պի սով, « չա փա վո րու թյուն» եզ րույթն ա ռա վել շատ բնո րո շում է ան հրա ժեշ տու թյան 
տար րի է ու թյու նը: Հա վա նա բար սա է ե ղել պատ ճա ռը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վար չա կան դա տա րա նը գոր ծե րից մե կում չա փա վո րու թյուն տար րը նույ նաց րել է ան հրա ժեշ-
տու թյան տար րի հետ՝ նշե լով. «... չա փա վո րու թյան տար րը բնո րոշ վում է հետ ևյալ մի տու մով. 
չպատ ճա ռել ա վե լի մեծ վնաս, քան ան հրա ժեշտ է:»4։ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծը հա-
մա չա փու թյան սկզ բուն քի վեր ջին տար րը նշե լու հա մար օգ տա գոր ծում է « հա մար ժեք» տեր-
մի նը՝ նշե լով, որ 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 հիմն ա կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը: Մենք ևս վար-
չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի վեր ջին տար րը նշե լու հա մար օգ տա գոր ծե լու ե նք 
« հա մար ժե քու թյուն» եզ րույ թը, քա նի որ այն ա վե լի շատ է բնո րո շում այս պա հան ջի է ու թյու նը, 
քան չա փա վո րու թյուն եզ րույ թը:

 Հա մար ժե քու թյան պա հան ջի է ու թյունն այն է, որ պետք է գո յու թյուն ու նե նա պատ շաճ 
հա րա բե րակ ցու թյուն նպա տա կին հաս նե լու ար դյուն քում ստաց ված օ գուտ նե րի և այդ նպա-
տա կին հաս նե լու ար դյուն քում սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին հասց ված վնա սի միջև: Այս պի-
սով, վար չա կան մի ջո ցի հա մար ժե քու թյան ո րո շու մը պա հան ջում է հա վա սա րակշռ ման ի րա-
կա նա ցում: Ռ. Ա լեք սին հա մար ժե քու թյան գնա հատ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող « հա վա-
սա րակշ ռու մը» բնո րո շում է որ պես վեր լու ծա կան գոր ծըն թաց, ո րը սահ մա նա փա կող մի ջո ցի 
նպա տա կը դնում է կշեռ քի մեկ նժա րի վրա, ի սկ սահ մա նա փակ վող սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քը՝ մյու սի վրա՝ մի ա ժա մա նակ հա վա սա րակշ ռե լով այն օ գու տը, ո րը ստաց վել է պատ շաճ 
նպա տա կից, այն վնա սը, ո րը նա պատ ճա ռում է ի րա վուն քին5: 

Ա. Բա րա քը, ա ռանձ նաց նե լով նպա տա կի ի րա կա նաց ման և ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման նժար նե րը, ա ռա ջար կում է հա վա սա րակշռ ման հետ ևյալ տար րե րը. պատ շաճ նպա տա-
կը, դրա ի րա կա նա ցու մից ստաց վող օ գու տը, հա վա նա կա նու թյու նը, որ այն իս կա պես կի րա-
կա նաց վի և սահ մա նա փակ վող սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը, այն վնա սը, որ այն կրում է, 
և հա վա նա կա նու թյու նը, որ նման վնաս իս կա պես տե ղի ու նե նա6: Ռ. Ա լեք սին ա ռա ջար կում 
է հա վա սա րակշռ ման «Կշ ռի բա նաձև»7, ո րի տար րերն են սկզ բունք նե րի վե րա ցա կան կշի ռը, 
սկզ բունք նե րի բա վա րար ման և չբա վա րար ման աս տի ճան նե րը և դրանց հու սա լի ու թյու նը8։ 

Այս պի սով, ի նչ պես Ռ. Ա լեք սի ի, այն պես էլ Ա. Բա րա քի կող մից ներ կա յաց ված հա վա սա-
րակշռ ման ա ռա ջին տար րը սկզ բուն քի (սահ մա նա փակ վող ի րա վուն քի) և մր ցակ ցող սկզ բուն-

2 Տե՛ս Է դու արդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր ևան, « Հա յաս տան», 1976, էջ 
1159։
3 Տե՛ս Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
Երևան, « Հայ կա կան ՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե մի այի Հրա տա րակ չու թյուն», 1969, էջ 133։
4 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա րա նի 2021 թվա կա նի փետր վա րի 8-ի թիվ ՎԴ/3255/05/20։
5 Տե՛ս R. Alexy, “On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison,” 16(4) Ratio Juris 433 (2003), F.   
Schauer, “Balancing Subsumption, and the Constraining Role of Legal Text” in M. Klatt (ed.), Rights, Law, 
and Morality h emes from the Legal Philosophy of Robert Alexy (Oxford University Press, forthcoming 2011)։
6 Տե՛ս A. Barak, նշ ված աշ խատ., էջ 348:
7 Տե՛ս R.  Alexy (2007), The weight formula. In: Stelmach J, Bro˙zek B, Zaluski W (eds) (Paulson SL, Bro˙zek B Trans.), 
Frontiers of the economic analysis of law, vol 3. Jagiellonian Univ. Press, Kraków, էջ 25:
8 Տե՛ս Alexy R (2010) A theory of constitutional rights (Rivers J Trans.). Oxford University Press, Oxford, էջ 409:
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քի (սահ մա նա փակ ման նպա տակ հան դի սա ցող ի րա վուն քի և հան րային շա հի) նշա նա կու-
թյունն (կ շիռն) է, ո րը նշե լու հա մար Բա րաքն օգ տա գոր ծում է « սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն»9, 
ի սկ Ռ. Ա լեք սին՝ « վե րա ցա կան կշիռ» եզ րույթ նե րը։ Սա կայն, ե թե Ա լեք սին գտ նում է, որ « շատ 
սահ մա նադ րա կան սկզ բունք ներ չեն տար բեր վում ի րենց վե րա ցա կան կշ ռով»10, և հա ճախ 
այն պես է պա տա հում, որ « բախ վող սկզ բունք նե րի վե րա ցա կան կշիռ նե րը հա վա սար են»11 և 
նման դեպ քե րում այն « կա րող է ան տես վել, քա նի որ այն ը նդ հան րա պես ոչ մի դեր չի խա ղում 
հա վա սա րակշռ ման գոր ծըն թա ցում»12, ա պա Բա րա քը գտ նում է, որ « հա վա սար նոր մա տիվ 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ի րա վունք նե րը պար տա դիր չէ, որ հա վա սար սո ցի ա լա կան նշա նա կու-
թյան ի րա վունք ներ լի նեն»13։

 Հա մե մա տա կան ի րա վա կան ու սումն ա սի րու թյու նը հաս տա տում է այն են թադ րու թյու նը, 
որ շատ ի րա վա կան հա մա կար գեր ըն դու նում են այն մո տե ցու մը, ը ստ ո րի՝ ի րա վունք նե րը 
տար բեր վում են ի րենց նշա նա կու թյամբ14: 

Նախ քան այս հար ցի վե րա բե րյալ մեր եզ րա կա ցու թյան կա ռու ցումն ան հրա ժեշտ ե նք հա-
մա րում ան դրա դառ նալ կա նա դա կան ի րա վուն քում դրա վե րա բե րյալ մո տեց ման է վո լյու ցի-
ային։ Օուք սի հան րա հայտ գոր ծով, ո րում Կա նա դայի գե րա գույն դա տա րանն ա ռա ջին ան գամ 
հան գա մա նո րեն վեր լու ծել է հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը, սահ ման վեց սահ մա նադ րա կան բո-
լոր ի րա վունք նե րի հա վա սար նշա նա կու թյու նը։ Սա կայն, քիչ ու շ դա տա վոր Դիք սո նը, ո րը և 
հենց հե ղի նա կել է Օուք սի ո րո շու մը, մեկ այլ գոր ծով նշեց. «Օուք սի մո տեց ման կի րա ռու մը 
կախ ված կլի նի գոր ծի հան գա մանք նե րից, նե րա ռյալ այն շա հե րի բնույ թից, ո րոնց խոս քը վե-
րա բե րում է»15։ Ճա քեր հայտ նա բեր վե ցին Օուք սի « մի աս նա կան ճա կա տում»16. այն են թարկ վեց 
քն նա դա տու թյան։ Եվ չնա յած Օուք սը եր բեք պաշ տո նա պես չմերժ վեց Կա նա դայի գե րա գույն 
դա տա րա նի կող մից, փո խա րենն այն դար ձավ հիմք, ո րն օգ տա գործ վում է մի քա նի տե սա կի 
գոր ծե րի տա րան ջատ ման հա մար17: Ը նդգծ վեց, որ տար բեր ի րա վունք նե րի հիմ քում ըն կած 
սկզ բունք նե րը կա րող են տար բեր վել ի րենց կշ ռով կախ ված դի տարկ վող հան գա մանք նե րից։ 

Ել նե լով վե րոնշ վա ծից՝ կա րող ե նք նշել, որ կա նա դա կան ի րա վուն քի հա մա կարգն ի սկզբա-
նե ըն դու նում էր բո լոր ի րա վունք նե րի հա վա սար նշա նա կու թյու նը, ո րը, սա կայն չկա րո ղա ցավ 
ա պա հո վել իր կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, և դա տա կան պրակ տի կայի զար գա ցումն 
ըն թա ցավ այն ու ղ ղու թյամբ, որ ի րա վունք նե րը տար բե րակ վե ցին ի րենց նշա նա կու թյամբ։ 

Այս հա մա տեքս տում Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծը ևս սահ մա նում է, որ սահ մա-

9 Տե՛ս A. Barak, նշ ված աշ խատ., էջ 349: 
10 Տե՛ս R. Alexy (2007) The weight formula. In: Stelmach J, Bro˙zek B, Zaluski W (eds) (Paulson SL, Bro˙zek B Trans.), 
Frontiers of the economic analysis of law, vol 3. Jagiellonian Univ. Press, Kraków, էջ 15:
11 Տե՛ս նույն տե ղում:
12 Տե՛ս նույն տե ղում:
13 Տե՛ս A. Barak, նշ ված աշ խատ., էջ 361:
14 Այս մո տեց ման թերևս ա մե նա դա սա կան օ րի նակն ա մե րի կյան ի րա վունքն է, ո րում այս տար բե րու թյու նը հիմք 
է ե րեք մա կար դակ նե րում վե րահս կո ղու թյան տար բե րակ ման հա մար։ Ի րա վունք նե րի ա ռա ջին կա տե գո րի ան վե-
րա բե րում է այն ի րա վունք նե րին, ո րոնք պա հան ջում են « խիստ վե րահս կո ղու թյուն»։ Ի րա վունք նե րի ե րկ րորդ կա-
տե գո րի ան « մի ջան կյալ վե րահս կո ղու թյան» ի րա վունք ներն ե ն։ Եր րորդ և վեր ջին կա տե գո րի ան «ն վա զա գույն վե-
րահս կո ղու թյան» կամ «ող ջա միտ հիմ քի վե րա նայ ման» կա տե գո րի ան է: 
15 Տե՛ս R. v. Keegstra [1990] 3 SCR 697, 738:
16 Տե՛ս R. M. Elliot, “The Supreme Court of Canada and Section 1 – The Erosion of the Common Front,” 12 Queen’s L. J. 
277 (1987):
17 Տե՛ս M. Rothstein, “Justifying Breaches of Charter Rights and Freedoms,” 27 Man. L. J. 171 (2000):
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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-
նա կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2020 
թվա կա նի հու նի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-1546 ո րոշ մամբ նշել է. « Հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի վեր-
ջին` չոր րորդ տար րը պա հան ջում է, որ օ րենս դիրն իր կող մից ը նտր ված  պի տա նի և ան հրա-
ժեշտ մի ջո ցը  հա մե մա տի սահ մա նա փակ վող հիմն ա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան  սահ
մա նադ րա կան նշա նա կու թյան  հետ ....»: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վեր ևում ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը, գտ նում ե նք, որ բո լոր 
սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը, ու նե նա լով նույն նոր մա տի վային կար գա վի ճա կը, չու նեն 
նույն սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյու նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, ե րբ որ պես մր ցակ ցող սկզ բունք ներ հան դես են գա-
լիս մի կող մից սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը, մյուս կող մից հան րային շա հը, ա պա գտ նում 
ե նք, որ հան րային շահ հա մար վող ցան կա ցած ար ժեք չէ, որ կա րող է ար դա րաց նել սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: Ա վե լին, գտ նում ե նք, որ վար չա կան մի ջո ցի 
հա մար ժե քու թյան գնա հատ ման փու լում սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րին պետք է տր վի 
ա վե լի բարձր կշիռ, քան հան րային շահ հա մար վող նկա տա ռումն ե րին: Մեր այս դիր քո րո-
շու մը բխում է նրա նից, որ մար դու, նրա ար ժա նա պատ վու թյան, հիմն ա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի որ պես բարձ րա գույն ար ժե քի ճա նա չու մը պե տու թյան կող մից սկզ բունք է, 
ո րն ըն կած է ե ղել նաև 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի հիմ քում18: Տե ղին 
է հի շա տա կել նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2020 թվա կա նի հու նի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-
1546 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած դիրք րո շու մը, ը ստ ո րի՝ հա մար ժե քու թյան փու լում սահ մա նա-
փակ վող հիմն ա կան ի րա վուն քը կամ ա զա տու թյունն իր նշա նա կու թյամբ  պետք է պահ պա նի 
իր գե րա կա յու թյու նը այն հան րային շա հե րի ն կատ մամբ, ո րոնք պահ պա նե լու նպա տա կով էլ 
օ րենս դի րը դի մում է հիմն ա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման: Վերջ նար-
դյուն քում դա նշա նա կում է, որ որ ևէ հիմն ա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյա նը չմի ջամ տե լը 
կամ այն ե րաշ խա վո րե լը, կախ ված դրանց է ու թյու նից, կա նոն է, ի սկ դրա սահ մա նա փա կու մը` 
բա ցա ռու թյուն, ո րը պետք է հիմն ա վոր վի սահ մա նա փակ ման յու րա քան չյուր դեպ քում:  

Ինչ պես Ռ. Ա լեք սին, այն պես էլ Ա. Բա րաքն ըն դու նում են այն մո տե ցու մը, ը ստ ո րի՝ հա վա-
սա րակշռ ման ժա մա նակ պետք է գնա հա տել ի րա վուն քի կամ հան րային շա հի վե րա ցա կան 
կշի ռը։ Բարձր գնա հա տե լով եր կու հե ղի նակ նե րի դե րը հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի ու սում-
նա սի րու թյան գոր ծում, այ նու ա մե նայ նիվ, կար ծում ե նք, որ այս հար ցում նրանց դիր քո րո շու մը 
վի ճե լի է։ 

Ռ. Ա լեք սի ի սկզ բունք նե րի մա սին տե սու թյու նը հիմն ված է Գեր մա նի այի Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի դա տա կան պրակ տի կայի վեր լու ծու թյան վրա։ Ժ. Սիկ մա նը, ամ փո փե լով 
հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի վե րա բե րյալ գեր մա նա կան մո տե ցու մը, ևս նշում է, որ հա վա-
սա րակշռ ման չա փա նի շը սկզ բունք նե րի վե րա ցա կան կշիռն է 19։ Հան րային վայ րե րում ծխե լու 
ար գել քի հա մա տեքս տում կի րա ռե լով Ռ. Ա լեք սի ի «Կշ ռի բա նաձ ևը» և հա մե մա տու թյան մեջ 
դնե լով տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյան ի րա վունքն ու հան րային ա ռող ջու թյան 

18 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խումն ե րի հայե ցա կար գի դրույթ նե րը և դրանց ի րաց ման հիմն ա կան ու ղ ղու-
թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում (գի տա գործ նա կան հե տա զո տու թյուն)/ Գ.Բ. Դա նի ե լյան, Վ.Ա. Այ-
վա զյան, Ա.Ա. Մա նա սյան, Եր., Հայ րա պետ հրատ., 2015, էջ 34:
19 Venice Commission, CDL-JU(2019)002, Report the principle of proportionality: a german perspective by Mr Jan 
Sieckmann, Strasbourg, 23 January 2019, էջ 7։
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պաշտ պա նու թյու նը՝ Սիկ մա նը նշում է. «Ինչ վե րա բե րում է վե րա ցա կան կշ ռի գնա հատ մա նը, 
ա պա ի նչ պես տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյան, այն պես էլ հան րային ա ռող ջու-
թյան սկզ բունք նե րը մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն: Այ նու ա մե նայ նիվ, կա րե լի է պն դել, որ հա-
սա րա կա կան ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյու նը ա վե լի բարձր վե րա ցա կան կշիռ ու նի, քան 
տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյու նը: Քա նի որ, ը նդ հա նուր առ մամբ, հաշ վի չառ նե-
լով հա մա պա տաս խան գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րը և մի ջամ տու թյան հա մա պա տաս-
խան աս տի ճան նե րը, միշտ ար դա րաց ված է հա մար վում մի ջո ցը, ո րը սահ մա նա փա կում է 
մաս նա գի տա կան ա զա տու թյու նը, որ պես զի պաշտ պան վի բնակ չու թյան ա ռող ջու թյու նը ... 
Այն պես որ մենք կա րող ե նք հան րային ա ռող ջու թյան վե րա ցա կան կշի ռը գնա հա տել բարձր, 
ի սկ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյա նը՝ մի ջին»։ Գնա հա տե լով սկզ բունք նե րի 
վե րա ցա կան կշի ռը և դրանց կոնկ րետ գնա հա տա կան տա լով՝ Ժ. Սիկ մա նը, սա կայն, շա-
րու նա կում է. « Մյուս կող մից, ոչ մե կին չեն ստի պում այ ցե լել բա րեր կամ ռես տո րան ներ, որ-
տեղ մար դիկ ծխում ե ն։ Սա ազ դում է հե տապնդ վող նպա տա կի՝ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան 
պաշտ պա նու թյան կշ ռի վրա։ Ճշ մար տան ման չի թվում են թադ րել, որ այս սկզ բուն քի կշի ռը 
բարձր է, ե թե պաշտ պան վող մար դիկ նա խընտ րում են չպաշտ պա նել ի րենց։ Ո ւս տի « մի ջին» 
գնա հա տու մը տե ղին է թվում: Հետ ևա բար, վե րա ցա կան կշի ռը եր կու կող մե րում էլ « մի ջին» 
է»20։ Նշենք, որ այս օ րի նա կը վերց ված է հենց Գեր մա նի այի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
դա տա կան պրակ տի կայից։ Դժ վար չէ նկա տել, որ Ժ. Սիկ մա նը նախ փոր ձեց ո րո շել մր ցակ-
ցող սկզ բունք նե րի վե րա ցա կան կշի ռը, սա կայն գի տակ ցե լով, որ այն չի ար տա հայ տում ի րե րի 
ի րա կան դրու թյու նը, սկզ բունք նե րի կշի ռը գնա հա տեց՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ ի րադ րու-
թյու նը, ո րում այդ սկզ բունք նե րը բախ վում ե ն։ 

Այս պի սով, կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ հա վա սա րակշռ ման ըն թաց քում մր ցակ ցող 
սկզբունք նե րի վե րա ցա կան կշիռ նե րի գնա հատ ման հար ցում տե սու թյան և պրակ տի կայի 
միջև կա խզում։ Այս պես, ե թե տե սու թյան մեջ ըն դուն ված մո տե ցումն այն է, որ մր ցակ ցող 
սկզ բունք նե րի կշի ռը պետք է գնա հատ վի վե րա ցա կա նո րեն, ա պա գործ նա կա նում սկզ բունք-
նե րի կշ ռի գնա հա տումն ի րա կա նում կրում է հա մա տեքս տային բնույթ։ Պրակ տի կան հան դես 
է գա լիս տե սու թյան ի րա վա ցի ու թյան ստուգ ման մի ջոց։ Մենք հակ ված ե նք այն մո տեց մա նը, 
որ վար չա կան մի ջո ցի հա մար ժե քու թյու նը ո րո շե լիս չպետք է ա ռաջ նորդ վել սկզ բունք նե րի, 
այն է՝ ի րա վունք նե րի կամ հան րային շա հի բա ցա ռա պես վե րա ցա կան կշ ռով, այլ պետք է հաշ-
վի առ նել նաև սահ մա նա փակ ման հա մա տեքս տը՝ ըն դու նե լով, որ կոնկ րետ ի րա վուն քը կամ 
ա զա տու թյու նը կա րող են ու նե նալ տար բեր ար ժեք՝ կախ ված հա մա տեքս տից: Բնա կա նա բար, 
հա վա սա րակշռ ման գոր ծըն թա ցում մր ցակ ցող սկզ բունք նե րի նշա նա կու թյու նը գնա հա տե լիս 
պետք է ան պայ մա նո րեն հաշ վի առ նել նաև դրանց վե րա ցա կան կշի ռը, ին չը սա կայն չի նշա-
նա կում, որ նման գնա հա տու մը պետք է կտր ված լի նի կոնկ րետ վար չա կան գոր ծի հան գա-
մանք նե րից։

 Հա վա սա րակշռ ման հա ջորդ տարրն ը ստ Ա. Բա րա քի ու Ռ. Ա լեք սի ի՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար ի րա վուն քին պատ ճառ ված վնա սը և նպա տա կի ի րա կա նա ցու մից ստաց ված օ գու տը 
կամ մր ցակ ցող սկզ բունք նե րի բա վա րար ման և չբա վա րար ման աս տի ճան ներն ե ն։ Ի րա վուն-
քին պատ ճառ ված վնա սը գնա հատ վում է այն պես, ի նչ պես դա ար վել է ան հրա ժեշ տու թյան 

20 Տե՛ս նույն տե ղում:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

23

փու լում։ Հա մար ժե քու թյան փու լում այն հա մե մա տու թյան մեջ է դր վում նպա տա կի ի րաց ման 
ար դյուն քում ստաց ված օ գու տի հետ։ Մր ցակ ցող սկզ բուն քի բա վա րար ման աս տի ճա նը կամ 
ստաց վող օ գու տը ո րո շե լիս կա րե լի է հաշ վի առ նել նաև այն հան գա ման քը, թե ի նչ վնաս 
կկրեր այդ սկզ բուն քը, ե թե չկի րառ վեր ը նտ ված մի ջո ցը։

Սկզ բունք նե րի բա վա րար ման և չբա վա րար ման հա վա սա րակշ ռում ի րա կա նաց նե լու հա-
մար Ա լեք սին մշա կել է Հա վա սա րակշռ ման օ րեն քը (հե տա գա յում « Հա վա սա րակշռ ման ա ռա-
ջին օ րենք» կամ « Հա վա սա րակշռ ման նյու թա կան օ րենք»21), ը ստ ո րի՝ « մեկ սկզ բուն քի չբա-
վա րար ման կամ վնա սի թույ լատ րե լի մա կար դա կը կախ ված է մյու սի բա վա րար ման կար ևո-
րու թյու նից»22: Օ րեն քը ձևա կերպ վում է այս պես. «Որ քան մեծ է մեկ սկզ բուն քի չբա վա րար վե լու 
կամ վնաս վե լու աս տի ճա նը, այն քան մեծ է պետք է լի նի մյու սի բա վա րար ման կար ևո րու թյու-
նը»: Սա հա վա սա րակշ ռու թյան օ րենքն է, ո րն «ար տա ցո լում է սկզ բունք նե րի՝ որ պես օպ տի-
մա լաց ման պա հանջ նե րի բնույ թը, ո րոնց միջև ... չկա բա ցար ձակ նա խա պատ վու թյուն»23:

 Հա վա սա րակշռ ման վեր ջին տարրն Ա. Բա րա քի բնո րոշ մամբ հասց վող վնա սի և ստաց-
վող օ գու տի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը, կամ Ռ. Ա լեք սի ի բնո րոշ մամբ՝ սկզ բունք նե րի 
բա վա րար ման կամ չբա վա րար ման վե րա բե րյալ էմ պի րիկ նա խադ րյալ նե րի հու սա լի ու թյունն 
է։ Նշենք, որ մի ջո ցի՝ նպա տա կին հաս նե լու ու նա կու թյան հարցն ար դեն ի սկ քն նարկ վում է 
հա մա չա փու թյան պի տա նի ու թյան փու լում։ Այս փու լում վար չա կան մարմն ից չի պա հանջ վում 
ը նտ րել այն պի սի մի ջոց, ո րը լի ար ժեք ո րո շա կի ու թյամբ կհաս նի հե տապնդ վող նպա տա կին։ 
Սա կայն, այն թե ի նչ քա նով է հա վա նա կան, որ ը նտր ված մի ջոցն ար դյու նա վե տո րեն կն պաս-
տի հե տապնդ վող նպա տա կի ի րա կա նաց մանն ար դեն գնա հատ ման ա ռար կա է դառ նում հա-
մար ժե քու թյան փու լում։ 

Այս նկա տա ռումն ե րի հա վա սա րակշ ռու մը Ռ. Ա լեք սին ան վա նում է « Հա վա սա րակշ ման 
ե րկ րորդ օ րենք» կամ « Հա վա սա րակշռ ման է պիս տե միկ օ րենք», ո րն ա սում է. «որ քան շատ 
է կշ ռում սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին մի ջամ տու թյու նը, այն քան ա վե լի շատ պետք է լի նի 
դրա հիմ քում ըն կած նա խադ րյալ նե րի ո րո շա կի ու թյու նը»24: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
2021 թվա կա նի մար տի 26-ի ՍԴՈ-1586 ո րոշ մամբ նշել է. «որ քան ա վե լի ին տեն սիվ է ան ձի 
հիմն ա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը, այն քան ա վե լի է մե ծա նում այդ 
սահ մա նա փա կու մը հիմն ա վո րե լու բե ռը»։ Այս պի սով, ի նչ քան մեծ է վար չա կան մի ջո ցի կի-
րառ ման ար դյուն քում ի րա վուն քին մի ջամ տու թյան աս տի ճա նը, այն քան բարձր պետք է լի նի 
նպա տա կին հաս նե լու հա վա նա կա նու թյու նը։ 

Վեր ևում մենք ներ կա յաց րե ցինք հա վա սա րակշռ ման՝ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ա ռանձ նաց վող հիմն ա կան տար րե րը։ Այժմ կանդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե ի նչ պես է 
ի րա կա նաց վե լու հա վա սա րակշ ռու մը։ Ռ. Ա լեք սին ա ռա ջար կում է վեր ևում ներ կա յաց ված Կշ-
ռի բա նաձ ևը լրաց նել՝ յու րա քան չյուր փո փո խա կա նի ար ժեք ներ տա լով։ Ռ. Ա լեք սին հա վա նու-
թյուն է տա լիս սանդ ղա կում կա՛մ թվային ար ժեք նե րի, կա՛մ հա մադ րե լի գնա հա տա կան նե րի՝ 
ե ռաս տի ճան սանդ ղա կի օգ տա գործ մա նը, ո րոնք պետք է տր վեն բա նաձ ևում առ կա փո փո-

21 Տե՛ս R. Alexy (2003), Constitutional rights, balancing, and rationality. Ratio Juris 16(2), 131-140, էջ 135:
22 Տե՛ս նույն տե ղում:
23 Տե՛ս նույն տե ղում:
24 Տե՛ս R.  Alexy (2007), The weight formula. In: Stelmach J, Bro˙zek B, Zaluski W (eds) (Paulson SL, Bro˙zek B Trans.), 
Frontiers of the economic analysis of law, vol 3. Jagiellonian Univ. Press, Kraków, pp 9-27, էջ 11:
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խա կան նե րին25: 
Գ նա հա տե լով Ռ. Ա լեք սի ի ձգ տու մը՝ հնա րա վո րինս օբյեկ տիվ և կան խա տե սե լի դարձ նել 

հա վա սա րակշռ ման ար դյուն քը, այ նու ա մե նայ նիվ գտ նում ե նք, որ հնա րա վոր և ըն դու նե լի չէ 
ի րա կա նաց նել հա վա սա րակշ ռու մը մա թե մա տի կա կան ճշգր տու թյամբ։ Նախ հա վա սա րակշռ-
ման տար րե րը չու նեն հա վա սար դեր հա վա սա րակշռ ման վերջ նա կան ար դյուն քի ո րոշ ման 
հար ցում։ Իր ա վե լի ու շ աշ խա տանք նե րում, պա տաս խա նե լով իր սկզ բունք նե րի տե սու թյան 
քննա դա տու թյա նը, Ռ. Ա լեք սին ևս նշում է. « վե րա ցա կան կշիռ նե րը ... վճ ռո րոշ չեն»26: Բախ-
ման կոնկ րետ դեպ քում մի սկզ բուն քը, ո րը վե րա ցա կա նո րեն ա վե լի « թեթև» է, այ նու ա մե-
նայ նիվ կա րող է լի նել բախ վող սկզ բուն քից ա վե լի « ծանր» և այդ պի սով գե րակշ ռել դրան: 
«Սկզբուն քի կոնկ րետ կշի ռը կախ ված է այս սկզ բուն քին մի ջամ տե լու ին տեն սի վու թյու նից»27,- 
բա ցատ րում է նա: Այս պի սով, հա վա սա րակշռ ման գոր ծըն թա ցում թերևս ա մե նաո րո շիչ 
տարրն ի րա վուն քին մի ջամ տու թյան աս տի ճանն է, այն է՝ ի րա վուն քին հաս ված վնա սը կամ 
ի րա վուն քի չբա վա րար ման աս տի ճա նը։ Այս մա սին են վկա յում նաև հենց Ռ. Ա լեք սի ի ներ կա-
յաց րած հա վա սա րակշռ ման եր կու օ րենք նե րը, ո րոն ցում որ պես նա խադ րյալ սահ ման վում է 
ի րա վուն քին մի ջամ տու թյան աս տի ճա նը:

 Բա ցի դրա նից՝ հա վա սա րակշռ ման քն նարկ ված տար րե րը թեև կա տա րում են հիմն ա-
կան դե րը հա վա սա րակշռ ման գոր ծըն թա ցում, սա կայն չեն սպա ռում դրա ամ բողջ ծա վա-
լը։ Մի ջո ցի հա մար ժե քու թյու նը ո րո շե լու գոր ծըն թա ցում կա րող են հաշ վի ա ռն վել նաև այլ 
հան գա մանք ներ, այդ թվում՝ նպա տա կի ան հե տաձ գե լի ու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյան փու լում 
ներ կա յաց ված այ լընտ րան քային մի ջո ցը, ո րը թեև չու նի նույն ար դյու նա վե տու թյու նը նպա-
տա կի ի րաց ման գոր ծում, սա կայն է ա կա նո րեն քիչ է մի ջամ տում ի րա վուն քին, քան ը նտր ված 
մի ջո ցը։ Ա. Լան գի պատ կե րա վոր բնո րոշ մամբ. « Խիստ հա մա չա փու թյան թես տը հան դես է 
գա լիս որ պես սպունգ, ո րը կլա նում է պատ շաճ նպա տակ նե րի, պի տա նի ու թյան և ան հրա ժեշ-
տու թյան թես տե րի նկա տա ռումն ե րը և հա մա տե ղում դրանք լրա ցու ցիչ նկա տա ռումն ե րով»28։ 

Այն, թե ի նչ պես է պետք է ի րա կա նաց վի մր ցակ ցող ար ժեք նե րի հա վա սա րակշ ռու մը, լա-
վա գույնս կա րե լի է ներ կա յաց նել գեր մա նա կան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քում հա վա սա-
րակշ ռե լու ա ռա վել վառ ար տա հայտ ված տեխ նի կայի՝ « գործ նա կան հա մա ձայ նե ցում» կոչ-
վող մե թո դի օ րի նա կով, ո րը վե րա բե րում է եր կու մր ցակ ցող հիմն ա կան ի րա վունք նե րի միջև 

25 Օ րի նակ, ի րա վուն քին մի ջամ տու թյու նը կա րե լի էր կամ ո րո շել ե ռաս տի ճան սանդ ղա կի մի ջո ցով՝ օգ տա գոր ծե-
լով « թեթև» (light, l), « մի ջին» (moderate, m) և « լուրջ» (serious, s) գնա հա տումն ե րը, կամ 20, 21 և 22 ար ժեք նե րով, 
այ սինքն՝ հա մա պա տաս խա նա բար 1, 2 և 4: Նույ նը հնա րա վոր է մր ցակ ցող սկզ բուն քի բա վա րար ման կար ևո րու-
թյան դեպ քում: Նույ նը պետք է ա նել նաև այլ տար րե րի հետ՝ սկզ բուն քի վե րա ցա կան կշ ռի, մր ցակ ցող սկզ բուն քի 
վե րա ցա կան կշ ռի, և է մպ րի րիկ պատ ճառ նե րի հու սա լի ու թյան (R) դեպ քում։ Ե թե օգ տա գոր ծել ե նք ե ռաս տի ճան 
սանդ ղակ, ա պա պատ ճա ռը և մր ցակ ցող պատ ճա ռը պետք է հա մե մա տել մի մյանց հետ։ Կշ ռային բա նաձ ևում թվե-
րը բա ժան վում են ի րար։ Սկզ բունքն ու նի նա խա պատ վու թյուն, ե թե գնա հա տա կան նե րի միջև հա մե մա տու թյու նը 
հան գեց նում է s/l, s/m կամ m/l ար դյունք նե րի կամ 1-ից բարձր բա ժան ման գոր ծակ ցի: Այ նու ա մե նայ նիվ, այն զի ջում 
է մր ցակ ցող սկզ բուն քին «s/l, s/m և m/l հան գա մանք նե րում», կամ ե թե գոր ծա կի ցը պա կաս է 1-ից, քա նի որ այդ ար-
դյունք նե րը նշա նա կում են, որ վեր լուծ վող մի ջո ցը ան հա մա չափ է նեղ ի մաս տով: Տե՛ս R. Alexy (2003), Constitutional 
rights, balancing, and rationality. Ratio Juris 16(2):131–140, էջ 136, R. Alexy (2010), A theory of constitutional rights 
(Rivers J Trans.). Oxford University Press, Oxford, էջ 410:
26 Տե՛ս R. Alexy (2012), Comments and responses. In: Klatt M (ed), Institutionalized reason : the jurisprudence of Robert 
Alexy. Oxford University Press, Oxford, New York, էջ 329:
27 Տե՛ս նույն տե ղում:
28 Տե՛ս Kremnitzer, M., Steiner, Talya, Lang, Andrej, Proportionality in action : comparative and empirical perspectives 
on the judicial practice, New York : Cambridge University Press, 2020, էջ 104:
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հա վա սա րակշռ մա նը: Ը ստ այս մո տեց ման՝ «ան վե րա պա հո րեն ե րաշ խա վոր ված հիմն ա կան 
ի րա վուն քի տար բեր կրող նե րի միջև և այդ հիմն ա կան ի րա վուն քի և Սահ մա նադ րու թյամբ 
պահ պան վող այլ օբյեկտ նե րի միջև հա կա մար տու թյու նը պետք է կար գա վոր վի գործ նա կան 
հա մա ձայ նու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա, ո րը պա հան ջում է, որ հա կա մար տող ի րա վա կան 
դիր քե րից ոչ մե կը նա խընտ րե լի և ա ռա վե լա գույնս հաս տատ ված չլի նի, բայց դրանք բո լո րը 
բեր վեն ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նա կան դիր քի»29: 

Այն, թե ի նչ պի սին պետք է լի նի հա վա սա րակշռ ման գոր ծըն թա ցի կոնկ րետ ար դյուն քը՝ 
Բա րա քը պայ մա նա վո րում նրա նով, թե ա րդյո՞ք եր կու նժար նե րում էլ սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք ներ են, թե նպա տա կի նժա րին հան րային շահ է։ Ը ստ հե ղի նա կի՝ ա ռա ջին դեպ քում, ե րբ 
մեկ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նից ստաց ված օ գուտ նե րի ա ռա վե լա գույն սո ցի ա լա կան նշա-
նա կու թյու նը հա վա սար է այլ ի րա վուն քին հասց ված վնա սի կան խար գել ման ա ռա վե լա գույն 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյա նը վար չա կան հայե ցո ղու թյու նը պետք է մնա30: Ե րկ րորդ դեպ քի 
հա մար, ե րբ մեկ նժարն իր մեջ կրում է հան րային շա հե րի հա մար ստա ցած բա րի քի ա ռա-
վե լա գույն սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյու նը, ի սկ մյու սը` սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին հասց-
ված վնա սի կան խար գել ման սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյու նը, Բա րա քը մի ան շա նակ լու ծում չի 
ա ռա ջար կում։ Ա լեք սի ի դիր քո րոշ ման վեր լու ծու թյու նից կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ մի ջո ցը 
հա մար ժեք ո րա կե լու հա մար հե ղի նա կը պա հան ջում է, որ բո լոր դեպ քե րում ստաց վող օ գու տը 
գե րակշ ռի հասց վող վնա սին։ 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան մի ջո ցի հա մար ժե քու թյան գնա հատ ման մեր ու սումն ա սի-
րու թյու նը՝ գտ նում ե նք, որ վար չա կան մի ջո ցը կհա մա պա տաս խա նի հա մա չա փու թյան այս 
չա փա նի շին, ե թե նպա տա կի ի րաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր վող օ գու տը գե րա զան ցում է 
ի րա վուն քին պատ ճառ ված վնա սը։ Ի տար բե րու թյուն Ա լեք սի ի՝ մենք գտ նում են, որ ե թե մի ջո-
ցի հա մար ժե քու թյան գնա հատ ման ար դյուն քում պարզ վի, որ ձեռք բեր վող օ գուտն ու պատ-
ճառ վող վնա սը հա վա սար են, ա պա մի ջո ցի ը նտ րու թյունն ու կի րա ռու մը ամ բող ջու թյամբ 
վար չա կան մար մի նը հայե ցո ղու թյան ո լոր տում է, և վար չա կան մարմն ի ը նտ րու թյու նը պետք է 
հարգ վի։ Ը նդ ո րում, ի տար բե րու թյուն Բա րա քի, մենք գտ նում ե նք, որ այս մո տե ցու մը պետք 
է կի րառ վի՝ ան կախ մր ցակ ցող սկզ բունք նե րը մի այն ի րա վունք ներ են, թե նժա րի նպա տա կի 
կող մում հան րային շահ է։ Մեր այս դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հա վա սա-
րակշռ ման գոր ծըն թա ցում մենք ար դեն ի սկ քն նարկ ման ա ռար կա դարձ րել ե նք ի րա վուն քի և 
մր ցակ ցող հան րային շա հե րի կշիռ նե րը՝ ի րա վուն քին տա լով ա վե լի բարձր նշա նա կու թյու նը, 
և ստաց ված ար դյուն քը հետ ևանք է նաև այդ կշիռ նե րի գնա հատ ման։ Մի ջո ցը չի հա մա պա-
տաս խա նի հա մար ժե քու թյան պա հան ջին, ե թե ի րա վուն քին պատ ճառ վող վնասն ա վե լին է, 
քան ձեռք բեր վող օ գու տը։ Կա րող ե նք նշել, որ այս դեպ քում ը նտր ված մի ջո ցը հա մար ժեք 
չէ հե տապնդ վող նպա տա կին։ Ան կախ հա վա սա րակշռ ման ար դյուն քից, պետք է նկա տի ու-
նե նալ, որ խնդ րի լու ծու մը ոչ թե մր ցակ ցող սկզ բունք նե րից որ ևէ մե կի « ծան րակ շիռ» լի նե լու 
մշ տա կան պի տա կա վո րումն է, այլ հա կա մար տու թյան պա հին դրանց հա րա բե րա կան կշ ռին 
գնա հա տումն է։ 

Ա վար տե լով վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան հա մար ժե քու թյան պա հան ջի է ու թյան և 
կա ռուց ված քի ու սումն ա սի րու թյու նը՝ այժմ կփոր ձենք պա տաս խա նել ի րա վա բա նա կան գրա-

29 Տե՛ս BVerfGE 28, 243 [260]–[61], BVerfGE 52, 223 [247], [251]:
30 Տե՛ս A. Barak, նշ ված աշ խատ., է ջեր 365-367:
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կա նու թյան մեջ այս պա հան ջի, ա վե լի կոնկ րետ՝ հա վա սա րակշռ ման վե րա բե րյալ քն նա դա-
տու թյա նը։ Չհա վակ նե լով պա տաս խա նել բո լոր քն նա դա տու թյուն նե րին, մենք այս աշ խա-
տան քի շր ջա նակ նե րում կփոր ձենք քն նար կել ա ռա վել հիմն ա կան նե րը, ո րոնց ան դրա դար ձը 
կօգ նի էլ ա վե լի հս տակ հաս կա նալ այս չա փա նի շի է ու թյու նը։ 

Քն նա դա տու թյու նը, ո րը ներ կա յաց նում է Ս. Ցա կի րա կի սը, այն է, որ շա հե րի հա վա սա-
րակշ ռու մը հան գեց նում է ի րա վա կան ա նո րո շու թյան31: Այս փաս տար կը, սա կայն, հա մո զիչ 
չէ։ Հա վա սա րակշ ռումն ա պա հո վում է լա վա գույն հնա րա վոր կան խա տե սե լի ու թյու նը ճկուն 
հիմն ա վոր մամբ։ Բո լոր հա կա մար տող շա հե րը հաշ վի են ա ռն վում հս տակ և բա ցա հայտ յու-
րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում՝ հա վա սա րակշ ռե լով դրանք հա վա սա րակշռ ման օ րեն քի հա-
մա ձայն։ Այս մո տե ցու մը հան գեց նում է հա վա սա րակշ ռու թյան ար դյունք նե րի հետ կապ ված 
ո րո շա կի ա նո րո շու թյան։ Բնա կա նա բար այն միշտ չէ, որ կան խա տե սե լի է։ Բայց ա նո րո շու-
թյու նը հասց ված է նվա զա գույ նի։ Մի կող մից հա վա սա րակշ ռումն ա ռա ջար կում է փաս տարկ-
ման ող ջա միտ կա ռուց վածք մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րում: Այս կա ռույ ցը ու ղ-
ղոր դում է հիմն ա վոր ման գոր ծըն թա ցը և կան խում կա մա յա կա նու թյուն նե րը։ 

Մյուս կող մից հա մար ժե քու թյան չա փա նի շի հետ ևո ղա կան և կա յուն կի րառ ման ա պա հո-
վու մը չի սահ մա նա փակ վում մի այն դրա կա ռուց ված քով։ Ի նչ պես Օ րեն քով, այն պես էլ այլ 
օ րենք նե րով նա խա տես ված գոր ծի քա կազ մի ճիշտ օգ տա գործ ման պայ ման նե րում վար չա կան 
մար մի նը կա րող է հաս նել մր ցակ ցող շա հե րի ար դա րա ցի և օբյեկ տիվ հա վա սա րակշ ռու թյան 
ա պա հով մա նը։ Օ րեն քով նա խա տես ված այդ պի սի գոր ծիք նե րից են ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քը, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզ բուն քը (7-րդ հոդ ված), գոր ծի հան գա մանք-
ներն es officio պար զե լու պա հան ջը (37-րդ հոդ ված), պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի 
տար րե րը, հատ կա պես վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լը (38-րդ հոդ ված)։ 

Երբ վար չա կան մար մի նը հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի, տվյալ դեպ քում՝ հա մար ժե քու-
թյան պա հան ջի կի րառ ման ար դյուն քում մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման կոնկ րետ 
հար ցում ձևա վո րել է ո րո շա կի պրակ տի կա ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան և կա մա յա կա նու թյան 
ար գել քի սկզ բունք նե րը վար չա կան մարմն ից պա հան ջում է հա վա տա րիմ մնալ սե փա կան 
պրակ տի կային։ Բա ցի այդ, հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի պի տա նի ու թյան չա փա նի շը վար չա-
կան մարմն ին կաշ կան դում է ոչ մի այն նմա նա տիպ գոր ծե րով ձևա վոր ված պրակ տի կայով, 
այլ նաև վար չա կան մարմն ի ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տով։ Մյուս կող մից, 
գոր ծի հան գա մանք ներն ex officio պար զե լու պա հան ջի ի րա ցու մը և վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին լսե լը վար չա կան մարմն ին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս բա ցա հայ տե լու բո լոր այն հան գա-
մանք նե րը, ո րոնք կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հա վա սա րակշռ ման ի րա կա նաց ման վրա։ 
Եվ ե թե վար չա կան մարմն ի պատ շաճ կեր պով հաշ վի առ նի այդ կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ար տա ցոլ վեն վար չա կան մարմն ի վերջ նա կան ակ տի պատ ճա ռա-
բա նա կան մա սում, ա պա կկա րո ղա նա հաս նել քն նարկ վող շա հե րի պատ շաճ հա րա բե րակ-
ցու թյան հաս տատ մա նը։ Այս ա ռու մով, պա տա հա կան չէ այն հան գա ման քը, որ բազ մա թիվ 
մր ցակ ցող շա հե րի հա մա ձայ նեց ման ա ռու մով այն պի սի բարդ գոր ծըն թա ցում, ի նչ պի սին է 
շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը, օ րենս դի րը «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» օ րեն քում նա խա տե սել է հան րային 

31 Տե՛ս S. Tsakyrakis, նշ ված աշ խատ., էջ 481:
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լսումն եր և քն նար կումն եր ան ցկաց նե լու պա հանջ։ 
Ամ փո փե լով վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի հա մար ժե քու թյան տար րի 

ու սումն ա սի րու թյու նը՝ կա րող ե նք ա ռանձ նաց րել գի տա գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
հետ ևյալ հիմն ա կան եզ րա հան գումն ե րը.

-  մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող վար չա կան մի ջո ցի հա մար-
ժե քու թյան գնա հա տու մը պա հան ջում է հա վա սա րակշ ռել մի կող մից սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քի կշի ռը (ն շա նա կու թյու նը), դրան մի ջամ տու թյան կամ վնա սի աս տի ճա նը, և հա վա նա-
կա նու թյու նը, որ վնա սը կա ռա ջա նա, և մյուս կող մից մր ցակ ցող ի րա վուն քի կամ հան րային 
շա հի կշի ռը (ն շա նա կու թյու նը), դրանց բա վա րար ման կամ ստաց վող օ գու տի աս տի ճա նը, և 
հա վա նա կա նու թյու նը, որ օ գուտն ի րա կա նում ձեռք կբեր վի։ Հան դի սա նա լով հա վա սա րակշռ-
ման մե թո դի հիմն ա կան բա ղադ րիչ նե րը՝ այս տար րե րը, սա կայն, չեն սպա ռում հա մար ժե քու-
թյան տար րի ամ բողջ ծա վա լը։ Հա մար ժե քու թյու նը գնա հա տե լիս վար չա կան մար մի նը կա րող 
է հաշ վի առ նել նաև այն այ լընտ րան քային մի ջո ցի ազ դե ցու թյու նը, ո րն ան հրա ժեշ տու թյան 
փու լում չի ըն դուն վել, նպա տա կի ան հե տաձ գե լի ու թյան աս տի ճա նը, ի նչ պես նաև հա մա չա-
փու թյան նա խորդ փու լե րի քն նարկ ման ըն թաց քում բարձ րաց ված այլ հան գա մանք ներ։ Մր-
ցակ ցող սկզ բունք նե րի կշի ռը պետք է գնա հատ վի ոչ թե սոսկ վե րա ցա կա նո րեն, այլ հաշ-
վի առ նե լով այն հա մա տեքս տը, ո րում դրանք բախ վում ե ն։ Մր ցակ ցող սկզ բունք նե րի կշի ռը 
գնա հա տե լիս մենք ե լա կետ ըն դու նե ցինք այն մո տե ցու մը, որ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե-
րը, ու նե նա լով նույն նոր մա տի վային կար գա վի ճա կը, չու նեն նույն կշիռն ու նշա նա կու թյու նը։ 
Ի նչ վե րա բե րում է ի րա վունք նե րի և հան րային շա հե րի նշա նա կու թյան գնա հատ մա նը, ա պա 
մենք ել նում ե նք նրա նից, որ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը բո լոր դեպ քե րում ու նեն ա վե լի 
բարձր կշիռ քան հան րային շա հե րը։

-  Հա վա սա րակշռ ման տար րե րը չու նեն նույն դե րը վար չա կան մի ջո ցի հա մար ժե քու-
թյան ո րոշ ման գոր ծում։ Գտ նում ե նք, որ հա վա սա րակշռ ման ար դյուն քի վրա ա վե լի մեծ ազ-
դե ցու թյուն ու նի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին մի ջամ տու թյան աս տի ճա նը։ Ա վե լին, հենց 
այս տարրն է ո րո շում մյուս տար րե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի բո վան դա կու թյու նը։ Ը ստ 
այդմ, ի նչ քան մեծ է ի րա վուն քին մի ջամ տու թյան աս տի ճա նը, այն քան ա վե լի վս տա հե լի և 
հիմն ա վոր պետք է լի նեն մի ջո ցի կի րա ռումն ար դա րաց նող հան գա մանք նե րը (ձեռք բեր վող 
օ գու տը, դրա նշա նա կու թյու նը, ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը)։

- Մր ցակ ցող սկզ բունք նե րի միջև հա վա սա րակշ ռում ի րա կա նաց նե լիս վար չա կան մար-
մի նը ոչ թե պետք է ել նի մեկ սկզ բուն քի ա ռա վե լա գույն բա վա րար ման (չ բա վա րար ման) ան-
հրա ժեշ տու թյու նից, այլ պետք է փոր ձի հաս նել այդ սկզ բունք նե րի միջև այն պի սի փոխ զիջ ման 
ա պա հով մա նը, ե րբ յու րա քան չյուր սկզ բունք բեր ված կլի նի տվյալ ի րա վի ճա կում հնա րա վոր 
ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նու թյան դիր քի։

-  Պա տաս խա նե լով հա մար ժե քու թյան տար րի ոչ օբյեկ տիվ և ո րո շա կի լի նե լու քն նա դա-
տու թյա նը՝ գտ նում ե նք, որ մի կող մից հա մար ժե քու թյան ներ կա յաց ված կա ռուց ված քը, մյուս 
կող մից պատ շաճ վար չա րա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի ճշգ րիտ կա-
տա րու մը կա պա հո վեն այս պա հան ջի ա ռա վե լա գույն օբյեկ տիվ և կան խա տե սե լի կի րա ռու մը։

Annotation. The article is devoted to the study of the latest element of the principle of proportionality of administration 
- the element of adequacy. It presents the main elements of the adequacy assessment, namely, balancing, as well as the 
process of implementing balancing. The article also attempts to answer the main criticism concerning the element of 
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adequacy of the principle of administration.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию последнего элемента принципа соразмерности 
администрирования – элемента эквивалентности. Мы представили основные элементы оценки эквивалентности, а 
именно балансирование, а также процесс реализации балансирования. В статье также делается попытка ответить 
на критические замечания, касающиеся элемента эквивалентности принципа администрирования.

 Բա նա լի բա ռեր - վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյուն, հա մար ժե քու թյուն, հա վա սա րակշ ռում, սահ մա նա փա-
կում, սահ մա նադ րա կան ի րա վունք, մր ցակ ցող սկզ բունք ներ:

Keywords։ proportionality of administration, adequacy, balancing, restriction, constitutional law, competing 
principles.

Ключевые слова։ соразмерность администрирования, эквивалентность, балансирование, ограничение, 
конституционное право, конкурирующие принципы.
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/CIVIL LAW AND PROCEDURE/
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԱՐ ԿՈՍՅԱՆ 
 Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի 

ա սիս տենտ, Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 
ի րա վա բա նա կան կլի նի կայի դա սա խոս-կոոր դի նա տոր, 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ,
Մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, ի.գ.թ.
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Ս ՆԱՆ ԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾՈՎ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ 
Օ ՐԻ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

THE SUPERVISION OVER THE LEGALITY OF THE ACTIVITY OF 
BANKRUPTCY MANAGERS

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ

Ս նան կու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րի շար քում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին վե-
րա պահ ված է կենտ րո նա կան դե րա կա տա րում1։ Դա պայ մա նա վոր ված է այն ի րո ղու թյամբ, որ 
սնան կու թյան ի նս տի տու տի նպա տակ նե րի ի րա գոր ծումն ու ղ ղա կի ո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է 

1 Տե՛ս Семенова Ю.В., Арбитражным управляющим - ключевая фигура в деле о банкротстве // Вестник Псковского 
государственного университета, Серия: Экономика, Право. Управление, 2017, է ջեր 107-108։
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գտն վում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյու նից2։ Ը նդ ո րում, իր գոր ծու նե ու-
թյան ըն թաց քում նա հան դես է գա լիս դա տա րա նի, պար տա տե րե րի և պար տա պա նի միջև 
կա պող օ ղա կի դե րում3՝ ա պա հո վե լով հա վա սա րակշ ռու թյուն պար տա պա նի և պար տա տե րե-
րի շա հե րի միջև4։

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լու ծու մը են թադ րում է նրա 
լի ա զո րու թյուն նե րի հա մար ժեք ծա վալ, ո րոնց պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն ու նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի պրո ֆե սի ո նա լիզ մի բարձր մա կար-
դա կը5։ Դա էր պատ ճա ռը, որ «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քում6 12.12.2019 թ. ըն դուն ված 
օ րեն քով7 կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հիմն ա կան ու ղ ղու թյուն նե րից մե կը հաս ցե ագր ված 
էր սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ո րա կա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման պա հանջ նե րի 
ար մա տա կան բա րե լավ մա նը, քա նի որ, ի նչ պես նշ վում է այդ փո փո խու թյուն նե րի ըն դուն ման 
հիմն ա վոր ման մեջ, Օ րեն քով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին ներ կա յաց վող պար տա դիր 
պա հանջ նե րը բա վա րար չեն ի րեն վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ ներն ար դյու նա վե տո րեն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար, ի սկ նրա ստա ժա վո րու մը հան դի սա նում է ոչ պար տա դիր և հե տապնդվող 
նպա տա կի ա պա հով ման հա մա տեքս տում խնդ րա հա րույց է թվում8։ 

Մյուս կող մից, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կը պա-
հան ջում է նրա պա տաս խա նատ վու թյան կա պակ ցու թյամբ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն9։ 
Այլ կերպ ա սած՝ ոչ պա կաս կար ևոր է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի առ կա յու թյու նը։

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տար բեր են ի նչ պես սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շր ջա նա կը, այն պես էլ վե րահս կո ղու թյան ծա վա լը։ 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի մեջ ա ռա ջին հեր թին հի շա տակ ման է ար ժա նի դա տա րա նը: Տար բեր ե րկր նե-
րում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դա տա րա նի կող մից վե րա-

2 Տե՛ս Горб Е.Е., Симорот С.Ю., Реализация Росреестром административно-правовых полномочий в отношении 
арбитражных управляющих // Власть и управление на Востоке России, Право, 2012, էջ 5, Алферов В.Н., Разработка 
предложений по рейтинговой оценке деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
и соответствующих показателей для осуществления этой оценки // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), 
Экономика и бизнес, 2013, էջ 89։
3 Տե՛ս EBRD Assessment of Insolvency Office Holders. Review of the Profession in the EBRD Region, էջ 32 (հա սա նե լի է 
հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.insol-europe.org/download/documents/844)։
4 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0100/04/17 սնան կու թյան գոր ծով 25.02.2020թ. ո րո շու մը։
5 Տե՛ս EBRD Insolvency Office Holder Principles. EBRD Principles in Respect of the Qualifications, Appointment, Conduct, 
Supervision, nd Regulation of Office Holders in Insolvency Cases, June 2007, էջ 3 (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ 
https://www.ebrd.com/documents/legal-reform/ebrd-insolvency-office-holder-principles.pdf), UNCITRAL, Legislative 
Guide on Insolvency Law, 2005, էջ 175 (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/
files/media-documents/uncitral/en/05-80722_ebook.pdf)։
6 Ըն դուն վել է 25.12.2006թ.։ Ու ժի մեջ է մտել 10.02.2007թ։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.01.31/7(531) Հոդ. 139։ Այ սու հետ նաև՝ 
Օ րենք։
7 Ու ժի մեջ է մտել 15.04.2020 թ.։ Տե΄ս ՀՀՊՏ 2019.12.26/100(1553) Հոդ.1242։ Այ սու հետ նաև՝ Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն ներ։
8 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։ 
9 Տե΄ս Акаева Н.О., Осуществление контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих на регио-
нальном уровне // Среднерусский вестник общественных наук, Право, 2015, էջ 147։
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հսկո ղու թյան են թա կա է տար բեր ծա վալ նե րով։ Ո րոշ ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են օ րի նակ Բել-
գի ան, Ռու մի նի ան, Լե հաս տա նը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո ղջ գոր ծու նե ու թյու-
նը դա տա րա նի ա մե նօ րյա վե րահս կո ղու թյան ներ քո է 10։ Ը նդ ո րում, սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը հա ճախ սահ ման վում է ոչ թե պար տա տե րե րի, այլ 
դա տա րա նի ա ռաջ11։ 

Բազ մա թիվ են դեպ քե րը, ե րբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նում են մի քա նի մար մին ներ։ 
Այս պես, օ րի նակ, Հուն գա րի ա յում, Սլո վե նի ա յում, Էս տո նի ա յում, Լատ վի ա յում, Ո ւկ րաի նա-
յում, Մա կե դո նի ա յում, Մոլ դո վա յում ո լոր տի կար գա վոր ման, վե րահս կո ղու թյան և պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու լի ա զո րու թյուն նե րը վե րա պահ ված են նաև այլ սուբյեկտ նե րի12: 
Մաս նա վո րա պես, օ րի նակ, Ո ւկ րաի նա յում և Մա կե դո նի ա յում ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րու թյու նը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր ման և պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ի րա վա սու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում է 4 ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ հա մա տեղ, ո րոնք ներ կա յաց ված են լի նում կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո-
վում: Էս տո նի ա յում ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը դա տա կան կար գադ րիչ նե րի և 
հա վա տար մագ րային կա ռա վա րիչ նե րի պա լա տի հետ հա մա տեղ ու նի կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա սու թյուն ներ: 

Մեծ Բրի տա նի ա յում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր մամբ զբաղ վում 
է 5 մաս նա գի տա կան մար մին13, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, Ո ւել սի դիպ լո մա վոր ված հաշ վա պահ-
նե րի մի ու թյու նը և ան վճա րու նա կու թյան ծա ռա յու թյու նը, ո րը գոր ծում է Գոր ծա րա րու թյան, 
է ներ գե տի կայի եւ ար դյու նա բե րա կան ռազ մա վա րու թյան նա խա րա րու թյան կազ մում14: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե-
ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ 
օ ժտ ված են ե րեք մար մին ներ՝ Սնան կու թյան դա տա րա նը15, Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րու թյու նը և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյու-
նը16։ Ը ստ այդմ՝ վե րահս կո ղու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել դա տա կան, վար չա կան և ոչ պե տա-
կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րի։ 

Դա տա կան վե րահս կո ղու թյունն ու ղղ ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու-

10 Տե՛ս Несостоятельность банкротство: Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 1. – М.: 
Статут, 2019, էջ 822։
11 Տե՛ս ASSESSMENT OF INSOLVENCY OFFICE  HOLDERS Review of the profession in the EBRD region (հա սա նե լի 
է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBRD%2FCont-
ent%2FDownloadDocument)։
12 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBRD%2FCo
ntent%2FDownloadDocument։
13 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.gov.uk/government/publications/disciplinary-sanctions-against-insolvency-
practitioners/common-sanctions-guidance։
14 Տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Insolvency_Service։
15 Այ սու հետ նաև՝ դա տա րան։
16 Օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք վե րա պա հում է պար տա տե րե րի խորհր դին, ի սկ դրա ձևա վոր ված չլի նե լու 
դեպ քում՝ պար տա տե րե րի ժո ղո վին: Այ դու հան դերձ, նման վե րահս կո ղու թյու նը այլ մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյամբ 
եզ րա փակ վե լու, այ սինքն՝ այս պի սի վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հա մար 
ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նե լու փաս տով պար տա տե րե րի խոր հուր դը և ժո ղո վը չեն դի տարկ վել վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շար քում:
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թյուն նե րի խախտ ման բա ցա հայտ մա նը և բա ցառ մա նը, ի նչ պես նաև նրա օ րի նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի հաս տատ մա նը17։ Այն ի րա կա նաց վում է կոնկ րետ սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա-
կում և դրս ևոր վում է տար բեր ձևե րով, ո րոնց թվին են դաս վում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վար չի կող մից դա տա րա նի ա ռջև հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը, ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րը 
դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ան գոր ծու թյան վի ճարկ ման հետ կապ ված բո ղոք նե րի քն նու թյու նը, ի նչ պես նաև 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դա րե ցու մը:

 Կար ևոր է ը նդ գծել նաև, որ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը գե րա կա յու թյուն ու նի մյուս 
մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան նկատ մամբ։ Խոսքն այն մա սին է, որ 
դեռևս չա վարտ ված սնան կու թյան գոր ծին ա ռնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հնա րա-
վոր խախ տումն ե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված է մի այն դա տա-
րա նը, ի սկ մյուս մար մին նե րը կա րող են մի այն վե րա բե րե լի նյու թերն ու ղար կել դա տա րան: 
Բա ցի դրա նից՝ Օ րեն քի 27.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կար գա պա հա կան 
վա րույթ հա րու ցող մար մի նը չի հա րու ցում կա ռա վար չին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վա րույթ, ի սկ հա րուց ված վա րույ թը կար ճում է, ե թե դա-
տա րա նը սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում, ան դրա դառ նա լով կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան կի րառ ման հիմք հան դի սա ցող հան գա ման քին, հաս տա տել է դրա առ կա յու-
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Այ սինքն՝ ե թե որ ևէ հար ցի դա տա րա նը տվել է գնա հա տա կան, 
ան կախ նրա նից՝ դա դի տար կել է խախ տում, թե ոչ, ա պա հե տա գա յում այդ հար ցը այլ մար-
մին նե րի վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում չի կա րող կր կին քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ:

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյան հա ջորդ տե սա կը « վար չա կան» կամ Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու-
թյան կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյունն է, ո րը հա մե մա տա բար նոր է հայ րե նա կան 
օ րենսդ րու թյու նում։ Այն ներդր վել է Օ րեն քի փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րի հա մար, 
ը ստ է ու թյան, հիմք են ծա ռայել հետ ևյալ հան գա մանք նե րը.

1. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող-
մից ի րա կա նաց ված վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն նե րի ըն դուն ման հիմն ա վոր ման18 հա մա ձայն. «Ս նան կու թյան կա ռա վար չի գոր ծու նե ու-
թյան ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյու նը ներ կա յումս Օ րեն քը վե րա պա հել է «Ս նան կու թյան կա-
ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյա նը» (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն), 
ո րը դրա շր ջա նակ նե րում ու նի կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու ի րա-
վա սու թյուն: Այ նինչ, ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սումն ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս պն դել, 
որ նման վե րահս կո ղու թյու նը բա վա րար հա մար վել չի կա րող: Մաս նա վո րա պես, Կազ մա-
կեր պու թյան ո ղջ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կա ռա վա րիչ նե րի նկատ մամբ հա րուց վել է 23 
կար գա պա հա կան վա րույթ, ո րից 6-ը կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից մերժ վել է, 
10-ը՝ կարճ վել, 7-ով հա րուց վել է կար գա պա հա կան վա րույթ և կի րառ վել է նկա տո ղու թյուն: 
Ը նդ ո րում, կի րառ ված նկա տո ղու թյուն նե րից չոր սը տր վել են Կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ 

17 Տե՛ս Актуальные проблемы корпоративного права и арбитражного процесса: материалы ежегодной науч.-практ. 
конф. молодых ученых (г. Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 8 мая 2015 г.) / отв. ред. Д. Н. Латыпов, В.Г. 
Голубцов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015, է ջեր 71-72։
18 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։ 
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սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի ու նե ցած ան դա մավ ճա րի հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն-
նե րը չկա տա րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն պար-
բե րա բար մուտ քագր վում են բազ մա թիվ դի մում-բո ղոք ներ՝ սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան բա ցա հայտ ման խնդ րան քով: Հա մա պա տաս խան դի մում-
նե րի ու սումն ա սի րու թյան հա մար Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը չու նի բա վա րար 
լծակ ներ դի մումն ե րում բարձ րաց ված հար ցերն ի րա վա կան ա ռու մով ու սումն ա սի րե լու և վերջ-
նա կան լու ծում տա լու հա մար այն պա րա գա յում, ե րբ սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա-
վո րումն ի րա կա նաց վում է հենց նա խա րա րու թյան կող մից»19։

2. Սնան կու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կող և ի րա կա նաց նող պե տա կան կա-
ռա վար ման հա մա կար գի մար մինն Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյունն է, ո րը, սա կայն, 
չու նի ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյա նը հա սա նե լի ու թյու նը։ Այս պես, ը ստ Օ րեն քի փո փո խու-
թյուն նե րի ըն դուն ման հիմն ա վոր ման, «Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյունն օ ժտ ված չէ 
հա մա պա տաս խան լծակ նե րով սնան կու թյան ո լոր տի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե-
ղե կու թյուն ներ հա վա քագ րե լու ու ղ ղու թյամբ: Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող-
մից մի շարք հար ցե րի վե րա բե րյալ Կազ մա կեր պու թյա նը կա տար ված հար ցումն ե րին տր վել 
է պա տաս խան առ այն, որ այդ հար ցումն ե րին պա տաս խա նե լու հար ցը պետք է քն նարկ վի 
Կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վում, ին չի լի ա զո րու թյամբ, սա կայն, ը նդ հա նուր ժո ղովն 
օ ժտված չէ ոչ օ րեն քով, և ոչ էլ Կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյամբ»20։ 

3. Շատ ե րկր նե րում պե տա կան լի ա զոր մար մինն է ի րա կա նաց նում կար գա վո րիչ գոր ծա-
ռույթ ներ սնան կու թյան ո լոր տում, այդ թվում՝ ու նի կա ռա վա րիչ նե րին կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա սու թյուն։ Օ րի նակ՝ Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կի (EBRD) կող մից 2014թ. կա տար ված՝ 27 ե րկր նե րի փոր ձի հի ման վրա 
սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րի գնա հատ ման վե րա բե րյալ զե կույ ցից21 պարզ է դառ նում, որ 
այդ ե րկր նե րից մե ծա մաս նու թյու նում պե տա կան մար մին նե րը (նա խա րա րու թյուն նե րի մա-
կար դա կով) կա րող են կի րա ռել կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն պի սի մի ջոց-
ներ, ի նչ պի սիք են նա խազ գու շա ցու մը, գոր ծու նե ու թյան թույլտ վու թյու նը կա սեց նե լը և դա դա-
րեց նե լը։ 

Շա րադր վա ծին հա մա պա տաս խան Օ րեն քի 27.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ 
Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի կող մից Օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի պահ պան-
ման նկատ մամբ: Օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող-
մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան ձևե րը, ո րոնք ե ն.

1.  Կար գա պա հա կան վա րույ թի ի րա կա նա ցու մը. 
2. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի կող մից ի րենց գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 

տա րե կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը: 

19 Ու շագ րավ է, որ կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո-
ղու թյան վե րա բե րյալ նման հար ցեր բարձ րա ձայն վել են նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում (տե՛ս, օ րի նակ՝ Акаева 
Н.О., Особенности реализации функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих// Вестник Саратовской государственной юридической академии, Право, 2015, էջ 195)։
20 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-188_himnavorum.pdf։
21 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395277239633&pagename=EBR
D%2FContent%2FDownloadDocument։
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Ընդ ո րում, ե թե կար գա պա հա կան վա րույթն ու նի կոնկ րետ բնույթ, այ սինքն՝ սահ մա նա-
փակ ված է վա րույ թի հա րուց ման հիմ քե րով, ա պա սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող հաշ վետ վու թյուն նե րը ը նդ հա նուր բնույ թի են և ա ռա ջին հեր թին կոչ ված 
են ա պա հո վել ո լոր տում առ կա ի րա վի ճա կի մա սին ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն։ Մաս նա-
վո րա պես, Օ րեն քի 27.1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մինչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող մար տի 
1-ը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց-
նում իր գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան բնույ թի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն, 
ո րը նե րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ կա ռա վար չի կող մից վար վող գոր ծե րի, դրանց քա նա կի, 
այդ թվում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման դեպ քե րի, ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյամբ իր կող մից 
հայտ նա բեր ված կեղծ և կան խամ տած ված սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի, իր աշ խա տա վայ րի 
և աշ խա տա կից նե րի վե րա բե րյալ և այլ վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյուն, ո րի ման րա մաս-
նե րը և հաշ վետ վու թյան ներ կա յաց ման կար գը սահ ման ված են Ար դա րա դա տու թյան նա խա-
րա րի 2020 թ. մար տի 12-ի «Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի և կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա-
կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը ներ կա-
յաց վող տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ձևե րը և դրանց ներ կա յաց ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 103-Ն հրա մա նով22: 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու ձևով վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց վում է նաև 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան կող մից23։ 
Նման հնա րա վո րու թյու նը մի կող մից բխում է ի նք նա կար գա վոր ման գա ղա փա րից, քա նի 
որ, ան դա մակ ցե լով այդ պի սի կազ մա կեր պու թյա նը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը գի-
տակց ված պատ վի րա կում է իր գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա վուն քը և 
պա տաս խա նատ վու թյուն է ստանձ նում ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյան մյուս ան-
դամն ե րի ա ռջև24։ Մյուս կող մից, Օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը սահ մա նել է սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը, ո րոնց մեջ 
կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում իր ան դամ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան թա փան ցի կու թյա նը և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը նպաս տե լը։ 

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան թա փան ցի կու թյան և ար դյու-
նա վե տու թյան ա պա հով ման ա ռու մով ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն նե րը25։ Դրանք Օ րեն քով սահ ման-
ված ը նդ հա նուր կար գա վո րումն ե րից և սկզ բունք նե րից բխող դրույթ ներ են, ո րոնք ը նդ հա նուր 
առ մամբ պետք է ար տա ցո լեն սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյան լա վա գույն 

22 Ուժի մեջ է մտել 15.04.2020 թ.։ Տե՛ս ՀՀԳՏ 2020.03.20/10(678) Հոդ.66։
23 Օրենսդիրը ներկայումս թույլատրում է մի քանի ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների ստեղծման 
հնարավորություն, որը համապատասխանում է միջազգային փորձին։ Օրինակ՝ Ուկրաինայում ներկայումս 
գրանցված են 7 ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ (տե՛ս Sergiy Donkov: “Ukraine: Self-Regulation of 
Bankruptcy Trustees: Shall We Wait Or Have To Develop?”, 21 March 2019, Mondaq)։ 
24 Տե՛ս Актуальные проблемы корпоративного права и арбитражного процесса: материалы ежегодной науч.-практ. 
конф. молодых ученых (г. Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 8 мая 2015 г.) / отв. ред. Д. Н. Латыпов, В.Г. Голуб-
цов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015, է¬ջեր 73-74։
25 Տե՛ս Bankruptcy Supervision Agency and European Bank for Reconstruction and Development. Manual on the National 
Standards and Code of Ethics For Bankruptcy Administrators, Belgrade, 2010, էջ 7 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.ebrd.com/downloads/legal/insolvency/manual.pdf):
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դրս ևո րումն ե րը, այս կամ այն ի րա վի ճա կում պատ շաճ գոր ծե լու ու ղ ղու թյուն ներն ու սկզ բունք-
նե րը: Դա է պատ ճա ռը, որ օ րենս դի րը այս կա նոն նե րի մշակ ման և կի րառ ման լի ա զո րու թյու նը 
վե րա պա հել է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու-
թյու նը։ Աս վածն էլ պայ մա նա վո րում է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նա կար գա-
վոր վող կազ մա կեր պու թյան և Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող 
կար գա պա հա կան վա րույթ նե րի տար բե րու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Օ րեն քի 27.2-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ ա ռա ջի նի կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թի հիմք կա րող է լի նել սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տու մը, ի սկ 
Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից են թա կա են քն նարկ ման սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վար չի կող մից իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս օ րեն քի կամ այլ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախտ ման հետ կապ ված հար ցե րը։

 Շա րադր վա ծի հի ման վրա ա կն հայտ է, որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր-
ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան օ րենսդ րա կան մա կար դա կում 
առ կա տե սակ նե րը հա մակ ցու թյան մեջ ու նեն բա վա րար նա խադ րյալ ներ ո լոր տում առ կա թե 
ան հա տա կան, թե հա մա կար գային բնույ թի խն դիր նե րը բա ցա հայ տե լու և վե րաց նե լու հա մար։ 
Սա կայն ան վի ճե լի է, որ առ կա հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան մա սին հնա րա վոր կլի նի 
խո սել մի այն այն դեպ քում, ե րբ ներդր ված վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րը գործ նա կա նում 
կու նե նան ան շեղ և հետ ևո ղա կան կի րա ռում։ 

Այս պի սով, ներ կա յաց ված հե տա զո տութ յան հի ման վրա կա րե լի է ա նել հետ ևյալ հիմ
նա կան եզ րա հան գում ե րը.

1. Առ կա չէ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան հա մընդ հա նուր տա րա ծում ու նե ցող մո դել և յու րա քան
չյուր ե րկ րում վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի շր ջա նա կը, ի նչ պես նաև 
վե րահս կո ղու թյան ծա վա լը պայ մա նա վոր ված են տվյալ ե րկ րի ի րա վա կան հա մա կար գի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդր ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա
րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ մի քա նի մար մին նե րի կող մից վե
րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում է դա տա կան, վար չա կան և ոչ 
պե տա կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րը։

3. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը գե րա կա յու թյուն ու նի վե րահս կո ղու թյան մյուս տե
սակ նե րի նկատ մամբ, քա նի որ դեռևս չա վարտ ված սնան կու թյան գոր ծին ա ռնչ վող նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հնա րա վոր խախ տում ե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան լի ա
զո րու թյամբ օ ժտ ված է մի այն դա տա րա նը, ի սկ դա տա րա նի կող մից որ ևէ հար ցին տր ված 
գնա հա տա կա նը վե րահս կո ղու թյան մյուս տե սակ նե րի շր ջա նակ նե րում չի կա րող կր կին 
քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ։

4. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյան յու րա քան չյուր տե սակ ի րա կա նաց վում է օ րեն քով կան խո րոշ ված 
ձևե րով և ը նդ գր կում է հար ցե րի ու րույն շր ջա նակ։ Ը նդ ո րում, ե թե դա տա կան և ոչ պե տա
կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ նե րին բնո րոշ է կոնկ րետ գոր ծով սահ մա նա փակ վա ծու
թյու նը, ա պա վար չա կան վե րահս կո ղու թյունն ու նի նաև ը նդ հա նուր բնույթ։
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5. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյան բո լոր տե սակ նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյունն ու նի կար
ևոր նշա նա կու թյուն սնան կու թյան հա մա կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան և շա րու
նա կա կան զար գաց ման հա մար։

Annotation. The system of supervision over the activity of bankruptcy managers with its nowadays’ content is 
comparatively new in the domestic legal system. The overall research of that institute is of major theoretical and practical 
significance.

The essence of the supervision over the legality of bankruptcy managers’ activity is discussed in this scientific article, 
the types of supervision and the methods of their execution are examined and the correlation between different types of 
supervision are discussed as well – in the context of theoretical sources, domestic and international legislation, as well as 
international reports.

As a result, the author concludes that a system of supervision over the legality of bankruptcy managers’ activity is 
established in Armenia - with several institutions conducting supervision, the simultaneous existence of types of which has 
a crucial meaning for the operation and continuous evolution of the bankruptcy system.

Аннотация. Система контроля за законностью деятельности управляющих по делам о банкротстве в совре-
менном содержании в отечественной правовой системе является достаточно новой, и ее комплексное изучение 
имеет большое теоретико-практическое значение. 

В данной статье представлена сущность контроля за законностью деятельности управляющих по делам о 
банкротстве в контексте теоретических источников, анализа отечественного и зарубежного законодательств, а 
также международных докладов, анализируются виды контроля, способы их осуществления, а также обсуждается 
соотношение видов контроля. 

В результате проведенного исследования автор приходит к заключению, что в Армении введена система 
котроля за законностью деятельности управляющих по делам о банкротстве со стороны нескольких органов, одно-
временное наличие всех элементов которой важно для эффективного функционирования и постоянного развития 
системы банкротства.

 Բա նա լի բա ռեր – սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ, վե րահս կո ղու թյուն, դա տա կան վե րահս կո ղու թյան գե-
րա կա յու թյուն, կար գա պա հա կան վա րույթ, մաս նա գի տա կան վար քագ ծի կա նոն ներ։

Keywords: bankruptcy manager, supervision, priority of judicial control, disciplinary proceedings, rules of 
professional conduct.

Ключевые слова: управляющий по делам о банкротстве, контроль, приоритет судебного контроля, 
дисциплинарное производство, правила профессионального поведения.

Տ. Մար կո սյան - Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի ա սիս-
տենտ, Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի ի րա վա բա նա կան կլի նի կայի դա սա խոս-կոոր դի նա տոր, Սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նե րի ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, Մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ, ի.գ.թ., էլ. փոս տի հաս ցե՝ tigranmarkosyan@ysu.am:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 17.01.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 17.01.2022 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 դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, ՀՀ գլ խա վոր հար կա դիր 
կա տա րող, ի.գ.թ. Սեր գեյ Մեղ րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 25.01.2022 թ.:
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EXERCISE OF RIGHTS CONDITIONED BY POSSIBLE VIOLATION OF 
PERSON’S RIGHTS IN CIVIL TRIAL

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРАВ ЛИЦОМ С ВОЗМОЖНЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ЕГО ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕСУАЛЬНОМ 

ПРАВЕ

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ օ րեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար-
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վուն քով օ ժտ ված է յու րա քան չյուր ոք, ո րը 
կեն սա գործ վում է, ե րբ ա ռաջ է գա լիս այդ յու րա քան չյու րից ո րո շա կի մե կի ի րա վունք նե րի ու 
պար տա կա նու թյուն նե րի ո րոշ ման՝ պաշտ պա նու թյան հար ցը։ 

Եվ՛ նախ կին խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, և՛ գոր ծող խմ բագ րու թյամբ Սահ-
մա նադ րու թյամբ նա խա տես վում է յու րա քան չյուր ո քու՝ իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա-
կանգ նե լու ու ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային 
և ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Սահ մա նադ րու թյան նշ ված հոդ ված նե րում ամ րագր ված դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լով քա-
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ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ի րաց ման հա մա տեքս տում՝ հաշ վի առ նե լով 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա-
նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ 
հոդ վա ծի, գլ խի, բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
դրույթ նե րից, ի կա տա րումն ո րի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տով սահ ման ված սկզ բունք նե րից՝ կա րող ե նք փաս տել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի «ընդ հա նուր դրույթ ներ» բաժ նի « հիմն ա կան դրույթ ներ» գլ խի « դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քը» հոդ վա ծի տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի հա մա տեքս տում ի հայտ 
ե կող օ րենսդ րի նպա տակն է դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պա հել ոչ 
թե ցան կա ցած խախտ ման մա սով, այլ այն խախտ մամբ ա ռա ջա ցած ի րա վունք նե րի և օ րի նա-
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան, ո րն ա ռնչ վում է կոնկ րետ ան ձի, ով և ու նի դա տա րան դի մե լու 
ի րա վունք, ու ս տի ան ձը կա րող է դա տա րան դի մել մի այն իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա-
հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար։ 

Այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ ան ձը (քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա-
կի ցը) գտ նում է, որ խախտ վել են իր ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, օ գտ վե լով տնօրին-
չա կա նու թյան իր ի րա վուն քից, հայ ցա դի մում կամ դի մում է ներ կա յաց նում դա տա րան՝ իր 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար։

 Հայ ցա դի մում ներ կա յաց նելն այն մի ջոց նե րից է, ո րն ու ղղ ված է ա պա հո վե լու Սահ մա-
նադրու թյան 3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մար դու և քա ղա քա ցու հիմն ա կան ի րա վունք նե-
րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը, այդ թվում՝ դրա տար րի՝ ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քը։

 Հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ի հայտ է գա լիս առ կա ի րա վուն քը վի-
ճար կե լու կամ խախ տե լու դեպ քում, ե րբ վե ճի լուծ ման հա մար պետք է ի րա վա սու մարմն ի՝ 
դա տա րա նի մի ջամ տու թյու նը, ո րը վե ճի որ ևէ կող մում հան դես չի գա լիս։ 

Առ կա ի րա վուն քը վի ճար կե լու կամ խախ տե լու դեպ քե րին են թա կա է ա վե լաց ման նաև 
ի րա վուն քի ճա նաչ ման դեպ քը։

 Հայ ցա դի մումն ի րե նից ներ կա յաց նում է այն դա տա վա րա կան գոր ծի քը, ո րով են թա կա է 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը։ Ը նդ ո րում, հայ ցի ա ռար կայի բո վան դա կու թյու նից է կախ ված 
հայ ցա դի մու մով պաշտ պան վող ի րա վուն քի կամ օ րի նա կան շա հի տար բե րա կու մը։

 Հայ ցա դի մու մը ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված պա հանջ է դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րին, և այն վե րա կանգ նե լու ու ճա նա չե լու պա հանջ՝ պե տու թյա նը՝ ի դեմս դա տա-
րա նի։ 

Օ րի նակ Էս տո նի այի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված է, որ դա տա րա նը քն նու թյան է առ նում քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծը, ե թե ան ձը դի մում է դա տա րան իր են թադ րյալ և օ րեն քով պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի 
կամ շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար1։ 

Էս տո նի այի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կա րող է մեր ժել հայ ցա դի մու մը վա-
րույթ ըն դու նե լը, ե թե հայ ցը ներ կա յաց վում է հայց վո րի՝ օ րեն քով չպաշտ պան վող ի րա վուն-

1 Տե՛ս, Էստոնիայի Հանրապետութան քաղաքացիականդ դատավարության օրենսգիրք, 3-րդ հոդված՝ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС (juristaitab.ee) 
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քի կամ շա հի պաշտ պա նու թյան հա մար կամ չի հե տապն դում նպա տակ, ո րով պե տու թյու նը 
պետք է տրա մադ րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն կամ կա նպա տակ, ո րի հա մար դի մում է 
հայց վո րը, կա րող է հաս նել հայ ցա դի մու մի մի ջո ցով2։

Ֆ րան սի այի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը պատ կա նում է ցան կա ցած ան ձի, ով ու նի օ րի նա կան 
շահ հայ ցի բա վա րար ման կամ մերժ ման հար ցում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ օ րեն քը 
ի րա վունք է տա լիս դի մել դա տա րան մի այն նրանց, ու մ այն օժ տում է պա հանջ ներ կա յաց նե-
լու կամ վի ճար կե լու կամ ո րո շա կի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կով3.

Ուկ րաի նայի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով դի մել դա-
տա րան իր խախտ ված, չճա նաչ ված կամ վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար4։ 

Ան ձը հայ ցա դի մում կամ դի մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ի րաց նում է ի ր՝ որ պես քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկ տի ի րա վուն քը՝ վե րա կանգ նե լու այն ի րա վուն-
քը, ո րն ը ստ ի րեն ու նե ցել է և/ կամ ու նի, սա կայն այն խախտ վել է և դրա վե րա կանգն մա նը 
հաս նե լու ե ղա նա կը դա տա կան պաշտ պա նու թյունն է, ի սկ մի ջո ցը՝ դա տա կան քն նու թյան ըն-
թաց քում իր ի րա վունք նե րի կամ օ րի նա կան շա հե րի առ կա յու թյան և դրանք խախտ ված լի նե-
լու փաս տի ա պա ցու ցու մը։

 Հայց վո րի՝ իր են թադ րյալ ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը և դրա են թադ րյալ խախ տումն այն 
ի րա վա բա նա կան փաս տերն են, ո րոնք հիմք են հան դի սա նում դա տա րան դի մե լու հա մար, 
սա կայն ոչ միշտ է, որ այդ ի րա վունքն ի րա պես առ կա է ե ղել կամ կա րող է առ կա է ե ղել, սա-
կայն դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լիս այն այլևս չկա։

Ն ման պայ ման նե րում հարց է ա ռա ջա նում, թե դա տա րա նը ե ՞րբ պետք է պար զի թե ա րդյոք 
առ կա ե ղե՞լ է այդ ի րա վուն քը, ի ՞նչ դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մով և ի ՞նչ հետ ևանք ներ կա-
րող է ա ռա ջաց նել նշ ված հար ցի լու ծու մը։ 

Օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ ե թե ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը կամ դի մու մը հա մա պա-
տաս խա նում է այն վա րույթ ըն դու նե լու պա հանջ նե րին, առ կա չեն վե րա դարձ ման կամ մերժ-
ման հիմ քե րը, դա տա րանն այն պետք է ըն դու նի վա րույթ։

 Հայց վո րը, հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լով, այլ ան ձանց ևս ներգ րա վում է դա տա վա րու-
թյա նը, ի սկ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի հա րուց ման պա հից հայց վո րը և այն ան ձինք, ու մ հայ-
ցա դի մու մով հայց վո րը տվել է ո րո շա կի կար գա վի ճակ, այդ գոր ծով դառ նում են դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից ներ, ի սկ հա րուց ված գործն ի րեն ցից յու րա քան չյու րի հա մար՝ դառ նում է 
Սահ մա նադ րու թյամբ նշ ված իր գոր ծը։ 

Այ սինքն՝ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված «իր գործ» եզ րույ թը հա մադ րե լով քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հետ, կա րող ե նք 
ար ձա նագ րել, որ իր գոր ծը, նաև հայց վո րի կամ դի մու մա տու ի իր ի րա վունք նե րի հա մա տեքս-

2 Տե՛ս, նույն տեղում, 371 հոդված
3 Տե՛ս, Ֆրանսիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, 31-րդ հոդված https://lawbook.online/protsess-
zarubejnyih-grajdanskiy/razdel-56552.html
4 Տե՛ս, Ուկրաինայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, 3-րդ հոդված https://meget.kiev.ua/kodeks/gpk/
glava-1/
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տում, վե րա բե րում է դա տա վա րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին։ Հետ ևա բար, յու րա քան չյու րը, 
ան կախ իր դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կից, ու նի Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված իր 
գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք։

 Սա կայն ա րդյո՞ք ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը չի են թադ րում նաև իր ի րա վունք նե-
րի և/ կամ դրանց ա կն հայտ առ կա չլի նե լու պայ ման նե րում քա ղա քա ցի ա կան գործ չհա րու ցե-
լու կամ հա րուց ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նա կում նման ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը։ 

Օ րենսգր քով, ի նչ պես նաև 1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
և 2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 90-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու այն պի սի հիմք, ո րը կվե րա-
բե րեր այդ պի սի պա հանջ ա կն հայ տո րեն ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից 
ներ կա յաց վե լու դեպ քում այն քն նու թյան չառ նե լու օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված հիմ քին։

 Դա տա րան նե րը, լի նե լով պե տա կան մար մին ներ, ու նեն մի այն այն լի ա զո րու թյուն նե րը, 
ո րոնք նա խա տես ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րեն քով, ու ս տի մինչև գոր ծի հա րու ցու մը 
դա տա րա նը, ան գամ տես նե լով, որ ան ձն այդ ի րա վուն քը չու ներ, ո րը և խախտ վել է ը ստ ի րեն, 
այն վա րույթ չըն դու նե լու ի րա վունք չու նի։

 Սա կայն այդ դեպ քում հարց է ա ռա ջա նում, թե ե րբ պետք է պար զի դա տա րանն այդ հար-
ցը, չէ որ ը ստ է ու թյան քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս գոր ծի վա րույ թը կա րող է ձգձգ վել եր կար 
ժա մա նակ, ի սկզ բա նե ի մա նա լով, որ հայցն ան հիմն է, քա նի որ ներ կա յաց վել է են թադ րյալ 
խախտ ված այդ պի սի ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից։ 

Ել նե լով ներ կայիս կար գա վո րումն ե րից, այ սինքն՝ նման կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, դա տա րա նը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան վա րույ թում այդ հար ցը 
պետք է պարզ ման ա ռար կա դարձ նի գոր ծի քն նու թյան փու լում: 

Ի՞նչ դա տա վա րա կան մե խա նիզմն ե րի մի ջո ցով, դա տա վա րա կան ո ՞ր փու լում է դա տա րա-
նը պար զում այդ հար ցը և ի ՞նչ դա տա վա րա կան հետ ևանք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ։

 Հա մա ձայն Օ րենսգր քի 167-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը նախ-
նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում`

1) պար զում է հայ ցի ա ռար կան, հայ ցի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը,
2) պար զում է պա տաս խա նո ղի ա ռար կու թյուն նե րի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը,
3) պար զում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը, լու ծում է գոր ծի քն նու թյանն այլ 

ան ձանց ներգ րա վե լու հար ցը,
4) պար զում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այդ թվում՝ կի րա ռե լի ի րա վա կան 

նոր մե րը՝ չսահ մա նա փակ վե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մատ նան շած ի րա վա կան նոր-
մե րով,

5) լու ծում է ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դուն ված գործն այլ դա-
տա րա նի քն նու թյա նը հանձ նե լու հար ցը,

6) պար զում է՝ հայց վո րը պն դում է ա րդյոք իր պա հանջ նե րը, պա տաս խա նողն ա րդյոք 
ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ըն դու նում է հայց վո րի պա հանջ նե րը, և գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձինք չեն ցան կա նում ա րդյոք կն քել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կամ վե ճը լու ծել հաշ-
տա րա րու թյան մի ջո ցով՝ պար զա բա նե լով հաշ տա րա րու թյան է ու թյու նը,

7) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ քն նար կում է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
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ու նե ցող փաս տե րի, այդ թվում՝ ա պա ցուց ման կա րիք չու նե ցող փաս տե րի և ա պա ցուց ման են-
թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը,

8) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ քն նար կում է ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
նրանց միջև բաշ խե լու հար ցը,

9) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ քն նար կում է նրանց կող մից ա պա ցույց ներ և դրանք 
ձեռք բե րե լուն ու ղղ ված միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը (…).

Ընդ ո րում, նշ ված հոդ վա ծից բխում է, որ դա տա րա նը պար զում է մի այն հայ ցի ա ռար կան, 
հայ ցի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, սա կայն բաց է մնում այն հար ցի պար զու մը, թե 
ա րդյոք այն հայ ցի ա ռար կան, ո րը ներ կա յաց վել է ան ձի կող մից իր են թադ րյալ ի րա վունք-
նե րի խախտ ման պաշտ պա նու թյան հա մար, բխու՞մ է իր ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նից, 
ո րի խախտ ման կամ օ րի նա կան շա հի պաշտ պա նու թյան հա մար ան ձը դի մել է դա տա րան. 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը պար զե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը չի պա-
տաս խա նում այդ հար ցին։ 

Ա վե լին, վե րը նշ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց հե տո, հա մա ձայն 
Օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի, դա տա րա նը կա յաց նում է ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
բաշ խե լու մա սին ո րո շում, ո րում, Օ րենսգր քի նույն հոդ վա ծի ար դեն 3-րդ մա սի հա մա ձայն, 
պետք է սահ ման վեն՝

1) գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը,
2) ա պա ցուց ման կա րիք չու նե ցող փաս տե րը,
3) ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը,
4) գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձի վրա դր ված ա պա ցուց ման պար տա կա նու-

թյու նը,
5) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մից ա պա ցույց ներ և դրանք ձեռք բե րե լուն ու ղղ ված 

միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը:
 Գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պետք է բխեն հայ ցի ա ռար-

կայից և դրա հիմ քե րից, ի նչ պես ի րա վա կան, այն պես էլ փաս տա կան։ 
Ի՞նչ պետք է ա նի դա տա րանն այն դեպ քում, ե րբ տես նում է կամ մյուս կող մը մատ նան շում 

է, որ ան ձը, ով դի մել է իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով, չի ու նե ցել այդ ի րա վուն-
քը մինչ դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լը, այդ ի րա վուն քը են թադ րյալ է, կամ ե ղել է, սա-
կայն հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լիս այն ար դեն առ կա չէ։ 

Օ րենսգր քի նշ ված հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ նախ նա կան դա տա կան 
նիս տի և ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու մա սին ո րո շումն ե րը պետք է վե րա բե-
րեն հայ ցին ամ բող ջու թյամբ, քա նի որ դրան է ու ղղ ված հենց ա ռա ջին գոր ծո ղու թյան՝ հայ ցի 
ա ռար կայի, հիմ քի պարզ ման դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը։

 Սա կայն ու ՞ր է մնում այդ դեպ քում ան ձի՝ իր գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, 
որ քա նո՞վ է այն կյան քի կոչ վում, ե թե եր կար դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու-
մից հե տո, այդ պես էլ չհաս տա տե լով իր ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը, դա տա րա նը վճիռ կա յաց-
նի այդ ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյան հիմ քով, ու ՞ր է մնում դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից-
նե րի՝ ևս իր գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, ու ՞ր է ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի 
քն նու թյու նը, ին չու՞ գոր ծը քն նել ը ստ է ու թյան, կա տա րել հայ ցի ա ռար կային, հիմ քե րին վե րա-
բե րող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ե թե ա ռաջ նային պետք է պար զել հայցն ներ կա-
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յաց նե լու ի րա վուն քի հար ցը։
 Չէ որ, ի վեր ջո, դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է իր ի րա վուն քի մա սին վե ճի շր ջա նակ-

նե րում։ 
Իր ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը, ը ստ է ու թյան, նման օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի 

պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով հայ ցի ա ռար կայի լրաց ման, ա պա ցույց նե րը ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո ներ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նը, չի զր կում ան ձին դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից, սա կայն ի րա վուն քի բա ցա կա յու-
թյու նը հաս տա տում է, որ ան ձը հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լիս չի ու նե ցել իր այն ի րա վուն քը, 
ո րը խախտ վել է ։

Պ րակ տիկ մի քա նի օ րի նակ.
 Ներ կա յաց վել է ը նդ հա նուր գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու հայ ցա պա հանջ։
Ն ման պա հան ջից «օգտ վե լու» դա տա վա րա կան ի րա վունք ու նի ը նդ հա նուր սե փա կա նու-

թյան մաս նա կից նե րից յու րա քան չյու րը։ 
Են թադր վում է, որ ներ կա յաց վել է այդ պի սի պա հանջ, ու րեմն հայց վո րը սե փա կա նա տեր 

է, պար զա պես առ կա է վեճ, ո րի լուծ ման հա մար դի մում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան, և 
նման գոր ծե րի մե ծա մաս նու թյան դեպ քում պրակ տի կա յում չի վի ճարկ վում սե փա կա նու թյան 
մաս նա կից լի նե լու ի րա վուն քը։

Պ րակ տի կա յում լի նում են նաև դեպ քեր, ե րբ ան ձը, հիմ քում դնե լով ը ստ ի րեն իր սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը հաս տա տող ա պա ցույց ներ, ներ կա յաց նում է այդ պի սի պա հանջ՝ ի րա-
կա նում չու նե նա լով այն ի րա վուն քը, ո րն ը ստ ի րեն խախտ վել է ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցի ա ռար կան բա ժինն 
ա ռանձ նաց նել է, ո րի փաս տա կան հիմ քը սե փա կա նա տե րը լի նելն է, գույ քը բա ժա նե լու ան-
հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը։ Ո ւս տի հայ ցի ա ռար կայից և ի րա վա բա նա կան փաս տե րի 
ամ բող ջու թյու նից բխում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող և ա պա ցուց ման 
են թա կա փաս տերն ե ն՝

1.  Հայց վո րը վի ճե լի գույ քի սե փա կա նա տերն է: 
2. Առ կա է գույ քը բա ժա նե լու հնա րա վո րու թյու նը։
Տ րա մա բա նա կան է, որ բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջով դա տա րան հայ ցա դի մու մում 

կա րող է ներ կա յաց նել մի այն գույ քի սե փա կա նա տե րը, սա կայն ի ՞նչ ա նել, ե թե հայ ցա դի մու մին 
կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից չի բխում, որ հայց վո րը գույ քի սե փա կա նա տեր է և գոր-
ծի քն նու թյան ըն թաց քում չի ներ կա յաց վել սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու պա հանջ։ 

Արդյո՞ք դա տա րա նը պետք է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս-
տե րը պար զի, ա պա ցուց ման բեռն ամ բող ջու թյամբ բաշ խի, քն նի բո լոր միջ նոր դու թյուն նե րը 
(այդ թվում՝ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու), ե թե գոր ծի նյու թե րից ա կն հայտ բխում է, որ հայց-
վո րը վի ճե լի գույ քի սե փա կա նա տե րը չէ, ա րդյո՞ք դա տա րա նը պետք է ան տե սի այդ փաս տը, 
ո րը և հիմք է հան դի սա ցել նման հայ ցով դի մե լու հա մար, և դրան ան դրա դառ նա մի այն եզ րա-
փա կիչ դա տա կան ակ տում։

 Նյու թա կան ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում 
տնօրին չա կա նու թյան սկզ բուն քի հիմքն է, սա կայն դրա գնա հատ ման փու լը ոչ թե գոր ծի հա-
րու ցումն է, այլ գոր ծի քն նու թյու նը, ո րը, ը ստ իս, ար դեն ի սկ խախ տում է ան ձի ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քը, քա նի որ իր ի րա վուն քի՝ նման հայ ցի հա րուց ման հա մար, հար ցի 
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քն նու թյու նը պա տաս խան է ստա նում ոչ թե հա րուց ման փու լում, այլ հա րու ցու մից հե տո։
 Վեր ջինս վկա յում է այն մա սին, որ օ րենս դի րը, հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան փու-

լում ն ման հար ցը քն նար կան ա ռար կա չդարձ նե լով, այն թո ղել է նյու թա կան ի րա վուն քի խախ-
ման փաս տի առ կա յու թյան փու լում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն՝ տնօ րին չա կա նու թյան ի րա-
վուն քի առ կա յու թյան հար ցը պար զե լու գոր ծո ղու թյու նը սահ մա նե լով որ պես հե տա գա յում կա-
տար վող։

 Դա տա րան դի մելն ի րա վունք է, ո րը կոչ ված է ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա-
կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե լու ի րա վունքն ան ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան 
ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի դեպ քում ստա նա լու ար դա րա ցի ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան 
պաշտ պա նու թյուն ան ձն ստա նում է վեր ջի նիս` Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) 
ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում: Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող լի նել ի նք-
նան պա տակ, այն ու նի հս տակ ա ռա քե լու թյուն, հս տակ սուբյեկտ ներ և հաս ցե ա տեր և կոչ ված 
է ա պա հո վե լու ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը:

Սկզ բուն քո րեն են թադր վում է, որ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման հնա րա վո րու թյուն գո յու-
թյուն ու նի և ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ ման դեպ քում « շա հագր գիռ ան ձն» ի րա վունք ու նի 
դի մե լու դա տա րան: 

Այս պի սով, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված 
է կոնկ րետ այն ան ձին, ու մ ի րա վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե-
րի խախտ ման վտանգ: Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ը նդ հա նուր կա նո նով, 
Օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քան չյու րի` Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա-
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է դի մել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռե ալ)» ի րա վունք ներ5: 

Ըստ է ու թյան դա տա րան ներն ա մեն դեպ քում բախ վում են նման խնդ րի հետ յու րա քան-
չյուր գոր ծով, քա նի որ հայ ցի հա րուց ման հիմ քը՝ տնօ րին չա կա նու թյու նը, հենց բխում է ի րա-
վուն քի առ կա յու թյան փաս տից, սույն դեպ քում մի այն քն նարկ ման ա ռար կա է այն հար ցը, թե 
նման ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը որ փու լում է են թա կա պարզ ման և ի նչ դա տա վա րա կան 
հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում։

 Վե րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այդ հար ցը են թա կա է պարզ ման 
վեճն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով, ո րը, ը ստ իս, ամ բող ջու թյամբ հա կա սում է ար-
դար դա տաքն նու թյա նը, դրա հիմ քում դր ված տար րե րի նպա տա կին և դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան գա ղա փա րին։ 

Հենց սկզ բից իր են թադ րյալ ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյան փաստն ար ձա նագ րե լու հնա-
րա վո րու թյան առ կա յու թյան դեպ քում ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն ա ռա վել ար դյու-
նա վետ է կյան քի կոչ վում և ա պա հո վում դրա ի րա ցու մը, քա նի որ ան ձը, ի րա վա գի տակ ցու-
թյան հա մա պա տաս խան մա կար դակ ու նե նա լով, պետք է գի տակ ցի, որ նման կար գա վո րումն 
ու ղղված է հենց իր գոր ծի հե տա գա ար դու նա վետ կար գա վոր մա նը, ան ձը ի սկզ բա նե կի-

5 Տե’ս, Կարինե Ջլավյանն ընդդեմ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի թիվ ՎԴ/6403/05/12 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 08.05.2014 թվականի որոշումը
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մա նա, որ չու նի կամ այդ պա հին չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը հաս տա տում է այդ 
ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը, և կձեռ նար կի մի ջոց ներ իր ի րա վուն քի են թադ րյալ առ կա յու թյու նը 
հաս տա տե լու և խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հա մար։

Հ նա րա վոր է, որ հա րուց ման փու լում պարզ չլի նի, թե ա րդյոք այդ ան ձը ու ներ նման ի րա-
վունք դա տա րան դի մե լու այդ իր ի րա վուն քի վե րա կանգ ման հա մար և դա մի այն պարզ վի 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում։

 Օ րի նակ՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի դեպ քում ըն կե րու-
թյան մաս նա կից նե րին հե ռաց նե լու պա հան ջի ի րա վունք ու նի ըն կե րու թյան մաս նա կի ցը, ո րն 
ու նի 10 տո կո սից ա վել բաժ նե տոմ սեր։ Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նող կող մը 
կա րող է վկա յա կո չել, որ մինչ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լը, հայց վո րը ներ կա յաց րել է օ րի-
նակ դի մում ըն կե րու թյու նից դուրս գա լու կամ նրա բաժ նե տոմ սե րը վա ճա ռել է և դրանք ար-
դեն կազ մում են օ րի նակ 8 տո կոս։ Նման պայ ման նե րում պարզ է դառ նում, որ հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու պա հին, ե թե ա պա ցուց վեն վկա յա կոչ ված փաս տե րը, ան ձը չի ե ղել ըն կե րու-
թյան այն մաս նա կի ցը, ո րը կա րող էր նման պա հան ջով դի մել դա տա րան։

 Սա կայն այս դեպ քում ևս դա տա րա նը չու նի օ րենսգր քով նա խա տես ված գոր ծի քա կազմ և 
չի կա րող ը ստ է ու թյան բարձ րաց նել ի րա վուն քի՝ հայ ցա դի մում այդ պա հան ջով ներ կա յաց նե-
լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հար ցը, ո րը բուն հայ ցի ա ռար կայից դուրս փաստ է, ի սկ օ րեն քը 
չի նա խա տե սում այդ հար ցի պարզ ման գոր ծուն մե խա նիզմն եր։ 

Ի տար բե րու թյուն քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գի՝ վար չա կան դա տա վո րու-
թյու նը ու նի նման կար գա վո րումն եր, մաս նա վո րա պես՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե հայ ցա դի մում է 
ներ կա յաց րել դրա ի րա վունքն ա կն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե 
բա ցա հայտ վել են սույն օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` հայ ցա դի մու մի ըն դու նու-
մը մեր ժե լու հիմ քե րը։

Ն ման օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի առ կա յու թյունն ամ բող ջու թյամբ տա լիս է վե րը 
նշ ված՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյում բարձ րաց ված հար ցե րի օ րենսդ րա կան բա ցե րի 
պա տաս խա նը։ 

Ի հար կե իր ի րա վուն քի հաս տատ ված առ կա յու թյան փաս տը հայ ցի հա րուց ման փու լում 
և դրա քն նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել ոչ բո լոր հայ ցի ա ռար կա նե րի դեպ քում, այլ 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ ի րա վուն քի առ կա յու թյու նից բխող հարց է ներ կա յաց վում դա-
տա րան։ Ի րա վուն քի ճա նաչ ման հայ ցե րի դեպ քում, օ րի նակ, այդ հար ցը գոր ծի հա րուց ման 
փու լում պարզ ման ա ռար կա չի կա րող լի նել։

 Մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով նախ կին խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քին, հարկ է նշել, ո ր

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ 
Նախ կին օ րենս գիրք) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հագր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն 
o րենuգր քով uահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` ՀՀ Uահ մա նադ րու թյամբ, o րենք նե րով և 
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այլ ի րա վա կան ակ տե րով uահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տեu ված իր ի րա վունք նե-
րի, ա զա տու թյուն նե րի և o րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րով ար ձա նագ րել է, որ շա-
հագրգռ վա ծու թյու նը դա տա րան ներ կա յաց ված որ ևէ պա հան ջի քն նու թյան նա խա պայ ման 
է, ու ս տի դա տա րա նը պետք է պար զի բո լոր քնն վող գոր ծե րով հայց վո րի շա հագրգռ վա ծու-
թյան հար ցը: Դա տա րան դի մե լով` հայց վո րը պետք է հիմն ա վո րի, ի սկ դա տա րա նը` պար զի, 
թե հայց վո րի ո ՞ր ի րա վունք ներն են ի րա կա նում խախտ վել և ի ՞նչ ան բա րեն պաստ հետ ևանք-
նե րի են հան գեց րել այդ խախ տումն ե րը, ու ներ կա յաց ված հայ ցի նպա տակն ա րդյո՞ք ի րա-
վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ու վե րա կանգ նումն է, և հնա րա վո՞ր է 
ա րդյոք ը նտր ված մի ջո ցով պաշտ պա նել կամ վե րա կանգ նել հայց վո րի ի րա վունք նե րը (կամ, 
հա մա պա տաս խան դեպ քե րում, նրան պատ ճառ ված վնա սը փոխ հա տու ցել): Հայց վորն ի րա-
վունք ու նի դա տա րան դի մե լու իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան և 
վե րա կանգ ման հա մար6:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րի ի րա վունք նե րի ի րա կա նում խախտ-
ված լի նե լը, դրա ար դյուն քում հայց վո րի հա մար ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րի հան գե ցու մը, 
այդ խախտ ված ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ու վե րա կանգ նում 
ը նտր ված մի ջո ցով պաշտ պա նե լու կամ վե րա կանգ նե լու հայց վո րի ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը 
ի ր՝ հայց վո րի որ ևէ պա հան ջի քն նու թյան նա խա պայ ման է։ 

Նա խա պայ ման նշա նա կում է որ ևէ բա նի ան հրա ժեշտ պայ ման՝ հիմք7, նա խադ րյալ8։
 Սա կայն, և՛ Նախ կին օ րենսգր քով, և գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քով տր ված չեն այդ նա խադ րյալ ներն առ կա չլի նե լու, չհաս տատ վե լու 
դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րը։ 

Ամ բողջ դա տա վա րու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, Կոն վեն ցի-
այով ամ րագր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի վրա, ո րի մասն է կազ մում նաև իր 
ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան դի մե լու սկզ բուն քը՝ տնօ րին չա կա նու թյու նը, ար դար դա-
տաքն նու թյան հա մա տեքս տում ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն առ կա է օ րենսդ րա-
կան բաց, ո րը հա կա սում է դա տա վա րա կան խնայո ղու թյան սկզ բուն քին՝ չամ րագ րե լով այդ 
նա խա պայ մա նի, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող պայ մա նի 
բա ցա կա յու թյան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը և դրանց լուծ ման մե խա նիզմն ե րը։ 

Ամ փո փե լով վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ ա ռա ջար կում եմ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տե սել իր ի րա վունք նե րի ա կն հայտ բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում հայ ցա դի մու մում ներ կա յաց ված լի նե լու դեպ քում այդ հայ ցա դի մու մու մը վա րույթ ըն-

6 Տե'ս, Ստիխտինգ Ադմինիստրատենկանտոր Ֆայնենշլ Փերֆորմանս Հոլդինգս հիմնադրամը, «Լուքսթոնա 
Լիմիթեդ» ընկերությունը, «Յուկոս Ինթերնեյշնլ UK B.V.» ընկերությունը և Արմեն Միքայելյանն ընդդեմ ՀՀ 
արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
Արաբկիրի տարածքային բաժնի և «Նեֆտեննայա կոմպանիա «Ռոսնեֆտ»» ԲԲԸ-ի՝ թիվ ԵԱՔԴ/1494/02/10 
քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 14.10.2011 թվականի որոշումը
7 Տե՛ս, Էդուարդ Աղայի արդի հայերերնի բացատրական բառարան
http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24&dt=HY_HY&query=%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D
5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6&forceIndex=yes
8 Տե՛ս, հայոց լեզվի նոր բառարան 
http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=8&dt=HY_HY&query=%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D
5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6&forceIndex=yes
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դու նե լը մեր ժե լու, ի սկ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում այդ ի րա վուն քի չհաս տատ ման դեպ քում՝ 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու օ րենսդ րա կան ի նք նու րույն հիմ քը։

Annotation. A person’s right to fair trail is guaranteed under The European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms and the Constitution of the Republic of Armenia. While acknowledging it as a fundamental right, 
a range of issues comes forth in practice, which emerge from this right’s exercise, thus causing violation that very right 
to fair trial. Currently, I came across a number of issues of this kind in my practice, which need to be explored, as well 
as development of mechanisms for their possible solution.

Аннотация. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конституция республики 
Армения гарантируют право на справедливое судебное разбирательство. Если признавать это право основным, 
то при его реализации на практике возникает ряд проблем, и тем самым нарушается это право. В данной статье 
рассматриваются некоторые проблемы, возникшие за период профессиональной деятельности автора статьи. 
Анализируемые проблемы необходимо не только огласить, но и предложить механизмы их возможного решения.

 Բա նա լի բա ռեր - են թադ րյալ ի րա վունք, պա հան ջի քն նու թյան նա խա պայ ման: 
Keywords: presumed right, precondition for examination of the claim.
Ключевые слова: предполагаемое право, предварительное условие для рассмотрения иска.

Մ. Ստեփանյան - ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի դա տա վոր, Հայ-Ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի հայ ցորդ, էլ. հասցե՝ marianna.stepanyan1990@
gmail.com:

Ներկայացվել է խմբագրություն 23.11.2021 թ., տրվել է գրախոսության 23.11.2021 թ., երաշխավորվել է 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ, ի.գ.թ. Ա. Ռ. 
Ղարսլյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության 25.01.2022 թ.:
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СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ 

ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

SUBJECTS OF THE RIGHTS ON AUDIOVISUAL WORKS IN 
ACCORDANCE TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND THE REPUBLIC OF ARMENIA

Определение круг компетентных субъектов, претендующих права на аудиовизуальные 
произведения дает возможность избежать споров между лицами, которые получают доход 
от использования аудиовизуальных произведений, а также способствует созданию системы 
эффективных методов защиты авторских прав, соответствующих интересов этих субъектов. 

Аудиовизуальное произведение – это продукт совместной работы и творческого вклада 
ряда людей. Исходя из оригинальности своей работы, некоторые из этих лиц признаются 
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авторами, обладающими правами интеллектуальной собственности либо на завершенное 
произведение, либо на свой вклад в него.

Свобода литературного, художественного и иных видов творчества, гарантированная 
в соответствии со статьей 44 Конституции РФ, создает предпосылки для осуществления 
гражданами интеллектуальной и творческой деятельности и создания объектов авторского 
права в результате такой деятельности1. Статья 31 Конституции Республики Армения 
провозглашает, что интеллектуальная собственность защищается законом2. Право автора 
охраняется законом в соответствии с Гражданским кодексом (статья 150 ГК РФ, глава 9 ГК РА) 
и другими законами, охраняется бессрочно (статья 1267 ГК РФ, статья 1103 ГК РА). 

Согласно статье 1257 ГК РФ, «автором произведений науки, литературы и искусства 
признается гражданин, творчество которого привело к созданию произведения»3. В статье 
1103 ГК РА отмечается, что «право авторства принадлежит только лицу, творческим трудом 
которого создан результат интеллектуальной деятельности»4. Следовательно, как законодатель 
Армении, так и России в качестве автора признают только физических лиц. Принят подход, 
согласно которому первоначальным субъектом аудиовизуальных произведений является 
физическое лицо, и только оно имеет возможность осуществлять творческую деятельность. 
Исключается возможность отнесения юридического лица в качестве автора произведения, так 
как предполагается, что только сам человек может осуществлять творческую деятельность, 
в результате которой можно создать что-то новое. В национальных законодательствах, 
например, в немецком законе об авторском праве, четко определяет, что авторское право 
распространяется на произведения, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности 
отдельных лиц5. Соответственно, только работы отдельных индивидов могут быть защищены 
авторским правом. 

Как указывает А.Р. Ермакова, несмотря на то, что в ряде случаев за юридическими 
лицами законодательно закреплены авторские права, в законе юридические лица не названы 
авторами6. Исследуя данную проблему, ученый А.П. Сергеев говорит, что «киностудия 
(юридическое лицо) лишь условно может быть признано автором произведения, так как в 
действительности его творцами являются конкретные физические лица»7.

В настоящее время произведения создаются и с помощью искусственного интеллекта, 
однако, пока что, в правовой сфере, компьютер не является носителем права. Так 
или иначе человек способствует тому, чтобы произведение создавалось с помощью 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4.
2 «Конституция Республики Армения» 2015 г. (принятая всенародным голосованием 06.12.2015)
3 «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.12.2021).
4 «Гражданский Кодекс Республики Армения» от 05. Мая 1998 г., ЗР-239,
5 Закон Германии об авторском праве 1965 года. Нем. назв.: Urheberechtsgesetzes vom 9. September 1965. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/83/?doc_id=481 (дата обращения: 05.02.2020).
6 Ермакова А.Р., Современные вопросы права интеллектуальной собственности в сфере периодической печати: 
дисс. … канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – С. 136.
7 Сергеев А.П., Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации/ А.П. Сергеев. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2004. – стр.752.
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искусственного интеллекта. Соответственно, искусственный интеллект не может считаться 
автором аудиовизуального произведения и в настоящее время не признается таковым как в 
законодательствах Республики Армения и Российской Федерации, так и в законодательствах 
многих других развитых странах.

Установление субъекта авторского права на аудиовизуальные произведения имеет 
более широкие особенности, так как оно обусловлено прежде всего процессом создания и 
использования аудиовизуального произведения как сложного объекта.

Сочетание нескольких объектов как авторских, так и смежных прав в составе 
аудиовизуального произведения указывает на то, что аудиовизуальное произведение само 
по себе является результатом труда многих людей, которые приложили различные усилия в 
плане творческих, технических и финансовых вложений для создания единого произведения. 
Однако нельзя сказать, что отношения между лицами, которые объединились для создания 
единого объекта аудиовизуальных произведений, должны регулироваться традиционными 
нормами института соавторства. Эти отношения требуют особого регулирования в отношении 
субъектов авторских прав на фильм, так как в отличие от соавторства творческие вклады 
авторов этих произведений не однородны.

В литературе существует два подхода относительно субъектов аудиовизуальных 
произведений. Согласно первому подходу, субъектом аудиовизуальных произведений является 
лицо, которое вносит свой творческий вклад в создание кинематографического произведения. 
К числу таких субъектов относятся: режиссер-постановщик, автор сценария, композитор. Такой 
подход присущ для романо-германских стран. Согласно другому подходу, который принят в 
англо-американских странах, автором аудиовизуальных произведений является продюсер, т.е. 
то лицо, которое организует процесс создания кинофильма. 

В соответствии с ГК РФ авторами аудиовизуальных произведений являются: режиссер-
постановщик; автор сценария; композитор, являющийся автором музыкального произведения 
(с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 
В законодательстве Республики Армения наряду с перечисленными лицами также отмечается, 
что «авторами могут быть оператор-постановщик, а также другие лица, принимавшие участие 
по договору в создании целого аудиовизуального произведения и внесшие вклад в результат 
оригинального творческого труда»8.

Однако, понятно, что фильмы не могут быть созданы только с участием вышеперечисленных 
лиц, так как они всегда являются результатом коллективного творчества, и для их создания, 
например, фильма, необходимо участие также, к примеру, и актеров.

Несмотря на то, что для создания аудиовизуального произведения необходимо и участие 
других лиц, закон не относит их к числу авторов окончательного произведения. Круг этих 
лиц четко определяется законом. Например, первый автор – это режиссер-постановщик, 
т.е. руководитель творческой группы, который является ответственным за художественную 
часть проекта. Он является главным, и вся творческая команда подчиняется ему. Второй 
автор – сценарист, который создает сюжет этого произведения. Сценарист полностью 

8 Закон Республики Армения «Об Авторском Праве и Смежных Правах» от 04.07.2006, ЗР-142.
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описывает, как выглядит помещение, где производятся съемки, речь актеров и другие детали 
процесса. Композитор обеспечивает музыку фильма, которая усиливает впечатление зрителей 
от кинофильма. Каждый из этих субъектов выполняет свою роль для создания полного 
аудиовизуального произведения.

В создании фильма принимают участие также другие лица, как например, гример, 
звукорежиссер, стилисты, актеры и многие другие профессионалы. Выделение из всех участников 
этих трех субъектов имеют разные юридические толкования. Например, Л.А. Трахтенгерц, 
отмечает, что «значение творческих усилий указанных лиц таково, что закон связывает с ними 
признание авторства на все аудиовизуальное произведение в целом.»9. Согласно другому 
подходу, который также получил распространение, «предоставление авторских прав на 
аудиовизуальное произведение триумвирату авторов в известной мере условно и не является 
следствием особой значимости их творческих вкладов в создание произведения»10. Исходя из 
перечисленного, можно предполагать, что участие тех лиц, которые в законе указаны в качестве 
авторов аудиовизуального произведения необходимо, и без них его создание практически 
невозможно. Законодатели как Республики Армения, так и Российской Федерации, выделяя 
перечисленные субъекты, в качестве авторов аудиовизуального произведения, уменьшают 
роль других, не менее важных субъектов, например, роль актера. Как знаем, для создания 
фильма необходимо участие актеров, которые, в свою очередь, вносят творческий вклад в 
создание качественного кинофильма. Мы склонны принять второй подход, который говорит, 
что установление законом этих трех субъектов условно. Да, их деятельность очень важна 
для создания единого творческого объекта, однако нельзя игнорировать творческий вклад 
других субъектов, без участия которых не может создаваться аудиовизуальное произведение.  
Поэтому, чтобы избежать возможных споров между субъектами, список авторов, закрепленный 
в законодательстве, не должен ограничиваться тремя субъектами.  

Нельзя не обращать внимание в этой связи на роль изготовителя фильма, которая не 
менее важна, чем роль остальных субъектов. Изготовителем фильма в соответствии с Законом 
РФ «Об авторском праве и смежных правах» является «физическое или юридическое лицо, 
взявшее на себя инициативу и ответственность за изготовление такого произведения; при 
отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального произведения признается 
физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого обозначено на этом 
произведении обычным образом»11. В статье 3 ФЗ N 126-ФЗ «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации», «продюсер фильма – физическое или юридическое 
лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и 
прокат фильма»12. Следовательно, становится ясно, что изготовителем аудиовизуального 
произведения является продюсер, но этот субъект, который, можно сказать, является самым 
важным и главным не отмечен ни в армянском, ни российском гражданском кодексе в качестве 

9 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. 
Трахтенгерц. – М.: Контракт, Инфра-М, 2009. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
10 Гаврилов Э.П., Еременко В.И., Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. – М.: Экзамен, 2009. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
11 Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993г., N 5351-1, город Москва.
12 Серебровский В.И., Вопросы советского авторского права. – М.: Изд-во АН СССР, 1956.
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автора аудиовизуального произведения, но законодательство передает ему исключительное 
право на все входящие в состав произведения, а также на фильм в целом. 

Соавторы фильма обычно передают свои права продюсеру фильма. Французский 
кодекс относительно интеллектуальной собственности, например, подразумевает в 
отношениях между автором и производителем передачу основных прав на эксплуатацию 
производителю13. Немецкий законодатель тоже разделяет этот подход14. Законодатели многих 
европейских стран, сегодня признают, что продюсер тоже является автором аудиовизуального 
произведения. Например, в Италии, статья 45 Закона «Об авторском праве» предусматривает, 
что осуществление прав на эксплуатацию кинематографического произведения принадлежат 
лицу, организовавшему производство этого произведения15.

В связи с вышеперечисленным, Европейский суд отклонил положение Австралийского закона 
об авторском праве, которое наделяет экономическими правами авторов кинематографических 
произведений продюсеру. По мнению суда, прямое предоставление авторских прав продюсеру 
фильма противоречит конституционной гарантии собственности Хартии Европейского 
Союза и, следовательно, несовместимо с законодательством ЕС16. По нашему мнению, вклад 
продюсера имеет большое значение, так как он кроме финансирования, также занимается 
организацией процесса создания фильма. Право на аудиовизуальное произведение передается 
продюсеру путем заключения договора об отчуждении или лицензионного договора. Думаем, 
что деятельность продюсера имеет более низкий творческий уровень, чем деятельность 
других субъектов, однако является достаточным для признания его автором аудиовизуального 
произведения. 

Важно отметить, что желание иметь исключительное право на произведение изначально 
возникает у первоначального автора этого произведения и лишь потом может возникать у 
других лиц, в том числе и у продюсера на основе договора или иными способами. 

В законодательствах таких стран, как Великобритания17, Германия18, соавторство имеет 
место лишь в том случае, когда части, созданные соавторами, неотделимы друг от друга и не 
могут быть использованы самостоятельно, что в отечественной доктрине получило название 
«нераздельное соавторство». При таких условиях музыкальное произведение с текстом будет 
являться составным произведением, поскольку и текст, и музыка могут самостоятельно 
использоваться независимо от основного произведения, а фильм будет считаться созданным в 
соавторстве лишь частично, поскольку музыка к фильму представляет собой самостоятельный 
элемент19.

13 См. France, Intellectual property Code Art. 1., 132-24.
14 См. Germany, Copyright Act Art. 89 (1).
15 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (in Italian). (Закон № 633 от 22 апреля 
1941 года).
16 Martin Luksan v. Petrus van der Let, Court of Justice EU, February 9, 2012, Case C-277/10. См. § 2.3.
17 Статья 10 Закона Великобритании об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1998 года.
Copyright, Designs and Patents Act 1988 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_
id=127294 (дата обращения 06.11.2021).
18 Закон Германии об авторском праве 1965 года. Нем.назв.: Urheberechtsgesetzes vom 9. September 1965. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/83/?doc_id=481 (дата обращения: 05.12.2021).
19 Pascal Kamina. Film Copyright in the European Union. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2002. P. 135. 
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И в России, и в Армении законодательно сохраняется исключительное право автора 
на свое произведение, т.е. право самостоятельно использовать ту часть произведения, 
автором которой является он сам, если договором между авторами не установлено иное. 
Если произведение исполняется публично, то автор имеет право получить вознаграждение 
при каждом публичном исполнении, а также требовать указывания своего имя, т.е. он имеет 
возможность использовать свое музыкальное произведение и получать доходы независимо от 
других участников аудиовизуального произведения. Данное положение получило отражение 
в  пункте 10.4 Постановления № 5/29 от 26.03.2009 г., где говориться, что судам следует 
учитывать, что в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ композитор, являющийся автором 
музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет 
право на вознаграждение при публичном исполнении этого произведения, либо сообщении 
в эфире или по «кабелю» этого аудиовизуального произведения20. Таким образом, даже если 
исключительное право на соответствующее музыкальное произведение в целом принадлежит 
другому лицу, право на вознаграждение сохраняется за композитором. 

Мы пришли к выводу, что законодательства РА и РФ указывают лишь на трех авторов 
аудиовизуального произведения, однако, по нашему мнению, и другие авторы могут 
претендовать на авторство произведения, если они доказывают свой эффективный вклад 
в «интеллектуальное создание фильма». Лицо, которое хочет, чтобы его авторство было 
признано, должно представить доказательство внесения своего творческого вклада. Например, 
оператор, который является «техником» под руководством режиссера, так и актеры, которые 
внесли свой вклад в диалоги фильма и многие другие субъекты. Как правило, если член 
съемочной группы или актер предоставляет услуги за пределами своих основных обязанностей 
и вмешиваются в творческий процесс фильма, то он может претендовать на авторство фильма. 
Можно сделать вывод, что законодатели Армении и России не придают большое значение 
деятельности продюсера, однако его роль должна соразмерно оцениваться наряду с другими 
субъектами. 

Из вышеперечисленного и анализа норм, которые регулируют отношения с авторами 
аудиовизуального произведения становится ясно, что субъектами прав являются только 
физические лица. Главным субъектом является продюсер, которому принадлежит 
исключительное право на результат творческого труда режиссера-постановщика, автора 
сценария, композитора и других участников. Именно продюсер является управомоченным 
субъектом, который обладает правом распоряжения этим произведением и должен защитить 
его от возможных правонарушений.

Ամփոփում։ Սույն հոդվածում հստակեցվել է տեսալսողական ստեղծագործությունների նկատմամբ 
հեղինակային իրավունքներ ունեցող սուբյեկտների շրջանակը՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.questia.com/read/105109962/film-copyright-in-the-europeanunion. (дата об-
ращения: 06.11.2021).
20 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 5/29 от 26.03.2009 г от 26 марта 2009 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/
post_plenum/23485.html (дата обращения: 06.11.2021).
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Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությունների։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել նաև այլ 
երկրների օրենսդրությանը, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Շարադրյալի 
կոնտեքստում առանձին շեշտադրում  է կատարվել պրոդյուսերի դերին և նշանակությանը, և առաջարկվել է նրան 
նույնպես դիտարկել որպես ստեղծագործության համահեղինակ։

Annotation. In this article is clarified the scope of the subjects that have copyright for audiovisual works according 
to the current legislation of the Republic of Armenia and the Russian Federation. The article also touched upon the leg-
islation of other countries, such as Germany, Italy, France and the United Kingdom. According to the above mentioned 
context, special emphasis was placed on the role and significance of the producer, and was suggested tօ consider him as 
a co-author.

Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, автор, субъект, исключительное право, продюсер, 
режиссер, кинематография, автор сценария, композитор, создание фильма.
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ЗАДАЧА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման կար ևո րա գույն 
ե րաշ խիք նե րից է քրե ա կան վա րույթ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րի ներ դաշ նակ ու հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյան ա պա հո վու մը: 

Ակն հայտ է, որ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի շր ջա նակ ում քրե ա կան վա րույթ և օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը 
գտն վում են ո րո շա կի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, ո րոնք ի րենց բնույ թով կա րող են լի նել 
ի նչ պես դա տա վա րա կան, այն պես էլ ոչ դա տա վա րա կան: 
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Այ դու հան դերձ, այդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ա ռա վել կար ևոր վում է 
նշ ված մար մին նե րի խն դիր նե րի հա մա տե ղու մը՝ ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու համար: Այս 
ի մաս տով հարկ է նշել, որ թեև այդ մար մին նե րից յու րա քան չյու րի հա մար օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված են խն դիր նե րի առանձին շր ջա նակ, այ նու ա մե նայ նիվ քրե ա դա տա վա րա կան 
փոխ գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ ում դրանք ձեռք են բե րում ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն, այն 
է՝ ո րո շա կի աց վում են ը նդ հա նուր նպա տա կի շուրջ:

 Հատ կան շա կան է, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տար բեր հե ղի նակ ներ փոխ-
գոր ծո ղու թյան հասկացությունը սահմանելիս՝ պար տա դիր տար ր են հա մա րում ը նդ հա նուր 
խն դիր նե րով և հա մա ձայ նեց ված գոր ծե լը: 

Այս պես, Ա. Ռ. Ռա տի նո վը, փոխ գոր ծո ղու թյուն ա սե լով, հաս կա նում է «ա ռանց գե րա-
տես չա կան են թա կա յու թյան նա խաքն նու թյան և հե տաքն նու թյան մար մին նե րի՝ օ րեն քի հի-
ման վրա ստեղծ ված հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ու ղղ ված է կոնկ րետ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը և քն նու թյա նը, կան խար գել մա նը և նա խազ գու շաց մա նը՝ 
նշ ված մար մին նե րին հա տուկ և հնա րա վո րինս նպա տա կա հար մար մե թոդ նե րի ու մի ջոց նե-
րի հա մա տեղ կի րառ մամբ»1: 

Ի. Ֆ. Գե րա սի մովը նա խաքն նու թյան և հե տաքն նու թյան մար մին նե րի փոխ գոր ծո ղու-
թյու նը բնո րո շում է որ պես օ րեն քի և քրե ա կան վա րույ թում ը նդ հա նուր խն դիր նե րի հիմ քով, 
նշ ված մար մին նե րին հա տուկ աշ խա տան քի մե թոդ նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ար դյու նա վետ 
օգ տա գործ ման հնա րա վո րինս խե լա միտ հա մակ ցու թյուն՝ պայ մա նա վոր ված նրանց գոր ծու-
նե ու թյան տար բե րակ ված բնույ թով, ո րոնք ու ղղ ված են հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ-
մա նը, քն նու թյա նը և կան խար գել մա նը2:

Ն. Ն. Գա պա նո վի չը և Ի. Ի. Մար տի նո վի չը փոխ գոր ծո ղու թյու նը բնո րո շում են որ պես 
«քննի չի և հե տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա տակ ցի, օ րեն քի և են թաօ րենսդ րա կան ակ տի 
վրա հիմն ված, նպա տա կով, տե ղով և ժա մա նա կով հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյուն, ո րն 
ո ւղղված է հան ցա գոր ծու թյան լրիվ և ա րագ բա ցա հայտ մա նը, քրե ա կան գոր ծի բազ մա կող-
մա նի ու օբյեկտիվ քն նու թյա նը, թաքն ված հան ցա գործ նե րի հե տա խուզ մա նը: Այն դրս ևոր վում 
է նա խաքն նու թյան և հե տաքն նու թյան մար մին նե րի ու ժե րի և մի ջոց նե րի հա մախմբ ման մեջ 
հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում՝ մի ջոց նե րի ու մե թոդ նե րի ճիշտ և ռա ցի ո նալ հա մակ ցու-
թյան ե ղա նա կով, ո րոնք օգ տա գործ վում են տվյալ մար մին նե րի կող մից հնա րա վո րինս արդյու-
նա վետ ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար ար դա րա դա տու թյան խն դիր նե րը ի րա կա նաց նե լիս»3: 

Իսկ Գ. Վ. Դրոզ դո վը և Ա. Ի. Զի նով կի նը գտ նում են, որ նմանօրինակ փոխ գոր ծո ղու թյու-
նը «քն նի չի և հետաքննության մարմ նի, օ րեն քի և են թաօ րենսդ րա կան նոր մե րով պայ մա նա-
վոր ված ը նդ հա նուր և հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյուն է, ո րն ո ւղղ ված է նա խաքն նու թյան 
խն դիր նե րի լուծ մա նը, ի րա կա նաց վում է քն նի չի ղե կա վա րու թյամբ և մաս նա կից նե րի մաս նա-
գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի խիստ սահ մա նա զա տու մով»4: 

1 Տե՛ս Ратинов А.Р., Якубович Н.А., Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследо-
вании и предупреждении преступлений, М., 1964, с. 5:
2 Տե՛ս Герасимов И.Ф., Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1976, с. 125:
3 Տե՛ս Гапанович Н.Н., Мартинович И.И., Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследо-
вании преступлений. Минск, 1983, сс. 10-11:
4 Տե՛ս Дроздов Г.В., Зиновкин А.И., Взаимодействие следователя военной прокуратуры с милицией при расследо-
вании преступлений. М., ВКИ, 1990, с. 10:
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Ն. Վ. Ժո գի նը և Ֆ. Ն. Ֆատ կու լի նը փոխ գոր ծո ղու թյան հաս կա ցու թյու նը բնո րո շում են 
հետ ևյալ կերպ. « Նա խաքն նու թյան և հե տաքն նու թյան մար մին նե րի պաշ տո նա կան ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նեց վա ծու թյան վրա հիմն ված գոր ծու նե ու թյուն՝ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը և մե ղա վոր նե րի հայտ նա բեր մա նը, որ ևէ ան ձի հան ցա վոր գոր-
ծու նե ու թյան խա փան մանն ու կան խար գել մա նը և պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց մա նը՝ 
այս մար մին նե րի կող մից հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի հա մա տեղ կի րառ ման 
ե ղա նա կով»5:

Ռ. Ս. Բել կի նը փոխ գոր ծո ղու թյու նը դի տում է որ պես « հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան 
կազ մա կերպ ման ձևե րից մե կը, ո րը քն նի չի և հե տաքն նու թյան մարմ նի՝ օ րեն քի վրա հիմնված, 
տե ղով, ժա մա նա կով և նպա տակ նե րով հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյուն է»6: 

Ի. Մ. Գուտ կի նի կար ծի քով, հե տաքն նու թյան մարմ նի և քն նի չի փոխ գոր ծո ղու թյուն ա սե-
լով՝ պետք է հաս կա նալ այդ մարմ նի՝ մի մյան ցից ան կախ և օ րեն քի վրա հիմն ված փոխ գոր ծո-
ղու թյու նը, ո րի դեպ քում նրանք գոր ծում են հա մա ձայ նեց ված՝ նպա տակ հե տապն դե լով կան-
խել, խա փա նել և բա ցա հայ տել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կել մե ղա վոր նե րին, ա պա հո վել պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը7: 

Հայ րե նա կան մասնագիտական գրա կա նու թյան մեջ խնդ րին ան դրա դար ձել է պրո ֆե սոր 
Վ. Գ. Են գի բա րյա նը՝ փոխ գոր ծո ղու թյու նը բնո րո շե լով որ պես քն նու թյան և բա ցա հայտ ման 
ըն թաց քում ի րա վա պահ մար մին նե րի փոխ գոր ծո ղու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես օ րեն քի, գե-
րա տես չա կան և միջ գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ակ տե րի վրա հիմն ված, տե ղով, ժա մա նա-
կով, խն դիր նե րով և նպա տակ նե րով հա մա ձայ նեց ված և ի րենց հա տուկ ու ժե րի, մի ջոց նե րի, 
հնարք նե րի և մե թոդ նե րի օգ տա գործ մամբ նա խաքն նու թյուն և հե տաքն նու թյուն ի րա կա նաց-
նող մար մին նե րի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ու ղղ ված է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, հան-
ցանք կա տա րած ան ձանց բա ցա հայտ ման նպա տա կով ա պա ցու ցո ղա կան տե ղե կու թյուն ներ 
պա րու նա կող աղ բյուր ներ ո րո նե լուն8։ 

Ինչ պես նկա տում ե նք, փոխ գոր ծո ղու թյան գրե թե բո լոր բնո րո շումն ե րում շեշ տադր վում է 
այդ մար մին նե րի խն դիր նե րի մի աս նա կա նու թյան ու հա մա ձայ նեց ված գոր ծե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու նը:

Ք րե ա կան վա րույթ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար-
մին նե րի փոխ գոր ծո ղու թյան խն դիր նե րի քն նարկ ման տե սան կյու նից ու շագ րավ է ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի սահ մա նու մը, ո րի 
հա մա ձայն՝ «Ք րե ա կան դա տա վա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պար տա վոր են ձեռ-
նար կել բո լոր մի ջո ցա ռում ե րը, որ պես զի ի րենց գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում` քրե ա կան 
օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա րարք կա տա րած յու րա քան չյուր ոք բա ցա հայտ վի և քրե ա կան 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով պա տաս խա-
նատ վու թյան են թարկ վի»։ 

Ինչ վե րա բե րում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին-

5 Տե՛ս Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н., Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965, с. 135:
6 Տե՛ս Белкин Р.С., Криминалистика. Учебный словарь-справочник. М., 1999, с. 25:
7 Տե՛ս Гуткин И.М., Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М., 1973, 
с. 70:
8 Մանրամասն տե՛ս, Енгибарян В.Г., Теоретические основы взаимодействия органов расследования, « Դա տա կան 
իշ խա նու թյուն», 2010 թ. մայիս, 5 (130), էջ 87:
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նե րի խն դիր նե րին, ա պա պետք է նշել, որ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այսուհետ՝ Օ ՀԳ օրենք) 4-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, հանդիսանում են այդ 
մարմինների առջև դրվող խն դիր նե ր: Այս ի մաս տով հա մա կար ծիք ե նք մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ ված այն տե սա կե տին, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր-
ծու նե ու թյան մասին օ րենսդ րու թյամբ ան հրա ժեշտ է սահ մա նել նաև օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րը9:

 Թեև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռանձ-
նա հա տուկ խն դիր նե րը սահ ման ված է վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող ճյու ղային 
օ րենսդ րու թյամբ, այ դու հան դերձ Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված են օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյանը բնորոշ խն դիր նե րը, ո րոնց շար քում պայ մա նա կա նո րեն 
կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել եր կու խումբ՝ ը նդ հա նուր և մաս նա վոր: 

Ա ռա ջին խմ բին բնո րոշ են այն պի սիք, ո րոնք ա ռա վել ը նդ հան րա կան են և բնո րոշ են օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող բո լոր մար մին նե րին: Ը ստ այդմ՝ 
այդ պի սիք կա րե լի է հա մա րել Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-4-րդ կե տե րով սահ-
ման ված. 

•	 հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մը, բա ցա հայ տու մը, կան խու մը և խա փա նու մը.
•	 հան ցա գոր ծու թյու նը նա խա պատ րաս տող, կա տա րող կամ կա տա րած ան ձանց հայտ-

նա բե րու մը. 
•	 քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փող ան ձանց հե տա խու զու մը և հայտ նա-

բե րու մը, ի նչ պես նաև ան հայտ կո րած ան ձանց հե տա խու զու մը.
•	 վկա նե րի, դի ա կի, հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րի, ա ռար կա նե րի, ի րե ղեն ա պա ցույց նե-

րի և այլ ի րե րի, փաս տաթղ թե րի հայտ նա բե րու մը: 
Ընդ ո րում, վեր ջին ներս ա ռա վել կար ևոր վում են փոխ գոր ծո ղու թյան կազ մա կերպ ման 

և ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից, մինչ դեռ նույն հոդ վա ծի 5-16-րդ կե տե րում շա րադր ված 
խնդիր ներն ա ռա վել մասնավոր, ո լոր տային բնույթ ու նեն: 

Դրանք են.
•	  ազգային անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 

ձեռքբերումը.
•	 մաքսանենգության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

սահմանով տրանսպորտային միջոցների ապօրինի տեղափոխման խափանում ու 
բացահայտումը.

•	 հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի 
պահանջների խախտումերի նախազգուշացումը, կանխումը, խափանում ու բացահայտումը. 

•	 քրեակատարողական հիմարկների բնականոն գործունեության ապահովումը, 
քրեակատարողական հիմարկներում նախապատրաստվող հանցագործությունների 
նախազգուշացումը, կանխումը և բացահայտումը.

•	 հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգությանն 

9 Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Նալ բան դյան Ռ., Քի նակ ցյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան զար գաց ման ո րոշ հե ռան կար նե րի մա սին, Գի տա գործ-
նա կան վեր լու ծու թյուն, Եր ևան, 2020, է ջեր 24-32:
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սպառնացող հանգամանքների առկայությունը, ինչպես նաև հատուկ պետական 
պաշտպանություն իրականացնող մարմի կողմից` օրենքով իրեն վերապահված 
լիազորությունների շրջանակներում օպերատիվ-հետախուզական մարմիններին տրված 
ցուցումերը, որոնք վերաբերում են հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց 
անվտանգությանն սպառնացող հանգամանքների վերացմանը. 

•	 պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին առնչվելու 
թույլտվության որոշման կայացման համար տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների 
աշխատակիցների, ինչպես նաև այդ մարմինների հետ համագործակցող կամ համագործակցած 
անձանց (և նրանց ընտանիքի անդամերի) անվտանգությունն ապահովելու համար 
տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 ոստիկանության կողմից օրենքով սահմանված կարգով սահմանային գոտում գտնվելու 
թույլտվության համար տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 սահմանապահ զորքերի կողմից օրենքով սահմանված կարգով սահմանային շերտ 
մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու թույլտվության համար տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 օպերատիվ-հետախուզական գործունեությանը մասնակցելու կամ դրա իրականացման 
հետևանքով ստացված նյութերին ծանոթանալու թույլտվության մասին որոշում ընդունելու 
համար տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 ազգային անվտանգության մարմիններում և ոստիկանությունում, ինչպես նաև 
օրենքով նախատեսված դեպքերում այլ պետական մարմիններում, աշխատանքի անցնելու 
համար դիմում ներկայացրած անձանց ուսումասիրելու համար տեղեկություններ հավաքելը. 

•	 օտարերկրյա քաղաքացիներին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական 
ապաստան կամ կացության կարգավիճակ տալու մասին եզրակացություն կազմելու և որոշում 
ընդունելու համար տեղեկություններ հավաքելը:

Կա րող ենք փաստել, որ տար բեր հե ղի նակ ներ փոխ գոր ծո ղու թյան խն դիր նե րը սահ մա նե-
լիս նկա տի են ու նե նում ա ռա վե լա պես վե րոգ րյալ խն դիր նե րը, թեև չի բա ցառ վում ո լոր տային 
Օ ՀԳ խն դիր նե րի լու ծու մը հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում : Այս տե սան կյու նից կա րող 
ե նք պն դել, որ Օ ՀԳ-ն ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված լի ա-
զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող պե տա կան գոր ծու նե ու թյան ի նք նու րույն տե սակ 
է, ո րը նպա տակ է հե տապն դում բա ցա հայ տել, կան խել և խա փա նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև հայտ նա բե րել հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րող և կա տա րած ան ձանց։ Այլ կերպ` 
Օ ՀԳ-ի շր ջա նա կում ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, հե տապն դե լով հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տակ, օ ժան դա կում են քրե ա կան վա րույթ ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ մա նը և քրե ա կան հե տապնդ ման ար դյու-
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը10: 

Ամփոփելով՝ փաստենք, որ քրե ա կան վա րույթ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի փոխ գոր ծո ղու թյան խն դիր ներն ա ռա վել ը նդ հան րա-

10 Են գի բա րյան Վ. Գ, Սի մո նյան Ա. Ա., Մինչ դա տա կան վա րությի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ո րոշ 
հիմն ախն դիր ներ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 7-8 (265-266), Եր ևան, 2021, էջ 14:
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կան են, ո րը պայ մա նա վոր ված է այդ մար մին նե րի հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ո լոր-
տում հա մա տեղ աշ խա տան քի հա մա ձայ նեց ված բնույ թով՝ չբա ցա ռե լով նաև այդ ըն թաց քում 
ո լոր տային Օ ՀԳ ո րոշ խն դիր նե րի լու ծու մը: Վե րոգ րյա լն ան կյու նա քա րային նշա նա կու թյուն 
ու նի փոխ գոր ծո ղու թյան ձևե րի ու մե թոդ նե րի մշակ ման, սահ ման ման, դրանց հս տա կեց ման 
ու հե տա գա կա տա րե լա գործ ման հա մար: Միև նույն ժա մա նակ գտ նում ե նք, որ հան ցա վո րու-
թյան դեմ պայ քա րի շր ջա նակ ում քրե ա կան վա րույթ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի փոխ գոր ծո ղու թյան կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց-
ման խն դիր նե րի շար քում ա ռանց քային և հա մընդ հա նուր նշա նա կու թյուն ու նի հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կան խար գե լու մը, ո րը  կան խո րո շում է նաև ը նդ հա նուր նպա տա կի ձևա կեր պու մը:

Annotation. The scientific article is devoted to the research of one of the modern interdisciplinary problems of 
criminal procedure law and criminology. In the process of investigating, disclosing and crossing crimes, the interaction of 
the investigator and the bodies of inquiry is a certain structure of law enforcement relations, which is manifested in the 
coordinated and identical tasks of the interacting subjects.

In the article, the author analyzes the concept of interaction between investigative and operative bodies in the 
context of the tasks of this activity. Therefore, the article considers different author’s approaches to this issue and draws 
conclusions on this basis. In the end, based on the analysis, the author classifies the tasks of interaction into two groups 
- general and particular, emphasizing the importance of this classification for the further development of the latest forms 
and methods of interaction between investigative and operational bodies.

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию одной из современных междисциплинарных проблем 
уголовно-процессуального права и криминологии. В процессе расследования, раскрытия и пересечения преступле-
ний взаимодействие следователя и органов дознания, в частности органов оперативно-розыскной деятельности, 
представляет собой определенную организацию правоохранительной деятельности, которая находит свое прояв-
ление в согласованной деятельности взаимодействующих субъектов.

В статье анализируется понятие взаимодействия следственных и оперативных органов в контексте задач 
оперативно-розыскной деятельности, рассматриваются точки зрения ряда исследователей на данную проблему. В 
результате проведенного анализа автор классифицирует задачи взаимодействия нескольких структур на две груп-
пы – общие и частные, подчеркивая значение данной классификации для дальнейшей разработки новейших форм 
и методов взаимодействия следственных и оперативных органов.     

 Բա նա լի բա ռեր  քրե ա կան վա րույթ, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն, փոխ գոր ծո ղու թյուն, խն-
դիր ներ, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լում, խա փա նում, բա ցա հայ տում:

Key words - criminal proceedings, operational-search activity, interaction, tasks, prevention, crossing, detection of 
crimes.

Ключевые слова – уголовное производство, оперативно-розыскная деятельность, взаимодействие, задачи, 
предупреждение, пересечение, раскрытие преступлений.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ КАК ПРИЧИНЫ 
НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

 Հան ցա վո րու թյան պատ ճառ նե րը և պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև դրա սահ մա նու մը, քրե ա-
բա նու թյան ա ռաջ նա կարգ խն դիր նե րից են: Հան ցա վո րու թյան ո լոր տում պատ ճա ռա կան կա-
պե րի ու սում նա սի րու թյու նը բազ մա կող մա նի և բա վա կան բարդ խն դիր է, ո րի լուծ ման հա մար 
կա րե լի է տար բեր մե թո դա կան մո տե ցում ներ կի րա ռել: 

Այն պի սի խնդ րի լուծ ման հա մար, ի նչ պի սին բա նա կում ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի ծագ ման պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րու թյունն է, նպա տա կա հար մար է դի մել 
տվյալ խնդ րի ու սում նա սի րու թյան եր կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի` սո ցի ո լո գի ա կան (մակ-
րոք րե ա բա նու թյուն) և հո գե բա նա կան (միկ րոք րե ա բա նու թյուն), ո րոնք գոր ծած վում են ժա մա-
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նա կա կից հայ րե նա կան քրե ա բա նու թյան մեջ: 
Ա ռա ջին ո ւղ ղու թյու նը նե րա ռում է խո շոր հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի ու սում նա սի րու-

թյուն` դրան ցում քրե ա ծին ո րո շիչ նե րի ա ռանձ նաց մամբ և հե տա գա յում հան ցա վոր վար քի 
հետ դրանց փոխ կապ վա ծու թյան բա ցա հայտ մամբ1: 

Երկ րորդ ո ւղ ղու թյու նը նե րա ռում է ան հա տի հան ցա վոր վար քի ու սում նա սի րու թյու նը, 
նման վար քի ա ռա ջաց ման բա ցա հայ տու մը, ար տա քին և ներ քին հան գա մանք նե րը, ո րոնք 
սահ մա նում են այն և հան դի սա նում ո րո շա կի հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նաց ման պատ ճառ 
և պայ ման2: 

Ք րե ա բա նու թյան մեջ ըն դուն ված դրույթ կա, հա մա ձայն ո րի` « հա սա րա կու թյու նը նե րա-
ռում է բո լոր հնա րա վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սղում նե րը, քա նի որ նրա նում առ կա են բո-
լոր այն պայ ման նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են այդ սաղ մե րի զար գաց ման հա մար»3: Ել նե լով 
վե րոն շյա լից` մեր կող մից ու սում նա սիր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հիմ քե րը 
պետք է փնտ րել հա սա րա կա կան մե խա նիզմ նե րի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Բայց և այն-
պես, պետք է նաև հաշ վի առ նել այն, որ Զին ված ու ժե րը « հա սա րա կու թյան ա ռան ձին հատ-
ված է` իր սո ցի ալ-տն տե սա կան, դե մոգ րա ֆիկ, կազ մա կերպ չա կան-վար չա կան և ի րա վա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք դրա կան կամ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
զին ծա ռայող նե րի շր ջա նում հան ցա վո րու թյան վրա»4: Հետ ևա բար, զին ծա ռայող նե րի միջև 
կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տու մը, ը նդ հա նուր պատ ճառ նե րից բա ցի, 
պայ մա նա վոր ված է նաև մի շարք ու րույն գոր ծոն նե րով, ո րոնք բխում են զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

Ք րե ա բա նու թյան մեջ զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու թյու նը սահ մա նող գոր ծոն նե րի ամ-
բող ջու թյունն ըն դուն ված է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան խմ բե րի.

1) հան ցա վո րու թյան ը նդ հա նուր ո րո շիչ ներ, ո րոնք օ րի նա զան ցի կող մից ձեռք են բեր վել 
կեն սա պայ ման նե րի, դաս տի ա րա կու թյան, ո ւս ման և աշ խա տան քի մի ջո ցով մինչև բա նակ զո-
րա կոչ վե լը,

2) հան ցա վո րու թյան ը նդ հա նուր ո րո շիչ ներ, ո րոնք բեկ վում են բա նա կային կեն սա պայ-
ման նե րի և կեն ցա ղի ազ դե ցու թյամբ,

3) զին ծա ռայող նե րի շր ջա նում կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զուտ զին վո րա կան 
ո րո շիչ ներ5:

 Մեր կող մից դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րու թյան վե-
րա բե րյալ ո րոշ հե ղի նակ ներ ը նդ լայ նում են այս դա սա կար գումն ա ռան ձին մաս նա վոր ա ռա-
ջարկ նե րով: Այս պես, Կ. Դ. Նեչ ևինն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ա ռա ջին խմ բի գոր ծոն նե րը ան-
հա տա կան, բնա ծին և մինչև զո րա կո չու մը ձեռք բեր ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով լրաց-
նե լը6: 

1 Տե՛ս Кузнецова Н.Ф., Проблемы криминологической детерминации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984 г.:
2 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. Учебное пособие – М.: 
Изд-во Инфра-М, 1998:
3 Миндагулов А.К., Рябкин Ф.К., Сердюк Л.В., Причины преступности. – Хабаровск, 1988. – с. 8-9:
4 Лунеев В.В., Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции . – М.: Норма, 1997 . – с. 
382
5 Криминология: учебник / под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. М.: Манускрипт, 1992. – с. 266.
6 Տե՛ս Нечевин К.Д., Преступления против воинских уставных взаимоотношений: причины и предупреждение: 
дисс. канд. юрид. наук: 1996. – с. 41:
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Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նե լով Կ. Դ. Նեչ ևի նի կող մից ա ռա ջարկ ված դա սա կարգ-
ման և լրա ցում նե րի հետ՝ մենք, մեր կող մից, ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում լրաց նել ե րկ րորդ 
խմ բի գոր ծոն նե րը օ րի նա զան ցի` մինչև բա նակ զո րա կոչ վե լը ձեռք բե րած ան ձնա կան հատ-
կու թյուն նե րով, ո րոնք, սա կայն, ար տա հայտ վել են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի և կեն ցա ղի ազ դե ցու թյամբ: Բա ցի դրա նից՝ ու սում նա սիր վող դա սա կարգ-
ման եր րորդ խմ բի գոր ծոն նե րին ա ռա ջար կում ե նք ա վե լաց նել նաև ան հա տի այն հատ կու-
թյուն նե րը, ո րոնք նա ձեռք է բե րել ծա ռա յու թյան ըն թաց քում և ո րոնք բա ցա ռա պես պայ մա-
նա վոր ված են զին ծա ռա յու թյան գոր ծո նով:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը` ու սում նա սիր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի 
ամ բող ջա կան քն նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել ը նդ հա նուր պատ ճառ նե րը, 
ո րոնց հիմ քում ըն կած են հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րը և գոր ծըն թաց նե րը, հա սա րա կա կան 
գոր ծոն նե րը, ո րոնք բեկ վում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պայ ման նե րի ազ դե ցու թյամբ և 
ու սում նա սիր վող հան ցա վո րու թյան զուտ զին վո րա կան ո րո շիչ նե րը, ի նչ պես նաև` ոչ կա նո-
նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հո ղի վրա հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րող զին ծա ռայո-
ղի հան ցա վոր վար քի դր դա պատ ճառ նե րը և նրա ի նք նու թյան ո րո շա կի քրե ա ծին տար րե րը:

 Դի տար կե լով ու սում նա սիր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, ո րոնք զին վո-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տից չեն և բխում են գլո բալ հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց-
նե րից և եր ևույթ նե րից, պետք է նշել, որ ա վան դա բար ո րո շիչ նե րի այս խմ բին են դաս վում 
հա սա րա կու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան վի ճա կը, ըն տա նիք նե րում ան բա րեն պաստ բա րո յա-
հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը, նա խակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում և դպ րոց նե րում դաս-
տի ա րակ չա կան աշ խա տան քում տեղ գտած թե րու թյուն նե րը և սխալ նե րը, ան հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան մա կար դակ նե րի միջև, ե րի տա սար դու թյան 
ա ռան ձին հատ վա ծի մոտ ալ կո հո լիզ մը և թմ րա մո լու թյու նը, ան չա փա հաս նե րի բա ցա սա կան 
խմ բա վո րում նե րի ազ դե ցու թյու նը բա կի և փո ղո ցի միկ րոմթ նո լոր տի վրա, ի րա վա կան մեր ժո-
ղա կա նու թյու նը, ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում ի րա վա կան ան պաշտ պան վա ծու թյան և ան-
դաս տի ա րա կու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, հա սա րա կա կան լար վա ծու թյու նը և այլն7: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մա ձայ նե լով զին ծա ռայող նե րի միջև կա նո նադ րա կան փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի խախտ ման մատ նանշ ված հա սա րա կա կան պատ ճառ նե րի հետ և հաշ վի 
առ նե լով մյուս այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք են թա կա են վեր հան ման` մենք ա ռա ջար կում ե նք 
հիմ նա կա նում ու շադ րու թյու նը սևե ռել այն հան գա մանք նե րի վրա, ո րոնք սահ մա նո ղա կան 
ա ռա վել մեծ ո ւժ ու նեն և ո րոնց բա ցա կա յու թյու նը կամ վնա սա զեր ծու մը կհան գեց ներ զին ծա-
ռայող նե րի միջև ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ար մա տա խիլ ա նե լուն կամ 
նվա զա գույ նին հասց նե լուն:

 Մեր հա սա րա կու թյան կյան քի սո ցի ալ-տն տե սա կան ո լոր տում առ կա թե րու թյուն նե-
րից և ան հա մա ձայ նու թյուն նե րից բխող պատ ճառ նե րը մեծ դեր են խա ղում ի նչ պես ո ղջ 
հա սա րա կու թյու նում, այն պես էլ Զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու թյան սահ ման ման գոր ծում:

 Հետ խորհր դային տա րի նե րին մեր հա սա րա կու թյու նում ըն թա ցող ա զատ շու կա յա կան և 
նոր տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը, տն տե սա կան զավ թո-
ղա կա նու թյու նը և տն տե սա կան ռե սուրս նե րի հիմ նա կան մա սի կենտ րո նա ցու մը ո րո շա կի նեղ 

7 Տե՛ս Хомяков А.И., Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных отношений: уголовно-
правовое и криминологическое исследование: дисс. канд. юрид. наук. – М. – 2002. – с. 148.
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շր ջա նակ նե րի ձեռ քե րում, բե րե ցին մեր հա սա րա կու թյան տն տե սա կան, և, որ պես հետևանք, 
նաև սո ցի ա լա կան շեր տա վոր ման: Հս կա յա կան ան դունդ ա ռա ջա ցավ ա մե նա հա րուստ և 
ա մե նաաղ քատ մարդ կանց ե կա մուտ նե րի միջև: 

Այս գոր ծըն թաց նե րը չէ ին կա րող չանդ րա դառ նալ նաև զո րա կո չիկ նե րի վրա` բա ժա նե-
լով նրանց եր կու ճամ բա րի: Ա ռա ջի նը` սո ցի ա լա պես պաշտ պան ված և տն տե սա պես ա պա-
հով ված, ե րկ րոր դը` լրիվ հա կա ռա կը: Ա ռա ջին խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ի րենց 
թույլ տալ զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից խու սա փե լու ի նչ պես օ րի նա կան մի ջոց ներ (օ րի նակ` 
բուհ ըն դուն վել), այն պես էլ հա կաօ րի նա կան (պաշ տո նա տար ան ձանց կա շա ռում): Ե րկ րորդ` 
ա նա պա հով խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստիպ ված են բա նակ գնալ, քա նի որ, մի կող մից, 
այլընտրանք չու նեն, մյուս կող մից էլ ո րոշ ե րի տա սարդ նե րի հա մար զո րա կո չը գո նե ժա մա-
նա կա վո րա պես ի րենց կյան քը « դա սա վո րե լու» գրե թե մի ակ հնա րա վո րու թյունն է: Այս դրու-
թյու նը մի շարք բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի բե րեց.

1. Զին ված ու ժե րը, ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նկա տել է Ի. Մ. Մացկ ևի չը, «աս տի ճա նա բար 
վե րած վե ցին «աշ խա տա վոր նե րի և գյու ղա ցի նե րի բա նա կի» (յու րա քան չյուր զո րա կո չի մո տա-
վո րա պես 80%-ը հա սա րա կու թյան ա նա պա հով շեր տե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են)8»:

 Ար դյուն քում` ը նկ նում է բա նա կի ին տե լեկ տու ալ նե րու ժը, ի սկ նրա շար քե րը ան գրա գետ, 
« պայ ծառ ա պա գայի» հե ռան կար չու նե ցող, սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ե րի տա սարդ նե րով հա-
մալ րե լը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում ի նչ պես ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ 
զին ծա ռայող նե րի վե րա բեր մուն քի, այն պես էլ մյուս զին ծա ռայող նե րի հետ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի ո րա կի վրա:

2. Ա ռա վել հա ճա խա կի են դար ձել ոչ լի ո վին ա ռողջ (ի նչ պես ֆի զի կա պես, այն պես էլ հո գե-
պես), ան գրա գետ, հո գե պես ճնշ ված ան ձանց զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լու դեպ քե րը: 
Վեր ջին 10 տա րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չի ըն թաց քում գրանց վել է սո ցի ա լա-
կան նշա նա կու թյան հի վան դու թյուն նե րի նկա տե լի աճ: Բազ մա թիվ զի նա կո չիկ ներ ա զատ վել 
են զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, քա նի որ նրանց մոտ ախ տո րոշ վել են հո գե կան շե ղումն եր: 

Այս պի սով, պետք է ըն դու նել, որ այ սօր բա վա կա նին հա ճախ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
են ան ցնում ան պատ րաստ, ֆի զի կա պես և բա րո յա պես թե րար ժեք ե րի տա սարդ ներ: Ար դյուն-
քում ձևա վոր վում են ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի` մե կը մյու սով պայ մա նա-
վոր վող եր կու բևեռ ներ` քրե ա ծին և վիկ տի մո լո գի ա կան (զո հա ծին): Մի կող մից նման զին ծա-
ռայող նե րի հո գե բա նա կան և բա րո յա կան այ լան դա կու թյու նը թույլ է տա լիս նրանց, ա ռանց 
խղ ճի խայթ զգա լու, ստո րաց նել և ծե ծի են թար կել ի րենց ծա ռա յա կից նե րին, մյուս կող մից էլ 
հնա րա վոր զո հե րի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան թե րար ժե քու թյու նը հան դի սա նում է նրանց 
վիկ տի մաց նե լու (զոհ դարձ նե լու) հիմն ա կան գոր ծո նը: 

Ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա հա սա րա կա կան ո րո շիչ նե րի մյուս 
խմ բում այն պատ ճառ ներն են, ո րոնք բխում են մեր հա սա րա կու թյան կյան քում դրա կան 
գա ղա փա րա կան և տե ղե կատ վա կան ա պա հով վա ծու թյան ցածր ար դյու նա վե տու թյու նից: 
Գա ղա փա րա կան ա նո րո շու թյու նը, հս տակ ար տա հայտ վող ար ժե քային հա մա կար գի, գա ղա-
փա րա կան ու ղե նի շե րի բա ցա կա յու թյու նը, քա ղա քա կան ան տար բե րու թյու նը և սո ցի ա լա կան 
կար ճա տե սու թյու նը բա վա կան հա ճախ դառ նում են ժա մա նա կա կից ե րի տա սար դու թյան ու-

8 Տե՛ս Мацкевич И.М., Преступность военнослужащих (криминологические и социально-правовые проблемы): 
дисс. докт. юрид. наук. – М. – 2000. – с. 151:
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ղե կի ցը: Զո րա կո չիկ նե րի շր ջա նում նմա նա տիպ հատ կու թյուն նե րի ձևա վոր ման կար ևո րա-
գույն պատ ճառ նե րից մեկն էլ բա նա կի և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պայ ման նե րի մա սին 
հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման վրա լրատ վա մի ջոց նե րի դրա կան ազ դե ցու թյան ցածր 
ար դյու նա վե տու թյունն է, հա ճախ էլ նաև դրա ի սպառ բա ցա կա յու թյու նը: Ե րի տա սարդ նե-
րի բա նա կային ծա ռա յու թյան պատ րաստ ման դրա կան գա ղա փա րա կան և տե ղե կատ վա կան 
բաղ կա ցու ցիչ նե րը հա ճախ ոչ մի այն զրոյի են հա վա սար վում, այլև կրում են բա ցա հայտ բա-
ցա սա կան ու ղղ վա ծու թյուն: Կենտ րո նա կան թեր թերն ա պա գա զին վոր նե րի գի տակ ցու թյու նը 
խե ղա թյու րող ա ռաջ նոր դող հոդ ված ներ են տպում ա չք ծա կող վեր նագ րե րով:

 Պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան հզո րա գույն ու ժը չի օգ տա գործ վում հս տակ և հաս-
կա նա լի գա ղա փա րա կան հա մա կար գի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Մինչ օ րս չի ձևա վոր-
վել գա ղա փա րա կան հս տակ ա ռանցք, ո րը կո րո շեր մեր հա սա րա կու թյան գա ղա փա րա կան 
ար ժեք նե րը և կձ ևա վո րեր մեր ե րի տա սարդ նե րի սո ցի ա լա կան մղումն ե րը: Սպա ռո ղա կան 
կեն սա կեր պի հո գե բա նու թյու նը, ո րը մեր վզին է փա թա թել զար գա ցած ար տա սահ մա նյան 
ե րկր նե րի քա րոզ չա կան մե քե նան, բե րեց հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի շր ջա նում ին դի վի-
դու ա լիզ մի վատ թա րա գույն սկզ բունք նե րի և մա կի ա վե լիզ մի («յու րա քան չյուրն իր հա մար», 
« հաղ թող նե րին չեն դա տում», « ճիշտ է նա, ով ու ժեղ է», «ն պա տակն ար դա րաց նում է մի ջոց-
նե րը» և այլն) տա րած մա նը և ար մա տա վոր մա նը: Ար դյուն քում, զո րա կո չիկ նե րը, տա րի քային 
մաք սի մա լիզ մի հետ ևան քով, ա ռանց մտա ծե լու ա ռաջ նորդ վում են նման սկզ բունք նե րով նաև 
ա ռօ րյա կյան քում, ին չը հա ճախ հան գեց նում է հա կաօ րի նա կան վար քի: Դժ վար է չհա մա ձայ-
նել Ռ. Գ. Յան կովս կու հետ, ո րը պն դում էր, որ մեր հա սա րա կու թյու նում «…չ կա ը նդ հա նուր 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն և սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյուն, ո րը ան հա տի քա ղա քա-
ցի ա կան վար քի ար տա հայտ չա մի ջոց է, հա սա րա կա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան աճ և բա րո-
յա հո գե բա նա կան մշա կույթ, հայ րե նա սի րու թյուն և սե փա կան ե րկ րի հա մար հպար տու թյան 
զգա ցում»9: 

Գա ղա փա րա կան ա նո րո շու թյան ը նդ հա նուր ֆո նի վրա բա նա կային մի ջա վայ րում ոչ կա-
նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի լու սա բա նու մը լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից հատ կա-
պես բա ցա սա կան ե րանգ է ստա նում: 

Ներ կա յաց ված փաս տե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը սնում է ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի հիմ քը: Մի կող մից մե զա նում իշ խող ին դի վի դու ա լիստ-ս պա ռո ղի գա ղա փա-
րա խո սու թյու նը ե րի տա սարդ նե րին դարձ նում է կո պիտ, շա հա մոլ, ե սա սեր, ու րիշ նե րի խնդիր-
նե րի նկատ մամբ ան տար բեր, եր բեմն էլ` բա ցա հայտ դա ժան, սե փա կան պա հանջ մունք նե-
րին հա գուրդ տա լու հա մար սրի կա յու թյան պատ րաստ, դրա նով ի սկ հան ցա վոր բռ նու թյան 
նա խա պայ ման ներ ստեղ ծե լով` բա նա կային միկ րոմթ նո լոր տում սե փա կան ար տո նյալ դիր քի 
ա պա հով ման նպա տա կով: Մյուս կող մից, գա ղա փա րա խո սա կան ա մե նահ զոր գոր ծիք նե րից 
մե կը` լրատ վա մի ջո ցը, լա րում է ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
զո րա կո չիկ նե րի և նրանց ծնող նե րի շր ջա նում առ կա խու ճա պի և ան պաշտ պա նու թյան մթնո-
լոր տը, ի նչն էլ կան խո րո շում է բռ նու թյան վրա հիմն ված ոչ պաշ տո նա կան մի ջանձ նային հա-
րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ նրանց պա սի վու թյու նը և հար մար վա ծու թյու-

9 Տե՛ս Яновский Р.Г., Духовно-нравственная безопасность России// Социологические исследования. 1995, № 12, с. 
44:
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նը, ե րի տա սարդ նե րի մոտ ձևա վո րում է ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի զոհ 
դառ նա լու հո գե բա նա կան և ի մա ցա կան պատ րաս տու թյուն, որ պես զի հե տա գա յում, ճնշ վա-
ծից ճնշո ղի վե րած վե լով, ծա ռա յու թյան մնա ցած հատ վածն ան ցկաց նեն ան գոր ծու թյան մեջ` 
ի րենց փո խա րի նե լու ե կած նոր ճնշ վող նե րի հաշ վին:

 Հա սա րա կու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան շեր տա վոր ման, գա ղա փա րա կան ա նո րո շու թյան 
և դրա կան տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու թյան ցածր մա կար դա կի հետ ևանքն են հան դի սա նում 
կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախտ ման այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք բխում են 
զո րա կո չիկ նե րի դաս տի ա րակ չա կան հա մա կար գի թե րու թյուն նե րից: 

Զին ծա ռայող նե րի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հիմ քե րի վրա բա ցա սա բար ազ դող գոր ծո նը 
ա վան դա կան, խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նի տա րի նե րի փոր ձով ա պա ցուց ված դաս տի-
ա րակ չա կան մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի կա տա րյալ մո ռա ցու թյունն է: Դժ բախ տա բար, պետք 
է փաս տել, որ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նում չի գոր ծում ա վան դա կան դաս տի ա րակ-
չա կան հա մա կար գե րից և ոչ մե կը10: Ծնող նե րը հա ճախ հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նում ե րե-
խա նե րի դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լու հա մար, քա նի որ ժա մա նա կի մեծ մա սը ծախ սում 
են ըն տա նիք նե րի նյու թա կան, հա ճախ նաև ֆի զի կա կան գո յատև ման, խն դիր նե րի լուծ ման 
հա մար: 

Ն ման ի րա վի ճա կը հան գեց նում է ա պա գա զո րա կո չիկ նե րի ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու-
թյան հա մա կար գի թե րար ժե քու թյան, քա նի որ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան նախ և ա ռաջ ան-
ցնում են հենց հա սա րա կու թյան ա նա պա հով խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Նրանց ծնող նե րը 
ֆի զի կա կան հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նում դաս տի ա րա կու թյան ան հրա ժեշտ մա կար դակ 
ա պա հո վե լու և ա պա գա զին վո րա կան նե րին մի ջանձ նային շփ ման մշա կույ թի բա վա րար մա-
կար դակ նե րար կե լու հա մար, ի նչն էլ զո րա կո չիկ նե րի մոտ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան դժվա-
րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան և բա նա կային կեն ցա-
ղում հա ճախ պա տա հող կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե րի հարթ ման ժա մա նակ օ րի նա պահ 
պահ ված քի կա յուն կարծ րա տի պե րի բա ցա կա յու թյան է բե րում: Իր հեր թին ե րի տա սարդ զին-
վո րա կան նե րի մոտ դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում տեղ գտած թե րու թյուն նե րի հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած տար րա կան ի նք նաս պա սարկ ման (կո ճակ կա րել և այլն) ու նա կու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը հան դի սա նում է նրանց վիկ տի մի զաց վե լու հզո րա գույն գոր ծոն նե րից մե կը, 
քա նի որ զո րա կո չիկ նե րի հենց այս դա սա կարգն է ա ռա ջին հեր թին ոչ կա նո նադ րա կան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի կրող դառ նում:

Ն մա նաբ նույթ հետ ևանք նե րի է բե րում նաև ժա մա նա կա կից ըն տա նիք նե րի ան կա յու նու-
թյան խն դի րը, ո րի հիմ քում, ա ռա ջին հեր թին, ըն կած է սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան ա նա-
պա հո վու թյու նը: Ո րոշ զո րա կո չիկ նե րի մոտ բա ցա սա կան հատ կու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, 
ո րը բա ցատր վում է դե ռա հա սի ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր ման ըն թաց քում տղա մարդ-
կային դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու թյան և հայ րա կան հար գան քի պա կա սով, հետ ևանքն է 
այն բա նի, որ ոչ լի ար ժեք ըն տա նիք նե րի մե ծա մաս նու թյու նում ծնո ղի պար տա կա նու թյուն նե րը 

10 Այս տեղ և հե տա գա յում հե ղի նա կը նկա տի ու նի հա սա րա կա կան, դպ րո ցա կան, ըն տա նե կան և կրո նա կան դաս-
տի ա րա կու թյան հա մա կար գե րը: Այդ հա մա կար գե րի և նրանց գոր ծու նե ու թյան մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս 
Иншаков С.М., Военная криминология. Учебник в 2 частях/ Под общей ред. В.В. Лунеева. Ч. 1. – М.: – 2001. – с. 
122:
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կա տա րում է « մի այ նակ մայ րը»: Ար դյուն քում, ոչ լի ար ժեք ըն տա նիք նե րից դուրս ե կած զո րա-
կո չիկ նե րը, որ պես կա նոն, չեն կա րո ղա նում «տ ղա մարդ կային հա րա բե րու թյուն ներ» ստեղ-
ծել, պաշտ պա նել ի րենց ի րա վունք նե րը, ար դա րամ տու թյուն, մե ծա հո գու թյուն, կա յու նու թյուն 
և պաշ տո նա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում կա ռու ցո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րել: Դա 
հիմն ա վոր վում է նաև այն փաս տով, որ դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դի մած ան ձանց 
շր ջա նում մեծ թիվ են կազ մում այն զին ծա ռայող նե րը, ով քեր դաս տի ա րակ վել են ոչ լի ար ժեք 
ըն տա նիք նե րում: 

Դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյու նը սահ մա նող ոչ պա կաս կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն էլ 
մեր հա սա րա կու թյան կյան քի մշա կու թային ո լոր տի թե րի լի նելն է: Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ հենց մշա կույթն է քա ղա քա ցու մոտ ձևա վո րում պա հանջ մունք նե րի սո ցի ա լա-
կան դա սա կար գու մը և դրանց բա վա րար ման մի ջոց նե րը11, հաս կա նա լի է դառ նում, թե որ-
տե ղից են ե րի տա սարդ նե րի` ե րեկ վա ե րե խա նե րի մոտ, հա կաօ րի նա կան վար քի, այդ թվում 
նաև բռ նու թյան, կա յուն կարծ րա տիպ և, ա ռանց մտա ծե լու, սե փա կան պա հանջ մունք նե րը 
բա վա րա րե լու հա մար բռ նու թյան դի մե լու պատ րաս տա կա մու թյուն ա ռա ջա նում: Վար քի նման 
կարծ րա տի պեր զո րա կո չիկ նե րի կող մից ձեռք են բեր վում մաս սա յա կան մշա կույ թի բա ցա սա-
կան կող մե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով: 

Ու սումն ա սի րե լով հա սա րա կա կան կյան քի մշա կու թային ո լոր տի վի ճա կը, հարկ է նշել, 
որ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նում բա ցա կա յում է ը նդ հա նուր մշա կու թային-բա րո յա-
կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Ա վե լին, ժա մա նա կա կից մաս սա յա կան մշա կույ թը, զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րը և կի նե մա տոգ րա ֆը հիմն ա կա նում ոչ մի այն չեն նպաս տում ար ժա նա պա-
տիվ քա ղա քա ցու սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, այլև հա կա ռա կը, 
ներ մու ծում են ի դե ալ ներ, ո րոնք բա ցար ձա կա պես չեն հա մա պա տաս խա նում օ րի նա պահ 
քա ղա քա ցու, հա ճախ էլ նույ նիսկ լավ մար դու կեր պա րին: Օ րի նակ` ու ժի պաշ տա մուն քը, որ 
քա րոզ վում է ժա մա նա կա կից հայ րե նա կան և ար տա սահ մա նյան « փոփ մշա կույ թի» մի ջո ցով, 
հան գեց նում է ե րի տա սարդ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ « պինդ տղայի» ի նչ-որ վեհ և ար կա ծային 
կեր պա րի ա ռա ջաց ման, ի սկ շատ դեպ քե րում էլ բռ նու թյու նը ըն կալ վում է որ պես ան ձնա կան 
խն դիր նե րը լու ծե լու ա մե նա դյու րին, ար դյու նա վետ և « հարգ ված» մի ջոց: Զո րա կո չի տա րի քի 
ե րի տա սարդ նե րի վրա նման « հա կամ շա կույ թի» ազ դե ցու թյան ար դյուն քը նրանց մոտ կա յուն 
քրե ա ծին հատ կու թյուն նե րի ձևա վո րումն է: Դրանց շար քին կա րե լի է դա սել այն պի սի հա-
մոզ մունք ներ, ի նչ պի սիք են. ա մեն ի նչ հա րա բե րա կան է (տար բե րու թյուն չկա բա րու և չա րի, 
ճշ մար տու թյան և ստի միջև), ա մեն ի նչ իր գինն ու նի (ա մեն ի նչ գն վում և վա ճառ վում է), ոչ 
ոք ան մեղ չէ (յու րա քան չյուր ոք հնա րա վոր հան ցա գործ է), ե թե չի կա րե լի, բայց ցան կու թյու նը 
մեծ է, ա պա կա րե լի է, բայց զգույշ (օ րեն քի նկատ մամբ թեթև վե րա բեր մունք), ա զա տու թյունն 
ա մեն ի նչ է, ա վան դույթ նե րը` ո չինչ (տա նում է ե սա սի րու թյան ձևա փոխ ման) և այլն12: Զար-
մա նա լի չէ, որ, հայտն վե լով մի ջանձ նային բախ ման ի րա վի ճա կում և չու նե նա լով այն օ րի նա-
կան ճա նա պար հով լու ծե լու ու նա կու թյուն ներ, զին ծա ռայող ներն ը նտ րում են հա կաօ րի նա կան 
վար քը` ի րա վի ճա կը հար թե լով այն մի ջոց նե րով, ո րոնք ըն դօ րի նակ վել է ին հե ռուս տա ցույ ցի 

11 Տե՛ս Иншаков С.М., Культура и ее воздействие на преступность / Преступность и культура. Под редакцией 
доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1999. с. 8:
12 Տե՛ս Войцехович В.Э., О некоторых причинах пропаганды средствами массовой информации воровской культуры 
// Преступность и культура: Сб. науч. тр. / Под ред. А.И. Долговой. М., 1999. с. 107:
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էկ րա նից: 
Ք րե ա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րը պար զել են, որ բռ նի վար քը հիմն ա կա նում հա-

տուկ է ցածր մշա կույթ կրող ան ձանց: Զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի մեծ մա սը ո ’չ գիրք է 
կար դում, ո ’չ թերթ, ոչ էլ մշա կույ թով է հե տաքրքր վում: Ան խոս, զին ծա ռայող նե րի մշա կու թային 
ը նդ հա նուր մա կար դա կը, որ ձևա վո րում է նրանց աշ խար հա յաց քը, հե տաքրք րու թյուն նե րի, 
սո ցի ա լա կան կողմն ո րո շումն ե րի, հա յացք նե րի, հա մոզ մունք նե րի (այդ թվում նաև քրեա ծին 
կամ հա կաք րե ա ծին) շր ջա նա կը, զգա լի ո րեն ան դրա դառ նում է նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի է ու թյան վրա:

 Հա մա հա սա րա կա կան գոր ծոն նե րի և դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սահ ման ման 
դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի քն նու թյու նը թույլ է տա լիս պն դել, որ դի տարկ վող հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմն ա կան հա մա հա սա րա կա կան պատ ճառ նե րը, բխե լով ժա մա նա կա-
կից հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր բնույ թից, ձևա վո րում են ո րոշ զին ծա-
ռայող նե րի ան հա տա կա նու թյան ը նդ հա նուր քրե ա կան ու ղղ վա ծու թյու նը, փա կում մյուս նե րի 
ան հա տա կա նու թյան հա կաք րե ա կան ու ղղ վա ծու թյու նը, ին չով և պա րարտ հող են նա խա-
պատ րաս տում նրանց ան բա րո յա կան և հա կաօ րի նա կան վար քի հա մար, ին չը դրս ևոր վում 
է նաև նրանց կող մից հա կա կա նո նադ րա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մամբ: 

«Ոչ կա նո նադ րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը»` որ պես դո մի նանտ փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի ոչ ձևա կան հա մա կարգ, զուտ բա նա կային մի ջա վայ րի ար գա սիք չեն: Տվյալ քրեա կան 
ար տա հայ տումն ե րի հա մա հա սա րա կա կան պատ ճառ նե րը պայ ման ներ են ստեղ ծում նման 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հա մար նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նում: 
Ա վե լին, «ոչ կա նո նադ րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի» գո յու թյան դեպ քե րը սո վո րա կան են 
հենց քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա մար և առ կա են ման կատ նե րում, միջ նա կարգ 
կր թու թյուն տրա մադ րող ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում և նույ նիսկ բու հե րի ու սա նող-
նե րի միկ րո մի ջա վայ րում: Կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը խախ տող և ար դյուն-
քում հա կաօ րի նա կան գոր ծու նե ու թյան դի մող զին ծա ռայող նե րի քրե ա ծին հատ կու թյուն նե րի 
և ու նա կու թյուն նե րի մեծ մա սը հիմն ա վոր վում, ձևա վոր վում և ար մա տա վոր վում է մինչև զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լը: Սա վկա յում է, ա ռա ջին հեր թին, մինչ զո րա կո չային տա-
րի քի ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թի վը նվա զա գույ նին 
հասց նե լու նպա տա կով նա խա կան խող և կան խար գե լող մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ին չը թույլ կտա ար դեն Զին ված ու ժե րի պայ ման նե րում ա ռա վել 
հաս ցե ագր ված և ը նտ րո ղա բար պայ քա րել այդ եր ևույ թի դեմ:

Annotation. In the article, the author analyzes the reasons for the violation of the code rules of relations between 
servicemen. In this context, the author emphasizes that they are based on the substantiation, formation and rooting of 
most of the criminal characteristics, abilities and roots of servicemen who engage in illegal activities before entering 
military service.

Analyzing the views and positions of different authors, the author concludes that in order to minimize the number 
of crimes observed among young people of the above mentioned age, preventive measures should be taken, which will 
help to fight against such phenomena more targeted in the Armed Forces.

Аннотация. В статье анализируются причины нарушения уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими. В данном контексте автор делает акцент на том факте, что в их основе лежит обоснование, фор-
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мирование и укоренение криминогенных признаков и способностей большинства военнослужащих, занимавшихся 
противозаконной деятельностью до поступления на военную службу.

Анализируя мнения и позиции разных исследователей, автор приходит к выводу, что для минимизации коли-
чества преступлений, наблюдаемых среди молодежи рассматриваемого возраста, необходимо проводить профи-
лактические предупреждающие и предотвращающие преступления мероприятия, которые помогут более целена-
правленно бороться с подобными явлениями в вооруженных силах.

 

 Բա նա լի բա ռեր –  զին ծա ռայող ներ, զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն,  կա նո նագր քային կա նոն ներ, խախ տում ներ, 
հան ցա վո րու թյա նը նպաս տող պատ ճառ ներ ու պայ ման ներ, կա նար գե լում, նա խա կան խում:

Keywords: servicemen, military service, code rules, violations, causes and conditions contributing to crime, 
preclusion, prevention.

Ключевые слова: военнослужащие, военная служба, уставные правила, нарушения, способствующий 
преступлению причины и условия,  предупреждение и предотвращение преступления.

 

Ա. Կր կյա շա րյան - ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ – զին վո րա կան քնն չա կան գլ խա վոր վար-
չու թյան պետ,ար դա րա դա տու թյան եր րորդ դա սի պե տա կան խորհր դա կան ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո-
գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի հայ ցորդ, էլ. հաս ցե՝ hramanatar@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 14.01.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 14.01.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել ՀՀ 
դա տա վոր նե րի մի ու թյան գոր ծա դիր տնօ րեն, Ե րևա 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 25.01.2022 թ.:
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PROBLEMS CAUSED BY BRINGING THE NEW RA CRIMINAL CODE 
IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ISTANBUL 

CONVENTION

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИВИДЕНИЕМ НОВОГО УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАМБУЛЬСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ

 Նոր քրե ա կան օ րենսգր քից տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քա գի ծը՝ որ պես հան ցա գոր-
ծու թյան հան րային վտան գա վո րու թյու նը նվա զեց նող հան գա մանք, վե րաց նե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած ի րա վա կան հիմն ա հար ցեր:

Ք րե ա կան օ րեն քով ար գել ված բռ նու թյան գոր ծադր մամբ դրս ևոր ված ա րար քի հան րային 
վտան գա վո րու թյու նը գնա հա տե լիս այ սօր մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում տու ժո ղի դրս ևո րած 
հան ցա գոր ծու թյա նը նա խոր դած վար քագ ծին, քա նի որ տու ժո ղի վար քա գի ծը հա ճախ հան-
ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը դր դող է ա կան գոր ծոն է: Դա տա կան պրակ տի կա յում հա ճախ են 
հան դի պում դեպ քեր, ե րբ քրե ո րեն հե տապն դե լի ա րարք կա տա րած ան ձը մեղմ պա տաս խա-
նատ վու թյան է են թարկ վում, օ րի նակ՝ օ րեն քով նա խա տես ված պատ ժից ա վե լի մեղմ պա տիժ 
ստա նա լով կամ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լով, հենց այն հիմն ա վոր-
մամբ, որ տու ժո ղի կող մից դրս ևոր վել է հա կա բա րո յա կան վար քա գիծ, ո րով էլ մե ծա պես պայ-
մա նա վո րել է հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը: 
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Այս ա ռու մով նոր քրե ա կան օ րենս գիր քը, ո րը ու ժի մեջ է մտ նում 2022 թ. հու լի սի 1-ից (այ-
սու հետ նաև Նոր օ րենք) է ա կան հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել գոր ծող 
2003 թ. ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ նաև Գոր ծող) հա մե մատ, և տու ժո ղի 
հա կա բա րո յա կան վար քա գի ծը՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան հան րային վտան գա վո րու թյու նը 
նվա զեց նող եր ևույթ դուրս է բեր վել օ րենսգր քից: Այն այլևս ոչ մի այն մեղ մաց նող հան գա մանք 
չէ, այլ նույ նիսկ նմա նօ րի նակ վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված ա ֆեկ տիվ վի ճա կը հան ցա գոր-
ծու թյան վտան գա վո րու թյու նը նվա զեց նող գոր ծոն չէ: 

Այս պես, գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քի պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք նե րի ցան կից հան վել է տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր-
ված լի նե լը1: 

Բա ցի դրա նից՝ գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րի հա մա ձայն՝ տու ժո ղի 
հա կա բա րո յա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հո գե կան խիստ հուզ մուն քի 
կամ ա ֆեկ տի վի ճա կում կա տար ված սպա նու թյու նը, կամ ան ձի ա ռող ջու թյա նը ծանր կամ 
մի ջին ծան րու թյան վնաս պատ ճա ռելն ար տո նյալ հան ցա կազ մեր ե ն2, այ նինչ Նոր օ րեն քով 
վե րոգ րյալ հան ցա կազ մե րը որ ևէ ար տո նու թյուն չու նեն սո վո րա կան սպա նու թյան կամ ան ձի 
ա ռող ջու թյա նը ծանր կան մի ջին վնաս պատ ճա ռե լու սո վո րա կան հան ցա կազ մե րի հա մե մա-
տու թյամբ և ը նդ գրկ ված են դրանց մեջ3:

 Նոր օ րեն քի տեքս տի հե ղի նակ նե րը փոր ձում են հա կա բա րո յա կան վար քա գիծ եզ րույ թը 
քրե ա կան օ րենսգր քից հա նե լը պատ ճա ռա բա նել ի բրև նրա նով, որ բա րո յա կա նու թյան չա-
փա նիշ նե րը բա վա րար չա փով ո րո շա կի չեն, և այն ի նչ մի ան ձի հա մար բա րո յա կան չէ, մեկ 
ու րի շի հա մար կա րող է ըն կալ վել ա վե լին քան բա րո յա կան: Ը ստ նրանց՝ նշ ված ի բրև ի րա վա-
կան ո րո շա կի ու թյան խն դի րը կար գա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հրա ժար վել նշ ված ի նս-
տի տու տից: 

Այս ա ռու մով գտ նում եմ, որ մո տե ցու մը չի կա րող ար դա րաց ված հա մար վել, քա նի որ 
քրե ա կան օ րեն քը պատ մա կա նո րեն կրում է հա սա րա կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ար-
դա րու թյան պահ պան ման և վե րա կանգն ման ա ռա քե լու թյու նը: Ե թե մենք այս օ րեն քում վա-
խե նում ե նք բա րո յա կա նու թյան հա սա րա կու թյան հա մընդ հա նուր ըն կա լում ստա ցած նոր մե րը 
պաշտ պա նել այն հիմն ա վոր մամբ, որ դրանք բա վա րար չա փով ո րո շա կի չեն, ա պա ար դա-
րու թյան սկզ բուն քը նույն պես խոց վում է, որ պես հետ ևանք հնա րա վոր է, որ քրե ա կան օ րեն քը 
այլևս չկա րո ղա նա հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում պահ պա նող, հա վա սա րակշ ռող և 
զս պող դե րա կա տա րու թյուն ա պա հո վել: Իմ կար ծի քով, դա կվ տան գի ար դա րու թյան սկզ բուն-
քը, կխո րաց նի հա սա րա կու թյան մեջ քրե ա կան ար դա րու թյան նկատ մամբ ան վս տա հու թյու-
նը, կխա թա րի դա տա կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը: 

Այս պես, օ րի նակ ե թե այ սօր ա մուս նա կան դա վա ճա նու թյան տե սա րա նին պա տա հա բար 
ա կա նա տես դար ձած կի նը հայտն վի հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում և դրա նով պայ-
մա նա վոր ված սպա նի ա մուս նուն, ա պա նա կեն թարկ վի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 

1 Տե՛ս գոր ծող ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տը և Նոր օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 8-րդ կե տը:
2 Տե՛ս գոր ծող ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծը և 114-րդ հոդ վա ծը:
3  Տե՛ս Նոր օ րեն քի 156-րդ և 168-րդ հոդ ված նե րի դիս պո զի ցի ան, որ տեղ որ պես ա ֆեկ տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ 
նշ ված է մի այն տու ժո ղի հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը, ի սկ հա կա բա րո յա կա նը բա ցա կա յում է:
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծով՝ ար տո նյալ հան ցա կազ մով մի ջին ծան րու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար, ո րի հա մար ա ռա վե լա գույն պա տի ժը մինչև 4 տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազր կումն է, ի սկ նվա զա գույ նը՝ 3 ամ սով ա զա տազր կու մը: Սա կայն Նոր օ րեն քի ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո նմա նօ րի նակ ա րարք կա տա րած ա մու սի նը կեն թարկ վի քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րում սպա նու թյուն կա տա րե լու հա մար, 
քա նի որ Նոր օ րեն քով ոչ մի այն հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված ա ֆեկտն 
ար տո նյալ հան ցա կազ մով չի ո րակ վում և ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյու նը նվա զեց-
նող հան գա մանք չի հա մար վում, այլ ա վե լին՝ սպա նու թյան ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րում 
ա վե լաց վել է նոր հատ կա նիշ, այն է՝ մեր ձա վոր ազ գա կա նի4 կող մից կա տար ված սպա նու-
թյու նը, որ պես զին հա մար վում է նաև ա մու սի նը5: Այս պի սով, ա մուս նա կան դա վա ճա նու թյան 
փաս տով կամ ա մուս նու դրս ևո րած ցի նիկ հա կա բա րո յա կան այլ վար քագ ծով հո գե կան խիստ 
հուզ մուն քի մեջ հայտն ված կինն ա ֆեկ տի ազ դե ցու թյան տակ ա մուս նու սպա նու թյուն կա տա-
րե լու դեպ քում Նոր օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո դա տա պարտ վե լու է ծան րա ցու ցիչ հան-
գա մանք նե րում կա տար ված սպա նու թյան հա մար և կա րող է դա տա պարտ վել ցմահ ա զա-
տազրկ ման, ա մեն դեպ քում պա տի ժը չի կա րող պա կաս լի նել 14 տա րի ժամ կե տով ա զա-
տազր կու մից6: 

Գտ նում եմ, որ վե րոգ րյալ օ րի նա կում ներ կա յաց ված՝ տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար-
քագ ծով պայ մա նա վոր ված ա ֆեկ տիվ վի ճա կում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի հան-
րային վտան գա վո րու թյու նը ան հա մե մատ ցածր է սո վո րա կան պայ ման նե րում նույ նան ման 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի հա մե մատ: Հո գե բա նա կան հա տուկ ու սումն ա սի րու-
թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր-
ված ա ֆեկ տիվ վի ճա կում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձինք չու նեն հա կա սո ցի ա լա կան 
հա կումն եր/տ րա մադր վա ծու թյուն7: Այ սինքն՝ նմա նօ րի նակ ի րա վի ճա կում հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած ան ձի կող մից նոր հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու ռիսկ առ կա չէ, այդ ան ձին վե-
րա սո ցի ա լա կա նաց նե լու խն դիր չկա, ու ս տի նույն Նոր օ րեն քի պատ ժի նպա տակ նե րից կա րող 
է առ կա լի նել մի այն սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կը8: Այս ա ռու-
մով նույն պես ա ռեր ևույթ է, որ բեր ված օ րի նա կում տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով 
պայ մա նա վոր ված ա ֆեկ տիվ վի ճա կում հայտ ված կնո ջը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լիս սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լու ա ռու մով, ե թե այդ կի նը նույ նիսկ 
պետք է են թարկ վի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ա պա ոչ նույն խս տու թյամբ ի նչ սո-
վո րա կան սպա նու թյուն կա տա րած ան ձը կամ ա ռա վել ևս ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րում 
սպա նու թյուն կա տա րած ան ձը: 

Իմ հա մոզ մամբ, վե րոգ րյալ փո փո խու թյուն նե րը հան դի սա նում են քրե ա կան ի րա վուն քի 
հե տըն թաց, այն մա սամբ վե րա կանգ նում է խորհր դային քրե ա կան ի րա վուն քի կար գա վո րում-

4 Մեր ձա վոր ազ գա կան-հաս կա ցու թյու նը սահ ման ված է Նոր օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 18-րդ կե տում, ո րի 
հա մա ձայն՝ ա մու սին նե րը, նախ կին ա մու սին նե րը, փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող 
ան ձինք հա մար վում են այդ պի սին:
5 Տե՛ս Նոր օ րեն քի 155-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տը:
6 Տե՛ս Նոր օ րեն քի 155-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի սանկ ցի ան, ո րով պա տիժ է սահ ման վում 14-20 տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազր կում կամ ցմահ:
7 Տե՛ս Виктимологическая провокация в уголовном праве России: Учебное пособие для вузов. – Ставрополь: 
Ставропольский государственный университет, 2005; ст. Сидоренко Э.Л.:
8 Տե՛ս Նոր օ րեն քի 55-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:
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նե րը: Այս պես, օ րի նակ՝ խորհր դային քրե ա կան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րի հա մա ձայն 
տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված ֆի զի ո լո գի ա կան ա ֆեկ տը ը նդ-
գրկ ված չէր ար տո նյալ հան ցա կազ մի դիս պո զի ցի ա յում, և այդ հոդ վա ծով էր ո րակ վում միայն 
հա կաի րա վա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված ա ֆեկ տը:9 Սա կայն նշենք, որ նույ նիսկ 
խորհր դային քրե ա կան օ րենսգր քի մեկ նա բա նու թյուն նե րից եր ևում էր, որ այն չէր բա ցա ռում 
բա րո յա կա նու թյան հա մընդ հա նուր նոր մե րին վկա յա կո չե լը ա րար քին ի րա վա կան գնա հա տա-
կան տա լու հա մար, օ րի նակ՝ տու ժո ղի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի դրս ևո րումն ե րից մե կի՝ 
վի րա վո րան քի ծանր գնա հա տե լու հա մար կար ևոր վում էր խորհր դային հա սա րա կու թյան վե-
րա բեր մուն քը այդ ա րար քին10: 

Ն շենք նաև, որ 2003 թ. ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում ա ֆեկ տիվ վի ճա կում կա-
տար ված ար տո նյալ հան ցա կազ մում տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով պայ մա նա վոր-
ված լի նե լը ա վե լաց նե լը որ պես դրա կան եր ևույթ է նշ վել նաև Ե ՊՀ քրե ա կան ի րա վուն քի Հա-
տուկ մա սի դա սագր քում: Դա սագր քում այս եր ևույ թը գնա հատ վում է, որ պես « հա մա պա տաս-
խա նե ցում օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյա նը»11: 

Տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քագ ծի կար ևո րու թյու նը հան ցա գոր ծու թյան և այն կա տա-
րող ան ձի հան րային վտան գա վո րու թյան գնա հատ ման ա ռու մով բազ միցս կար ևոր վել է նաև 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պային ո րո շումն ե րում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մաս նա վո-
րա պես նշել է ՝

«(…) [Ինչ վե րա բե րում է տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նու թյա նը, ա պա այն գնա-
հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ել նել հա սա րա կու թյան մեջ հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած 
բա րո յա կան և է թի կա կան կա նոն նե րի դիր քե րից, այն պի սի կա տե գո րի ա նե րի մա սին պատ-
կե րա ցում ե րից, ի նչ պի սիք են ար դա րու թյու նը, պա տի վը, բա րին ու չա րը և այլն: Հա կա բա-
րո յա կան վար քագ ծի դրս ևո րում ե րից է խա բե ու թյու նը, դա վա ճա նու թյու նը, խար դա վան քը, 
պահ պա նու թյան վս տահ ված փո ղե րը վատ նե լը, բամ բա սանք ներ տա րա ծե լը, ա մուս նա կան 
դա վա ճա նու թյու նը և այլն (…)»12,

«(…) [Ա]ն ձի նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս դա տա րա նը ան ձին 
մեղ սագր վող հան ցա գոր ծու թյան՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի ու 
բնույ թի, ի նչ պես նաև պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք նե րի 
հա մա տեքս տում  պետք է պատ շաճ գնա հատ ման են թար կի նաև հան ցան քի կա տա րու մից 
ա ռաջ և դրա ըն թաց քում տու ժո ղի դրս ևո րած վար քա գի ծը: Նշ ված հան գա ման քի գնա հա տու-
մը կար ևոր է հան ցա վո րի և տու ժո ղի վար քագ ծի հնա րա վոր փոխ պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը և 
հան ցա վոր վար քագ ծի մե խա նիզ մում տու ժո ղի դե րա կա տա րու թյու նը պար զե լու հա մար (…)»13,

«(…) [Ց]ան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն հան ցա վո րի և ո րո շա կի ի րադ րու թյան փոխ ներ-

9 Տե՛ս ՀԽՍՀ քրե ա կան օ րենսգրք գի 101-րդ հոդ վա ծը:
10 « Հար ցը, թե որ վի րա վո րան քը պետք է հա մար վի ծանր, պետք է ո րոշ վի գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի հա մա-
տեքս տում: Ը նդ ո րում պետք է հաշ վի առ նել, թե որ քա նով է ձևը և բնույ թը, ո րոն ցով ար տա հայտ վել է վի րա վո րա-
կան գոր ծո ղու թյու նը հա կա սում կո մու նիս տա կան բա րո յա կա նու թյան նոր մե րին»: См՝ Уголовное право, Особенная 
часть, Юридическая литература; Москва, 1969, ст.- 157:
11 Տե՛ս ՀՀ Քրե ա կան ի րա վուն քի Հա տուկ մա սի դա սա գիրք բու հե րի հա մար, Ե ՊՀ-2009, էջ 108:
12 Տե՛ս Խա չիկ Ղա զա րյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2010 թվա կա նի հու լի սի 23-ի թիվ Ե ԷԴ/0138/01/09 ո րոշ-
ման 16-րդ կե տը:
13 Տե՛ս Նիկոլայ Չաքմազյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 
որոշման 16-րդ կետը:
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գոր ծու թյան ար դյունք է, հետ ևա բար հան ցա վոր վար քագ ծի մե խա նիզ մում վճ ռո րոշ դե րը 
պատ կա նում է ոչ մի այն հան ցա վո րին, այլև կոնկ րետ ի րադ րու թյա նը, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մաս է 
կազ մում նաև տու ժո ղի վար քա գի ծը: Այլ կերպ ա սած՝ հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա ճախ 
պայ մա նա վոր ված են լի նում ոչ թե նրա ան ձնա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, հա կում-
նե րով կամ ձգ տում ե րով, այլ տու ժո ղի վար քագ ծով: Մաս նա վո րա պես, տու ժողն իր սադ րիչ` 
հա կաօ րի նա կան կամ հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով ո րոշ դեպ քե րում նպաս տում է հան ցա-
վոր ի րադ րու թյան ստեղծ մա նը` «դր դե լով» այլ ան ձի կամ ան ձանց կող մից հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լուն: Նման դեպ քե րում վեր ջինս հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի և հետ ևանք նե րի 
ա ռա ջաց ման հար ցում բա վա կա նին ակ տիվ դե րա կա տա րու թյուն է ցու ցա բե րում և հան ցա վոր 
վար քագ ծի մե խա նիզ մում « մեղ քի» հա մե մա տա բար մեծ չա փա բա ժին ու նի, ին չը պետք է հա-
մար ժեք գնա հա տա կա նի ար ժա նա նա դա տա րա նի կող մից պա տիժ նշա նա կե լիս և այն պայ-
մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հար ցը լու ծե լիս: Բա ցի դրա նից՝ կոնկ րետ ի րադ րու թյան վեր լու ծու-
թյան ըն թաց քում տու ժո ղի վար քագ ծի հա մա կող մա նի և օբյեկ տիվ գնա հա տու մը թույլ է տա լիս 
բա ցա հայ տել հան ցա գոր ծու թյան շար ժա ռիթ նե րը, հան ցա վո րի դի տա վո րու թյան ու ղղ վա ծու-
թյու նը և պա տիժ նշա նա կե լիս ո րո շել հան ցա վո րի ան ձի և նրա ա րար քի հան րային վտան գա-
վո րու թյան ի րա կան աս տի ճա նը»14: 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա յաց րած նա խա դե պային պրակ տի կան նույն պես 
փաս տում է տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նու թյան ի րա վա կան գնա հատ ման կարևո-
րու թյու նը հան ցա գոր ծի պատ ժի և պա տաս խա նատ վու թյան հար ցե րը լու ծե լիս, բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել տու ժո ղի հա մա-
պա տաս խան վար քագ ծով: Ը նդ ո րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը տա լիս է հա կա բա րո յա կա նու-
թյան գնա հատ ման հս տակ չա փա նիշ ներ՝ հղում ա նե լով հա սա րա կու թյան մեջ հա մընդ հա նուր 
ճա նա չում գտած բա րո յա կան և է թի կա կան կա նոն նե րին:

 Հատ կան շա կան է նաև այն հան գա ման քը, որ Նոր օ րեն քում կան ձևա կեր պումն եր, ո րոնք 
հղում են ա նում բա րո յա կան նոր մե րին: Այս պես, օ րի նակ՝ խու լի գա նու թյան հան ցա կազ մի դիս-
պո զի ցի ա յում օգ տա գործ վել է հետ ևյալ ձևա կեր պու մը. « Խու լի գա նու թյու նը` հա սա րա կու թյան 
նկատ մամբ ան հար գա լից կամ ի րա վա կան կամ բա րո յա կան նոր մե րի նկատ մամբ բա ցա հայտ 
ար հա մար հա կան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լը (…)»15:

 Հարց է ա ռա ջա նում, ե թե նա խագ ծի հե ղի նակ նե րի նպա տա կը Նոր օ րենքն ա վե լի ո րո-
շա կի աց նելն էր, և բա րո յա կան նոր մե րի ի բր տա րըն կալ ման խն դի րը կար գա վո րելն էր, ա պա 
ի նչ պես է ստաց վել, որ նույն օ րենսգր քի մեջ այ նու ա մե նայ նիվ օգ տա գործ վել է բա րո յա կան 
նոր մե րի հաս կա ցու թյու նը, ա վե լին՝ այն օգ տա գործ վել է հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի 
տար րի նկա րագ րու թյան մեջ, և է ա կան նշա նա կու թյուն է ու նե նա լու խու լի գա նու թյան հան ցա-
կազ մի առ կա յու թյա նը հար ցը ո րո շե լիս:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում, գնա հա տե լով Քրե ա կան օ րենսգր քում մատ նան շած փո փո-
խու թյուն նե րի կա տար ման հան գա ման քը, ու նենք մտա վա խու թյուն, որ ի րա կա նում նա խագծի 
հե ղի նակ նե րը փոր ձել են ա մեն գնով հա մա պա տաս խա նեց նել քրե ա կան նոր օ րենս գիր քը 
Ստամ բու լյան Կոն վեն ցի ային, ո րի հա մա ձայն՝ « Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պետք է ա պա-

14 Տե՛ս Մհեր Ախնոյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2015 թվականի հունիսի 5-ի թիվ ՍԴ3/0174/01/14 որոշման 
15-րդ կետը:
15 Տե՛ս Նոր օրենքի 297-րդ հոդվածի 1-ին մասը:
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հո վեն, որ պես զի մշա կույ թը, սո վո րույ թը, կրո նը, ա վան դույ թը կամ այս պես կոչ ված “պա տի վը” 
չվ կա յա կոչ վեն սույն Կոն վեն ցի այի ա ռար կա հան դի սա ցող բռ նու թյան որ ևէ գոր ծո ղու թյուն ար-
դա րաց նե լու հա մար»16:

 Ե թե այդ պես է, ա պա այն պայ ման նե րում, ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի վա-
վե րաց րել նշ ված կոն վեն ցի ան, նշ ված կոն վեն ցի այի հա սա րա կու թյան կող մից ա ռա վել ա նըն-
դու նե լի դրույթ նե րը քրե ա կան օ րեն քի կար ևո րա գույն կար գա վո րումն ե րի մեջ ար հես տա կա-
նո րեն նե րար կե լը չի կա րող ըն դու նե լի հա մար վել: Այս փո փո խու թյուն նե րը զր կե լու են ՀՀ 
ի րա վա պահ մար մին նե րին և դա տա րան նե րին ար դա րա ցի ու օբյեկ տիվ ո րա կումն եր տալ վե-
րոնշ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կա տա րած ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րին՝ ար հես տա կա նո-
րեն ստի պե լով փաս տա ցի հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ չներ կա յաց նող կամ չն չին վտանգ 
ներ կա յաց նող ան ձի, օ րի նակ՝ ա մուս նա կան դա վա ճա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված ա ֆեկ տիվ 
վի ճա կում սպա նու թյուն կա տա րած կնոջ գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րա կել նույն հոդ վա ծով և նույն 
պա տի ժը սահ մա նել, ին չը որ, օ րի նակ, շա հա դի տա կան նպա տակ նե րով սպա նու թյուն կա տա-
րած ան ձի նկատ մամբ:

 Կար ծում եմ, պետք չէ լի նել քրե ա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ, հաս կա նա լու հա մար, որ 
նմա նօ րի նակ փո փո խու թյուն ներն ա նըն դու նե լի են: Դրանք խարխ լում են քրե ա կան ի րա-
վուն քի հի մունք նե րը, վտան գում ար դա րու թյան և հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րո րեն ամ-
րագրված սկզ բունք նե րը17: Լուրջ վտանգ է ստեղծ վում, որ, դա տա րան նե րը շղ թայ ված լի-
նե լով Նոր օ րեն քի պա հանջ նե րով, ստիպ ված են լի նե լու տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար-
քագ ծով պայ մա նա վոր ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար ոչ հա մա չափ խիստ պա տիժ ներ 
տալ՝ խե ղե լով մարդ կանց ճա կա տագ րե րը և հե ղի նա կազր կե լով դա տա կան իշ խա նու թյու նը: 
Ո ւս տի գտ նում ե նք, որ ան հրա ժեշտ է հրա ժար վել Նոր օ րեն քի այն բո լոր փո փո խու թյուն նե-
րից, ո րոնք ու ղղ ված են տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան վար քա գի ծը ար տո նյալ հան ցա կազ մե րից 
հա նե լուն, նշված մեղ մաց նող հան գա ման քը վե րաց նե լուն և այդ ճա նա պար հով ՀՀ քրե ա կան 
օ րենս գիր քը ար հես տա կա նո րեն Ստամ բու լյան կոն վեն ցի ային հա մա պա տաս խա նեց նե լուն: 
Ա նհրա ժեշտ է հրա ժար վել նաև բռ նու թյամբ դրս ևոր ված վե րո հի շա տակ ված հան ցա կազ մե-
րում մեր ձա վոր ազ գա կա նի կող մից կա տար ված լի նե լը որ պես ո րա կյալ հատ կա նիշ սահ մա նե-
լուց, քա նի որ դրա նից ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյու նը ա ռեր ևույթ չի բարձ րա նում: 

Annotation. The article discusses the changes introduced to the new Criminal Code of the Republic of Armenia 
related to the requirements of the Istanbul Convention. In particular, innovations are criticized that they do not allow 
the anti-moral behavior of the victim to be taken into account, when qualifying criminal acts, and also considered as a 
mitigating circumstance. The article also refers to the problem of introducing a new qualifying element of the murder 
- committed by a close relative, who is also considered a spouse. Examples are given pointing the disproportion of 
punishments under the new criminal code. For example, to the time of printing this article, murder in a state of passion 
caused by adultery is punished from three months to four years, however, after the entry into force of the new Criminal 
Code of the Republic of Armenia, the punishment for this crime will be from 14 to 20 years in prison or life imprisonment.

16 Տե՛ս Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին 
Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը:
17 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության 71-րդ, 78-րդ հոդվածները:
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения, внесенные в новый Уголовный кодекс Республики Ар-
мения, связанные с требованиями Стамбульской конвенции. В частности, критикуются нововведения, не позво-
ляющие учитывать антинравственное поведение потерпевшего при квалификации преступных деяний, а также 
рассматривать такое поведение в качестве смягчающего обстоятельства. В статье также затрагивается проблема 
введения нового квалифицирующего признака убийства – преступление, совершенное близким родственником, 
которым считается также супруг. Приведены примеры, показывающие несоразмерность наказаний по новому 
уголовному кодексу. Например, на момент печати этой статьи лицу, совершившее убийство в состоянии аффекта в 
результате супружеской неверности, выносится наказание от трех месяцев до четырех лет, однако после вступле-
ния в силу нового УК РА наказание за это преступление составит от 14 до 20 лет лишения свободы или пожизнен-
ное лишение свободы.

 Բա նա լի բա ռեր - քրե ա կան ի րա վունք, ՀՀ նոր քրե ա կան օ րենս գիրք, Ստամ բու լյան կոն վեն ցի ա, տու ժո ղի 
հա կա բա րո յա կան վար քա գիծ:

Keywords: criminal law, new Criminal Code of RA, Istanbul Convention, antimoral behavior of the victim.
Ключевые слова: уголовное право, новый Уголовный кодекс РА, Стамбульская конвенция, антиморальное 

поведение потерпевшего.

Ա. Սար դա րյան - Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, փաս տա բան, էլ. հաս ցե՝ sardarian@mail.ru:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 22.01.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 22.01.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 

ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, փաս տա բան Գ. Գևոր գյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
25.01.2022 թ.:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/CRIMINAL PROCEDURE/УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ՊԱ ՊՈՅԱՆ 
ԵՊՀ, Ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րոս,
ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ, փաս տա բան, 
«Ա ՐԱՏ ՏԱ ՔԸՆ ՍԱԼ ԹԻՆԳ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյան 
ըն կե րու թյան ի րա վա խորհր դա տու 
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ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

PROBLEMS OF EXPERIENCE OF MOBILE EXPERIENCE AND DATA 
RECEIVED AS A RESULT

ПРОБЛЕМЫ ЗНАЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫХ

Ան լար տեխ նո լո գի ա նե րի և շար ժա կան սար քե րի ի հայտ գա լը հս կա յա կան փո փո խու-
թյուն ներ են կա տա րել մեր կյան քում: Բջ ջային հե ռա խոս նե րի վեր ջին տեխ նո լո գի ա կան ա ռաջ-
խա ղա ցումն ե րը և « խե լա ցի» հե ռա խոս նե րի զար գա ցու մը հան գեց րել են բջ ջային հե ռա խո սի 
օգ տա գործ ման և կախ վա ծու թյան ա ճին: Այդ մա սին է ին վկա յում նաև «Է րիք սոն» ըն կե րու-
թյան գոր ծա դիր տնօ րեն Հանս Վեստ բեր գի կող մից 2010 թվա կա նին կա տար ված կան խա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

77

տե սումն ե րը, ո րոնք մինչև 2020 թվա կա նը 50 մի լի արդ սարք կմի աց վի ցան ցին` այժմ հինգ 
մի լի ար դի հա մե մատ1: Այն հաս տա տում է ա վե լի վաղ ար ված կան խա տե սու մը, որ մինչև 2020 
թվա կա նը բջ ջային հե ռա խոս նե րը կլի նեն թվային հա ղոր դակ ցու թյան ա ռաջ նային սար քե րը2: 
Չնա յած փոքր չափ սե րին, սմարթ ֆոն ներն ի վի ճա կի են կա տա րել շատ ա ռա ջադ րանք ներ` ու-
ղար կել ան ձնա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ, լու սան կար ներ և տե սա նյու թեր նկա րել, առ ցանց 
գնումն եր և բան կային գոր ծարք ներ կա տա րել, սա կայն բջ ջային սար քերն օգ տա գործ վում են 
նաև հան ցա վոր նպա տակ նե րով, օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային փոս տով խար դա խու թյուն, տեքս-
տային հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ո տնձ գու թյուն ներ կա տա րե լը, ի նչ պես նաև ա հա բեկ-
չու թյու նը և թմ րա նյու թեր վա ճա ռե լը3: 

Հե ռա խոսն այլևս մեզ ու ղ ղա կի ո րեն կա պում է այ լոց հետ, ե րբ մենք մի ջանձ նային աշ-
խար հից աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ վում են թվայի նի, ար դյուն քում ո չինչ մաս նա վոր չի մնում, 
ու ս տի սմարթ ֆո նում առ կա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը տրա մադ րում են տե ղե կատ վու թյան 
«ոս կու հանք», ո րը կա րող է օգ տա կար լի նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու թյան հա մար: Բջ-
ջային հե ռա խոս նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, պատ կա նում են մեկ ան ձի, հետ ևա բար դրա վեր-
լու ծու թյու նը կա րող է բա ցա հայ տել բազ մա թիվ ան ձնա կան տե ղե կու թյուն ներ: Ի րա վա կան 
միտ քի կող մից ձևա վոր վել է տե սա կետ, որ սմարթ ֆոն նե րում գտն վող տե ղե կատ վու թյան աղ-
բյուր նե րը կա րող են լի նել տեքս տային հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, զան գե րի տե ղե կա մա տյան-
նե րը, հե ռա խո սա հա մար նե րի ցու ցա կը, էլ. փոս տի հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, զն նարկ չի պատ-
մու թյու նը, զրույ ցի տե ղե կա մա տյան նե րը և նույ նիսկ GPS հե տագ ծի կե տե րը4: Հետ ևա բար, 
բջ ջային սարքն այժմ հս կա յա կան զգա յուն տվյալ նե րի պա հեստ է: 

Ակ ներև է, որ սմարթ ֆոն նե րում պահ վում են տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա-
գործ վել ի րա վա պահ նե րի կող մից որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ար դյու նա-
վետ մի ջոց ներ: Այս հան գա մանքն ի նք նին հան գեց րել է բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյուն-
նե րի է վո լյու ցի այի, ո րը թվային դա տա կան փոր ձաքն նու թյան ճյուղ է, զբաղ վում է բջ ջային 
սար քից տվյալ նե րի ստաց մամբ5:

 Հարկ է նկա տել, որ բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյու նը թվային փոր ձաքն նու թյան այն 
տե սակն է, ո րը տար բեր վում է հա մա կարգ չային փոր ձաքն նու թյու նից, քա նի որ շար ժա կան 

1 Տե՛ս Higginbotham S. Ericsson CEO Predicts 50 Billion Internet Connected Devices by 2020 2010. Available from: 
https://gigaom.com/2010/04/14/ericsson-sees-the-internet-of-things-by-2020/, (դիտ վել է 15.12.2021 թ.)։ 
2  Տե՛ս Brodkin J. Mobile phones to be primary Internet device by 2020, experts predict 2008. Available from: http://
www.networkworld.com/article/2271392/lan-wan/mobile-phones-to-be-primary-internet-device-by2020—experts-pre-
dict.html, (դիտ վել է 20.12.2021 թ.): 
3 Տե՛ս Ali A., Razak S.A., Othman S.H., Mohammed A., editors. Towards Adapting Metamodeling approach for the 
Mobile Forensics Investigation Domain. International Conference on Innovation in Science and Technology (lICIST); 2015; 
UniversitiTeknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia:
4 Տե՛ս Alexios Mylonas, Vasilis Meletiadis, Bill Tsoumas, Lilian Mitrou and Dimitris Gritzalis, “Smartphone Forensics: A 
Proactive Investigation Scheme for Evidence Acquisition.”, a chapter in Information Security and Privacy Research, էջ 
249-260, Springer Berlin Heidelberg, 2012: 
5 Տե՛ս H. Rohit,T. Bommisetty Forensics. A hands-on guide to mastering mobile forensics for the iOS, Android, and the 
Windows Phone platforms Second Edition 2016 էջ 25:  
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սար քերն ու նեն ներ կա ռուց ված կա պի հա մա կարգ, ո րն օգ տա կար է գտն վե լու վայ րի հետ 
կապ ված տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար6: 

Այս պի սով, բջ ջային հե ռա խո սի փոր ձա գի տա կան վեր լու ծու թյունն ըն դուն ված մե թոդ նե-
րի մի ջո ցով՝ բջ ջային հե ռա խո սից թվային ա պա ցույց նե րը վե րա կանգ նե լու գի տու թյունն է: 
Բջջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյու նը գի տե լիք նե րի և պրակ տի կայի բնա գա վառ է, ո րի նպա-
տակն է՝ բարձ րո րակ, փաս տա կան, հա մա պա տաս խան և վա վե րա կան ա պա ցույց ներ ձեռք 
բե րել ու այդ պի սով օ ժան դա կել ի րա վա պահ մար մին նե րին: Բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու-
թյունն ի րա կա նաց վում է հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում 
բջ ջային սար քից տվյալ նե րի ա ռգ րա վու մը, պահ պա նու մը, ո րոնց վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
ստաց վում են ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են հա ջո ղու թյամբ օգ տա գործ վել ի րա վա պահ մար-
մին նե րի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն ներ բա ցա հայ տե լու հա մար7: ՀՀ-ու մ ևս ի րա կանց վում են 
բջ ջային սար քե րից տվյալ նե րի ստաց մանն ու ղղ ված փոր ձաքն նու թյուն ներ8: 

Այ նու հան դերձ, թվային փոր ձա գի տա կան հան րու թյու նը կանգ նած է մշ տա կան մար տահ-
րա վե րի ա ռջև ի րա զեկ լի նե լու այն վեր ջին տեխ նո լո գի ա նե րին, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ-
վել հե տաքն նու թյան մեջ ան հրա ժեշտ բա ցա հայ տումն եր կա տա րե լու հա մար9: Այլ խոս քով՝ 
ի րա վա պահ մար մին նե րը կա րող են մար տահ րա վեր նե րի հան դի պել՝ սմարթ ֆո նում պահ վող 
կար ևոր տե ղե կատ վու թյան և կեն սա կան տվյալ նե րի կորս տի հար ցում: Սմարթ ֆոն նե րի դա-
տա կան փոր ձաքն նու թյու նը, որ պես թվային փոր ձաքն նու թյուն նե րի կար ևոր ձև, դար ձել է տե-
ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան ո լոր տում հե տա զո տու թյուն նե րի նոր ու ղ ղու թյուն: 

Այս հոդ վա ծում մենք փորձ կա նենք ներ կա յաց նել, թե ի նչ պես ու սումն ա սի րել և վեր լու-
ծել սմարթ ֆոն նե րում առ կա տվյալ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով ար դի տեխ նո լո գի ա կան մե թոդ նե րը 
և մի ջոց նե րը: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տար բեր հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե-
րը վեր լու ծե լով՝ կա րող ե նք հա վաս տել, որ փոր ձաքն նու թյան այս տե սա կի խն դիր նե րի վեր 
հան ման հա մար ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել սմարտ ֆո նի հայտ նա բե րու-
մից մինչև դրա նում առ կա տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն փու լերն՝ ան հրա ժեշտ ու շադ րու թյամբ: 
Հոդ վա ծի հա ջոր դող հատ վա ծը կն վի րենք վե րը նշ ված բո լոր հար ցե րին՝ ա վե լի ման րա մասն 
անդրա դարձ կա տա րե լուն: 

Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան եվ րո պա կան գոր ծա կա լու թյան (ENISA), 2015 թվա կա-
նի հրա տա րա կած ու ղե ցույ ցում նշ վում է, որ բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյու նը և ը նդ հա-
նուր առ մամբ թվային հե տա զո տու թյուն նե րը կա րող են բա ժան վել մի քա նի փու լե րի՝ բջ ջային 
սար քի ա ռգ րա վում և տվյալ նե րի ձեռք բե րում, քն նու թյուն և վեր լու ծու թյուն, պատ ճա ռա բա նու-

6 Տե՛ս https://www.tutorialspoint.com/python_digital_forensics/python_digital_mobile_device_forensics.htm:    
7 Տե՛ս "Mobile Threats Incident Handling" European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), էջ 10, 
2015:
8 Տե՛ս http://www.nbe.am/, « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո», (դիտ վել է 25.11.2021 թ.):  
9 Տե՛ս http://gcn.com/Articles/2014/06/16/forensics-technology-race.aspx?Page=2 http//Jackson, W., Can digital forensics 
keep up with Smartphone Tech, (դիտ վել է 10.12.202 1թ.):
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թյուն և զե կու ցում10: Այս պի սով, գի տա կան և փոր ձա գի տա կան հան րու թյունն ա ռանձ նաց նում 
են փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման հետ ևյալ փու լե րը՝ ա ռգ րա վում, պահ պա նում, ձեռք բե-
րում, փոր ձաքն նու թյուն, ի նչ պես նաև վեր լու ծու թյուն և ներ կա յա ցում11: 

Շար ժա կան սար քի ա ռգ րավ ման փու լը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ բջ ջային 
հե ռա խոս նե րը հան դես են գա լիս, որ պես մատ նա հետ քե րի և այլ կեն սա բա նա կան հետ քե րի 
ա պա ցույ ցի լավ աղ բյուր ներ, ու ս տի կար ծում ե նք, որ ան հրա ժեշտ է խու սա փել այլ հետ քա բա-
նա կան տվյալ նե րի կորս տից: Ակ ներև է, որ ա պա ցույց նե րի պահ պա նու մը թվային փոր ձաքն-
նու թյան ո լոր տում խիստ կար ևոր է, քա նի որ պահ պա նե լով ա պա ցույց նե րի ստաց ման շղ թայի 
ամ բող ջա կա նու թյու նը քն նու թյան ըն թաց քում, կա րող ե նք ո րո շել գոր ծի դրա կան ել քը: 

Թ վային ա պա ցույց նե րը պահ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է փաս տաթղ թա վո րել՝ սմարթ-
ֆո նի ա ռգ րա վու մից մինչև դրան ցից ստաց ված տվյալ նե րի ներ կա յա ցում, ի նչ պի սիք ե ն՝ քն նի-
չի ա նու նը, ա ռգ րավվ ման ժա մա նա կը և ամ սա թի վը յու րա քան չյուր քայ լի ըն թաց քում, ա պա-
ցույց նե րի տե ղա փոխ ման այլ ման րա մաս նե րը: Ա պա ցույց նե րի պահ պան ման փու լում քն նի չը 
պետք է պահ պա նի բջ ջային հե ռա խոս սարքն իր սկզբ նա կան վի ճա կում: Սա նշա նա կում է, որ 
ոչ մի տվյալ չպետք է փո փո խու թյան են թարկ վի հան ցա գոր ծու թյան վայ րը պահ պա նու թյան 
առ նե լուց հե տո12: Ա նհ րա ժեշտ է նշել՝ սար քի կար գա վի ճա կը, ան կախ նրա նից ան ջատ ված է, 
թե մի աց ված: Ե թե այն մի աց ված է, ա պա ան հրա ժեշտ է ստու գել մարտ կո ցի կար գա վի ճա-
կը, ցան ցի կար գա վի ճա կը: Հնա րա վոր է, որ հան ցա գոր ծը կա րող է հե ռա կա կեր պով ջն ջել 
տվյալ նե րը կամ որ ևէ՝ նոր գոր ծո ղու թյուն կա րող է ազ դել առ կա տվյալ նե րի մեջ փո փո խու-
թյուն ներ մտց նե լու հար ցում: Մեծ Բրի տա նի այի ոս տի կա նու թյան գլ խա վոր սպա նե րի ա սո ցի-
ա ցի ան (ACPO) մշա կել է հա մա կարգ չային է լեկտ րո նային ա պա ցույց նե րի հա մար ու ղե ցույց, 
ո րը պա րու նա կում է այդ պի սի ա պա ցույց նե րի վար ման կա նոն ներ: 

Ու ղե ցույ ցում ա ռա ջարկ վում է, որ բջ ջային հե ռա խո սը պետք է մե կու սաց ված լի նի ցան-
ցից` սար քը ան ջա տե լով կամ այն վա հա նով ա պա հով կոն տեյ նե րով տե ղադ րե լով, որ պես զի 
ան ցան կա լի փո փո խու թյուն ներ չլի նեն, ին չը կա րող է վտան գել կար ևոր տե ղե կատ վու թյու նը: 
Այս պի սով, ա ռա ջին քայ լը պետք է լի նի բջ ջային սար քը ցան ցից մե կու սաց նե լը13: Տվյալ նե րի 
ձեռք բեր ման փու լը սկս վում է այն ժա մա նակ, ե րբ սար քը ստաց ված է փոր ձա գի տա կան լա բո-
րա տո րի ա` պատ շաճ պահ պա նու մից, փա թե թա վո րու մից և փո խադ րու մից հե տո: Այս փու լում 
փոր ձա գե տի ա ռա ջադ րանքն է ձեռք բե րել բջ ջային հե ռա խո սից տվյալ նե րը: Կան մի քա նի 
ե ղա նակ ներ, ո րոնք կա րե լի է կի րա ռել գնա հա տե լով առ կա ի րա վի ճա կը: Փոր ձա գե տը կա րող 

10 Տե՛ս "Mobile Threats Incident Handling" European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), էջ 15, 
2015: 
11 Տե՛ս W. Jansen and R Ayers, “Guidelines on Cell Phone Forensics,”National Institute of Standards and Technology 
NIST, Technology Administration, U.S. Department of Commerce, USA, Tech. Rep. NIST Special Publication 800-101, 
2007:  
12 Տե՛ս http://ec.europa.eu/anti_fraud “Guidelines on Digital Forensic Procedures for OLAF Staff” from 1 January 201, 
(դիտ վել է 20.12.2021 թ.):   
13 Տե՛ս A. Zareen and S. Baig, “Mobile Phone Forensics Challenges, Analysis and Tools Classification,” in 5th Int. Workshop 
on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering (SADFE.2010):    
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է հե ռաց նել SIM քար տը, ան ցնել «Ինք նա թիռ» ռե ժի մին: Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ գրե թե 
ան հնար է հա մա գոր ծակ ցել բջ ջային սար քի հետ, ա ռանց այն գոր ծար կե լու: 

Բջ ջային սար քի փոր ձաքն նու թյան վեր լու ծու թյան հիմն ա կան դր դա պատ ճառն այն է, որ 
ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը հան վեն սար քից: Հետ ևա բար, ար դյու նա վետ վեր լու ծու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, թե ի նչ պի սի տվյալ ներ են պահ վում սար քում, որ տեղ է այն պահ վում, 
ի նչ պես է այն պահ վում, և այն ֆայ լե րի հա մա կար գե րի ման րա մաս նե րը, ո րոնց վրա պահ վում 
են տվյալ նե րը: Այս գի տե լի քը շատ կար ևոր է փոր ձա գե տի հա մար՝ ի րա զեկ ո րո շում կա յաց-
նել, թե որ տեղ պետք է փնտ րել տվյալ նե րը և այն մե թոդ նե րը, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել 
տվյալ նե րը հա նե լու հա մար: 

Ըստ փոր ձա գի տա կան հան րու թյան տվյալ նե րի ձեռք բե րու մը սմարտ ֆոն նե րից ի րա կա-
նաց վում է հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով. 

1. Իբրև օգ տա գոր ծող (ձեռ քի) տվյալ նե րի ձեռք բե րում. այս տե սա կի ձեռք բեր ման 
մեջ դա տա կան փոր ձաքն նու թյու նը հա վա քում է ա պա ցույց նե րը բջ ջային սար քից ձեռ քով՝ այն 
օգ տա գոր ծե լով այն պես, ի նչ պես սո վո րա կան օգ տա գոր ծո ղը14: Փոր ձաքն նու թյան այս ե ղա-
նա կը հազ վա դեպ է կի րառ վում, քա նի որ շատ շար ժա կան սար քեր ու նեն գաղտ նա բառ կամ 
այլ ան վտան գու թյուն կոդ: Տվյալ նե րի կորս տի մեծ հա վա նա կա նու թյուն է առ կա այս մե թո դի 
կի րառ ման դեպ քում: 

2. Ֆի զի կա կան ե ղա նակ նե րով տվյալ նե րի ձեռք բե րում. այս տե սա կի ձեռք բեր ման 
դեպ քում դա տա կան փոր ձաքն նու թյու նը փոր ձում է պատ ճե նել բջ ջային սար քի ամ բողջ ֆի-
զի կա կան պա հես տը («Flash» հի շո ղու թյուն)15: Այս ձեռք բե րու մը քն նի չին հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հայտ նա բե րե լու ջնջ ված ֆայ լերն ու տվյալ նե րը՝ ո րոշ տեխ նի կա կան գոր ծիք նե րի օգ-
նու թյամբ: 

3. Տրա մա բա նա կան ե ղա նակ նե րով տվյալ նե րի ձեռք բե րում. ա պա ցույց նե րի ստաց ման 
ե րեք տե սակ նե րից տրա մա բա նա կա նը դիտ վում է որ պես ա մե նաա րագ, նվա զա գույ նը ներ-
խու ժող, բայց ա ռա վել սահ մա նա փակ: Այն ստեղ ծում է օգ տա գոր ծո ղի հա մար մատ չե լի ֆայ լե-
րի պատ ճեն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ հե ռա խո սա գիր քը, զան գե րը, հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, ո րոշ 
ծրագ րի տվյալ նե րը և այլ տվյալ ներ, ո րոնք կա րող եք ա կն կա լել «iTunes»-ից կամ «Android»-ի 
կրկ նօ րի նա կից: 

4. Ֆայ լային հա մա կար գի վե րա կանգն ման մի ջո ցով տվյալ նե րի ձեռք բե րում. տրա մա-
բա նա կան ար դյուն քը չի ար տա ցո լում ջնջ ված ֆայ լե րում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը: «IOS» և 
«Android» օ պե րա ցի ոն հա մա կար գե րի դեպ քում տվյալ նե րի բա զա նե րը «SQLite» ձևա չա փով 
են: Ե րբ տվյալ նե րի բա զան ջնջ վում է, այն պար զա պես նշ վում է հի շո ղու թյան մեջ և չի հան-
վում: Ֆայ լային հա մա կար գի ձեռք բեր ման դեպ քում նույ նիսկ այդ ջնջ ված տվյալ նե րի բա զա-

14 Տե՛ս https://ec.europa.eu/ /ecn/ecn_recommendation__digital_evidence_en.pdf, (դիտ վել է 30.12.2021 թ.):  
15  Տե՛ս W., Ayers, R. (2007) Guidelines on Cell Phone Forensics, National Institute of Standards and Technology special 
publication 800-101, May 2007, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-101/SP800-101.pdf, (դիտ վել է 20.12.2021 
թ.): 
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նե րը կա րող են հան վել հի շո ղու թյու նից: 
5. Կո պիտ մի ջոց նե րով տվյալ նե րի ձեռք բե րում. տվյալ նե րի ձեռք բեր ման այս ե ղա նա կի 

դեպ քում փոր ձա գե տը օգ տա գոր ծում է « Փոր ձու թյուն և սխալ» մե թո դը, որ տեղ ճիշտ գաղտ-
նա բառ ձեռք բե րե լու հա մար փոս տային ծած կագ րե րի շար քը 0000-ից 9999-ին ու ղարկ վում է 
բջ ջային սարք: Կան ո րոշ տեխ նի կա կան գոր ծիք ներ և «python» գրու թյուն ներ, ո րոնք օգ նում 
են մեզ բջ ջային սար քի ան ձնագ րե րը ձեռք բե րել: Կո դը կոտ րե լուց հե տո բջ ջային հե ռա խո սում 
առ կա տվյալ նե րի ձեռք բե րու մը դառ նում է հա սա նե լի է16: 

Հարկ է նկա տել, որ բջ ջային սար քե րից տվյալ նե րի ստա ցու մը կա տար վում է տեխ նի կա-
կան մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ, ի սկ ստաց ված տվյալ ներն ու նեն թվային բնույթ, այ սինքն՝ 
տե ղե կատ վու թյուն և տվյալ ներ, ո րոնք պահ վում, ստաց վում կամ փո խանց վում են է լեկտ-
րո նային սար քի մի ջո ցով:

 ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քրեա-
կան գոր ծով ա պա ցույց ներ են ցան կա ցած փաս տա կան տվյա լը, ո րոնց հի ման վրա օ րեն քով 
ո րոշ ված կար գով հե տաքն նու թյան մար մի նը, քն նի չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը պար զում են 
քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ա րար քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, այդ 
ա րար քը կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյա լի կող մից կա տա րե լը կամ չկա տա րե լը և մե ղադ րյա լի 
մե ղա վո րու թյու նը կամ ան մե ղու թյու նը, ի նչ պես նաև գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ17: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում՝ որ պես ա պա ցույ ցի տե սակ-
ներ նշ վում ե ն՝ (...) փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը և ի րե ղեն ա պա ցուց նե րը, քնն չա կան և 
դա տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը, այլ փաս տաթղ թե րը: 

Այս հա մա տեքս տում հարց է ծա գում, թե բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում 
ստաց ված տվյալ ներն ա պա ցույց նե րի որ տե սա կին են պատ կա նում՝ ը ստ քրե ա կան դա տա վո-
րու թյան օ րենսգր քի, մաս նա վո րա պես դրանք փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն չենք կա րող 
դի տել, քա նի որ ը ստ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի՝ փոր ձա-
գե տի եզ րա կա ցու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է գրա վոր շա րադր ված հետ ևու թյուն ներ, որ-
տեղ փոր ձա գե տը հա տուկ գի տե լիք նե րի կի րառ մամբ կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի հի-
ման վրա պա տաս խա նում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմն ի ա ռա ջադ րած հար ցե րին, այս 
պայ ման նե րում փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց վում է, ա ռա վե լա պես տվյալ նե րի բջ ջային սար-
քից ար դյու նա հան ման նպա տա կով, ու ս տի փոր ձա գե տի կող մից հա տուկ գի տե լիք նե րի գոր-
ծադ րու մը պայ մա նա վոր վում է տեխ նի կա կան մի ջոց ներ գոր ծադ րե լու կա րո ղու թյամբ, ու ս տի 
տրա մա բա նա կան եզ րա հանգ ման ար դյունք չէ, ար դյուն քում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն 
ա պա ցույ ցի տե սա կի մեջ բո վան դա կային ի մաս տով չի ըն կալ վում: Խն դիրն ա ռա վել բար դա-
նում է ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի բո վան դա կու թյան մեկ նա բան ման դեպ քում, մաս նա վո րա պես՝ 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 105-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի րե ղեն ա պա ցույց ներ են այն 

16 Տե՛ս Willassen, S.Y. (2003) Forensics and the GSM mobile telephone system, International Journal of Digital Evidence, 
Spring 2003, Vol. 2, No. 1., pp: 12-24։ 
17 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, ըն դուն վել է 01.07.1998 թ., ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55)
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ա ռար կա նե րը, ո րոնք հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք են ծա ռայել կամ ի րենց վրա հան ցա գոր-
ծու թյան հետ քեր են պահ պա նել, կամ հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի օբյեկտ ներ են ե ղել, 
ի նչ պես նաև հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված դրա մը, այլ ար ժեք նե րը և մյուս բո լոր 
ա ռար կա նե րը, ո րոնք կա րող են հան ցա գոր ծու թյու նը հայտ նա բե րե լու, գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը պար զե լու, մե ղա վոր նե րին ի հայտ բե րե լու, մե ղադ րան քը հեր քե լու կամ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նե լու մի ջոց ներ ծա ռայել: 

Ան շուշտ, կա րե լի է բջ ջային սար քը ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի այս հոդ-
վա ծի տա ռա ցի մեկ նա բան ման ար դյուն քում հա մա րել ի րե ղեն ա պա ցույց, սա կայն կար ծում 
ե նք, որ մի ջազ գային ի րա վա կան միտքն ար դա րա ցի ո րեն գնա ցել է դե պի թվային ա պա ցույց-
նե րի՝ որ պես ա պա ցույ ցի նոր տե սա կի ըն դուն ման ճա նա պար հով: Քա նի որ թվային ա պա-
ցույց նե րը կամ է լեկտ րո նային ա պա ցույց ներն ու նեն այլ ի րա վա կան բնու թա գիր, ո րում հս տակ 
ը նդ գծ վում է դրանց ձևա վոր ման բնույթն ա ռանձ նա հա տուկ, մաս նա վո րա պես՝ թվային ա պա-
ցույց ներ են հա մար վում ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն, ո րը պահ վում կամ է լեկտ րո նային 
ճա նա պար հով փո խանց վում է18: Աս վա ծի վկա յու թյուն է այն, որ վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի 
ըն թաց քում թվային ա պա ցույց նե րի օգ տա գոր ծու մը հազ վա դեպ հան դի պող դեպք չէ, ա վե-
լին՝ դա տա րան նե րը թույլ են տա լիս օգ տա գոր ծել թվային ա պա ցույց ներ` է լեկտ րո նային փոս-
տե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներ, թվային լու սան կար ներ, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի պատ-
մու թյուն ներ, ա ղյու սակ ներ, ին տեր նետ դի տար կի չի պատ մու թյուն ներ, տվյալ նե րի բա զա ներ, 
հա մա կարգ չային հի շո ղու թյան պա րու նա կու թյուն, ու ս տի ա վե լի քան ան հրա ժեշտ է հա տուկ 
ի րա վա կան կար գա վոր ման են թար կել՝ թվային ճա նա պար հով ստաց ված ա պա ցույց նե րին: 

Թ վային ա պա ցույց նե րի՝ որ պես ա պա ցույ ցի ա ռան ձին տե սա կի նա խա տե սում, հնա րա-
վո րու թյուն կտա խու սա փե լու բջ ջային սար քե րի փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում ստաց ված 
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և վե րա բե րե լի ու թյան հետ կապ-
ված բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մից, ի լրումն ար տա հայտ ված մտա հո գու թյան նշենք, որ 
ա պա ցույ ցի այս տե սա կի վե րա բե րյալ ան դրա դարձ չկա նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քում, ին չը մեր գնա հատ մամբ ժա մա նա կավ րեպ կար գա վո րում է, քա նի որ 
ի րա վա կան միտ քը և պրակ տի կան վա ղուց ըն դու նում են թվային ճա նա պար հով ստաց ված 
ա պա ցույց նե րի ա ռան ձին գո յու թյու նը, ու ս տի գտ նում ե նք, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ան հրա ժեշտ է կա տա րել լրա ցում՝ որ պես ա պա ցույ-
ցի տե սակ նշե լով «Թ վային ա պա ցույց նե րը», այն է՝ տե ղե կատ վու թյուն և տվյալ ներ, ո րոնք 
պահ վում, ստաց վում կամ փո խանց վում են է լեկտ րո նային սար քի մի ջո ցով: 

Անդ րա դառ նա լով, բջ ջային սար քից ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյա նը, պետք է նկա-
տենք, որ որ պես ստան դարտ գոր ծըն թաց, վեր լու ծու թյան գոր ծիք նե րը պետք վե րա կանգ նեն 
բջ ջային հե ռա խո սի հետ ևյալ նե րը տվյալ նե րը, մաս նա վո րա պես. 

18 Տե՛ս Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on electronic evidence (Council of Europe 
Committee of Ministers website), (դիտվել է 13.12.2021 թ.)։
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1. Ին տեգ րաց ված միկ րոշր ջա նի ID (ICCID), յու րա քան չյուր SIM քարտ մի ջազ գայ նո րեն 
նույ նաց վում է իր «ICCID»-ի մի ջո ցով: Այս 18 կամ 19 թվան շա նային հա մա րը պահ վում է SIM-
ու մ: Այս հա մա րի նույ նա կա նաց ման մի ջո ցով փոր ձա գե տը պար զում է, թե որ տե ղից է մի ջազ-
գային SIM քար տը: 

2. Բջ ջային բա ժա նորդ նե րի մի ջազ գային ի նք նու թյուն (IMSI), այս հա մա րը նույ նաց նում է 
ան հատ օ պե րա տո րի ցան ցը, ո րի վրա գոր ծում է SIM քար տը, օ րի նակ. 

Բջ ջային ե րկ րի ծած կա գիր (MCC), այս ե ռա նիշ հա մարն օգ տա գործ վում է ` նշե լու, թե որ-
տե ղից է ե ղել SIM քար տը: Այս կո դե րը նույն պես ան հրա ժեշտ է հա վա քել բջ ջային հե ռա խո սից 
մի ջազ գային հե ռա խո սա զան գեր կա տա րե լիս: 

3. Բջ ջային ցան ցի ծած կա գիր (MNC), այս ծած կա գի րը օգ տա գործ վում է վե րը նշ ված 
«MCC»-ի հետ հա մա տեղ` ցան ցի մա տա կա րա րին նույ նա կա նաց նե լու հա մար, ո րին պատ կա-
նում է SIM քար տը, սա 15 նի շա նոց թիվ է, ո րը ե զա կի ո րեն նույ նաց նում է բա ժա նոր դագ րու-
թյու նը կամ «UTMS» կամ «GSM» ցան ցում: 

4. Կր ճատ ված հա մա րա կալ ման հա մար ներ (ADN), սա այն թվե րի ցու ցակն է, ո րը SIM 
քար տի օգ տա գոր ծո ղը պա հել է, որ պես զի հա մար նե րը հեշ տու թյամբ կի րառ վեն: Սա պար-
զա պես օ գտ վո ղի կոն տակտ ներն են: Այս թվե րը նայե լուց հե տո վեր լու ծա բա նը կա րո ղա նում 
է տես նել, թե ով է օգ տա տե րը, կա պի ման րա մաս նե րը, ի նչ պես նաև այդ հա մար նե րին մուտ-
քային և ել քային զան գե րը: SIM-ի կող մից կա տար ված կամ ստաց ված ցան կա ցած զան գի ժա-
մա նակն ու ամ սա թի վը նույն պես կա րող են վե րա կանգն վել: 

5. Կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (SMS), ա վե լի հա ճախ հայտ նի են որ-
պես տեքս տային հա ղոր դագ րու թյուն ներ, դրանք կարճ հա ղոր դագ րու թյուն ներ են, ո րոնք օգ-
տա գոր ծո ղը կա րող է ու ղար կել մեկ այլ օ գտ վո ղի: Նայե լով դրանց՝ փոր ձա գե տը կա րո ղա նում 
է ոչ մի այն տես նել, թե ու մ հետ էր շփ վում օգ տա գոր ծո ղը, այլև կար դա նրանց կող մից ու ղարկ-
ված և ստաց ված հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: 

Հա ղոր դագ րու թյունն ու ղար կե լու ժա մա նա կը և ամ սա թի վը նույն պես պահ վում են SIM-ո-
ւմ` ցան կա ցած ջնջ ված հա ղոր դագ րու թյան մեջ: SIM քար տը կար դաց վում է խե լա ցի քար տի 
ըն թեր ցո ղի մի ջո ցով, և քա նի որ ֆայ լե րը հնա րա վոր է կար դալ ան մի ջա պես խե լա ցի քար տի 
գոր ծառ նա կան հա մա կար գից, հնա րա վոր է առ բե րել ջնջ ված տե ղե կատ վու թյու նը: Ե րբ հա-
ղոր դագ րու թյու նը ջնջ վում է SIM-ից, կար գա վի ճա կի բայ թը սահ ման ված է 0: Ջնջ ված տեքս-
տային հա ղոր դագ րու թյուն նե րը կա րող են վե րա կանգն վել: Վե րա կանգ նու մը կա տար վում է 
պահ ված հա ղոր դագ րու թյան 2-176 բայ թը մեկ նա բա նե լով19: 

6. Բջ ջային փոր ձա գի տա կան տեխ նո լո գի ա նե րը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են բջ ջային օ պե-
րա տոր նե րի կող մից մշակ ված և տրա մադր ված տվյալ նե րը: Սա կա րող է նե րա ռել բի լին գի 
և զան գի տվյալ նե րի գրա ռումն ե րը (CDR), բա ժա նոր դի տվյալ նե րը, սա կագ նե րը և ծա ռա յու-

19 Տե՛ս Hylton, H, (2007) What Your Cell Knows About You, Time Magazine, August 15th 2007, http://www.time.com/time/
health/article/0,8599,1653267,00.html?xid=rss-health, (դիտ¬վել է 03.12.2021 թ.):



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

84

թյուն նե րի կազ մաձ ևե րը, «IP» տրա ֆի կի գրա ռումն ե րը, ռոու մին գի տվյալ ներ, ձայ նային փոս-
տի ձայ նագ րու թյուն ներ, բջ ջային սար քի տե ղա բաշխ ման և ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հա տուկ տե ղե կու թյուն նե րը20: 

Ներ քո շա րադ րյա լի լույ սի ներ քո, հարկ է ան դրա դառ նալ նաև Բջ ջային սար քե րի փոր-
ձաքն նու թյան ար դյուն քում, ան ձի վե րա բե րյալ ահ ռե լի քա նա կու թյամբ ան ձնա կան տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման փաս տին, կար ծում ե նք այս տեղ ևս առ կա է խն դիր, քա նի որ ը ստ գոր ծող ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
հե տաքն նու թյան մար մի նը մինչև քրե ա կան գործ հա րու ցե լը նա խա պատ րաստ վող նյու թե րով 
կա տա րում է դեպ քի վայ րի զն նու թյուն, հե տա զոտ ման հա մար վերց նում է նմուշ ներ և նշա նա-
կում փոր ձաքն նու թյուն, կար ծում ե նք, որ հիմք ըն դու նե լով այն ա մե նը, որ բջ ջային սար քե րը 
հան դի սա նում ան ձի ան ձնա կան օգ տա գործ ման գույ քը, և ա կն հայտ է, որ պա րու նա կում են 
ան ձի ՀՀ սահ մա նադ րու թյան և մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րով հա տուկ պաշտ պա նու թյան 
ներ քո գտն վող ան ձնա կան և մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի մաս կազ մող տե ղե կու թյուն-
ներ, ի սկ դրանց պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա տես ված են ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ, ու ս-
տի գտնում ե նք, որ փոր ձաքն նու թյան այս տե սակն ար դա րաց ված չէ կի րա ռել չհա րուց ված 
քրե ա կան գոր ծի շր ջա նա կում, հիմք ըն դու նե լով, այն, որ փաստն է ա կա նո րեն մի ջամ տում 
է ան ձի ան ձնա կան և մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քին: Բա ցի դրա նից՝ նշենք, որ բջ ջային 
սար քում առ կա տե ղե կու թյուն ներն՝ ի րենց ան ձնա կան և մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի մաս 
կազ մող տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կե լու ու ժով են թա կա են բա ցա հայտ ման, մի այն մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում ի նչ պի սին է՝ ան կախ դա տա կան իշ խա նու թյան կող մից ի րա կա նաց-
վող վե րահս կո ղու թյու նը, սա կայն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քում նման 
կար գա վո րում առ կա չէ՝ ի նչն է ա կան վնաս կա րող է պատ ճա ռել ժո ղովր դա վա րա կան և ի րա-
վա կան պե տու թյան մեջ ապ րող ան հա տին: Հարկ ե նք հա մա րում նկա տել նաև, որ բջ ջային 
սար քե րի դա տա կան փոր ձաքն նու թյան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ դրույթ չի 
նա խա տես վել նոր քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով կա րող ե նք հա վաս տել, որ բջ ջային սար քե րի դա տա կան փոր-
ձաքն նու թյու նը նե րա ռում է բջ ջային հե ռա խոս նե րի տեխ նի կա կան զնն ման և այդ սար քե րից 
տվյալ նե րի ո րոն ման գոր ծըն թաց: Քրե ա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի ի րա վա կան հիմ քե րի 
կա տա րե լա գործ ման ա ռու մով, գոր ծող քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան մեջ խն դիր ներ 
են առ կա, մաս նա վո րա պես՝ թվային ա պա ցույց նե րը՝ որ պես ա պա ցույ ցի տե սակ ա ռան ձին 
նա խա տես ված չեն, ո րի ար դյուն քում կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ դրանց՝ թույ լատ րե լի-
ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան հետ, ո րոնց ի րա վա կան մե խա նիզմն ե րը գոր ծող քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում: Հարկ է նկա տել, որ դա տա կան փոր ձաքն-

20 Տե՛ս Gratzer,V., Naccache, D., Znaty, D. (2006) Law Enforcement, Forensics and Mobile Communications. PerCom 
Workshop, Pisa - Italy, 13-17 March 2006, pp: 256-260: 
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նու թյան այս տե սակն ա ռա վե լա պես վտանգ ներ է պա րու նա կում ան ձի ան ձնա կան և մաս-
նա վոր կյան քի ի րա վուն քի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյան ա ռու մով, ին չը ևս խնդ րա հա րույց է 
ՀՀ քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան արդիականացման ճա նա պար հին, քա նի որ փոր ձաքն նու-
թյան ան ցկա ցումն ան մի ջա կա նո րեն են թադ րում է ա ռե րես վել ան ձի ան ձնա կան տվյալ նե րին, 
միև նույն ժա մա նակ քրե ա կան դա տա վա րու թյան մեջ նա խա տես ված չեն այդ գոր ծըն թա ցում 
ան ձի ի րա կան պաշտ պա նու թյան գոր ծուն մե խա նիզմն ե րի հետ: 

 

Annotation. In the present article, the author discusses the conceptual issues related to the examination of mobile 
devices and the evidence obtained as a result of them. The author analyzes the international standards for the recognition 
of digital evidence obtained as a result of examination of mobile devices and the gaps in domestic legislation. The author 
provided the reasons for the need to amend the provisions of the procedural codes related to the recognition of digital 
evidence obtained as a result of examination of mobile devices.

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает концептуальные вопросы, связанные с экспертизой 
мобильных устройств и доказательствами, полученными в результате их проведения. Автор анализирует между-
народные стандарты признания цифровых доказательств,  полученными в результате их проведения. Автор ана-
лизирует международные стандарты признания цифровых доказательств, полученных в результате экспертизы 
мобильных устройств, и пробелы в отечественном законодательстве. Автор обосновал необходимость реформи-
рования положений процессуальных кодексов, касающихся признания цифровых доказательств, полученных в 
результате экспертизы мобильных устройств.

 

 Բա նա լի բա ռեր – բջ ջային սար քեր, դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն, թվային ա պա ցույց ներ, բջ ջային սար քից 
ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն, հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք։

Keywords: Mobile devices, forensic examination, digital evidence, data analysis from mobile device, crime tool.
Ключевые слова: мобильные устройства, судебная экспертиза, цифровые доказательства, анализ данных с 

мобильного устройства, инструмент преступления.

Զ. Պա պո յան - ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ, փաս տա բան, «Ա ՐԱՏ ՏԱ ՔԸՆ ՍԱԼ ԹԻՆԳ» սահ մա նա-
փակ պա տաս խա նատ վու թյան ըն կե րու թյան ի րա վա խորհր դա տու, էլ. հաս ցե՝ papoyan.zaruhi@mail.ru: 

Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 14.01.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 14.01.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է Հա-
յաս տա նում Ե վոր պա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն-
նե րի թեկ նա ծու Ա. Թադ ևո սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 25.01.2022 թ.:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 15-ին                                                           ք.Եր ևա նում

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով Ար մեն Ջի վա նի Հով հան նի սյա նի վե րա բե-
րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ 
գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.Ա ֆան դյա նի և տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա.Ղա րագյո զյա նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. ՀՀ հա տուկ քնն չա կան ծա ռա յու թյան հատ կա պես կար ևոր գոր ծե րի ա վագ քն նիչ Հ.Մա-

նան դյա նի (այ սու հետ՝ նաև Նա խաքն նու թյան մար մին)՝ 2018 թվա կա նի մար տի 26-ի ո րոշ-
մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով հա րուց վել է թիվ 62209118 
քրեա կան գոր ծը:

2018 թվա կա նի ապ րի լի 6-ին Ար մեն Հով հան նի սյա նը ձեր բա կալ վել է:
 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի ապ րի լի 9-ի ո րոշ մամբ Ա.Հով հան նի սյա նը 

ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով և 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: 

Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2018 թվա-
կա նի ապ րի լի 9-ի ո րոշ մամբ Ա.Հով հան նի սյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է 
ը նտրվել կա լա նա վո րու մը՝ եր կու ա միս ժամ կե տով, ո րը հե տա գա յում եր կա րաց վել է:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի հու լի սի 7-ի ո րոշ մամբ Ա.Հով հան նի սյա նին 
ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը լրաց վել է և նույն օ րը նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով և 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի հու լի սի 11-ի ո րոշ մամբ թիվ 62209118 քրե ա-
կան գոր ծից մե ղադ րյալ Ա.Հով հան նի սյա նի վե րա բե րյալ գործն ան ջատ վել է ա ռան ձին վա րույ-
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թում, ո րին շնորհ վել է 62221118 հա մա րը:
2018 թվա կա նի հու լի սի 23-ին քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ-

վել է Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան (այ սու հետ՝ 
նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան):

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 26-ի դա տավճ ռով ամ բաս-
տա նյալ Ա.Հով հան նի սյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սով և 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րարք նե րում: ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մա սե րի կա նոն նե րով` պա տիժ նե րը մաս նա-
կիո րեն գու մա րե լու մի ջո ցով, Ա.Հով հան նի սյա նի նկատ մամբ վերջ նա կան պա տիժ է նշա նակ-
վել ա զա տազր կում՝ 4 (չորս) տա րի ժամ կե տով՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րում պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու ի րա վուն քի զրկ մամբ՝ 3 (ե րեք) տա րի ժամ կե տով: 
Մի ա ժա մա նակ, Ա.Հով հան նի սյա նի նկատ մամբ կի րառ վել է 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 1-ին 
ըն դուն ված՝ «Է րե բու նի-Եր ևա նի հիմ նադր ման 2800-ա մյա կի և Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան-
րա պե տու թյան ան կա խու թյան հռ չակ ման 100-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ քրե ա կան գոր ծե-
րով հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը և նա 
ա զատ վել է ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պատ ժի կրու մից: Նույն դա տա կան ակ տով 
Ա.Հով հան նի սյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտր ված կա լա նա վո րու մը վե րաց-
վել է և նա ա զատ է ար ձակ վել:

3. Պաշտ պան ներ Ի.Գա զա րո վայի, Հ.Սու քի ա սյա նի, մե ղադ րող Վ.Սարգ սյա նի, տու ժո ղի 
ի րա վա հա ջորդ Գ.Ա ղա ջա նյա նի և ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա րագյո զյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի 
քն նու թյան ար դյուն քում, ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` նաև Վե րաքն նիչ 
դա տա րան), 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րոշ մամբ բո ղոք նե րը մեր ժել է՝ Ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի՝ 2019 նոյեմ բե րի 26-ի դա տավ ճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ։

4. Վե րը նշ ված ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զի տե ղա կալ Ա.Ա ֆան դյա նը և տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա րագյո զյա-
նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի մար տի 5-ի ո րոշ մամբ վճ ռա բեկ բո ղոք ներն ըն-
դուն վել են վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի հու լի սի 14-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 րը վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան չեն ներ կա յաց րել։
 
Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան 

հան գա մանք նե րը.
5. Նա խաքն նու թյան մարմն ի կող մից Ար մեն Հով հան նի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-

քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով և 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել հետ ևյալ ա րարք նե րի հա մար. «[Ն]ա 2014 թվա կա նի նոյեմ բե րի 5-ից ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան վար չու թյան պե տի N 478-Ա հրա մա-
նով զբա ղեց նե լով ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո-
ղա կան հիմ ար կի հեր թա պահ խմ բի ա ռա ջին կար գի մաս նա գե տի պաշ տո նը և հան դի սա նա-
լով մշ տա պես իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չի գոր ծա ռույթ նե րով օ ժտ ված պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձ, 2018 թվա կա նի մար տի 16-ի ն՝ ժա մը 00:35-ից 
մինչև 01:15-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
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« Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի շեն քում կա տա րած ա րար քի հա մար պատ-
ժե լու նպա տա կով մի խումբ ան ձանց կազ մում խոշ տան գել է Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին՝ վեր ջի նիս 
դի տա վո րու թյամբ պատ ճա ռե լով ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ, ին չից հե տո խոշ տանգ ման դեպ քը 
թաքց նե լու խմ բային շա հե րից ել նե լով, մի խումբ պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մում կա տա րել 
է պաշ տո նե ա կան կեղ ծիք: 

Այս պես.
2018 թվա կա նի մար տի 15-ի լույս մար տի 16-ի գի շե րը ՀՀ ոս տի կա նու թյան Շեն գա վի թի 

բաժ նի աշ խա տա կից նե րը հի շյալ բաժ նից ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան « Նու-
բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ են տե ղա փո խել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 133-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կե տե րով որ պես մե ղադ րյալ ներգ րավ ված Ար մեն Ա ղա-
ջա նյա նին, ու մ նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է ը նտր ված ե ղել կա լա նա վո րու մը: Հի-
շյալ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ մուտք գոր ծե լիս՝ 2018 թվա կա նի մար տի 16-ի ն՝ ժա մը 
00:35-ին, Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին ըն դու նել է նույն քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի հեր թա-
պահ խմ բի ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ, ար դա րա դա տու թյան մայոր Ար մեն Հով հան նի սյա նը: 
Այդ ժա մա նակ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի կող մից չբար ևե լու հար ցի շուրջ խո սակ ցու թյուն է ծա վալ-
վել վեր ջի նիս և Ար մեն Հով հան նի սյա նի միջև, ո րի ըն թաց քում մի ջանց քում Ար մեն Ա ղա ջա-
նյա նը տվել է ան հաս ցե հայ հո յանք ներ: Ար մեն Հով հան նի սյա նը դի տո ղու թյուն է ա րել Ար մեն 
Ա ղա ջա նյա նին՝ պա հան ջե լով ի րեն կար գի հրա վի րել և հայ հո յանք ներ չտալ՝ զգու շաց նե լով, որ 
շա րու նա կե լու դեպ քում կտե ղա փո խի պատ ժա խուց, ին չին Ար մեն Ա ղա ջա նյա նը հայ հո յանք 
տա լով պա տաս խա նել է, որ չկա մե կը, ով կա րող է ի րեն տա նել պատ ժա խուց: 

Այ նու հետև Ար մեն Հով հան նի սյա նը Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին ու ղեկ ցել է հիմ ար կի հա վա քա-
կա յա նում գտն վող խու զար կու թյան կա տար ման հա մար նա խա տես ված սե նյակ, և մինչ այդ 
հայ հո յանք ներ տա լու հա մար պատ ժե լու նպա տա կով ա ռանց որ ևէ բառ ա սե լու ձեռ քով հար-
վա ծել է նրա դեմ քին, այ նու հետև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի մի խումբ ծա ռայող նե րի 
հետ նշ ված սե նյա կում խոշ տան գել է վեր ջի նիս՝ դի տա վո րու թյամբ պատ ճա ռել է ֆի զի կա կան 
ու ժեղ ցավ, այն է՝ ձեռ քե րով ու ոտ քե րով հար ված ներ է հասց րել Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի մարմ ի 
տար բեր մա սե րին՝ պատ ճա ռե լով ա ռող ջու թյա նը թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չպա րու նա կող՝ 
աջ և ձախ այ տային շր ջան նե րի, ձախ սրուն քի շր ջան նե րի քերծ վածք նե րի, վե րին շր թուն քի 
շր ջա նի սալ ջարդ վեր քի ձևով մարմ ա կան վնաս վածք ներ:

Այ նու հետև, կարճ ժա մա նակ ան ց Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին խոշ տան գե լու դեպ քը թաքց նե լու 
խմ բային շա հե րից ել նե լով, Ար մեն Հով հան նի սյա նը նույն քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի մի 
խումբ պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մում կա տա րել է պաշ տո նե ա կան կեղ ծիք, այն է՝ կա լա նա-
վոր Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժ՝ ձեռ քի հնարք, կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի մի խումբ ծա ռայող նե րի հետ 2018 թվա կա նի մար տի 16-ին 
կազ մել է ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ հան դի սա ցող 
կեղծ ար ձա նագ րու թյուն առ այն, թե ի բր նույն օ րը՝ ժա մը 00:45-ի սահ ման նե րում, հա վա քա-
կա յա նում Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին խու զար կե լու ժա մա նակ վեր ջինս չի են թարկ վել ի րենց օ րի-
նա կան պա հանջ նե րին, քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռայող նե րի հաս ցե ին տվել է հայ հո յանք ներ 
և զազ րա խո սել՝ խո չըն դո տե լով ի րենց օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը: Նկա տի 
ու նե նա լով, որ զգու շաց վե լուց հե տո Ար մեն Ա ղա ջա նյա նը շա րու նա կել է ի րեն ագ րե սիվ պա հել 
և խո չըն դո տել է ի րենց օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը, նրա ագ րե սիվ վար քա-
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գի ծը կան խե լու նպա տա կով ի րենց կող մից կի րառ վել է ֆի զի կա կան ու ժ՝ ձեռ նա մար տի հնարք:
 Մինչ դեռ, նա խաքն նու թյամբ պարզ վել է, որ հի շյալ ար ձա նագ րու թյան մեջ նշ ված՝ հա-

վա քա կա յա նում խու զար կե լու ժա մա նակ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի կող մից քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ ար կի ծա ռայող նե րի օ րի նա կան պա հանջ նե րին չեն թարկ վե լու և զազ րա խո սե լով նրանց 
օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներն 
ի րա կա նու թյա նը չեն հա մա պա տաս խա նում: 

Այս պի սով, Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի կող մից հայ հո յանք ներ տա լու հա մար պատ ժե լու նպա-
տա կով քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի մի խումբ ծա ռայող նե րի հետ Ար մեն Հով հան նի սյա-
նը խոշ տան գել է նրան՝ դի տա վո րու թյամբ պատ ճա ռել ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ, ո րից հե տո 
խոշ տանգ ման դեպ քը թաքց նե լու խմ բային շա հե րից ել նե լով, նույն քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կի մի խումբ ծա ռայող նե րի հետ կա տա րել է պաշ տո նե ա կան կեղ ծիք»1:

6. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռում նշ վել է հետ ևյա լը. «(…) Դա տա րա նը 
գտնում է, որ Ա.Հով հան նի սյա նի ա րար քը որ պես խոշ տան գում ո րա կե լու հա մար բա վա րար 
չէ մի այն այն հան գա ման քը, որ ամ բաս տա նյա լը հան դի սա նում է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կի աշ խա տա կից՝ պաշ տո նա տար ան ձ և, որ նա բռ նու թյուն է գոր ծադ րել ՔԿՀ-ու մ գտն վող 
ան ձի նկատ մամբ, քա նի որ ան հրա ժեշտ է նաև, որ առ կա լի նի այլ պայ ման, մաս նա վո րա պես 
ան հրա ժեշտ է որ պես զի Ար մեն Հով հան նի սյանն այդ բռ նու թյու նը գոր ծադ րի այն պի սի ա րար-
քի հա մար Ա.Ա ղա ջա նյա նին պատ ժե լու նպա տա կով, ո րը վեր ջինս կա տա րել է և այդ պի սի 
ա րարք կա տա րե լու հան գա ման քը կամ փաս տը պետք է հաս տատ ված լի նի հա մա պա տաս-
խան ըն թա ցա կար գե րով, այլ ոչ թե ա րարք կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը կազ մի Ա.Հով-
հան նի սյա նի սուբյեկ տիվ ըն կալ ման ար դյուն քը: Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն Ա.Հով հան նի սյա-
նը բռ նու թյուն է գոր ծադ րել կա լա նա վոր Ա.Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ նրա կող մից դրս ևո րած 
վար քագ ծի պատ ճա ռով: Կոնկ րետ դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել, որ Ա.Հով հան նի սյա նը 
դի տա վո րու թյամբ կա տա րել է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ա կն հայ տո րեն դուրս են 
ե կել նրա լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից և է ա կան վնաս են պատ ճա ռել Ա.Ա ղա ջա նյա նի ի րա-
վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, ու ս տի նրա կա տա րած ա րար քը են թա կա էր ո րակ ման ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով:

 (…)
Գ նա հա տե լով Ար մեն Հով հան նի սյա նի կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րը ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե-

պային ի րա վուն քով ձևա վոր ված պա հանջ նե րի ներ քո, պետք է ար ձա նագ րել հետ ևյա լը,
 դա ժան վե րա բեր մուն քի բնույ թը - դա ժան վե րա բեր մուն քը դրս ևոր վել է ան ձին ծե ծի են-

թար կե լով,
- կի րառ ված մի ջոց նե րը և մե թոդ նե րը - Ար մեն Ա ղա ջա նյա նը ծե ծի է են թարկ վել ձեռ քե րով 

ու ոտ քե րով, ծե ծի ըն թաց քում հա տուկ մի ջոց ներ չեն կի րառ վել, ծե ծը չի ու ղեկց վել մշակ ված 
հա տուկ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ,

- դա ժան վե րա բեր մուն քի կրկ նու թյու նը և տևո ղու թյու նը - ը ստ գոր ծի նյու թե րի՝ դա ժան վե-
րա բեր մուն քը տևել է ոչ ա վել քան եր կու րո պե, ին չը եր կա րատև չի կա րե լի հա մա րել: Դա ժան 
վե րա բեր մուն քը չի կրկն վել, չի կի րառ վել ը նդ հա տում ե րով,

- դա ժան վե րա բեր մուն քի են թարկ վող ան ձի տա րի քը, սե ռը և ա ռող ջա կան վի ճա կը-դա-

1 Տե՛ս քրե ա կան գործ. հա տոր 2, թեր թեր 263-282։
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ժան վե րա բեր մուն քի են թարկ ված ան ձը 30 տա րե կան տղա մարդ է, վա տա ռողջ, նրա վա-
տա ռողջ լի նե լու մա սին (ո րո վայ նի հատ վա ծում առ կա պար կի, ո րում գտն վում են ա ղի նե րը) 
Ար մեն Հով հան նի սյա նը տե ղե կա ցել է մինչ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի ՔԿՀ մուտք գոր ծե լը (ն րա 
վե րա բե րյալ կազմ ված փաս տաթղ թերն ու սում ա սի րե լիս), Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին հասց ված 
վնաս վածք ներն ու ղղ ված չեն ե ղել ո րո վայ նի շր ջա նին:

- հա վա նա կա նու թյու նը, որ նման վե րա բեր մուն քը կա րող է վնա սել ան ձի ֆի զի կա կան, հո-
գե կան և հո գե բա նա կան վի ճա կը - ցու ցա բեր ված վե րա բեր մուն քը չի վնա սել Ար մեն Ա ղա ջա-
նյա նի ֆի զի կա կան, հո գե կան և հո գե բա նա կան վի ճա կը, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում նա չէր 
բարձ րա ձայ նի այդ մա սին: Հարկ է նշել նաև, որ դեպ քից հե տո ՔԿՀ-ի ծա ռայող ներն Ա.Աղա-
ջա նյա նին ու ղեկ ցել են լվաց վե լու, նրա հետ հան գիստ պայ ման նե րում զրու ցել են, վեր ջի նիս 
նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի որ ևէ դրս ևո րում այլևս չի կա տար վել:

- հասց ված վնաս վածք նե րի լուրջ հետ ևանք նե րի կարճ և եր կար տևո ղու թյու նը,
- հասց ված վնաս վածք նե րը ա ռող ջու թյան թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չեն պա րու նա-

կում, ի սկ քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից տու ժո ղի հո գե կան վի ճա կը 
պար զե լու հա մար դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն չի նշա նակ վել, հետ ևա բար՝ չկան 
տվյալ ներ հետ ևանք նե րի կար ճատ ևու թյան կամ եր կա րատ ևու թյան մա սին: 

Այս պի սով, հա մակ ցու թյան մեջ դի տար կե լով ՄԻ ԵԴ-ի մատ նան շած չա փա նիշ նե րը՝ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հաս տատ ված փաս տա կան տվյալ նե րով ու գոր ծի հան գա-
մանք նե րով Ար մեն Հով հան նի սյա նի կա տա րած ա րար քը են թա կա չէ ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծով:

(…)
 Դա տա րա նը հնա րա վոր է հա մա րում սույն քրե ա կան գոր ծով ամ բաս տա նյա լին ա ռա-

ջադր ված մե ղադ րան քը վե րոն շյալ ի րա վա կան նոր մի հա մա տեքս տում փո փո խե լը, նկա տի 
ու նե նա լով, որ նրա ա րար քին տր վել է սխալ քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան և մե ղադ րան քի 
նման փո փո խու թյու նը ոչ մի այն չի խախ տում ամ բաս տա նյա լի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, 
այլև բա րե լա վում է նրա վի ճա կը: Ը նդ ո րում նման դիր քո րո շում է հայտ նել նաև պաշտ պա նա-
կան կող մը: Նման պայ ման նե րում դա տա րա նը գտ նում է, որ Ար մեն Հով հան նի սյա նի կա տա-
րած ա րար քը հա մա պա տաս խա նում է ոչ թե ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 4-րդ կե տի հատ կա նիշ նե րին, այլ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հատ կա նիշ նե րին: (…)» 2: 

7. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` «(…) Դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տի հան ցա կազ մի, ի նչ պես նաև 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հան ցա կազ մի քրե աի րա վա կան բնու-
թագ րին, դրանց հա մա տեքս տում գնա հա տե լով ամ բաս տա նյալ Ար մեն Հով հան նի սյա նի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը և գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ե կել է ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման 
այն մա սին, որ վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը խոշ տանգ ման տար րեր չեն պա րու նա կում:

 Դա տա րա նը գոր ծով հաս տատ ված փաս տա կան տվյալ նե րը գնա հա տե 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» 
ՄԱԿ-ի 1984 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի Կոն վեն ցի այի, խոշ տանգ ման ար գելքն ամ րագ րած 

2 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 4-րդ, թեր թեր 11-39:
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ՄԻ ԵԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո, հղում կա տա րե լով Վի րա բյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, 
Սել մու նին ը նդ դեմ Ֆրան սի այի վճիռ նե րով ՄԻ ԵԴ-ի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րին, գտել է, որ Ար մեն Հով հան նի սյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րում բա ցա կա յում է խոշ տանգ ման 
հան ցա կազ մը:

(...) [Ն]շ ված փաս տա կան տվյալ նե րը հա մակ ցու թյան մեջ դի տար կե լով ՄԻ ԵԴ-ի սահ մա-
նած՝ խոշ տանգ ման չա փո րո շիչ նե րի լույ սի ներ քո, Դա տա րանն ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման 
է ե կել Ար մեն Հով հան նի սյա նի ա րար քում խոշ տանգ ման հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան մա-
սին: Այս ա ռու մով Դա տա րա նի կող մից կա տար ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և դրան-
ցից բխող եզ րա հան գում երն ըն դու նե լի են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հա մար: Դա տա րա նը 
կա տա րել է դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և խո րը ի րա-
վա կան վեր լու ծու թյուն ու գնա հա տում, ո րոնց հետ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա կար ծիք է:

 Մե ղադ րան քի կող մի փաս տարկ ներն այն մա սին, որ ամ բաս տա նյա լի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
նպա տակ են ու նե ցել նվաս տաց նել տու ժո ղին, վրեժխն դիր լի նել նրա նից, սուբյեկ տիվ դա տո-
ղու թյան ար դյունք է: Ճիշտ է, Ար մեն Ա ղա ջա նյա նը ՔԿՀ է մուտք գոր ծել վա տա ռողջ վի ճա կում 
(հաստ ա ղի քը ե ղել է պար կի մեջ, մարմ ից դուրս), սա կայն գոր ծով չի հաս տատ վել, որ Ար մեն 
Հով հան նի սյա նը խմ բի կազ մում հար ված ներ է հասց րել նաև տու ժո ղի ո րո վայ նի շր ջա նին: Այդ 
մա սին են վկա յում տու ժո ղի մարմ ա կան վնաս վածք նե րի բնույթն ու տե ղա կա յու մը, ին չը հիմ-
նա վոր վել է դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյամբ: Գոր ծի ել քով շա հագր գիռ ան ձի՝ տու ժո ղի 
մոր ցուց մունքն այն մա սին, որ Ար մեն Հով հան նի սյա նը խմ բի կազ մում ծե ծի են թար կե լով իր 
որ դուն, խփել են նաև ա ղիք նե րին ու վնա սել հաստ ա ղի քը, չի հաս տատ վել որ ևէ այլ օբյեկ տիվ 
ա պա ցույ ցով: Ան հիմ են նաև մե ղադ րան քի կող մի փաս տարկ ներն այն մա սին, թե Ար մեն 
Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քը ու նե ցել է շա րու նա կու թյուն, քա նի որ նրան 
պատ շաճ բժշ կա կան օգ նու թյուն չի ցու ցա բեր վել, ու տու ժո ղը հար կադր ված դի մել է ջրա դու լի 
և հա ցա դու լի: Գոր ծով չի հիմ ա վոր վել, որ կա լա նա վոր ված ան ձ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի կող մից 
ջրա դուլ և հա ցա դուլ հայ տա րա րե լը ու ղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ե ղել խու զար կու թյան 
սե նյա կում ծե ծի են թարկ վե լու հան գա ման քով, ու որ նրա նկատ մամբ շա րու նա կա կան պատ-
շաճ բժշ կա կան օգ նու թյուն չի ցու ցա բեր վել: Այն հան գա ման քը, որ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նը հրա-
ժար վել է ՔԿՀ-ի բժշ կի կող մից մարմ ա կան զն նու թյան են թարկ վե լուց, չի նշա նա կում, որ դա 
հետ ևանք է իր նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյան, դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած տագ նա պի 
և ան վս տա հու թյան: 

Ամ փո փե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ մե ղադ րան քի կող մի փաս տարկ-
նե րը՝ Ար մեն Հով հան նի սյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 4-րդ կե տի հան ցա կազ մի առ կա յու թյան մա սին, բա վա րար չա փով փաս տարկ ված 
չեն, դրանք սուբյեկ տիվ դա տո ղու թյան ար դյունք են, չեն բխում գոր ծի նյու թե րից:

 Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ըն դու նե լի չէ Դա-
տա րա նի այն պն դու մը, թե տե ղի ու նե ցած բռ նու թյու նը խոշ տան գում ո րա կե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ պայ ման է, որ դեպ քին նա խոր դած լի նի տու ժո ղի կող մից այն պի սի հա կաօ րի նա կան 
ա րար քի կա տա րում, ո րը հաս տատ ված է հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով: Այդ պն դու մը 
հա կա սում է ՄԻ ԵԴ կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քին, ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն ը նդ գծել է մե-
ղադ րո ղը իր բո ղո քի մեջ: 

Ամ փո փե լով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե-
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րը պետք է մեր ժել, քա նի որ Դա տա րա նի կող մից նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան նոր մե րի 
այն պի սի խախ տում եր թույլ չեն տր վել, ո րոնք ազ դել են կամ կա րող է ին ազ դել գոր ծով ճիշտ 
ո րո շում կա յաց նե լու վրա, բա ցա կա յում են վի ճարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հիմ քե րը: 
Վի ճարկ վող դա տավ ճիռն օ րի նա կան է, հիմ ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված (…)»3:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը քնն վում են հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
8. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը, վկա յա կո չե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-

կան դա տա րա նի կող մից « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ նաև՝ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 
3-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ձևա վո րած նա խա դե պային պրակ տի կան, նշել է, որ սույն գոր ծով 
տու ժող Ա.Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյու նը նպա տակ է հե տապն դել պատ-
ժել վեր ջի նիս, ին չի ար դյուն քում էլ նրան պատ ճառ վել է ու ժեղ ցավ և տա ռա պանք՝ հատ կա-
պես նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ ու նե ցած ա ռող ջա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով 
Ա.Ա ղա ջա նյանն ար դեն ի սկ գտն վել է հյուծ ված վի ճա կում, ի սկ նրա նկատ մամբ գոր ծադր ված 
բռ նու թյունն ու ղղ ված է ե ղել վեր ջի նիս դի մադ րու թյու նը կոտ րե լուն։

 Բո ղո քա բերն ը նդ գծել է, որ Ա.Ա ղա ջա նյա նի կող մից քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի աշ-
խա տա կից նե րին դի մադ րու թյուն ցույց տա լու կամ որ ևէ այլ կերպ նրանց պար տա կա նու թյուն-
նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու վե րա բե րյալ որ ևէ փաս տա կան տվյալ քրե ա կան գոր ծում 
առ կա չէ։ 

Ըստ բո ղո քի հե ղի նա կի՝ Ա.Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի 
ծա ռայող նե րի կող մից ձեռ քե րով ու ոտ քե րով հար ված ներ հասց նելն ու նե ցել է վրեժխնդ րու-
թյան բնույթ, այն չի նպաս տել քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի ծա ռայող նե րի կող մից ի րենց 
ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ մա նը և տու ժո ղի նկատ մամբ ցու ցա բեր ված վե րա բեր մուն քի 
նպա տակն է ե ղել նվաս տաց նել և հար կադ րա բար են թար կեց նել վեր ջի նիս:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշել է, որ գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի ամ բող-
ջու թյան պայ ման նե րում, ստո րա դաս դա տա րան նե րը, տու ժող Ա.Ա ղա ջա նյա նի նկատ մամբ 
դրսևոր ված դա ժան վե րա բեր մուն քի բնույ թի, տևո ղու թյան, հասց ված վնաս վածք նե րի և 
դրանց ար դյուն քում ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ ե կել են սխալ եզ րա հան գում-
ների։

 Բո ղո քա բե րի պնդ մամբ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ գնա հատ ման չի են թար կել 
գոր ծով ձեռք բեր ված և մե ղադ րո ղի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քում վկա յա կոչ ված՝ թույ-
լատ րե լի, վե րա բե րե լի և հա վաս տի այն փաս տա կան տվյալ նե րը, ո րոնք « հիմն ա վոր կաս կա-
ծից վեր» ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շին հա մա պա տաս խան հաս տա տում են ամ բաս տա նյալ 
Ա.Հով հան նի սյա նի կող մից խմ բի կազ մում կա լա նա վոր ված ան ձ Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին խոշ-
տան գե լու հան գա ման քը: Այդ կերպ ստո րա դաս դա տա րա նը խախ տել է բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ քն նու թյան վրա հիմն ված՝ հա մակ ցու թյան մեջ ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու՝ ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 127-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հան ջը: Արդյուն-

3 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 49-րդ, թեր թեր 74-109:
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քում՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սխալ են կի րա ռել քրե ա կան օ րեն քը, մաս նա վո րա պես՝ չեն 
կի րա ռել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տը, ո րը են թա կա 
էր կի րառ ման, և կի րա ռել են նույն օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րը են թա կա չէր 
կի րառ ման: 

8.1. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է բե կա նել և փո փո խել Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րո շու մը, ամ բաս տա նյալ Ար մեն Հով-
հան նի սյա նին մե ղա վոր ճա նա չել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ 
կե տով՝ նրա նկատ մամբ նշա նա կե լով հա մա չափ պա տիժ: 

9. Ը ստ տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա րագյո զյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի՝ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման ար դյուն քում խախտ վել են ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 126-րդ և 127-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, ին չի հետևան քով 
ամ բաս տա նյա լի ա րարք նե րում չի հաս տատ վել խոշ տանգ ման փաս տը։

 Բո ղո քի հե ղի նա կը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից մի շարք 
գոր ծե րով կա յաց ված վճ ռի նե րի և ո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո՝ փաս տար կել է, որ տու ժո ղի 
նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու թյու նը պա րու նա կել է խոշ տանգ ման տար րեր, ի սկ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը հա կա սել են դրան ցով ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րին։

 9.1. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քա բե րը խնդ րել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 
2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րո շու մը, ամ բաս տա նյալ Ար մեն Հով հան նի սյա նին մե ղա վոր 
ճա նա չել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով և կա յաց նել մե-
ղադ րա կան դա տավ ճիռ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
10. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցը հետ ևյալն է. հիմ նա վո՞ր 

են ա րդյոք Ա.Հով հան նի սյա նի ա րար քը վե րաո րա կե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի հետ ևու թյուն նե րը։

11. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք չի կա րող են-
թարկ վել խոշ տանգ ման, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի»։

 Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու 
պատ ժի դեմ ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի (այ սու հետ նաև՝ ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ա) 1-ին հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ «(...) «[Խ]ոշ տան գում» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րով 
որ ևէ ան ձի դի տա վո րու թյամբ պատ ճառ վում է մարմ ա կան կամ մտա վոր ու ժեղ ցավ կամ 
տա ռա պանք՝ նրա նից կամ եր րորդ ան ձից տե ղե կու թյուն ներ կամ խոս տո վա նու թյուն կոր զե լու, 
այն գոր ծո ղու թյան հա մար պատ ժե լու, ո րը կա տա րել կամ կա տար ման մեջ կաս կած վում է նա 
կամ եր րորդ ան ձը, կամ նրան կամ եր րորդ ան ձին վա խեց նե լու կամ հար կադ րե լու նպա տա-
կով, կամ ցան կա ցած տե սա կի խտ րա կա նու թյան վրա հիմ ված ցան կա ցած պատ ճա ռով, ե րբ 
նման ցա վը կամ տա ռա պան քը պատ ճառ վում է պե տա կան պաշ տո նյայի կամ պաշ տո նա պես 
հան դես ե կող այլ ան ձի կող մից կամ նրանց դրդ մամբ կամ հա մա ձայ նու թյամբ։ Սա չի նե րա-
ռում այն ցավն ու տա ռա պան քը, ո րոնք բխում են օ րի նա կան պատ ժա մի ջոց նե րից մի այն կամ 
հա տուկ են դրանց»։

 Նույն կոն վեն ցի այի 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «(...) Յու րա քան չյուր մաս նա կից պե տու-
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թյուն պար տա վոր վում է իր ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող ցան կա ցած տա րած քում կան խել 
դա ժան, ան մարդ կային և նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի մյուս ձևե րը, ո րոնք չեն 
դաս վում 1-ին հոդ վա ծում որ պես խոշ տան գում սահ ման ված նե րի շար քը, ե րբ այդ պի սի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա տար վում են պե տա կան պաշ տո նյայի կամ պաշ տո նա պես հան դես ե կող մեկ 
այլ ան ձի կող մից, կամ նրանց հրահր մամբ, կամ նրանց գի տու թյամբ կամ լուռ հա մա ձայ նու-
թյամբ(...)»։

12. « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 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»։

12.1. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով ՄԱԿ-ի կոն վեն-
ցի այի 1-ին հոդ վա ծի ձևա կերպ մա նը, սահ մա նել է, որ խոշ տան գում է հա մար վում տե ղե կու-
թյուն ստա նա լու կամ պատ ժե լու կամ վա խեց նե լու նպա տա կով ան ձին դի տա վո րյալ կեր պով 
սաս տիկ ցավ կամ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը4։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված՝ վատ վե րա բեր մունք հա վա քա կան հաս կա ցու թյա նը 
և խոշ տանգ ման՝ այլ վե րա բեր մուն քի ձևե րից տար բե րա կե լուն, ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել հետ ևյա լի մա սին. «Ո րո շե լու հա մար, թե ա րդյո՞ք վատ վե րա բեր մուն քի կոնկ րետ 
դրս ևո րու մը պետք է ո րակ վի որ պես խոշ տան գում, Դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի 3–րդ 
հոդ վա ծում ներ կա յաց ված այս հաս կա ցու թյան և ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր-
մուն քի հաս կա ցու թյան տար բե րու թյուն նե րը։ Ի նչ պես Դա տա րա նը նախ կի նում գտել է, պարզ 
է դառ նում, որ մտադ րու թյու նը ե ղել է այն, որ այս տար բե րակ ման մի ջո ցով Կոն վեն ցի այով 
պետք է հա տուկ ա մո թի խա րան դր վեր շատ լուրջ և դա ժան տա ռա պանք պատ ճա ռող կան-
խամ տած ված ան մարդ կային վե րա բեր մուն քի վրա (…)։ Բա ցի վե րա բեր մուն քի լր ջու թյու նից 
առ կա է նաև նպա տա կային տարր, ի նչ պես ճա նաչ վում է Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու-
թյան՝ Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի և 
պատ ժի դեմ (…) կոն վեն ցի այով, ո րով խոշ տան գու մը սահ ման վում է որ պես սուր ցա վի կամ 
տա ռա պան քի դի տա վո րյալ պատ ճա ռում, inter alia, տե ղե կու թյուն ստա նա լու, պատ ժե լու կամ 
ա հա բե կե լու նպա տա կով (…)»5։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «(...) Վատ վե րա բեր-
մուն քը պետք է ո րո շա կի նվա զա գույն աս տի ճա նի ծան րու թյան լի նի, որ պես զի այն դի տարկ վի 
3-րդ հոդ վա ծի ներ քո: Այս նվա զա գույն աս տի ճա նի գնա հա տու մը հա րա բե րա կան է, այն կախ-
ված է գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րից, ի նչ պես օ րի նակ՝ վե րա բեր մուն քի տևո ղու թյու նը, դրա 
ֆի զի կա կան և մտա վոր ազ դե ցու թյու նը, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում նաև՝ սե ռը, տա րի քը և տու ժո ղի 
ա ռող ջա կան վի ճա կը (…)»6:

 Մի ա ժա մա նակ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ. 

4 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Salman v. Turkey գոր ծով 2000 թվա կա նի 
հու նի սի 27-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 21986/93, կետ 114:
5 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Վի րա բյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 2012 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 2-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 40094/05, կետ 156:
6 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Jalloh v. Germany [GC] գոր ծով 2006 թվա կա նի հու լի սի 11-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 54810/00, § 67:
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«(…) [Ց]ան կա ցած դեպ քում ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժ գոր-
ծադ րե լը, ո րը նրա վար քագ ծի պատ ճա ռով խիստ ան հրա ժեշտ չի ե ղել, նսե մաց նում է մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյու նը և, ը ստ է ու թյան, խախ տում է 3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա-
վուն քը (…):

 (…) [Կ] րած « ցա վը կամ տա ռա պան քը» կա րող է հա մար վել « դա ժան»՝ ՄԱԿի կոն
վեն ցի այի 1ին հոդ վա ծի ի մաս տով։ Դա տա րա նը գտ նում է, որ այս « դա ժա նու թյու նը», ի նչ
պես և 3րդ հոդ վա ծով պա հանջ վող «ն վա զա գույն խս տու թյու նը» հա րա բե րա կան են. դա 
կախ ված է գոր ծի հան գա մանք նե րից, ի նչ պի սիք են վե րա բեր մուն քի տևո ղու թյու նը, դրա 
ֆի զի կա կան կամ հո գե կան հետ ևանք նե րը, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ զո հի սե ռը, տա րի քը, 
ա ռող ջա կան վի ճա կը և այլն» 7։ 

Ընդ ո րում՝ խոշ տանգ ման մի ջո ցով գոր ծադր ված բռ նու թյան ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
հետ ևանք նե րը, պար տա դիր չէ, որ տու ժո ղի ա ռող ջու թյա նը պատ ճա ռեն տևա կան վնաս, և 
ցան կա ցած դեպ քում հասց ված ֆի զի կա կան ցա վի կամ հո գե կան տա ռա պան քի խոշ տանգ-
ման տար րեր պա րու նա կե լու հար ցը կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի ամ բող ջու-
թյու նից։ Մաս նա վո րա պես, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ «(...) [Ի]շ խա նու թյուն նե րի գոր ծադ րած չհիմ ա վոր ված բռ նու թյան նպա տակն էր ե ղել ճն շել 
բո ղո քի շար ժու մը, պատ ժել բան տար կյալ նե րին վեր ջին նե րիս խա ղաղ հա ցա դու լի հա մար և 
օ րո րո ցում խեղ դել բո ղո քի ձայն բարձ րաց նե լու բո լոր մտադ րու թյուն նե րը: Դա տա րա նի կար-
ծի քով, գան գա տա բեր նե րի նկատ մամբ կի րառ ված վե րա բեր մուն քը պետք է որ նրանց ծանր 
ցավ և տա ռա պանք պատ ճա ռած լի ներ՝ Խոշ տանգ ման և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ 
նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի ի մաս տով (...), թե պետ այն ը ստ եր ևույ թին որ ևէ տևա կան վնաս չէր պատ ճա ռել նրանց 
ա ռող ջու թյա նը: Այս հան գա մանք նե րում Դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ գան գա տա բեր նե րի 
նկատ մամբ կի րառ վել էր վե րա բեր մունք, ո րը կա րող է բնո րոշ վել որ պես ոչ այլ ի նչ, քան խոշ-
տան գում»8:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ. «(…) 
Վե րա բեր մուն քը Դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է որ պես նվաս տաց նող և այդ պի սով հա մար-
վել Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար գելք, ե թե այն իր զո հի մոտ ա ռա ջաց նում 
է վա խի, տա ռա պան քի և նվաստ լի նե լու զգա ցում9, ե թե այն նվաս տաց նում կամ ցած րաց-
նում է ան հա տին (ն վաս տա ցում իր ի սկ աչ քե րում10, և (կամ) այլ ան ձանց աչ քե րում11, ան կախ 
նրա նից՝ դա ե ղել է նպա տա կը, թե ո չ12, ե թե այն կոտ րում է ան ձի ֆի զի կա կան կամ մտա վոր 

7 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Selmouni v. France գոր ծով 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ի 
վճի ռը, 1999 թվա կա նի հու լի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 25803/94, կե տեր 99-100, Bouyid v. Belgium [GC] գոր ծով 
2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28 վճի ռը, գան գատ թիվ 23380/09, կե տեր 88 և 100:
8 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Karabet and Others v. Ukraine գոր ծով 2013 թվա կա նի հուն-
վա րի 17-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 38906/07 և 52025/07, կետ 332։
9 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ireland v. the United Kingdom գոր ծով 1978 թվա կա նի հուն-
վա րի 18-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 5310/71, կետ 167, Stanev v. Bulgaria [GC], 2012 թվա կա նի հուն վա րի 12-ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 36760/06, կետ 203:
10 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Raninen v. Finland գոր ծով 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
16-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 20972/92, կետ 32:
11 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Gutsanovi v. Bulgaria գոր ծով 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
15-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 34529/10, կետ 136:
12 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Labita v. Italy [GC] գոր ծով 2000 թվա կա նի ապ րի լի 6-ի 
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դի մադ րու թյու նը կամ դր դում է նրան գոր ծել իր կամ քին կամ գի տակ ցու թյա նը հա կա ռակ13, 
կամ այն ցու ցա բե րում է հար գան քի բա ցա կա յու թյուն կամ ցած րաց նում մարդ կային ար ժա նա-
պատ վու թյու նը14, (…)»15:

 Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, Եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծը հա մա րե լով ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րի 
ա մե նա հիմն ա րար ար ժեք նե րից մե կը16, նշել է, որ նույ նիսկ ա մե նա բարդ ի րա վի ճակ նե րում, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ ա հա բեկ չու թյան և կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում, 
Կոն վեն ցի այով բա ցար ձակ ի մաս տով ար գել վում են խոշ տան գումն ե րը և ան մարդ կային կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը կամ պա տի ժը՝ ան կախ  տու ժո ղի վար քագ ծից17 և որ ևէ բա ցա-
ռու թյուն չի նա խա տես վում, ու Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 15-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ չի թույ լատր վում որ ևէ շե ղում կա տա րել այդ պայ մա նից, նույ նիսկ բնակ չու թյան կյան քին 
սպառ նա ցող ար տա կարգ դրու թյան դեպ քում18։

 Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նկա տել, որ Մու շեղ Սա ղա թե լյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա-
նի գոր ծով վճ ռում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «(…) ե րբ 
ան հա տը զրկ ված է ա զա տու թյու նից կամ, ը նդ հա նուր առ մամբ, բախ վել է ի րա վա պահ նե րի 
հետ, ֆի զի կա կան ու ժի ցան կա ցած կի րա ռում, ո րը խիստ ան հրա ժեշտ չի ե ղել այդ ան ձի վար-
քագ ծի պատ ճա ռով, նվաս տաց նում է մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը և սկզ բուն քո րեն 
հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վուն քի խախ տում։ 

Դա տա րա նը շեշ տում է, որ «սկզ բուն քո րեն» բա ռը չի կա րող ըն կալ վել այն ի մաս տով, թե 
կա րող են լի նել ի րա վի ճակ ներ, ո րոն ցում խախտ ման հայտ նա բե րում չի նա խա տես վում, քա նի 
որ վե րոն շյալ խս տու թյան շե մը (…) չի գե րա զանց վել։ Մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան ցան-
կա ցած ոտ նա հա րում խախ տում է Կոն վեն ցի այի բուն է ու թյու նը (…)։ Այդ պատ ճա ռով vis-à-vis 
ան հա տի ի րա վա պահ նե րի ցան կա ցած վար քա գիծ, ո րը նվաս տաց նում է մարդ կային ար ժա-
նա պատ վու թյու նը, հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում։ Դա հատ կա պես 
վե րա բե րում է նրանց կող մից ան հա տի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժի կի րառ մա նը, ե րբ դա 
խիստ ան հրա ժեշտ չէ վեր ջի նի վար քագ ծի պատ ճա ռով՝ ան կախ տվյալ ան ձի վրա այդ ու ժի 
ու նե ցած ազ դե ցու թյու նից։ 

(…) 
Ա մեն դեպ քում Դա տա րա նը շեշ տում է, որ ի րա վա պա հի կող մից լի ո վին իր հս կո ղու թյան 

վճի ռը, գան գատ թիվ 26772/95, կետ 120:
13 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Jalloh v. Germany [GC] գոր ծով 2006 թվա կա նի հու լի սի 11-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 54810/00, կետ 68:
14 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC] գոր ծով 2014 թվա-
կա նի հու լի սի 17-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 32541/08 և 43441/08, կե տեր 118 և 138: 
15 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Hovhannisyan v. Armenia գոր ծով 2018 թվա կա նի հու լի սի 
19-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 18419/13, կե տեր 48-49։
16 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Նալ բան դյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
գոր ծով 2015 թվա կա նի մար տի 31-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 9935/06 և 2339/06, կետ 95:
17 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Labita v. Italy գոր ծով 2000 թվա կա նի 
ապ րի լի 6-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 26772/95, կետ 119, Chahal v. The United Kingdom գոր ծով 1996 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 15-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 22414/93, կետ 79:
18 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Selmouni v. France գոր ծով 1999 թվա-
կա նի հու լի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 25803/94, կետ 95, Assenov and Others v. Bulgaria գոր ծով 1998 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 90/1997/874/1086, կետ 93:
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տակ գտն վող ան հա տին հասց ված ապ տա կը լուրջ հար ձա կում է ան հա տի ար ժա նա պատ վու-
թյան վրա։ 

Ապ տա կը խորն ազ դե ցու թյուն է թող նում ան ձի վրա։ Դեմ քին հասց ված ապ տակն ազ դում 
է ան ձի մարմ ի այն մա սի վրա, ո րն ար տա հայ տում է նրա ան հա տա կա նու թյու նը, դրս ևո րում 
նրա սո ցի ա լա կան ի նք նու թյու նը և հան դի սա նում նրա զգա յա րան նե րի՝ տե սո ղու թյան, խոս-
քի և լսո ղու թյան կենտ րո նը, ո րոնք օգ տա գործ վում են այ լոց հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար։ 
Հի րա վի Դա տա րանն ար դեն ա ռիթ ու նե ցել է նշե լու դեմ քի նշա նա կու թյու նը սո ցի ա լա կան 
փո խազ դե ցու թյան հա մար (…)։ Այն նաև հաշ վի էր ա ռել մարմ ի այդ մա սի ա ռանձ նա հատ-
կու թյու նը Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում՝ նշե լով, որ « հատ կա պես իր տե ղա-
կայ ման պատ ճա ռով» ան հա տի գլ խին հասց ված հար վա ծը նրա ձեր բա կա լու թյան ժա մա նակ, 
ո րն ա ռա ջաց րել է այ տուց և 2 սան տի մետ րա նոց ա րյու նա զե ղում նրա ճա կա տին, բա վա կա նին 
լուրջ հիմք էր 3-րդ հոդ վա ծով հարց բարձ րաց նե լու հա մար (…):

 Դա հատ կա պես ճիշտ է, ե րբ ապ տա կը հասց վել է ի րա վա պահ նե րի կող մից ի րենց վե-
րահս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ան ձանց, քա նի որ դա ը նդ գծում է այն ա ռա վե լու թյու նը և 
ստո րա դա սու թյու նը, ո րոնք, ը ստ սահ ման ման, բնո րո շում են ա ռա ջի նի և ե րկ րոր դի միջև հա-
րա բե րու թյուն նե րը նշ ված հան գա մանք նե րում։ (…)

 Բա ցի այդ, ան ձինք, ով քեր գտն վում են ոս տի կա նա կան կա լան քի տակ կամ նույ նիսկ 
պար զա պես բեր ման են են թարկ վել կամ կանչ վել են ոս տի կա նա տուն ի նք նու թյան ստուգ ման 
կամ հար ցաքն նու թյան հա մար, ի նչ պես դի մու մա տու նե րի դեպ քում, և, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
բո լոր ան ձինք, ով քեր գտն վում են ոս տի կա նու թյան կամ հա ման ման մարմ ի վե րահս կո ղու-
թյան ներ քո, խո ցե լի ի րա վի ճա կում ե ն։ Իշ խա նու թյուն նե րը, հետ ևա բար, նրանց պաշտ պա-
նե լու պար տա կա նու թյուն ու նեն (…)։ Ի րենց ոս տի կան նե րից որ ևէ մե կի կող մից ապ տա կե լու 
մի ջո ցով նվաս տա ցում պատ ճա ռե լով՝ իշ խա նու թյուն ներն ար հա մար հում են այս պար տա կա-
նու թյու նը։ 

Այն փաս տը, որ ապ տա կը կա րող է ոս տի կա նի կող մից հասց ված լի նել չմ տած ված, ու մ 
համ բե րու թյու նից հա նել էր զո հի ան հար գա լից կամ սադ րիչ վար քա գի ծը, այս տեղ տե ղին չէ։ 
Հետ ևա բար, Մեծ Պա լատն այս կե տում հրա ժար վում է Պա լա տի մո տե ցու մից։ Ի նչ պես նախ-
կի նում նշել է Դա տա րա նը, նույ նիսկ ա մե նադժ վա րին հան գա մանք նե րում Կոն վեն ցի ան բա-
ցար ձակ ի մաս տով ար գե լում է խոշ տան գում ե րը և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու-
նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը կամ պա տի ժը՝ ան կախ տվյալ ան ձի վար քագ ծից (…)։ Ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում վատ վե րա բեր մուն քը եր բեք իշ խա նու թյուն նե րի ա ռջև 
ի հայտ ե կած խն դիր նե րին պատ շաճ ար ձա գան քը չէ»19։ 

13. ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի և ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ խոշ տանգ ման հա մար քրե ա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան ո լոր տում գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րի միջև հա մա պա-
տաս խա նու թյուն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ի նչ պես նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
վճիռ նե րի կա տար ման պա հան ջով20՝ 2015 թվա կա նի հու նի սի 5-ի՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» թիվ 
ՀՕ-69 օ րեն քի ըն դուն մամբ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով 

19 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Mushegh Saghatelyan v. Armenia գոր ծով 2018 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 20-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 23086/08, կե տեր 100-101, 103-104, 106-108։
20 Տե՛ս օ րեն քի հիմն ա վո րումն ե րը՝ www.parliament.am կայ քում։
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և լրա ցումն ե րով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծով քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն նա խա տես վեց խոշ տան գում հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար, ո րի դիս պո-
զի ցիան ու նի հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. « 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 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՝ այդ կամ եր րորդ ան ձից տե ղե կու թյուն կամ խոս-
տո վա նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով կամ այն ա րար քի հա մար պատ ժե լու նպա տա կով, 
ո րն այդ կամ եր րորդ ան ձը կա տա րել է կամ ո րի կա տար ման մեջ կաս կած վում կամ մե
ղադր վում է, ի նչ պես նաև այդ կամ եր րորդ ան ձին վա խեց նե լու կամ որ ևէ ա րարք կա տա րե-
լուն կամ կա տա րու մից ձեռն պահ մա լուն հար կադ րե լու նպա տա կով կամ ցան կա ցած բնույ թի 
խտ րա կա նու թյան վրա հիմ ված ցան կա ցած պատ ճա ռով

(…)
2. Նույն ա րար քը, ո րը կա տար վել է ՝
(…)
4) մի խումբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմ բի կող մից (…)»։
14. Սույն ո րոշ ման 12-13-րդ կե տե րում կա տար ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյան, այդ թվում 

նաև դրան ցում վկա յա կոչ ված մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով դրս ևոր ված վատ 
վե րա բեր մուն քը, որ պես խոշ տան գում ո րա կե լու, հետ ևա բար նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
309.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման փաս տը հաս տատ ված 
հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ի կա տա րու մը դրա նում նշ ված նպա տակ նե րի` դրսևոր-
ված վե րա բեր մուն քի ար դյուն քում հասց ված ու ժեղ ցա վը կամ հո գե կան տա ռա պանքն իր 
բնույ թով լի նի « դա ժան», ի նչն էլ հաս տատ ված հա մա րե լու չա փո րո շիչ ներ են հան դի սա նում` 
գոր ծադր ված բռ նու թյան տևո ղու թյու նը, դրա ար դյուն քում հասց ված ֆի զի կա կան կամ հո
գե կան հետ ևանք նե րը, ա զա տու թյու նից զրկ ված կամ ոս տի կա նու թյու նում կամ հա ման
ման մարմ ում հան ցա վո րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո լի նե լը, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ տու ժո
ղի տա րի քային, ա ռող ջա կան վի ճա կի և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

15. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սումն ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ`
- Նա խաքն նու թյան մարմն ի կող մից Ար մեն Հով հան նի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 

309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով և 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա, 2018 թվա կա նի մար տի 16-ի ն՝ ժա մը 00:35-ից մինչև 
01:15-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան « Նու-
բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի շեն քում կա տա րած ա րար քի հա մար պատ ժե-
լու նպա տա կով մի խումբ ան ձանց կազ մում խոշ տան գել է Ար մեն Ա ղա ջա նյա նին՝ վեր ջի նիս 
դի տա վո րու թյամբ պատ ճա ռե լով ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ, ին չից հե տո խոշ տանգ ման դեպ քը 
թաքց նե լու խմ բային շա հե րից ել նե լով, մի խումբ պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մում կա տա րել 
է պաշ տո նե ա կան կեղ ծիք21,

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի գնա-
հատ ման ար դյուն քում հաշ վի առ նե լով, որ դա ժան վե րա բեր մուն քը դրս ևոր վել է ան ձին ծե ծի 

21 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
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են թար կե լով, ծե ծի ըն թաց քում հա տուկ մի ջոց ներ չեն կի րառ վել, ծե ծը չի ու ղեկց վել մշակ ված 
հա տուկ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, դա ժան վե րա բեր մուն քը տևել է ոչ ա վել քան եր կու րո պե, չի 
կրկն վել, չի կի րառ վել ը նդ հա տում ե րով, դա ժան վե րա բեր մուն քի են թարկ ված ան ձը 30 տա-
րե կան տղա մարդ է, վա տա ռողջ, նրա վա տա ռողջ լի նե լու մա սին (ո րո վայ նի հատ վա ծում առ կա 
պար կի, ո րում գտն վում են ա ղի նե րը) Ա.Հով հան նի սյա նը տե ղե կա ցել է մինչ Ա.Ա ղա ջա նյա նի 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ մուտք գոր ծե լը (ն րա վե րա բե րյալ կազմ ված փաս տաթղ թերն 
ու սում ա սի րե լիս), Ա.Ա ղա ջա նյա նին հասց ված վնաս վածք ներն ու ղղ ված չեն ե ղել ո րո վայ նի 
շր ջա նին, ցու ցա բեր ված վե րա բեր մուն քը չի վնա սել նրա ֆի զի կա կան, հո գե կան և հո գե բա-
նա կան վի ճա կը, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում նա չէր բարձ րա ձայ նի այդ մա սին, դեպ քից հե-
տո քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի ծա ռայող ներն Ա.Ա ղա ջա նյա նին ու ղեկ ցել են լվաց վե լու, 
նրա հետ հան գիստ պայ ման նե րում զրու ցել են, վեր ջի նիս նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի 
որ ևէ դրս ևո րում այլևս չի կա տար վել, հասց ված վնաս վածք նե րը ա ռող ջու թյան թեթև վնա սի 
հատ կա նիշ ներ չեն պա րու նա կում, ի սկ քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող մարմ ի կող-
մից տու ժո ղի հո գե կան վի ճա կը պար զե լու հա մար դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն չի 
նշա նակ վել, հետ ևա բար՝ չկան տվյալ ներ հետ ևանք նե րի կար ճատ ևու թյան կամ եր կա րատ ևու-
թյան մա սին, հան գել է այն հետ ևու թյան, որ Ա.Հով հան նի սյա նի ա րար քը են թա կա էր ո րակ-
ման ոչ թե ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տի, այլ 309-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով։ Միև նույն ժա մա նակ, դա տա րա նը նշել է, որ Ա.Հով-
հան նի սյա նի ա րար քը որ պես խոշ տան գում ո րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նաև, որ նա այդ 
բռ նու թյու նը գոր ծադ րի այն պի սի ա րար քի հա մար Ա.Ա ղա ջա նյա նին պատ ժե լու նպա տա կով, 
ո րը վեր ջինս կա տա րել է, և այդ պի սի ա րարք կա տա րե լու հան գա ման քը կամ փաս տը պետք է 
հաս տատ ված լի նի հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րով, այլ ոչ թե ա րարք կա տա րած լի նե-
լու հան գա ման քը կազ մի Ա.Հով հան նի սյա նի սուբյեկ տիվ ըն կալ ման ար դյուն քը22, 

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ-
ճի ռը, ար ձա նագ րել է, որ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը պետք է մեր ժել, քա նի որ Ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի կող մից նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան նոր մե րի այն պի սի խախ տում-
ներ, ո րոնք ազ դել են կամ կա րող է ին ազ դել գոր ծով ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու վրա, թույլ չեն 
տր վել, բա ցա կա յում են դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հիմ քե րը, ի սկ վի ճարկ վող դա տավ ճիռն 
օ րի նա կան է, հիմն ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված: Միև նույն ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը նշել է, որ ըն դու նե լի չի հա մա րում Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի այն պն դու մը, թե 
տե ղի ու նե ցած բռ նու թյու նը խոշ տան գում ո րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է, որ դեպ-
քին նա խոր դած լի նի տու ժո ղի կող մից այն պի սի հա կաօ րի նա կան ա րար քի կա տա րում, ո րը 
հաս տատ ված է հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով: Դա տա րա նը գտել է, որ այդ պնդու մը 
հա կա սում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կա յուն նա խա դե պային ի րա-
վուն քին23։

16. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով սույն ո րոշ-
ման 11-14-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն ե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-
ներն Ա.Հով հան նի սյա նի ա րար քում խոշ տանգ ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան, հետ ևա-

22 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 6-րդ կե տը։
23 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը։
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բար նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի նյու թա կան բա ղադ րիչն առ կա հա մա րե-
լու փաս տը գնա հա տե լիս հա մա կող մա նի ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի նյու թա կան 
բա ղադ րի չի հա մա տեքս տում ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել այն, որ`

- տու ժո ղի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժի գոր ծադ րու մը խիստ ան հրա ժեշ տու թյուն չի 
ե ղել. տու ժող Ա.Ա ղա ջա նյա նը գտն վել է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի տա րած քում, փաս-
տա ցի ա նա զա տու թյան վի ճա կում և նրա նկատ մամբ բռ նու թյուն է գոր ծադր վել քրե ա կա տա-
րո ղա կան հիմն ար կի տա րած քում ան հաս ցե հայ հո յանք ներ հն չեց նե լու կա պակ ցու թյամբ։ Ա.Ա -
ղա ջա նյա նը որ ևէ մե կի նկատ մամբ բռ նու թյուն չի գոր ծադ րել, նրան որ ևէ պա հանջ չի ներ կա-
յաց վել, ո րը վեր ջինս հրա ժար վել է կա տա րել, նա որ ևէ դի մադ րու թյուն ցույց չի տվել, ու ս տի 
տու ժող Ա.Ա ղա ջա նյա նի վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված նրա նկատ մամբ ֆի զի կա կան ու ժի 
գոր ծադր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմն ա վոր ված չի ե ղել,

-  տու ժո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կը, վեր ջի նիս վի ճա կի խո ցե լի ու թյան աս տի ճա նը. տու-
ժող Ա .Ա ղա ջա նյա նը գտն վել է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կում` պե տու թյան վե րահս կո ղու-
թյան ներ քո գտն վող փակ տա րած քում և դրա նով ի սկ պայ մա նա վոր ված՝ խո ցե լի ի րա վի ճա-
կում24։ Ամ բաս տա նյալ Ա.Հով հան նի սյա նը մինչ մի ջա դե պը զն նել է Ա.Ա ղա ջա նյա նի ան ձնա-
կան գոր ծը և տե ղե կա ցել վեր ջի նիս ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին առ այն, որ նա վի րա հատ վել 
է, նրա ձախ կող մում պարկ է առ կա, ո րի մեջ է նրա ա ղին, բա ցի այդ քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմն արկ մուտք գոր ծե լուն պես Ա.Ա ղա ջա նյա նը պա հան ջել է շտա պօգ նու թյուն հրա վի րել: 
Գոր ծի այս փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի` սույն ո րոշ ման 12.1-րդ կե տում մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ` 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյունն է 
հան դի սա ցել ա պա հո վե լու իր վե րահս կո ղու թյան ներ քո, փակ տա րած քում, ա ռող ջա կան վի-
ճա կով պայ մա նա վոր ված ար դեն ի սկ խո ցե լի ի րա վի ճա կում գտն վող Ա.Ա ղա ջա նյա նի պաշտ-
պա նու թյու նը: Այս ա ռու մով կար ևոր է ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ նշ ված պար տա կա նու-
թյան կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար պե տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` ի դեմս քրե ա կա-
տա րո ղա կան հիմն ար կի ծա ռայող նե րի, պետք է ան հրա ժեշտ շր ջա հա յա ցու թյուն ցու ցա բե րեն 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն արկ ըն դուն վող ան ձանց նկատ մամբ դրս ևոր վող վե րա բեր մուն քի 
ա ռու մով։ Ի նչ պես նշ վել է ՄԱԿ-ի խոշ տան գումն ե րի վե րա բե րյալ Հա տուկ զե կու ցո ղի թե մա տիկ 
զե կույ ցում` տա րած ված պրակ տի կա են կա լա նա վայ րե րում նոր կա լա նա վոր նե րի նկատ մամբ 
տար բեր կերպ ար տա հայտ վող չա րա շա հումն ե րը` «ըն դու նե լու թյան հա տուկ վե րա բեր մունք» 
ցույց տա լու և վեր ջին նե րիս ի րենց են թար կեց նե լու հա մար25, որ պի սի մո տե ցումն ա նըն դու նե լի 
է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում,

- տու ժո ղի նկատ մամբ ցու ցա բեր ված վատ վե րա բեր մուն քի բնույ թը, ե ղա նա կը, դրա 
ար դյուն քում վեր ջի նիս մոտ ա ռա ջա ցած ա ռող ջա կան և հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րը. 
դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան թիվ 0467 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Ա.Ա ղա ջա նյա նի 
մարմն ա կան վնաս վածք նե րը՝ աջ և ձախ այ տային շր ջան նե րի, ձախ սրուն քի շր ջան նե րի 

24 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 12.1-րդ կե տը։
25 Տե՛ս ՄԱԿ-ի խոշ տան գումն ե րի, դա ժան, ան մարդ կային, ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
կամ այլ պատ ժի վե րա բե րյալ Հա տուկ զե կու ցո ղի 2010 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թե մա տիկ զե կույ ցը, A/HRC/13/39/
Add.5, կետ 69։
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քերծ վածք նե րի, վե րին շր թուն քի շր ջա նի սալ ջարդ վեր քի ձևով, հասց վել ե ն՝ բութ, կոշտ 
ա ռար կա նե րով, չի բա ցառ վում նաև՝ ձեռ քե րով, ոտ քե րով, հնա րա վոր է՝ ո րոշ ման մեջ 
նշ ված ժամ կե տին, ո րոնք ա ռող ջու թյան թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չեն պա րու նա կում26։ 
Դեպ քից մի քա նի օր ան ց՝ 2018 թվա կա նի մար տի 19-ին, Ա.Ա ղա ջա նյա նը գրա վոր դի մում է 
ներ կա յաց րել քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի պե տին և հայտ նել, որ քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմն ար կի աշ խա տա կից նե րի կող մից ի րեն դա ժա նա բար ծե ծի են թար կե լու և բու ժօգ նու թյուն 
չցու ցա բե րե լու կա պակ ցու թյամբ հայ տա րա րում է հա ցա դուլ և ջրա դուլ: Ա վե լին, գոր ծի քն նու-
թյան ըն թաց քում մա հա ցած տու ժող Ա.Ա ղա ջա նյա նի նա խաքն նա կան ցուց մուն քի հա մա ձայն` 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի աշ խա տա կից նե րի կող մից իր նկատ մամբ գոր ծադր ված 
բռնու թյու նը, ծա ռայել է ի րեն նվաս տաց նե լու և պատ ժե լու մի ջոց27: 

Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մար 
ըն դու նե լի չէ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից ամ բաս տա նյալ Ա.Հով հան նի սյա նի ա րար-
քը խոշ տան գու մից որ պես բռ նու թյան գոր ծադր մամբ զու գորդ ված պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րի ան ցում վե րաո րա կե լու հիմ քում դր վող այն փաս տար կը, թե ծե ծի ըն թաց քում հա-
տուկ մի ջոց ներ չեն կի րառ վել, ծե ծը չի ու ղեկց վել մշակ ված հա տուկ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, 
դա ժան վե րա բեր մուն քը տևել է ոչ ա վել քան եր կու րո պե, ին չը եր կա րատև չի կա րե լի հա-
մա րել, դա ժան վե րա բեր մուն քը չի կրկն վել, չի կի րառ վել ը նդ հա տում ե րով, Ա.Ա ղա ջա նյա նին 
հասց ված վնաս վածք ներն ու ղղ ված չեն ե ղել ո րո վայ նի շր ջա նին, հասց ված վնաս վածք ներն 
ա ռող ջու թյան թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չեն պա րու նա կել, ի սկ քրե ա կան հե տապնդում 
ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից տու ժո ղի հո գե կան վի ճա կը պար զե լու հա մար դա տա հո գե-
բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն չի նշա նակ վել, հետ ևա բար՝ չկան տվյալ ներ հետ ևանք նե րի կար-
ճատ ևու թյան կամ եր կա րատ ևու թյան մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
նշ ված հան գա մանք ներն ի րենց հա մակ ցու թյան մեջ չեն կա րող բա ցա ռել քրե աի րա վա կան 
ի մաս տով խոշ տանգ ման հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը, խոշ տանգ ման ար-
դյուն քում ան ձի ա ռող ջու թյա նը կա րող է նույ նիսկ առ հա սա րակ վնաս չպատ ճառ վել, տվյալ 
դեպ քում կար ևոր է ֆի զի կա կան ու ժեղ ցա վի կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պան քի պատ ճա-
ռու մը։ Նշ ված հատ կա նի շի բո վան դա կու թյա նը Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է Է րիկ 
Ե ղի նյա նի գոր ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ, որ տեղ մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի հաշ վառ մամբ, 
ի թիվս այլ նի, ը նդ գծ վել է, որ « 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, որ ցա վի 
առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում, որ պար տա դիր այն լի նի ծայ րա հեղ, եր կար, մշ տա 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 նել28։ Նշ ված դիր քո րո շումն ե րը կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
նկատ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մար ա նըն դու նե լի է նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
այն պն դու մը, թե ցու ցա բեր ված վե րա բեր մուն քը չի վնա սել Ար մեն Ա ղա ջա նյա նի ֆի զի կա կան, 
հո գե կան և հո գե բա նա կան վի ճա կը, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում նա չէր բարձ րա ձայ նի այդ 

26 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 4-րդ, թեր թեր 11-39:
27 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 4-րդ, թեր թեր 11-39:
28 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Է րիկ Ե ղի նյա նի գոր ծով 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 3-ի թիվ ԼԴ1/0030/01/16 ո րո-
շու մը, կետ 19:
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մա սին, որ պի սի դիր քո րո շումն ը ստ է ու թյան ըն դու նե լի է հա մա րել նաև Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հան ցան քի կա տար ման մա սին տու ժո ղի կող-
մից ի րա վա սու մար մին նե րին հայտ նե լը չի կա րող որ ևէ կերպ վկայել այն մա սին, որ տու ժո ղի 
նկատ մամբ ցու ցա բե րած վե րա բեր մուն քը չի վնա սել նրա ֆի զի կա կան, ա ռա վել ևս՝ հո գե կան 
և հո գե բա նա կան վի ճա կը։ Նշ ված մո տե ցու մը բա ցար ձա կա պես ա նըն դու նե լի է և ող ջամ տո-
րեն չի կա րող օգ տա գործ վել դա տա րա նի կող մից որ պես դա տա կան ակ տի պատ շաճ պատ-
ճա ռա բա նու թյուն։ 

Ինչ վե րա բե րում է դեպ քից հե տո քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի ծա ռայող նե րի կող մից 
Ա.Ա ղա ջա նյա նին լվաց վե լու ու ղեկ ցե լուն, նրա հետ հան գիստ պայ ման նե րում զրու ցե լուն, վեր-
ջի նիս նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի որ ևէ դրս ևո րում այլևս չկա տա րե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ հան ցան քի կա տար մա նը հա ջոր դող նշ ված հան գա մանք նե րը որ ևէ 
կերպ չեն կա րող ան դրա դառ նալ ամ բաս տա նյա լին մեղ սագր վող ա րար քի քրե աի րա վա կան 
ո րակ ման վրա։ Ամ բաս տա նյա լի հետ հան ցա վոր վար քա գի ծը` ար տա հայտ ված ամ բաս տա նյա-
լի նկատ մամբ դրս ևո րած վե րա բեր մուն քից հե տո նրան լվաց վե լուն ու ղեկ ցե լու կամ ա ռանց 
բռ նու թյան գոր ծադր ման զրու ցե լու (ին չը կա րող էր նաև հե տապն դել ամ բաս տա նյա լի նկատ-
մամբ դրս ևո րած վե րա բեր մուն քը թաքց նե լու, քո ղար կե լու նպա տակ, որ պի սի դա տո ղու թյու-
նը պայ մա նա վոր ված է նաև հե տա գա յում` խոշ տանգ ման դեպ քը թաքց նե լու խմ բային շա հե-
րից ել նե լով, մի խումբ պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մում պաշ տո նե ա կան կեղ ծիք կա տա րե լու 
հան գա ման քով) կամ կր կին վատ վե րա բեր մունք չդրս ևո րե լու ձևով չէր կա րող որ ևէ կերպ 
ազ դել ամ բաս տա նյա լին մեղ սագր ված ա րար քի քրե աի րա վա կան ո րակ ման վրա։

17. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ խոշ-
տանգ ման հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ նե րից է օ րենսդ րի կող մից նա խա տես ված 
հա տուկ նպա տակ նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք նաև հա մա պա տաս խա նում են ՄԱԿ-ի կոն-
վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված նպա տակ նե րին։ Դրանց շար քում նե րառ ված է նաև 
այն ա րար քի հա մար պատ ժե լու նպա տա կը, ո րն այդ կամ եր րորդ ան ձը կա տա րել է կամ 
ո րի կա տար ման մեջ նա կաս կած վում կամ մե ղադր վում է։ Այս նպա տա կի բո վան դա կու թյան 
ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մար ըն դու նե լի է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ան հա մա ձայ-
նու թյունն Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի այն պնդ ման հետ, որ ա րար քը որ պես խոշ տան գում 
ո րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նաև, որ ամ բաս տա նյալն այդ բռ նու թյու նը գոր ծադ րի այն պի-
սի ա րար քի հա մար տու ժո ղին պատ ժե լու նպա տա կով, ո րը վեր ջինս կա տա րել է և այդ պի սի 
ա րարք կա տա րե լու հան գա ման քը կամ փաս տը պետք է հաս տատ ված լի նի հա մա պա տաս-
խան ըն թա ցա կար գե րով։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այդ պի սի պա հան ջը չի հա-
մա պա տաս խա նում ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծում և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-
րդ հոդ վա ծում նշ ված նպա տա կի բո վան դա կու թյա նը։ Խնդ րո ա ռար կա նպա տա կի ի մաս տով 
«ա րարք»-ը են թադ րում է ցան կա ցած վար քագ ծային դրս ևոր ման ա կտ, ո րը պաշ տո նա տար 
ան ձի կամ պե տա կան մարմն ի ա նու նից հան դես գա լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ ան ձի 
մոտ ա ռա ջաց նում է այդ պի սի վար քա գիծ դրս ևո րած ան ձին խոշ տան գե լու մի ջո ցով պատ ժե-
լու նպա տակ։ Պե տա կան մարմն ի ներ կա յա ցու ցիչն իր դրս ևո րած վե րա բեր մուն քով պետք է 
նպա տակ հե տապն դի իր ա ռա վե լու թյունն ը նդ գծել ան ձի նկատ մամբ, ցու ցադ րել իր գե րա կա 
դիր քը` տու ժո ղին հնա զան դեց նե լու, ի րեն են թար կեց նե լու նպա տա կով։ Մի ա ժա մա նակ, հարկ 
է նշել, որ խոշ տանգ ման հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան հա մար պար տա դիր 
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կեր պով տու ժո ղի դրս ևո րած վար քագ ծի ըն թա ցա կար գային ամ րագր ման որ ևէ պա հանջ նա-
խա տես ված չէ, այս ա ռու մով նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե ցող պայ մա նի նա խա տե սու-
մը չի բխում խոշ տանգ ման դիս պո զի ցի այի պա հանջ նե րից։

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն ա վոր է հա մա րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տում 
տեղ գտած դիր քո րո շու մը, ո րով ա նըն դու նե լի և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քին հա կա սող է հա մար վել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
հետևու թյունն առ այն, որ տե ղի ու նե ցած բռ նու թյու նը խոշ տան գում ո րա կե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ պայ ման է, որ դեպ քին նա խոր դած լի նի տու ժո ղի կող մից այն պի սի հա կաօ րի նա կան 
ա րար քի կա տա րու մը, ո րը հաս տատ ված է հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով։

18. Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա.Հով հան-
նի սյա նի ա րար քը վե րաո րա կե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևու թյուն նե րը 
հիմն ա վոր չեն։

19. Ո ւս տի, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ կա տար ված վեր լու ծու թյու նը, Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ամ բաս տա նյալ Ա.Հով հան նի սյա նին մեղ սագր ված ա րար քը ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 309.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տից նույն օ րենսգր քի 309-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ 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 սխալ է մեկ նա բա նել խոշ տանգ ման հան ցա-
կազ մի հատ կա նիշ նե րը, ի նչ պես նաև պատ շաճ գնա հատ ման չի են թար կել գոր ծով ձեռք բեր-
ված ա պա ցույց նե րը։ Այ սինքն` թույլ են տր վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
397-րդ և 398-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված` նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի 
խախ տումն եր, ո րոնք ի րենց բնույ թով է ա կան են և հիմք են ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը Վե րաքն նիչ դա տա րան՝ նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր քն նու թյան ըն թաց քում Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, վե րաց նե լով ար ձա նագր ված խախ տումն ե րը, յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տե-
լով վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ի սկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն ի րենց հա մակ ցու-
թյամբ` գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից, ա րար քի քրե աի րա վա կան 
ո րակ ման հար ցում պետք է հան գի հա մա պա տաս խան հետ ևու թյան:

 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 Ա.Հով հան նի սյա 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 Ա.Հով հան նի սյա 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 և 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծով, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ, 39-րդ, 43-
րդ, 361.1-րդ, 403-406-րդ, 415.1-րդ, 418.1-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Ար մեն Ջի վա նի Հով հան նի սյա նի վե-
րա բե րյալ Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2019 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 26-ի դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սին ՀՀ վե րաքն նիչ 
քրե ա կան դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րո շու մը բե կա նել և գործն ու ղար կել 
նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Ամ բաս տա նյալ Ար մեն Ջի վա նի Հով հան նի սյա 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 շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման:
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Ե ԿԴ/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 բե-
րյալ:  

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 հիմն ա վո-

րումն 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 հիմն ա վո-

րումն 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 
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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-
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 հիմն 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 1-ին, 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 
1-ին, 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 1-ին, 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 
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ի րա վուն քով պատ կա նե լու վե րա բե րյալ (հա տոր 1-ին, գ. թ. 42-43).
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 
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 լրումն 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 նումն 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 1-ին, գ. թ. 92-93).

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 նա կան ան ձանց պե տա կան գրաց ման, 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, հիմն արկ 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 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 1-ին, 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 1-ին, 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 1-ին, 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-
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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 
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 ցումն 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 շումն 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.
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- 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:

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 նագ-
րով: 

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 շումն 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 
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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-
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 հիմն 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 ծումն ի րա կա նաց վում է հիմն 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 հիմն ադ րի (հիմն ա դիր նե րի) ո րո շու մը կամ ըն կե րու թյան հիմն ա դիր ժո ղո-
վի ար ձա նագ րու թյու նը պետք է բո վան դա կի դրույթ ներ ըն կե րու թյան հիմն 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 մարմն ի ձևա վոր ման մա սին, դրույթ այն մա սին, որ 
բո լոր ո րո շումն երն ըն դուն վել են մի ա ձայն: Ըն կե րու թյան ստեղծ ման (հիմն ադր ման) մա սին 
հիմն ադ րի (հիմն ա դիր նե րի) ո րո շու մը կամ ըն կե րու թյան հիմն 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 հիմն ադ րել ցան կա ցող ան ձինք (հիմն 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 
հիմն ադր ման մա սին պայ մա նագ րով սահ ման վում են նրա հիմն 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 հիմն ա դիր նե րի կազ մը, ըն կե րու թյան կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լի և յու րա քան չյուր հիմն ադ րի բաժ նե մա սի չա փը, (…):
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« 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 հիմն 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 հիմն 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`

(...) 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 մարմն 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-
շումն 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։ 
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Մաս նա վո րա պես, ըն կե րու թյան բարձ րա գույն մարմն 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 հիմն ա դիր նե րի և մաս նա կից նե րի դերն ըն կե րու թյան հա մար բո լոր ա ռանց քային ո րո-
շումն ե րի կա յաց ման հար ցում։ Այս պես, ըն կե րու թյու նը ստեղծ վում է հիմն ադր ման պայ մա-
նագ րով, ո րը հիմն 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-
նադ 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 հիմն ա 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 հիմն 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, գտն-
վե 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 ցումն 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-
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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-
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 հիմն 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 հիմն 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 ցումն 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 մնում 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 
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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-
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 մնա 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 րումն եր կա տա րել ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա-
պի տա լում ըն կե րու թյան հիմն 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 կումն 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 
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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։ 

 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 րումն 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 մնա 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-
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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-
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 րումն 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 շումն 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, մնում է ըն կե րու թյան նույն ան ձանց շր ջա նա-
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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-
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, հիմն ա վոր է հա մա րել 
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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 շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն 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-
հան դերձ, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն 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 հիմն 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 հիմն 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 շումն 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, 
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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 ծումն 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է 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 գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված հիմն 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:
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 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 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 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 

  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 շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման:
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ՎԴ/11082/05/20

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 դեկ տեմ բե րի 17-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Էյ Քեյ Էյ Ջի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-

թյամբ ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 03.03.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի ը նդ դեմ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 
տես չա կան մարմ նի (այ սու հետ՝ նաև Տես չա կան մար մին)` Տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի 
տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի 
թիվ 04/-07-Ա ո րո շու մը և 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե 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՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-

նա չել Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 
ստուգ ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
08.01.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը՝ Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած-
քային բաժ նի 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը վի ճար կե լու 
պա հանջ նե րի մա սով ըն դուն վել է վա րույթ, ի սկ Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած-
քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 03.03.2021 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է 
և Դա տա րա նի 08.01.2021 թվա կա նի ո րո շու մը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սով 
թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը (ի պաշ տո նե ներ կա յա ցու-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

123

ցիչ, տնօ րեն Ար բեն Ղու լյան):
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե 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 հիմն ա վո-

րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ 

հոդ վա ծը, ո րը չպի տի կի րա ռեր, չի կի րա ռել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում-
նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րը 
պետք է կի րա ռեր, սխալ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սը:

 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 ան դրա դար ձել բո ղո քարկ վող ո րո շու մը վե րաց նե լու պա հան-

ջի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծին վե րա բե րող հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը չեն բխում « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի բո վան դա կու թյու նից, ո րը, ը ստ է ու թյան, ստուգ ման ակ տի հաս ցե ա տի րոջ հա մար (կամ 
այն ան ձանց հա մար, ու մ ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել ստուգ-
ման ակ տով) սահ մա նում է դա տա կան կար գով ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու ե րաշ խիք: Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը քն նարկ վող օ րեն քի հա մե մատ սահ մա նա փա կել է բո ղո քարկ վող ակ-
տե րի շր ջա նա կը օ րեն քից չբ խող հան գա մանք նե րով և պայ ման նե րով՝ ստուգ ման ակ տե րի մի 
մա սի հաս ցե ա տե րե րին զր կե լով ստուգ ման ակ տը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ 
գործ նա կա նում զր կե լով օ րեն քով սահ ման ված ե րաշ խի քից:

 Վար չա կան դա տա րան դի մե լու փու լում իր ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը կամ ան-
մի ջա կան խախտ ման հնա րա վո րու թյու նը ո րո շում է հայց վո րը՝ իր սուբյեկ տիվ գնա հատ մամբ։ 
Տվյալ դեպ քում հայց վո րը հա մա րել է, որ վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով ան մի ջա կա նո րեն կա-
րող է ին խախտ վել իր ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ո րով հետև ակ տով ար ձա նագրվել 
են ի րա վա խախտ ման մա սին վկայող, հայց վո րի գնա հատ մամբ ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա-
տաս խա նող փաս տեր, ար ձա նագր վել է ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի պա հան ջի 
խախ տում, ո րը կա րող էր հե տա գա յում հիմք հան դի սա նալ հայ ցա դի մու մով վի ճարկ վող մյուս 
եր կու վար չա կան ակ տե րի կա յաց ման հա մար, ո րոն ցով Հայց վո րի նկատ մամբ նշա նակ վել 
է տու գանք՝ 200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, և ի րեն ներ կա յաց վել է պատ ճառ ված 1.135.642 ՀՀ 
դրա մի չա փով վնա սը հա տու ցե լու պա հանջ:

Ս տուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճար կու մը ը նդ գր կում է նաև վար չա կան կար գով 
բո ղո քարկ ման ըն թաց քում պա տաս խա նո ղի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը: 
Ստուգ ման ա կտն այն քա նով, որ քա նով դրա նով ար ձա նագր ված են ի րա վա բա նա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան հիմ քեր, ար դեն ի սկ մի ջամ տում է հայց վո րի ի րա վունք նե րին:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ Դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել և մեկ նա բա նել « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

124

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 03.03.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և փո փո խել այն, 
կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի ներ կա յաց րած հայ ցա-
դի մու մը Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 
59 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով վա րույթ ըն դու նե լու մա սին։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ 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` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ, 80-րդ հոդ ված նե րի, 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն-
դիր:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու-
թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ո րում ար ձա նագր վել 
են կոնկ րետ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախ տում եր, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում կա րող է ո րակ վել վար չա կան ա կտ և 
ը ստ այդմ վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված վի ճարկ ման հայ ցով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

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

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե-
րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա-
րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու-
րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով 
ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան ակ տով, գոր-
ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա-
վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, ե թե` 
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ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, 
սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վե ին Սահ մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, 
օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ-

վու թյան։
Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե րը սահ մա նում են, որ յու րա քան չյուր ոք իր ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյան հա մար ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան: Այ սինքն` սկզ բուն-
քո րեն են թադր վում է, որ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման հնա րա վո րու թյուն գո յու թյուն ու նի և 
ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ ման դեպ քում շա հագր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի դի մե լու վար-
չա կան դա տա րան:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված է, որ որ պես ը նդ հա նուր կա-
նոն` դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ու մ ի րա վունք նե րը 
խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: Օ րենս դի րը, նույն պես 
ա ռաջ նորդ վե լով այս ը նդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում ամ-
րագ րել է յու րա քան չյու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար վար չա-
կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է դի մել դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե 
ու նի «ի րա կան (ռե ալ)» ի րա վունք ներ (տե´ս, Կա րի նե Ջլա վյանն 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 թիվ ՎԴ/6403/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 ո րոշ ման մեջ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ը նդ հա նուր կա նոնն այն 
է, որ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ու մ ի րա վունք նե րը 
խախտ վել են կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:

 Մեկ այլ՝ 17.04.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1022 ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը, նա խա տե սե լով վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք 
ու նե ցող սուբյեկտ նե րի ցան կը, նրանց՝ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը յու րա-
քան չյուր դեպ քում պայ մա նա վո րել է ո րո շա կի ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի, այն է՝ «ի րա վա-
կան շա հի» առ կա յու թյամբ։ Ը նդ ո րում, յու րա քան չյուր դա տա վա րա կան սուբյեկ տի պա րա գա-
յում այն կրում է ի րեն ներ հա տուկ բնույթ։ Նրանց «ի րա վա կան շա հը», կախ ված գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րից, ի նչ պես նաև կոնկ րետ սուբյեկ տի ի րա վա կան կար գա վի ճա կից, 
կրում է ան հա տա կա նաց ված, կոնկ րետ հաս ցե ա վոր ված բնույթ, և դրա առ կա յու թյու նը յու-
րա քան չյուր դեպ քում են թա կա է պար տա դիր բա ցա հայտ ման վար չա կան դա տա վա րու թյան՝ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան փու լում։ Ար դյուն քում սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, 
որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կայի ի մաս տով 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հա մար բա վա րար չէ մի այն սուբյեկտ նե րի ան-
հրա ժեշտ կազ մի վե րա բե րյալ պա հան ջի բա վա րա րու մը։ Այն, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, պետք 
է դի տարկ վի նաև հա մա պա տաս խան սուբյեկ տի մոտ դա տա րան դի մե լու նկատ մամբ ի րա-
վա կան շա հի առ կա յու թյան հա մա տեքս տում՝ ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդ րո րեն սահ ման ված 
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ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րը։
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կայի ի մաս տով դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հա մար բա վա րար չէ մի այն սուբյեկտ նե րի ան հրա ժեշտ կազ-
մի վե րա բե րյալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: Այն, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, պետք է դի տարկ վի 
նաև հա մա պա տաս խան սուբյեկ տի մոտ դա տա րան դի մե լու ի րա վա կան շա հի առ կա յու թյան 
հա մա տեքս տում` ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդ րո րեն սահ ման ված ի րա վա կան նա խադ րյալ նե-
րը: Այ սինքն` « շա հագր գիռ ան ձ» հաս կա ցու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցու թյուն է, 
և գոր ծը քն նող դա տա րանն ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս կա ցու թյու նը յու րա քան չյուր 
գոր ծով` հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և, պար զե լով, թե ա րդյոք տվյալ 
ան ձն ու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն, թե ոչ (տե´ս, Տիգ րան Սա նա սա րյանն ը նդ դեմ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով խնդ րո ա ռար կա հար ցի վե րա բե րյալ իր ձևա վո-
րած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ ան ձը կա րող է դի մել դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռե ալ)» ի րա վունք ներ: Պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի վար չա կան ակ տե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու-
թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով վի ճար կե լու դեպ քում ան ձը պետք է հիմն ա վո րի, 
որ այդ վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ խախտ վել են նրա` 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով կամ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված 
ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը: Ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ 
ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը` վար չա կան դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան-
գոր ծու թյամբ հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձի որ ևէ ի րա վունք չի խախտ վել, կամ վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը որ ևէ կերպ չեն ա ռնչ վում տվյալ ան-
ձի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով կամ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր-
ված ի րա վունք նե րին, ա զա տու թյուն նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին, ա պա գոր ծի քն նու թյան 
պա հին գոր ծող՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա ձայն պետք է վճիռ կա-
յաց նի վեր ջի նիս հայ ցը մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագ րե լով, որ վար չա կան 
դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, նույն օ րենսգր քի մյուս հոդ ված նե րում սահ-
մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբյեկտ նե-
րի կող մից վար չա կան դա տա րան դի մե լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա-
րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող ա ռան ձին 
հայ ցա տե սակ նե րից են նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցը, ո րով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր ի րա վունք-
նե րը և ա զա տու թյուն նե րը խախ տող ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող 
վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ վի ճարկ ման հայ-
ցի ա ռար կան մի ջամ տող վար չա կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու պա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

127

հանջն է։ Հայ ցի ա ռար կայի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի ա ռար կայի 
նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը։ Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի նյու թա-
կան օբյեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ա կտն է։ Վեր ջինս վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 
հան դի սա նում է դա տա կան քն նու թյան հիմն ա կան օբյեկ տը (տե՛ս, Սամ վել Մել քու մյանն ը նդ-
դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա 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 դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման 
հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կում ար ձա նագ րել 
է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից օ գտ վե լը չի կա րող լի նել 
ի նք նան պա տակ, այլ այն պետք է ու ղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն-
ման ա պա հով մա նը: Ո ւս տի, դի մե լով վար չա կան դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմն ա-
վո րի, որ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար 
ան ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը կա տար վել 
են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն-
նե րը, ո րոնք խախտ վել են (տե՛ս, Սվետ լա նա Օ հա նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի 
ո րո շու մը): 

Այս պես. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ o րենսդ րի կող մից ան ձին ի րա վունք է վե րա պահ վել հայց ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա-
կան դա տա րան այն դեպ քում, ե րբ վար չա կան մարմն ի կող մից կա յաց ված վար չա կան ակ տով 
խախտ վում են կամ կա րող են խախտ վել իր ի րա վունք նե րը։ Այ սինքն՝ դա տա րան վի ճարկ-
ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է հան դի սա նում վար չա կան ակ տի 
առ կա յու թյու նը, ո րն այն վի ճար կող ան ձի հա մար պետք է ու նե նա մի ջամ տող ազ դե ցու թյուն։ 
Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծող վար չա դա տա վա րա կան կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայ ցի 
ա ռար կա կա րող է հան դի սա նալ բա ցա ռա պես մի ջամ տող վար չա կան ակ տը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցա տե սա կով որ ևէ փաս տա-
թուղթ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի քն նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
թե ա րդյոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան 
ա կտ, թե ոչ, հետ ևա բար վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի 
քննու թյան ըն թաց քում ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյոք ներ կա յաց ված 
հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան ա կտ է, թե ոչ: 

Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ու մ նույն կոն վեն ցի այով ամ-
րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մին նե րի 
ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե խախ-
տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձինք:

 Վար չա կան մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան 
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ան ձանց` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան պատ շաճ ե րաշ խիք ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ Ազ գային ժո ղո-
վի կող մից 18.02.2004 թվա կա նին ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի 1-ին հոդ վա ծում ամ րագր վել է որ նույն o րեն քը uահ մա նում 
է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան 
ակ տե րը, վար չա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար-
չա կան ակ տի կա տար ման, վար չա կան ծախuե րի, ի նչ պեu նաև վար չա րա րու թյամբ հաuց ված 
վնաuի հա տուց ման հետ կապ ված` վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի ի մաս տով վար չա րա րու թյու նը  վար չա կան մար մին նե րի ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու թյուն է, ո րը եզ րա փակ վում է վար չա կան կամ նոր մա-
տիվ ակ տե րի ըն դուն մամբ, ի նչ պես նաև գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, ո րն ան ձանց 
հա մար ա ռա ջաց նում է փաս տա կան հետ ևանք ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան մարմն ի ար տա քին ներ գոր ծու-
թյուն ու նե ցող որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն բնավ ի նք նան պա տակ չէ և պետք է հե տապն դի նպա-
տակ ներ, ո րոնց հաս նե լով է լ՝ այդ գոր ծու նե ու թյու նը պետք է եզ րա փակ վի: Վար չա կան մար-
մի նը չի կա րող գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել լոկ գոր ծե լու պատ րանք ա ռա ջաց նե լու հա մար: Դա 
է ա կան չա փով հար կա տու նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին գո յա ցող պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի 
վատ նում կլի նի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան մար մին նե րի ար տա քին ներ գոր ծու-
թյանն ու ղղ ված գոր ծու նե ու թյու նը պետք է իր տրա մա բա նա կան ա վար տին հաս նի, ար տա-
հայտ վե լով ո րո շա կի վար չա կան (ի րա վա կան) ակ տի կամ փաս տա ցի ներ գոր ծու թյան տես-
քով: Այդ գոր ծու նե ու թյու նը, ը ստ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի, եզ րա փակ վում է վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տի ըն դուն մամբ, ի նչ պես 
նաև գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ, ո րն ան ձանց հա մար ա ռա ջաց նում է փաս տա կան 
հետ ևանք ներ: Այլ կերպ ա սած վար չա րա րու թյան ար դյուն քը վրա է հաս նում հետ ևյալ ե ղա-
նակ նե րով.

- վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տի ըն դու նում,
- ռե ալ ակ տի ըն դու նում (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան կա տա րում):
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ա կտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու-
մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն է, ո րը վար չա կան 
մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման 
նպա տա կով, և ու ղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա-
նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Անդ րա դառ նա լով վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մի բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով վար չա կան 
ակ տի հատ կա նիշ նե րի պար զա բան ման հա մար դա տա րա նը պետք է գնա հա տի վի ճարկ վող 
ակ տի ան հա տա կան ա կտ լի նե լու, վար չա կան մարմն ի կող մից ըն դուն ված լի նե լու, ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն ու նե նա լու, հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում ըն դուն ված լի նե լու, կոնկ-
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րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ հե տապն դե լու, ան ձի հա մար ի րա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու հան գա մանք նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս «Օ լիմպ» 
ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-
նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ/4538/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան մեջ մտ նող տար րե րը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ-
նե րը.

1) վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է. այն պաշ տո նա կան գրա վոր փաս-
տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), ո րը չի 
պա րու նա կում ի րա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, 
պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն-
ներ, սահ մա նա փա կումն եր կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ մի այն դրա նում ու ղ ղա կի ո րեն ան-
հա տա պես նշ ված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, 
այ սինքն՝ ու նի հս տա կո րեն ո րոշ ված հաս ցե ա տեր,

2) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի, ի նչ պես նաև վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից,

3) վար չա կան ա կտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չի գտն վում այն ըն դու նած մարմն ի հետ,

4) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րային 
իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան-
ձին ու ղղ ված մի ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, ո րը հիմն ված է ի սկզ բա նե հան րային իշ խա-
նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից ի րա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված ի րա վա կան նոր-
մե րի վրա,

5) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով.այն ու ղղ-
ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում 
կոնկ րետ ան ձին ա ռնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6) վար չա կան ա կտն ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում վար չա կան մարմ-
նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի 
կա պի մեջ չգտն վող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար.
դ րա նով վար չա կան մար մի նը սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում է ի րա-
վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար: 

Ընդ ո րում, թվարկ ված ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քան չյուրն ան հրա ժեշտ է, ի սկ 
դրանց  հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար` գրա վոր փաս տա թուղ թը վար չա կան ա կտ ո րա կե լու հա-
մար. այդ հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում փաս տա թուղ թը չի կա րող 
դի տարկ վել որ պես վար չա կան ա կտ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ կար ևո րա գույն 
հատ կա նիշն այն է, որ վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է. այն պաշ տո նա-
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կան գրա վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան 
ակ տե րի), ո րը չի պա րու նա կում ի րա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ ման, 
պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք ներ, 
պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կումն եր կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ մի այն դրա-
նում ու ղ ղա կի ո րեն ան հա տա պես նշ ված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց հա մար (տե՛ս Վար դի թեր Ա վո յանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ 
ՎԴ/2659/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նույ նան ման դիր քո րո շում է հայտ նել նաև ՀՀ բնա պահ պա նու-
թյան նա խա րա րու թյան բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյան բնա պահ պա նա կան և 
բնօգ տա գործ ման վճար նե րի օբյեկտ հա մար վող փաս տա ցի ծա վալ նե րի չա փա քա նակ նե րի 
ստուգ ման ակ տե րի կա պակ ցու թյամբ՝ դրանք չհա մա րե լով վար չա կան ա կտ (տե՛ս, օ րի նակ, 
« Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան 
ծա ռա յու թյան և ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան բնա պահ պա նա կան պե տա կան 
տես չու թյան թիվ 3-1655(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու-
մը, « Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան և ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ/0155/05/10 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Ա նդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը վե րա բե րում են մի այն « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու-
թյա նը, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի ը նդ հա նուր բնո րոշ մա նը, ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
նշ ված բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող կոնկ րե տաց ված պա-
հանջ նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ վեր լու ծու թյուն ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից չի ար վել: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի ի մաս տով.

ա) բա րեն պաստ վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան 
մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման.

բ) մի ջամ տող վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար-
մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
վատ թա րաց նում են նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

 Վե րա հաս տա տե լով վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը վե րա բե րող վեց հատ կա նիշ նե րից 
ա ռա ջին հին գի, մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ հան-
դի սա նա լու, վար չա կան մար մին նե րի կող մից հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ 
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով ըն դուն ված լի նե լու և ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե նա-
լու վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն ե րը և ան հրա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
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ան ձի հա մար վար չա կան ակ տով ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու, դրա նով 
վեր ջին նե րիս հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե-
րաց նե լու կամ ճա նա չե լու մա սով վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը վե րա բե րող հատ կա նի շին, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Ինչ պես վերն ար դեն նշ վել է՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում-
նե րում ան դրա դար ձել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված վար չա կան ակ տի ը նդ հա նուր բնո րոշ մա նը՝ 
նշ ված ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյամբ հան գե լով նաև այն հետ ևու թյան, որ վար չա կան ա կտն 
ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում վար չա կան մարմն ի հետ կազ մա կեր պա-
կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չգտն վող 
հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար. դրա նով վար չա կան 
մար մի նը սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում է ի րա վունք ներ և պար տա կա-
նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար: 

Անհ րա ժեշտ հա մա րե լով զար գաց նել վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում կր կին ան դրա դառ նալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը: 

Այս պես. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյու նը և տե-
սակ նե րը սահ մա նող « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծը պետք է մեկ նա բան վի՝ հաշ վի առ նե լով նշ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի 
և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ հոդ վա ծի, գլ խի, բաժ նի կար-
գա վոր ման հա մա տեքս տից, տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ ման ված սկզ բունք նե-
րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը նպա տակ է հե տապն դել պատ շաճ ե րաշ խիք 
ա պա հո վե լու ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք-
նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան վար չա կան մար-
մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Ը նդ ո րում, նշ ված օ րեն քի 2-րդ գլ խում, որ պես ի րա-
վա չափ վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ, ամ րագր վել են նաև վար-
չա րա րու թյան հիմն ա րար սկզ բունք նե րը, ո րոն ցից ա մե նա կար ևո րը թերևս վար չա րա րու թյան 
օ րի նա կա նու թյան սկզ բունքն է, ո րն ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ է հան դի սա նում նաև մյուս բո-
լոր սկզ բունք նե րը պահ պա նե լու հա մար: Ը ստ այդմ, օ րենսդ րի նպա տա կը միտ ված է ե ղել 
նրան, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ար դյու նա վետ 
կեր պով պաշտ պան վել վար չա կան մար մին նե րի մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րից, գոր ծո ղու-
թյուն նե րից և ան գոր ծու թյու նից: Օ րենս դիրն ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
վար չա կան կամ դա տա կան կար գով պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը պայ մա նա վո րել է վար-
չա կան մարմն ի գոր ծու նե ու թյան եզ րա փակ ման ե ղա նա կով: Մաս նա վո րա պես, վար չա կան 
կամ նոր մա տիվ ակ տե րից ի րա վա կան պաշտ պա նու թյունն այդ ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճար կումն է վար չա դա տա վա րա կան կար գով՝ ան վա վե րու թյան կամ ա ռոչն չու թյան հիմ քե-
րով, ի նչ պես նաև պար տա վո րեց ման հայ ցը, ե թե ոչ ի րա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող 
բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը, ի սկ ռե ալ ակ տից, այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի 
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դրս ևո րած ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյու նից կամ ան գոր ծու թյու նից ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյու նը գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայցն է, ե թե ոչ ի րա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող 
գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը կամ դրս ևոր վել է ան գոր ծու թյուն: Ը նդ ո րում, նկա տի ու նե նա լով 
այն հան գա ման քը, որ վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կա կա րող է լի նել մի այն մի ջամ տող վար չա-
կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը), կար ևոր վում է 
վի ճարկ վող փաս տա թուղ թը վար չա կան ա կտ ո րա կե լու հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րու մը, ը ստ ո րի՝ 

ա) բա րեն պաստ վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան 
մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման.

բ) մի ջամ տող վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար-
մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
վատ թա րաց նում են նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, նշ ված հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ար տա քին ներ-
գոր ծու թյուն ու նե ցող ո րո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան 
ա կտ, ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ 
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ու ղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի ո րա կումն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է ոչ թե դրա նով ու ղ ղա կի 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու 
հան գա ման քով, այլ մի այն նշ ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մանն ու ղղ ված լի նե լու 
հան գա ման քով: Այլ կերպ ա սած, բնավ պար տա դիր չէ, որ վար չա կան ակ տը ան պայ մա նո րեն 
ան ձանց հա մար ու ղ ղա կի ո րեն սահ մա նի, փո փո խի, վե րաց նի կամ ճա նա չի ի րա վունք ներ և 
պար տա կա նու թյուն ներ, բա վա րար է մի այն այն, որ այդ վար չա կան ա կտն ու ղղ ված լի նի այդ 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման մա նը, փո փոխ մա նը, վե րաց մա նը կամ ճա-
նաչ մա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րենս դի րը կոնկ րե տաց րել է բա րեն-
պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ի թիվս այլ նի, ամ-
րագ րե լով նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու-
նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող պայ մա նը: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող 
ի րա վա կան ակ տի բնո րո շումն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող հետ-
ևան քի ա ռա ջաց մամբ: Այլ կերպ ա սած, ե թե վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է այն պի սի 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, ո րի մի ջո ցով ցան կա ցած ե ղա նա կով բա րե լա վել կամ վատ-
թա րա ցել է ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, ա պա ի րա վա կան հա մա կար-
գում այդ ակ տը չի կա րող բնո րոշ վել այլ կերպ, քան հա մա պա տաս խա նա բար որ պես բա րեն-
պաստ կամ մի ջամ տող վար չա կան ա կտ:
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 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, սա կայն, չի բա ցա ռում վար չա կան ակ տով ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լը, 
հետ ևա բար վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա-
հատ մամբ պետք է ո րակ վի որ պես վար չա կան ա կտ ի նչ պես այն դեպ քում, ե րբ դրա նով ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ա ռա ջա նում են ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ, 
այն պես էլ այն դեպ քում, ե րբ ու ղղ ված (միտ ված) են այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը և 
ակ ներև է, որ դրա նում ար ձա նագր ված խախ տում երն ի նք նին վատ թա րաց նում են վեր-
ջին նե րիս ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում վե-
րա նայե լու մի ջո ցով ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե-
սակ կի րա ռու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գոր ծա ռույ թը են թադ րում է ոչ մի այն մի աս նա կան դիր քո րոշ ման ձևա-
վո րում՝ ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում, այլև՝ ձևա վոր ված դիր քո րոշ ման 
հե տա գա զար գա ցում։ Նման ի րա վի ճակ նե րում ի րա վուն քի զար գաց ման ար դյուն քում ձևա-
վոր ված նոր դիր քո րո շու մը պետք է գե րա կայի նա խորդ դիր քո րոշ ման նկատ մամբ և հիմք 
ըն դուն վի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նոր դիր քո րո շու մը՝ ձևա վո րած ո րոշ ման կա յաց ման պա հին 
դա տա րան նե րի վա րույթ նե րում գտն վող գոր ծե րի լուծ ման հա մար: 

Այս պի սով, զար գաց նե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
որ պես վար չա կան ակ տին բնո րո շող հատ կա նիշ ներ ան հրա ժեշտ է դի տար կել հետ ևյալ նե րը.

1) վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է. այն պաշ տո նա կան գրա վոր փաս-
տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), ո րը չի 
պա րու նա կում ի րա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, 
պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն-
ներ, սահ մա նա փա կումն եր կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ մի այն դրա նում ու ղ ղա կի ո րեն ան-
հա տա պես նշ ված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, 
այ սինքն՝ ու նի հս տա կո րեն ո րոշ ված հաս ցե ա տեր,

2) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի, ի նչ պես նաև վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից,

3) վար չա կան ա կտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չի գտն վում այն ըն դու նած մարմն ի հետ,

4) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րային 
իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան-
ձին ու ղղ ված մի ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, ո րը հիմն ված է ի սկզ բա նե հան րային իշ խա-
նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից ի րա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված ի րա վա կան նոր-
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մե րի վրա,
5) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ու ղղ-

ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում 
կոնկ րետ ան ձին ա ռնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6) վար չա կան ա կտն ա ռա ջաց նում է ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ կամ ու ղղ ված 
(միտ ված) է այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը վար չա կան մարմ ի հետ կազ մա կեր պա-
կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չգտն վող 
հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, դրա նով վար չա-
կան մար մի նը վեր ջին նե րիս հա մար սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում 
է ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև նրանց տրա մադ րում է ի րա վունք-
ներ կամ ստեղ ծում է այդ ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող 
ցան կա ցած այլ պայ ման, կամ մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում է նրանց 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն է դնում նրանց վրա կամ ցան-
կա ցած այլ ե ղա նա կով վատ թա րաց նում է նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

 Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան վա րույ-
թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի, վար չա կան ա կտ պետք է ո րակ-
վի ոչ մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ դրա նով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա-
մար ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ են ա ռա ջա նում, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ տվյալ 
վար չա կան ա կտն ու ղղ ված է ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն և ակ ներև է, որ 
դրա նում ար ձա նագր վածն ի նք նին բա վա րար է վեր ջին նե րիս ի րա վա կան կամ փաս տա ցի 
դրու թյու նը վատ թա րաց նե լու հա մար:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց րած վի ճարկ ման 
հայ ցով Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի 
տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի 
թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը: 

 Դա տա րա նը 08.01.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ-
ցա դի մու մը՝ Տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 08.12.2020 թվա կա նի 
թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շում նե րը վի ճար կե լու պա հանջ նե րի մա սով ըն դու նել է վա-
րույթ, ի սկ Տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի 
թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել է՝ 
գտ նե լով, որ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած-
քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը որ ևէ մի ջամ տող հետ ևանք չի 
ա ռա ջաց րել հայց վո րի հա մար, ի նչն էլ իր հեր թին վկա յում է այն մա սին, որ հայց վո րի որ ևէ 
ի րա վունք վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով չի խախտ վել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 03.03.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն 
Ար բեն Ղու լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 08.01.2021 թվա կա նի ո րո շու մը՝ հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սով թո ղել է ան փո փոխ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ « վար չա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ոչ բո լոր ար դյունք ներն են հան դի սա նում վար չա րա րու թյան ար-
դյունք (վար չա կան կամ ռե ալ ա կտ) և, ը ստ այդմ, դրան ցից ոչ բո լորն են ի նք նու րույն ա ռա-
ջաց նում ան ձանց հա մար ի րա վա կան կամ փաս տա կան հետ ևանք ներ: Վար չա կան մար մին-
ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կա րող են ստեղ ծել մի շարք փաս տաթղ թեր, ո րոնք 
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ի նք նին չեն մի ջամ տում ան ձանց ի րա վունք նե րին ու ա զա տու թյուն նե րին: Դրանք, թեև, կա րող 
են հե տա գա յում հիմք հան դի սա նալ ան ձի հա մար հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն, սա կայն քա-
նի դեռ չեն դր վել որ ևէ վար չա կան կամ ռե ալ ակ տի հիմ քում, չեն հան դի սա նում ի րա վա կան 
հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող (օ րի նակ` վար չա կան վա րույ թի ա պա ցույց հան դի սա ցող` վար չա-
կան մարմ նի ստեղ ծած որ ևէ փաս տա թուղթ կամ վար չա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ ծա նուց-
մանն ո ւղղ ված որ ևէ գոր ծո ղու թյուն): Ո ւս տի նման փաս տաթղ թե րը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րը 
են թա կա չեն ի նք նու րույն վի ճարկ ման: Դրանց ի րա վա չա փու թյան հար ցը կա րող է վար չա դա-
տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա դառ նալ բա ցա ռա պես վերջ նա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան ստուգ ման շր ջա նակ նե րում:

 Փաս տո րեն, վար չա կան մարմ նի կող մից ստեղծ ված ոչ բո լոր փաս տաթղ թերն են միտ ված 
ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա վո րու թյուն ներ սահ մա նե լուն: Դրանք թեև կրում են 
ա պա ցու ցո ղա կան բնույթ և հե տա գա յում կա րող են դր վել ար դեն պար տա վո րու թյուն ա ռա-
ջաց նող վար չա կան ակ տի հիմ քում (օգ տա գործ վել որ պես ա պա ցույց), սա կայն վերջ նա կան 
վար չա կան ակ տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում դրանք ա ռան ձին վի ճարկ ման ա ռար կա 
չեն կա րող դառ նալ:

Տ վյալ պա րա գա յում հայց վո րի կող մից վի ճարկ ման ա ռար կա է դարձ վել ՀՀ բնա պահ-
պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 
թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը, որ պի սի ակ տով ար ձա նագր վել է, որ տե ղի է ու նե ցել ՀՀ 
ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի խախ տում:

(…) այդ ստուգ ման ա կտն ի նք նին որ ևէ հետ ևանք չի ա ռա ջաց նում որ ևէ սուբյեկ տի, 
այդ թվում հայց վո րի հա մար: Այն թեև հե տա գա յում որ պես ա պա ցույց դր վել վի ճարկ վող ՀՀ 
բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 
08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ-
նի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-72-Ա ո րո շում նե րի հիմ-
քում, սա կայն ի նք նին այդ ստուգ ման ակ տը որ ևէ հետ ևանք չի ա ռա ջաց րել, որ պի սի պայ ման-
նե րում, հայց վո րի մոտ չէր կա րող ա ռա ջա նալ դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու հնա րա-
վո րու թյուն: 

Ի վեր ջո վի ճարկ վող ստուգ ման ա կտն այս պա հին կրում է բա ցա ռա պես ա պա ցու ցո ղա-
կան փաս տաթղ թի բնույթ»:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն 
վար չա կան գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա-
վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ-
նի ղե կա վա րը, ղե կա վար վե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա-
կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 4-րդ հոդ վա ծի 3.1-րդ 
մա սի 2-րդ կե տով, 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա րա կել է թիվ 59-Ա հանձ նա րա րա գի րը (այ-
սու հետ՝ թիվ 59-Ա հանձ նա րա րա գիր), ո րով ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան 
մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ Լևոն Թադ ևո սյա-
նին և Հայկ Մա նու կյա նին հանձ նա րա րել է Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել ստու գում, որ պես 
ստուգ մամբ ը նդ գրկ վող ժա մա նա կաշր ջան նշե լով 13.07.2020 թվա կա նից մինչև ստուգ ման 
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ա վար տը, ստուգ ման ժամ կետ նշե լով 5 աշ խա տան քային օր, ի սկ ստուգ ման նպա տակ նշե լով 
բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո րող օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե-
րին ստուգ վող սուբյեկ տի ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
պար զե լը: Թիվ 59-Ա հանձ նա րա րա գի րը, ը ստ դրա դար ձե րե սին առ կա գրառ ման, ստուգ վող 
տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վար Ար բեն Ղու լյա նին է հանձն վել 08.06.2020 թվա կա նին 
(գ.թ. 20):

Ս տու գումն ի րա կա նաց րած պաշ տո նա տար ան ձանց՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 
տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ Լևոն 
Թադ ևո սյա նի և Հայկ Մա նու կյա նի կող մից 18.06.2020 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տի նա խա գի ծը, ո րը նույն օ րը հանձն վել է ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե-
կա վար Ար բեն Ղու լյա նին՝ վեր ջի նիս նաև ծա նու ցե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ պար բե րու թյան պա հանջ նե րի հա մա ձայն 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ակ տի 
նա խագ ծում նշ ված խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
մա սին (գ.թ. 21):: 

Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից ներ կա յաց վել են ա ռար կու թյուն ներ (գ.թ. 22-23):
Ս տու գումն ի րա կա նաց րած պաշ տո նա տար ան ձանց՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 

տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ Լևոն 
Թադ ևո սյա նի և Հայկ Մա նու կյա նի կող մից 26.06.2020 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տը, ո րով, որ պես ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տում, ար ձա նագր վել է, որ Ըն-
կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սին թիվ 000143 
առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ ման ված նոր մե րից 
ա վել ջուր է վերց րել, որ պես խախտ ված ի րա վա կան նորմ է նշ վել ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ 
հոդ վա ծը, ի սկ որ պես պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող ի րա վա նորմ՝ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 63-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը (գ.թ. 27-28):

ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային 
բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ Լևոն Թադ ևո սյա նի կող մից 26.06.2020 թվա կա նին կազմ-
վել է ««Էյ Քեյ Էյ Ջի» ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նից ա վե լի ջրային ռե-
սուրս նե րի ջրա ռի ի րա կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե րի վրա տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» Հաշ վարկ (գ.թ. 29), ը ստ 
ո րի՝ վճար ման են թա կա գու մար է հաշ վարկ վել 1.135.642 ՀՀ դրամ և ո րը կց վել է ստուգ ման 
ակ տին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 26.06.2020 թվա կա նին կազմ ված թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան  վա րույ թի  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-
րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հան դի սա նում է վար չա կան ա կտ, որ պի սի եզ րա հան գու մը հիմն ա վոր-
վում է ներ քո շա րադ րյա լով.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան  վա րույ թի  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի մյանց փոխ կա պակց ված` 
վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան-
ձանց) դի մու մի կամ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման փուլ): 
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Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մին կամ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյա նը 
հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քն նարկ ման հետ կապ ված` նույն 
օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ (եզ րա փա կիչ 
փուլ): 

 Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար-
չա կան վա րույ թի եզ րա փակ մա նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան  վա րույ թի  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քերն են`

(...)
բ) վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյու նը:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա-

կան վա րույ թը հա րուց վում է այն գոր ծո ղու թյան (գոր ծո ղու թյուն նե րի) սկս ման օր վա նից, ո րը 
նպա տա կամղ ված է վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա-
նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
հիմ քերն են` վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջը, դրա նից բխող 
ան հրա ժեշ տու թյու նը կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լի ա-
զո րու թյու նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե րից մե կով գտել է, որ վար չա կան վա րույ թը մի 
գոր ծըն թաց է, ո րը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մի քա նի փու լե րից, և այդ բո լոր փու լե րը հե-
տապն դում են մի աս նա կան նպա տակ, այն է` վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան հան քար տադ րող նե րի ո լոր տային 
հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ «Գ ևորգ-Ա» ՍՊԸ-ի թիվ 3-918(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 06.07.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է վար չա կան մարմն ի հա տուկ գոր-
ծու նե ու թյան ար դյուն քում, ո րը կոչ վում է վար չա կան վա րույթ: Օ րենս դի րը, « Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում սպա ռիչ կեր պով թվար կել է 
վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը. դրանք ե ն՝ 
(1) ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց դի մու մը կամ բո ղո քը և (2) վար չա կան մարմ-
նի նա խա ձեռ նու թյու նը: Ը նդ ո րում, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն օ րեն քով վար չա կան մարմն ին 
հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու իմ պե րա տիվ կամ հայե ցո ղա կան լի ա զո րու-
թյուն վե րա պահ ված լի նե լու դեպ քում: Ի րաց նե լով իր այդ լի ա զո րու թյու նը՝ վար չա կան մար-
մի նը հա րու ցում է վար չա կան վա րույթ, ո րը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ 
(տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ «Էդ-Վան» 
ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/0883/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա-
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կա նի ո րո շու մը): 
Հիմք ըն դու նե լով նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 

ի րա վա կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ վար չա կան մար մինն ի րա վա սու է իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա րու ցել վար-
չա կան վա րույթ մի այն վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջի, դրա նից 
բխող ան հրա ժեշ տու թյան կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, քա նի որ վար չա կան մար մին նե րի հիմն ա կան գոր ծա-
ռու թային նպա տա կը Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի ի րա կա նա ցումն է (կա տա րու մը) ի րա-
վա կան պե տու թյան սկզ բունք նե րին և կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ օ րենս դի րը վար չա կան մարմն ին իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վա սու թյուն է տվել մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ առ կա է վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հանջ, դրա նից բխող 
ան հրա ժեշ տու թյուն կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լի ա զո-
րու թյուն: Ը նդ ո րում, որ պես վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու օր, օ րենս դի րը դի տար կել է վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը նպա տա կամղ ված գոր ծո-
ղու թյունն (գոր ծո ղու թյուն նե րը) սկ սե լու օ րը, ո րին փաս տո րեն հա ջոր դում է գոր ծի քն նարկ ման 
հետ կապ ված` օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը (ըն թա ցիկ փուլ) և 
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (եզ րա փա կիչ փուլ): Այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ-
նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը չի կա րող եզ րա փակ վել այլ կերպ, քան վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մամբ: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րոգ րյալ 
ի րա վա նոր մի մեկ նա բա նու թյա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դրա-
նում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան 
վա րույթ նե րի նկատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը, հատ կա պես այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար-
գա վո րու մը չեն ստա ցել հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ-
գային պայ մա նագ րե րում (տե՛ս, Սար գիս Խա րի կյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի  քա ղա քա պե տա րա-
նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի թիվ 
ՎԴ/12466/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թ վա կա նի ո րո շու-
մը):

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են 
նշված օ րեն քով, հետ ևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի ը նդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի նկատ մամբ մի այն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման 
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և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ-
վառ մամբ, այլ խոս քով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման 
և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ-
թի ըն թաց քում « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված 
են մա սամբ կամ առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն օ րեն քի հի ման վրա ի րա կա-
նաց վող ըն թա ցա կարգ է, ո րով պարզ վում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ներ կա յաց րած հաշ-
վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե րի, ե լա կե տային տվյալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի (այ սու հետ` 
հաշ վետ վու թյուն) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյան 
հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի թիվս այլ մար մին նե րի, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ստու գումն եր ի րա-
կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված են նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տես չա կան 
մար մին նե րը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գու մը սկ սե լուց ա ռաջ հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մարմն ի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը) ստու գում 
ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա պա րա կում է հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր, որ տեղ նշ վում են 
ստու գում ի րա կա նաց նող մարմն ի ան վա նու մը, ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի լրիվ 
ան վա նու մը ստու գումն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, ա նու նը, 
ազ գա նու նը, ստու գա թեր թով նա խա տես ված այն հար ցե րի շր ջա նա կը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է 
պար զա բա նել տվյալ ստուգ ման ըն թաց քում (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան 
մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի կա տար ման ու ղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի` 
նե րա ռյալ պե տա կան պատ վե րի տե ղադր ման (գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցի) ճշ տու թյան և օ րի-
նա կա նու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյան դեպ քե րում ստուգ ման հար ցե րը), ստուգ մամբ ը նդ-
գրկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ստուգ ման ի րա վա կան հիմ-
քե րը, նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3.1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև ստու գումն 
ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմն ա վո րող հան գա մանք նե րը, ի սկ նույն մա սով նա խա-
տես ված դի մում կամ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու դեպ քե րում` նաև դրանք տրա մադ րո ղի 
տվյալ նե րը: Հրա մա նում կամ հանձ նա րա րագ րում չնշ ված պաշ տո նա տար ան ձինք չեն կա րող 
մաս նակ ցել ստուգ մա նը: Ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ան հնա րի նու-
թյան պատ ճա ռով ստու գումն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին այլ ան ձով փո խա րի նե լու 
դեպ քում փո փո խու թյու նը կա տար վում է հրա մա նով, ո րի մա սին տն տե սա վա րող սուբյեկ տը 
ծա նուց վում է սույն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման հրա մա նում կամ հանձ-
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նա րա րագ րում նշ ված ժամ կետն ա վարտ վե լուց հե տո` 10 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, 
ստու գումն ի րա կա նաց նող ան ձը (...) հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա ամ փո փում 
է ստուգ ման ար դյունք նե րը` խախ տում ներ չհայտ նա բե րե լու դեպ քում կազ մում տե ղե կանք, 
ի սկ խախ տում ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում` ակ տի նա խա գիծ: Տե ղե կան քը` ստո րագր ված 
ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց վում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա-
րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: Ակ տի նա խա գի ծը ստու գում ի րա կա նաց-
նող ան ձը 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ-
կա յաց նում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար 
ան ձին` ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը 5 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ու սում նա սի րում է ակ տի նա խա գի ծը:

 Սույն մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ա ռար կու թյուն ներ չներ-
կա յաց վե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը կազ մում է ակ տը և դրա մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված 
ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, ժամ կե տի ա վար տից հե տո` 3 աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում տն տե-
սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող-
մից սույն մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում ակ տի նա խագ ծի վե-
րա բե րյալ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը ու սում նա սի րում է 
դրանք և ա ռար կու թյուն ներ ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
ակ տի մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, 
պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա-
րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի ստո րագր մա նը: Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րը 
կց վում են ակ տին և կազ մում դրա ան բա ժա նե լի մա սը:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի` ակ-
տը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում ակ տում այդ մա սին կա տար վում է հա մա պա տաս-
խան գրա ռում:

(…)
 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ խախ տում ներ չհայտ նա բեր վե լու դեպ քում կազմ-

ված տե ղե կան քում ար ձա նագր վում են այն կազ մե լու ամ սա թիվն ու վայ րը, ստու գումն ի րա կա-
նաց նող հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նում նե րը, 
ստու գող պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ար դյունք նե րը: 

Ակ տում նշ վում են`
1) ակ տի ան վա նու մը, հա մա րը, կազ մե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը և վայ րը.
2) ստու գում ի րա կա նաց նող պե տա կան մարմ նի ան վա նու մը.
3) ստու գում նշա նա կե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի ամ սա թիվն ու հա մա րը.
4) ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա-

նու նը.
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5) ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նու մը, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս պաշ տո նա-
տար ան ձի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը.

6) ստու գում ան ցկաց նե լու ամ սա թի վը, վայ րը և ժա մա նա կա հատ վա ծը.
7) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը՝ ստուգ ման ըն թաց քում փոր ձաքն նու թյուն ան-

ցկաց նե լու դեպ քում: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կց վում է ակ տին և կազ մում է դրա 
ան բա ժա նե լի մա սը.

8) ստու գա թեր թի ան վա նու մը, ըն դուն ման ամ սա թի վը, հեր թա կան հա մա րը, ո րում ը նդ-
գրկ ված հար ցե րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է ստու գու մը, ի նչ պես նաև ստու գա թեր թի 
այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խան նե րը հիմք են հան դի սա ցել խախ տումն ար ձա նագ րե լու հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ-
պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի` նե րա ռյալ պե տա կան 
պատ վե րի տե ղադր ման (գ նում նե րի գոր ծըն թա ցի) ճշ տու թյան և օ րի նա կա նու թյան նկատ-
մամբ հս կո ղու թյան դեպ քե րի.

9) ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տում նե րը, խախ տում նե րի նկա րագ րու թյու նը, 
խախտ ման ժամ կե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց պա հանջ-
նե րը չեն կա տար վել.

10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը.
11) տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի 

ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րի ըն դուն ման վե րա բե րյալ նշում նե րը:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ստուգ ման ար դյունք ներն ամ փոփ վում են տե ղե կան քում 
(խախ տում ներ չհայտ նա բե րե լու դեպ քում) կամ ստուգ ման ակ տում (խախ տում ներ հայտ նա բե-
րե լու դեպ քում), ստուգ ման ակ տը` որ պես վար չա կան ա կտ, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան ու ժի մեջ 
է մտ նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող ան ձին պատ շաճ 
ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) հանձ նե լուն հա ջոր դող օր վա նից, ի սկ նույն օ րեն քի 71-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով ստուգ ման ակ տը դառ նում է բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա (ան բո ղո քար-
կե լի), ե թե բաց է թողն ված դրա ու ժի մեջ մտ նե լուն հա ջոր դող` վար չա կան կար գով բո ղո քարկ-
ման հա մար սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տը:

 Վե րո հի շյալ նոր մե րի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստուգ ման վար չա-
կան վա րույ թը սկս վում է ստու գումն ի րա կա նաց նող մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ-
տո նա տար ան ձի) կող մից ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր 
հրա պա րա կե լու մի ջո ցով ստու գումն ի րա կա նաց նող մարմ նի նա խա ձեռ նու թյան դրս ևոր մամբ 
և ա վարտ վում ստուգ ման ակ տի կազմ մամբ (տե՛ս, « Ռու բեն Գևոր գյան» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ2/0302/05/12 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ-
թը հա րուց վում է հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմն ի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո-
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նա տար ան ձի) ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հրա պա-
րակ մամբ, ո րին հա ջոր դում է այդ վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լը՝ հանձ նա րա րագ րում նշ ված պաշ-
տո նա տար ան ձանց կող մից փաս տա ցի ստու գո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում և ստուգ ման նպա տակ նե րի շր ջա նակ նե րում, ո րը եզ րա փակ վում 
է տե ղե կան քի կազմ մամբ, ե թե խախ տումն եր չեն հայտ նա բեր վում և ակ տի կազմ մամբ, ե թե 
հայտ նա բեր վում են խախ տումն եր: Այ սինքն՝ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թի եզ րա փակ ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը եր կուսն են.

	 տե ղե կան քի կազ մու մը, 
	ակ տի կազ մու մը: 
Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վար չա կան վա րույ թը 

եզ րա փա կող նշ ված եր կու փաս տա թուղ թը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով հան դի սա նում են հա-
մա պա տաս խա նա բար բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տեր, քա նի որ տե ղե կան-
քի կազ մու մը հաս տա տում է խախ տում նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը տվյալ տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի հա մար ու նի նրա ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ազ դե ցու թյուն, 
ի սկ ակ տի կազ մու մը հաս տա տում է խախ տումն ե րի առ կա յու թյու նը՝ վատ թա րաց նե լով տնտե-
սա վա րող սուբյեկ տի ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը: Այլ կերպ ա սած, ե թե տն տե սա-
վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թը եզ րա փակ վում է 
տե ղե կանք կազ մե լով, այ սինքն՝ նրա գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե-
րին հա մա հունչ, ա պա այդ վա րույ թում քն նարկ ված հար ցե րով պայ մա նա վոր ված այլևս բա-
ցառ վում է նշ ված սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյա նը հե տա գա մի ջամ տու թյու նը, մինչ դեռ ստուգ ման 
վա րույթն ակ տի կազմ մամբ եզ րա փակ վե լու պա րա գա յում տվյալ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ծա վա լած գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա կա նաց-
ված՝ դրա նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու-
ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ 
հա մայն քային բյու ջե մուտ քագր վող պար տա դիր այլ վճա րումն եր:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ նաև Օ րենս գիրք) 3-րդ հոդ վա ծում ամ րագր վել են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հար կային հա մա կար գի սկզ բունք նե րը, հա մա ձայն ո րի՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է մի աս նա կան  հար կային  հա մա կարգ՝ հիմն ված 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րի վրա.

(...)
7) ի նք նա հայ տա րա րագ րում և հար կային  կար գա պա հու թյուն՝ հարկ վճա րող նե րը պետք 

է Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ-
ման ված կար գով ի նք նու րույն հաշ վար կեն ու վճա րեն հար կե րը, վճար նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հարկ վճա րո-
ղը (հար կային  գոր ծա կա լը) և դրա պաշ տո նա տար ան ձը պար տա վոր է Օ րենսգր քով այլ բան 
սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ի նք նու րույն հաշ վար կել և 
կա տա րել իր  հար կային  պար տա վո րու թյուն նե րը` Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով կա տա րե լով 
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նաև հար կի և (կամ) վճա րի կան խավ ճար ներ:
ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում կի րառ վում են`
1) պե տա կան վճար ներ, ո րոնց տե սակ ներն ե ն՝
(...)
բ. բնօգ տա գործ ման վճա րը:
ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճա-

րը պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող բնա կան պա շար նե րի ար դյու նա վետ և հա մա լիր 
օգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև բնա կան պա շար նե րի օգ տա գոր ծու մը փոխ հա տու ցե լու նպա-
տա կով այդ պա շար նե րի օգ տա գործ ման հա մար սույն բաժ նին հա մա պա տաս խան Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճար վող վճար է:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճար վճա րող են հա մար վում Օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման-
ված՝ բնօգ տա գործ ման վճա րի օբյեկտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյուն և (կամ) գոր ծա ռույթ ի րա-
կա նաց նող՝ նույն հոդ վա ծում նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝

1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար բնօգ տա գործ ման վճար վճա րող ներ են 
հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մա կեր ևու թային ջրային ռե սուրս նե րի (գե տեր, 
լճեր) ջրօգ տա գոր ծող նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի օբյեկտ ներ են հա մար վում մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գոր ծու մը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի բա զա է հա մար վում բնօգ տա գործ ման վճա րի օբյեկ տի ար ժե քային կամ ֆի-
զի կա կան մե ծու թյու նը կամ այն բնու թագ րի չը, ո րի հի ման վրա նույն բաժ նով սահ ման ված 
դրույ քա չա փե րով ու կար գով հաշ վարկ վում է բնօգ տա գործ ման վճա րի գու մա րը: 

Մաս նա վո րա պես՝
1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար բնօգ տա գործ ման վճա րի բա զա է հա-

մար վում մա կեր ևու թային ջրային ռե սուրս նե րից ջրա ռի՝ բնա կան ջրաղ բյուր նե րից օգ տա գործ-
ման նպա տա կով վերցր ված ջրի փաս տա ցի ծա վա լը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի հաշ վարկ ման և դրույ քա չա փե րի կի րա ռու թյան հա մար սահ ման վում են 
բնօգ տա գործ ման վճա րի բա զայի հետ ևյալ չա փա քա նակ նե րը.

1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ջրային օ րենսգր քի հա մա ձայն տրա մադր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյուն նե րով սահ-
ման ված ջրօգ տա գործ ման (մա կեր ևու թային ջրե րի ջրա ռի) ծա վալ նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 211-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի հաշ վարկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջան է հա մար-
վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ե ռամ սյա կը, (...):

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մա կեր ևու թային ջրե-
րի օգ տա գործ ման հա մար պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա բնօգ տա գործ ման վճա րը 
հաշ վարկ վում է հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում բնա կան ջրաղ բյուր նե րից օգ տա գործ ման 
նպա տա կով ան մի ջա պես վերց րած ջրի ծա վա լի հի ման վրա` հաշ վի առ նե լով բնօգ տա գործ-
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ման վճա րի բա զայի չա փա քա նակ նե րը, ի նչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճար 
վճա րող նե րը մինչև հաշ վե տու ե ռամ սյա կին հա ջոր դող ա մս վա 20-ը նե րա ռյալ, Օ րենսգր քի 
52-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան, կազ մում և Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած 
կար գով բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մար մին և հար կային մար մին են ներ-
կա յաց նում բնա պահ պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճա րի մի աս նա կան հար կային 
հաշ վարկ նե րը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճար վճա րող նե րը ներ կա յաց-
ված բնա պահ պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի մի աս նա կան հար կային հաշ-
վարկ նե րում սխալ նե րի ի նք նու րույն հայտ նա բեր ման դեպ քում դրանց ճշտ ման ար դյունք նե-
րով, Օ րենսգր քի 52-54-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան, կա րող են կազ մել և բնա պահ-
պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի ճշտ ված մի աս նա կան հար կային հաշ վարկ-
նե րը Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով ներ կա յաց նել բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 
տես չա կան մար մին և հար կային մար մին:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Օ րենսգր քի 
213-219-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված` պե տա կան բյու ջե վճար ման 
են թա կա բնօգ տա գործ ման վճա րի գու մար նե րը պե տա կան բյու ջե են վճար վում մինչև հաշ վե-
տու ժա մա նա կաշր ջա նին հա ջոր դող ա մս վա 20-ը նե րա ռյալ, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծով 
սահ ման ված դեպ քե րի:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րումն ե րը կա ռուց ված են կար գա պահ և օ րի նա պահ հար-
կա տու ի կան խա վար կա ծով, ո րը պար տա վոր է ի նք նու րույն հաշ վար կել ու վճա րել օ րեն քով 
նա խա տես ված հար կերն ու վճար նե րը: Այ սինքն՝ կար գա պահ և օ րի նա պաշտ հար կա տուն, 
հա մա պա տաս խան ե լա կետ նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, հիմք ըն դու նե լով այդ ե լա-
կետ նե րում պա րու նակ վող տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, պետք է ի նք նու րույն հաշ վար-
կի վճար ման են թա կա հար կերն ու վճար նե րը և կա տա րի հա մա պա տաս խան վճա րումն ե րը: 
Հետ ևա բար, ե թե վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տով ար ձա-
նագր վում են խախ տումն եր, ո րոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել հար կային կամ 
այլ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը, ա պա կար գա պահ և օ րի նա պահ հար կա տուն, 
հիմք ըն դու նե լով ար ձա նագր ված տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, ե թե չի վի ճար կում դրանց 
առ կա յու թյու նը, պար տա վոր է ի նք նու րույն հաշ վար կել ու վճա րել օ րեն քով նա խա տես ված 
հար կերն ու վճար նե րը: Հա կա ռակ պա րա գա յում հար կային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի 
հաշ վար կը կկա տա րի հար կային կամ հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված այլ 
վար չա կան մար մի նը: Այլ կերպ ա սած՝ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ստուգ-
մամբ խախ տումն եր հայտ նա բե րե լու և ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում բնավ պար տա դիր չէ, 
որ դրան ցում նե րառ ված տվյալ նե րի և տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա հնա րա վոր հար կային 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հար ցը քն նարկ վի ու լուծ վի հար կային կամ այլ 
մարմ նի կող մից, այլ դա կա րող է և նույ նիսկ պար տա վոր է կա տա րել հար կա տուն՝ հիմք ըն-
դու նե լով ար ձա նագր ված ե լա կետ նե րը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ջրային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյան կող մից 11.09.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը 
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տրա մադր վել է թիվ 000143 ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նը, ո րի 5-րդ կե տով մա կեր ևու-
թային ջրային ռե սուրս նե րի ջրօգ տա գործ ման ծա վալ է սահ ման վել. IV-0.327մ/վրկ, V-2.5 մ/վրկ, 
VI-2.245 մ/վրկ, VII-1.68 մ/վրկ, VIII-1.657 մ/վրկ, IX-0.727 մ/վրկ, X-0.292 մ/վրկ:

Տ վյալ դեպ քում ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի ղե կա վա րը, հիմք 
ըն դու նե լով վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջը և դրա նից բխող 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա րա կած թիվ 59-Ա հանձ նա րա րագ րով 
հա րու ցել է վար չա կան վա րույթ, ո րն ո ւղղ ված է ե ղել բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո-
րող օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին Ըն կե րու թյան ծա վա լած փաս տա ցի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պար զե լուն: Վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լում պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր 
ամ սին թիվ 000143 առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ-
ման ված նոր մե րից ա վել ջուր է վերց րել: 

Վե րոգ րյալ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է թիվ 59 ստուգ ման ակ տի կազմ մամբ, 
ո րում ար ձա նագր վել է բա ցա հայտ ված խախ տումն ու խախտ ված ի րա վա կան նոր մը՝ ՀՀ 
ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծը: Միև նույն ժա մա նակ ակ տին կց ված՝ ««Էյ Քեյ Էյ Ջի» 
ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նից ա վե լի ջրային ռե սուրս նե րի ջրա ռի ի րա-
կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե րի վրա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» Հաշ վար կով ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր-
քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ Լևոն 
Թադ ևո սյա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.04.2003 թվա կա նի «Ջ րե րի հաշ վառ ման այ լընտ րան-
քային կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 499-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված բա նաձ ևով հաշ վար-
կել է ջրի ծա վա լը և, հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ 
սահ ման ված չա փա քա նա կից ա վել օգ տա գործ ված ջրի քա նա կը 567821խմ է, ար ձա նագ րել է 
վճար ման են թա կա 1.135.642 ՀՀ դրամ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա-
րա կած թիվ 59-Ա հանձ նա րա րագ րով վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված 
վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է թիվ 59 ստուգ ման ակ տի ըն դուն մամբ, ո րով Ըն կե րու-
թյա նը վե րագր վել են ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի խախ տումն եր այն բա նի հա մար, 
որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սին թիվ 
000143 առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ ման ված 
նոր մե րից ա վել ջուր է վերց րել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի վե րոգ րյալ ի րա վա-
կար գա վո րումն ե րի հաշ վառ մամբ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է թիվ 000143 ջրօգ տա գործ ման 
թույլտ վու թյամբ սահ ման ված ծա վալ նե րով ջրօգ տա գործ ման հա մար ի նք նու րույն հաշ վար կել 
և բյու ջե վճա րել բնա պահ պա նա կան վճար: Ը նդ ո րում, նշ ված ծա վալ նե րից ա վե լի չա փով 
ջրօգ տա գործ ման փաստն ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում ևս Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է 
ի նք նու րույն հաշ վար կել և բյու ջե վճա րել այդ ծա վա լին հա մա պա տաս խան բնօգ տա գործ ման 
վճար ներ: Ա վե լին, նշ ված ստուգ ման ա կտն ու ժի մեջ մնա լու պա րա գա յում այն մեկ այլ վար-
չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր ված խախ տումն ե րի հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու նա խադ րյալ է հան դի սա նա լու: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թիվ 59 ստուգ ման ակ տը հա մա պա-
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տաս խա նում է վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը, մաս նա վո րա պես, այն ըն դուն վել է վար չա-
կան մարմ նի՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի կող մից, հան րային 
ի րա վուն քի, այն է՝ պե տա կան վճար նե րի վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում, 
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման, այն է՝ բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո րող օ րենք նե-
րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին Ըն կե րու թյան ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու-
թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պար զե լու նպա տա կով, ի րա վա կան ա կտ է և ու նի հս տա կո-
րեն ո րոշ ված հաս ցե ա տեր՝ Ըն կե րու թյու նը, ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, մաս նա վո րա պես, 
նշ ված ա կտն ու ղղ ված (միտ ված) է ո րո շա կի հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը և ա կն հայտ 
է, որ դրա նով վատ թա րա նում է Ըն կե րու թյան ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, 
քա նի որ նախ՝ ակ տին կց ված ««Էյ Քեյ Էյ Ջի» ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու-
թյու նից ա վե լի ջրային ռե սուրս նե րի ջրա ռի ի րա կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե-
րի վրա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» 
Հաշ վար կի հա մա ձայն՝ ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ ման ված չա փա քա նա կից ա վել 
օգ տա գործ ված 567821խմ ջրի քա նա կի հա մար հաշ վարկ վել է վճար ման են թա կա 1.135.642 
ՀՀ դրամ, ե րկ րորդ՝ այն նա խադ րյալ է հան դի սա նում վար չա կան ի րա վա խախտ ման վա րույթ 
հա րու ցե լու և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա մար:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա-
գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու 
պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել, մինչ դեռ նշ ված պա հան ջի 
մա սով Դա տա րա նը մեր ժել է Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը՝ վեր ջի նիս զրկ վե լով 
դա տա կան կար գով իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ 
ո րում, Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ չի վկա յա կո չել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մա սով մերժ ման 
են թա կա լի նե լու իր եզ րա հանգ ման ի րա վա կան հիմ քը: Մաս նա վո րա պես, հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րը նա խա տես ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծով, սա կայն Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ չի ար ձա նագ րել, թե նշ ված ի րա վա նոր-
մում թվարկ ված՝ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու յոթ հիմ քե րից ո րն է կի րա ռել: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված հիմ քե րից կոնկ րետ հիմ քին ան դրա դարձ չի կա տա րել նաև ՀՀ 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ փաս տա կան և ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հաշ վառ մամբ 
Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես-
չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման 
ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով ևս պետք է ըն դուն վեր վա րույթ:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ ված նե-
րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-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: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
03.03.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. մաս նա կի՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա-
ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու պա-
հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սով, վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա-
րա նի 08.01.2021 թվա կա նի ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն 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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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/11082/05/20 վար չա կան գոր ծով 

17.12.2021 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ 
մա սե րի վե րա բե րյալ

17.12.2021 թվա կան

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Էյ Քեյ Էյ Ջի» 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 03.03.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի ը նդ դեմ 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի (այ սու հետ՝ նաև Տես չա կան մար մին)` 
Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա ո րո շու մը և 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-72-
Ա ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 17.12.2021 թվա կա նին ո րո շել է «Վճ ռա բեկ 
բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 03.03.2021 թվա կա նի 
« Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. մաս նա կի՝ 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 
26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու-
մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սով, վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 08.01.2021 թվա կա նի 
ո րո շու մը»: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյանս, Է դ. Սեդ րա կյանս, Ա. Բար սե ղյանս, 
Տ. Պետ րո սյանս հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա-
կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կար ծի քի 
հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 
7-րդ մա սե րով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը ո րոշ ման այդ մա սե րի վե րա բե րյալ:

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-

նա չել Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 
ստուգ ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
08.01.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը՝ Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած-
քային բաժ նի 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը վի ճար կե լու 
պա հանջ նե րի մա սով ըն դուն վել է վա րույթ, ի սկ Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած-
քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 03.03.2021 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է 
և Դա տա րա նի 08.01.2021 թվա կա նի ո րո շու մը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սով 
թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը (ի պաշ տո նե ներ կա յա ցու-
ցիչ, տնօ րեն Ար բեն Ղու լյան):

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քն նել է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
հիմ ա վո րում ե րով.

 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 կի րա ռել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ 
հոդ վա ծը, ո րը չպի տի կի րա ռեր, չի կի րա ռել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում-
նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րը 
պետք է կի րա ռեր, սխալ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սը:

 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 ան դրա դար ձել բո ղո քարկ վող ո րո շու մը վե րաց նե լու պա հան-

ջի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծին վե րա բե րող հիմն ա վո րումն ե րի սահ ման նե րում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը չեն բխում « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի բո վան դա կու թյու նից, ո րը, ը ստ է ու թյան, ստուգ ման ակ տի հաս ցե ա տի րոջ հա մար (կամ 
այն ան ձանց հա մար, ու մ ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել ստուգ ման 
ակ տով) սահ մա նում է դա տա կան կար գով ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու ե րաշ խիք: Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը քն նարկ վող օ րեն քի հա մե մատ սահ մա նա փա կել է բո ղո քարկ վող ակ տե րի 
շր ջա նա կը օ րեն քից չբ խող հան գա մանք նե րով և պայ ման նե րով՝ ստուգ ման ակ տե րի մի մա սի 
հաս ցե ա տե րե րին զր կե լով ստուգ ման ակ տը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ գործ նա-
կա նում զր կե լով օ րեն քով սահ ման ված ե րաշ խի քից:

 Վար չա կան դա տա րան դի մե լու փու լում իր ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը կամ ան-
մի ջա կան խախտ ման հնա րա վո րու թյու նը ո րո շում է հայց վո րը՝ իր սուբյեկ տիվ գնա հատ մամբ։ 
Տվյալ դեպ քում Հայց վո րը հա մա րել է, որ վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով ան մի ջա կա նո րեն 
կա րող է ին խախտ վել իր ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ո րով հետև ակ տով ար ձա նագր-
վել են ի րա վա խախտ ման մա սին վկայող, Հայց վո րի գնա հատ մամբ ի րա կա նու թյա նը չհա մա-
պա տաս խա նող փաս տեր, ար ձա նագր վել է ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի պա հան ջի 
խախ տում, ո րը կա րող էր հե տա գա յում հիմք հան դի սա նալ հայ ցա դի մու մով վի ճարկ վող մյուս 
եր կու վար չա կան ակ տե րի կա յաց ման հա մար, ո րոն ցով Հայց վո րի նկատ մամբ նշա նակ վել 
է տու գանք՝ 200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, և ի րեն ներ կա յաց վել է պատ ճառ ված 1.135.642 ՀՀ 
դրա մի չա փով վնա սը հա տու ցե լու պա հանջ:

Ս տուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճար կու մը ը նդ գր կում է նաև վար չա կան կար գով 
բո ղո քարկ ման ըն թաց քում Պա տաս խա նո ղի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը: 
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Ստուգ ման ա կտն այն քա նով, որ քա նով դրա նով ար ձա նագր ված են ի րա վա բա նա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան հիմ քեր, ար դեն ի սկ մի ջամ տում է Հայց վո րի ի րա վունք նե րը:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ Դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել և մեկ նա բա նել « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 03.03.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և փո փո խել այն, 
կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նի ներ կա յաց րած հայ ցա-
դի մու մը Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 
59 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով վա րույթ ըն դու նե լու մա սին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ 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` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ, 80-րդ հոդ ված նե րի, 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն-
դիր:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու-
թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ո րում ար ձա նագր վել 
են կոնկ րետ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախ տում եր, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում կա րող է ո րակ վել վար չա կան ա կտ և, 
ը ստ այդմ, վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված վի ճարկ ման հայց:

(...) Ա նդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը վե րա բե րում են մի այն « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու-
թյա նը, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի ը նդ հա նուր բնո րոշ մա նը, ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
նշ ված բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող կոնկ րե տաց ված պա-
հանջ նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ վեր լու ծու թյուն ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից չի ար վել: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի ի մաս տով.

ա) բա րեն պաստ վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան 
մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման.

բ) մի ջամ տող վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար-
մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա-
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կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
վատ թա րաց նում են նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

 Վե րա հաս տա տե լով վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը վե րա բեր վող վեց հատ կա նիշ նե րից 
ա ռա ջին հին գի, մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ հան-
դի սա նա լու, վար չա կան մար մին նե րի կող մից հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ 
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով ըն դուն ված լի նե լու և ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե նա լու 
վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը և ան հրա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
հա մար վար չա կան ակ տով ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու, դրա նով վեր-
ջին նե րիս հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց-
նե լու կամ ճա նա չե լու մա սով վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը վե րա բե րող հատ կա նի շին, Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

Ինչ պես վերն ար դեն նշ վել է՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում-
նե րում ան դրա դար ձել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված վար չա կան ակ տի ը նդ հա նուր բնո րոշ մա նը՝ 
նշ ված ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյամբ հան գե լով նաև այն հետ ևու թյան, որ վար չա կան ա կտն 
ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում վար չա կան մարմն ի հետ կազ մա կեր պա-
կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չգտն վող 
հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար. դրա նով վար չա կան 
մար մի նը սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում է ի րա վունք ներ և պար տա կա-
նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար: 

Անհ րա ժեշտ հա մա րե լով զար գաց նել վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րել կր կին ան դրա դառ նալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը: 

Այս պես. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյու նը և տե-
սակ նե րը սահ մա նող « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծը պետք է մեկ նա բան վի՝ հաշ վի առ նե լով նշ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի 
և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ հոդ վա ծի, գլ խի, բաժ նի կար-
գա վոր ման հա մա տեքս տից, տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ ման ված սկզ բունք նե-
րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը նպա տակ է հե տապն դել պատ շաճ ե րաշ խիք ա պա-
հո վե լու ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով 
սահ ման ված ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան վար չա կան մար մին-
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Ը նդ ո րում, նշ ված օ րեն քի 2-րդ գլ խում, որ պես ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ, ամ րագր վել են նաև վար չա-
րա րու թյան հիմն ա րար սկզ բունք նե րը, ո րոն ցից ա մե նա կար ևո րը, թերևս, վար չա րա րու թյան 
օ րի նա կա նու թյան սկզ բունքն է, ո րն ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ է հան դի սա նում նաև մյուս բո-
լոր սկզ բունք նե րը պահ պա նե լու հա մար: Ը ստ այդմ, օ րենսդ րի նպա տա կը միտ ված է ե ղել 
նրան, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ար դյու նա վետ 
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կեր պով պաշտ պան վել վար չա կան մար մին նե րի վար չա կան ակ տե րից, գոր ծո ղու թյուն նե րից 
և ան գոր ծու թյու նից: Օ րենս դիրն ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի վար չա կան 
կամ դա տա կան կար գով պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը պայ մա նա վո րել է վար չա կան մարմ-
նի գոր ծու նե ու թյան եզ րա փակ ման ե ղա նա կով: Մաս նա վո րա պես, վար չա կան կամ նոր մա-
տիվ ակ տե րից ի րա վա կան պաշտ պա նու թյունն այդ ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճար կումն 
է վար չա դա տա վա րա կան կար գով՝ ան վա վե րու թյան կամ ա ռոչն չու թյան հիմ քե րով, ի նչ պես 
նաև պար տա վո րեց ման հայ ցը, ե թե ոչ ի րա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող բա րեն պաստ 
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը, ի սկ ռե ալ ակ տից, այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի դրս ևո րած ոչ 
ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյու նից կամ ան գոր ծու թյու նից ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը գոր ծո-
ղու թյան կա տար ման հայցն է, ե թե ոչ ի րա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող գոր ծո ղու թյան 
կա տա րու մը կամ դրս ևոր վել է ան գոր ծու թյուն: Ը նդ ո րում, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա-
ման քը, որ վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կա կա րող է լի նել մի այն մի ջամ տող վար չա կան ակ տը 
(նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը), կար ևոր վում է վի ճարկ վող 
փաս տա թուղ թը վար չա կան ա կտ ո րա կե լու հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, ը ստ ո րի՝ 

ա) բա րեն պաստ վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան 
մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման.

բ) մի ջամ տող վար չա կան ա կտն այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար-
մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
վատ թա րաց նում են նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, նշ ված հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ար տա քին ներ-
գոր ծու թյուն ու նե ցող ո րո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան 
ա կտ, ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ 
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ու ղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի ո րա կումն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է ոչ թե դրա նով ու ղ-
ղա կի ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա-
նա չե լու հան գա ման քով, այլ մի այն նշ ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մանն ու ղղ ված 
լի նե լու հան գա ման քով: Այլ կերպ ա սած, բնավ պար տա դիր չէ, որ վար չա կան ա կտն ան պայ-
մա նո րեն ան ձանց հա մար ու ղ ղա կի սահ մա նի, փո փո խի, վե րաց նի կամ ճա նա չի ի րա վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ, բա վա րար է մի այն այն, որ այդ վար չա կան ա կտն ու ղղ ված լի նի այդ 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման մա նը, փո փոխ մա նը, վե րաց մա նը կամ ճա-
նաչ մա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րենս դի րը կոնկ րե տաց րել է բա րեն-
պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ի թիվս այլ նի, ամ-
րագ րե լով նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու-
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նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող պայ մա նը: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող 
ի րա վա կան ակ տի բնո րո շումն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող հետ-
ևան քի ա ռա ջաց մամբ: Այլ կերպ ա սած, ե թե վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է այն պի սի 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, ո րի մի ջո ցով ցան կա ցած ե ղա նա կով բա րե լա վել կամ վատ-
թա րա ցել է ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, ա պա ի րա վա կան հա մա կար-
գում այդ ակ տը չի կա րող բնո րոշ վել այլ կերպ, քան հա մա պա տաս խա նա բար որ պես բա րեն-
պաստ կամ մի ջամ տող վար չա կան ա կտ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, սա կայն, չի բա ցա ռում վար չա կան ակ տով ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լը, 
հետ ևա բար վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա-
հատ մամբ պետք է ո րակ վի որ պես վար չա կան ա կտ ի նչ պես այն դեպ քում, ե րբ դրա նով ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ա ռա ջա նում են ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ, 
այն պես էլ այն դեպ քում, ե րբ ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ թեև չեն ա ռա ջա նում, սա կայն ու ղղ-
ված (միտ ված) են այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը և ակ ներև է, որ դրա նում ար ձա նագր-
ված խախ տում երն ի նք նին վատ թա րաց նում են կամ կա րող են վատ թա րաց նել վեր ջին-
նե րիս ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում վե-
րա նայե լու մի ջո ցով ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե-
սակ կի րա ռու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գոր ծա ռույ թը են թադ րում է ոչ մի այն մի աս նա կան դիր քո րոշ ման ձևա-
վո րում՝ ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում, այլև՝ ձևա վոր ված դիր քո րոշ ման 
հե տա գա զար գա ցում։ Նման ի րա վի ճակ նե րում ի րա վուն քի զար գաց ման ար դյուն քում ձևա-
վոր ված նոր դիր քո րո շու մը պետք է գե րա կայի նա խորդ դիր քո րոշ ման նկատ մամբ և հիմք 
ըն դուն վի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նոր դիր քո րո շու մը՝ ձևա վո րած ո րոշ ման կա յաց ման պա հին 
դա տա րան նե րի վա րույթ նե րում գտն վող գոր ծե րի լուծ ման հա մար: 

Այս պի սով, զար գաց նե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ 
որ պես վար չա կան ակ տին բնո րո շող հատ կա նիշ ներ ան հրա ժեշտ է դի տար կել հետ ևյալ նե րը.

1) վար չա կան ա կտն ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է. այն պաշ տո նա կան գրա վոր փաս-
տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), ո րը չի 
պա րու նա կում ի րա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, 
պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն-
ներ, սահ մա նա փա կումն եր կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ մի այն դրա նում ու ղ ղա կի ո րեն ան-
հա տա պես նշ ված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, 
այ սինքն՝ ու նի հս տա կո րեն ո րոշ ված հաս ցե ա տեր,

2) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
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հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի, ի նչ պես նաև վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից,

3) վար չա կան ա կտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չի գտն վում այն ըն դու նած մարմն ի հետ,

4) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րային 
իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան-
ձին ու ղղ ված մի ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, ո րը հիմն ված է ի սկզ բա նե հան րային իշ խա-
նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից ի րա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված ի րա վա կան նոր-
մե րի վրա,

5) վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ու ղղ-
ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմն ի կող մից հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում 
կոնկ րետ ան ձին ա ռնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6) վար չա կան ա կտն ա ռա ջաց նում է ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ կամ թեև չի 
ա ռա ջաց նում ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ, սա կայն ու ղղ ված (միտ ված) է այդ հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը վար չա կան մարմ ի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չգտն վող հա մա պա տաս խան 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, դրա նով վար չա կան մար մի նը վեր-
ջին նե րիս հա մար սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում է ի րա վունք ներ և 
պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև նրանց տրա մադ րում է ի րա վունք ներ կամ ստեղ ծում 
է այդ ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ-
ման, կամ մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում է նրանց ի րա վունք նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն է դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
վատ թա րաց նում է նրանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան վա րույ թը 
եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի, վար չա կան ա կտ պետք է ո րակ-
վի ոչ մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ դրա նով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
հա մար ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ են ա ռա ջա նում, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ 
տվյալ վար չա կան ա կտն ու ղղ ված է ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն և ակ ներև 
է, որ դրա նում ար ձա նագր վածն ի նք նին վատ թա րաց նում է վեր ջին նե րիս ի րա վա կան կամ 
փաս տա ցի դրու թյու նը։ 

(...) Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան 
մարմն ի ղե կա վա րը, ղե կա վար վե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 4-րդ հոդ-
վա ծի 3.1-րդ մա սի 2-րդ կե տով, 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա րա կել է թիվ 59-Ա հանձ նա-
րա րա գի րը (այ սու հետ՝ թիվ 59-Ա հանձ նա րա րա գիր), ո րով ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն-
դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ 
Լևոն Թադև սյա նին և Հայկ Մա նու կյա նին հանձ նա րա րել է Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել 
ստու գում, որ պես ստուգ մամբ ը նդ գրկ վող ժա մա նա կաշր ջան նշե լով 13.07.2020 թվա կա նից 
մինչև ստուգ ման ա վար տը, ստուգ ման ժամ կետ նշե լով 5 աշ խա տան քային օր, ի սկ ստուգ-
ման նպա տակ նշե լով բնա պահ պա նու թյան ո լո րը կար գա վո րող օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան 
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ակ տե րի պա հանջ նե րին ստուգ վող սուբյեկ տի ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյան հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը պար զե լը: Թիվ 59-Ա հանձ նա րա րա գի րը, ը ստ դրա դար ձե րե սին առ-
կա գրառ ման, ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վար Ար բեն Ղու լյա նին է հանձն վել 
08.06.2020 թվա կա նին (գ.թ. 20):

Ս տու գումն ի րա կա նաց րած պաշ տո նա տար ան ձանց՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 
տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ Լևոն 
Թադև սյա նի և Հայկ Մա նու կյա նի կող մից 18.06.2020 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տի նա խա գի ծը, ո րը նույն օ րը հանձն վել է ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե-
կա վար Ար բեն Ղու լյա նին՝ վեր ջի նիս նաև ծա նու ցե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ պար բե րու թյան պա հանջ նե րի հա մա ձայն 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ակ տի 
նա խագ ծում նշ ված խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
մա սին (գ.թ. 21): 

Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից ներ կա յաց վել են ա ռար կու թյուն ներ (գ.թ. 22-23):
Ս տու գումն ի րա կա նաց րած պաշ տո նա տար ան ձանց՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 

տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ ներ Լևոն 
Թադև սյա նի և Հայկ Մա նու կյա նի կող մից 26.06.2020 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տը, ո րով, որ պես ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տում, ար ձա նագր վել է, որ Ըն-
կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սին թիվ 000143 
առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ ման ված նոր մե րից 
ա վել ջուր է վերց րել, որ պես խախտ ված ի րա վա կան նորմ է նշ վել ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ 
հոդ վա ծը, ի սկ որ պես պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող ի րա վա նորմ՝ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 63-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը (գ.թ. 27-28):

ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային 
բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ Լևոն Թադ ևո սյա նի կող մից 26.06.2020 թվա կա նին կազմ-
վել է ««Էյ Քեյ Էյ Ջի» ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նից ա վե լի ջրային ռե-
սուրս նե րի ջրա ռի ի րա կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե րի վրա տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» Հաշ վարկ (գ.թ. 29), ը ստ 
ո րի՝ վճար ման են թա կա գու մար է հաշ վարկ վել 1.135.642 ՀՀ դրամ և ո րը կց վել է ստուգ ման 
ակ տին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 26.06.2020 թվա կա նին կազմ ված թիվ 59 ստուգ-
ման ակ տը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-
րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հան դի սա նում է վար չա կան ա կտ, որ պի սի եզ րա հան գու մը հիմն ա վո-
րել է ներ քո շա րադ րյա լով.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի մյանց փոխ կա պակց ված` 
վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան-
ձանց) դի մու մի կամ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման փուլ): 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մին կամ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյա նը 
հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քն նարկ ման հետ կապ ված` նույն 
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օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ (եզ րա փա կիչ 
փուլ): 

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա-
կան վա րույ թի եզ րա փակ մա նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քերն են`

(...)
բ) վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյու նը:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա-

կան վա րույ թը հա րուց վում է այն գոր ծո ղու թյան (գոր ծո ղու թյուն նե րի) սկս ման օր վա նից, ո րը 
նպա տա կամղ ված է վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
հիմ քերն են` վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջը, դրա նից բխող ան-
հրա ժեշ տու թյու նը կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լի ա զո-
րու թյու նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե րից մե կով գտել է, որ վար չա կան վա րույ թը մի 
գոր ծըն թաց է, ո րը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մի քա նի փու լե րից, և այդ բո լոր փու լե րը հե-
տապն դում են մի աս նա կան նպա տակ, այն է` վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան հան քար տադ րող նե րի ո լոր տային 
հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ «Գ ևորգ-Ա» ՍՊԸ-ի թիվ 3-918(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 06.07.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ա կտն ըն դուն վում է վար չա կան մարմն ի հա տուկ գոր-
ծու նե ու թյան ար դյուն քում, ո րը կոչ վում է վար չա կան վա րույթ: Օ րենս դի րը, « Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում սպա ռիչ կեր պով թվար կել է 
վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը. դրանք ե ն՝ 
(1) ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց դի մու մը կամ բո ղո քը և (2) վար չա կան մարմ-
նի նա խա ձեռ նու թյու նը: Ը նդ ո րում, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն օ րեն քով վար չա կան մարմն ին 
հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու իմ պե րա տիվ կամ հայե ցո ղա կան լի ա զո րու-
թյուն վե րա պահ ված լի նե լու դեպ քում: Ի րաց նե լով իր այդ լի ա զո րու թյու նը՝ վար չա կան մար-
մի նը հա րու ցում է վար չա կան վա րույթ, ո րը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ 
(տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ «Էդ-Վան» 
ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/0883/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա-
կա նի ո րո շու մը): 

Հիմք ըն դու նե լով նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 
ի րա վա կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
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մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ վար չա կան մար մինն ի րա վա սու է իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա րու ցել վար-
չա կան վա րույթ մի այն վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջի, դրա նից 
բխող ան հրա ժեշ տու թյան կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, քա նի որ վար չա կան մար մին նե րի հիմն ա կան գոր ծա-
ռու թային նպա տա կը Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի ի րա կա նա ցումն է (կա տա րու մը) ի րա-
վա կան պե տու թյան սկզ բունք նե րին և կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ օ րենս դի րը վար չա կան մարմն ին իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վա սու թյուն է տվել մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ առ կա է վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հանջ, դրա նից բխող 
ան հրա ժեշ տու թյուն կամ օ րեն քով վար չա կան մարմն ին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լի ա զո-
րու թյուն: Ը նդ ո րում, որ պես վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու օր, օ րենս դի րը դի տար կել է վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը նպա տա կամղ ված գոր ծո-
ղու թյունն (գոր ծո ղու թյուն նե րը) սկ սե լու օ րը, ո րին փաս տո րեն հա ջոր դում է գոր ծի քն նարկ ման 
հետ կապ ված` օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը (ըն թա ցիկ փուլ) և 
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (եզ րա փա կիչ փուլ): Այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու-
թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը չի կա րող եզ րա փակ վել այլ կերպ, քան վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մամբ: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րոգ րյալ 
ի րա վա նոր մի մեկ նա բա նու թյա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դրա-
նում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան 
վա րույթ նե րի նկատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը, հատ կա պես այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար-
գա վո րու մը չեն ստա ցել հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ-
գային պայ մա նագ րե րում (տե՛ս, Սար գիս Խա րի կյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի թիվ 
ՎԴ/12466/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու-
մը):

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են նշ-
ված օ րեն քով, հետ ևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի ը նդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ մի այն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և 
ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ-
վառ մամբ, այլ խոս քով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման 
և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ-
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թի ըն թաց քում « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված 
են մա սամբ կամ առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն օ րեն քի հի ման վրա ի րա կա-
նաց վող ըն թա ցա կարգ է, ո րով պարզ վում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ներ կա յաց րած հաշ-
վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե րի, ե լա կե տային տվյալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի (այ սու հետ` 
հաշ վետ վու թյուն) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյան 
հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի թիվս այլ մար մին նե րի, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ստու գումն եր ի րա-
կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված են նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տես չա կան 
մար մին նե րը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գու մը սկ սե լուց ա ռաջ հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մարմն ի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը) ստու գում 
ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա պա րա կում է հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր, որ տեղ նշ վում են 
ստու գում ի րա կա նաց նող մարմն ի ան վա նու մը, ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի լրիվ 
ան վա նու մը ստու գումն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, ա նու նը, 
ազ գա նու նը, ստու գա թեր թով նա խա տես ված այն հար ցե րի շր ջա նա կը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է 
պար զա բա նել տվյալ ստուգ ման ըն թաց քում (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան 
մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի կա տար ման ու ղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի` 
նե րա ռյալ պե տա կան պատ վե րի տե ղադր ման (գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցի) ճշ տու թյան և օ րի-
նա կա նու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյան դեպ քե րում ստուգ ման հար ցե րը), ստուգ մամբ ը նդ-
գրկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ստուգ ման ի րա վա կան հիմ-
քե րը, նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3.1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև ստու գումն 
ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմն ա վո րող հան գա մանք նե րը, ի սկ նույն մա սով նա խա-
տես ված դի մում կամ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու դեպ քե րում` նաև դրանք տրա մադ րո ղի 
տվյալ նե րը: Հրա մա նում կամ հանձ նա րա րագ րում չնշ ված պաշ տո նա տար ան ձինք չեն կա րող 
մաս նակ ցել ստուգ մա նը: Ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ան հնա րի նու-
թյան պատ ճա ռով ստու գումն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին այլ ան ձով փո խա րի նե լու 
դեպ քում փո փո խու թյու նը կա տար վում է հրա մա նով, ո րի մա սին տն տե սա վա րող սուբյեկ տը 
ծա նուց վում է սույն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման հրա մա նում կամ հանձ-
նա րա րագ րում նշ ված ժամ կետն ա վարտ վե լուց հե տո` 10 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, 
ստու գումն ի րա կա նաց նող ան ձը (...) հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա ամ փո փում 
է ստուգ ման ար դյունք նե րը` խախ տումն եր չհայտ նա բե րե լու դեպ քում կազ մում տե ղե կանք, 
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ի սկ խախ տումն եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում` ակ տի նա խա գիծ: Տե ղե կան քը` ստո րագր ված 
ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց վում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա-
րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: Ակ տի նա խա գի ծը ստու գում ի րա կա նաց-
նող ան ձը 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ-
կա յաց նում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար 
ան ձին` ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը 5 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ու սումն ա սի րում է ակ տի նա խա գի ծը:

 Սույն մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ա ռար կու թյուն ներ չներ-
կա յաց վե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը կազ մում է ակ տը և դրա մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված 
ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, ժամ կե տի ա վար տից հե տո` 3 աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում տն տե-
սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող-
մից սույն մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում ակ տի նա խագ ծի վե-
րա բե րյալ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը ու սումն ա սի րում է 
դրանք և ա ռար կու թյուն ներ ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
ակ տի մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, 
պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա-
րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի ստո րագր մա նը: Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րը 
կց վում են ակ տին և կազ մում դրա ան բա ժա նե լի մա սը:

Տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի` ակ-
տը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում ակ տում այդ մա սին կա տար վում է հա մա պա տաս-
խան գրա ռում:

(…)
 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ խախ տումն եր չհայտ նա բեր վե լու դեպ քում կազմ-

ված տե ղե կան քում ար ձա նագր վում են այն կազ մե լու ամ սա թիվն ու վայ րը, ստու գումն ի րա կա-
նաց նող հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմն ի և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նումն ե րը, 
ստու գող պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ար դյունք նե րը: 

Ակ տում նշ վում են`
1) ակ տի ան վա նու մը, հա մա րը, կազ մե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը և վայ րը.
2) ստու գում ի րա կա նաց նող պե տա կան մարմն ի ան վա նու մը.
3) ստու գում նշա նա կե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի ամ սա թիվն ու հա մա րը.
4) ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա-

նու նը.
5) ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նու մը, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս պաշ տո նա-

տար ան ձի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը.
6) ստու գում ան ցկաց նե լու ամ սա թի վը, վայ րը և ժա մա նա կա հատ վա ծը.
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7) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը՝ ստուգ ման ըն թաց քում փոր ձաքն նու թյուն ան-
ցկաց նե լու դեպ քում: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կց վում է ակ տին և կազ մում է դրա 
ան բա ժա նե լի մա սը.

8) ստու գա թեր թի ան վա նու մը, ըն դուն ման ամ սա թի վը, հեր թա կան հա մա րը, ո րում ը նդ-
գրկ ված հար ցե րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է ստու գու մը, ի նչ պես նաև ստու գա թեր թի 
այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խան նե րը հիմք են հան դի սա ցել խախ տումն ար ձա նագ րե լու հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ-
պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի կա տար ման ու ղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի` նե րա ռյալ պե տա կան 
պատ վե րի տե ղադր ման (գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցի) ճշ տու թյան և օ րի նա կա նու թյան նկատ-
մամբ հս կո ղու թյան դեպ քե րի.

9) ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րը, խախ տումն ե րի նկա րագ րու թյու նը, 
խախտ ման ժամ կե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց պա հանջ-
նե րը չեն կա տար վել.

10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը.
11) տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի 

ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րի ըն դուն ման վե րա բե րյալ նշումն ե րը:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ստուգ ման ար դյունք ներն ամ փոփ վում են տե ղե կան քում 
(խախ տումն եր չհայտ նա բե րե լու դեպ քում) կամ ստուգ ման ակ տում (խախ տումն եր հայտ նա բե-
րե լու դեպ քում), ստուգ ման ակ տը` որ պես վար չա կան ա կտ, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան ու ժի մեջ 
է մտ նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող ան ձին պատ շաճ 
ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) հանձ նե լուն հա ջոր դող օր վա նից, ի սկ նույն օ րեն քի 71-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով ստուգ ման ակ տը դառ նում է բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա (ան բո ղո քար-
կե լի), ե թե բաց է թողն ված դրա ու ժի մեջ մտ նե լուն հա ջոր դող` վար չա կան կար գով բո ղո քարկ-
ման հա մար սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տը:

 Վե րո հի շյալ նոր մե րի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստուգ ման վար չա-
կան վա րույթն սկս վում է ստու գումն ի րա կա նաց նող մարմն ի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ-
տո նա տար ան ձի) կող մից ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր 
հրա պա րա կե լու մի ջո ցով ստու գումն ի րա կա նաց նող մարմն ի նա խա ձեռ նու թյան դրս ևոր մամբ 
և ա վարտ վում ստուգ ման ակ տի կազմ մամբ (տե՛ս, « Ռու բեն Գևոր գյան» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ2/0302/05/12 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թը 
հա րուց վում է հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմն ի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո նա-
տար ան ձի) ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հրա պա րակ-
մամբ, ո րին հա ջոր դում է այդ վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լը՝ հանձ նա րա րագ րում նշ ված պաշ-
տո նա տար ան ձանց կող մից փաս տա ցի ստու գո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը 
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սահ ման ված ժամ կետ նե րում և ստուգ ման նպա տակ նե րի շր ջա նակ նե րում, ո րը եզ րա փակ վում 
է տե ղե կան քի կազմ մամբ, ե թե խախ տումն եր չեն հայտ նա բեր վում և ակ տի կազմ մամբ, ե թե 
հայտ նա բեր վում են խախ տումն եր: Այ սինքն՝ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թի եզ րա փակ ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը եր կուսն են.

-  տե ղե կան քի կազ մու մը,
- ակ տի կազ մու մը: 
Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ վար չա կան վա րույ թը 

եզ րա փա կող նշ ված եր կու փաս տա թուղ թը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով հան դի սա նում են հա-
մա պա տաս խա նա բար բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տեր, քա նի որ տե ղե կան-
քի կազ մու մը հաս տա տում է խախ տումն ե րի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը տվյալ տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի հա մար ու նի նրա ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ազ դե ցու թյուն, 
ի սկ ակ տի կազ մու մը հաս տա տում է խախ տումն ե րի առ կա յու թյու նը՝ վատ թա րաց նե լով տն-
տե սա վա րող սուբյեկ տի ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը: Այլ կերպ ա սած, ե թե տն տե սա-
վա րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թը եզ րա փակ վում է 
տե ղե կանք կազ մե լով, այ սինքն՝ նրա գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե-
րին հա մա հունչ, ա պա այդ վա րույ թում քն նարկ ված հար ցե րով պայ մա նա վոր ված այլևս բա-
ցառ վում է նշ ված սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյա նը հե տա գա մի ջամ տու թյու նը, մինչ դեռ ստուգ ման 
վա րույթն ակ տի կազմ մամբ եզ րա փակ վե լու պա րա գա յում տվյալ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ծա վա լած գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա կա նաց-
ված՝ դրա նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու-
ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ 
հա մայն քային բյու ջե մուտ քագր վող պար տա դիր այլ վճա րումն եր:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ նաև Օ րենս գիրք) 3-րդ հոդ վա ծում ամ րագր վել են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հար կային հա մա կար գի սկզ բունք նե րը, հա մա ձայն ո րի՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է մի աս նա կան հար կային հա մա կարգ՝ հիմն ված 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րի վրա.

(...)
7) ի նք նա հայ տա րա րագ րում և հար կային կար գա պա հու թյուն՝ հարկ վճա րող նե րը պետք 

է Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ-
ման ված կար գով ի նք նու րույն հաշ վար կեն ու վճա րեն հար կե րը, վճար նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հարկ վճա րո-
ղը (հար կային գոր ծա կա լը) և դրա պաշ տո նա տար ան ձը պար տա վոր է Օ րենսգր քով այլ բան 
սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ի նք նու րույն հաշ վար կել և 
կա տա րել իր հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը` Օ րենսգր քով և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով կա տա րե լով 
նաև հար կի և (կամ) վճա րի կան խավ ճար ներ:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում կի րառ վում են`
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1) պե տա կան վճար ներ, ո րոնց տե սակ ներն ե ն՝
(...)
բ. բնօգ տա գործ ման վճա րը:
ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճա-

րը պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող բնա կան պա շար նե րի ար դյու նա վետ և հա մա լիր 
օգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև բնա կան պա շար նե րի օգ տա գոր ծու մը փոխ հա տու ցե լու նպա-
տա կով այդ պա շար նե րի օգ տա գործ ման հա մար սույն բաժ նին հա մա պա տաս խան Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճար վող վճար է:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճար վճա րող են հա մար վում Օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման-
ված՝ բնօգ տա գործ ման վճա րի օբյեկտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյուն և (կամ) գոր ծա ռույթ ի րա-
կա նաց նող՝ նույն հոդ վա ծում նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝

1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար բնօգ տա գործ ման վճար վճա րող ներ են 
հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մա կեր ևու թային ջրային ռե սուրս նե րի (գե տեր, 
լճեր) ջրօգ տա գոր ծող նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի օբյեկտ ներ են հա մար վում մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գոր ծու մը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի բա զա է հա մար վում բնօգ տա գործ ման վճա րի օբյեկ տի ար ժե քային կամ ֆի-
զի կա կան մե ծու թյու նը կամ այն բնու թագ րի չը, ո րի հի ման վրա նույն բաժ նով սահ ման ված 
դրույ քա չա փե րով ու կար գով հաշ վարկ վում է բնօգ տա գործ ման վճա րի գու մա րը: 

Մաս նա վո րա պես՝
1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար բնօգ տա գործ ման վճա րի բա զա է հա-

մար վում մա կեր ևու թային ջրային ռե սուրս նե րից ջրա ռի՝ բնա կան ջրաղ բյուր նե րից օգ տա գործ-
ման նպա տա կով վերցր ված ջրի փաս տա ցի ծա վա լը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի հաշ վարկ ման և դրույ քա չա փե րի կի րա ռու թյան հա մար սահ ման վում են 
բնօգ տա գործ ման վճա րի բա զայի հետ ևյալ չա փա քա նակ նե րը.

1) մա կեր ևու թային ջրե րի օգ տա գործ ման հա մար` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ջրային 
օ րենսգր քի հա մա ձայն տրա մադր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյուն նե րով սահ ման ված 
ջրօգ տա գործ ման (մա կեր ևու թային ջրե րի ջրա ռի) ծա վալ նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 211-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բնօգ տա-
գործ ման վճա րի հաշ վարկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջան է հա մար-
վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ե ռամ սյա կը, (...):

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մա կեր ևու թային ջրե-
րի օգ տա գործ ման հա մար պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա բնօգ տա գործ ման վճա րը 
հաշ վարկ վում է հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում բնա կան ջրաղ բյուր նե րից օգ տա գործ ման 
նպա տա կով ան մի ջա պես վերց րած ջրի ծա վա լի հի ման վրա` հաշ վի առ նե լով բնօգ տա գործ-
ման վճա րի բա զայի չա փա քա նակ նե րը, ի նչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճար 
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վճա րող նե րը մինչև հաշ վե տու ե ռամ սյա կին հա ջոր դող ա մս վա 20-ը նե րա ռյալ, Օ րենսգր քի 
52-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան, կազ մում և Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած 
կար գով բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մար մին և հար կային մար մին են ներ-
կա յաց նում բնա պահ պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճա րի մի աս նա կան հար կային 
հաշ վարկ նե րը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բնօգ տա գործ ման վճար վճա րող նե րը ներ կա յաց-
ված բնա պահ պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի մի աս նա կան հար կային հաշ-
վարկ նե րում սխալ նե րի ի նք նու րույն հայտ նա բեր ման դեպ քում դրանց ճշտ ման ար դյունք նե-
րով, Օ րենսգր քի 52-54-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան, կա րող են կազ մել և բնա պահ-
պա նա կան հար կի և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի ճշտ ված մի աս նա կան հար կային հաշ վարկ-
նե րը Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով ներ կա յաց նել բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի 
տես չա կան մար մին և հար կային մար մին:

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Օ րենսգր քի 
213-219-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված` պե տա կան բյու ջե վճար ման 
են թա կա բնօգ տա գործ ման վճա րի գու մար նե րը պե տա կան բյու ջե են վճար վում մինչև հաշ վե-
տու ժա մա նա կաշր ջա նին հա ջոր դող ա մս վա 20-ը նե րա ռյալ, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծով 
սահ ման ված դեպ քե րի:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րումն ե րը կա ռուց ված են կար գա պահ և օ րի նա պաշտ հար-
կա տու ի կան խա վար կա ծով, ո րը պար տա վոր է ի նք նու րույն հաշ վար կել ու վճա րել օ րեն քով 
նա խա տես ված հար կերն ու վճար նե րը: Այ սինքն՝ կար գա պահ և օ րի նա պաշտ հար կա տուն, 
հա մա պա տաս խան ե լա կետ նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, հիմք ըն դու նե լով այդ ե լա-
կետ նե րում պա րու նակ վող տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, պետք է ի նք նու րույն հաշ վար-
կի վճար ման են թա կա հար կերն ու վճար նե րը և կա տա րի հա մա պա տաս խան վճա րումն ե րը: 
Հետ ևա բար, ե թե վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տով ար ձա-
նագր վում են խախ տումն եր, ո րոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել հար կային կամ 
այլ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը, ա պա կար գա պահ և օ րի նա պաշտ հար կա տուն, 
հիմք ըն դու նե լով ար ձա նագր ված տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, ե թե չի վի ճար կում դրանց 
առ կա յու թյու նը, պար տա վոր է ի նք նու րույն հաշ վար կել ու վճա րել օ րեն քով նա խա տես ված 
հար կերն ու վճար նե րը: Հա կա ռակ պա րա գա յում հար կային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի 
հաշ վար կը կկա տա րի հար կային կամ հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված այլ 
վար չա կան մար մի նը: Այլ կերպ ա սած՝ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ստուգ-
մամբ խախ տումն եր հայտ նա բե րե լու և ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում բնավ պար տա դիր չէ, 
որ դրան ցում նե րառ ված տվյալ նե րի և տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա հնա րա վոր հար կային 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հար ցը քն նարկ վի ու լուծ վի հար կային կամ այլ 
մարմն ի կող մից, այլ դա կա րող է և նույ նիսկ պար տա վոր է կա տա րել հար կա տուն՝ հիմք ըն-
դու նե լով ար ձա նագր ված ե լա կետ նե րը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ջրային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյան կող մից 11.09.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը 
տրա մադր վել է թիվ 000143 ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նը, ո րի 5-րդ կե տով մա կեր ևու-
թային ջրային ռե սուրս նե րի ջրօգ տա գործ ման ծա վալ է սահ ման վել. IV-0.327մ/վրկ, V-2.5 մ/
վրկ, VI-2.245 մ/վրկ, VII-1.68 մ/վրկ, VIII-1.657 մ/վրկ, IX-0.727 մ/վրկ, X-0.292 մ/վրկ:
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Տ վյալ դեպ քում ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի ղե կա վա րը, հիմք 
ըն դու նե լով վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քի պա հան ջը և դրա նից բխող ան-
հրա ժեշ տու թյու նը, 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա րա կած թիվ 59-Ա հանձ նա րա րագ րով հա-
րու ցել է վար չա կան վա րույթ, ո րն ու ղղ ված է ե ղել բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո-
րող օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին Ըն կե րու թյան ծա վա լած փաս տա ցի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պար զե լուն: Վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լում պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ-
բեր ամ սին թիվ 000143 առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ 
սահ ման ված նոր մե րից ա վել ջուր է վերց րել: 

Վե րոգ րյալ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է թիվ 59 ստուգ ման ակ տի կազմ մամբ, 
ո րում ար ձա նագր վել է բա ցա հայտ ված խախ տումն ու խախտ ված ի րա վա կան նոր մը՝ ՀՀ 
ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծը: Միև նույն ժա մա նակ ակ տին կց ված՝ ««Էյ Քեյ Էյ Ջի» 
ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նից ա վե լի ջրային ռե սուրս նե րի ջրա ռի ի րա-
կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե րի վրա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» Հաշ վար կով ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր-
քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի ա վագ պե տա կան տե սուչ Լևոն 
Թադ ևո սյա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.04.2003 թվա կա նի «Ջ րե րի հաշ վառ ման այ լընտ րան-
քային կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 499-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված բա նաձ ևով հաշ վար-
կել է ջրի ծա վա լը և, հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ 
սահ ման ված չա փա քա նա կից ա վել օգ տա գործ ված ջրի քա նա կը 567821խմ է, ար ձա նագ րել է 
վճար ման են թա կա 1.135.642 ՀՀ դրամ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 08.06.2020 թվա կա նին հրա պա րա-
կած թիվ 59-Ա հանձ նա րա րագ րով վար չա կան մարմն ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար-
չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է թիվ 59 ստուգ ման ակ տի ըն դուն մամբ, ո րով Ըն կե րու թյա նը 
վե րագր վել են ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի խախ տումն եր այն բա նի հա մար, որ Ըն-
կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սին թիվ 000143 
առ 11.09.2013 թվա կա նին տր ված ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ սահ ման ված նոր մե րից 
ա վել ջուր է վերց րել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի վե րոգ րյալ ի րա վա-
կար գա վո րումն ե րի հաշ վառ մամբ Ըն կե րու թյուն պար տա վոր է թիվ 000143 ջրօգ տա գործ ման 
թույլտ վու թյամբ սահ ման ված ծա վալ նե րով ջրօգ տա գործ ման հա մար ի նք նու րույն հաշ վար կել 
և բյու ջե վճա րել բնա պահ պա նա կան վճար: Ը նդ ո րում, նշ ված ծա վալ նե րից ա վե լի չա փով 
ջրօգ տա գործ ման փաստն ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում ևս Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր է 
ի նք նու րույն հաշ վար կել և բյու ջե վճա րել այդ ծա վա լին հա մա պա տաս խան բնօգ տա գործ ման 
վճար ներ: Ա վե լին, նշ ված ստուգ ման ա կտն ու ժի մեջ մնա լու պա րա գա յում այն մեկ այլ վար-
չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր ված խախ տումն ե րի հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու նա խադ րյալ է հան դի սա նա լու: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թիվ 59 ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա-
նում է վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա նը, մաս նա վո րա պես, այն ըն դուն վել է վար չա կան մարմն ի՝ 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի կող մից, հան րային ի րա վուն քի, այն 
է՝ պե տա կան վճար նե րի վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում, կոնկ րետ գոր ծի 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2021  11-12 (269-270)

165

կար գա վոր ման, այն է՝ բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո րող օ րենք նե րի և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րի պա հանջ նե րին Ըն կե րու թյան ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյան հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը պար զե լու նպա տա կով, ի րա վա կան ա կտ է և ու նի հս տա կո րեն ո րոշ ված 
հաս ցե ա տեր՝ Ըն կե րու թյու նը, ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, մաս նա վո րա պես, նշ ված ակ-
տը թեև չի ա ռա ջաց նում ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ, այ դու հան դերձ ու ղղ ված (միտ-
ված) է այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը և ա կն հայտ է, որ դրա նով վատ թա րա նում է Ըն կե-
րու թյան ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, քա նի որ նախ՝ ակ տին կց ված ««Էյ Քեյ Էյ 
Ջի» ՍՊԸ-ի կող մից ջրօգ տա գործ ման թույլտ վու թյու նից ա վե լի ջրային ռե սուրս նե րի ջրա ռի 
ի րա կա նաց ման հետ ևան քով ջրային ռե սուրս նե րի վրա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ-
ևան քով ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյան գնա հատ ման» Հաշ վար կի հա մա ձայն՝ ջրօգ տա գործ ման 
թույլտ վու թյամբ սահ ման ված չա փա քա նա կից ա վել օգ տա գործ ված 567821խմ ջրի քա նա կի 
հա մար հաշ վարկ վել է վճար ման են թա կա 1.135.642 ՀՀ դրամ, ե րկ րորդ՝ այն նա խադ րյալ է 
հան դի սա նում վար չա կան ի րա վա խախտ ման վա րույթ հա րու ցե լու և վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա մար:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա-
գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը վի ճար կե լու 
պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել, մինչ դեռ նշ ված պա հան ջի 
մա սով Դա տա րա նը մեր ժել է Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը՝ վեր ջի նիս զրկ վե լով 
դա տա կան կար գով իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ 
ո րում, Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ չի վկա յա կո չել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մա սով մերժ ման 
են թա կա լի նե լու իր եզ րա հանգ ման ի րա վա կան հիմ քը: Մաս նա վո րա պես, հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րը նա խա տես ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծով, սա կայն Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ չի ար ձա նագ րել, թե նշ ված ի րա վա նոր-
մում թվարկ ված՝ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու յոթ հիմ քե րից ո րն է կի րա ռել: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված հիմ քե րից կոնկ րետ հիմ քին ան դրա դարձ չի կա տա րել նաև ՀՀ 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ փաս տա կան և ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտել է, որ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հաշ վառ մամբ 
Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը՝ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես-
չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման 
ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջի մա սով ևս պետք է ըն դուն վեր վա րույթ:

 Հա տուկ կար ծի քը հիմ ա վո րող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը.
Գտ նում ե նք, որ սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շու մը ու ղ ղա կի հա կա սում է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.05.2021 թվա կա նի թիվ ՎԴ/4610/05/19 
վար չա կան գոր ծով նույ նան ման հար ցով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ մա նը և բա-
ցա կա յում են այն պի սի ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ, ո րոնք թույլ կտային հիմն ա վո րել այդ պի սի 
շե ղու մը։

 Հատ կան շա կան է, որ քն նարկ վող ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նը կազ մում է նույն ի րա-
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վա կան հար ցի վե րա բե րյալ նախ կի նում վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման 
ա ռն չու թյամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի ե րեք դա-
տա վո րի կող մից ներ կա յաց ված հա տուկ կար ծի քը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի 
կտ րուկ փո փո խու թյունն ա ռանց դրա խո րը և հա մա կող մա նի հիմն ա վոր ման բե րում է ոչ թե 
ի րա վուն քի զար գաց ման, այլ ի րա վա կան ան վտան գու թյան հիմն ախնդ րի, քա նի որ խա թա-
րում է կա յուն դա տա կան պրակ տի կան։

 Մաս նա վո րա պես՝ ո րոշ ման ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րում նշ ված է, որ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը նախ կին ո րո շումն ե րում ան դրա դար ձել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, չբա ցա հայ տե լով նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « բա րեն պաստ» և « մի ջամ տող» վար չա կան ակ տե րի բո վան դա կու թյու նը 
և քն նարկ վող ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում վեր լու ծու թյուն ներ են ար ված բա րեն-
պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րի մա սին՝ ար դյուն քում եզ րա հան գե լով, որ այս դեպ-
քում կի րա ռե լի է վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված վի ճարկ ման հայ-
ցա տե սա կը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա ռու ցե լով ի րա վուն քի զար գաց ման հա մա տեքս տում և 
պար զա բա նե լով մի ջամ տող և բա րեն պաստ վար չա կան ակ տե րի բո վան դա կու թյու նը, պետք է 
նշել, որ այդ պես էլ չեն հերք վել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հիմ քում դր ված այն փաս տարկ նե րը, ո րոնք 
թույլ կտային կա յաց նե լու դրան տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ այս ո րո շու մը։ Այ սինքն՝ չհեր քե լով 
կամ զար գաց նե լով վար չա կան ակ տին տր ված ը նդ հա նուր նկա րա գի րը, ան հնար է մաս նա-
վոր բնո րոշ մամբ ո րո շել դրա վար չա կան ա կտ լի նե լը և վե րագ րել ի րա վա կան հետ ևանք ներ։

Գտ նում ե նք, որ այդ եզ րա հանգ ման ար դյուն քում չի կա րող վե րա նայ վել ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, քա նի որ « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու-
ծու թյան ար դյուն քում ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն չու նե ցող ստուգ ման ակ տը վար չա կան ա կտ 
չհա մա րե լու և վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լը բա ցա ռե լու պայ ման նե րում ի մաս տա զուրկ է 
դառ նում նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի բո վան դա կու թյան ի րա վա կան վեր լու ծու թյամբ ո րո շել, որ կա րող է ներ կա յաց վել վի-
ճարկ ման հայց։

 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ար բեն Ղու լյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-
նա չել Տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 
ստուգ ման ակ տը, 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ հայց վո րի կող մից վի ճարկ ման ա ռար կա է դարձ վել 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 
26.06.2020 թվա կա նի թիվ 59 ստուգ ման ակ տը, որ պի սի ակ տով ար ձա նագր վել է, որ տե ղի է 
ու նե ցել ՀՀ ջրային օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի խախ տում։ 

Այն որ պես ա պա ցույց դր վել է վի ճարկ վող ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա-
կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-07-Ա և ՀՀ 
բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմն ի Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային բաժ նի 
08.12.2020 թվա կա նի թիվ 04/-72-Ա ո րո շումն ե րի հիմ քում:
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 Պե տա կան մարմն ի և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի միջև ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ են 
ա ռա ջա ցել ջրօգ տա գործ ման պայ մա նագ րի ա ռն չու թյամբ, և ստուգ վել է ջրօգ տա գոր ծո ղի 
կող մից ստաց ված ջրի փաս տա ցի և պայ մա նագ րով ո րոշ ված ծա վալ նե րի հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը, ո րը չէր կա րող ի րա կա նաց վել ա ռանց <<Ս տու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ի րա-
կա նաց ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով տն տե սա վա րող սուբյեկ տից ան հրա-
ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը ստա նա լու, քա նի որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում առ կա է ձեռ նար-
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա նը մի ջամ տե լու ար գելք։

Ս տուգ ման ակ տով ար ձա նագր ված տե ղե կու թյուն նե րը վե րա բե րում են ջրա ռի թույլտ վու-
թյա նը և դրա հի ման վրա կնք ված պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար-
մա նը։ Ե թե ստուգ ման ակ տի ար դյուն քը պետք է լի ներ վար չա կան տույժ կի րա ռե լը և պատ-
ճառ ված վնա սը գան ձե լը, ա պա այդ մա սին պետք է հս տակ ամ րագր վեր ստուգ ման ակ տի 
եզ րա փա կիչ մա սում՝ հս տակ սահ մա նե լով դրա կա տար ման ժամ կե տը, վար չա կան հար կադ-
րանք կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ կա մա վոր չկա տա րե լու դեպ քում։ Պե տա կան մարմն ի 
կազ մած ստուգ ման ա կտն ի նք նին տն տե սա վա րող կազ մա կեր պու թյան հա մար կա տար ման 
են թա կա պար տա կա նու թյուն ներ և ան մի ջա կան ի րա վա կան հետ ևանք ներ չի սահ մա նել, որ-
պես զի հնա րա վոր լի նի վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նել։ Ստուգ ման ակ տում ամ րագր ված 
փաս տա կան տե ղե կու թյուն ներն ի րա վա կան գնա հա տա կան են ստա ցել հա մա պա տաս խա-
նա բար վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ վա րույ թի և վնա սի հա տուց ման վե-
րա բե րյալ դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե րում։ Ը նդ ո րում` հատ կան-
շա կան է, որ այս հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րոշ ման լույ սի ներ քո տվյալ ստուգ ման ակ տը չի կա րող ու նե նալ նաև պար տա դիր լի նե լու 
հատ կա նիշ, ո րը հա տուկ է վար չա կան ակ տին։ 

Ի վեր ջո, հնա րա վոր չէ հա վա սա րու թյան նշան դնել ան ձի հա մար ու ղ ղա կի ի րա վա կան 
հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող վար չա կան ակ տի և այն ակ տի միջև, ո րից ան ձի հա մար ու ղ ղա կի 
ի րա վա կան հետ ևանք ներ չեն բխում։ Դա էլ հան գեց նում է նրան, որ նման տար բեր ակ տե րից 
ան ձը կա րող է պաշտ պան վել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան տար բեր ե ղա նակ նե րով ու ղ ղա կի 
ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող ակ տը ան մի ջա կա նո րեն կա րող է դա տա կան կար գով 
վի ճարկ վել վի ճարկ ման հայ ցի մի ջո ցով, ի սկ ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նող 
ակ տից նման ե ղա նա կով ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ ար ձա նագր ված փաս տե րի հի ման վրա ի րո ղու թյուն դառ նա ան ձի ի րա վա կան 
դրու թյան վատ թա րա ցու մը, այն է՝ նրան ա ռա ջադր վեն կոնկ րետ պար տա վո րու թյուն ներ։ Քա-
նի դեռ ան ձի նկատ մամբ ակ տի հի ման վրա ի րա վա կան հետ ևանք ներ չեն կի րառ վել, նա իր 
փաս տա կան դրու թյու նը վատ թա րաց նող ակ տից կա րող է պաշտ պան վել նման փաս տե րի ար-
ձա նագ րու մը ոչ ի րա վա չափ չճա նա չե լու մի ջո ցով և այս դեպ քում էլ է ա կան չէ որ դա կա րող է 
ար վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված հինգ տար վա ժամ կե տում։ 
Այդ ժամ կե տը կա րող է կր ճատ վել ցան կա ցած ժա մա նակ, ե րբ վար չա կան մար մի նը վար չա-
կան ակ տով ան ձին կա ռա ջադ րի կոնկ րետ պար տա վո րու թյուն ներ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում մեջ բե րումն եր են ար ված 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րից, ո րոնք, 
սա կայն, ու նեն բո լո րո վին այլ փաս տա կան հան գա մանք ներ՝ մաս նա վո րա պես կաս կած չի հա-
րու ցել փաս տաթղ թի վար չա կան ա կտ լի նե լու և հետ ևա բար վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
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ի րա վուն քը։ 
Ան թույ լատ րե լի ե նք հա մա րում քն նարկ վող ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում ար-

ված ցու ցու մը՝ այլևս կի րա ռե լու սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի փո խա րեն։ Գտ նում ե նք, որ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը չու նի նման լի ա զո րու թյուն ի նչ պես սահ մա նադ րա կան ա ռա քե լու թյան ի րա-
կա նաց ման, այն պես էլ դա տա կան օ րենսգր քով վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա-
նա կում։ Ըն դու նե լով այն ան վի ճե լի ի րո ղու թյու նը, որ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը բե րում է նաև դրանց ի րա վա կար գա վո րումն ե րի փո փո խու թյան և զար գաց ման, 
պետք է նկա տել, որ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռումն ա պա հո վող դա տա կան ա տյա նում հատ-
կա պես կար ևոր վում <<ինս տի տու ցի ո նալ հի շո ղու թյան>> սկզ բուն քի պահ պա նու մը և հար-
գան քը նախ կի նում կա յաց ված ո րո շումն ե րի նկատ մամբ, որ պի սի սկզ բուն քով է գոր ծում նաև 
մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը։

Գտ նում ե նք նաև, որ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դուրս է ե կել վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ-
նա վո րումն ե րի սահ ման նե րից և ը ստ է ու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տարկ նե րը գնա հա տե լիս 
հիմք է ըն դու նել ոչ թե վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից այս հար ցին ա ռնչ վող ի րա վա կան դիր-
քո րո շու մը, այլ այդ կա պակ ցու թյամբ ներ կա յաց ված հա տուկ կար ծի քը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա գտ նում ե նք, որ ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր 
մերժ ման։

 
 
 Դա տա վոր ներ՝ 
 
 

 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Ելենա ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

մաղթում նրան առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


