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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

 Պատ մա կան զար գաց ման տար բեր փու լե րում նկատ վում են եր ևույթ նե րի, հաս կա ցու-
թյուն նե րի, ի րա վա կան կա տե գո րի ա նե րի տա րա տե սակ ըն կա լում եր: Մեղ քը որ պես հաս կա-
ցու թյուն ի նք նին ըն կալ վում է տար բեր աս պեկտ նե րով: Դրանք հիմ ա կա նում եր կուսն ե ն՝ կրո-
նա կան և ի րա վա կան: Մի կող մից պետք է հս տակ տար բե րել կրո նա կան աստ վա ծաշն չյան 
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ի մաս տով մեղք հաս կա ցու թյու նը ի րա վա կա նից, մյուս կող մից էլ պետք է ար ձա նագրել, 
որ մեղ քը որ պես կրո նա կան դրս ևո րում և ի րա վա կան կա տե գո րի ա սեր տո րեն փոխ կա-
պակցված են, քա նի որ նրանց հիմ քում ըն կած է սխա լը, ա նօ րե նը, ա նըն դու նե լին, ճիշտ ճա-
նա պար հից շե ղու մը և այլն:  

 Մեղք հաս կա ցու թյու նը նշ ված եր կու աս պեկտ նե րով դի տար կե լիս գրե թե նույ նը կա րե-
լի է վե րագ րել նաև պա տիժ հաս կա ցու թյա նը: Այ սինքն՝ վեր ջինս ևս կա րե լի է ըն կա լել թե՛ 
կրո նա կան, թե՛ ի րա վա կան աս պեկտ նե րով, միև նույն ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ 
դրանց թե՛ հաս տակ տա րան ջատ ման սահ մա նա գի ծը, թե´ առ կա փոխ կա պակց վա ծու թյու նը: 

Պա տիժն ի րա կա նաց վում է այն ի նս տի տու տի կամ սուբյեկ տի կող մից, ո րը հաս տա տել է 
ո րո շա կի օ րենք ներ: Պա տի ժը են թադ րում է ո րո շա կի հրա պա րա կային գոր ծո ղու թյուն, պատ-
ժի մի ջո ցով հա սա րա կու թյու նը, կար ծեք թե, պաշտ պա նում է իր ան դամ ե րից մե կին կամ 
ո րո շա կի նոր մեր1:

 Կան տը գտ նում էր, որ ան ձին պատ ժե լը ան ձին հար գե լու ձև է: Ե թե ի նչ-որ մի կեն դա նի, 
են թադ րենք՝ ար ջը մտել է մեր ա մա ռա նոց և հասց րել բա վա կա նին մեծ նյու թա կան վնաս, 
ա ռն վազն տա րօ րի նակ կլի նի հե տապն դելն ու այդ ար ջին պատ ժե լը: Սա կայն, ե թե նույն գոր-
ծո ղու թյու նը կա տա րի ի նչ-որ մարդ, ա պա հաս կա նա լի կլի նի, ե թե նրան հե տապն դենք և փոր-
ձենք պատ ժել: Եվ ե թե մենք այդ մար դուն ան տար բե րու թյան մատ նենք, չար ձա գան քենք կամ 
չձգ տենք պատ ժել, ա պա ը ստ Կան տի՝ մենք նրան պար զա պես չենք հար գի որ պես ռա ցի ո նալ 
է ա կի, մենք նրան դուրս ե նք մղում բա րո յա կան է ակ նե րի հա մայն քից՝ հա մա րե լով, որ նա վար-
վել է որ պես ստո րա դաս մի կար գի է ակ: 

 Ժա մա նա կային ի մաս տով քն նարկ վող հաս կա ցու թյուն նե րի ծագ ման հա մա տեքս տում, 
կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ ի րա վուն քի ը նդ հա նուր ծա գում ա բա նու թյա նը: 

Ի րա վուն քի ծա գու մը՝ հա րյու րա մյակ ներ տևող գոր ծըն թաց է: Ա ռան ձին վերց ված, տար-
բեր ժո ղո վուրդ նե րի մոտ, տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում ի րա վուն քի ծա գու-
մը ու նե ցել է իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյան տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան կյան քը պա հան ջում է մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան և վար քի կա նո նա կար գում, 
ո րը լուծ վում է սո ցի ա լա կան նոր մե րի օգ նու թյամբ: Նախ նա դա րյան հա սա րա կու թյուն նե րում 
դրանք հիմ ա կա նում սո վո րույթ ներն է ին: Հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան շեր տա վո րու մը, 
հա սա րա կու թյան մեջ ի րենց շա հե րով տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րի ի հայտ գա լը բե րում 
է նրան, որ նախ նա դա րյան տոհ մա տի րա կան հա մա կար գի սո վո րույթ ներն այլևս ի վի ճա կի 
չեն լի նում լու ծել հա սա րա կու թյան գոր ծու նե ու թյան և պատ շաճ վար քագ ծի կա նո նա կարգ ման 
խնդի րը: Նման պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ են դառ նում պե տու թյան կող մից պաշտ պան վող 
նոր հա մա պար տա դիր նոր մեր, և ը նդ հա նուր մո տեց ման հա մա ձայն, ի րա վունքն ա ռա ջա-
ցել է հա սա րա կու թյան շեր տա վոր մա նը զու գըն թաց՝ դա սա կար գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ծագ ման ըն թաց քում՝ որ պես տի րող դա սա կար գի՝ օ րեն քի աս տի ճա նի բարձ րաց ված կամ քի 
դրսևո րում, ո րն սկզ բում ար տա հայտ վել է սո վո րույթ նե րում, հե տա գա յում դար ձել օ րենք։ 

Վե րո շա րադ րյա լի հաշ վառ մամբ, ան կախ ի րա վուն քի ծագ ման կոնկ րետ տե սու թյան վրա 
հեն վե լու, կա րող ե նք պն դել, որ քն նարկ վող մեղք և պա տիժ հաս կա ցու թյուն նե րը ծագ-

1 Տե՛ս http://boon.am/theme-11-balayan-2/, (12.03.2021թ. դրու թյամբ):
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նել են ի րա վուն քի հետ զու գըն թաց, ե րբ բա նա կան մար դը հաս կա ցել է, որ հա սա րա կու թյան 
գո յատև ման և նրա ան դամ ե րի հա րա կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են ներդ նել ո րո շա-
կի վար քագ ծի կա նոն ներ, ո րոնց խախտ ման դեպ քում խախ տո ղի նկատ մամբ կգոր ծադր վեն 
ո րո շա կի պա տիժ ներ, այ սինքն՝ ե րբ ո րոշ վել է ի նչն է թույ լատ րե լի, ի սկ ին չը՝ ոչ: 

Խո սե լով պատ ժի մա սին և փոր ձե լով բա ցա հայ տել այդ հաս կա ցու թյան բուն է ու թյու նը՝ 
ան պայ մա նո րեն ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ նաև պատ ժի նպա տակ նե րին, ո րոնք ի մաս-
տա վո րում են պատ ժի է ու թյու նը: 

Պատ ժի նպա տակ նե րի սահ մա նու մը քրե ա կան ի րա վուն քի ժա մա նա կա կից տե սու թյան և 
պատ մու թյան ա ռա վել սկզ բուն քային ու վի ճե լի խն դիր նե րից է։ Պատ ժի նպա տակ նե րի հիմ-
նախն դի րը ոչ մի այն և ոչ այն քան ի րա վա բա նա կան, որ քան փի լի սո փա յա կան հիմ ախն դիր 
է, ո րը դա րե րի ըն թաց քում (հ նա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև ան գլի ա կան և ֆրան սի ա կան 
հե ղա փո խու թյուն նե րը) գրա վել է ժա մա նա կի 63 խո շո րա գույն փի լի սո փա նե րի միտ քը։ Ը ստ 
հայտ նի քրե ա գետ Ն.Դ.Սեր գիևս կու՝ այս խնդ րին նվիր ված են քսա նից ա վե լի փի լի սո փա յա-
կան ի նք նու րույն հա մա կար գեր և ա վե լի քան եր կու հա րյուր ի րա վա բա նա կան հայե ցա կե տեր2։ 

Հին Հու նաս տա նում պատ ժի հա տուց ման գա ղա փա րը կի սում է ին այն պի սի փի լի սո փա-
ներ, ի նչ պի սիք է ին Պյու թա գո րա սը և Ա րիս տո տե լը (կյան քի վեր ջին տա րի նե րին վեր ջինս փո-
խեց իր հա յացք նե րը)։ Միջ նա դա րում այս գա ղա փարն էր զար գաց նում ի տա լա ցի ու տո պիստ 
Թո մա զո Կամ պա նե լան։ Նա կողմ ա կից էր հան ցա գոր ծու թյան և պատ ժի հա մա պա տաս խա-
նու թյան, թայ լո նի՝ «ակն ը նդ ա կան, ա տամ ը նդ ա տամ» սկզ բուն քին։ Պատ ժի հա տուց ման 
տե սու թյունն ա ռա վել զար գա ցում ապ րեց գեր մա նա ցի փի լի սո փա ներ Կան տի և Հե գե լի աշ-
խա տու թյուն նե րում, ո րոնք յու րո վի հիմ ա վո րե ցին այն։ Գեր մա նա կան դա սա կան փի լի սո փա-
յու թյան հիմ ա դիր Կան տը (1724-1804) քրե ա կան ի րա վուն քը սահ մա նում էր որ պես պատ-
ժի ի րա վունք և այն դի տում որ պես հան ցա գոր ծին զր կանք նե րի պատ ճա ռում։ Նա նույն պես 
կողմ ա կից էր թայ լո նի սկզ բուն քին՝ չա րի քը պա հան ջում է հա տու ցում չա րի քով և մի այն հա-
վա սա րու թյան սկզ բուն քով հա տու ցու մը կա րող է ո րո շել պատ ժի տե սակն ու ծա վա լը։ Հե գե լը 
(1770-1831թթ.) նույն պես պա տի ժը հիմ ա վո րում էր որ պես հան ցա գոր ծու թյան հա տու ցում։ 
Նա գտ նում էր, որ պա տի ժը կա րող է կի րառ վել մի այն մար դու հան րո րեն վտան գա վոր գոր-
ծու նե ու թյան ար տա քին կող մի նկատ մամբ և չի կա րող ա ռնչ վել նրա գի տակ ցու թյա նը։ Պա-
տի ժը հա տու ցում է, բայց ոչ հա մար ժեք՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված և հան ցա գոր-
ծին պատ ժե լով պատ ճառ ված վնաս նե րի միջև։ Փաս տո րեն, պատ ժի հա տուց ման հե գե լյան 
ձևա կեր պու մը տար բեր վում է իր նա խորդ նե րից նրա նով, որ Հե գե լի մոտ խոսք էր գնում ոչ 
թե լի ար ժեք հա տուց ման մա սին, այլ հան ցա գոր ծի կող մից խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա-
կանգն ման մա սին։ Պատ ժի հա տուց ման տե սու թյան կողմ ա կից նե րի հետ զու գա հեռ, դեռևս 
հնա գույն ժա մա նակ նե րում ո րոշ գիտ նա կան ներ պատ ժի նպա տակ նե րում մի այն հա տուց ման 
ըն կա լու մը բա վա րար չէ ին հա մա րում և պա տի ժը կա պում է ին հա սա րա կու թյան հա մար ա վե լի 
օգ տա կար, գործ նա կան նպա տակ նե րի հետ։ Նման գա ղա փար նե րով ա ռա ջին ան գամ հան-
դես ե կավ հին հու նա կան փի լի սո փա Պրո տա գո րա սը (մ.թ.ա. 5-րդ դար)։ Նա ա ռանձ նաց նում 
էր մե ղա վոր նե րի ու ղղ ման և ա նուղ ղե լի հան ցա գործ նե րի վնա սա զերծ ման նպա տակ ներ։ Հին 

2 Տե՛ս Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, М., 2012, էջ 13:
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հույն փի լի սո փա Պլա տո նը (մ.թ.ա. 5-րդ դար) հա սուն տա րի քում ար դեն պատ ժի նպա տա-
կը նույն պես հա մա րում էր ա հա բե կու մը և հան ցա գործ նե րի ու ղ ղու մը, չնա յած ե րի տա սարդ 
հա սա կում այլ կար ծի քի էր և գտ նում էր, որ պատ ժի նպա տա կը « հան ցա գոր ծու թյամբ ի րեն 
ա րա տա վո րած հո գու մաք րում է»3։ Պատ ժի հա տուց ման գա ղա փա րի դեմ մի ջին դա րե րում 
հան դես ե կան հո լան դա ցի ի րա վա բան (մի ջազ գային ի րա վուն քի հիմ ա դիր) Հ. Հ րո ցի ո սը 
(1583-1645) և ան գլի ա ցի ի րա վա բան Թ. Հոբբ սը (1588-1676)։ Նրանք պատ ժի նպա տակ նե րը 
տես նում է ին ոչ թե հա տուց ման, այլ ա հա բեկ ման և հան ցա գործ նե րի ու այլ ան ձանց ու ղղ ման 
մեջ։ Պատ ժի ը նդ հա նուր տե սու թյան հա մար վճ ռա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել ի տա լա ցի 
լու սա վո րիչ-մար դա սեր Չ.Բեկ կա րի այի (1738-1794) հա յացք նե րը։ Նա մեր ժե լով հա տուց ման 
գա ղա փա րը՝ պատ ժի հետ կա պում էր այլ՝ օգ տա կար և կի րա ռա կան նպա տակ ներ։ Բեկ կա-
րի ան պատ ժի նպա տակ էր հա մա րում. « հան ցա գոր ծի հա մար խո չըն դոտ նե րի ստեղ ծու մը, 
որ պես զի նա, ի նչ պես նաև այլ ան ձինք հա սա րա կու թյա նը նոր վնաս չպատ ճա ռեն։ Այդ նպա-
տա կով պետք է կի րա ռել այն պի սի պա տիժ, ո րը հա մա պա տաս խա նի հան ցա գոր ծու թյա նը, 
հան ցա գոր ծի հա մար լի նի նվազ տան ջա լից, բայց նրա հո գե կա նի վրա ու նե նա մեծ ազ դե ցու-
թյուն»4։ Բեկ կա րի ան ձևա կեր պեց մի սկզ բունք, ո րը բա վա կան մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ 
քրե ա կան ի րա վուն քի հե տա գա զար գաց ման վրա՝ «ար դյու նա վետ է ոչ թե պատ ժի խս տու-
թյու նը, այլ նրա ան խու սա փե լի ու թյու նը»5։ Այս սկզ բունքն այժմ նույն քան ար դի ա կան է, որ քան՝ 
ա վե լի քան եր կու հա րյուր տա րի ա ռաջ։ Բեկ կա րի այի գա ղա փար ներն ա ռա վել հետ ևո ղա-
կա նո րեն զար գաց րեց գեր մա նա ցի քրե ա գետ Ա. Ֆեյեր բա խը (1775-1833)՝ ստեղ ծե լով ի նք-
նու րույն քրեաի րա վա կան տե սու թյուն։ Նա պատ ժի նպա տակ էր հա մա րում հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կան խու մը, բայց այն կա պում էր ա հա բեկ ման հետ, նշե լով, որ քրե ա կան օ րեն քում 
պա րու նակ վող պատ ժի սպառ նա լի քը պետք է ազ դի պո տեն ցի ալ հան ցա գոր ծի վրա, ա հա-
բե կի նրան և դրա նով ի սկ կան խի հան ցա գոր ծու թյու նը։ Պատ ժի գործ նա կան նպա տակ նե րի 
նշա նա կու թյու նը հիմ ա վո րող փի լի սո փա յա կան հայե ցա կե տե րի ա ռու մով հե տաքրք րա կան 
է նաև ան գլի ա ցի խո շոր գիտ նա կան Բեն թա մի (1748-1832) հա յացք նե րի շա րադր մամբ։ Բեն-
տամ ա ռաջ էր քա շում պատ ժի կի րառ ման ե րեք հիմ ա կան պայ ման ներ։ Ա ռա ջին՝ պա տիժ չի 
կա րող կի րառ վել, ե թե դրա նով չի փոխ հա տուց վում հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա-
սը, ե րկ րորդ՝ կի րառ վող պատ ժի ծախ սե րը պե տու թյան հա մար չեն կա րող լի նել ա վե լի թանկ, 
քան հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը, և եր րորդ՝ ե թե վնա սը կա րող է հա տուց վել 
ա վե լի ար դյու նա վետ ե ղա նա կով։ Դրա նով ի սկ, Բեն թա մը կողմ ա կից էր այն պի սի պա տիժ նե-
րի, ո րոնք պե տու թյու նից մեծ ծախ սեր չէ ին պա հան ջում6։ 

Հայ մտա ծող, գիտ նա կան, օ րենս դիր, ա ռա կա գիր Մխի թար Գո շը հայ ի րա վուն քի հու-
շար ձան՝ « Դա տաս տա նա գիր քի» հե ղի նակն է։ Ճիշտ ան վա նում է « Գիրք Դա տաս տա նի»։ 
Այդ աշ խա տու թյան մեջ պա տի ժը ո րո շա կի ո րեն ներ կա յաց վում է նաև կրո նա կան աս պեկ-
տով:  1184 թ վա կա նին գր ված այս աշ խա տու թյունն ան վան վեց Դա տաս տա նա գիրք Մխի թար 
Գո շի կամ Հայ կա կան դա տաս տա նա գիրք, այն դար ձավ հայե րի հա մար գլ խա վոր օ րենսդ-

3 Տե՛ս Платон, Законы, Т. 14, П., 2004, էջ 838:
4 Տե՛ս Беккария Ч., О преступлениях и наказаниях, М., 1996, է ջեր 243-244։
5 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 373։
6 Տե՛ս Бентам И., Избранные сочинения, СПб., 1867, Т. 1, է ջեր 167-173։
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րու թյուն։ Դա տաս տա նագր քում ար տա ցոլ ված են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նին հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րու թյուն:  Հա մա ձայն Գո շի ի րա վագր քի՝ պե տու թյու նը և ե կե ղե ցին հա սա-
րա կու թյան եր կու կար ևոր հիմ ա սյու ներն ե ն։ Հատ կան շա կան է, որ այդ աշ խա տու թյան Բ 
խմ բագ րու թյու նը բա ժան վում է աշ խար հա կան (130 հոդ ված) և ե կե ղե ցա կան մա սե րի (124 
հոդ ված)։ Գրքում մե ղա վո րու թյու նը բա ժան վում է եր կու ա ռան ձին մա սե րի՝ ե կե ղե ցա կան և 
աշ խար հա կան, ո րոնց հա մա պա տաս խան Գոշն ա ռանձ նաց նում է պատ ժի եր կու ձև՝ մարմ-
նա կան-նյու թա կան և ե կե ղե ցա հոգ ևո րա կա նա կան (մա հա պա տիժ, ձեր բա կա լու թյուն, նյու թա-
կան, ֆի նան սա կան տույ ժեր)։ Պա տի ժը, հա մա ձայն նրա, չպետք է հե տապն դի ֆի զի կա կան 
նպա տակ ներ կամ վրե ժի նպա տակ, այլ պետք է ու ղղ ված լի նի զղջ ման, ու ղղ ման և մար դու 
վե րա դաս տի ա րակ ման։ Հա մա ձայն Գո շի՝ ա մեն մարդ տի րա պե տում է իր բնա կան ի րա վուն-
քին, ո րի հիմ ա կան պատ ճառ է հա մա րում Ա ստ ծո կող մից շնորհ ված մարդ կային գի տակ-
ցու թյու նը։ Գո շի ա ռա ջա դի մա կան հա յացքն այն է, որ նա մա հա պատ ժի փո խա րեն ա ռա ջար-
կում է հան ցա գոր ծին մարմ ա կան պա տիժ նե րի են թար կել։ Դա տաս տա նագր քի գր ման ժա-
մա նակ Գո շը ու սում ա սի րել և օգ տա գոր ծել է մով սի սա կան օ րենք նե րը, հայոց կա նո նա կան 
ի րա վուն քը, հայ սո վո րու թային ի րա վուն քը։ Ա ռա ջին ան գամ որ պես պար տա դիր օ րենք այն 
օգ տա գործ վել է  Կի լի կի ան Հա յաս տա նում։ « Գիրք դա տաս տա նի»-ն ա ռա ջին ան գամ հայե րեն 
հրա տա րակ վել է Վ. Բաս տա մյան ցը՝ 1880-ի ն։ Դա րե րի ըն թաց քում Գո շի այս աշ խա տու թյու նը 
օգ տա գործ վել է ոչ մի այն Հա յաս տա նում և Կի լի կի այի հայ կա կան թա գա վո րու թյու նում, այլև 
հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում,  Լե հաս տա նում, Հնդ կաս տա նում, Վրաս տա նում: Վրաս տա-
նում՝ 18-րդ դա րում Մ խի թար Գո շի կա նոն նե րը օգ տա գործ վել են Վախ թան գի կա նոն նե րի մեջ 
և դրա նում ար տա ցոլ վել են ա ռան ձին գլ խով՝ կոչ վե լով հայ կա կան օ րենք ներ։ Մա տե նա դա րա-
նում պահ պան վել են Գո շի Դա տաս տա նագր քի 40-ից ա վե լի օ րենք ներ։

 Դեռևս միջ նա դա րում Դա տաս տա նա գիր քը թարգ ման վել է  լա տի նե րեն, լե հե րեն և վրա ցե-
րեն, կի րառ վել է հայ գաղ թօ ջախ նե րում7։ 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ Մխի թար Գո շի ի րա վա-
քա ղա քա կան հայե ցա կար գը հիմ ա կա նում խարսխ վել է բնա կան (ա ստ վա ծային) ի րա վուն քի 
տե սու թյան վրա, ո րի հիմ ա կան սկզ բունք ներն են` մարդ կանց հա վա սա րու թյու նը (Ա ստ ծո 
ա ռջև), ա զա տու թյու նը, ապ րե լու ի րա վուն քը, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը և այլն: 
Հետ ևա բար` դրա կան ի րա վուն քը պետք է բխեց նել բնա կան ի րա վուն քի սկզ բունք նե րից, 
ո րոնք մա յուն են ու ան փո փոխ8, ի սկ դրա կան ի րա վունք ստեղծ վում է մարդ կանց կող մից և 
դրա վրա ի րենց կնիքն են դնում ժա մա նակն ու կոնկ րետ հա սա րա կա կան պայ ման նե րը9: 

Բա ցա ռիկ կար ևոր ը նդ հան րա ցում ե րից մեկն էլ այն է, որ ը ստ Մխի թար Գո շի` յու րա քան-
չյուր ժո ղո վուրդ և եր կիր պետք է ու նե նա սե փա կան օ րենսդ րու թյուն ու ի րա վա կան նոր մեր, 
ը նտ րել դա տաս տանն « …ըստ ժա մա նա կի, և ազ գի, և աշ խար հաց10: Ը ստ Վ.Բաս տա մյան ցի` 
Մխի թար Գո շը «… լավ գի տէ որ` դա տաս տա նա գիր քը յօ րին վում է ժո ղովր դի հա մար, որ` նա 

7 Տե՛ս https://hy.wikipedia.org/wiki/Մխիթար_Գոշ#Դատաստանագիրք (է լեկտ րո նային հան րա գի տա րան):
8 Ը ստ Մխի թար Գո շի` բնա կան օ րեն քը « …յայտ նի է ա մեն մար դուն բնազդ մամբ և չէ կա րօտ գրա վոր սահ մա-
նադրու թե ա նե (Մ խի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք Հայոց /Ի րա վա բա նա կան հե տա զօ տու թիւնք հան դերձ ծա-
նօթու թե ամբք Վա հան ծ. Վար դա պե տի Բաս տա մե անց, Վա ղար շա պատ, 1880, էջ 94:
9 Տե՛ս Մի րու մյան Կ., Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյու նից, Եր ևան, 2002, է ջեր 174-176:
10 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, նշվ. ա շխ. (վեր ջին հղու մը), նա խադ րու թիւն գրոց դա տաս տա նի, էջ 3:
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պի տի պա րու նա կէ իր մեջ ժո ղովր դի գա ղա փա րը և հայե աց քը ի րա վա բա նա կան յա րա բե րու-
թե անց վե րայ, որ` նա պի տի զար գա նայ և կա տա րե լա գոր ծու ի ժո ղովր դի ի րա վա բա նա կան 
և առ հա սա րակ մտա վոր զար գաց ման հետ մի ա սին11: Մխի թար Գո շի Դա տաս տա նա գիր քը 
հիմք հան դի սա ցավ 1518 թվա կա նի լե հա հայոց դա տաս տա նագր քի կազմ ման հա մար, ե րբ 
լե հա կան կա ռա վա րու թյան կող մից այս տեղ բնակ վող հայե րին դա տա կան ի նք նա վա րու թյուն 
ար տոն վեց12: XII դա րի հայ ի րա վա կան մտ քի կար ևոր ո րակ ներ են դրս ևոր վել նաև Ներ սես 
Լամբ րո նա ցու (1153-1198) մոտ: Ի նչ պես բնա կան աշ խար հում, այն պես էլ սո ցի ալ-քա ղա քա-
կան ու բա րո յա կան ո լորտ նե րում ա մեն ի նչ հա մա րե լով հա րա բե րա կան` Լամբ րո նա ցին մի ա-
ժա մա նակ գտ նում էր, որ մար դիկ ի վե րուստ օ ժտ ված են ը նտ րու թյան (կամ քի) ա զա տու թյամբ, 
ու ս տի ամ բող ջու թյամբ պա տաս խա նա տու են ի րենց բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի, ա րարք նե րի ու 
դրանց հետ ևանք նե րի հա մար: Նա չա փա զանց կար ևո րում էր դաս տի ա րա կու թյան դե րը հա-
սա րա կու թյան մեջ առ կա ա նօ րի նա կա նու թյուն նե րի և ա նար դա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման 
ու վե րաց ման գոր ծում: Գտ նում էր նաև, որ հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած թե րու թյուն նե րի ան-
տե սում ու քո ղար կու մը հան գեց նում են առ կա սխալ նե րի և ա րատ նե րի խո րաց ման:

 Կա մա յա կա նու թյուն նե րի ու օ րի նա զան ցու թյուն նե րի դեմ պայ քա րին էր կոչ ված նաև 
Սմբատ Սպա րա պե տի Դա տաս տա նա գիր քը (1265թ.), ո րը XIII-XIV դա րե րում գործ նա կան խո-
շոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Կի լի կյան հայ պե տա կա նու թյան ամ րապնդ ման ու հզո րաց ման 
գոր ծում13: Ը նդ ո րում, հե տա զո տող ներն ի րա վա ցի ո րեն նշում են, որ ե թե Մխի թար Գո շի ի րա-
վա կան գի տակ ցու թյունն ու ստեղ ծած հա մա կար գը ո ՛չ մի այն ել նում են բնա կան ի րա վուն քի 
տե սու թյու նից, այլև ներ թա փանց ված են դրա նով, ա պա Սմ բատ Սպա րա պե տը, թեև ել նում է 
բնա կան ի րա վուն քի սկզ բունք նե րից, այ դու հան դերձ, նրա ստեղ ծած հա մա կար գը լի ո վին վե-
րա բե րում է դրա կան ի րա վուն քի ո լոր տին14: XIV դա րի հայ ի րա վա կան միտ քը` հան ձին Գրի-
գոր Տաթ ևա ցու (1346-1409), ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րեց մարդ-հա սա րա կու թյուն փոխ հա-
րա բե րու թյան խն դի րը և ա ռա ջադ րեց այն հայե ցա կար գային մո տե ցու մը, որ հա մա պե տա կան 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րը պետք է լուծ վեն հա վա քա կան բա նա կա նու թյամբ և հա վա քա կան 
կամ քով: Ը նդ ո րում, որ պես ի րա վուն քի սուբյեկտ հան դես է գա լիս ոչ թե ի նք նա կալ մի ա պե-
տը, այլ ժո ղո վուր դը, նրա մի աս նա կան կամ քը: Մի ա պե տը, այս հայե ցա կար գի հա մա ձայն, 
զրկ վում է մի ա հե ծան իշ խա նու թյու նից, հա մա պե տա կան խն դիր նե րը մի անձ նյա լու ծե լու ի րա-
վուն քից: Ի րա վա ցի են այն հե ղի նակ նե րը, ո րոնք գտ նում են, որ տվյալ դեպ քում գործ ու նենք 
սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյան ո րակ նե րի հետ15: Տաթ ևա ցին նույն պես տար բե րա կում է 
«աստ վա ծային ի րա վուն քը և դրա կան ի րա վուն քը, ո րն ամ րագր ված է օ րենսդ րա կան զա նա-
զան փաս տաթղ թե րում: Ա ստ վա ծային օ րենք ներն ան փո փոխ են ու բա ցար ձակ, դրանց ա ռջև 

11 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք Հայոց /Ի րա ւա բա նա կան հե տա զօ տու թիւնք հան դերձ ծա նօ թու թե ամբք 
Վա հան ծ. Վար դա պե տի Բաս տա մե անց, Վա ղար շա պատ, 1880, էջ 93:
12 Այդ դատաստանագիրքը լատիներեն թարգմանությամբ ներկայացվել է լեհաց Սիգիզմունդ I թագավորին և մի 
շարք փոփոխություններով ու լրացումերով հաստատվել նրա կողմից 1519թ. (տե՛ս Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի 
հայկական դատարանի արձանագրությունները (XVI դ.). աշխատասիրությամբ Վ. Գրիգորյանի, Երևան, 1963, 
էջեր 54-55):
13 Տե՛ս Смбат Спарапет: Судебник /աշխատասիրությամբ Ա. Գ. Գալստյանի, Երևան, 1958, էջ 195:
14 Տե՛ս Միրումյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 240:
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 215:
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բո լոր մար դիկ հա վա սար են: Դրա կան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է խարսխ ված լի նեն և բխեն 
ա ստ վա ծային օ րենք նե րից` ճշ մա րիտ ար տա ցո լե լով հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ի րա կա-
նու թյու նը16:

 Տաթ ևա ցու ի րա վա փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րում ա կն հայտ ա ռանձ նա նում են այն պի սի 
եզ րա հան գում եր, ո րոնք ներ կա չա փա նիշ նե րով սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րի դեր ու 
նշա նա կու թյուն ու նեն17:

 Պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի ի րա վաս տեղծ մտ քի և հայ րե նա կան սահ-
մա նադ րա կան մշա կույ թի ամ բող ջա կա նաց ված դրս ևո րում ե րը ու նեն ա ռանձ նա կի ու շադրու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: Այս պես, 1773 թվա կա նին՝ Հնդ կաս տա նի Մադ րաս քա ղա քում, 
հայր և որ դի Շա հա մի րյան նե րը նա խա ձեռ նում և 1788 թվա կա նին ա վար տին են հասց նում 
ի րա վուն քի բա ցա ռիկ մի հու շար ձան` ի րենց ե րա զած ան կախ Հա յաս տա նի` 521 հոդ վա ծից 
կազմ ված Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րն ան վա նե ցին «Ո րո գայթ փա ռաց: Այս աշ խա տու թյու նը 
հա սա րա կա կան-ի րա վա կան մտ քի պատ մու թյան ե զա կի ձեռք բե րում ե րից է, ո րում ո րո շա կի 
հա մա կար գով ա ռա ջադր ված գա ղա փար նե րը, տե սա կան խոր ը նդ հան րա ցում ե րի արդյունք 
լի նե լուց զատ, մի ջազ գային սահ մա նադ րա կան զար գա ցում ե րի ան կյու նա քա րային ար ժեք 
են: Աշ խա տու թյան հենց ան վա նու մը, սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ճա նաչ ված պրո ֆե սոր 
Դո մի նիկ Ռու սոյի գնա հատ մամբ, ի րա վա կան ամ բողջ մի տե սու թյուն է: Այս Սահ մա նադրու-
թյու նը կոչ ված էր ե րաշ խա վո րե լու « …ա զա տու թյու նը պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյունն և 
ստեղ ծե լու « …ան ճո ղոպ րե լի ո րո գայթ` բո լոր վատ թար մարդ կանց հա մար, որ պես զի հար-
կադր ված լի նեն մտ նե լու օգ տա շատ գոր ծո ղու թյան լծի տակ18: Այն պետք է ան կյու նա քա-
րային նշա նա կու թյուն ու նե նար ար դար օ րենք նե րով կա ռա վար վե լու, բնա կան ի րա վուն քով ու 
ար դա րու թյամբ ա ռաջ նորդ վե լու հա մար19: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով ամ բողջ վե րո շա րադ րյա լը՝ եզ րա հան գում ե նք, որ մեղ քի և 
պատ ժի՝ որ պես քն նարկ վող սահ մա նադ րաի րա վա կան սկզ բունք նե րի հիմ ա կան բա ղադ րիչ-
նե րի ա կունք նե րը գա լիս են շատ վաղ ժա մա նակ նե րից: Ե թե ստեղծ վել է որ ևէ վար քագ ծի կա-
նոն, ո րին մարդ է ա կը պար տա վոր է ե ղել հետ ևել, որ պի սի ապ րի և ա րա րի այդ հա սա րա կու-
թյան մեջ, ա պա այդ կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում նա խա տես վել է նաև ո րո շա կի պա տիժ, 
ո րը կվե րա կանգ նի այդ խախտ մամբ պատ ճա ռած վնա սը, կկան խի հա սա րա կու թյան մյուս 
ան դամ ե րի կող մից հնա րա վոր այլ խախ տում ե րը, ի նչ պես նաև հենց ին քը՝ ի րա վա խախ տը 
այլևս կղու սա փի ան տե սել հա սա րա կու թյան մեջ հա մա կե ցու թյան և վար քագ ծի այլ կա նոն-
ներն ան տե սե լուց: 

Այ սինքն` ստաց վում է, որ նույ նիսկ հա զա րա մյակ ներ ա ռաջ, ե թե որ ևէ ա րարք հա մար վել 
է սխալ, ոչ ճշ մա րիտ, ա պա դա պետք է պատժ վեր ըն դուն ված կա նոն նե րով և ձևե րով, ին չը 
վկա յում է, որ մեղքն ու պա տի ժը մշ տա պես ե ղել են ան բա ժան փոխ գոր ծակ ցել են մի մյանց 
հետ, ար դյուն քում մե կը մյու սին ի մաս տա վո րե լով:

16 Տե՛ս Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցման, Կ. Պոլիս, 1729, էջ 12:
17 Տե՛ս Գ. Գ. Հարությունյան, Սահմանադրական մշակույթ-պատմության դասերը և ժամանակի մարտահրավերները, 
Նժար, Երևան 2016, էջ 119:
18 Տե՛ս Ավագյան Ռ., Հայ իրավական մտքի գանձարան, գիրք 2, Հ. Շահամիրյան Որոգայթ փառաց, Երևան, 
2002, էջ 15:
19 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 16:
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Գտ նում ե նք, որ թե´ մեղ քի, թե´ պատ ժի մա սին պատ կե րա ցում ե րը սկս վել են ձևա վոր-
վել դեռևս այն ժա մա նակ նե րից, ե րբ բա նա կան մար դը (լատ.՝ Homo sapiens) սկ սել է տար բե-
րա կել թույ լատ րե լին ան թույ լատ րե լի ից, սկ սել է գի տակ ցել, որ այս կամ այն գոր ծո ղու թյունն 
ար գել ված է, այ լա պես դրան կհետ ևի ոչ բա րեն պաստ ի նչ-որ գոր ծո ղու թյուն կամ ի րո ղու թյուն: 

Ա վե լին, ան կախ տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի ու հա սա-
րա կու թյուն նե րի մոտ գոր ծող պատ ժի տե սու թյուն նե րից, ը նդ հա նուր առ մամբ, պատ ժի նպա-
տակ նե րի բուն է ու թյու նը կա րե լի է նույ նաց նել պատ ժի նպա տակ նե րի ա ռն չու թյամբ մեր օ րե-
րում գո յու թյուն ու նե ցող սկզ բունք նե րին: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, « մեղք» և « պա տիժ» հաս կա ցու թյուն նե րի ծա գում ա բա նու թյու նը և 
պատ մաի րա վա կան է վո լյու ցի ան, դրանց վե րա ճում ի րա վա կան սկզ բունք նե րի, ու նեն խո-
րը ու սում ա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, ո րը թույլ կտա բա ցա հայ տել տար բեր ժա մա նա-
կաշր ջան նե րում և հա սա րա կու թյուն նե րում դրանց դերն ու նշա նա կու թյու նը, ի նչ պես նաև 
կբա ցա հայտ վի հայ րե նա կան ի րա վա կան մտ քի նշա նա կա լից ներդ րում այդ գոր ծում: 

Ի վեր ջո, կա տար ված ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել 
« մեղք» և « պա տիժ» հաս կա ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման հետ ևյալ պատ մաի րա-
վա փի լի սո փա յա կան փու լե րը.

1)  մարդ կային (ա նձ նա մի ջյան) գի տակ ցա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց
ման ժա մա նա կաշր ջան,

2)  մար դու հա մար ո րո շա կի վար քագ ծի կա նոն նե րի սահ ման ման ժա մա նա կաշր ջան, 
3) ա ռան ձին հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ժա մա նա կաշր ջան,
4)  սո վո րու թային ի րա վուն քում դրանց է ու թյան ար տա ցոլ ման ժա մա նա կաշր ջան, 
5) սո վո րու թային ի րա վուն քից ա վե լի շատ պե տու թյան կող մից ըն դուն ված (հռ չակ

ված) նոր մե րի ան ցման ժա մա նա կաշր ջան, 
6) նոր մա տի վային ա ռան ձին ակ տե րում ամ րագր ման ժա մա նա կաշր ջան, 
7) ի րա վա կան հա մա կար գի ա տի ճա նա կար գու թյան մեջ ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա

կան ու ժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րում (սահ մա նադ րու թյուն ներ, մի ջազ գային 
ի րա վա կան փաս տաթղ թեր) ար տա ցոլ ման գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նա կաշր ջան: 

Annotation. The work highlights the peculiarities of the emergence of the concepts of “guilt”, “punishment” and the 
formation of legal significance. Conditional stages of development of the mentioned concepts were distinguished.

The article reveals the essence of the concepts of “guilt” and “punishment” as the main components of the 
constitutional principles of the proportionality of guilt and punishment.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности понятий «вина», «наказание», а также формирования 
у них юридического значения. Мы также выделили условные этапы развития указанных концепций. В статье 
раскрывается также сущность понятий «вина» и «наказание» как основных составляющих конституционных 
принципов соразмерности вины и наказания.

 Բա նա լի բա ռեր - մեղք, պա տիժ, պատ մաի րա վա կան ա կունք ներ, պատ մա փի լի սո փա յա կան զար գա ցում, 
սահ մա նադ րա կան սկզ բունք։
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Վ. Վարդանյան - Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, էլ. հաս ցե՝ virab_vardanyan@mail.ru:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 01.02.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 01.02.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է Ե ՊՀ 

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ու պատ մու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր Ա. Գ. Վա ղար շյա նի կող մից, ըն դուն վել 
է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:
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THE ISSUES OF RELEASE FROM THE MILITARY SERVICE 
DURING MOBILIZATION IN THE CONTEXT OF THE 

CONSTITUTIONAL FUNDAMENTAL FOR FAMILY PROTECTION

ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 

СЕМЬИ

 Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով սահ մա նադ րա կան նո րա մու-
ծու թյուն նե րից էր ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյու նը սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ճա նա չե-
լը: Այս սահ մա նադ րա կան նորմ ու ղե նիշ է ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում հան րային 
իշ խա նու թյան խն դիր նե րը հս տա կեց նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես Սահ մա նադ րու թյան 16-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ըն տա նի քը՝ որ պես հա սա րա կու թյան բնա կան և հիմ ա կան բջիջ, 
բնակ չու թյան պահ պան ման և վե րար տադր ման հիմք, ի նչ պես նաև մայ րու թյու նը և ման կու-
թյու նը պե տու թյան հա տուկ պաշտ պա նու թյան և հո վա նա վո րու թյան ներ քո ե ն1: 

1 Տե՛ս, «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք առաջին», Երևանի պետական համալ-
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Երկ րի Սահ մա նադ րու թյան մա կար դա կով պե տու թյան այս պի սի պար տա վո րու թյուն նա-
խա տե սե լը, ի հար կե, ի նք նան պա տակ չէ, և այս դրույ թից են բխում պե տու թյան տա րաբ նույթ 
պար տա վո րու թյուն ներ, քա նի որ ի նչ պես նշել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Գ. 
Բ. Դա նի ե լյա նը. « Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րը սահ մա նադ րա կան կար գի բա ղադ-
րիչ ներն են, ո րոնց ա ռա քե լու թյունն ա ռա վե լա պես ար տա հայտ վում է նրա նում, որ հա մա լիր 
ամ րագր վի Սահ մա նադ րու թյու նը պահ պա նե լու պե տու թյան գոր ծա ռույ թը, ի սկ հան րային իշ-
խա նու թյու նը սահ մա նա փակ վի մար դու և քա ղա քա ցու հիմ ա կան ի րա վունք նե րով ու ա զա-
տու թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք:

 Սահ մա նադ րա կան կար գը ժո ղովր դա վա րու թյան սկզ բունք նե րին հա մա հունչ՝ հան րային 
իշ խա նու թյան կող մից մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խա-
վո րում ու պահ պա նում է»2: 

Ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյու նը՝ որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք, տար բեր ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րում տար բեր դրս ևո րում եր ու նի: Այն իր ու րույն դրս ևո րումն ու նի նաև 
զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Սույն հոդ վա ծով քն նարկ ման ա ռար կա են դառ նա լու հենց զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րում, մաս նա վո րա պես ռազ մա կան դրու թյան շր ջա նա կում հայ տա րար ված զո րա հա վա քի 
ըն թաց քում ըն տա նե կան պայ ման նե րի հաշ վառ մամբ՝ զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րին զո րա-
հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ներգ րավ ման հետ կապ ված օ րենսդ րա կան խն դիր-
նե րը, ո րոնց ու սումն ա սի րու թյու նը կա ռու ցե լիս ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան պե տու թյան 
պար տա վո րու թյու նը, դրա հետ կապ ված սկզ բունք ներն ու կար գա վո րումն երն ու նե նա լու են 
ա ռանց քային նշա նա կու թյուն:

 Զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ո լոր տային օ րենսդ րա կան մի շարք 
դրույթ ներ քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան ծա ռա յու թյան տար բեր տե սակ նե րի ներգ րավ ման 
ըն թաց քում հաշ վի են առ նում նաև զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի ըն տա նե կան պայ ման նե րը 
(տար կե տում տրա մադ րե լուց մինչև ծա ռա յու թյու նից առ հա սա րակ ա զա տում): 

Ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով՝ քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա-
կո չից տար կե տում տրա մադ րե լը և ծա ռա յու թյու նից նրանց ա զա տե լը հե տապն դում է հս տակ 
նպա տակ. ըն տա նե կան պայ ման նե րը հաշ վի առ նե լը պայ մա նա վոր ված է տար բեր հան գա-
մանք նե րով՝ ըն տա նի քի ան դամ ե րի խնամ քի ի րա կա նա ցում, ե րե խայի լա վա գույն շահ, ըն-
տա նի քի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն ու ապ րուս տը հո գա լու ան հրա ժեշ տու թյուն և այլն: 

Նշ վա ծը բխում է ոչ մի այն սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք հան դի սա ցող «ըն տա նի-
քի պաշտ պա նու թյուն»-ից, այլև ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան և ա ջակ ցու թյան տրա մադրման 
պե տու թյան պար տա վո րու թյունն ամ րագր ված է նաև մի ջազ գային վե րա բե րե լի փաս տաթղթե-
րով: 

Օ րի նակ, ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյանն են նվիր ված Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ-
հա նուր հռ չա կագ րի3 12-րդ, 16-րդ և 25-րդ հոդ ված նե րը: Այս հիմ ա րար փաս տաթղ թի 16-

սարան, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, պատասխանատու խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա. Այվազյան, էջ 121:
2 Տե՛ս, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք. գիրք ա ռա ջին», Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րան, Եր ևան, Տիգ րան Մեծ հրատ., 2016, պա տաս խա նա տու խմ բա գիր՝ ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ն. Ա. Այ վա զյան, էջ 107:
3 Ըն դուն վել է Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մից, 1948 թվա կա նի դեկ տեմ-
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րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան բնա կա նոն ու հիմ ա րար 
խմբային մի ա վորն է և ու նի հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան կող մից պաշտ պա նու թյան ի րա-
վունք: 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր և իր ըն տա նի քի 
ա ռող ջու թյան ու բա րե կե ցու թյան հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ թվում` սնն դի, 
հա գուս տի, բնա կա րա նի և ա ռող ջա պա հու թյան ու սո ցի ա լա կան ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն-
նե րի ի րա վունք, ի նչ պես նաև ա պա հո վու թյան ի րա վունք` գոր ծազր կու թյան, հի վան դու թյան, 
հաշ ման դա մու թյան, այ րի ա նա լու, ծե րու թյան կամ իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րում գո-
յու թյան այլ մի ջոց նե րից զրկ վե լու դեպ քում: 

Ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան դրույթ ներ են նա խա տես ված նաև Քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին4, ի նչ պես նաև Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք նե րի մա սին5 մի ջազ գային դաշ նագ րե րում:

 Մաս նա վո րա պես, վե րը նշ ված ա ռա ջին փաս տաթղ թի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
ը նդգծվում է, որ ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան բնա կան ու հիմ ա կան բջիջն է և ու նի հա սա-
րա կու թյան ու պե տու թյան կող մից պաշտ պան վե լու ի րա վունք:

Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ-
նագրի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ըն տա նի քին, ո րը հա սա րա կու թյան բնա կան 
ու հիմ ա կան խմ բային մի ա վորն է, պետք է, ը ստ հնա րա վո րին, տրա մադր վեն ա մե նա լայն 
պաշտ պա նու թյուն և ա ջակ ցու թյուն: 

Ի տար բե րու թյուն Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի 16-րդ հոդ վա ծի և 
Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րի 23-րդ հոդ-
վա ծի՝ Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ-
նագ րի 10-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ոչ մի այն պե տու թյան կող մից ըն տա նի քի պաշտ պա նու-
թյա նը, այլև ա ջակ ցու թյա նը: «Ա ջակ ցու թյուն» բա ռի ա վե լա ցու մը պե տու թյան « պաշտ պա նե լու» 
պար տա վո րու թյանն ամ րապն դում է Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե-
րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րի պար տա վո րու թյան հայե ցա-
կար գային և նոր մա տիվ հիմ քե րը6: 

Ինչ պես նշ վեց, որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ամ րագր ված ըն տա նի քի 
պաշտ պա նու թյու նը զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում դրս ևոր վում է, ի թիվս այլ նի, նաև 
ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով՝ քա ղա քա ցի նե րին տար կե տում տրա մադ րե լու կամ զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ա զա տե լու ե ղա նա կով: 

Այս պես, « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն-

բե րի 10-ին Փա րի զի Շայո պա լա տում, հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37342:
4 Միավորված ազգերի կազմակերպության դաշ նա գիր, ո րը հիմ ված է Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կագ րի վրա։ Ըն դուն վել է 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ին 2200 (XXI) բա նաձ ևով, ու ժի մեջ է մտել 1976 
թվա կա նի մար տի 23-ին, հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=18500:
5 Միավորված ազգերի կազմակերպության դաշ նա գիր, ըն դուն վել է 1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ին 2200 (XXI) 
բա նաձ ևով, ու ժի մեջ է մտել 1976 թվա կա նի մար տի 23-ին, հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.irtek.am/views/
act.aspx?aid=37347:
6 Տե՛ս, Абашидзе А. Х., Клишас А. А., Защита семьи по международному праву в свете современных реалий // 
Журнал: Правовое государство: теория и практика, изд.: научно-исследовательский институт проблем правового 
государства, Ու ֆա, 2014, էջ 158: Гущина К. А., Спицына Е. Б., Ерина Е. С., Айба Э. А., Семья как объект между-
народно-правовой защиты, էջ 101, հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-obekt-
mezhdunarodno-pravovoy-zaschity/viewer:
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քի 24-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում են այն դեպ քե րը, ե րբ քա ղա քա ցուն ըն տա նե կան պայ ման-
նե րից ել նե լով՝ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չից տր վում է տար կե տում: 
Նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ շար քային կազ մի պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յու թյան հայ տա րար ված զո րա կո չից ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով տար կե-
տում տր վում է այն քա ղա քա ցուն, ո րն ու նի՝ 

1) 65 տա րին լրա ցած կամ ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կամ ե րկ րորդ 
խմբի հաշ ման դա մու թյուն (ո րը սահ ման վել է ի նք նաս պա սարկ ման ա պա հով ման ու նա կու-
թյան ա ռնվազն ե րկ րորդ աս տի ճա նի կեն սա գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փակ ման հիմ քով) ու-
նե ցող կամ դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ծնող ներ 
(մի այ նակ ծնող), ե թե ծնող նե րը (մի այ նակ ծնո ղը)` ա) չու նեն այլ զա վակ կամ բ) ու նեն այլ զա-
վակ, ո րն ան չա փա հաս է կամ ու նի հաշ ման դա մու թյան խումբ կամ դա տա րա նի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռով ճա նաչ ված է ան գոր ծու նակ կամ գտն վում է պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան մեջ, 

2) ա ռանց մոր մե ծա ցող ե րե խա, 
3) եր կու կամ ա վե լի ե րե խա, բա ցա ռու թյամբ որ դեգր ված ե րե խա նե րի, 
4) երկ րորդ ե րե խայով կամ ա ռն վազն զույգ ե րե խայով վե ցամ սյա հղի ու թյան մեջ գտն վող 

կին,
5)  մինչև 18 տա րե կան կամ 18 տա րե կա նից բարձր, բայց ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մու-

թյուն ու նե ցող կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն (ո րը սահ ման վել է ի նք նաս պա սարկ-
ման ա պա հով ման ու նա կու թյան ա ռն վազն ե րկ րորդ աս տի ճա նի կեն սա գոր ծու նե ու թյան սահ-
մա նա փակ ման հիմ քով) ու նե ցող կամ դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով ան գոր-
ծու նակ ճա նաչ ված քույր կամ եղ բայր, ե թե չկա վեր ջին նե րիս ըն տա նի քի ան դամ հա մար վող 
այլ ան ձ, կամ կա այդ պի սի ան ձ, ո րը, սա կայն, ու նի հաշ ման դա մու թյան խումբ կամ դա տա-
րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով ճա նաչ ված է ան գոր ծու նակ, կամ տա րի քային աշ խա-
տան քային կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող տա րի քը լրա ցած ան ձ է:

 Բա ցի հս տակ սահ ման ված դեպ քե րից՝ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես վում է, որ 
օ րեն քով չնա խա տես ված դեպ քե րում քա ղա քա ցուն ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով՝ տար-
կե տում կա րող է տր վել քա ղա քա ցու դի մու մի հի ման վրա և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի հրա մա նով (այ սինքն՝ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րին տր ված 
է ո րո շա կի հայե ցո ղու թյուն, մեջ բե րու մը՝ հե ղի նա կի):

 Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված են նաև պա հես տա զո րի սպա յա կան կազ մի 
պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չից ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով 
տար կե տում տրա մադ րե լու հիմ քե րը:

Դ րա նից բա ցի՝ օ րեն քով ամ րագր ված է, որ ստաց ված տար կե տու մը մինչև զի նա պար տու-
թյան տա րի քը լրա նա լը պահ պա նե լու դեպ քում քա ղա քա ցի ներն ա զատ վում են զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նից:

 Բա ցի խա ղաղ պայ ման նե րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րից՝ օ րեն քով կար գա վոր ված են նաև պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում, մաս նա-
վո րա պես, ռազ մա կան դրու թյան պայ ման նե րում հայ տա րար ված զո րա հա վա քային զին վո րա-
կան ծա ռա յու թյա նը քա ղա քա ցի նե րի ներգ րավ ման այն դեպ քե րը, ե րբ հաշ վի են ա ռն վում նաև 
ըն տա նե կան պայ ման նե րը: 
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Ա վե լի հս տակ, զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ներգ րավ ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող « Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված 
է ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով՝ զո րա հա վա քային ծա ռա յու թյու նից ա զա տող մի այն մեկ 
դեպք՝ չորս և ա վե լի ե րե խա ու նե նա լը:

 Հաս կա նա լով պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում ե րկ րի պաշտ պա նու թյան և մարդ-
կային ռե սուրս նե րի ան հրա ժեշտ քա նա կի ա պա հով ման կար ևո րու թյու նը՝ այ նու ա մե նայ նիվ, 
կար ծում ե նք, որ նույ նիսկ զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մա տեքս տում 
վերը նշ ված մի այն մեկ հիմ քի սահ մա նում օ րեն քի մե խա նի կա կան և խնդ րա հա րույց կար-
գա վո րում է, ին չը հատ կա պես ը նդ գծ վեց 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-նոյեմ բեր ա միս նե րին 
տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում: 

Առ հա սա րակ, ըն տա նե կան պայ ման նե րի գնա հա տու մը, ի տար բե րու թյուն ա ռող ջա-
կան վի ճա կի կամ այլ հան գա մանք նե րի, կրում է ո րո շա կի ո րեն սուբյեկ տիվ բնույթ, և տար-
բեր ի րա վի ճակ նե րում այդ պայ ման նե րի դրս ևո րում ե րը, բար դու թյան աս տի ճա նը տար բեր 
են ու յու րա քան չյուր դեպ քում ան հա տա կան գնա հատ ման են թա կա: Այս ի սկ պատ ճա ռով 
« Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով մի այն 4 և ա վե լի ե րե խա ու նե նա լը, որ պես զո րա-
հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ա զատ ման մի ակ հիմք նա խա տե սե լը, չի կա րող 
ամ բող ջու թյամբ ար տա ցո լել ըն տա նե կան տար բեր պայ ման ներն ի րենց հա մա մաս նու թյան ու 
տա րաբնույթ դրս ևո րում ե րի մեջ, ին չով պայ մա նա վոր ված էլ կրում է մե խա նի կա կան և սահ-
մա նա փակ բնույթ: 

Օ րի նակ, հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ քա ղա քա ցին թեև չու նե նա 4 ե րե խա, սա կայն ու նե-
նա ա ռանց մոր մե ծա ցող և ա ռող ջա կան լուրջ խն դիր ներ ու նե ցող (հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող) ան չա փա հաս ե րե խա (ե րե խա ներ), ո րոնց խնամքն ի րա կա նաց նո ղը մի այն ի նքն է, կամ, 
քա ղա քա ցին կա րող է նաև ու նե նալ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ա մու սին, ո րի թե՛ խնամքն 
ի րա կա նաց նո ղը, թե՛ մի ակ կե րակ րո ղը կր կին ի նքն է, կամ տա րեց ու ա նաշ խա տու նակ մի այ-
նակ ծնող և այլն: 

Այս խն դիրն ար դա րա ցի ո րեն բարձ րաց վել է նաև ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
կող մից, ա վե լին՝ ար ձա նագր վել է նաև Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նից խնդ րի կա-
պակ ցու թյամբ ստաց ված տե ղե կատ վու թյունն այն մա սին, որ թեև « Պաշտ պա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը զո րա հա վա քային զո րա կո չից չի ա զա տում, օ րի նակ, մար տա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ար դյուն քում գտն վե լու վայրն ան հայտ կամ գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի ըն-
տա նի քի ան դա մին, սա կայն ստեղծ ված ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված՝ ՊՆ զո րա կո չային և 
զո րա հա վա քային հա մալր ման ծա ռա յու թյան տա րած քային ստո րա բա ժա նում ե րում (զին կո-
մի սա րի ատ նե րում) գործ նա կա նում ձեռն պահ են մա ցել այդ պի սի ան ձանց զո րա հա վա քային 
զո րա կո չին ը նդ գր կե լու գոր ծո ղու թյուն նե րից: 

Ըն տա նե կան դրու թյամբ պայ մա նա վոր ված (ան չա փա հա սի մի ակ խնա մա կալ, հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ըն տա նի քի ան դա մի մի ակ խնա մա կալ և այլն) զո րա հա վա քային մի ջո-
ցա ռում ե րին ը նդ գրկ ված քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
թեժ գի ծը ստա ցել է շուրջ 20 հե ռա խո սա զանգ: Դի մու մա տու նե րին պար զա բան վել է, որ օ րեն-
քով սահ ման ված են այն դեպ քե րը, ե րբ ան ձը են թա կա չէ զո րա հա վա քային զո րա կո չով զո-
րա կոչ վե լու: Սա կայն, դի մում-բո ղոք ներ ստա նա լուն պես ու սում ա սիր վել է ըն տա նի քի կազ-
մը և դի մու մում նշ ված փաս տե րի իս կու թյան դեպ քում ՊՆ զո րա կո չային և զո րա հա վա քային 
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հա մալր ման ծա ռա յու թյան տա րած քային ստո րա բա ժա նում ե րը հնա րա վո րու թյան սահ ման-
նե րում ձեռն պահ են մա ցել նշ ված կա տե գո րի այի ան ձանց զո րա հա վա քային զո րա կո չին 
ը նդգր կե լու գոր ծո ղու թյուն նե րից7: 

Այ սինքն, ստաց վում է, որ օ րենսդ րա կան թե րի կար գա վո րում ար դեն ի սկ իր դրս ևո րում 
է ստա ցել նաև գործ նա կա նում, և պրակ տի կա յում, փաս տո րեն, Պաշտ պա նու թյան նա խա րա-
րու թյու նը ծա գող խն դիր նե րին տվել է ան հա տա կան և ի րա վի ճա կային լու ծում եր:

Խն դի րը քն նար կե լիս կար ևոր է նաև մեջ բե րել մի քա նի ե րկր նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք նա-
խա տե սում են զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից քա ղա քա ցի նե րի ա զատ ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րի լայն շր ջա նակ:

« Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում զո րա հա վա քային նա խա պատ րաս տու թյան և զո րա հա-
վա քի» մա սին դաշ նային օ րեն քի8 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ զո րա հա վա քային զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան զո րա կո չից տար կե տում է տր վում այն քա ղա քա ցի նե րին, 

	 ով քեր ի րա կա նաց նում են այն հոր, մոր, կնոջ, ա մուս նու, եղ բոր, քրոջ, պա պի, տա-
տի կամ որ դեգ րո ղի մշ տա կան   խ նամ քը, ո րոնք բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու-
թյան դաշ նային հաս տա տու թյան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ ա ռող ջա կան վի ճա-
կի պատ ճա ռով մշ տա կան   խ նամ քի (օգ նու թյուն, հս կո ղու թյուն) կա րիք ու նեն կամ  
1-ին խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձ են և բա ցա կա յում են այլ ան ձինք, ո րոնք 
օ րեն քով պար տա վոր են ա ջակ ցել նշ ված քա ղա քա ցի նե րին.

	 ով քեր հան դի սա նում են ան չա փա հաս եղ բոր և (կամ) քրոջ խնա մա կա լը կամ հո գա-
բար ձուն, ե թե բա ցա կա յում են այլ ան ձինք, ով քեր օ րեն քով պար տա վոր են խնա մել 
այդ քա ղա քա ցի նե րին. 

	 ու նեն մինչև 16 տա րե կան չորս և ա վե լի ե րե խա կամ ա ռանց մոր մե ծա ցող մինչև 16 
տա րե կան մեկ կամ ա վե լի ե րե խա (մինչև 16 տա րե կան մեկ և ա վե լի ե րե խա ու նե ցող 
կին քա ղա քա ցի ներ, ի նչ պես նաև ա ռն վազն 22 շա բա թա կան հղի ու թյուն).

	 ու նեն մինչև 16 տա րե կան ե րեք ե րե խա և ա ռն վազն 22 շա բա թա կան հղի կին և այլն:
« Զո րա հա վա քային նա խա պատ րաս տու թյան և զո րա հա վա քի» մա սին Ո ւկ րաի նայի Հան-

րա պե տու թյան օ րեն քի9 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան զո րա կո չի են թա կա չեն՝

	  մինչև 18 տա րե կան ե րեք և ա վե լի ե րե խա ու նե ցող կա նայք և տղա մար դիկ, (կա րող են 
զո րա կոչ վել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում).

	  մինչև 18 տա րե կան ե րե խայի խնամ քը մի այ նակ ի րա կա նաց նող կա նայք և տղա մար-
դիկ (կա րող են զո րա կոչ վել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում).

	  մինչև 18 տա րե կան «A» խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի խնամք ի րա կա-
նաց նող կա նայք և տղա մար դիկ.

	 I կամ II խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող չա փա հաս ե րե խա ու նե ցող կա նայք և տղա-
մար դիկ, մինչև ե րե խայի 23 տա րին լրա նա լը.

7 Տե՛ս, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գոր ծու նե ու թյան, մար դու ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին 2020 թվա կա նի տա րե կան հա ղորդ ման մեջ, էջ 1095-
1096, հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf:
8 Հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13454/:
9 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T354300.html:
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	 այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք Ո ւկ րաի նայի օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան զբաղ-
ված են կա րի քա վոր ան ձանց մշ տա կան   խ նամ քով, նման օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու 
հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող այլ ան ձանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում և այլն:

« Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հա մա ձայն՝ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյու նը օ րեն-
քով ամ րագ րել է տար կետ ման ճկուն հա մա կարգ: Տար կետ ման հա մա կար գը և հան գա մանք-
նե րը, զի նա պար տին փաս տա ցի զին ծա ռա յու թյու նից ա զա տե լը, ը նդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի 
է դա սա կար գել ը ստ ստորև ներ կա յաց վա ծի. (...) տար կե տում՝ պայ մա նա վոր ված ըն տա նի քի 
ան դամ ե րի խնամ քով (...)10»: 

Զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չից տար կետ ման այս պի սի լայն 
հիմ քեր են նա խա տես ված նաև Ո ւզ բեկս տա նի Հան րա պե տու թյան « Հա մընդ հա նուր զին վո-
րա կան պար տա վո րու թյան և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով11: 

Ինչ պես եր ևում է վեր ևում բեր ված օ րի նակ նե րից, մի շարք այլ ե րկր նե րում ըն տա նե կան 
պայ ման նե րը խո րա պես կար ևոր վում և հաշ վի են ա ռն վում նույ նիսկ պա տե րազ մա կան ի րա-
վի ճակ նե րում, բա ցի դրա նից, նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2020 թվա կա նին 
ա ռն վազն ձևա վոր վել է այս պի սի հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու պրակ տի կա, ին չը տրա-
մա բա նա կան է և ար դա րաց ված: 

Ել նե լով վե րը նշ վա ծից, հաշ վի առ նե լով ի նչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, այն պես էլ 
մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով պե տու թյան ստանձ նած՝ ըն տա նի քի պաշտ-
պա նու թյան պար տա վո րու թյու նը, դրանց տա րաբ նույթ դրս ևո րում ե րը, միև նույն ժա մա-
նակ նկա տի ու նե նա լով այլ ե րկր նե րի փորձն ու 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բեր-նոյեմ բեր 
ա միս նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում քն նարկ վող հար ցի հետ կապ ված ար ձա նագր ված 
խն դիր ներն ու ձևա վոր ված պրակ տի կան՝ ա ռա ջարկ վում է « Պաշտ պա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում կա տա րել լրա ցում՝ ը նդ լայ նե լով ըն տա նե կան պայ ման նե րից ել նե լով զո րա-
հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ա զատ ման հիմ քե րի շր ջա նա կը (հիմք ըն դու-
նե լով ի նչ պես Հա յաս տա նի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, թե կուզև խա ղաղ պայ ման-
նե րի հա մար, սա կայն ար դեն ի սկ նա խա տես ված ըն տա նե կան պայ ման նե րը, այն պես էլ 
այլ ե րկր նե րի փոր ձը):

 Միև նույն ժա մա նակ, ի նչ պես նշ վեց վեր ևում, ըն տա նե կան պայ ման նե րի բազ մաբ նույթ լի-
նե լով պայ մա նա վոր ված՝ դրանք յու րա քան չյուր դեպ քում ան հա տա կան մո տե ցում պա հան ջող 
և գնա հատ ման են թա կա են, այ սինքն, գրե թե ան հնար է նա խա տե սել և օ րեն քով ամ րագ րել 
այն բո լոր պայ ման նե րը, ո րոնք հաշ վի կառն վեն քա ղա քա ցուն զո րա հա վա քային զո րա կո չից 
ա զա տե լիս: Կար ծում ե նք՝ հենց դա է պատ ճա ռը, որ խա ղաղ պայ ման նե րում պար տա դիր զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չից տար կետ ման հիմ քե րը նա խա տե սե լիս օ րեն քով զո րա կո-
չիկ նե րի հա մար ամ րագր վել է նաև չնա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում Պաշտ-
պա նու թյան նա խա րա րին դի մե լու և հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան շր ջա նակ նե րում տար կե-
տում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն (այ սինքն, օ րեն քով չնա խա տես ված, սա կայն ո րո շա կի 
հա տուկ դեպ քե րի նկատ մամբ նաև ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու հնա րա վո րու թյուն):

Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ՝ ան հրա ժեշտ է նաև մշա կել յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու ըն տա-

10 Տե՛ս, Ֆիլիպ Ֆլուրի, Վալենտին Բադրակ, «Հետազոտություն զինապարտության կարգերի մասին. Խորվաթիա, 
Իսրայել, Իրան և Ուկրաինա», Ժնև-Երևան, 2016, էջ 30:
11 Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://lex.uz/ru/docs/78721?ONDATE=19.04.2018%2000
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նե կան պայ ման նե րի գնա հատ ման և ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու մե խա նիզմ 
(կա ռու ցա կարգ): Ը նդ ո րում, դա հնա րա վոր է նաև ի րա կա նաց նել խա ղաղ պայ ման նե րում, 
ի նչն, ի հար կե, պետք է լի նի մշ տա պես ի րա կա նաց վող և դի նա միկ գոր ծըն թաց, որ պես-
զի ի րա վա սու մար մին նե րի տրա մադ րու թյան տակ գտն վող հա մա պա տաս խան տե ղե կու-
թյուն նե րը մշ տա պես թար մաց վեն (օ րի նակ, այդ գոր ծըն թա ցը կա րող է կազ մա կերպ վել 
պար բե րա բար ի րա կա նաց վող վար ժա կան հա վաք նե րի շր ջա նա կում):

Annotation. The article is devoted to the legislative issues of citizens’ exemption from conscription for the military 
service during mobilization for family circumstances. In particular, it is highlighted that the current legislation provides 
only one such basis, which, through analysis, was assessed as limited and mechanical regulation. The analysis is carried 
out by emphasizing the protection of the family as the fundamental of the constitutional order, the obligations of the state 
arising from this, as well as from the principles and regulations stipulated by international documents, which reflect their 
unique role in military relations. Based on these principles, as well as on the experience of other countries, proposals for 
amendments to the legislation, as well as improvement of the practice, are presented.

Аннотация. В статье рассматриваются законодательные вопросы освобождения граждан от призыва 
на мобилизационную военную службу по семейным обстоятельствам. В частности, обсужден вопрос о том, что 
действующим законодательством предусмотрено лишь одно такое основание, которое в результате анализа было 
оценено ограниченным и механическим регулированием. При анализе учитывалась защита семьи как основа кон-
ституционного строя, вытекающая из этого, а также из предусмотренных международными документами принци-
пов и регулирований, обязательств государства, отражая их уникальное проявление в военных отношениях. Осно-
вываясь на данных принципах, а также на опыте других стран, мы представили наши предложения по внесению 
изменений в законодательство, а также по совершенствованию практики.

 Բա նա լի բա ռեր  զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, զո րա հա վաք, ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյուն, սահ մա-
նադ րա կան կար գի հիմք, զո րա հա վա քից ա զա տում, ըն տա նե կան հան գա մանք ներ, զո րա կոչ:

Keywords: military relations, mobilization, family protection, the fundamentals of the constitutional order, 
exemption from mobilization, family circumstances, conscription.

Ключевые слова: военные отношения, мобилизация, защита семьи, основа конституционного 
строя, освобождение от мобилизации, семейные обстоятельства, призыв.

Հ. Հա րու թյու նյան – ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մի քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան 
ո լոր տում և Զին ված ու ժե րում ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան դե պար տա մեն տի գլ խա վոր մաս նա գետ, Ե ՊՀ 
ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ ցորդ, էլ. փոստ՝ haroutyunyan.h@
gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 10.02.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 10.02.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա-
րիչ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Վար դան Այ վա զյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու-
թյան 02.05.2022 թ.:
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ISSUES OF CLASSIFICATION AND LEGALITY OF CERTAIN TYPES OF 
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ЛЕГАЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 Ժո ղովր դա վա րա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն նե րում կար ևոր վում է ոչ այն քան ան ձանց 
ի րա վունք նե րի ճա նա չում ու ամ րագ րու մը, որ քան դրանց ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գե րի ու մի ջոց նե րի նա խա տե սու մը։ Վեր ջին-
ներս ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ են և ծա ռա յում են ան ձանց ի րա վունք նե րի հետ ևո ղա կա նո րեն 
ու լի ո վին ի րա կա նաց մա նը1։ Ո ւս տիև, պե տու թյան հա մար մար դու ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-
ման ու պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը՝ կա ռու ցա կար գային և 
ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի ներդր ման տե սան կյու նից ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից է։ 

Նշ վա ծի ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը հան գեց րել է Սահ մա նադ րու թյամբ պատ շաճ 
վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի ամ րագր մա նը, ո րն ան ձանց հիմ ա րար ի րա վունք նե րից մեկն է 
և հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում մի կող մից հան դի սա նում է ան ձանց ի րա վունք նե-
րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք, մյուս կող մից հան րային իշ խա նու թյան սահ-
մա նա փակ վա ծու թյան չա փո րո շիչ։ Ը նդ ո րում, որ պես ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
և պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք, հատ կա պես, կար ևոր վում է վար չա կան վա րույ թի դե րը, ո րը 
պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման կար ևո րա գույն ի նս տի-
տուտ հան դի սա նա լուց զատ, նաև կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում ան ձանց բո-
լոր այն ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման ըն թաց քում, ո րոնք այս կամ այն կերպ 
ա ռնչ վում են հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում հան րային իշ խա նու թյան հետ փոխ հա րա բե րու-

1 Տե՛ս Մել քու մյան Մ., « Հետ ևանք նե րի վե րաց ման պա հան ջի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը վար չա կան վա րույ թում և 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում», Դա տա կան իշ խա նու թյուն, մայիս-հու նիս, 2021, էջ 35։
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թյուն նե րին։ Վար չա կան վա րույ թը սահ մա նա փակ ված չէ մի այն պատ շաճ վար չա րա րու թյան 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման խն դիր նե րով։

Տ վյալ դեպ քում մեր հե տաքրք րու թյու նը վար չա կան վա րույթն է՝ որ պես ան ձանց ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կարգ։ Մեր նպա տակն է վար-
չա կան վա րույ թը՝ որ պես ի րա վա կար գա վո րում ստա ցած գոր ծըն թաց ու սում ա սի րել ան ձանց 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ու պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կար գե րի 
ի րա վա կա նու թյան գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րի հա մա տեքս տում, այդ մե թո դա բա նու թյու նը 
թույլ կտա նաև կա տա րել վար չա կան վա րույ թի ո րո շա կի տի պա բա նա կան դա սա կար գում, 
ո րին կանդ րա դառ նանք ստորև։

 Մինչև այդ նկա տենք, որ ի րա վա կար գում վար չա կան վա րույ թի գոր ծա ռու թա վոր ված 
բնույ թի սահ մա նում ա մեն ևին ամ բող ջա կան և լի ար ժեք չի բնո րո շում ի րա վա կար գա վո րում 
ստա ցած նմա նօ րի նակ գոր ծըն թա ցի կար ևո րու թյու նը՝ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-
ման և պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից։ Ը ստ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի2 19-րդ հոդ վա ծի՝ վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմ ի` 
վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն ու ղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է: Նման բնո րո շու մից հետ ևում է, որ 
վար չա կան վա րույթն ի րա վա կան գոր ծըն թաց է, այն ի րա կա նաց նում է վար չա կան մար մի նը 
վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու նպա տա կով։ Այ սինքն՝ օ րենս դի րը վար չա կան վա րույթն ըն դա մե-
նը բնո րո շում է որ պես ո րո շա կի սուբյեկտ նե րի՝ վար չա կան մար մին նե րի կող մից վար չա կան 
ա կտ ըն դու նե լուն ու ղղ ված գոր ծու նե ու թյուն։ Ե թե ա ռան ձին դի տար կե լու լի նենք, ա պա գրե-
թե է ա կան ո չինչ չի բա ցա հայտ վում նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մից, սա կայն, ո րո շա-
կի հս տա կու թյուն ե նք ու նե նում, ե րբ այն վեր լու ծու թյան ե նք են թար կում « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի 30-րդ, 53-րդ և 75-րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րում ե րի հա մադ րու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, հնա րա վոր 
է դառ նում հետևու թյուն ա նել, որ վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման նա խա ձեռ նու թյամբ 
կա րող են հան դես գալ նաև այն ան ձինք, ով քեր ի րենց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կա-
պակ ցու թյամբ ներ կա յաց նում են դի մում կամ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով 
ներ կա յաց նում են բո ղոք։ Որ պես հետ ևու թյուն կա րող ե նք նշել, որ վար չա կան վա րույ թը վար-
չա կան մար մին նե րի ի րա վա սու թյան շր ջա նա կում ան ձանց սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի ի րա-
կա նաց ման, ի նչ պես նաև ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կարգ է: Վար չա կան վա-
րույթն ի րա վա կան գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով ան ձը կա րող է հաս նել վար չա կան մարմ ից 
կախ ված իր սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը։ Վար չա կան վա րույ թի ան ցկաց-
մամբ և դրա ար դյուն քում վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ վար չա կան մար մի նը սահ մա նում 
կամ ճա նա չում է ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը։ 

Հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձանց սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի ի րա կա-
նաց ման մեկ մի աս նա կան կա ռու ցա կար գի առ կա յու թյունն ի նք նին ող ջու նե լի է, սա կայն խնդ-
րա հա րույց է այն, որ տվյալ ի րա վա կան գոր ծըն թա ցը ոչ մի այն ծա ռա յում է ան ձանց ի րա-
վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, այլ նաև ան ձանց հա մար պար տա կա նու թյուն ներ նա խա տե սե-
լուն և ի րա վունք նե րի վար չաի րա վա կան պաշտ պա նու թյա նը։

 Հա տուկ ի րա կա նաց վող ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն, ի նչ պես և վար չա կան վա րույ թը, 

2 Ըն դուն վել է 18.02.2004 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 31.12.2004 թվա կա նին, ՀՕ-41-Ն։
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ու նի ո րո շա կի նպա տա կային նշա նա կու թյուն։ Վեր ջինս կան խո րո շում է տվյալ ի րա վա կան 
գոր ծըն թա ցի հիմ ա կան ըն թա ցա կար գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, վա րույ թի մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի լի ա-
զո րու թյուն նե րը և այլն։ Ա վե լին, ա կա դե մի ա կան գրա կա նու թյու նում ար տա հայտ վում է այն 
կար ծի քը, որ ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե րի է ու թյունն ի հայտ է գա լիս դրա նպա տա կային կար-
գադ րագ րե րի բա ցա հայտ մամբ։ Նպա տա կային կար գադ րագ րերն ամ րագ րում և ար տա ցո լում 
են ի րա վա կան գոր ծըն թա ցի է ու թյու նը՝ ի հայտ բե րե լով տվյալ ի րա վա կան եր ևույ թի տե լե ո լո-
գի ա կան բնույ թը3։

 Վար չա կան վա րույ թի նպա տակ նե րը, ը ստ մեզ, այն ար դյունք ներն են, ո րոնց պետք է 
ձգ տել, ո րոնք պետք է ա պա հով վեն, կեն սա գործ վեն տվյալ գոր ծու նե ու թյամբ։ Նկա տի ու նե-
նա լով այս փաս տար կը՝ գտ նում ե նք, որ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու-
թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի նպա տակ նե րը չեն կա րող նույ նաց վել ան ձի բո ղո քի 
հի ման վրա կամ վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 
նպա տակ նե րին, ին չից էլ հետ ևում է, որ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու-
թյամբ ան ձանց դի մու մի հի ման վրա ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թը կա րող է և նույ նիսկ 
ան հրա ժեշտ է, որ ու նե նա ըն թա ցա կար գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ան ձանց ի րա վունք-
նե րի վար չա կան պաշտ պա նու թյան նպա տա կով վար չա կան բո ղո քի հի ման վրա ի րա կա նաց-
վող վար չա կան վա րույ թից, ի սկ վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց վող վար-
չա կան վա րույ թից՝ ա ռա վել ևս։ Սա կայն, հարկ է շեշ տել, որ աս վա ծը բնավ չի նշա նա կում, 
թե պետք է հրա ժար վել վար չա րա րու թյան ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րից, այլ հա կա ռա կը՝ ան-
հրա ժեշտ է, վար չա կան վա րույ թի նպա տակ նե րից և խն դիր նե րից ել նե լով, վար չա րա րու թյան 
ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րի4 կեն սա գործ ման հա մար նա խա տե սել հա մա պա տաս խան ըն թա-
ցա կար գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ5։

 Ռուս ի րա վա գետ նե րը կար ևո րում են ա ռա ջին հեր թին հաս կա նալ և պա տաս խա նել այն 
հար ցին, թե ի նչ նպա տակ է ու նի տվյալ վար չա կան ըն թա ցա կար գը, ո րին պետք է հետ ևի 
հան րային իշ խա նու թյու նը6։ Նմա նաբ նույթ նպա տակ նե րը, ը ստ ռուս ի րա վա գե տի, կա րող են 

3 Ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե րի նպա տա կային բնույ թի մա սին ա ռա վել ման րա մաս տե՛ս, օ րի նակ, Протасов В. Н. 
О насущной потребности в новой учебной дисциплине – «Общая теория процессуального права» // Государство 
и право, 2003, №12. - էջ 54-56; Талапина Э. В., Административные процедуры и право // Журнал российского 
права, № 4, 2002.-էջ 8-9; Бахрах Д. Н., Юридический процесс и административное судопроизводство // Журнал 
российского права, № 9, 2000. - էջ 6-7:
4 Վար չա րա րու թյան հա մընդ հա նուր սկզ բունք նե րի մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս, օ րի նակ, Mirlinda Batalli, Artan 
Fejzullahu «Principles of Good Administration under the European Code of Good Administrative Behavior» // Pecs Journal 
of International and European Law, 2018/I, էջ 26-35 կամ Karl-Peter Sommermann, Prinzipien des Verwaltungsrechts, 
в: von Bogdandy/ Cassese/ Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, Bd. V: Verwaltungsrecht in Europa: 
Grundzüge, C.F. Mueller Verlag: Heidelberg 2014, S. 863-892.։
5 Նույն կար ծի քին է նաև Գ. Բ. Դա նի ե լյա նը. «Ե րաշ խիք նե րը (խոս քը պատ շաճ վար չա րա րու թյան ե րաշ խիք նե-
րի մա սին է, - Ն. Ա.) ա ռա վել ի րա տե սա կան դարձ նե լու տե սան կյու նից հարկ է լի նում նա խա տե սե լու նաև ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք, սա կայն, կա րող են ի րա վա չափ հա մար վել բա ցա ռա պես ի րա վուն քի հիմ ա-
րար սկզբունք նե րին հա մա հունչ լի նե լու պա րա գա յում»։ Տե՛ս Գ. Բ. Դա նի ե լյան «Վար չա րա րու թյան ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը ազ գային ան վտան գու թյան ո լոր տում», ԵՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մի գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Ե ՊՀ, Եր ևան, Ե ՊՀ, 2018, էջ 59։ 
6 Տե՛ս Малявина Н. Б., Административные процедуры в зарубежных странах // Вестник ЧелГУ. 2008, №22., էջ 93, 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnye-protsedury-v-zarubezhnyh-stranah.
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հս տակ ամ րագր ված լի նել ի րա վա կան աղ բյուր նե րում7։ Ը նդ հա նուր առ մամբ ող ջու նե լի է ի րա-
վա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րի նա խա տե սում ի րա վա կան ակ տում, օ րի նակ՝ Ղա զախս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում, վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի նպա տա կային կար գադ րա գե րը 
կար ևո րե լով, դրանք սահ ման վել են օ րենսդ րա կան մա կար դա կով։ Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի նա խա բա նում օ րենս դիր մար մինն ամ րագ րել է, որ վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի սահ-
մա նու մը նպաս տում է կա ռա վար ման կազ մա կերպ ման բա րե լավ մա նը, պե տա կան մար մին նե-
րի ան խա փան գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը, ո րո շում ե րի ա րագ կա յաց մա նը, քա ղա քա ցի-
նե րի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի հարգ մա նը, պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա-
նը, հան րային ծա ռայող նե րի կող մից ոչ պաշ տո նա կան նպա տակ նե րով լի ա զո րու թյուն նե րի 
օգ տա գոր ծու մը կան խե լուն8։

 Մի խումբ հայ ի րա վա գետ ներ, փոր ձե լով ը նդ հան րաց նել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի խն դիր ներն ու նպա տակ նե րը, ար ձա նագ րել են, 
որ այդ նպա տակ ներն ե ն՝ 1) մեկ մի աս նա կան ակ տի մի ջո ցով կա նո նա կար գել վար չա կան 
մար մին նե րի և ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րը, 
2) ա պա հո վել վար չա րա րու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը, 3) կան խել վար չա կան մար մին նե րի 
կա մա յա կա նու թյուն նե րը, 4) կան խար գե լել կո ռուպ ցի ան և 5) ա պա հո վել վար չա կան մար մին-
նե րի ար դյու նա վետ աշ խա տան քը9։ 

Ան կախ նրա նից ի րա վա կան գոր ծըն թա ցի խն դիր ներն ու նպա տակ ներն ու ղ ղա կի ո րեն 
ամ րագր ված կլի նեն, թե ա ծանց ված ե ղա նա կով կբ խեն գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող ի րա վա-
նոր մե րից՝ գտ նում ե նք, որ դրանք կա րող են կրել ը նդ հան րա կան կամ ան մի ջա կան բնույթ։ 
Ե թե, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քով նա խա տես-
ված կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզ բուն քից բխող վար չա կան մար մին նե րի կա մա յա կա նու-
թյուն նե րը կան խե լու նպա տա կը, կրում է ը նդ հան րա կան բնույթ և վե րա բե րում է թե՛ ան ձի 
դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան, թե՛ ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու վե րա բե րյալ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րին, ա պա վար չա կան ի րա վա-
խախ տում ե րը կան խե լը բա ցա ռա պես վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե-
րով վա րույ թի խն դիրն է։ Ստաց վում է, որ վար չա կան մար մին նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րը 
կան խե լու նպա տակն ը նդ հա նուր է բո լոր տե սակ վար չա կան վա րույթ նե րի հա մար, ի սկ վար-
չա կան ի րա վա խախ տում ե րը կան խե լը՝ բա ցա ռա պես վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե-
րա բե րյալ գոր ծե րով վա րույ թի ան մի ջա կան խն դիրն է։ Նույն կերպ ան մի ջա կան նպա տակ նե-
րով են պայ մա նա վոր ված վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով վա րույ թի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Իր հեր թին ո րո շա կի ան մի ջա կան նպա տակ նե րի պետք է ծա ռայի նաև ան ձանց դի մու-
մի հի ման վրա հա րուց վող վար չա կան վա րույ թը։ Ան ձի կող մից այդ պի սի ի րա վա կան գոր-
ծըն թաց նա խա ձեռ նե լու շար ժա ռիթն իր ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցում է, ին չը նշա նա կում 
է, որ ան ձի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույթն ա ռա ջին հեր թին որ պես 

7 Տե՛ս Сизов И. Ю., Административнаая процедура нострификации // Вестник Московского университета МВД 
России, № 5/2017, էջ 85։ 
8 Տե՛ս Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի մա սին հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://
almatycontrol.gov.kz/?p=488։
9 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», Ե ր., Տիգ րան Մեծ, 2015, էջ 13։
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կա ռու ցա կարգ պետք է ծա ռայի դրա ար դյու նա վե տու թյա նը։ Աս վա ծը հա մա հունչ է նաև Սահ-
մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծին, հա մա ձայն ո րի՝ հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու-
թյուն նե րը կար գա վո րե լիս օ րենք նե րը սահ մա նում են այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և 
ըն թա ցա կար գեր: Հան րային իշ խա նու թյա նը և հատ կա պես օ րենս դիր մարմ ին ու ղղ ված վե-
րոգ րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գադ րա գիրն ու ղ ղա կի ո րեն կան խո րո շում է ան ձանց 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կա ռու ցա կար գե րի և ըն թա ցա կար գե րի 
ի րա վա կա նու թյան ծա վա լը։ Օ րենսդ րի կող մից սահ ման վող այդ պի սի ի րա վա կան գոր ծըն-
թաց ներն ան հրա ժեշտ է, որ պես զի հա մա պա տաս խա նեն տվյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան 
դրույ թով նա խա տես ված ար դյու նա վե տու թյան բո վան դա կու թյա նը։ Վեր ջինս այն պի սի պայ-
ման նե րի հա մա կարգ է՝ ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէ (conditio sine qua non) ե րաշ խա վո րել 
ան ձանց ի րա վունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը։ Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հա մա կար-
գե րում արդյու նա վե տու թյան սկզ բունքն ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան սկզ բուն-
քի հետ մեկ տեղ հան դի սա նում են այն ե լա կե տե րը, ո րոնց հի ման վրա, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
կա ռուց վում է վար չա րա րու թյու նը10։ 

Այ նու ա մե նայ նիվ, նպա տա կային բնույ թով տար բե րակ ված վար չա կան վա րույթ նե րի 
արդյու նա վե տու թյան բո վան դա կու թյու նը և ի րա վա կա նու թյան ծա վա լը նույ նա կան ե ն։ Ե թե 
ան ձանց հա մար մի ջամ տող վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու նպա տա կով վար չա կան մարմ ի նա-
խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում տվյալ ան ձին լսե լու պայ մա նը 
կա րող ե նք ո րա կել պար տա դիր, ա պա նույն պայ մա նը բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ստա-
նա լու շար ժա ռի թով ան ձի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի դեպ քում 
այդ պի սին չենք կա րող ո րա կել։ 

Իր հեր թին բո ղո քարկ ման վա րույ թի ի րա վա կա նու թյան գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը հա-
մալր վում են այն պի սի հար ցադ րում ե րով, ո րոնք բնո րոշ են մի այն ան մի ջա պես վե րա նայ ման 
ի րա վա զո րային գոր ծըն թաց նե րին։ Վեր ջին նե րիս ար դյու նա վե տու թյան բո վան դա կու թյու-
նը հա մալր վում է այն պի սի պայ ման նե րով, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն ան ձանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյունն ու պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը տվյալ տե սա կի վար չա կան գոր ծըն թա ցում։ 
Ե թե ի րա վուն քի գի տու թյա նը հայտ նի դե պի վատ թա րա ցում շր ջա դար ձի ան թույ լատ րե լի ու-
թյան (ne reformatio in pejus  կամ ne pejus) սկզ բուն քի կա րիքն ան ձի դի մու մի հի ման վրա կամ 
վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րը չու նեն, ա պա 
բո ղո քարկ ման վա րույ թի դեպ քում ա ռանց դրա հնա րա վոր չէ ան խո չըն դոտ ի րաց նել ան ձանց 
բո ղո քարկ ման ա զա տու թյան ի րա վուն քը ։

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, հա տուկ ի րա կա նաց վող գոր ծըն թացն ի նք նան պա տակ չէ, ի սկ 
բո ղո քարկ ման վա րույ թը որ պես այդ պի սին նպա տակ է հե տապն դում վե րա կանգ նե լու ան-
ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րը: Վեր ջինս ի րա վա կան, ար տա դա տա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ է, ո րն ի րա կա նաց վում է վար չա կան մար մին նե րի կող մից։ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նը 15.07.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-984 ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է 
հետ ևյալ դիր քո րո շու մը. « Խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը պա հան ջում է խախտ-
ման ար դյուն քում տվյալ ան ձի հա մար ա ռա ջա ցած բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցում, 

10 Տե՛ս D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures, Oxford, Clarendon Press, 
1996, էջ 128:
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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)»: Ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ ան հնար կամ ա նար-
դյու նա վետ է լի նում ամ բող ջու թյամբ վե րա կանգ նել մինչև ի րա վա խախ տու մը ե ղած դրու թյու-
նը, ա պա կի րառ վում է «just satisfaction» փոխ հա տուց ման ե ղա նա կը:

 Փաս տո րեն, բո ղո քարկ ման վա րույ թի նպա տա կային բնույթն այն կան խո րո շիչն է, ո րով 
ի րա վա սահ ման ման կամ ի րա վա կի րառ ման գոր ծըն թաց նե րում պե տա կան մար մին նե րը 
պետք է ըն կա լեն, որ բո ղո քարկ ման վա րույ թը քն նող վար չա կան մար մինն օ ժտ ված պետք է 
լի նի ա ռն վազն այն պի սի լի ա զո րու թյուն նե րով, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի վե րա կանգ նել 
մինչև ան ձանց ի րա վուն քի խախ տու մը ե ղած դրու թյու նը, ի սկ դրա ան հնա րին կամ ա նար դյու-
նա վետ լի նե լու դեպ քում փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը11։ Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ նպա տա-
կային կար գադ րագ րե րից առ կախ ված են նաև վա րույ թի սուբյեկտ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը, 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ բո ղո քարկ ման վա րույ թի՝ 
որ պես վե րա նայ ման ի րա վա զո րային գոր ծըն թա ցի ի րա վա կա նու թյան ծա վալն ու ար դյու նա-
վե տու թյան բո վան դա կու թյու նը տար բեր վում է։ 

Ամ փո փե լով հե տա զո տու թյու նը կա րող ե նք կա տա րել հետ ևու թյուն ներ այն մա սին, ո ր
1)  վար չա կան վա րույ թը ներ կայիս սո ցի ալ-ի րա վա կան մի ջա վայ րում ա ռաջ նա հերթ դրս-

ևոր վում է որ պես ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան կա ռու ցա կարգ,

2)  պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի հետ մեկ տեղ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա-
կա նու թյան ծա վա լի չա փո րո շիչ է ի րա վա զո րային գոր ծըն թա ցի սահ մա նադ րաի րա վա կան 
«արդյու նա վե տու թյան» սկզ բուն քը, 

3) ըստ նպա տա կային բնույ թի՝ փո փո խու թյան է են թարկ վում վար չա կան վա րույ թի ի րա-
վա կա նու թյան ծա վալն ու ար դյու նա վե տու թյան բո վան դա կու թյու նը, 

4) ն պա տա կային բնույ թով պայ մա նա վոր ված հնա րա վոր է տար բե րա կել ան ձի ի րա-
վունք նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով հա րուց ված, ան ձի բո ղո քի հի ման վրա հա րուց ված, 
ի նչ պես նաև վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ ան ձի հա մար մի ջամ տող ա կտ ըն դու նե-
լու նպա տա կով հա րուց ված վար չա կան վա րույթ ներ,

5)  մի այն վար չա կան վա րույ թի նպա տակ նե րի և խն դիր նե րից ել նե լով այն կա րող է և նույ-
նիսկ ան հրա ժեշտ է, որ ու նե նա ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, որ պես զի հա մա պա տաս խա նի 
տվյալ գոր ծըն թա ցի ի րա վա կա նու թյան ծա վա լին՝ որ պես ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի սահ-
ման ման չա փո րո շիչ։ 

Այս պի սով, վե րը նշ ված եզ րա հան գում ե րի հա մա տեքս տում կա րող ե նք փաս տել, որ վար-

11 ՀՀ ՊԵԿ հար կային և մաք սային մար մին նե րի բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո վը 02 նոյեմ բե րի 2018 թվա կա նի N 
63/12 ո րոշ մամբ նշել է, որ (…) մի աս նա կան հաշ վից վճար ված գու մար նե րը՝ որ պես դե բե տային գու մար ներ վե-
րա դարձ նե լու դրույթ օ րենսգր քով սահ ման ված չէ, սա կայն սույն գոր ծով առ կա փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տվյալ դեպ քում առ կա է մի ի րա վի ճակ, ե րբ տե ղի ու նե ցա ծը թյու րի մա ցու թյան 
ար դյունք է (…) տե՛ս հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.petekamutner.am/Shared/Documents/_ts/_vl/Appeal_Against_Tax_
Body_Or_Servant_Actions/2018/739_vr_gh_2018_11_A.Avetisyan.PDF։ Նման ոչ ի րա վա կան հիմ ա վոր մամբ է մի այն 
ՀՀ ՊԵԿ հար կային և մաք սային մար մին նե րի բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո վը բո ղո քարկ ման վա րույ թի ըն թաց քում 
բա վա րա րել ան ձի բո ղո քը՝ կի րա ռե լով մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը ե ղած դրու թյու նը վե րա կանգ նե լու «restitutio 
in integrum» ե ղա նա կը։ Այ նինչ, բո ղո քարկ ման վա րույթն ի րա կա նաց նող պե տա կան մարմ ի ա ռա ջին ի սկ խն դի րը 
ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում է, ին չով պայ մա նա վոր ված պետք է օ րենսդ րու թյամբ օ ժտ ված 
լի նի հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն նե րով։
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չա կան վա րույ թը, լի նե լով պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց-
ման լր ջա գույն ի նս տի տուտ, բնավ չի սահ մա նա փակ վում նշ ված ի րա վուն քի ի րաց ման խն-
դիր նե րով, այլ մե ծա պես թե լադր ված է ան ձի բո լոր այն ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ի րաց ման հար ցադ րում ե րով, ո րոնք այս կամ այն կերպ ա ռնչ վում են հան րային ի րա վուն քի 
ո լոր տում հան րային իշ խա նու թյան հետ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րին:

Annotation In the article “Issues of classification and legality of certain types of administrative proceedings” the 
author properly conducted a comprehensive study concerning the legality of classification of certain types of administrative 
proceedings. The article highlights the fundamental qualities that may be suitable for improving domestic legislation 
according to predictable criteria.

In the article, the author put forward the following reasoned positions:
1) administrative proceeding in the current social-legal environment is primarily manifested as a structure for the 

exercise of rights, as well as the protection of rights.
2) along with the right of proper administration, the criterion of the scope of the legality of administrative proceedings 

is the constitutional and legal principle of the “effectiveness” of the competent process.
3) according to the purposeful nature the scope of legality and the content of the effectiveness of administrative 

proceeding is changing.
4) Due to the purposeful nature, it is possible to distinguish between administrative proceedings initiated for the 

implementation of a person’s rights, initiated on the basis of a person’s complaint, as well as initiated proceedings to adopt 
an intervening act for a person on the initiative of an administrative body.

5) only based on the purposes and problems of administrative proceedings, it may and even must have features, in 
order to correspond to the scope of legality of this process as a criteria for determining the features.

Аннотация. В данной статье проведено комплексное исследование отдельных видов административного 
производства: рассматриваются те основополагающие качества, которые могут быть пригодны для 
совершенствования отечественного законодательства на основе прогнозируемых критериев.

В статье автор выдвинул следующие обоснованные позиции:
1)  административное производство в нынешней социально-правовой среде в первую очередь проявляется 

как структура реализации, а также защиты прав,
2) наряду с правом надлежащего администрирования критерием объема легальности административного 

производства является конституционно-правовой принцип «эффективности» правомочного процесса,
3) согласно целевому характеру, изменяется объем критерий легальности и содержание эффективности 

административного производства,
4) в связи с целевым характером можно различать административные производства, возбужденные с целью 

реализации осуществления прав лица, возбужденные на основании жалобы лица, а также возбужденные по 
инициативе административного органа с целью принятия акта вмешательства для лица,

5) только исходя из целей и задач административного производства, возможно и даже необходимо, чтобы 
оно имело особенности для соответствия объему легальности данного процесса как критерию установления 
особенностей
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 Բա նա լի բա ռեր – վար չա կան վա րույ թի ա ռան ձին տե սակ նե րի դա սա կար գում, ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան 
վա րույ թի ի րա վա կա նու թյուն, վար չա կան վա րույ թի ի րա վա կա նու թյան ծա վալ, վար չա կան վա րույ թի նպա տակ և 
խն դիր։

 Keywords: classification of certain types of administrative proceedings, the legality of certain types of administrative 
proceedings, the scope of the legality of administrative proceedings, the purpose and task of administrative proceedings.

Ключевые слова։ классификация отдельных видов административного производства, легальность 
отдельных видов административного производства, объем легальности административного производства, 
цель и задачи административного производства

Ն. Ա վա գյան - Ե ՊՀ Սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ, էլ. հաս ցե՝ norayravagyan96@gmail.
com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 28.03.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 28.03.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի պրո-
ֆե սոր, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ Դա նի ե լյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ-
րու թյան 02.05.2022 թ.:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

28

ՆՈ ՐԱՅՐ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի 
աս պի րանտ, Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի աշ խա տա կազմ.
 Դա տա կան դե պար տա մեն տի դա տա կան կար գադ րիչ նե րի ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ քրե ա-
կան դա տա րա նում ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող բաժ նի դա տա կան կար գադ րիչ, ար դա րա-
դա տու թյան ա վագ սեր ժանտ 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ПРАВОСУДИЯ

 
Ի րա վա կան պե տու թյան գլ խա վոր բնու թագ րիչ նե րից մե կը հենց ե րկ րի հիմ ա կան օ րեն քի՝ 

Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան ա պա հո վում է: Սահ մա նադ րու թյու նը պետք է խարսխ-
ված լի նի մարդ կանց բնա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան, ժո-
ղովր դա վա րու թյան, ար դա րու թյան ու քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյան սկզ բունք նե րի 
վրա1։ 

Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի՝ Սահ մա նադ րու թյունն ու նի բարձ րա գույն 
ի րա վա բա նա կան ու ժ, ի սկ օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սահ մա նադ րա կան 
օ րենք նե րին2։ 

1 Հա րու թյու նյան Գ. Գ., Մա նա սյան Ա. Ա., Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյուն «Ի րա վունք», Եր ևան, 2015, էջ 20։
2 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, ըն դուն վել է 06.12.2015 թ.՝ փո փո խու թյուն նե րով:
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Սահ մա նադ րու թյուն նե րից շա տե րը չեն նշում կամ չեն կար գա վո րում ար դա րա դա տու թյան 
խն դիր նե րը՝ սահ մա նա փակ վե լով մի այն դա տա կան    հա մա կար գի կազ մա կերպ ման, դա տա-
վոր նե րի նշա նակ ման կամ ը նտ րու թյան կար գի, դա տա կան    գոր ծըն թաց նե րի և ան ձի ան հա-
տա կան    դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի սահ ման մամբ: Սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման 
այս մո դե լը գոր ծում է Ա վստ րա լի ա յում, Ա վստ րի ա յում, Ալ բա նի ա յում, Ար գեն տի նա յում, Աֆ-
ղանս տա նում, Բահ րեյ նում, Բե լա ռու սում, Բել գի ա յում, Բրա զի լի ա յում, Ին դո նե զի ա յում, Ի րա-
քում, Իս լան դի ա յում, Չի նաս տա նում և մի շարք այլ պե տու թյուն նե րում: Այս ե րկր նե րի հիմ-
նա կան օ րենք նե րում ար դա րա դա տու թյու նը հիմ ա կա նում դի տարկ վում է որ պես ա կն հայտ 
պա հանջ, ո րը չի են թադ րում ա ռան ձին սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում: 

Մի շարք ե րկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն ներ լռե լյայն ան ցնում են ար դա րա դա տու թյան 
վրայով՝ դրանց մեջ պա րու նակ վող նոր մե րի լա պի դա րու թյան պատ ճա ռով: Այս պի սով, Լի-
բա նա նի Սահ մա նադ րու թյու նը պա րու նա կում է ըն դա մե նը եր կու, ի սկ Իս լան դի այի սահ մա-
նադ րու թյու նը՝ ըն դա մե նը ե րեք հոդ ված, ո րոնք վե րա բե րում են դա տա կան    հա մա կար գի կազ-
մա կերպ ման կոնկ րետ խն դիր նե րին3: Սաու դյան Ա րա բի այի Սահ մա նադ րու թյան դրույթ նե րը 
դա տա կան    հա մա կար գի վե րա բե րյալ շատ ժլատ են, հենց այս Սահ մա նադ րու թյունն է, որ պե-
տա կան   իշ խա նու թյան այլ ճյու ղե րից դա տա րան նե րին տա լիս է ա ռա ջին տե ղը (հոդ ված 44): 

Սահ մա նադ րու թյուն նե րը հա վա տա րիմ են ար դա րա դա տու թյան կար գա վոր ման տար բեր 
մո տե ցում ե րին՝ այն մեկ նա բա նե լով որ պես դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան օբյեկտ, նպա-
տակ, սկզ բունք, գոր ծա ռույթ կամ բո վան դա կու թյուն: 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րու թյունն ար դա րա դա տու թյու նը հա մա րում է դա-
տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան օբյեկտ, գոր ծա ռույթ և բո վան դա կու թյուն, նե րա ռյալ կարճ, բայց 
շատ տա րո ղու նակ բա նաձ ևը. « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա-
նաց նում է մի այն դա տա րա նը» (118 -րդ հոդ վա ծի 1 -ին մաս)4: 

Նույն ձևա կեր պում ամ րագր ված է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-
րու թյան մեջ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց նում 
են մի այն դա տա րան նե րը` Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան» (հոդ ված 
162)5: 

Հա ճախ հիմ ա կան օ րենք ներն ի րենց պա հանջ նե րը դնում են ոչ թե դա տա րան նե րի, այլ 
դա տա վոր նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես, նշ վում է, որ ար դա րա դա տու թյու նը պետք է ի րա կա-
նաց վի «ան կախ և ան փո փո խե լի դա տա վոր նե րի կող մից, ո րոնք են թարկ վում են մի այն Սահ-
մա նադ րու թյա նը և օ րեն քին» (Ան դոր րայի Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), 
մշտա կան    դա տա վոր ներ, ո րոնք «օգտ վում են գոր ծառ նա կան և ան ձնա կան ան կա խու թյու-
նից» (Հու նաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան 87 -րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): 

Ո րոշ հիմ ա կան օ րենք ներ նե ղաց նում են ար դա րա դա տու թյան շր ջա նա կը: Օ րի նակ, 
Վրաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն, ար դա րա դա տու թյու նը չի ը նդ գր կում սահ մա-
նադ րա կան դա տա վա րու թյան ո րոշ աս պեկտ ներ, (հոդ ված 82)։ Այս ակ տը տար բե րա կում է 
սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նը, ար դա րա դա տու թյու նը և դա տա կան   իշ խա նու թյան 

3 https://worldconstitutions.ru/?p=90
4 Конституция России, http://www.constitution.ru/
5 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ըն դուն վել է 1995 թ. հու լի սի 5-ին (փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել 2005 և 2015 թվա-
կան նե րին)։
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ի րա կա նաց ման կա նո նադ րա կան այլ ձևե րը: 
Ար դա րու թյան նպա տակ նե րը հիմ ա վո րե լու հա ջորդ մո տե ցու մը ներ կա յաց ված է սո ցի ա-

լիս տա կան    պե տու թյուն նե րի հիմ ա կան օ րենք նե րում: Մաս նա վո րա պես, Վի ետ նա մի Սահ մա-
նադ րու թյու նը դա տա րան նե րի ա ռջև դնում է « սո ցի ա լիս տա կան    հա մա կար գի, սո ցի ա լիս տա-
կան   օ րի նա կա նու թյան և ժո ղովր դի իշ խա նու թյան պաշտ պա նու թյան, պե տա կան   և հա սա րա-
կա կան սե փա կա նու թյան, քա ղա քա ցի նե րի կյան քի, ու նեց ված քի, ա զա տու թյան, պատ վի և 
մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան» նպա տակ նե րը (հոդ ված 126)։ 

Շատ սահ մա նադ րու թյուն ներ ա պա հո վում են ար դա րա դա տու թյու նը « պատ շաճ գոր ծըն-
թա ցի» ե րաշ խիք նե րի մի ջո ցով, ո րոնք վերց ված են ը նդ հա նուր կամ ան գլո սաք սո նա կան ի րա-
վուն քից:

 Սա ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է Ա ՄՆ Սահ մա նադ րու թյա նը (փո փո խու թյուն ներ V և 
XIV):

 Կա րե լի է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին սահ մա նադ րու թյուն ներն ա վե լի շատ են ան դրա-
դառ նում ար դա րա դա տու թյան խն դիր նե րին: Միև նույն ժա մա նակ, կա դրանց ա վե լի լայն հա-
մախմբ ման մի տում, ի նչ պես նաև դրանց սահ մա նադ րա կան և օ րի նա կան գրանց ման նոր 
մո դել նե րի և ձևե րի ո րո նում:

 Հայ ի րա կա նու թյան մեջ բա ցա ռիկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի Շա հա միր և Հա կոբ Շա հա-
մի րյան նե րի «Ո րո գայթ փա ռաց» ամ բող ջա կան Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րն ա ռա ջին ան գամ 
հրա պա րակ վեց Մադ րա սում 1788 թվա կա նին: Այն բո վան դա կում է 521 հոդ ված, դա սա կան 
Սահ մա նադ րու թյան ամ բող ջա կան ու ե զա կի նմուշ է: Պա տա հա կան չէր սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քի մի ջազ գային խո շոր հե ղի նա կու թյուն նե րից մե կի՝ ֆրան սի ա ցի պրո ֆե սոր Դո մի-
նիկ Ռուս սոյի զար ման քը, ե րբ 1998 թվա կա նին ծա նո թա նա լով «Ո րո գայթ փա ռաց»-ին, ծո ցա-
տետ րում գրա ռեց. այս Սահ մա նադ րու թյան մի այն վեր նա գիրն ի րա վա կան մի ամ բողջ տե սու-
թյուն է6: 

Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյունն ա պա հով վում է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա-
տու թյան և վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցով: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 
վեր ջին փո փո խու թյուն նե րով, սահ ման վեց, որ Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյունն 
ի րա կա նաց նում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը7։ 

Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը, որ պես դա տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց-
ման յու րա հա տուկ ձև, վե րա պահ ված է մի այն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նին: Սահ մա նադ-
րա կան այդ պի սի կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապն դում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա-
տու թյունն ա ռանձ նաց նել ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման մյուս ձևե րից՝ քա ղա քա ցի ա-
կան, քրե ա կան,  վար չա կան, ո րոնք ի րա կա նաց վում են ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րան նե րի կող մից8:

 Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը հա սա րա կու թյան կա յուն և դի նա միկ զար-
գաց մա նը հա ղոր դում է նոր ո րակ, է ա պես բարձ րաց նում զս պում ե րի և հա կակ շիռ նե րի 
գոր ծադրման սկզ բունք նե րը: Վեր ջին եր կու հա րյու րա մյակ նե րի ըն թաց քում կար ևոր վեց դա-

6 Հա րու թյու նյան Գ. Գ., Մա նա սյան Ա. Ա., Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյուն, «Ի րա վունք» Եր ևան, 2015, էջ 26։
7 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 167։
8 Դիլ բան դյան Ս. Ա., Հա րու թյու նյան Ա. Ռ., Ղա զի նյան Գ. Ս., Ղու կա սյան Հ. Հ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա րա նա կազ մու թյու նը և ի րա վա պահ մար մին նե րը, Եր ևան, 2014, էջ 232։
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տա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան դե րը,ո րի է ու թյու նը՝ գնա հա տել նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի ու պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը ե րկ րի Հիմ ա կան օ րեն քին: Այլ կերպ, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու-
թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցով՝ հիմ քում 
ու նե նա լով սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա վա նոր մե րի հա մա կար գը:

XVIII դա րի ե րկ րորդ կե սից ի հայտ է գա լիս, ձևա վոր վում և ամ րապնդ վում սահ մա նադ-
րա կան վե րահս կո ղու թյան գա ղա փա րը, այ սինքն՝ պե տա կան    մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյունն 
օ րենք նե րի և սահ մա նադ րու թյան այլ ի րա վա կան ակ տե րին ստու գե լու հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը։ Այս գա ղա փա րը բնա կան փուլ էր ժո ղովր դա վա րու թյան, ի րա վուն քի և պե տու թյան 
զար գաց ման մեջ։ Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան գա ղա փա րը ի նչ-որ ա ռու մով կա րե լի 
է ան վա նել իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման գա ղա փա րի և հա կակ շիռ նե րի մե խա նիզ մի 
զար գաց ման հետ ևանք և ար դյունք։ 

Այս գա ղա փա րի ա կունք նե րը գտն վում են նա խորդ դա րում, օ րի նակ՝ Մ. Ա. Ա լեք սանդ-
րո վան գրում է. « Մեծ Բրի տա նի ա յում 17-րդ դա րում Գաղտ նի խոր հուր դը ան վա վեր է ճա նա-
չել ա մե րի կյան գա ղութ նե րի օ րենս դիր ժո ղովն ե րի (օ րենս դիր մար մին նե րի) օ րենք նե րը, ե թե 
դրանք հա կա սում են Ա նգ լի այի խորհր դա րա նի օ րենք նե րին կամ ը նդ հա նուր օ րեն քին։ Թեև 
այս դեպ քում ա վե լի հա վա նա կան է, որ խոս քը ոչ թե սե փա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս-
կո ղու թյան, այլ են թա կա գա ղութ նե րի վե րահս կո ղու թյան և նրանց ան կա խու թյան սահ մա նա-
փակ ման մա սին է ։

Վ. Շա պո վալն իր « Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան է ա կան բնու թագ րե րը» հոդ վա-
ծում ա ռանձ նաց նում է մաս նա գի տաց ված սահ մա նադ րա կան հս կո ղու թյու նը և սահ մա նադ-
րա կան վե րահս կո ղու թյու նը, թեև նա նշում է, որ կան մո տե ցում եր, ո րոնք նույ նաց նում են այդ 
հաս կա ցու թյուն նե րը, պատ մա կան նա խադ րյալ ներ են տա լիս սահ մա նադ րա կան վե րահս կո-
ղու թյան և դրա եր կու հիմ ա կան հա մա կար գե րի ա ռա ջաց ման վե րա բե րյալ, նաև վեր լու ծում է 
սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան, վե րահս կո ղու թյան է ու թյու նը, հիմ ա կա նում Ո ւկ րաի-
նայի սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան հետ կապ ված9: 

Վ. Շա պո վալն ո րո շում ե րի օ րի նա կան ու ժով ա ռանձ նաց նում է սահ մա նադ րա կան հս կո-
ղու թյու նը սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նից, ա ռա ջին դեպ քում դրանք պար տա դիր են 
և են թադ րում են ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի ո րեն ստուգ վող փաս տաթղ թի ի րա վա կան ու ժի 
կո րուստ, ե թե այն հա կա սում է սահ մա նադ րու թյա նը, ե րկ րորդ դեպ քում. ո րո շում երն ու նեն 
խորհր դատ վա կան բնույթ և ու ղղ ված են մի այն հա մա պա տաս խան ա կտ ըն դու նած մարմ ին: 
Այն մո տեց ման մեջ, ո րում նույ նաց վում է հս կո ղու թյունն ու վե րահս կո ղու թյու նը, խոս քը պար-
տա դիր և խորհր դատ վա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին է։ Եր րորդ մո տե-
ցու մը սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նը սահ մա նում է որ պես ու ժի մեջ չմ տած ակ տե րի 
նկատ մամբ պե տա կան    մար մին նե րի սահ մա նադ րա կան հս կո ղու թյան տե սակ10։

Ն. Ս. Բոն դարն իր « Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն՝ ժա մա նա կա կից հա սա րա-
կու թյան սո ցի ա լա կան հա կա սու թյուն նե րի լուծ ման ու նի վեր սալ ի նս տի տուտ» հոդ վա ծում սկ-

9 Бондарь Н.,  Конституционное правосудие – универсальный институт разрешения социальных противоречий со-
временного общества // Конституционное правосудие, Вестник Конференции органов конституционного контроля 
стран молодой демократии, 2007, № 1.
10 Шаповал В., Сущностные характеристики конституционного контроля // Конституционное правосудие, 2005, № 2.
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սել է սո ցի ա լա կան կոնֆ լիկտ հաս կա ցու թյու նից։ Սահ մա նադ րու թյու նը հե ղի նա կը հա մա րում 
է տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի և շա հե րի կոն սեն սու սի ար դյունք, ի նչ պես նաև մշակ վող դի-
նա միկ եր ևույթ11։ 

Ն. Բոն դա րը սահ մա նում է դա տա կան    սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նը որ պես սո-
ցի ա լա կան հա կա սու թյուն նե րի և հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման հա տուկ ու նի վեր սալ ի նս-
տի տուտ, ո րին հե ղի նա կը, սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նից բա ցի, ան դրա դառ նում 
է իշ խա նու թյուն նե րի ու ղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան բա ժան ման ի նս տի տուտ նե րին, ֆե դե րա-
լիզ մին, քա ղա քա կան և տն տե սա կան բազ մա կար ծու թյա նը և այլ սո ցի ա լա կան և ի րա վա կան 
պե տու թյան ի նս տի տուտ ներ բար դու թյուն նե րին12։ 

Այս պի սով, վե րը նշ ված տե սա կետ նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ դա տա կան    սահ մա-
նադ րա կան հս կո ղու թյու նը սո ցի ա լա կան հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման ի նս տի տուտ է, ո րն 
ար տա հայտ վում է պե տա կան   իշ խա նու թյան մար մին նե րի ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյու-
նը ստու գե լու լի ա զոր ված պե տա կան    մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան տես քով, ո րոնց ո րո շում-
ներն ը նդ հա նուր առ մամբ պար տա դիր բնույթ ու նեն։ 

Ընդ հան րա պես հա մա ձայ նե լով վե րոն շյալ հե ղի նակ նե րի եզ րա հան գում ե րին՝ կա րող ե նք 
ա վե լաց նել, որ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյունն, ա ռա ջին հեր թին, ու ղղ ված է սահ-
մա նադ րա կա նու թյան կերտ մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը, սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու-
թյան պաշտ պա նու թյանն ու ա պա հով մա նը, ի նչ պես նաև մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը։ 

Սա է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան՝ որ պես ը նդ հան րա պես պե տա կան-ի րա-
վա կան ի նս տի տու տի վե րա ցա կան նպա տա կը։ Ի նչ վե րա բե րում է սահ մա նադ րա կան ար-
դա րա դա տու թյան կոնկ րետ նպա տա կին, ա պա, նման նպա տակ կա րե լի է ան վա նել նախ՝ 
խախտ ված սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը (օ րեն քով վե րա կանգ նում, 
վնա սի հա տու ցում, որ պես կա նոն, կոնկ րետ բո ղո քով), ե րկ րորդ՝ Սահ մա նադ րու թյան՝ որ-
պես հիմ ա կան ի րա վա կան ակ տի կամ ակ տե րի հա մա կար գի, օ րենք նե րի գե րա կա յու թյան 
ա պա հո վում (օ րենք նե րը սահ մա նադ րու թյա նը ան հա մա պա տաս խան ճա նա չե լը և դրանց չե-
ղար կու մը, որ պես կա նոն, վե րա ցա կան բո ղո քով), ի նչ պես նաև ի րա վա սու թյան վե րա բե րյալ 
վե ճե րի լու ծում (այս տեղ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար դեն ի սկ հան դես է գա լիս որ պես 
ար բիտր՝ իշ խա նու թյուն նե րի միջև վե ճում):

Թ. Ա. Նի կո լա ևան իր « Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան եվ րո պա կան հա մա կար-
գի մար մին նե րում քա ղա քա ցի նե րի կող մից նա խա ձեռն ված դա տա կան   ըն թա ցա կար գե րը» 
հոդ վա ծում դի տար կում է սահ մա նադ րա կան բո ղոք նե րի տար բեր տե սակ ներ13։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, սահ մա նադ րա կան բո ղոք նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք մեծ խմ բի։ Վե րա ցա կան 
բո ղոք ներ կամ ու ղ ղա կի բո ղոք ներ, ո րոնց ա ռար կան, որ պես կա նոն, նոր մա տիվ ի րա վա կան 

11 Бондарь Н., Конституционное правосудие – универсальный институт разрешения социальных противоречий со-
временного общества // Конституционное правосудие, Вестник Конференции органов конституционного контроля 
стран молодой демократии, 2007, № 1.
12 Бондарь Н., Конституционное правосудие – универсальный институт разрешения социальных противоречий со-
временного общества // Конституционное правосудие, Вестник Конференции органов конституционного контроля 
стран молодой демократии, 2007, № 1.
13 Николаева Т. А., Судебные процедуры, инициируемые гражданами в органах европейской системы конституци-
онного контроля // Вестник Томского государственного университета, 2008, № 307.



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

33

ա կտ է, նման բո ղոք նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը վե րա ցա կան է, ի սկ ո րո շու մը, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, պար տա դիր է։ Կոնկ րետ սահ մա նադ րա կան գան գատ նե րը են թադ րում են դի մում 
սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ կոնկ րետ գոր ծով վա րույ թում։ 

Ն ման բո ղո քի նպա տակն է, որ պես կա նոն, պաշտ պա նել դի մո ղի ի րա վունք նե րը, հաս-
տա տել վի ճարկ վող ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը տվյալ գոր ծով կող մե րի հա մար։ Սահ մա նադ-
րա կան բո ղոք նե րի եր րորդ խում բը նե րա ռում է խա ռը բո ղոք նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են 
ի նչ պես վե րա ցա կան, այն պես էլ կոնկ րետ բո ղո քարկ ման նշան ներ: Մեջ բեր ված Թ. Ա. Նի կո-
լա ևի դա սա կարգ մամբ, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ տար բեր ե րկր նե րում սահ մա նադ րա կան 
դա տա վա րու թյուն սկ սե լու ըն թա ցա կար գե րի տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ի րա վա-
կան հա մա կար գե րի, մշա կույ թի և ա վան դույթ նե րի բազ մա զա նու թյամբ, սահ մա նադ րա կան 
վե րահս կո ղու թյան հաս տատ ված հա մա կար գե րով, ի նչ պես նաև ի նս տի տու տի հա մե մա տա-
բար   ե րի տա սար դու թյամբ14։ 

Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը, ի նչ պես շատ այլ պե տա կան-ի րա վա կան ի նս-
տի տուտ ներ, ար հես տա կան   եր ևույթ չէ, այլ պե տու թյան զար գաց ման բնա կան և մի ան գա մայն 
բնա կան հետ ևանք է։ 

Ուս տի զար մա նա լի չէ, որ ի սկզ բա նե սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան եր կու 
տար բեր հա մա կար գե րի ի հայտ գա լը՝ կենտ րո նաց ված, այն սո վո րա բար կոչ վում է եվ րո պա-
կան, ի նչ պես նաև ա վստ րի ա կան, կել սե նյան և մի ա խառն ված և ա պա կենտ րո նաց ված, ո րը 
նաև կոչ վում է ցր ված, ո րը հայտ նի է որ պես ա մե րի կյան մո դել:

 Դոկ տոր Պ. Պե րես Թրեմփսն իր « Ներ կայիս Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը. 
Լա տի նա կան Ա մե րի կային հա տուկ հղու մը» տա լիս է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան 
մո դել նե րի հե ղի նա կային դա սա կար գու մը: Ը ստ հե ղի նա կի՝ ներ կա յումս սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տու թյան բազ մա զա նու թյու նը չի կա րող կր ճատ վել եր կու մո դե լի՝ կենտ րո նաց ված 
և ա պա կենտ րո նաց ված (ցր ված)։ Ը ստ ի նս տի տու ցի ո նալ չա փա նի շի՝ Պ. Պե րես Թրեմփ սը 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում ա ռանձ նաց նում է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան ե րեք 
« կազ մա կերպ չա կան հա մա կար գեր»: Ա ռա ջին մո դե լը հա տուկ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի կամ տրի բու նա լի հա մա կարգն է։ Մի շարք ե րկր նե րում, գրում է Պ. Պե րես Թրեմփ սը, 
կա սահ մա նադ րա կան դա տա րան, ո րը մե նաշ նոր հային սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու-
թյուն է ի րա կա նաց նում, թե ոչ, և գտն վում է դա տա կան    հա մա կար գից դուրս՝ որ պես ոչ մի այն 
մաս նա գի տաց ված, այլև հա տուկ մար մին։ Այս հա մա կար գը գոր ծում է Բո լի վի ա յում, Չի լի ում, 
Կո լում բի ա յում, Էկ վա դո րում, Գվա տե մա լա յում և Պե րու ում։ Ե րկ րորդ մո դե լը դա տա կան   իշ-
խա նու թյան մեջ մաս նա գի տաց ված մարմ ի հա մա կարգն է։ Այն պաշտ պա նում է այն սկզ բուն-
քը, որ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան մար մի նը մաս նա գի տաց ված մար մին է, բայց 
ներդր ված դա տա կան    հա մա կար գում։ 

Այս հա մա կար գը նե րա ռում է Սալ վա դո րը, Կոս տա Ռի կան, Նի կա րա գու ան, Պա րագ-
վայը և Վե նե սու ե լան։ Եր րորդ մո դե լը ոչ մաս նա գի տաց ված դա տա կան    մար մին նե րին սահ-
մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյուն նե րի հա մա կարգն է: Այս 
ե րկրնե րում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը, ը ստ հե ղի նա կի, ֆունկ ցի ո նալ և ի նս-
տի տու ցի ո նալ մի ա խառն ված է սո վո րա կան ար դա րա դա տու թյան հետ։ Պ.Պե րես Թրեմփսը 

14 Perez Tremps P., La Justicia Constitucional en la Actualidad. Especial Referencia a America Latina // Revista brasileira 
de direito constitucional, v. 1, n. 1, 2003.
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եր րորդ մո դե լի ե րկր նե րին ան դրա դար ձել է Ար գեն տի նային, Բրա զի լի ային, Մեք սի կային, 
Պա նա ման, Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյա նը և Ու րուգ վային։ Բրա զի լի ա յում սահ մա նադ րա-
կան վե րահսկո ղու թյու նը վս տահ ված է մի այն դաշ նային գե րա գույն դա տա րա նին, ո րն ու նի 
նաև այլ լի ա զո րու թյուն ներ, սա կայն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան չէ։ 

Պ. Պե րես Թրեմփ սը ա ռան ձին նշում է, որ նախ, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան 
ի րա կա նա ցու մը մաս նա գի տաց ված մարմ ի կող մից չի նշա նա կում, որ այլ դա տա կան    մար-
մին նե րը, հատ կա պես Գե րա գույն դա տա րա նը կամ տրի բու նա լը, չու նեն սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն (օ րի նակ, Նի կա րա գու ա յում և Պա-
րագ վա յում): Ե րկ րորդ, նույ նիսկ եր րորդ խմ բի ե րկր նե րում, որ տեղ չկան սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տու թյան մաս նա գի տաց ված մար մին ներ, մի տում կա, որ դա տա կան   իշ խա նու-
թյան բարձ րա գույն մար մին նե րը մաս նա գի տա նան որ պես սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա-
տու թյան մար մին ներ15: 

Հարկ է նշել, որ ե րկ րորդ մո դե լը (դա տա կան   իշ խա նու թյան մեջ մաս նա գի տաց ված մարմ-
նի հա մա կար գը), ո րը տր վել է Պ. Պե րես Թրեմփ սի կող մից, գործ նա կա նում կրկ նում է նրա 
եր րորդ մո դե լը (ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րի կող մից սահ մա նադ րա կան ար-
դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման հա մա կար գը) ո րոշ ան նշան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

 Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը Ռու սաս տա նում ի հայտ ե կավ մի այն ան ցյալ 
դա րի 90-ա կան թվա կան նե րին՝ Ա մե րի կա յում և Եվ րո պա յում այս ի նս տի տու տի ի հայտ գա լուց 
բա վա կան ժա մա նակ ան ց։

Ս. Վ. Տա րա դո նո վը և Դ. Ս. Պետ րեն կոն « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քի վրա մի ջազ գային և ար տա քին ազ դե ցու թյան ո րոշ աս պեկտ ներ» հոդ վա ծում դի-
տար կում է 90-ա կան նե րից ի վեր Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում սահ մա նադ րա կան վե րահս-
կո ղու թյան ձևա վո րու մը և դրա վրա ար տա քին մե խա նիզմ ե րի, մո դել նե րի և մի տում ե րի ազ-
դե ցու թյու նը: 

Մաս նա վո րա պես, հե ղի նակ նե րը գրում են, որ 90-ա կան նե րի սկզ բին շատ սուբյեկտ ներ 
փոր ձար կել են սահ մա նադ րա կան ոչ դա տա կան    վե րահս կո ղու թյան ֆրան սի ա կան մո դե լը, 
ո րը, ը ստ հե ղի նակ նե րի, սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյունն է։ 90-ա կան նե րի կե սե րին 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ո րոշ բաղ կա ցու ցիչ սուբյեկտ նե րում ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րան ներն ի րա կա նաց նում է ին սահ մա նադ րա կան վե րա նայ ման լի ա զո րու թյուն ներ, ին-
չը ա կն հայ տո րեն հա մա պա տաս խա նում է սահ մա նադ րա կան վե րա նայ ման ա մե րի կյան մո-
դե լին: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, 1996 թվա կա նի « Դա տա կան    հա մա կար գի մա սին» ՌԴ դաշ նային օ րեն-
քը սահ մա նեց սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան (ա վստ րի ա կան) մո դե լը 
ի նչ պես դաշ նային, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ նե րում: Ս. Վ. Տա րա դո նո վը և 
Դ. Ս. Պետ րեն կոն նման ո րո շու մը կա պում են սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան մո դել-
նե րի ներգ րավ ման հետ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հա մա կար գեր (ըն տա նիք ներ), այս 
դեպ քում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան մո դե լը հա մա պա տաս խա-
նում է ռո մա նո-գեր մա նա կան ի րա վա կան հա մա կար գին16: 

15 Perez Tremps P., La Justicia Constitucional en la Actualidad, Especial Referencia a America Latina // Revista brasileira 
de direito constitucional, v. 1, n. 1, 2003.
16 Тарадонов С .В., Петренко Д. С., Некоторые аспекты международного и зарубежного влияния на конституционное 
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Չ նա յած դրան, հե ղի նակ նե րը Ռու սաս տա նի սուբյեկտ նե րի հա մար սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տու թյան ա մե րի կյան մո դե լի ո րո շա կի ա ռա վե լու թյուն են տես նում։ Ս. Վ. Տա րա-
դո նո վը և Դ. Ս. Պետ րեն կոն նաև հա մե մա տա կան    վեր լու ծու թյուն են ան ցկաց րել Ռու սաս տա-
նում և Գեր մա նի ա յում սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գե րի վե րա բե րյալ և 
պար զել, որ դրանք հիմ ա կա նում նույնն են, ու ս տի սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան 
ռու սա կան հա մա կար գը ի նչ-որ ի մաս տով կա րե լի է ան վա նել սահ մա նադ րա կան վե րահս կո-
ղու թյան գեր մա նա կան մո դել: Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան եվ րո պա կան և ա մե րի-
կյան մո դել ներն ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ի րենց ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը։ 

Ար դա րու թյան հա մար պետք է նշել, որ ա մե րի կյան մո դե լում ակ տի հա կա սահ մա նադ րա-
կա նու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը ի սկզ բա նե մի այն պար տա դիր են գոր ծի կող մե րի հա-
մար, ո րոն ցում բարձ րաց վել է հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը, բայց ե թե գոր ծը հաս-
նի Ա ՄՆ Գե րա գույն դա տա րան, նրա ո րո շու մը դառ նում է ը նդ հա նուր առ մամբ պար տա դիր: 
Այ սինքն՝ դա տա կան    սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րի ո րո շում ե րի ը նդ-
հա նուր պար տա դիր բնույթն առ կա է Ա ՄՆ հա մա կար գում, սա կայն ու նի կա տար ման բարդ 
ըն թա ցա կարգ՝ հա մե մա տած եվ րո պա կան մո դե լի։ 

Ինչ վե րա բե րում է Ա ՄՆ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան մո դե լի ա ռա վե լու թյուն-
նե րին և թե րու թյուն նե րին, Է. Է. Ժե րեբ ցովն իր « Դա տա կան    վե րահս կո ղու թյան ձևա վո րում 
ու զար գա ցում Ա ՄՆ-ու մ» հոդ վա ծում հե ղի նա կը ան դրա դառ նում է այս մո դե լի թե րու թյուն նե-
րին. 

•	 դա տա կան    գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյու նը, 
•	 պար տա դիր ո րո շում մի այն կող մե րի հա մար, 
•	 ընդ հա նուր պար տա դիր բնույ թի ո րո շում կա յաց նե լու բար դու թյու նը, 
•	 տար բեր դա տա րան նե րի կող մից սահ մա նադ րու թյան հա կա սա կան մեկ նա բա նու թյուն-

նե րի հնա րա վո րու թյու նը։ 
Չ նա յած ա մե րի կյան մո դե լի թե րու թյուն նե րի նման ըն դար ձակ ցան կին, այն ու նի նաև մի 

շարք ա ռա վե լու թյուն ներ: Ս. Վ. Տա րա դո նո վը և Դ. Ս. Պետ րեն կոն ը նդ գծում են սահ մա նադ-
րա կան ար դա րա դա տու թյան ա մե րի կյան մո դե լի ո րոշ ա ռա վե լու թյուն ներ Ռու սաս տա նի հա-
մար, սա կայն պայ մա նով, որ այդ մո դե լը պետք է կի րառ վի ֆե դե րա ցի այի սուբյեկտ նե րում, 
ո րի դեպ քում նման ա ռա վե լու թյուն նե րը կօգ նեն. 

•	 « լու ծել կադ րե րի հա մալր ման խն դիր նե րը՝ մր ցու թային հի մունք նե րով մար զե րում սահ-
մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը ներգ րա վե լով փոր ձա ռու, պրո ֆե սի ո նալ 
դա տա վոր նե րի,

•	  խու սա փել սահ մա նադ րա կան (կա նո նադ րա կան) դա տա րան նե րի և ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րան նե րի միջև կրկ նու թյու նից, մր ցակ ցու թյու նից, ի րա վա սու թյուն նե րի բա-
խու մից,

•	  սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյու նը նյու թա պես հա սա նե լի դարձ նել սուբյեկտ-
նե րին, քա նի որ դրա ֆի նան սա վո րու մը կի րա կա նաց վի դաշ նային ի րա վուն քի հար ցե րի վրա, 

•	 հաշ վին և չի պա հան ջի ծախ սեր մար զե րի բյու ջե տային մի ջոց նե րից թան կար ժեք դա-

правосудие Российской Федерации // Государство и право, 2007, № 3, стр. 57.
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տա կան   են թա հա մա կար գի գոր ծարկ ման հա մար,
•	  ստեղ ծել սահ մա նադ րա կան (կա նո նադ րա կան) ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող 

ստո րա դաս դա տա րան նե րի ո րո շում ե րի վե րա նայ ման ըն թա ցա կար գային մե խա նիզմ եր, 
•	 սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյու նը դարձ նել հա մա տա րած և փաս տա ցի պար տա-

դիր՝ ֆե դե րա ցի այի բո լոր սուբյեկտ նե րի հա մար,
•	  սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան գոր ծու նե ու թյու նը հնա րա վո րինս հե ռու տե-

ղա փո խել քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տից,
•	  սահ մա նադ րա կան (կա նո նադ րա կան) ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը հարս-

տաց նել դա տա կան   ողջ հա մա կար գի պրակ տի կայի փոր ձով»17։ 
Ե. Ժե րեբ ցո վան իր «Եվ րո պա կան մո դե լի սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան մար-

մին նե րի պար բե րա կա նաց ման և գոր ծու նե ու թյան մա սին» հոդ վա ծում դի տար կում է սահ մա-
նադ րա կան մո դե լը եվ րո պա կան տար բեր ե րկր նե րի օ րի նա կով, ի նչ պես նաև խո սում է եվ րո-
պա կան մո դե լի դրա կան հատ կա նիշ նե րի մա սին, ի նչ պի սիք են « նա խա ձեռ նու մը». սահ մա-
նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան ըն թա ցա կար գը զգա լի թվով նա խա ձեռ նու թյամբ (և ոչ մի այն 
ան հատ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ, ան ձանց ի նչ պես սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան 
ա մե րի կյան մո դե լում). դեպ քե րի ա րագ շր ջա դար ձային ժա մա նակ ներ, պար տա դիր  ո րո շում 
ի րա վուն քի բո լոր սուբյեկտ նե րի հա մար (և ոչ մի այն կող մե րի հա մար, ի նչ պես սահ մա նադ րա-
կան վե րահս կո ղու թյան ա մե րի կյան մո դե լում)»18։ 

Հարկ է նշել, որ սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան եր կու մո դել նե րում էլ կան ա ռա-
վե լու թյուն ներ ի նչ պես դաշ նային մա կար դա կի, այն պես էլ սուբյեկտ նե րի մա կար դա կի հա-
մար։ Իմ կար ծի քով, մո դել նե րից մե կը չպետք է մի ակ ճիշ տը հա մա րել, այլ սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի կազ մա կերպ ման գոր ծում պետք է օգ տա գոր ծել տար բեր 
մո դել նե րի տար րեր՝ հաշ վի առ նե լով պե տու թյան, սուբյեկտ նե րի առ կա ի րո ղու թյուն նե րը և 
բնու թագ րե րը՝ պե տու թյու նը, ի րա վուն քի հա մա կար գը և այլ գոր ծոն ներ։ 

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից աշ խար հում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա-
կար գե րը տար բեր աս տի ճա նի ո րո շա կի ու թյամբ կա րող են վե րագր վել ի րա վա գի տու թյան մեջ 
հաս տատ ված մո դել նե րից մե կին՝ ցր ված (ա մե րի կյան), կենտ րո նաց ված (եվ րո պա կան) կամ 
պի րե նյան (հա րա վա մե րի կյան): Այ նու ա մե նայ նիվ, նկատ վում է այս մո դել նե րի սեր տաճ ման, 
դրանց տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի ներդր ման, ի նչ պես նաև սահ մա նադ րա կան ար դա րա-
դա տու թյան խա ռը հա մա կար գի կի րառ ման մի տում: Այս մի տու մը մի ան գա մայն բնա կան փուլ 
է հա մաշ խար հային սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան զար գաց ման մեջ։ 

Annotation. One of the most important preconditions for supremacy is the deprivation of the supremacy of the 
basic law of foreign parties, constitutions, which are mediated by the control of the constitutional judiciary.

Constitutional constipation is not an experiential influence, and the result is the development of power, a consequence, 
therefore undeniable, of which there are two constitutional models: centralized / European / decentralized /American/.

Constitutional Court in the Republic of Armenia has a Constitutional Court.

17 Тарадонов С. В., Петренко Д. С., Некоторые аспекты международного и зарубежного влияния на конституционное 
правосудие Российской Федерации // Государство и право, 2007, № 3 стр. 93.
18 Жеребцова Е. Е., Становление и развитие судебного конституционного контроля в США // Вестник Саратовской 
государственной академии права, 2009, № 6, стр.45
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Аннотация. Одной из важнейших предпосылок верховенства права является обеспечение верховенства ос-
новного закона страны, Конституции, которое осуществляется посредством контроля конституционного правосу-
дия.

Конституционная юстиция не искусственное явление, а результат развития государства, следствие, поэтому 
неудивительно, что существуют две конституционные модели: централизованная/европейская/децентрализован-
ная /американская/.

Конституционное правосудие в Республике Армения осуществляет Конституционный суд.

 Բա նա լի բա ռեր  Սահ մա նադ րու թյուն, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն, սահ մա նադ րա կան վե րահս-
կո ղու թյուն, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան մո դել ներ։ 

Keywords: Constitution, constitutional law, constitutional control, models of constitutional law.
Ключевые слова: Конституция, конституционное правосудие, конституционный контроль, модели 

конституционного правосудия.

Ն. Ստե փա նյան - ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի աս պի րանտ, Բարձ-
րա գույն դա տա կան խորհր դի աշ խա տա կազմ. Դա տա կան դե պար տա մեն տի դա տա կան կար գադ րիչ նե րի ծա ռա-
յու թյան վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նում ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող բաժ նի դա տա կան կար գադ րիչ, ար դա-
րա դա տու թյան ա վագ սեր ժանտ, Էլ. հաս ցե՝ stepanyan-norayr@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 28.04.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 28.04.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
ի րավ. գիտ. դոկ., պրո ֆե սոր Գ. Սա ֆա րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:
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PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION OF EVIDENCE OF LEGAL 
SIGNIFICANCE IN THE ARTSAKH REPUBLIC

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 

АРЦАХ

ԼՂՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծով քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը, և քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րի շար քում (նույն օ րենսգր քի 14-րդ հոդ ված) ը նդ-
գրկ վել նաև ի րա վուն քը ճա նա չե լը: 

Վ կա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րից, ո րոնք ա ռաջ նային են (դա տա վա րա կան ի րա վուն քը 
կոչ ված է ծա ռայե լու նյու թա կան նոր մի պա հանջ նե րի ի րա գործ մա նը), հետ ևում է, որ յու րա-
քան չյուր մար դու ի րա վունք է վե րա պահ ված իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
և/ կամ իր օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար դի մել դա տա կան պաշտ պա նու թյան: 

Դա տա վա րա գի տու թյան մեջ հա տուկ վա րույ թը բնո րոշ վում է ի բրև ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի գոր ծու նե ու թյան տե սակ, գոր ծե րի քն նու թյան այն պի սի դա տա վա րա կան կարգ, ո րը, 
ի րա վուն քի մա սին դա տա րա նին են թա կա վե ճի բա ցա կա յու թյամբ, ո ւղղ ված է քա ղա քա ցի նե-
րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի օ րեն քով պահ պան վող և ի րա վա կան բնույթ ու նե ցող շա հե րի 
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պաշտ պա նու թյա նը1: 
Ե՛վ նախ կին, և՛ գոր ծող քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյունն ան ձանց 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցային վա րույթ նե րի գոր ծե րից բա ցի՝ դա տա րա նի ի րա-
վա սու թյանն է հանձ նել նաև հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րի քն նու թյունն ու լու ծու մը, այդ թվում՝ 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման գոր ծե րը: Նշ ված գոր-
ծերն ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քա նի որ դրան ցով դա տա կան քն նու թյան 
ա ռար կա են հան դի սա նում և պաշտ պա նու թյան են թա կա են ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան 
ան ձանց օ րեն քով պահ պան վող տար բեր ի րա վունք ներ (շա հեր), հետ ևա բար, դրանք տար բեր 
են նաև ի րենց բնույ թով: Հենց պաշտ պա նու թյան են թա կա ի րա վունք նե րի (շա հե րի) բնույ թով 
և ի րա վուն քի մա սին վե ճի բա ցա կա յու թյամբ էլ պայ մա նա վոր ված է նմա նօ րի նակ գոր ծե րի 
հա րուց ման, քն նու թյան և դա տա վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև դրան-
ցով կա յաց ված դա տա կան ո րո շում նե րի կա տար ման կար գը: Այս տեղ խոս քը վե րա բե րում է ոչ 
թե վե ճի բա ցա կա յու թյանն ը նդ հան րա պես, այլ դա տա կան մար մին նե րի քն նու թյանն օ րեն քով 
հանձն ված ի րա վուն քի մա սին վե ճի բա ցա կա յու թյա նը:

Պ րակ տի կա յում հա ճախ խն դիր ներ են ա ռա ջա նում ի րա վուն քի մա սին վե ճի առ կա յու թյան 
ո րոշ ման հար ցում, ո րը բա ցա ռում է տվյալ փաս տի հաս տա տու մը: Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, 
կար ծում ե նք, ար ժե հաշ վի առ նել, որ փաս տի մա սին վե ճի առ կա յու թյունն ի րա վուն քի մա սին 
վե ճի առ կա յու թյուն չէ, և դրա հա մար ո րո շա կի փաս տի հեր քու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
ա ռան ձին վա րույ թի շր ջա նա կում: Այ սինքն, պետք է դա տաքն նու թյան ըն թաց քում տար բե րել 
փաս տի վի ճար կում ի րա վուն քի մա սին վե ճից: Օ րի նակ, պատ կան մարմ նի կող մից տրված 
տե ղե կանքն այն մա սին, որ իր տվյալ նե րով ան ձը չի գտն վել մա հա ցա ծի խնամ քին, չի բա ցա-
ռում դա տա կան կար գով նրա խնամ քին գտն վե լու հնա րա վոր փաս տի հաս տա տու մը: Կամ, 
ար խի վային տե ղե կանքն այն մա սին, որ ար խի վում չեն պահ պան վել ան ձի՝ տվյալ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում աշ խա տած լի նե լու մա սին տվյալ նե րը, չի բա-
ցա ռում նման փաս տի հաս տա տու մը դա տա կան կար գով: Ըն դա մե նը, պետք է նման տե ղե-
կանք նե րը գնա հա տել ԼՂՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ նաև՝ 
ՔԴՕ) 49-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով: Ի սկ ե թե փաս տի մա սին վե ճը վեր է ած վում ի րա վուն քի 
մա սին վե ճի, ա պա նրա լու ծու մը պետք է ի րա կա նաց նել հայ ցային վա րույ թով, ո րի մա սին դա-
տա րա նը պար զա բա նում է կող մե րին՝ դի մու մը թող նե լով ա ռանց քն նու թյան:

 Հա տուկ վա րույ թին բնո րոշ են մի շարք դա տա վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
ո րոն ցով այդ վա րույ թը տար բեր վում է հայ ցային վա րույ թից: Ա մե նաէ ա կան տար բե րու թյունն 
այն է, որ հա տուկ վա րույ թում բա ցա կա յում է նյու թաի րա վա կան վե ճը, քա նի որ դի մողն այլ 
ան ձանց որ ևէ նյու թաի րա վա կան պա հանջ չի ներ կա յաց նում: Նյու թաի րա վա կան վե ճի բա-
ցա կա յու թյունն իր հեր թին պայ մա նա վո րում է մյուս տար բե րու թյուն նե րը: Ո րոշ դեպ քե րում էլ 
նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կա յու թյու նը և վա րույ թի սխալ ը նտ րու թյունն ա կն հայտ է լի նում 
հենց ի սկզ բա նե: Ո ւս տի, մեր կար ծի քով, ճիշտ կլի ներ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե-
ցող փաս տե րի հաս տատ ման կամ ը ստ ներ կա յաց նո ղի ու օր դե րային կորց րած ար ժեթղ թով 
հա վաստ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում ներն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու 
հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սել նաև գոր ծի հա րուց ման փու լում: Հարցն այդ պես է կար գա վոր-

1 Պետրոսյան Ռ. Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Երևանի համալսարան հրատարակչություն, 
2007 թ., էջ 303:
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ված նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 263-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սում:

 Հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րը ոչ մի այն տար բեր վում են ը նդ հա նուր հայ ցային վա րույ թի գոր-
ծե րից, այլև մի մյան ցից՝ թե՛ ի րենց քն նու թյան կար գով, թե՛ ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րով:

«Ի րա վա բա նա կան փաս տերն օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վի ճակ ներ (հան գա մանք ներ) 
են, ո րոնք հիմք են հան դի սա նում կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման, փո փոխ-
ման, դա դար ման հա մար»2:

Չ նա յած նրան, որ գոր ծող օ րենսդ րու թյունն ան ձանց ի րա վունք նե րի հիմք հան դի սա-
ցող ի րա վա բա նա կան փաս տե րի մե ծա մաս նու թյան ձևա կերպ ման, վա վե րաց ման փաս-
տաթղթային կարգ է սահ մա նել, այ նո ւա մե նայ նիվ, պրակ տի կա յում քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ 
շա հագր գիռ ան ձը տվյալ փաս տը հաս տա տող պատ շաճ փաս տաթղ թե րը չու նի և զրկ ված է 
դրանք այլ կար գով ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Հետ խորհր դային ե րկր նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը նմա նօ րի նակ վա րույթ-
նե րով գրե թե նույն մո տե ցում են ցու ցա բե րում: Կար գա վո րող դա տա վա րա կան նորմ ու նի 
նույն վեր նա գի րը՝ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման վե րա-
բե րյալ դա տա րա նի կող մից քնն վող գոր ծեր: Սահ մա նում են նույ նա կան փաս տե րի հաս տատ-
ման ցանկ, ո րոնք վե րա բե րում են ան ձանց ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, ան ձի ու րի-
շի խնամ քի տակ գտն վե լու, ծնն դյան, որ դեգր ման, ա մուս նու թյան, ա պա հար զա նի և մահ վան 
գրանց ման, ան ձի՝ ո րո շա կի ժա մա նա կում և ո րո շա կի հան գա մանք նե րում մահ վա նը, ե թե քա-
ղա քա ցի ա կան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րը մեր ժում են մահ վան գրան ցու մը, ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու և ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի, դժ բախտ պա տա հա րի, ի րա վունք սահ-
մա նող փաս տաթղ թե րի պատ կա նե լի ու թյան փաս տե րի հաս տատ մա նը: 

 Կար ևոր է մեկ նա բա նել, թե ի նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում փաս տա թուղ թը: Ի րա վա բա նո-
րեն « փաս տա թուղթ» եզ րույ թի տակ հաս կաց վում է գրա վոր կամ պաշ տո նա պես ըն դուն ված, 
ձևա կերպ ված ակ տը, ո րով ըն դուն վում է ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո ւս տի նաև՝ ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ այդ փաս տի հետ կապ ված գույ քային կամ ան ձնա կան ի րա-
վուն քը կամ շա հը: Վեր ջին նե րիս ծա գու մը, փո փո խու մը և դա դա րու մը կախ ված է այդ փաս-
տաթղթի բո վան դա կու թյու նից: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, Ո ւկ րաի նայի Հան րա պե-
տու թյան, Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան, Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րը քն նարկ վող հար ցում ու նեն գրե թե նույն մո տե ցու մը (նաև՝ 
բա ցա ռու թյուն նե րի մա սով3): 

Այս տեղ տար բեր մո տե ցում ներ են ցու ցա բեր վում ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման ցան կը սպա ռիչ լի նե լու կամ չսահ մա նա փա կե լու հար ցում: 
Նշված բո լոր ե րկր նե րը (բա ցի Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան) սահ մա նում են օ րեն քով նա-
խա տես ված ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ փաս տե րի հաս տատ ման դա տա-
կան ի րա վա սու թյուն ևս: Օ րի նակ, ՀՀ ՔԴՕ 237-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը՝ ի հա վե լու մը վե րը 
նշ ված փաս տե րի, ի սկ ԼՂՀ ՔԴՕ 173-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 10-րդ կե տը, ՌԴ ՔԴՕ 264-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 10-րդ կե տը, ԲՀ ՔԴՕ 364-րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար բե րու թյունն օգ-

2 Արզումանյան Գ. Մ., «Իրավունքի մասին վեճը», «Դատական իշխանություն», 2012 թ. 8-9, էջ 41:
3 Большой юридический словарь, Москва, «Издательский дом» ИНФРА-М, 1993 г., с. 731.
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տա գոր ծում են «ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ փաս տեր» եզ րույ թը: Վրաս-
տա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծը դա տա րա նի ի րա վա-
սու թյանն է հանձ նում մի այն կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի 
հաս տա տու մը՝ ան ձանց ազ գակ ցա կան կա պի, ան ձի ու րի շի խնամ քի տակ գտն վե լու, հայ-
րու թյան, ա մուս նու թյան, ա մուս նա լու ծու թյան, որ դեգր ման, ան վան, ազ գան վան փո փոխ ման, 
փաս տա թուղթն ան ձին պատ կա նե լի ու թյան, ե թե դրա նում նշ ված ա նու նը, ազ գա նու նը կամ 
հայ րա նու նը չի հա մա պա տաս խա նում տվյալ ան ձի ան ձնագ րում կամ ծնն դյան վկա յա կա նում 
նշ ված ան վա նը, ազ գան վա նը կամ հայ րան վա նը4:

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ՔԴՕ 264-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 10-րդ կե տը սահ մա նում 
է. « Դա տա րա նը հաս տա տում է նաև այլ փաս տեր, ե թե դրանք դի մո ղի հա մար կա ռա ջաց-
նեն ի րա վա բա նա կան հետ ևանք ներ»: ՌԴ դա տա կան պրակ տի կայի ու սում նա սի րու թյու նից 
հետևում է, որ այլ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը վե րա բե րում են, մաս-
նա վո րա պես՝ փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վե լուն, փաս տա ցի 
ա մուս նա լու ծու թյան, որ դեգր ման փաս տե րի հաս տատ մա նը՝ նախ կի նում գոր ծող օ րենսդ րու-
թյան հա մա պա տաս խան, Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ժա մա նակ օ կու պաց ված տա րածք-
նե րում գտն վե լու, բռ նա դատ վա ծի կար գա վի ճակ ու նե նա լու վե րա բե րյալ փաս տե րին, ֆա շիս-
տա կան հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում ո րո շա կի ժա մա նակ ո րո շա կի վայ րում գտն վե-
լուն, մշտա պես ՌԴ տա րած քում բնակ ված լի նե լուն, ո րը կբե րի ՌԴ քա ղա քա ցի ու թյան փաս տի 
հաս տատ մա նը, Չեռ նո բի լի ա տո մա կա յա նի վթա րի հետ ևանք նե րի վե րաց ման աշ խա տանք-
նե րին մաս նակ ցած լի նե լու փաս տե րի հաս տատ մա նը5: 

Ուկ րաի նայի 2017 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՔԴՕ 256-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը նա խա-
տե սում է, որ դա տա կան կար գով կա րող են հաս տատ վել նաև այլ ի րա վա բա նա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր այն պայ մա նով, որ օ րեն քով այլ կարգ սահ ման ված չէ դրանց 
վե րա կանգն ման հա մար6:

 Պետք է նկա տել, որ նշ ված ե րկր նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը նույ նա կան է նաև 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման նե րի նա խա տես ման ա ռու մով, ո րոնք հան գեց նում են հետ ևյա լին.

-  օ րեն քի հա մա ձայն՝ այդ պի սի փաս տերն ա ռա ջաց նում են ի րա վա բա նա կան հետևանք-
ներ, այ սինքն՝ դրան ցից կախ ված են քա ղա քա ցի նե րի ան ձնա կան կամ գույ քային 
ի րա վունք նե րի ծա գու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը, 

-  գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ դրանց հաս տատ ման այլ կարգ, 
-  դի մո ղը այլ հնա րա վո րու թյուն չու նի ստա նա լու կամ վե րա կանգ նե լու կորց րած կամ 

ո չն չաց ված փաս տա թուղ թը, ո րը հաս տա տում է ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյան 
փաս տը, 

-  փաս տի հաս տա տու մը կապ ված չէ հե տա գա յում ի րա վուն քի մա սին վե ճի լուծ ման 
հետ: 

Օ րենս դի րը ԼՂՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 31-րդ գլուխն ամ բող-
ջու թյամբ (173-176 հոդ ված ներ) նվի րել է ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի 

4 Նշված բոլոր երկրների օրենսդրությունն արգելում է անձնագրի և զիվորական գրքույկի պատկանելիության 
փաստերի հաստատումը դատական կարգով:
5 Гражданско-процессуальный кодекс Грузии, ст. 312.
6 Խրոպանյուկ Վ. Ն., «Պետության և իրավունքի տեսություն», էջ 375։
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հաս տատ մա նը: Օ րենսգր քի 173-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. 
«1. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը հաս տա տում է այն փաս տե րը, ո րոն ցից կախ ված է քա-

ղա քա ցի նե րի կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց ան ձնա կան կամ գույ քային ի րա վունք նե րի ծա-
գու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը:

2. Դա տա րա նը փաս տե րի հաս տատ ման վե րա բե րյալ քն նում է այն գոր ծե րը, ո րոնք վե-
րա բե րում ե ն՝

1) ան ձանց ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րին.
2) ան ձի՝ ու րի շի խնամ քի տակ գտն վե լուն.
3) ծնն դյան, որ դեգր ման (դս տե րագր ման), ա մուս նու թյան, ա պա հար զա նի և մահ վան 

գրանց մա նը.
4) ան ձի՝ ո րո շա կի ժա մա նա կում և ո րո շա կի հան գա մանք նե րում մահ վա նը, ե թե քա ղա քա-

ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րը մեր ժում են մահ վան գրան ցու մը.
5) ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն և ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րին.
6) դժ բախտ պա տա հա րին.
7) ի րա վունք սահ մա նող փաս տաթղ թե րի պատ կա նե լու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ ան ձնագ րի 

և զին վո րա կան փաս տաթղ թե րի.
8) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գույ քի տի րա պետ մա նը.
9) ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյա նը.
10) ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ փաս տե րին»: 
Ինչ պես տես նում ե նք, ԼՂՀ օ րենս դի րը հա տուկ վա րույ թի կար գով հաս տատ վող ի րա վա-

բա նա կան փաս տե րի սպա ռիչ ցանկ չի նա խա տե սել, սա կայն ը նդ գր կել է ա վե լի տա րած ված 
գոր ծե րի մո տա վոր ցան կը: Նշ ված փաս տե րի հաս տատ մամբ ե րաշ խա վոր վում է ծե րու թյան, 
ա նաշ խա տու նա կու թյան լրիվ կամ մաս նա կի կորս տյան դեպ քում նյու թա կան ա պա հո վու թյուն 
ստա նա լու, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի, ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րի, աշ խա տան քային 
և այլ հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյան ի րա կա նա-
ցումը: 

Իսկ նույն օ րենսգր քի 175-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է այն պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յու-
թյան դեպ քում մի այն դա տա րա նը կա րող է հաս տա տել ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող փաս տը: Այն է. « Դա տա րանն ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը հաս-
տա տում է մի այն այն դեպ քում, ե թե դի մո ղը հնա րա վո րու թյուն չու նի այլ կար գով ստա նա լու 
այդ փաս տը հա վաս տող պատ շաճ փաս տաթղ թեր կամ ան հնար է վե րա կանգ նել կորց րած 
փաս տաթղ թե րը»:

«Ի րա վա բա նա կան փաստ» եզ րույ թը են թադ րում է այն պի սի ի րա վի ճակ, ե րբ առ կա են 
հան գա մանք ներ, ո րոնք ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման, փո փոխ ման կամ դա դար ման 
պատ ճառ են: Դրանք ձևա կերպ վում են ի րա վա կան նոր մի հի պո թե զում: 

Ըստ ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկ տի կամ քից կախ վա ծու թյան հան գա ման քի ի րա վա-
բա նա կան փաս տե րը բա ժան վում ե ն՝

1) մար դու կամ քով ա ռա ջա ցող, բայց հե տա գա յում նրա հս կո ղու թյու նից դուրս ե կող.
2) մար դու կամ քից ան կախ ա ռա ջա ցող և հե տա գա յում նրա հս կո ղու թյա նը չեն թարկ վող 

(ֆորս մա ժոր):
 Մար դու կամ քով վրա հաս նող ի րա վա բա նա կան փաս տերն ի րենց հեր թին բա ժան վում ե ն՝ 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

43

Ա) ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն ներ։ 
Այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք միտ ված են ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 

մտնե լուն: Սրանք ի րենց հեր թին բա ժան վում ե ն՝
1) ի րա վա բա նա կան ակ տեր,
2) ի րա վա բա նա կան ա րարք ներ:
Բ) ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն ներ (ի րա վա խախ տում եր): 
Այն ի րա վա կան փաս տերն են, ո րոնք կհա մար վեն հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:
 Դա տա կան պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ԱՀ դա տա րան նե րը յու-

րա քան չյուր տա րի ա վե լի բազ մաբ նույթ և քա նա կա կան ա ռու մով ա ռա վել շատ դի մում եր են 
ստա նում հա տուկ վա րույ թի կար գով քն նե լու խնդ րան քով, ո րոնց մեծ բա ժի նը վե րա բե րում է 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րին:

Ռ. Պետ րո սյանն իր « Քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պաշտ պա-
նու թյուն» մե նագ րու թյան մեջ նշում է, որ դա տա կան պրակ տի կա յում հնա րա վոր է հա մար վել 
ա մու սին նե րից մե կի մահ վան դեպ քում հաս տա տել չա մուս նա լուծ ված ա մու սին նե րից մե կի մի-
ջոց նե րով տու նը կա ռուց ված լի նե լու, ավ տո մե քե նային կամ հա տուկ գրանց ման են թա կա այլ 
գույ քին տի րա պե տե լու, հայ րու թյան գրանց ման և այլ փաս տե րը, մի ա ժա մա նակ հա վե լել, որ 
դա տա կան պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նից պարզ վել է, որ այլ փաս տե րի հաս տատ ման 
պա հան ջով դա տա րան ներ դի մում եր մուտք չեն գոր ծել7:

 Կար ծում ե նք, օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րի բար դու թյու նը և դրանց ծագ ման, փո փոխ ման կամ դա դար ման հիմք հան դի սա ցող ի րա-
վա բա նա կան փաս տե րի սպա ռիչ թվարկ ման ան հնա րի նու թյու նը, հետ ևա բար նաև ան նպա-
տա կա հար մա րու թյու նը, նա խա տե սել է վե րը վկա յա կոչ ված 173-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 10-րդ 
կե տը, դրա նով ի սկ դա տա րան նե րին ի րա վունք վե րա պա հե լով հաս տա տել ի րա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ փաս տեր: Այս ա ռու մով վկա յա կոչ ված ձևա կեր պում ա վե լի լայն 
կա րող է մեկ նա բան վել, քան ՀՀ ՔԴՕ նույն կար գա վո րում այն տար բե րու թյամբ, որ տվյալ 
նոր մը ձևա կերպ ված է «օ րեն քով նա խա տես ված այլ ի րա վա բա նա կան փաս տեր» եզ րույ թով:

 Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում՝ 2012-2021 թվա կան նե րին, ԱՀ ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րան է մուտք գոր ծել ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի 
հաս տատ ման մա սին 3201 դի մում, ո րոն ցից 2660-ը բա վա րար վել են: Դրան ցից 1159 դի մու մը 
վե րա բե րել է օ րեն քով նա խա տես ված այլ ի րա վա բա նա կան փաս տե րի հաս տատ մա նը, ո րոնց 
մեջ գե րակ շիռ տեղ են զբա ղեց նում աշ խա տան քային ստա ժի հաս տատ ման, ե րե խայի սեր-
ման փաս տի՝ հայ րու թյան ճա նաչ ման, ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման, պայ-
մա նա գի րը կնք ված լի նե լու և այլ պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ դի մում ե րը: 

Պետք է նկա տել, որ աշ խա տան քային ստա ժի հաս տատ ման պա հան ջի քն նու թյան դեպ-
քում դա տա րա նը նախ պար տա վոր է պար զել, որ այլ կար գով ան ձը չի կա րող ստա նալ պատ-
շաճ փաս տա թուղթ, ի սկ այդ փաս տաթղ թե րի ցան կը նա խա տես ված է « Պե տա կան կեն սա թո-
շակ նե րի մա սին» ԼՂՀ օ րեն քի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րով: 

Այս պես, նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Մինչև 2014 թվա կա նի հուն վա րի 1-ն ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տան քային ստա ժը հաս տա տող հիմ ա կան փաս տա թուղթն 

7 ГПК Украина, ст. 256, Киев, 2017 г.
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աշ խա տան քային գր քույկն է կամ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
սահ մա նած այլ փաս տա թուղ թը, 1995 թվա կա նի հուն վա րից մինչև 2014 թվա կա նի հուն վա-
րի 1-ը՝ նաև սո ցի ա լա կան վճար ներ կա տա րե լը կամ աշ խա տա վարձ ստա նա լը հաս տա տող 
փաս տա թուղ թը, բա ցա ռու թյամբ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
սահ մա նած դեպ քե րի:

 Սո ցի ա լա կան վճար ներ կա տա րե լը և աշ խա տա վարձ ստա նա լը հաս տա տող փաս-
տաթղթե րի վա վե րա պայ ման նե րը սահ մա նում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը:

2. 2014 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի աշ խա տան քային 
ստա ժը հաս տատ վում է սույն օ րեն քով սահ ման ված տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րառ ված 
տվյալ նե րի հի ման վրա»:

 Հետ ևա բար, մեր կար ծի քով, այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ շա հագր գիռ ան ձի աշ խա տան-
քային գր քույ կում պատ շաճ կար գով լրաց ված է վի ճե լի ժա մա նա կա հատ վա ծին վե րա բե րող 
կամ վի ճե լի պաշ տոն զբա ղեց նե լու մա սին աշ խա տան քի ըն դու նե լու հրա մա նը, ի սկ կեն սա թո-
շա կային մար մի նը հրա ժար վում է այն որ պես փաստ ըն դու նե լուց, ա պա ան ձն ի րա վունք ու նի 
դի մել դա տա րան ոչ թե հա տուկ վա րույ թի կար գով աշ խա տան քային ստա ժի հաս տատ ման 
պա հան ջով, այլ վար չա կան վա րույ թի կար գով՝ բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ կա յաց նե լու 
պա հան ջով: 

Աշ խա տան քային ստա ժի հաս տատ ման գոր ծե րով դա տա րան նե րը պար տա վոր են հաշ վի 
առ նել, որ մի այն ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ո րո շա կի վայ րում աշ խա տած լի նե լու փաս-
տի հաս տա տու մը բա վա րար չէ, այլ ան հրա ժեշտ է հաս տա տել կամ հեր քել ո րո շա կի մաս նա-
գի տա կան աշ խա տան քային ստա ժի առ կա յու թյու նը, ո րը նա խա տես ված է տվյալ աշ խա տո ղի 
հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րում: Սրա ան հրա ժեշ տու թյունն այն է, որ ո րո շա կի 
աշ խա տանք նե րի կա տա րում աշ խա տո ղին տա լիս է ար տո նյալ պայ ման նե րով կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք8: 

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան հետ պա տե րազ մյան ի րա կա նու թյու նում հազ վա դեպ չեն 
ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ քա ղա քա ցի նե րը չեն հասց րել ի րենց կող մից փաս տա ցի և օ րի նա կան 
հիմ քե րով կա ռուց ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ե ղա նա կով 
ձևա կեր պել ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Խն դիրն ա ռա վել բարդ է, ե րբ տվյալ գույ քը, 
ի նչ պես նաև դրա վե րա բե րյալ բո լոր ի րա վա հաս տա տող փաս տաթղ թե րը մա ցել են բռ նա-
զավթ ված տա րածք նե րում: 

Այս պա րա գա յում ա ռա ջար կում ե նք, որ պես զի դա տա րա նը քն նար կի և լու ծում տա նաև 
այն պի սի հար ցե րին, ո րոնք մինչ օ րս դա տա կան պրակ տի կա յում չեն հան դի պել: Այս պես, 
« Գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մա սին» ԼՂՀ օ րեն քի՝ «Ա վարտ ված շի նու-
թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը» 
վեր տա ռու թյամբ 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ կա ռու ցա պա տո ղի կող մից քա-
ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ար դյուն քում նոր ստեղծ ված շի նու թյուն նե-
րի ն կատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար, սույն օ րեն քով սահ ման ված 
փաս տաթղ թե րից բա ցի, պետք է ներ կա յաց վեն նաև այդ շի նու թյան նա խագ ծային փաս-

8 Պետրոսյան Ռ. Գ., Քաղաքացիների իրավունքների և շահերի դատավարական պաշտպանություն, Երևան, 
«Հայաստան», 1988 թ., էջ 50:
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տաթղթե րի մշակ ման հա մար տրա մադր ված ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ-
րան քը, սահ ման ված կար գով հաս տատ ված շի նու թյան նա խա գի ծը, շի նա րա րու թյան ա վար-
տի ակ տը, հաս ցե նե րի տրա մադր ման ո րո շու մը և չա փագր ման փաս տաթղ թե րը:

Քն նարկ վող օ րի նակ նե րում, նշ ված ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը կամ դրանց պատ շաճ 
վա վե րաց ված կրկ նօ րի նակ ներն օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով ձեռք բե րելն ան հնար լի նե լու պա-
րա գա յում, քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ակ տար բե րա կը հա տուկ վա րույ-
թի կար գով դա տա րան դի մելն է: Մի ա ժա մա նակ, պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել տվյալ դի-
մու մի պա րա գա յում ի րա վուն քի մա սին վե ճի բա ցա կա յու թյա նը: 

Պա տե րազ մի հետ ևան քով Ար ցա խում խն դիր ներ են ա ռա ջա ցել նաև ո րո շա կի ան ձանց 
ըն տա նիք նե րին կամ ա մուս նուն տրա մադր վող պե տա կան ա ջակ ցու թյուն նե րից օ գտ վե լու 
հար ցե րում, այն պա րա գա յում, ե րբ առ կա չէ ա մուս նու թյան գրան ցու մը, ի սկ ԼՂՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ճա նաչ վում է մի այն քա ղա քա ցի ա կան կա-
ցու թյան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րում գրանց ված ա մուս նու թյու նը, հետ ևա բար, մի այն 
գրանց ված ա մուս նու թյունն է ա ռա ջաց նում ի րա վա բա նա կան հետ ևանք ներ: Ա վե լին, «Ար ցա-
խի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող-
ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ վե լու դեպ-
քում շա հա ռու է հա մար վում  զին ծա ռայո ղի ա մու սի նը, այ սինքն՝ այն ան ձը, ու մ հետ գրանց ված 
ա մուս նու թյան մեջ է ե ղել զոհ ված զին ծա ռայո ղը: 

Այս հարցն Ար ցա խյան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ լուծ վել է ԼՂՀ գե րա գույն խորհրդի 
նա խա գա հու թյան 1992 թվա կա նի հու նի սի 16-ի՝ Հ.նխ-0216-1 հրա մա նագ րով, ո րի հա մա ձայն՝ 
ա մու սին նե րից մե կի մահ վան կամ ան հայտ կո րած լի նե լու դեպ քում ճա նաչ վում է փաս տա-
ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյու նը: Հա մա ձայն այդ կար գի՝ 1989 թվա կա նից մինչև ռազ մա-
կան դրու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի ա վար տը, փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ գտն վող ան ձան ցից մե կի մահ վան կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ վե լու դեպ քում, մյուս 
կողմ ի րա վունք ու նի նման փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ լի նե լու փաս-
տի հաս տատ ման հա մար դի մել ժող դա տա րան9: Կար ծում ե նք, որ ներ կա յումս հար ցի լու-
ծու մը կա րող է տր վել դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցով՝ դա տա րան հա տուկ վա րույ թի 
կար գով դի մում ներ կա յաց նե լու ե ղա նա կով: Դի մու մա տուն կա րող է խնդ րել հաս տա տել այն 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ զոհ ված ան ձը 
հան դի սա ցել է իր փաս տա ցի ա մու սի նը, սա կայն ա մուս նու թյու նը չի գրանց վել ՔԿԱԳ մարմ-
նում իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով՝ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի՝ պա տե րազ մի պատ ճա ռով: 
Ճիշտ է, օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ա մուս նու թյու նը ոչ այն քան փաստ է, 
որ քան օ րեն քով սահ ման ված կար գի պահ պան մամբ, այ սինքն՝ դրա գրանց մամբ փո խա դարձ 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն, սա կայն չպետք է ան-
տե սել այն ի րո ղու թյու նը, որ ա մուս նա կան տա րի քի հա սած ան ձինք դի մել են ՔԿԱԳ մար մին-
նե րին ա մուս նու թյան գրանց ման խնդ րան քով, սա կայն ան հաղ թա հա րե լի ու ժի՝ պա տե րազ մի, 
ի սկ այ նու հետև կող մե րից մե կի զոհ վե լու պատ ճա ռով, մինչև այդ պա հը, գտն վե լով փաս տա-
կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, չեն հասց րել գրան ցել ա մուս նու թյու նը: 

9 Օրինակ՝ որպես էլեկտրիկ աշխատած անձի համար կարևոր է հաստատել նաև կարգը կամ զինվորական անձի 
համար՝ մարտական գործողություններին մասնակցած լինելու հանգամանքը և այլն:
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Ն ման ա ռա ջարկ նե րի հա մար հիմք ե նք ըն դու նում այն, որ դի մո ղին իր օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մելն ան հրա ժեշտ է ոչ թե լոկ հա նուն պաշտ պա նու-
թյան, այլ ա պա գա յում սուբյեկ տիվ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ձեռք բե րե լու կամ սուբյեկ-
տիվ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ի րաց ման խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու հա մար: Ի սկ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ոչ մի այն այն ի րա վունքն է, ո րը փաս տա ցի առ կա 
և գրանց ված է, այլ նաև այդ ի րա վուն քի ձեռք բեր ման օ րի նա կան ա կն կա լի քը: Նման դիր քո-
րո շում է ար տա հայ տել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե-
պային ո րո շում ե րով10: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խան 
վճի ռը վկա յա կոչ ված է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2010 թ. հու լի սի 7-ի ՍԴՈ-902 
ո րոշ ման մեջ: Ի սկ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ-723, ՍԴՈ-741, ՍԴՈ-881 ո րո շում-
նե րում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տել է սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու 
նկատ մամբ լե գի տիմ ա կն կա լիք նե րի հիմ քով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը: Ա վե լին, ՍԴՈ-741 ո րոշ ման 8-րդ կե տում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
նշել է. « Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
31-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյուն տրա-
մադրվում է այն ան ձանց, ո ւմ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ար դեն ի սկ ճա նաչ ված է, կամ ով քեր օ րեն քի ու ժով ու նեն սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք 
բե րե լու օ րի նա կան ա կն կա լիք»: 

 Հարկ ե նք հա մա րում նշել նաև, որ ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի ի րա վա բա նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման գոր ծե րի դա տա կան քն նու թյան հա մար սահ մա նել 
դա տա վա րա կան կարճ ժամ կետ ներ կամ նշ ված գոր ծե րը քն նել ա րա գաց ված դա տա վա րա-
կան ըն թա ցա կար գով՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ այս գոր ծե րով չկան հա կա դիր շա հե րով օ ժտ-
ված կող մեր (հայց վոր և պա տաս խա նող), ի նչ պես նաև բա ցա կա յում են հայ ցային վա րույ թի 
հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված դա տա վա րա կան այն պի սի ի նս տի տուտ ներ, ի նչ պի սիք են հայ-
ցից հրա ժար վե լը, պա տաս խա նո ղի կող մից պա տաս խան ներ կա յաց նե լը, հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյուն կն քե լը և այլն: Օ րենս դի րը ՔԴՕ 116-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի «բ» 
են թա կե տով նա խա տե սում է, որ դա տա րա նը կի րա ռում է ա րա գաց ված դա տաքն նու թյուն, 
ե թե եզ րա կաց նում է, որ գոր ծով ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի մա սին հնա րա վոր է եզ-
րա կա ցու թյան հան գել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման հի ման 
վրա ու չկա ի րա վուն քի հետ կապ ված վեճ:

Annotation The main purpose of the article under discussion is to reveal the procedural peculiarities of the cases 
of confirmation of facts of legal significance through special proceedings, the existing problems related to the examination 
of those cases in the Artsakh Republic.

We have also studied the term “facts of other legal significance” and suggested the need for several new ones wich 
is important to the regulation of post-war legal relations. 

Аннотация. Основной целью данной статьи является выявление процессуальных особенностей по делам 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в порядке особого производства, а также выявление 
существующих проблем, связанных с рассмотрением этих дел в Республике Арцах.

10 ԼՂՀ ԳԽՆ, 1993 թ. հուլիսի 16-ի հրամանագիրը, թ. Նխ-0309-1։
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Мы также изучили термин «иные факты, имеющие юридическое значение», и в данном контексте, в связи 
с урегулированием послевоенных правоотношений, предложили необходимость внесения ряда новых фактов, 
имеющих юридическое значение.

 
   
 Բա նա լի բա ռեր - հա տուկ վա րույթ, ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաստ, փաս տա թուղթ, այլ 

ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տա տում, ի րա վուն քի մա սին վեճ, փաս տի վե րա բե րյալ 
վեճ, ի րա վա բա նա կան հետ ևանք:

Keywords: special proceedings, fact of legal significance, document, confirmation of facts of other legal significance, 
dispute over law, dispute over fact, legal consequence.

Ключевые слова: особое производство, факт, имеющий юридическое значение, документ, подтверждение 
иного факта, имеющего юридическое значение, спор о праве, спор о факте, правовые последствия.

Հ. Խա չատ րյան - ԱՀ գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր, էլ. հաս ցե՝ khachatryan-hasmik@mail.ru:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 06.04.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 28.03.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 

ի.գ.թ. Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ Գրե տա Մի քայե լի Ար զու մա նյա նի կող-
մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:
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ՏԱԹ ԵՎԻԿ ՍԱ ՐՈՒ ԽԱ ՆՅԱՆ 
ԵՊՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, 
ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան 
գլ խա վոր ի րա վա բա նի պաշ տո նա կա տար 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF COMPULSORY 
MEDIATION BEFORE APPLYING TO THE COURT IN THE REPUBLIC 

OF ARMENIA

ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СУД В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 
Ի րա վուն քի է ու թյու նը և սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյունն ա մե նից ա ռաջ բա ցա հայտ վում ու 

հս տա կեց վում են ի րա վուն քի սկզ բունք նե րում և գոր ծա ռույթ նե րում1: Ի րա վուն քի սկզ բունք նե-
րը «ե լա կե տային, հիմ ա րար գա ղա փար ներ են, դրույթ ներ, ո րոնք կազ մում են ի րա վուն քի 
ծագ ման, զար գաց ման և գոր ծո ղու թյան բա րո յա կան և ի րա վա կան հիմ քը»2: 

Որ պես ըն թա ցա կար գային գոր ծու նե ու թյան տե սակ՝ հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցը չի կա րող 
կազ մա կերպ վել և հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վել ա ռանց ո րո շա կի սկզ բունք նե րի պահ պան-
ման, ո րոնք ար տա հայ տում են հան րու թյան պատ կե րա ցում ե րը և հաշ տա րա րի օ ժան դա կու-
թյամբ վե ճի լուծ ման կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման հետ կապ ված պա հանջ նե րը (ս տան-

1 Տե՛ս М. И. Байтин, О принципах и функциях права: новые моменты, Правоведение N 3, 2000, ը ստ՝ Д. С. Кула-
пов, Принципы медиации: многообразие подходов к регулированию, Вестник Саратовской государственной юри-
дической академии, N 2 (97), 2014, էջ 47-52:
2 Տե՛ս նույն աշ խա տու թյու նը, էջ 47-52: 
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դարտ նե րը)3:
« Հաշ տա րա րու թյան մա սին» օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու-

թյունն ի րա կա նաց վում է կա մա վո րու թյան, գաղտ նի ու թյան, կող մե րի հա վա սա րու թյան, հաշ-
տա րա րի ան կա խու թյան և ան կողմ ա կա լու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա:

 Պա տա հա կան չէ, որ հաշ տա րա րու թյան սկզ բունք նե րը թվար կե լիս ա ռա ջին հեր թին հի շա-
տակ վում է կա մա վո րու թյու նը: Հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա կար գի հա մար կա մա վո րու թյունն 
ու նի ա ռանց քային նշա նա կու թյուն և շատ դեպ քե րում այն հան դի սա նում է հաշ տա րա րու թյան 
կի րառ ման խթան՝ ա պա հո վե լով գրավ չու թյունն ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ:

 Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քը կա նոն է, հա մա ձայն ո րի՝ հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գի սկիզ-
բը և ա վար տը, ի նչ պես նաև հա մա ձայ նու թյան կն քու մը և կա տա րում ի րա կա նաց վում են բա-
ցա ռա պես հաշ տա րա րու թյան մաս նա կից նե րի կամ քով: Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քը գոր ծում 
է ի նչ պես կող մե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, այն պես է լ՝ հաշ տա րա րի հետ հա րա բե րու-
թյուն նե րում: Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քը նախ ևա ռաջ են թադ րում է հաշ տա րա րու թյան ի րա-
կա նա ցում՝ կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա: Ե րկ րորդ՝ հաշ տա րա րու թյան 
հե տա գա ըն թաց քը շա րու նա կե լը ևս կախ ված է կող մե րի կա մա հայտ նու թյու նից: Եր րորդ՝ կող-
մե րի հա մար փո խա դար ձա բար ըն դու նե լի ո րո շու մը կա յաց վում է ա ռանց որ ևէ ար տա քին մի-
ջամ տու թյան4:

 Հաշ տա րա րու թյան կա մա վո րու թյան սկզ բուն քը, սա կայն բա ցար ձակ բնույթ չու նի և գործ-
նա կա նում ի րաց վում է մա սամբ, ո րի ար դյուն քում ծա գում է կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի սահ-
մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյան և թույ լատ րե լի սահ ման նե րի խն դի րը5:

 Հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րի զար գաց ման սկզբ նա կան փու լում ան հրա ժեշտ է վի ճե-
լի ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րին պար զա բա նել հաշ տա րա րու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը և 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև խթա նել դրա կի րառ ման պրակ տի կան: Այդ նպա տա կով 
թույ լատ րե լի են կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի գոր ծո ղու թյան ո րոշ սահ մա նա փա կում եր, օ րի-
նակ՝ պար տա դիր կար գով հաշ տա րա րի հետ տե ղե կատ վա կան հան դի պում կազ մա կեր պե լու 
ա ռու մով: Մի ա ժա մա նակ, վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րը պետք է պահ պա-
նեն ա ռա ջին ի սկ հան դի պու մից հե տո հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վե լու ի րա վուն քը: Հա կա-
ռակ պա րա գա յում մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ հաշ տա րա րու թյա նը կող մե րի մաս նակ ցու-
թյու նը կա րող է կրել ձևա կան բնույթ՝ հան գեց նե լով գոր ծի քն նու թյան ժամ կետ նե րի ան հիմ 
ձգձգ ման6:

 Հաշ տա րա րու թյու նը որ պես պար տա դիր ըն թա ցա կարգ նա խա տե սելն ա մե նից ա ռաջ 
հե տապն դում է հաշ տա րա րու թյան կի րա ռու թյու նը խրա խու սե լու և դա տա րան նե րի ծան րա-
բեռնվա ծու թյու նը նվա զեց նե լու նպա տակ: Պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան ներդր ման տե-
սան կյու նից ա ռանց քային է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րող նոր մե րի 
հետ մր ցակ ցու թյան հիմ ախն դի րը: Պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան կի րառ ման ար դյու նա վե-
տու թյու նը և ար դա րա ցի ու թյու նը մշ տա պես ե ղել է քն նարկ ման ա ռար կա՝ դա տա կան պաշտ-

3 Տե՛ս Сухова Н. В., Принципы процесса медиации, Вестник Тюменского государственного университета. Социально-
экономические и правовые исследования, N 3, 2013:   
4 Տե՛ս Калашникова С. И., Медиация в сфере гражданской юрисдикции, дис.… канд. юрид. наук, Уральская 
государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2010, էջ 32:
5 Տե՛ս Калашникова С. И., նշ վ. ա շխ., էջ 33:
6 Տե՛ս Калашникова С. И., նշ վ. ա շխ., էջ 34-35:
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պա նու թյան ի րա վուն քի և ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան հետ հա րա բե րակ ցու թյան 
ա ռու մով:

 Պար տա դիր հաշ տա րա րու թյունն ան կաս կած կա րող է նպաս տել դա տա րան նե րի ծան-
րա բեռն վա ծու թյան նվա զեց մա նը, սա կայն հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րի զար գա ցու մը ոչ 
մի այն պետք է ծա ռայի պե տու թյան շա հե րին, այլև հա մա պա տաս խա նի վի ճե լի ի րա վա հա-
րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի շա հե րին: Այս ա ռու մով կող մե րին հաշ տա րա րու թյան դի մե լուն 
հար կադրե լը միշտ չէ, որ կա րող է լի նել ար դյու նա վետ կամ նպա տա կա հար մար՝ հատ կա պես 
այն դեպ քե րում, ե րբ ա կն հայ տո րեն առ կա չեն ե րկ խո սու թյան և հաշ տու թյան եզ րեր:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10-ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա կան և ի րա վա կան բա րե փո խում ե րի 2019-2023 թվա կան նե րի ռազ մա վա րու թյու նը և 
դրա նից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1441-Լ ո րոշ մամբ (այ-
սու հետ՝ Դա տա կան և ի րա վա կան բա րե փո խում ե րի ռազ մա վա րու թյուն) նա խա տես վեց դի-
տար կել ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի (ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, բան կային 
և այլն) վե րա բե րյալ վե ճե րով դա տա րա նի կող մից ան վճար հաշ տա րա րու թյուն նշա նա կե լը 
պար տա դիր դարձ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը: Դա տա կան և ի րա վա կան բա րե փո-
խում ե րի ռազ մա վա րու թյան նշ ված պա հան ջի ի րա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից մշակ վել և հան րային քն նարկ ման է ներ կա յաց վել 
« Հաշ տա րա րու թյան մա սին» օ րեն քում լրա ցում եր և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 
օ րեն քի նա խա գիծ (այ սու հետ՝ նաև Նա խա գիծ)՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ-
տա րա րու թյան ի նս տի տու տի կա յաց ման և զար գաց ման, ի նչ պես նաև դա տա րան նե րի ծան-
րա բեռն վա ծու թյան թեթ ևաց ման հիմ ա վո րում ե րով»7: Նա խագ ծի 1-ին հոդ վա ծով լրաց վող 
2.1-ին կե տի հա մա ձայն՝ «ա մուս նա լու ծու թյան, ե րե խայի բնա կու թյան վայ րի ո րոշ ման, ա լի մեն-
տի (ապ րուս տավ ճար) բռ նա գանձ ման, ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հա մար-
վող գույ քի բա ժան ման, ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման, ե րե խայի մեր ձա վոր ազ-
գա կան նե րի՝ ե րե խայի հետ շփ վե լու ար գելք նե րը վե րաց նե լու, ե րե խայի տե սակ ցու թյան կարգ 
սահ մա նե լու, ա մուս նա կան պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով   
նախ քան դա տա րան դի մե լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը պար տա դիր է»: Մի ա ժա մա-
նակ, նա խագ ծով նա խա տես վում է, որ « նախ քան դա տա րան դի մե լը կող մե րը կա րող են չդի-
մել պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան այն դեպ քում, ե րբ`

1) կող մե րից որ ևէ մե կը պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վել Ըն տա նի քում բռ նու թյան 
կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու թյան և ըն տա-
նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյան մի ջոց նե րից որ ևէ մե կով՝ ան կախ այդ ան ձի կան խար գե լիչ հաշ վառ ման վերց-
ված լի նե լու կամ հաշ վա ռու մից հան ված լի նե լու հան գա ման քից.

2) կող մե րից մե կը օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել է ան հայտ բա ցա կայող կամ 
ան գոր ծու նակ, գտն վում է կա լան քի տակ կամ ա զա տազրկ ման կամ ա զա տու թյան սահ մա նա-
փակ ման այլ ձևով պա տիժ է կրում»:

 Մի ա ժա մա նակ, Նա խագ ծին կից ներ կա յաց ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում լրա ցում եր և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա-

7 Տե՛ս «Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք»՝ https://www.e-draft.am/projects/3897 
14.03.2022թ. դրությամբ:
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սին» օ րեն քի նա խագ ծի 2-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վում է օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծը լրաց նել 
նոր՝ 8-րդ մա սով՝ հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ.

«Ե թե օ րեն քով նա խա տես ված է մինչև դա տա րան դի մե լը պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան 
ի րա կա նաց ման պա հանջ, ա պա ան կախ գոր ծի ել քից դա տա կան ծախ սե րը լրիվ դր վում են 
գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, ո րը հրա ժար վել  կամ խու սա փել է մաս նակ ցել հաշ տա-
րա րու թյա նը»: 

Այս պի սով, ա ռա ջարկ վում է նա խա տե սել, որ վե րը թվարկ ված ըն տա նե կան գոր ծե րով 
նախ քան դա տա րան դի մե լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը պար տա դիր է՝ բա ցա ռու-
թյուն սահ մա նե լով մի այն ըն տա նե կան բռ նու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ-
ված լի նե լու դեպ քե րի, ի նչ պես նաև այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով 
պայ մա նա վոր ված առ կա է հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման ան հնա րի նու թյուն: Ը նդ ո րում, 
նախ քան դա տա րան դի մե լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման պար տա դիր պա հանջ նա-
խա տես ված լի նե լու պա րա գա յում դա տա րանն ի րա վա սու է ան կախ գոր ծի ել քից դա տա կան 
ծախ սե րը լրիվ դնել գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, ո րը հրա ժար վել  կամ խու սա փել է 
մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված է մինչև 
դա տա րան դի մե լը կող մե րի միջև առ կա վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կարգ, վե ճը 
կա րող է հանձն վել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի քն նու թյան այն ար տա դա տա կան կար գով 
լու ծե լուն ու ղղ ված օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեռ նար-
կե լու օր վա նից ե րե սուն օ րա ցու ցային օր հե տո, ե թե այլ կարգ կամ ժամ կետ սահ ման ված չէ 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Նշ ված հոդ վա ծի ու սում ա սի րու թյու նից բխում է, որ օ րենսդ րի 
կող մից հս տակ չեն տա րան ջատ վել վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կար գը և ար տա-
դա տա կան կար գը: Այս պես՝ վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կար գը նե րա ռում է բո լոր 
այն ըն թա ցա կար գե րը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված են որ պես դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման պար տա դիր պայ ման 
և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է ծա գել բա ցա ռա պես նշ ված պայ մա նը 
պահ պա նե լու պա րա գա յում: Ը նդ ո րում, վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կար գը միշտ 
չէ, որ կող մե րի կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյան ար դյունք է և սո վո րա բար նա խա տես ված 
է օ րեն քով՝ որ պես հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի ծագ ման նա խադ րյալ և վե ճի կար գա վոր ման 
ըն թա ցա կար գի պար տա դիր փուլ (օ րի նակ՝ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 167-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված կո լեկ տիվ աշ խա տան քային վե ճե րի քն նար կու մը հաշ տեց ման 
հանձ նա ժո ղո վում): Վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կար գը նա խա տես վում է կող մե րի 
կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյան ար դյուն քում, ե րբ ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րը 
ո րո շում են ի րենց միջև առ կա կամ հե տա գա յում ծա գող վե ճե րը լու ծել այս կամ այն ըն թա ցա-
կար գով: Վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կարգ նա խա տես ված լի նե լու պա րա գա յում 
կող մը կա րող է ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայ ցով դի մել դա տա րան, սա կայն դա տա րա նը 
վե րա դարձ նում կամ ա ռանց քն նու թյան է թող նում հայ ցը, ե թե պա տաս խա նո ղը մինչև հայ-
ցա դի մու մի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը հղում է 
կա տա րում տվյալ վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյա նը, բա-
ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հա մա ձայ նու թյունն առ ո չինչ է, 
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ու ժը կորց րել է կամ ա կն հայ տո րեն չի կա րող կա տար վել: 
Այս պի սով՝ հաշ տա րա րու թյու նը կա րող է հան դես գալ և՛ որ պես վե ճի կար գա վոր ման մինչ-

դա տա կան կարգ, ե թե օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված է մինչև դա տա րան դի-
մե լը վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով լու ծե լու վե րա բե րյալ պար տա դիր պա հանջ, և՛ որ պես վե ճի 
կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կարգ, ե թե կող մե րը կն քել են վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով 
լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն՝ սահ մա նե լով, որ ի րենց միջև առ կա կամ հե տա գա յում 
ծա գող վե ճե րը են թա կա են լուծ ման հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով: Ա ռա ջին դեպ քում դա տա րա-
նը վե րա դարձ նում կամ ա ռանց քն նու թյան է թող նում հայ ցը, ե թե հայց վո րի կող մից չի պահ-
պան վել մինչև դա տա րան դի մե լը կող մե րի միջև առ կա վե ճի կար գա վոր ման օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված կար գը: Ե րկ րորդ դեպ քում՝ դա տա րա նը վե րա դարձ նում կամ 
ա ռանց քն նու թյան է թող նում հայ ցը, ե թե պա տաս խա նո ղը մինչև հայ ցա դի մու մի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը հղում է կա տա րում տվյալ վե ճը հաշ-
տա րա րի մի ջո ցով լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հա մա ձայ նու թյունն առ ո չինչ է, ու ժը կորց րել է կամ ա կն հայ տո-
րեն չի կա րող կա տար վել:

 Նա խագ ծի ըն դուն ման ան հրա ժեշ տու թյան հիմ ա վո րում ե րից բխում է, որ դրա ըն դուն-
ման նպա տա կը հաշ տա րա րու թյու նը որ պես վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կարգ նա-
խա տե սելն է, ո րը չպահ պա նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել սանկ ցի ա՝ դա տա կան 
ծախ սե րը լրիվ դնե լով գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, ո րը հրա ժար վել  կամ խու սա փել է 
մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը: Մինչ դեռ, ՔԴՕ 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով վե ճը կա րող 
է հանձն վել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի քն նու թյան այն մինչ դա տա կան կար գով լու ծե լուն 
ու ղղ ված օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեռ նար կե լու օր վա-
նից ե րե սուն օ րա ցու ցային օր հե տո, ե թե այլ կարգ կամ ժամ կետ սահ ման ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով: Այ սինքն՝ վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կար գը չպահ պա նելն ա ռա-
ջաց նում է ՔԴՕ 127-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված հետ ևան քը (հայ ցա-
դի մու մը վե րա դարձ վում է) կամ ՔԴՕ 180-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված 
հետ ևան քը (հայ ցը թողն վում է ա ռանց քն նու թյան): Հետ ևա բար, կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ 
վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կար գը չպահ պա նե լու հետ ևան քը հստակ կան խո րոշ ված 
է ՔԴՕ՝ վե րը հի շա տակ ված հոդ ված նե րում և Նա խագ ծի 2-րդ հոդ վա ծով հաշ տա րա րու թյա-
նը մաս նակ ցե լուց հրա ժար վող  կամ խու սա փող գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վրա դա տա կան 
ծախ սե րը դնե լու վե րա բե րյալ սանկ ցի ա նա խա տե սե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ և դա տա վա րա գետ նե րի կող մից տար բե րակ վում 
են պար տա դիր և հար կա դիր հաշ տա րա րու թյան դեպ քե րը: Մաս նա վո րա պես՝ բո լոր այն դեպ-
քե րում, ե րբ օ րենս դի րը դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի ներ գոր ծու թյան սպառ-
նա լի քով դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում կող մե րին հար կադ րել վե ճը կար գա վո-
րել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով, գործ ու նենք ոչ թե պար տա դիր, այլ՝ հար կա դիր հաշ տա րա-
րու թյան հետ: 

Այս պես՝ ՔԴՕ (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) 184-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ ե թե մեծ է 
վե ճը հաշ տու թյամբ ա վար տե լու հա վա նա կա նու թյու նը, ա պա դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու-
թյամբ մեկ ան գամ կա րող է նշա նա կել մինչև 4 ժամ ան վճար հաշ տա րա րու թյուն: Դա տա րա-
նի նա խա ձեռ նու թյամբ նշա նակ ված հաշ տա րա րու թյու նը պար տա դիր է կող մե րի հա մար. ը նդ 
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ո րում, ՔԴՕ 187-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով դա տա րանն ի րա վա սու է ան կախ գոր ծի ել քից 
դա տա կան ծախ սե րը լրիվ կամ մաս նա կի դնել գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, ո րը դա-
տա րա նի կող մից ան հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով հրա ժար վել է մաս նակ ցել հաշ տա-
րա րու թյա նը։

 Վե րը նշ ված կա ռու ցա կար գը վկա յում է հար կա դիր հաշ տա րա րու թյան գո յու թյան մա սին, 
քա նի որ օ րենս դի րը, փաս տո րեն, դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում կող մե րին հար-
կադ րել վե ճը կար գա վո րել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով՝ մի ա ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռե լով ան հա մա չափ բեռ դնել դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցի վրա, ո րը դա տա րա նի կող-
մից ան հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով հրա ժար վել է մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը՝ 
ան կախ գոր ծի ել քից:

 Մի ա ժա մա նակ, ՔԴՕ 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը վե ճի կար գա վոր ման՝ օ րեն քով կամ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված ար տա դա տա կան կար գի պահ պա նու մը դի տար կում է որ պես հայց 
հա րու ցե լու ի րա վուն քի ծագ ման նա խադ րյալ և դա տա րանն ի րա վա սու է նշ ված կար գը պահ-
պան ված չլի նե լու պա րա գա յում վե րա դարձ նե լու հայ ցա դի մու մը կամ հայ ցը թող նե լու ա ռանց 
քն նու թյան: Նշ ված կա ռու ցա կար գի դեպ քում գործ ու նենք պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան 
հետ, քա նի որ կող մի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է բա ցա ռա պես այն 
դեպ քում, ե րբ վեր ջինս պահ պա նել է մինչև դա տա րան դի մե լը վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով լու-
ծե լու պար տա դիր պա հան ջը: 

Այս պի սով, այն դեպ քում, ե րբ կող մի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է 
մինչև դա տա րան դի մե լը վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով լու ծե լու պար տա դիր պա հան ջը պահ պա-
նե լու պա րա գա յում, գործ ու նենք պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան կա ռու ցա կար գի հետ, ո րը 
չպահ պա նե լու դա տա վա րա կան հետ ևան քը հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյունն 
է: Մի ա ժա մա նակ, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ առ կա է դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի-
ջոց նե րի ներ գոր ծու թյան կի րառ ման հնա րա վո րու թյամբ կող մե րին հաշ տա րա րու թյան ու ղ ղոր-
դե լու հնա րա վո րու թյուն, գործ ու նենք ոչ թե պար տա դիր, այլ՝ հար կա դիր հաշ տա րա րու թյան 
կա ռու ցա կար գի հետ, ո րի դեպ քում ի րաց վում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, 
սա կայն կող մի վրա կա րող է դր վել ան հա մա չափ բեռ՝ ան կախ գոր ծի ել քից: 

Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի և խորհր դի « Քա ղա քա ցի ա կան և ա ռևտ րային հար ցե րով 
հաշ տա րա րու թյան ո րոշ հար ցե րի վե րա բե րյալ» 2008 թվա կա նի մայի սի 21-ի թիվ 2008/52/
EC դի րեկ տի վով նա խա տես ված կար գա վո րում ե րից բխում է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը 
ո չն չով կաշ կանդ ված չեն, որ պես զի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ հաշ տա րա րու թյան կի-
րա ռու թյու նը հա մար վի պար տա դիր կամ դրա հա մար սահ ման վեն խրա խու սա կան մի ջոց ներ 
կամ սանկ ցի ա ներ՝ պայ մա նով, որ օ րենսդ րու թյու նը կող մե րին չխո չըն դո տի ի րա կա նաց նել 
ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան (դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան) ի րա վուն քը: 

Անդ րա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մա նը՝ Մար դու 
ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա-
նի ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում ե րի: Այդ սահ մա նա-
փա կում ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան-
ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում եր և այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի 
հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա-
նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան 
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ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (տե՛ս, 
«Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom» (18139/91) գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 13.07.1995 թվա կա նի 
վճի ռը, 59-րդ կետ): Ը ստ ՄԻ ԵԴ-ի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու-
մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն չի հե տապն դում 
ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե առ կա չէ ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե-
րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև` հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե՛ս «Khalfaoui v. France» 
(34791/97) գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36-րդ կետ): 

Ե թե փոր ձենք ը նդ հան րաց նել պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան և դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վուն քի ու դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը՝ կա րող ե նք ար ձա-
նագ րել, որ պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան ներդ րումն իս կա պես ու նի ի րա վա չափ նպա տակ, 
այն է՝ պե տու թյան կող մից դա տա րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը նվա զեց նե լուն ու ղղ ված 
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյու նը 
ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է նա խա տե սել այն պի սի օ րենսդ րա կան կար գա վո-
րումն եր, որ հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րի զար գա ցու մը ծա ռայի ոչ մի այն պե տու թյան շա-
հե րին, այլև հա մա պա տաս խա նի վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի շա հե րին: 
Այս ա ռու մով կող մե րին հաշ տա րա րու թյան դի մե լուն հար կադ րե լը նպա տա կա հար մար չէ այն 
դեպ քում, ե րբ ա կն հայ տո րեն առ կա չեն ե րկ խո սու թյան և հաշ տու թյան եզ րեր: Հետ ևա բար, 
բա ցի Նա խագ ծով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րից, ան հրա ժեշտ է նա խա տե սել կող մի՝ 
հիմ ա վոր ված միջ նոր դու թյամբ դա տա րա նի կող մից վեր ջի նիս նախ քան դա տա րան դի մե լը 
հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման պար տա դիր պա հան ջից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյուն, 
քա նի որ ո րոշ դեպ քե րում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի միջև ե րկ խո սու-
թյու նը բա ցառ ված է (օ րի նակ՝ ծայ րաս տի ճան լար վա ծու թյան դեպ քում) և հաշ տա րա րու թյան 
պար տադ րելն ան խու սա փե լի ո րեն ազ դե լու է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար-
դյու նա վե տու թյան վրա: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դա րա ցի ո րեն ար տա հայտ վում է տե սա կետ, հա-
մա ձայն ո րի՝ պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան մե խա նիզ մը կող մե րին պար տադ րում է միայն 
սկ սել հաշ տա րա րու թյուն, սա կայն չի պար տադ րում ար դյուն քում հաս նել հա մա ձայ նու
թյան8: Ի տա լի ա յում, օ րի նակ, պար տա դիր հաշ տա րա րու թյու նը են թադ րում է մի այն հաշ տա-
րա րի հետ նախ նա կան հան դիպ ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Ե թե ա ռա ջին հան դիպ ման ըն թաց-
քում կող մե րը եզ րա հան գում են, որ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցի հե տա գա շա րու նա կու-
թյու նը նպա տա կա հար մար չէ, դրա նով ի սկ հաշ տա րա րու թյունն ա վարտ վում է, ի սկ վե ճի լուծ-
ման ար տա դա տա կան կար գը հա մար վում է պահ պան ված9:

Գտ նում ե նք, որ նշ ված մո տե ցու մը մի ան գա մայն ար դա րաց ված է՝ հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ յու րա քան չյուր վեճ ու նի ա ռանձ նա հա տուկ փաս տա կազմ և կող մե րի փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը տար բեր վե ճե րով տար բեր են: Ո ւս տի կոնկ րետ վե ճով հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյան կնք ման հնա րա վո րու թյու նը կա րող է բա ցա հայտ վել մի այն հաշ տա րա րու թյան 
փոր ձի ըն թաց քում: Մի ա ժա մա նակ, հաշ տա րա րու թյան մաս նակ ցի հա մար պետք է ան վե րա-

8 Տե՛ս Melissa Hanks Perspectives on mandatory mediation, UNSW Law Journal, Volume 35 (3), 2012, էջ 952:
9 Տե՛ս Загайнова С. К., Чудиновская Н. А., Шереметова Г. С., Обязательная медиация в Италии: проблемы 
реализации // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу, 2017, №6, էջ 57-58:
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պա հո րեն ե րաշ խա վոր վի հաշ տա րա րու թյու նից ցան կա ցած պա հի (ա ռա ջին ի սկ հան դի պու-
մից հե տո) հրա ժար վե լու ի րա վուն քը, ե թե վեր ջինս հա մա րում է, որ հաշ տա րա րու թյան ըն թա-
ցա կարգն ար դյու նա վետ չէ, այ լա պես հաշ տա րա րու թյան հե տա գա ըն թաց քը շա րու նա կե լը 
կա րող է կրել ձևա կան բնույթ՝ ազ դե լով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
վրա:

 Մի ա ժա մա նակ, կար ևո րում ե նք այն հան գա ման քը, որ ՔԴՕ 186-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 
յու րա քան չյուր կող մի ի րա վունք է վե րա պա հում հաշ տա րա րու թյու նը սկ սե լուց հե տո ցան
կա ցած պա հի դա դա րեց նել հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը:

 Նա խագ ծի կար գա վո րում ե րից, սա կայն, հնա րա վոր չէ մի ան շա նակ հետ ևու թյան հան-
գել, թե պար տա դիր հաշ տա րա րու թյուն սկ սե լուց հե տո որ պա հից սկ սած կող մը կա րող է 
ի րաց նել ՔԴՕ 186-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը՝ դա դա րեց նել հաշ-
տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը, որ պես զի դա տա րանն այդ վար քա գի ծը չգ նա հա տի որ պես ոչ 
ի րա վա չափ՝ դա տա կան ծախ սերն ան կախ գոր ծի ել քից լրիվ դնե լով հաշ տա րա րու թյու նից 
հրա ժար վող կող մի վրա:

 Նա խագ ծում հս տա կեց ված չէ, թե մինչև որ պահն է կող մը պար տա վոր մաս նակ ցել հաշ-
տա րա րու թյա նը, այ սինքն՝ որ դեպ քում դա տա րա նը կհա մա րի, որ նախ քան դա տա րան դի մե-
լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման պա հան ջը կամ վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան 
կար գը պահ պան ված է և հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վող կող մի նկատ մամբ չի կի րա ռի 
հա մա պա տաս խան ան բա րեն պաստ հետ ևան քը՝ դա տա կան ծախ սերն ան կախ գոր ծի ել քից 
լրիվ դնե լով վեր ջի նիս վրա: Այլ կերպ՝ ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել վե ճը հաշ տու թյամբ լու
ծե լուն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մակ ցու թյու նը, ո րոնց ի րաց ման դեպ քում մի այն դա-
տա րա նը կհա մա րի, որ վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կար գը պահ պան ված է և կող-
մի վար քա գի ծը չի դի տար կի որ պես ոչ ի րա վա չափ՝ կի րա ռե լով հա մա պա տաս խան սանկ ցի ա 
և դա տա կան ծախ սերն ան կախ գոր ծի ել քից լրիվ դնե լով գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, 
ո րը հրա ժար վել  կամ խու սա փել է մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը:

 Նա խագ ծով նա խա տես ված կար գա վո րում ե րի տե սան կյու նից խնդ րա հա րույց է նաև ան-
կախ գոր ծի ել քից դա տա կան ծախ սե րը հաշ տա րա րու թյա նը մաս նակ ցե լուց հրա ժար վող  կամ 
խու սա փող գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վրա ամ բող ջու թյամբ դնե լու վե րա բե րյալ կար գա վո րու-
մը: Բանն այն է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հի ման վրա դա տա րանն ի րա վա սու է ան կախ գոր ծի ել քից դա տա կան ծախ սե րը լրիվ 
կամ մաս նա կի դնել գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի վրա, ո րը դա տա րա նի կող մից ան հար
գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով հրա ժար վել է մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը։ Այ սինքն՝ 
գոր ծող կար գա վո րում ե րը դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ոչ մի այն գնա հա-
տել հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյու նը, այլև՝ կախ ված հրա-
ժար ման պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյու նից դա տա կան ծախ սե րը հրա ժար վող կող մի վրա դնել 
ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն: Նա խագ ծով նա խա տես վող կար գա վո րու մը, սա կայն, 
դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում գնա հա տել հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վե լու 
պատ ճառ նե րի ի րա վա չա փու թյու նը կամ հար գե լի ու թյու նը, ին չը խնդ րա հա րույց է հատ կա պես 
այն հան գա ման քի հաշ վառ մամբ, որ Նա խագ ծով նա խա տես ված չէ կող մի՝ հիմ ա վոր ված 
միջ նոր դու թյամբ վեր ջի նիս նախ քան դա տա րան դի մե լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման 
պար տա դիր պա հան ջից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյուն այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճե լի ի րա վա-
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հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի միջև ե րկ խո սու թյու նը բա ցառ ված է կամ առ կա չեն հաշ տու-
թյան եզ րեր: Այս պի սով՝ կա րող ե նք եզ րա հան գել, որ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձի վրա լրիվ կամ մաս նա կի դնե լու կա ռու ցա կար գը դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում գնա հա տել հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյունն ու 
ող ջամ տու թյու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար կի րա ռե լով հա մա չափ սանկ ցի ա: Ո ւս տի, դա տա-
կան ծախ սե րը հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վող գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վրա մաս նա կի 
դնե լու կա ռու ցա կար գից հրա ժար վե լու փո խա րեն ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի աց նել նշ ված սանկ-
ցի այի կի րա ռե լի ու թյան պայ ման նե րը: 

Նախ քան դա տա րան դի մե լը պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան ներդր ման տե սան կյու նից 
խնդ րա հա րույց է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամ կե տի ըն թաց քի կա սե ցու մը: Հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա կար գի սկիզ բը և ա վար տը 
հս տակ ար ձա նագ րե լը կար ևոր է այն տե սան կյու նից, որ հաշ տա րա րու թյուն սկ սե լը կա սեց-
նում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը: Այս պես՝ Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի 
և խորհր դի Քա ղա քա ցի ա կան և ա ռևտ րային հար ցե րով հաշ տա րա րու թյան ո րոշ հար ցե րի 
վե րա բե րյալ 2008 թվա կա նի մայի սի 21-ի թիվ 2008/52/EC դի րեկ տի վի (այ սու հետ՝ Դի րեկ-
տիվ) 8-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է, որ հաշ տա րա րու թյան դի մե լը չի կա րող խո չըն դո տել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա նը՝ հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման ըն-
թաց քում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տը սահ մա նում է, որ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը կա սեց վում է, ե թե սկս վել է հաշ տա րա րու թյան 
մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թաց՝ այն սկ սե լու պա հից 
մինչև հաշ տա րա րու թյան ա վար տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի՝ վե րը նշ ված կար գա վո րու մից բխում է, որ հաշ տա րա-
րու թյան գոր ծըն թաց սկ սե լը կա սեց նում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վար կը բա-
ցա ռա պես այն դեպ քում, ե րբ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը սկս վել է հաշ տա րա րու թյան 
մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա: Հետ ևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 339-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի՝ տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ մեկ նա բան ման ար դյուն քում 
կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ նախ քան դա տա րան դի մե լը պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան 
ի րա կա նաց ման պա հանջ նա խա տե սե լու պա րա գա յում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն-
թաց քը չի կա սեց վե լու, քա նի որ այդ դեպ քում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րի միջև 
հաշ տա րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյուն չի կնք վում (որ պես կա նոն) և հաշ տա րա րու-
թյունն ի րա կա նաց վում է ոչ թե հաշ տա րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա, այլ՝ 
օ րեն քի հի ման վրա:

 Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տը շա րադ րել նոր խմ բագ րու թյամբ՝ հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ.

«7) օ րեն քի կամ հաշ տա րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա սկս վել է հաշ-
տա րա րու թյան գոր ծըն թաց՝ այն սկ սե լու պա հից մինչև հաշ տա րա րու թյան ա վար տը:»: 

Այս պի սով՝ նախ քան դա տա րան դի մե լը պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան ի նս տի տու տի 
ներդր ման վե րա բե րյալ կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ եզ րա հան գումն ե րը.

1. Ա նհ րա ժեշտ է տար բե րա կել պար տա դիր և հար կա դիր հաշ տա րա րու թյան դեպ քե րը: 
Մաս նա վո րա պես՝ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ օ րենս դի րը դա տա վա րա կան հար կադ րան քի 
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մի ջոց նե րի ներ գոր ծու թյան սպառ նա լի քով դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում կող-
մե րին հար կադ րել վե ճը կար գա վո րել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով, գործ ու նենք հար կա դիր 
հաշ տա րա րու թյան հետ: Մի ա ժա մա նակ, այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված ար տա դա տա կան կար գի պահ պա նու մը դի տարկ վում է հայց հա րու ցե լու ի րա-
վուն քի ծագ ման նա խադ րյալ և դա տա րանն ի րա վա սու է նշ ված կար գը պահ պան ված չլի նե լու 
պա րա գա յում վե րա դարձ նե լու հայ ցա դի մու մը կամ հայ ցը թող նե լու ա ռանց քն նու թյան, գործ 
ու նենք պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան հետ:

2. Ա նհ րա ժեշտ է հս տակ տա րան ջա տել այն դեպ քե րը, ե րբ հաշ տա րա րու թյու նը հան դես 
է գա լիս որ պես վե ճի կար գա վոր ման մինչ դա տա կան կարգ այն դեպ քե րից, ե րբ այն հան դես 
է գա լիս որ պես վե ճի կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կարգ՝ հա մա պա տաս խան դա տա վա-
րա կան հետ ևանք նե րով:

3. Ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու-
մով ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է Նա խագ ծով 
նա խա տե սել կող մի՝ հիմ ա վոր ված միջ նոր դու թյամբ դա տա րա նի կող մից վեր ջի նիս նախ-
քան դա տա րան դի մե լը հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման պար տա դիր պա հան ջից ա զա
տե լու հնա րա վո րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով, որ ո րոշ դեպ քե րում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-
թյան մաս նա կից նե րի միջև ե րկ խո սու թյու նը բա ցառ ված է և հաշ տա րա րու թյան պար տադ րելն 
ան խու սա փե լի ո րեն ազ դե լու է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վե տու թյան 
վրա:

4. Ա նհ րա ժեշտ է հս տա կեց նել վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լուն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե
րի հա մակ ցու թյու նը, ո րոնց ի րաց ման դեպ քում մի այն դա տա րա նը կհա մա րի, որ վե ճի կար-
գա վոր ման ար տա դա տա կան կար գը պահ պան ված է և կող մի վար քա գի ծը չի դի տար կի որ-
պես ոչ ի րա վա չափ:

5. Դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վրա լրիվ կամ մաս նա կի դնե լու կա-
ռու ցա կար գը դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում գնա հա տել հաշ տա րա րու թյու նից 
հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյունն ու ող ջամ տու թյու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
կի րա ռե լով հա մա չափ սանկ ցի ա: Ո ւս տի, դա տա կան ծախ սե րը հաշ տա րա րու թյու նից հրա-
ժար վող գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վրա մաս նա կի դնե լու կա ռու ցա կար գից հրա ժար վե լու փո-
խա րեն ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ո րո շա կի աց նել նշ ված սանկ ցի այի կի րա ռե լի ու թյան 
պայ ման նե րը:

6. Հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թաց սկ սե լը կա սեց նում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի 
հաշ վար կը բա ցա ռա պես այն դեպ քում, ե րբ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը սկս վել է հաշ տա-
րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա: Հետ ևա բար, հա մա պար փակ կար գա վո-
րումն եր նա խա տե սե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 339-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տը շա րադ րել նոր խմ բագ րու թյամբ՝ այն պես, որ հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը կա սեց նե լու հիմ քե րը նե րա ռեն ոչ մի այն հաշ տա րա րու թյան մա-
սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց վող հաշ տա րա րու թյան դեպ քե րը, այլև՝ օ րեն քի 
հի ման վրա ի րա կա նաց վող հաշ տա րա րու թյան դեպ քե րը:
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Annotation The author discusses the principle of voluntariness of mediation and the exceptions from that 
principle. In this article the author analyzes the necessary conditions for applying mandatory mediation, represents 
the best international practice in the sphere of investment of mandatory mediation and makes conclusions about the 
implementation of mandatory mediation in national legal system.

Аннотация. В статье анализируется принцип добровольности медиации и исключения из него, а также не-
обходимые условия для применения обязательного посредничества. Автор рассматривает лучшую международную 
практику в сфере инвестирования обязательного посредничества и делает выводы о его внедрении в националь-
ную правовую систему.

 Բա նա լի բա ռեր  հաշ տա րա րու թյուն, վե ճե րի կար գա վո րում, հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գեր, հաշ տա րար, վե-
ճե րի լուծ ման այ լընտ րան քային մի ջոց, հաշ տա րա րու թյան կա մա վո րու թյուն, պար տա դիր հաշ տա րա րու թյուն:

Key words: mediation, dispute resolution, settlement procedure, mediator, alternative dispute resolution form, 
voluntariness of mediation, mandatory mediation. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, примирительные процедуры, медиатор, альтерна-
тивный способ разрешения споров, добровольность медиации, обязательная медиация.

Տ. Սա րու խա նյան - Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, ՀՀ վար չա պե-
տի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան գլ խա վոր ի րա վա բա նի պաշ տո նա կա տար, էլ. հաս ցե՝ 
tatevsarukhanyan1994@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 31.03.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 31.03.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է ի րավ. 
գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ Ս.Գ. Մեղ րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:
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THE PERSONALITY OF THE SERVICEMAN WHO VIOLATES THE CODE 
OF RELATIONS OF THE SERVICEMEN AND THE MOTIVES FOR HIS 

CRIMINAL BEHAVIOR

ЛИЧНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, НАРУШИВШЕГО УСТАВНЫЕ 
ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, И 

МОТИВЫ ЕГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 Զին ծա ռայող նե րի միջև ստո րա դա սու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում կա նո նագր քային կա նոն նե րի խախ տում ա ռա ջաց նող հա մա հա սա րա կա կան և 
ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծոն նե րի պատ ճա ռային հա մա կար գը դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն-
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նե րի կա տար ման հիմ նա կան սահ մա նող ո ւժն է: Սա կայն այս գոր ծոն նե րի բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյան դաշ տում այս կամ այն կերպ հայտն ված ոչ բո լոր զին ծա ռայող ներն են հա կաի-
րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մում, ին չը փաս տում է դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ծագ ման մեջ ո րա կա պես այլ ո րո շիչ նե րի խմ բի առ կա յու թյան մա սին: Հաշ վի առ նե լով այն, որ, 
որ պես կա նոն, հան ցա վոր վար քը հան կար ծա կի չի ա ռա ջա նում, այլ ձևա վոր վում է ան հա տի 
գի տակ ցու թյան կամ են թա գի տակ ցու թյան մեջ օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու-
թյան ար տա ցոլ ման հետ ևան քով, պետք է ըն դու նել, որ դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի ա ռա վել ամ բող ջա կան բնու թագր ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի շար քում դի տար կել նաև դրանց սուբյեկ տիվ ո րո շիչ նե րը, ո րոնք խտա-
ցած են դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյա նը դի մած զին ծա ռայո ղի` հան ցա գոր ծի ան հա տա կա-
նու թյան մեջ: 

Հան ցա գոր ծի ան հա տա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը սո վո րա բար կա տար վում է նրա 
կա ռուց ված քի տար րե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա: Զին վո րա կան քրե ա բա նու թյան մեջ հան-
ցա գոր ծի ան հա տա կա նու թյան կա ռուց վածքն ա վան դա բար դի տարկ վում է ե րեք հա մակց ված 
խմ բե րի տես քով, ո րոնք ամ բող ջա կա նաց նում են ան հա տա կա նու թյան քրե ա բա նո րեն նշա-
նա կա լի բնու թագ րե րը. սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ, հո գե կեն սա բա նա կան և սո ցի ալ-հո գե բա նա-
կան հատ կու թյուն նե րը1: 

Կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը խախ տող զին ծա ռայո ղի սո ցի ալ-դե մոգ րա-
ֆիկ բնու թագ րե րի խումբն ա ռա ջին հա յաց քից ա մե նա մեծ նշա նա կու թյունն ու նի դի տարկ վող 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սահ ման ման հա մար` դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյան ար դյուն քի 
հետ ա կն հայտ փոխ կա պակց վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան և այդ բնու թագ րե րի հա մե մա տա-
կան ան փո փո խա կա նու թյան շնոր հիվ: Սա կայն դա պն դե լը սխալ կլի ներ, քա նի որ հենց այդ 
բնու թագ րերն են մատ նան շում սո ցի ա լի զաց ման ա նա վար տու թյան և, հետ ևա բար, ան հրա-
ժեշտ կեն սա փոր ձի բա ցա կա յու թյան վրա, օգ նում են ախ տո րո շել ան հա տի հո գե կան ան հա-
վա սա րակշռ վա ծու թյու նը (տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի կամ դաս տի ա րա կու թյան 
պայ ման նե րի հետ ևան քով), հա կա հա սա րա կա կան (ո ւս ման կամ աշ խա տան քի վայ րից ստաց-
ված բա ցա սա կան բնու թագ րե րը, ոս տի կա նու թյուն բեր ման են թարկ ված լի նե լու փաս տի առ-
կա յու թյու նը), ի սկ ո րոշ դեպ քե րում նաև քրե ա բա նա կան փոր ձի առ կա յու թյու նը (ք րե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու փաս տե րի կամ նույ նիսկ դատ վա ծու թյան առ կա յու թյունը):

 Դի տարկ վող ան հա տի սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ բնու թագ րե րից մե կի` սե ռի հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ այն ի նք նին չի ազ դում հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման 
վրա, այլ գոր ծում է մյուս գոր ծոն նե րի հա մա կար գում: Հան ցա գոր ծի սե ռի քրե ա բա նա կան նշա-
նա կու թյու նը սահ ման վում է հո գե-կեն սա բա նա կան բնույ թի ան հա տա կան հատ կու թյուն նե րի 
և զին ծա ռա յու թյան ան ցկաց ման ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 

Իսկ ը նդ հա նուր առ մամբ, մեր կար ծի քով, զին ծա ռայող նե րի՝ ա րա կան սե ռին պատ կա-
նե լի ու թյու նը, դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ծագ ման գոր ծում մե ծա գույն քրե ա բա նա-
կան դեր է ստա նում մի այն մեկ այլ սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ բնու թագ րի` տա րի քի հա մակ ցու թյան 
հետ ևան քով: Հաշ վի առ նե լով այն, որ դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ նա կան մա սը 

1 Տե՛ս Лунев В. В., Криминалистика (причины преступлений в вооруженных силах СССР, их предотвращение и 
методы исследования): учебник / Под ред. А. Г. Горна, – М., 1986, с. 87; Иншаков С. М., Военная криминалистика. 
Учебник / Под общей редакцией В. В. Лунева, 1999, ч. I, с. 71:
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կա տար վում են զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի կող մից (18-27 տա րե կան տղա մար դիկ), տա-
րի քի և սե ռի փոխ կա պակց վա ծու թյունն ա կն հայտ է դառ նում:

 Դի տարկ վող խմ բի ան ձինք, ո րոնք ե րի տա սարդ տա րի քի հետ ևան քով չու նեն բա վա րար 
կեն սա փորձ և սո ցի ա լա կան կա յուն կողմ նո րո շում, հայտն վե լով բարդ կոնֆ լիկ տային ի րա-
վի ճակ նե րում, ա վե լի հա ճախ, քան բարձր տա րի քային խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, պատ-
րաստ են հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մել: Ը նդ ո րում, որ քան բարդ է ի րա վի ճա կը 
կամ բարձր կոնֆ լիկ տայ նու թյան աս տի ճա նը, այն քան մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ ե րի-
տա սարդն այն կլու ծի հա կաօ րի նա կան ճա նա պար հով: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով այս խմ բին հա տուկ է տար բեր միկ րոխմ բե րի և, ը նդ հան րա պես, զին-
վո րա կան կո լեկ տի վի ազ դե ցու թյա նը (այդ թվում նաև` քրե ա ծին) են թարկ վե լու հակ վա ծու թյու-
նը: Դի տարկ վող խմ բի զին ծա ռայող նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի սո ցիալ-
հո գե բա նա կան և հո գե կեն սա բա նա կան հետ ևանք նե րի թվին պետք է դա սել նաև ե րի տա սար-
դա կան մաք սի մա լիզ մը, չձ ևա վոր ված, հետ ևա բար նաև ան կա յուն հո գե կան աշ խար հը, զին-
վո րա կան մի ջա վայ րում ոչ պաշ տո նա կան ա ռաջ նորդ նե րի նկատ մամբ հար մար վա ծու թյու նը, 
հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի ան կա յուն աս տի ճա նա կար գու թյու նը, սահ մա նա փակ մի ա սեռ 
խմ բում շփ ման փոր ձի բա ցա կա յու թյու նը, սե փա կան ա րարք նե րի հետ ևանք նե րը կան խա տե-
սե լու սո վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

 Զին վո րա կան կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ո տնձ գող զին ծա-
ռայող նե րի սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ բնու թագ րե րի խմ բում ոչ պա կաս կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի զո րա կոչ վե լուց ա ռաջ ստա ցած կր թու թյան մա կար դա կը: 

Հարկ է նշել, որ զին վո րա կան քրե ա բա նու թյան մեջ ա վան դա բար ար ձա նագր վում է, որ 
բիրտ ու ժի, դա ժա նու թյան և պար զու նա կու թյան տար րե րով բնու թագր վող հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի կա տա րու մը, ի թիվս այ լի, պայ մա նա վոր ված է նաև դրանք կա տա րած հան ցա գործ նե րի 
կր թա կան ցածր մա կար դա կով2: Սա կայն ա նար դա րա ցի կլի ներ ու ղիղ կապ հաս տա տել զին-
ծա ռայո ղի ա վար տած դա սա րան նե րի քա նա կի և նրա հա կաօ րի նա կան վար քի միջև: Ան հա-
տի վար քի ո ւղղ վա ծու թյու նը սահ մա նում է ոչ թե ի նք նին կր թու թյու նը, այլ դրա մա կար դա կը, 
շր ջա կա աշ խար հի և դրա նում մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին գի տե լիք նե րի 
խո րու թյու նը, ո րն ան հա տը ստա նում է կր թա կան գոր ծըն թա ցում: 

Եվս մեկ կար ևոր սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ բնու թա գիր է դի տարկ վող խմ բի զին ծա ռայող նե րի 
սո ցի ա լա կան դիր քը (ծա գու մը): Զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տի օ րի նա զանց նե րի 
հիմ նա կան մա սը սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, ին չը զար մա-
նա լի չէ, հաշ վի առ նե լով այն, որ մեր հա սա րա կու թյան հենց այդ խումբն է ժա մա նա կա կից 
բա նա կի զո րա կո չիկ նե րի հիմ նա կան « մա տա կա րա րը»: Տվյալ փաս տի ա ռա վել ման րա մասն 
քն նու թյու նը մեր կող մից ի րա կա նաց վել է ու սում նա սիր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա հա-
սա րա կա կան պատ ճառ նե րի քն նարկ ման ժա մա նակ: Ան խոս, ման կուց սո վո րա կան դար ձած 
նյու թա կան կա րի քը, հա սա րա կու թյու նում պաշ տա մուն քի ա ռար կա դար ձած հարս տու թյան և 
հա սա րա կու թյան ա ռան ձին ան դամ նե րի հա սա րա կա կան հա ջո ղու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ֆո-
նի վրա « ման կա կան» տար րա կան կա րիք նե րը հո գա լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
ծայ րա հեղ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում դե ռա հա սի ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր-

2 Տե՛ս Лунев В. В., Криминалистика (причины преступлений в вооруженных силах СССР, их предотвращение и 
методы исследования): учебник / Под ред. А. Г. Горна, – М., 1986, с. 90:
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ման վրա` հա ճախ նրա մոտ ա ռա ջաց նե լով դա ժա նու թյուն և ագ րե սի վու թյուն:
 Կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն թույլ տվող զին ծա-

ռայող նե րի հա սա րա կա կան ծագ ման հան գա ման քի հետ մեկ տեղ ոչ պա կաս կար ևոր է դառ-
նում նրա ըն տա նե կան դրու թյան բնու թա գի րը: Դի տարկ վող հան ցա գործ նե րից գրե թե բո լո րը 
ա մու րի ներ են, ի նչն ի նք նին ար դեն պա րու նա կում է ո րո շա կի քրե ա ծին հատ կու թյուն ներ` հա-
սա րա կա կան կապ վա ծու թյուն նե րի և հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
փոր ձի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Սա կայն, մեր կար ծի քով, ա ռա վել կար ևոր նշա նա կու-
թյուն ու նի ըն տա նի քի կազ մը, որ տեղ նրանք դաս տի ա րակ վել են մինչև զո րա կոչ վե լը: 

Հաշ վի առ նե լով այն, որ ոչ ամ բող ջա կան ըն տա նիք նե րում դաս տի ա րակ ված զո րա կո չիկ-
նե րի տո կո սային քա նա կը փոքր-ի նչ մեծ է, պետք է ըն դու նել, որ այն պի սի սո ցի ալ-դե մոգ րա-
ֆիկ բնու թագ րի առ կա յու թյու նը, ի նչ պի սին ոչ ամ բող ջա կան ըն տա նիքն է, ծայ րա հեղ բա ցա-
սա կան է ան դրա դառ նում զին ծա ռայող նե րի միջև կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րի դեմ ո տնձ գու թյուն թույլ տվող ան ձանց ան հա տա կա նու թյան վրա: 

Զին ծա ռայող նե րի կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում նե րի ծա գում-
նա բա նու թյան մեջ օ րի նա զան ցի ան հա տա կա նու թյան սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ բնու թագ րե րի 
դե րի և նշա նա կու թյան բա ցա հայ տու մը ան հնա րին է ա ռանց սուբյեկ տի կեն սա բա նա կան և 
հո գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան, ո րոնք կազ մում են դի տարկ վող ան հա տի 
հո գե կեն սա բա նա կան բնու թագ րե րի խում բը: 

Զին ծա ռայող նե րի մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում օ րի նա զան ցու թյան դի-
մած ան ձանց կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը գրե թե չեն տար բեր վում զո րա կո-
չիկ նե րի ը նդ հա նուր մաս սայի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Քրե ա բա նա-
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը տվյալ խմ բի մոտ չեն բա ցա հայ տել դի տարկ վող նա խան շան նե-
րի կա յուն շե ղում ներ: 

Ի րենց հեր թին, ժա մա նա կա կից զո րա կո չիկ նե րի հատ կու թյուն նե րը բնու թագ րող ցու ցա-
նիշ ներն այդ քան էլ հու սադ րող չեն: 

Օ րի նա զանց նե րի դի տարկ վող խմ բի կեն սա բա նա կան բնու թագ րե րի խմ բում ա ռանձ նա-
հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի նրանց բա վա կան կա յուն հա կու մը ալ կո հո լի և թմ րա մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ: 

Ե թե դի տար կենք զին ծա ռայող նե րի կող մից թմ րեց նող մի ջոց նե րի գոր ծա ծու թյան և նրանց 
միջև կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ ու ղղ ված հա կաօ րի նա կան ո տնձ գու-
թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյան խն դի րը` հաշ վի առ նե լով այդ օ րի նա զան ցու թյուն նե րի լա-
տեն տայ նու թյու նը, ա պա պատ կերն ա ռա վել տհաճ կլի նի: 

Հան ցա գործ-զին ծա ռայո ղի հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ա ռա ջին հեր թին, 
նրա հո գե կերտ ված քի, նյար դա հո գե բա նա կան կա յու նու թյան աս տի ճա նի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի և նոր հա սա րա կա կան մի ջա վայ րում ա դապ տաց վե լու ու նա կու թյան մեջ է:

Տ վյալ ան ձանց հո գե կերտ վածք նե րի քն նու թյու նը, մեր կար ծի քով, նպա տա կա հար մար է 
ան ցկաց նել հույն բժիշկ Հի պոկ րա տի (մ թա IV-V դդ.) և հռո մե ա ցի բժիշկ Հա լե նի (մթ II դ.) 
դա սա կարգ ման հի ման վրա3: Դի տարկ վող զին ծա ռայող նե րի խմ բի նկատ մամբ այդ դա սա-
կարգ ման կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է նրա պար զու թյամբ և հա տուկ գրա կա նու թյան մեջ 

3 Նկա տի է ա ռն վում հո գե կերտ ված քի սանգ վի նիկ, ֆլեգ մա տիկ, խո լե րիկ և մե լան խո լիկ տե սակ նե րը։
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զին վո րա կան գոր ծի տեր մարդ կանց հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հար մա րեց-
վա ծու թյան բա վա կան բարձր մա կար դա կով: Այս պես, Վ. Վ. Լու նե ևի կար ծի քով, են թա կա յու-
թյան կար գի և զին վո րա կան պատ վի դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դի մած զին ծա-
ռայող նե րի մո տա վո րա պես 50%-ը ի րենց հո գե կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով 
կա րող են դաս վել խո լե րիկ հո գե կերտ ված քի տեր մարդ կանց դա սին, ո րոնց հա տուկ է դյու-
րագրգ ռու թյու նը, ա րագ բռնկ վե լը, ան զսպ վա ծու թյու նը և ագ րե սի վու թյու նը: Հիմ ա կա նում 
այս հո գե կեն սա բա նա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են նյար դային հա մա-
կար գի ան հա վա սա րակշռ ված տե սա կով, ե րբ գրգռ վա ծու թյան գոր ծըն թա ցը գե րակշ ռում է 
ար գե լակ ման գոր ծըն թա ցին4: Տվյալ կար ծի քը հաս տատ վում է նաև ժա մա նա կա կից հե տա զո-
տու թյուն նե րով5: 

 Մեր կար ծի քով, խո լե րիկ հո գե կերտ ված քի տեր զին ծա ռայող նե րի վե րոն շյալ ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը թույլ են տա լիս դա սել նրանց յու րա հա տուկ «ռիս կային խմ բին»` ոչ թե դի-
տարկ վող հո գե կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից նրանց հա կաօ րի նա կան վար-
քի ա նուղ ղա կի կախ վա ծու թյան, այլ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան տար բեր ան բա րեն պաստ 
գոր ծոն նե րի (զին վո րա կան կո լեկ տի վի սահ մա նա փա կու թյու նը, ծա ռա յա կից նե րի հետ հար-
կադր ված շփու մը, ի ռա ցի ո նալ աշ խա տան քը և այլն) ա պա կա յու նաց նող ազ դե ցու թյա նը տվյալ 
խմ բի զին ծա ռայող նե րի յու րա հա տուկ հակ վա ծու թյան պատ ճա ռով: Այս գոր ծոն ներն ա ռանց 
այդ էլ ան բա րեն պաստ հո գե կեն սա բա նա կան բնու թա գիր ու նե ցող ան ձանց մոտ ներ քին ագ-
րե սի այի խթա նի չի դեր են կա տա րում: Ցա վով պետք է փաս տել, որ վեր ջին տա րի նե րին զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կոչ վող այդ պի սի ան ձանց թի վը գնա լով մե ծա նում է: 

Բա ցի դրա նից՝ զին վո րա կան կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ ու ղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի հո գե կերտ ված քի, հատ կու թյուն նե րի, նյար դա-հո գե բա նա կան 
կա յու նու թյան և սո ցի ա լա կան հար մար վո ղա կա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում պետք է հաշ վի առ նել, որ այդ հո գե-կեն սա բա նա կան հատ կու թյուն-
նե րը են թա կա չեն ո ’չ հա սա րա կա կան, ո ’չ ի րա վա կան գնա հա տա կա նի, քա նի որ չեն կա րող 
բա ցա հայ տել մար դու հա սա րա կա կան է ու թյու նը: Ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշ ված է գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ, «Ոչ մի հո գե կերտ վածք չի կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ ան հա-
տի հա սա րա կա կան ար ժե քա վոր կամ բա ցա սա կան հատ կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: 
Հո գե կերտ ված քի գե նե տի կո րեն սահ ման ված հատ կու թյուն նե րը մի այն դաս տի ա րա կու թյան, 
կր թու թյան, բնա վո րու թյան ձևա վոր ման, մտա վոր և հո գե կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
նա խա պայ ման ներ են»6: Ի սկ ան հա տի հա սա րա կա կան ար ժե քը և, բնա կա նա բար, նրա վար-
քի ու ղղ վա ծու թյու նը բա ցա հայ տում են նրա աշ խար հա յաց քը, ի մա ցու թյուն նե րը, հա մոզ մունք-
նե րը, հա յացք նե րը, դր վածք նե րը, գնա հա տա կան նե րը, սո վո րու թյուն նե րը, ու նա կու թյուն ներն 
ու հե տաքրք րու թյուն նե րը, այ սինքն` այն հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք քրե ա բա նու թյան մեջ դաս-
վում են սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնու թագ րե րի շար քին:

 Զին վո րա կան կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն թույլ 

4 Տե՛ս Лунев В. В., Криминалистика (причины преступлений в вооруженных силах СССР, их предотвращение и 
методы исследования): учебник / Под ред. А. Г. Горна, – М., 1986, с. 183:
5 Տե՛ս, օրինակ, Крупнов И. В., Социально-психологические стороны уголовной агрессии в Военном коллективе: 
дисс. канд. юр. наук, – М., 2003,  с. 38:
6 Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н., Генетика, поведение, ответственность (о природе общественных 
поступков и путях их предупреждения), 1982, с. 21.
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տված զին ծա ռայող նե րի բա ցա սա կան սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնու թագ րե րի (ք րե ա ծին հատ-
կու թյուն ներ) ամ բող ջու թյու նը նպա տա կա հար մար է եր կու խմ բի բա ժա նել: Ա ռա ջին խմ բում 
այն կա յուն հատ կու թյուն ներն են, ո րոնք զին ծա ռայո ղը ձեռք է բե րել զո րա կոչ վե լուց ա ռաջ 
և ո րոնք ի րենց դրս ևո րում երն են ու նե նում սուբյեկ տի կող մից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կր ման ըն թաց քում: Ե րկ րորդ խմ բում սուբյեկ տի կող մից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց-
քում և դրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ դե ցու թյամբ ձեռք բեր ված հատ կու թյուն ներն են, 
ի նչ պես նաև` զին ծա ռայո ղի վրա այս կամ այն չա փով գրե թե բո լոր զո րա մա սե րում առ կա զին-
վո րա կան ոչ կա նո նադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ ևանք 
հան դի սա ցող հատ կու թյուն նե րը: 

Ան հա տի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան խմ բի հատ կու թյուն նե րի ա ռանց քը՝ նրա հա մոզ մունք-
ներն են: Պա տա հա կան չէ, որ հա մոզ մունք նե րի ամ բող ջու թյու նը եր բեմ ան վա նում են «ան-
հա տի ու ղղ վա ծու թյուն»: Չէ որ հենց մար դու հա մոզ մունք նե րից է կախ ված նրա գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ու ղ ղու թյու նը, ցան կու թյուն նե րի ու դրանց բա վա րար ման թույ լատ րե լի մի ջոց նե րի 
շր ջա նակ նե րը: Հան ցա գործ-զին ծա ռայող նե րի կող մից մինչ զո րա կոչ վե լը ձեռք բեր ված քրե ա-
բա նա կան հա մոզ մունք նե րի թվին են պատ կա նում.

1. Այն հա մոզ մուն քը, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում մարդ մի այ նակ է, և, իր ա ռջև ծա ռա-
ցած խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լիս, մի այն իր ան ձի վրա կա րող է հույս դնել: Ը նդ ո րում` սուբյեկ-
տին չեն հե տաքրք րում խո չըն դո տի հաղ թա հար ման մի ջոց նե րը. կար ևո րը դր ված նպա տա կին 
հաս նելն է («Ե թե ես իմ մա սին հոգ չտա նեմ, ոչ ոք չի տա նի», « Հաղ թող նե րին չեն դա տում», 
«Ն պա տակն ար դա րաց նում է մի ջոց նե րը»):

2. Պար կեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը պայ մա նա վո րող հա մոզ մունք նե րը («Ես մյուս նե րից 
վա տը չեմ», «Ինձ կա րե լի է այն, ի նչ չի կա րե լի մյուս նե րին»):

3. Ի րա վա կան տհա սու թյու նը և տգի տու թյու նը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են սուբյեկ տի գոր-
ծո ղու թյան ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ի րա վա բա նա կան սխալ նե րը (սուբյեկ տը կա րող է իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հա կաօ րի նա կան չհա մա րել):

4. Ի րա վա կան և բա րո յա կան նե հե լիզ մը, ո րը բե րում է օ րի նա կե լի վար քի ար ժե քի բա ցաս-
ման, մա նա վանդ` ան հա տի ե սա սի րա կան նպա տակ նե րի հե տապնդ ման դեպ քե րում («Օ րենք-
նե րը գո յու թյուն ու նեն դրանք շր ջան ցե լու հա մար», « Բա րո յա կա նու թյուն գո յու թյուն ու նի մի այն 
հի մար նե րի հա մար»):

5. Հա մոզ մունք նե րը, ո րոնք չե զո քաց նում են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու 
վա խը (« Գա ղու թում ա վե լի մեծ փորձ կա րե լի է ձեռք բե րել, քան բա նա կում», « Գա ղու թում լի-
նելն ա վե լի օգ տա կար է, քան բա նա կային ծա ռա յու թյու նը»):

6. Սուբյեկ տի ան տար բեր վե րա բեր մուն քը սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա սա րա կա կան 
գնա հա տա կա նի նկատ մամբ, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրա ե սա սի րա կան ձգ տում ե րով:

 Հան ցա գործ-զին ծա ռայող նե րի կող մից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր-
ված քրե ա բա նա կան հա մոզ մունք նե րի թվին են պատ կա նում.

1. Զին ծա ռայող նե րի ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա-
ցած և սուբյեկ տի հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մի հիմ քը դար ձած հար մար վո-
ղա կան հա մոզ մունք նե րը («Ես բո լո րի նման եմ», «Ե թե ես չմաս նակ ցեմ նրան, ին չին մաս նակ-
ցում են բո լո րը, ի նձ էլ կծե ծեն»):

2. « Փոխ հա տու ցո ղա կան» հա մոզ մունք նե րը, ո րոնք ի նք նաար դա րաց ման հնա րա վո րու-
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թյուն են տա լիս (« Մեզ ծե ծել են, մենք էլ ե նք ծե ծում», « Մեզ ա վե լի ա րագ է ին քշում, քան 
մենք»):

3. Զին վո րա կան կո լեկ տի վի հե տաքրք րու թյուն նե րի խե ղա թյուր ված մեկ նա բա նու թյու նը 
(«Ե թե նո րեկ նե րին չհա լա ծես, ստո րա բա ժա նու մում կար գու կա նոն չի լի նի»):

4. Բա նա կային ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ա րարք նե րի հա մար ան պա տիժ մա լու հա մոզ-
մուն քը, ո րը հիմ ված է զին վո րա կան օ րի նա զան ցու թյուն նե րի լա տեն տայ նու թյան բարձր մա-
կար դա կի և հրա մա նա տար նե րի մոտ օ րի նա զան ցի նկատ մամբ կար գա պա հա կան ազ դե ցու-
թյան ի րա կան լծակ նե րի բա ցա կա յու թյան վրա («Հ րա մա նա տա րին ձեռն տու չէ ի նձ քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը», «Ա մեն դեպ քում կո լեկ տիվն իմ կող մից կլի նի», « Մյուս-
ներն էլ են ա րել, բայց չեն պատժ վել դրա հա մար»):

5. Զին վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ոչ պաշ տո նա կան հա մա կար գի բնույ թի և «խմ-
բային ե րաշ խա վո րու թյան» վրա հիմ ված հա մոզ մունք նե րը:

 Հա մոզ մունք նե րը սո վո րա բար սո վո րու թյուն ներ և սո վո րա կան կեն սա կերպ են ձևա վո-
րում: Պա տա հա կան չէ, որ սո վո րա կան վարքն ան վա նում են «երկ րորդ է ու թյուն», քա նի որ 
այն վե րած վում է մար դու ներ քին պա հանջ մուն քի: Վ. Վ. Լու նե ևի հա մոզ մամբ, զին վո րա կան 
հան ցա գոր ծու թյան դր դա պատ ճա ռի դեր ստանձ նող սո վո րու թյու նը միշտ գի տակց ված է, բայց 
նրան հա տուկ է նաև մե քե նա յու թյան ո րոշ բա ժին: Այս կամ այն ի րա վի ճա կում սո վո րու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված վար քը գրե թե օ րի նա չափ է դառ նում: Սո վո րա կան վար քը «ա զա տում է» 
մար դուն խո րը մտա ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից: Վատ սո վո րու թյուն նե րը հատ կա պես վտան-
գա վոր են նրա նով, որ մարդ ա ռանց «ա վե լորդ» մտած մունք նե րի կա տա րում է սո վո րու թյուն 
դար ձած այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը` ա ռանց հաշ վի առ նե լու բո լոր « կող մերն» ու « դե մե րը»7:

 Սո վո րու թյուն նե րը` վար քի կա ղա պա րաձ ևե րը, կա րե լի է հա մա րել հա մոզ մունք նե րի են-
թա գի տակ ցա կան մա կար դա կի են թա կա ռուց վածք ներ. սկզ բում մարդ գի տակ ցա բար ը նտ-
րում է վար քի այս կամ այն ու ղ ղու թյու նը, ի սկ հե տո այդ ու ղ ղու թյուն նե րը սո վո րա կան են դառ-
նում: Ա ռա վել ա կն հայ տո րեն այդ գոր ծըն թա ցը ար տա հայտ վում է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
ըն թա ցում: Մեր կար ծի քով, զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի մո տա վո րա պես 80 %-ը հա վա նու-
թյուն են տա լիս այն ոչ պաշ տո նա կան հա մա կար գին, ո րի դեպ քում սկզ բում (ա ռա ջին տա-
րում) ի րենք ծա ռա յում են ի րենց և ա վե լի վաղ զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի փո խա րեն, ի սկ 
հե տո (ծա ռա յու թյան ե րկ րորդ տա րում)` հանգս տա նում: Բնա կան է, որ ներգ րավ ված լի նե լով 
ոչ պաշ տո նա կան հա մա կար գի գոր ծըն թա ցում և դրա տար րը հան դի սա նա լով, զին ծա ռայո ղը 
մե քե նա յա բար ձեռք է բե րում այդ հա մա կար գի դր վածք ներն ու հա մոզ մունք նե րը: Ա ռա վել ևս, 
որ դրանք հա մընկ նում են իր պա հանջ մունք նե րի հետ: Մի ակ բա նը, որ հերք վում է ե րի տա-
սարդ զին ծա ռայող նե րի կող մից` ի րենց նկատ մամբ վա ղուց ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող նե րի 
ցու ցա բե րած «ա վե լորդ» բռ նու թյունն է: Սա կայն նրանք պատ րաստ են նույ նիսկ «խե լա միտ 
սահ ման նե րում» այդ ան խու սա փե լի չա րի քը տա նել, որ պես զի հե տա գա յում ի րենք հայտն վեն 
վա ղուց ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող « պաշ տե լի և հար գե լի» զին ծա ռայո ղի դե րում: 

Բա ցի դրա նից՝ ե րի տա սարդ զին վոր նե րից շա տե րը կար ծում են, որ ի րենք պար զա պես այլ 
ե լք չու նեն: Ար դյուն քում` նրանց մոտ զին վո րա կան ոչ պաշ տո նա կան հա մա կար գին են թարկ-
վե լու սո վո րու թյուն է ձևա վոր վում. սկզ բից են թարկ վել վա ղուց ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող զին-

7 Տե՛ս Лунев В. В., Мотивы военных преступлений, – М., 1974, с. 26:
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ծա ռայող նե րին, ա պա են թա կայեց նել ե րի տա սարդ զին վոր նե րին:
 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րի խմ բում սո վո րու թյուն նե րը ե րկ րոր դա կան 

օ ղակ չեն: Ձևա վոր վե լով մեկ ան գամ` նրանք վար քի ի նք նու րույն շար ժա ռիթ են դառ նում և 
մեծ ազ դե ցու թյուն են թող նում հա մոզ մունք նե րի վրա` խո չըն դո տե լով նրանց փո փոխ մա նը: 
Միև նույն ժա մա նակ, դի տարկ վող խմ բի սո վո րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
հա ճախ դրանք ձևա վոր վում են ոչ թե հա մոզ մունք նե րի, այլ զին վո րա կան ոչ կա նո նադ րա-
կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գի հար կադ րան քի հի ման վրա: Զին վո րա կան կո-
լեկ տի վում նման հա մա կար գի դո մի նան տու թյան պայ ման նե րում, նույ նիսկ « դե դովշ չի նայի» 
«ար ժեք նե րը» բա ցա ռող սուբյեկ տը գրե թե ան կա րող է փո խել այդ մի ջա վայ րը: Նա ստիպ ված 
է լի նում հար մար վել դրան` սկզ բում բնազ դա բար, ա պա նաև գի տակ ցա կան-ղե կա վա րե լի մա-
կար դա կի վրա` հար մա րեց նե լով իր հա մոզ մունք ներն ար դեն ձևա վոր ված սո վո րու թյուն նե րին: 
Այդ պի սի դեպ քե րում սո վո րու թյուն նե րը կա րող են հրահ րել նոր, այդ թվում նաև քրե ա ծին հա-
մոզ մունք նե րի ա ռա ջա ցու մը:

 Հա մոզ մունք նե րի, հա յացք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և սո վո րու թյուն նե րի դե րը հան ցա գործ 
վար քի ա ռա ջաց ման մեջ կա րե լի է ա ռաջ նային հա մա րել, քա նի որ հենց դրանք են չե զո քաց-
նում այն մշա կու թային խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք դաս տի ա րա կու թյան, ի րա վուն քի և այլ կազ-
մա կերպ չա կան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ հա սա րա կու թյու նը ձևա վո րում է մար դու մոտ: Ի սկ 
շար ժա ռիթ նե րի ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցը ի նք նին մեծ քրե ա բա նա կան հե տաքրք րու թյուն 
է ա ռա ջաց նում, քա նի որ բա ցատ րում է հան ցա վոր վար քի ձևա վոր ման հա մա կար գը: Ի նչ-
պես ար դա րա ցի ո րեն նշում է Ա. Ա. Տոլ կա չեն կոն, «կա մային գոր ծըն թա ցի բո վան դա կու թյունն 
ու հա կա հա սա րա կա կան ու ղղ վա ծու թյու նը ո րոշ վում է հա կա հա սա րա կա կան շար ժա ռիթ նե-
րի խո րու թյամբ, այ սինքն` սուբյեկ տի գի տակ ցու թյան մեջ շար ժա ռիթ նե րի, նպա տակ նե րի 
և դրանց հա սա րա կա կան, հո գե բա նա կան ո րո շիչ նե րի և դրանց բա վա րար ման մի ջոց նե րի 
ամ բող ջա կա նու թյան ար դի ա կա նաց մամբ, ո րոն ցով էլ պայ մա նա վոր վում է տար բեր բնույ թի 
և հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու մը»8: 
Հետ ևա բար, զին վո րա կան մի ջանձ նային կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ 
ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան ո րո շիչ նե րը պար զե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ է վեր լու ծել դի տարկ վող խմ բի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րը:

 Հան ցա գոր ծու թյան մո տի վա ցի ան շար ժա ռիթ նե րի (հազ վա դեպ մեկ շար ժա ռիթ) հա մա-
կարգ է, ո րը ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ար դյուն քում ո րո շա կի նպա տակ նե-
րի հաս նե լու նյու թա պես ար դի ա կա նա ցած մղում ե րի նման ան հա տի վար քի պատ ճառ են 
դառ նում9: Միև նույն ժա մա նակ, հա զիվ թե նպա տա կա հար մար է զին վո րա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի ո լոր տի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մո տի վա ցի ան դի տար կել որ պես ի նչ-որ, թե կուզ 
և ար դի ա կա նաց ված, շար ժա ռիթ նե րի ամ բող ջու թյուն: Նպա տակ ու նե նա լով ու սում ա սի րել 
դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճա ռա կան հա մա կար գը և հաշ վի առ նե լով հան-
ցա գործ-զին ծա ռայո ղի շր ջա կա մի ջա վայ րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, պետք է հիմ վել այն 
հան գա ման քի վրա, որ, լի նե լով օբյեկ տիվ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար գա սիք, 

8 Толкаченко А. А., Мотив и цель воинских преступлений по советскому уголовному праву: дисс. канд. юр. наук, – 
М., 1990, с. 10.
9 Տե՛ս Кузнецова Н. Ф., Мотивы преступлений и тенденции их изменений // Вопросы советской криминалистики: 
материалы научно-практического форума, – М., 1976, с. 3:
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մո տի վա ցի ան սուբյեկ տի վո րեն է սահ մա նում զին ծա ռայո ղի հան ցա վոր վար քը: Հենց այդ 
պատ ճա ռով էլ Վ. Վ. Լու նե ևի այն հա վաս տի ա ցու մը, ո րի հա մա ձայն` հան ցա վոր վար քի մո-
տի վա ցի ան մի կող մից նրա ծագ ման ա ռանցքն է, մյուս կող մից` օ րի նա զան ցի ան հա տա կա-
նու թյան և քրե ա ծին հա սա րա կա կան մի ջա վայ րի10 փոխ հա րա բե րու թյան ար դյուն քը, դար ձավ 
դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րի մեր ու սում ա սի րու թյան մեկ նա կե տը:

 Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
շար ժա ռիթ նե րի հաս կա ցու թյան ա մե նա քի չը եր կու սկզ բուն քո րեն տար բեր մո տե ցում եր: 
Ա ռա ջինն այն դի տար կում է որ պես ստո րա ցում ե րի են թարկ ված զին ծա ռայող նե րի վրե ժի 
դրս ևո րում: Ը նդ ո րում, հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով վրեժ լու ծել ան մի ջա կան վի րա վո րող նե-
րից` նրանք «վ րեժխն դիր են լի նում» նրան ցից, ով քեր ա ռա վել հա սա նե լի են ի րենց հան ցա վոր 
ո տնձ գու թյուն նե րի հա մար, այ սինքն` ա վե լի ու շ զո րա կո չի զին ծա ռայող նե րից: Այս տեղ հիմ ա-
կան շար ժա ռի թը քրե ա ծին հա մոզ մունքն է. «Ինչ պես ի նձ հետ են վար վել, այն պես էլ ես կվար-
վեմ մյուս նե րի հետ»11: Ե րկ րորդ մո տեց ման հա մա ձայն` դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե-
րի շար ժա ռիթ նե րի հիմ քում ըն կած են բա նա կի ոչ կա նո նադ րա կան բազ մա մյա բա ցա սա կան 
ա վան դույթ նե րը12: Այս մո տե ցու մը հիմ ա վո րե լու հա մար դրա կողմ ա կից նե րը մատ նան շում 
են Վոլ տե րի հետ ևյալ միտ քը. « Մար դիկ եր բեք խղ ճի խայթ չեն զգում այն ա րարք նե րի հա մար, 
ո րոնք նրանց հա մար ա վան դա կան են դար ձել»13: 

Մեր կար ծի քով, մա սա յա կան մա կար դա կում ո ’չ կրած ստո րա ցում ե րը, ո ՛չ էլ բա ցա սա-
կան բա նա կային ա վան դույթ նե րը չեն կա րող դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար ժա-
ռիթ նե րի հիմք դառ նալ: Վե րոն շյալ մո տեց ման հա մա ձայն` վրե ժը փո խա կերպ ված բնույթ 
ու նի, այն ան հա տա կա նաց ված չէ և ու ղղ ված չէ ո րո շա կի մար դու դեմ: Եւ չնա յած, որ գործ-
նա կա նում հնա րա վոր է չա րա ցած մար դու դեպք, ո րը վրեժխն դիր է լի նում իր ստո րա ցում ե-
րի հա մար ամ բողջ աշ խար հից, հա զիվ թե կա րե լի է այդ դեպ քը դի տարկ վող բո լոր հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րի է ու թյան բա ցա հայտ ման հիմք դարձ նել: Ա վե լի շուտ, այն 
կա րե լի է դի տար կել որ պես բա նա կային կո լեկ տի վում ոչ կա նո նադ րա կան դրս ևո րում ե րի 
նպաս տող լրա ցու ցիչ գոր ծոն: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է բա ցա սա կան ա վան դույթ նե րին, ա պա, 
այլ ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը հաս տա տող տվյալ նե րի հա մա ձայն14, դրանք շար-
ժա ռի թային հիմք են դառ նում դի տարկ վող հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի այն 30 %-ի 
դեպ քում: Բա ցի այդ, հարկ է նշել, որ, մեր կար ծի քով, հա կաօ րի նա կան ա րարք նե րի շար ժա-
ռիթ են հան դի սա նում ոչ թե զին վո րա կան ոչ կա նո նադ րա կան հա մա կար գի ա վան դույթ նե րը, 
այլ այդ հա մա կար գի կող մից դրա պայ ման նե րը պահ պա նող ո րոշ ան ձանց տրա մադր վող 
ար տո նու թյուն նե րը և սե փա կան պա հանջ մունք նե րը մյուս զին ծա ռայող նե րի հաշ վին բա վա-
րա րե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հենց այդ շար ժա ռիթն էլ, այ սինքն` դո մի նանտ լի նե լու, մյուս զին-
ծա ռայող նե րին իշ խե լու և ոչ պաշ տո նա կան իշ խա նու թյուն ու նե նա լու հետ ևան քով տար բեր 

10 Տե՛ս Лунев В. В., Мотивы преступного поведения, – М., Наука, 1991, с. 31:
11 Տե՛ս Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н., Генетика, поведение, ответственность (о природе общественных 
поступков и путях их предупреждения), 1982, с. 315:
12 Տե՛ս Нечеевин К. Д., Преступления против воинских уставных взаимоотношений: причины и предупреждение: 
дисс. канд. юр. наук, – М., 1996, с. 71:
13 Մեջ բե րում. Юнин А., Неофициальное построение по росту // Комунист вооруженных сил, – 1989, № 5, с. 54:
14 Տե՛ս օ րի նակ` Клепиков Д., Командное построение. – стр. 173; Хомяков А. И., Преступления против порядка 
подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уголовно-правовое и криминологическое исследование: 
дисс. канд.юр. наук, – М., 2002, с. 65:
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նյու թա կան և հո գե բա նա կան «բա րիք ներ» ստա նա լու մղու մը, ըն կած է դի տարկ վող հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի մո տի վա ցի այի հիմ քում: 

Այս պի սով, հարկ է ըն դու նել, որ զին վո րա կան կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ ա կան շար ժա ռիթ նե րի հիմ քում ըն կած 
է դրանց հիմ ա կան տար րե րի շա հա դի տա կան-ե սա սի րա կան ու ղղ վա ծու թյու նը (պա հանջ-
մունք նե րի ար դի ա կա նա ցում, նպա տակ նե րի ձևա վո րում, ո րո շում ե րի կա յա ցում, կան խա-
տե սե լու հա վա նա կա նու թյուն, ա րար քի վեր լու ծու թյուն): Դի տարկ վող ի րա վա խախ տում ե րի 
շար ժա ռի թային ո լոր տում կա րող են ո րո շիչ լի նել նաև բռ նի-ե սա սի րա կան գծե րը, ո րոնք հիմ-
նա կա նում կապ ված են սուբյեկ տի խու լի գա նա կան մղում ե րով և ար տա հայտ վում են ի նք-
նադրս ևոր ման և ան ձնա կան հա կակ րան քի կամ նախ կին վի րա վո րանք նե րի հա մար վրեժխն-
դիր լի նե լու ցան կու թյան վրա հիմ ված մյուս նե րի նկատ մամբ դո մի նանտ լի նե լու այ լան դակ 
մղու մով: 

Զին ծա ռայող նե րի կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տի հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րի վեր լու ծու թյու նը կի սատ կլի ներ ա ռանց դրանց է ու թյան բաղ կա ցու-
ցիչ նե րը հան դի սա ցող մղում ե րի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյան: 
Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` ը նդ հա նուր 
և ա ռանձ նա հա տուկ: Դի տարկ վող մղում ե րի ը նդ հա նուր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի թվին 
հարկ է դա սել.

1. Նրանց հա մե մա տա կան հա կա հա սա րա կայ նու թյու նը, ո րն ար տա հայտ վում է մյուս զին-
ծա ռայող նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի հաշ վին սե փա կան նեղ ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն-
նե րի բա վա րար մանն ու ղղ ված մղում ե րով:

2. Նյու թա կան և բնա կան մղում ե րի գե րակշ ռու մը հոգ ևոր մղում ե րի նկատ մամբ: Դի-
տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը կա տար վում է որ ևէ նյու-
թա կան բա րի քի ձեռք բեր ման (ե րի տա սարդ զին ծա ռայող նե րից հա մազ գես տի տար րե րի, հա-
րա զատ նե րի կող մից ու ղարկ ված ծան րոց նե րի, դրա մի ա ռգ րա վու մը) կամ սե փա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րի ան մի ջա կան կա տա րու մից խու սա փե լու նպա տա կով (մյուս զին ծա ռայող-
նե րի վրա այդ պար տա կա նու թյուն նե րի բար դու մը):

3. Ձգո ղու թյան շար ժա ռի թի, այլ ոչ թե պարտ քի մղ ման գե րա կա յու թյու նը:
4. Կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րի մղում ե րի գե րա կա յու թյու նը (« ռազ մա վա րա կան բնույ-

թի»), ո րոնք հաշ վարկ ված են այ սօր վա կյան քի, րո պե ա կան հա ճույք նե րի և պա հանջ մունք նե-
րի, ոչ թե ո ղջ կյան քի կար ևոր հե ռան կար նե րի հա մար:

 Դի տարկ վող մղում ե րի ա ռանձ նա հա տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի շար քին կա րե լի է 
դա սել. հա սա րա կա կան կար գի և մյուս զին ծա ռայող նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն քի մեջ ե սա սի րա կան մի տում ե րի գե րա կա յու թյու նը, ալ կո-
հո լի կամ թմ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ հա մե մա տա բար զար գա ցած կեղծ պա հանջ մունք նե-
րի դեպ քում ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի տար րա կա նու թյու նը, հակ վա ծու թյու նը ու ժի 
նկատ մամբ` որ պես զին վո րա կան մի ջա վայ րում ի նք նադրս ևոր վե լու հիմ ա կան մի ջոց, ագ րե-
սիվ վար քին դի մե լու բա ցա հայտ կամ գաղտ նի պատ րաս տու թյու նը, բարձր հո գե կան ձգ տում-
նե րի բա ցա կա յու թյու նը, կեն սա կան նշա նա կու թյան հե տաքրք րու թյուն նե րի թույլ ձևա վոր վա-
ծու թյու նը, պատ վի, խղ ճի, ա մո թի և մար դու նկատ մամբ կա րեկ ցան քի զգա ցո ղու թյան բա ցա-
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կա յու թյու նը15, զին վո րա կան կար գու կա նո նի և զին վո րա կան կո լեկ տի վի շա հե րի նկատ մամբ 
ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն քը:

 Տու ժող նե րի հետ են թա կա յու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չգտն վող մե ղա վոր նե րի հան-
ցա վոր վար քին բնո րոշ են հետ ևյալ շար ժա ռիթ նե րը. մյուս զին ծա ռայող նե րի հաշ վին ծա ռա-
յու թյան ան ձնա կան դժ վա րու թյուն նե րից թեթ ևա ցու մը (19 %), մյուս նե րի հաշ վին նյու թա կան 
(8.7 %) կամ այլ բնույ թի (7 %) շա հույ թի ստա ցու մը, ստո րաց նե լու, տու ժո ղին ծա ռա յա կից նե րի 
ազ դե ցու թյա նը են թար կե լու, հա լա ծանք նե րի են թար կե լու ձգ տու մը (50 %), տվյալ ստո րա բա-
ժան ման ա րա տա վոր ա վան դույ թի պահ պա նու մը (36 %), ան ձնա կան (6 %) կամ աշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան (51 %) հո ղի վրա վրեժխնդ րու թյու նը, սե ռա կան շար ժա ռիթ նե րը (4 %)16: 
Այս տվյալ նե րը հաս տատ վում են նաև մի շարք այլ ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րով: 
Այս պես, Կլե պի կո վը դի տարկ վող օ րի նա զան ցու թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րի շար քում նշում է. 
ա վան դույթ նե րի պահ պա նու մը (հարց վող նե րի 31.1 %), ե րի տա սարդ նե րին ծա ռա յու թյան ու սու-
ցու մը (29.9 %), զգաց մուն քային բռն կու մը (28.7 %), կա նո նադ րա կան կար գու կա նո նի հաս տա-
տու մը (12.7%), ի նք նա հաս տա տու մը (10.7 %), ծա ռա յու թյան բա րիք նե րից օ գտ վե լը, օ րի նակ` 
ե րի տա սարդ զին ծա ռայո ղի կող մից վա ղուց ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող ծա ռա յակ ցի պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը կամ սպայի կող մից կար գու կա նո նի պահ պան ման հա մար խրա-
խու սու մը (10 %)17: Նման ար դյունք ներ է ստա ցե լի իր ու սում ա սի րու թյան ըն թաց քում նաև 
Ա. Ի. Խո մյա կո վը. մյուս զին ծա ռայող նե րի հաշ վին սե փա կան ծա ռա յու թյան դժ վա րու թյուն-
նե րի թեթ ևա ցում (19 %), մյուս զին ծա ռայող նե րի հաշ վին հա կաօ րի նա կան նյու թա կան շա հի 
ստա ցում (8.7 %), ստո րաց նե լու, տու ժո ղին ծա ռա յա կից նե րի ազ դե ցու թյա նը են թար կե լու ձգ-
տում, ծաղ րանք (50 %), ոչ կա նո նադ րա կան զին վո րա կան կո լեկ տի վի հա կա հա սա րա կա կան 
օ րենք նե րի պահ պան ման ձգ տում (36 %), տու ժո ղի գոր ծու նե ու թյան հո ղի վրա ա ռա ջա ցած 
վրեժխնդ րու թյուն (51 %), ան ձնա կան նյու թա պաշ տա կան բնույ թի օ գու տի ստա ցում (7 %), սե-
ռա կան մղում եր (4 %)18: 

Հան ցա գործ-զին ծա ռայո ղի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նրա հա կաօ-
րի նա կան վար քի գլ խա վոր շար ժա ռիթ նե րի քն նու թյան վրա հիմ վե լով և հ աշ վի առ նե լով 
դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբյեկ տիվ բնու թագ րե րը` կա րե լի է զին վո րա կան կա-
նո նագր քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ ո տնձ գու թյուն թույլ տված հան ցա գոր ծի ան-
հա տա կա նու թյան կար գա բա ժա նում կա տա րել19: Շար ժա ռիթ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րից կախ ված կա րե լի է ա ռանձ նաց նել դի տարկ վող հան ցա գործ-զին ծա ռայող նե րի ան հա տա-
կա նու թյան բռ նի, նյու թա պաշ տա կան-բռ նի, ա նար խիս տա կան, հար մար վո ղա կան տի պեր: 
Կախ ված հան ցա գոր ծու թյան ծագ ման մեջ ի րա վի ճա կի ու նե ցած դե րից (հան ցա գոր ծու թյան 
օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ ի րա վի ճակ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նից)` կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
պա տա հա կան, ի րա վի ճա կային, չա րա միտ տի պի հան ցա գործ նե րի, ո րոնք կա տա րել են դի-
տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րը: Կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա նա կից կախ ված` 

15 Տե՛ս Лунев В. В., Преступное поведение: мотивы, предвидение и предотвращение, – М, 1980, с. 61:
16 Տե՛ս Нечеевин К. Д., Преступления против воинских уставных взаимоотношений: причины и предупреждение: 
дисс. канд. юр. наук, – М., 1996, с. 76:
17 Տե՛ս Клепиков Д., Командное построение, стр. 173:
18 Տե՛ս Хомяков А. И., Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уго-
ловно-правовое и криминологическое исследование: дисс. канд.юр. наук, – М., 2002, с. 65:
19 Այս մա սին ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս՝ Հա վել ված 6:
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նպա տա կա հար մար է դի տարկ վող հան ցա գործ նե րի ան հա տա կա նու թյան սո վո րա կան և կրկ-
նա հան ցա գոր ծային տի պեր ա ռանձ նաց նել: Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ձևի և սուբյեկ-
տի կող մից սպաս ված ար դյուն քի ստաց ման չա փից կախ ված` կա րե լի է ա ռանձ նաց նել դի-
տարկ վող հան ցա գործ նե րի ան հա տա կա նու թյան բռ նի և ոչ բռ նի (ս պա ռո ղա կան) տի պեր: 
Հան ցա գոր ծի մեղ սակ ցի (հա մա կա տա րո ղի) առ կա յու թյան տե սան կյու նից կախ ված` կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել հան ցա գոր ծի ան հա տա կա նու թյան խմ բա կային և ան հա տա կան տի պեր:

 Վե րոն շյա լը թույլ է տա լիս ձևա կեր պել հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը.
1. Հան ցա գործ-զին ծա ռայո ղի ան հա տա կա նու թյան բա ցա սա կան սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բեկ վե լով սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնու թագ րե րի ազ դե ցու թյան 
տակ, ա ռա վել ցայ տուն ար տա հայտ վում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը հար մար վե լու գոր-
ծըն թա ցի ա վար տից և զին վո րա կան կո լեկ տի վի հի ե րար խի ա յում կա յուն դրա կան-հա սա րա-
կա կան կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո: Որ պես կա նոն, դա կա տար վում է այն ժա մա նակ, 
ե րբ զին վո րը ծա ռայել է ոչ պա կաս, քան մեկ տա րի, ին չից հե տո մի ջանձ նային հա րա բե րու-
թյուն նե րի ո լոր տում հա կաօ րի նա կան ո տնձ գու թյուն նե րի կա տար ման հա վա նա կա նու թյու նը 
բազ մա կի ան գամ մե ծա նում է:

2. Ներ քին ագ րե սի այի վի ճա կը, կու տակ ված ներ քին լար վա ծու թյու նը թո թա փե լու ցան-
կու թյու նը, ա ճող լար վա ծու թյու նը, ան հանգս տու թյու նը, ցածր զգաց մուն քային կա յու նու թյու նը, 
ո րոնք ախ տո րոշ վում են դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դի մած խո լե րիկ հո գե կերտ-
ված քի տեր ան ձանց մոտ, յու րա հա տուկ քրե ա ծին նշա նա կու թյուն ու նեն, սա կայն ոչ թե այդ 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից հա կաօ րի նա կան վար քի ան մի ջա կան կախ վա-
ծու թյան պատ ճա ռով, այլ ո րով հետև տվյալ խմ բի հան ցա գործ նե րը, ա ռա վել, քան մյուս նե րը, 
հակ ված են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան տար բեր ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ա պա կա ռու-
ցո ղա կան ազ դե ցու թյա նը, ո րոնք ա ռանց այդ էլ ան բա րեն պաստ հո գե-կեն սա բա նա կան բնու-
թագ րեր ու նե ցող ան ձանց մոտ ներ քին ագ րե սի այի ա ռա ջաց ման խթա նի չի դեր են կա տա-
րում:

3. Զին ծա ռայող նե րի կա նո նադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի ծագ ման գոր ծում օ րի նա զան ցի սո վո րու թյուն նե րի և վար քի կարծ րա տի պե րի ու նե-
ցած հա տուկ նշա նա կու թյու նը բա ցատր վում է զին ծա ռայող նե րի վրա զին վո րա կան ոչ կա նո-
նադ րա կան հա մա կար գի ու նե ցած քրե ա ծին տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու թյամբ, ո րի ար դյուն-
քում զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի ա վե լի, քան կե սը հա վա նու թյուն են տա լիս ի րենց ստո-
րա բա ժա նու մում նման հան ցա վոր հա մա կար գի գո յու թյա նը կամ, ներգ րավ ված լի նե լով դրա 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, հա մա կերպ վում են դրա հետ: Ի սկ հան դի սա նա լով դրա տար րը` 
զին ծա ռայո ղը հիմ ա կա նում մե քե նա յա բար ձեռք է բե րում այդ հա մա կար գի դր վածք ներն ու 
հա մոզ մունք նե րը, ի սկ դրանց հետ ևե լը սո վո րու թյուն է դառ նում: Այդ սո վո րույթ նե րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ դրանք կա րող են ձևա վոր վել ոչ թե հա մոզ մունք նե րի, 
այլ զին վո րա կան ոչ կա նո նագր քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գի կող մից պար-
տադ րան քի հի ման վրա: Զին վո րա կան մի ջա վայ րում դրա դո մի նան տու թյան պայ ման նե րում, 
սուբյեկ տը, ով նույ նիսկ բա ցա ռում է «դե դովշ չի նայի» «ար ժեք նե րը», գործ նա կա նում ան զոր է 
փո խել այդ մի ջա վայ րը: Նա պար տա վոր է հար մար վել այդ մի ջա վայ րին` սկզ բում ռեֆ լեքս նե-
րի մա կար դա կում, ի սկ հե տո նաև գի տակ ցա կան-վե րահս կո ղա կան մա կար դա կում, ե րբ նրա 
հա մոզ մունք նե րը հար մա րեց վում են ձևա վոր ված սո վո րու թյուն նե րին: 
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4. Դի տարկ վող հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շար ժիչ ու ժ են հան դի սա նում ոչ թե 
զին վո րա կան ոչ կա նո նադ րա կան հա մա կար գի կա յուն «ա վան դույթ նե րը», այլ մյուս զին ծա-
ռայող նե րի հաշ վին սե փա կան պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րն 
օ րի նա զանց նե րին ըն ձեռն վում է հենց այդ հա մա կար գի կող մից: Հենց այդ գա ղա փա րը, այ-
սինքն` դո մի նանտ դառ նա լու, մյուս զին ծա ռայող նե րի նկատ մամբ գե րա կա յու թյուն ձեռք բե րե-
լու և այդ գե րա կա յու թյան ար դյուն քում տար բեր նյու թա կան և հոգ ևոր «բա րիք ներ» ստա նա լու 
ձգ տում է ըն կած դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար ժա ռիթ նե րի հիմ քում:

Annotation. The article examines in details the personality of the serviceman who violates the code of relations of 
the servicemen and the motives of his criminal behavior. The individual characteristics of the criminal were considered 
by the author with three criminologically significant characteristics, which are social-demographic, psycho-biological and 
socio-psychological characteristics. As a result of the study, the author concludes that the main motives for the crimes 
against the military statutory relations are the mercenary-selfish orientation of their main elements.

Аннотация. В данной статье изучаются личность военнослужащего, нарушившего уставные правила взаи-
моотношений между военнослужащими, и причины его преступного поведения. Индивидуальные качества пре-
ступника автор рассматривает по трем уголовно значимым характеристикам, а именно: социально-демографиче-
ские, психобиологические и социально-психологические свойства.  В результате проведенного исследования автор 
пришел к выводу, что поводом для нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими в основном 
становится корыстная и себялюбивая направленность основополагающих элементов этих взаимоотношений.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ВМЕНЯЕМОСТИ
В КОНТЕКСТЕ НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РА

Ք րե ա կան ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ մեղ սու նա կու թյունն ըն դուն ված է դի տար կել որ պես 
ի րա վա բա նա կան և բժշ կա կան չա փա նիշ նե րի հա մակ ցու թյուն: 

Մ տա վոր և կա մային հատ կա նիշ նե րից բաղ կա ցած մեղ սու նա կու թյան ի րա վա բա նա կան 
չա փա նիշն ար տա հայտ վում է ան ձի կող մից իր ա րար քի փաս տա ցի բնույթն ու հա սա րա կա-
կան վտան գա վո րու թյու նը գի տակ ցե լու կամ այդ դա ղե կա վա րե լու ըն դու նա կու թյամբ: Օ րենս-
դի րը սահ մա նա փա կում է մտա վոր տար րը կա տար ված ա րար քի հատ կա պես հան րային 
վտան գա վո րու թյան գի տակց մամբ և չի պա հան ջում հան ցա վո րի կող մից այդ ա րար քի հա-
կաի րա վա կա նու թյան գի տակ ցում: Այս ա վան դա կան մո տե ցու մը հա տուկ է խորհր դային ժա-
մա նա կաշր ջա նի քրե ա կան օ րենսդ րու թյա նը, ո րը մեղ սու նա կու թյան ի րա վա բա նա կան չա փա-
նի շի մտա վոր հատ կա նի շը սահ մա նում է որ պես ան ձի ըն դու նա կու թյուն` ը մբռ նե լու իր գոր ծո-
ղու թյուն նե րի փաս տա կան կողմ ու գի տակ ցե լու դրանց հա սա րա կա կան ի մաս տը1:

1 Տե՛ս Курс советского уголовного права, М., 1970, Т. 2, էջ 239:
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Դ րա հետ մեկ տեղ` հի շյալ դրույ թը հա զիվ թե հա մա պա տաս խա նում է ար դի քրե ա կան 
օ րենսդ րու թյան սկզ բունք նե րին և են թա կա է վե րա նայ ման հետ ևյալ հան գա մանք նե րը հաշ վի 
առ նե լով. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի մի շարք հան ցա կազ մեր (ս պա նու թյուն, ա ռող ջու թյա նը 
տար բեր ծան րու թյան վնաս ներ պատ ճա ռե լը, սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան դեմ ու ղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, հափշ տա կու թյան ե ղա նակ ներ և այլն) են թադ րում են նշ ված ա րարք-
նե րի հա կաի րա վա կա նու թյան ան վե րա պահ գի տակ ցում: Բա ցի դրա նից՝ մի շարք դեպ քե րում, 
օ րենս դի րը քրե ա կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի ա ռան ձին հան ցա կազ մեր բնո րո շե լիս հան-
ցա վո րի կող մից կա տա րած ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյան գի տակ ցու մը կա պում է 
այդ ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյան գի տակց ման հետ: Օ րի նակ, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 241-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում եր կա թու ղային, օ դային 
կամ ջրային տրանս պոր տի ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան և շա հա գործ ման կա նոն նե րը 
խախ տե լու հա մար այն ան ձի կող մից, ով, ը ստ կա տար վող աշ խա տան քի կամ զբա ղեց րած 
պաշ տո նի, պար տա վոր էր պահ պա նել այդ կա նոն նե րը, ե թե այդ ա րար քը մար դու ա ռող ջու-
թյանն ան զգու շու թյամբ պատ ճա ռել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս կամ ա ռա ջաց րել է 
խո շոր վնաս: Կամ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 232-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա տաս խա նատ վու թյուն 
է նա խա տե սում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար այն ան ձի կող-
մից, ու մ վրա դր ված է ե ղել դրանց պահ պան ման պար տա կա նու թյու նը, ե թե մար դու ա ռող ջու-
թյանն ան զգու շու թյամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս: Ա կն հայտ է, որ 
քն նարկ վող հան ցա կազ մե րում են թադր վում է ան ձի կող մից վե րը նշ ված հա մա պա տաս խան 
կա նոն նե րի ի մա ցու թյուն և այդ կա նոն նե րը խախ տե լիս իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա կաի րա վա-
կա նու թյան գի տակ ցում, հա կա ռակ դեպ քում այդ ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լը, կհան գեց նի սուբյեկ տիվ մեղ սայ նաց ման սկզ բուն քի խախտ ման: Այդ կա պակ ցու-
թյամբ կար ծում ե նք, որ մեղ սու նա կու թյան ի րա վա բա նա կան չա փա նի շի մտա վոր հատ կա նի-
շում «իր գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը գի տակ-
ցե լը» ար տա հայ տու թյունն ան հրա ժեշտ է փո խա րի նել «իր ա րար քի քրե ա կան հա կաի րա վա-
կա նու թյան բնույ թը գի տակ ցե լը» ձևա կերպ մամբ:

 Մեղ սու նա կու թյան ի րա վա բա նա կան չա փա նի շի մտա վոր հատ կա նի շում հա կաի րա վա-
կա նու թյան նե րառ ման ը նդ դի մա խոս նե րը մատ նան շում են, որ մտա վոր չա փա նի շի բո վան-
դա կային մա սում, հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան հետ մեկ տեղ` հա կաի րա վա կա նու-
թյան նե րա ռու մը կհան գեց ներ այդ եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի հա կադր մա նը և նույ նիսկ խառ-
նաշ փո թու թյան2: 

Ազ գային քրե ա կան օ րենսգր քում գո յու թյուն ու նե ցող « հա սա րա կա կան վտան գա վո րու-
թյուն» եզ րը ա նո րոշ ու հս տակ չա փա նիշ նե րից զուրկ է թվում: Ո րոշ քրե ա գետ ներ, ի հար կե, 
ու նեն այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ ի րենց մո տե ցու մը` մաս նա վո րա պես ը ստ Ռ.Ա վա գյա նի, 
ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը ո րոշ վում է դրա վնա սա կար հետ ևանք նե-
րով` ե ղա նա կով, տե ղով, կա տար ման ժա մա նա կով, հան ցա կից նե րի առ կա յու թյամբ, ի նչ պես 
նաև սուբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րով` շար ժա ռի թով, հան ցա գոր ծու թյան նպա տա կով և սուբյեկ-
տի մեղ քի աս տի ճա նով3: Սա կայն, կար ծում ե նք` այս և այլ հատ կա նիշ նե րի ա ռանձ նա ցու մը 
հա զիվ թե կա րող է հա մալ րել « հան րային վտան գա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու-

2 Տե՛ս Бородин С. В., Полубинская С. В., Уголовное право и психиатрия: некоторые области и проблемы взаимодей-
ствия, հղում ը ստ՝  Уголовное право: новые идеи. М., 1994, էջ 89:
3 Տե՛ս  Ա վա գյան Ռ. Զ., Հա նուն օ րի նա կա նու թյան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., Եր., 2002, էջ 394:
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թյու նը: Բա ցի դրա նից` գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված յու րա քան չյուր ա րարք 
բնու թագր վում է ոչ թե հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան պար զա պես ցան կա ցած աս տի-
ճա նով, այլ այն պի սի աս տի ճա նով, ո րը բնո րոշ է մի այն հան ցա գոր ծու թյա նը: 

Հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան հատ կա նի շով ո րոշ վում են նաև` վար չա կան ի րա-
վա խախ տում ե րի մա սին օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված զան ցանք ներն ու ի րա վա խախ-
տում ե րը, սա կայն դրանք չեն հաս նում հան ցա գոր ծու թյան հա սա րա կա կան վտան գա վո րու-
թյան մա կար դա կին: Բուն այդ հատ կա նի շը հիմք է հան ցա գոր ծու թյու նը վար չա կան ի րա վա-
խախ տու մից սահ մա նա զա տե լու հա մար: Վե րը շա րադր վա ծը հաշ վի առ նե լով, ան ձը քրե ո րեն 
պատ ժե լի որ ևէ ա րարք կա տա րե լիս պետք է ոչ մի այն գի տակ ցի տվյալ ա րար քի հան րային 
վտան գա վո րու թյու նը, այլև ը մբռ նի, որ այդ հան րային վտան գա վո րու թյան աս տի ճանն այն-
քան բարձր է, որ նման ա րար քը բնու թագ րում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն: Հա կա ռակ դեպ-
քում ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը կհան գեց նի օբյեկ տիվ մեղ սայ-
նաց ման: Ի հար կե են թադ րե լը, թե յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում ան ձը գի տակ ցում է հան-
րային վտան գա վո րու թյան նշ ված աս տի ճա նը, չա փա զանց լա վա տե սա կան կլի ներ:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ հան ցա գոր ծու թյան բո վան դա կային բնու թագ րում 
հան րային վտան գա վո րու թյուն և հա կաի րա վա կա նու թյուն տեր մին նե րի հա րա բե րակ ցու թյու-
նը փո փո խե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը հն չել են ա ռաջ նե րում ու շա րու-
նա կում են հն չել նաև այ սօր: Այս պես` նշ վել է, որ « հան ցա գոր ծու թյու նը քրե ո րեն հա կաի րա վա-
կան ա րարք է: Հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան հատ կա նի շը դեռևս բա վա րար չէ` ա րար-
քը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվին դա սե լու հա մար», և որ «ք րե ա կան հա կաի րա վա կա նու թյու-
նը հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան ի րա վա բա նա կան ար տա հայ տում է»4:

 Ժա մա նա կա կից ո րոշ գիտ նա կան ներ նշում են, որ ան մեղ սու նա կու թյան ի րա վա բա նա կան 
չա փա նի շի (ի նչ պես և` մեղ սու նա կու թյան ու սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան) մտա վոր հատ-
կա նի շում ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյան նե րառ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ար դա րաց ված 
չէ, քա նի որ հա կաի րա վա կա նու թյան ա նըմբռ նու մը կա րող է և հո գե կան հի վան դու թյան ար-
դյունք չլի նել, այլ մի այն վկայել օ րեն քի չի մա ցու թյան մա սին, ին չը չի ա զա տում պա տաս խա-
նատ վու թյու նից5: 

Այս կար ծի քին ա ռար կե լով` ցան կա նում ե նք նշել, որ «օ րեն քի չի մա ցու թյու նը չի ա զա տում 
պա տաս խա նատ վու թյու նից» ձևա կեր պու մը, ո րին այդ քան հա ճույ քով հա մա ձայ նում են քրե-
ա գետ նե րը, հենց վկա յում է սուբյեկ տիվ մեղ սայ նաց ման սկզ բուն քի խախտ ման մա սին` թույլ 
տա լով ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կել նույ նիսկ կա տա րա ծի հան դեպ իր որ ևէ հո-
գե բա նա կան վե րա բեր մուն քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: 

Այն կա պակ ցու թյամբ, որ ի րա վա կան պե տու թյու նում ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու հար ցում ա ռաջ նային դիր քը պետք է զբա ղեց նի հա կաի րա վա կա նու թյան 
սկզ բուն քը6, ա ռա վել ճիշտ ե նք հա մա րում օգ տա գոր ծել «իր ա րար քի քրե ա կան հա կաի րա վա-
կա նու թյան գի տակ ցու մը» բա ռա կա պակ ցու թյու նը, ո րը քրե աի րա վա կան ա ռու մով նշա նա կում 
է սուբյեկ տի կող մից քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման փաս տի գի-
տակ ցում: 

4 Տե՛ս Советское уголовное право, Общая часть, Учебник под ред. проф. Н. А. Беляева и проф. М. Н. Ковалева, 
М., Юридическая литература, 1977, է ջեր 75-76:
5 Տե՛ս Антонян Ю. М., Бородин С. В., Преступное поведение и психические аномалии, М., 1998, է ջեր 126-127:
6 Տե՛ս Наумов А. В., Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. 2-е изд. Перераб. и доп. М.: Изда-
тельство БЕК. 2000, էջ 128:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

75

Այս ա ռու մով ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քում տեղ գտած « մեղ սու նա կու թյուն» հաս կա ցու-
թյու նը լի ո վին ար տա հայ տում է վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը։ 

Այս պես, ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծում ա ռա ջին ան գամ սահ ման վել է 
մեղ սու նա կու թյան հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի. « Մեղ սու նա կու թյունն ան ձի՝ հան ցան քը 
կա տա րե լու պա հին իր ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը գի տակ ցե լու և այն ղե կա վա րե լու 
ու նա կու թյունն է»:

 Մեղ սու նա կու թյան հաս կա ցու թյան մեջ «ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը գի տակ ցե լու» 
հայե ցա կար գի ներդ նում ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քում « Հան-
ցանք» հաս կա ցու թյան հետ, ո րում օ րենս դի րը հրա ժար վել է « հան րային վտան գա վո րու թյուն» 
հատ կա նի շից և հան ցա գոր ծու թյու նը բնո րո շել է որ պես՝ քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես-
ված, պատ ժի սպառ նա լի քով ար գել ված, հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի կող մից մե ղա վո-
րու թյամբ կա տար ված ա րարք։

 Բա ցի դրա նից՝ մեղ սու նա կու թյան հաս կա ցու թյան մեջ «ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու-
նը գի տակ ցե լու» հատ կա նի շի ներ մու ծում ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է նոր օ րեն քում « մեղք» 
հաս կա ցու թյան հետ, ո րում ա րար քը հա մար վում է մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե կա տա-
րո ղը գի տակ ցել է «(…) իր ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը կամ թեև չի գի տակ ցել, բայց 
կա րող էր գի տակ ցել դա» (ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): 

Ընդ ո րում` ու շագ րավ է այն, որ ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում 
հս տակ ամ րագր ված է՝ ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը գի տակ ցե լու կամ դա գի տակ ցե լու 
կա րո ղու թյան կան խա վար կա ծը, ին չից հետ ևում է, որ հա կա ռակն ա պա ցուց ման կա րիք ու նի։ 
Ա ռա վել կան խա տե սե լի է, որ ա պա ցուց ման բե ռը կկ րի պաշտ պա նու թյան կող մը։

 Հա վա նա բար, ան մեղ սու նա կու թյան բնո րոշ ման մեջ ան ձի կող մից իր ա րար քի քրե ա կան 
հա կաի րա վա կա նու թյան գի տակց ման հատ կա նի շի նե րա ռու մը տվյալ հիմ ա հար ցի հետ հա-
րա բե րակց վող` քրե ա կան ի րա վուն քի մի շարք նոր մե րի փո փո խու թյուն կպա հան ջի: Նման 
ա ռա ջար կու թյուն ներ այ սօր ար դեն ար վում են: Մաս նա վո րա պես` Ն. Ի վա նովն ի րա վա կան 
նոր մե րի գործ նա կան կի րա ռու թյան և գի տա կան վեր լու ծու թյան տե սան կյուն նե րից ել նե լով 
նպա տա կա հար մար է հա մա րում դի տա վո րու թյան հետ ևյալ սահ մա նու մը. « Հան ցան քը հա-
մար վում է դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում էր իր ա րար քի հան րո րեն 
վտան գա վոր և հա կաի րա վա կան բնույ թը»7: 

Ար տա հայտ վել են մտա վա խու թյուն ներ, թե մեղ քի հաս կա ցու թյան մեջ քրե ա կան հա կաի-
րա վա կա նու թյան գի տակց ման հատ կա նի շի ներ մու ծու մը յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով 
«է ա պես կբար դաց նի մեղ քի ա պա ցու ցու մը»8: Եվ, ի րոք, այդ պի սի նո րա մու ծու թյու նը մեղ քի, 
մեղ սու նա կու թյան ու ան մեղ սու նա կու թյան կա տե գո րի ա նե րում ի րա վա կի րա ռո ղի հա մար կա-
րող է բա զում դժ վա րու թյուն ներ ստեղ ծել: Սա կայն, կար ծում ե նք նշ ված հատ կա նի շի ներ մու-
ծու մը մի ան գա մայն պար տա դիր պայ ման է, ո րն ան հրա ժեշտ է քրե ա կան ի րա վուն քում օբյեկ-
տիվ մեղ սայ նաց ման տար րե րի հաղ թա հար ման հա մար: « Հա կաի րա վա կա նու թյուն» եզ րը, 
« հան րային վտան գա վո րու թյուն» եզ րի հա մե մատ, ա վե լի ո րո շա կի է թվում, քա նի որ վեր ջի նը 
զգա լի ո րեն գնա հա տո ղա կան է ու ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված: Հենց այս հիմ ա վոր մամբ 
էլ կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է ի րա վա բա նա կան չա փա նի շի մտա վոր տար րում « հա սա րա կա-

7 Տե՛ս Иванов Н. Г.,  Принцип субъективного вменения и его реализация в УК, // Государство и право, 1999, №10, 
էջ 56։
8 Տե՛ս Лунеев В. В., Субъективное вменение, Спарк., М., 2000, էջ 36:
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կան վտան գա վո րու թյան գի տակ ցում» հատ կա նի շը փո խա րի նել «ք րե ա կան հա կաի րա վա կա-
նու թյան գի տակ ցում» հատ կա նի շով: 

Գիտ նա կան ներն ա ռանձ նաց նում են նաև ի րա վա բա նա կան չա փա նի շի հու զա կան հատ-
կա նի շը, ո րը պետք է հաշ վի ա ռն վի մեղ սու նա կու թյան հար ցը լու ծե լիս, « քա նի որ մի շարք 
դեպ քե րում հու զա կան գերգրգ ռու մը կամ… հու զա կան բթու թյու նը կա րող են բա ցա ռել սուբյեկ-
տի մեղ սու նա կու թյու նը»9:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ար տա հայտ վել է նաև կար ծիք, որ « մեղ սու նա կու-
թյան բո վան դա կային բնու թա գի րը, որ պես հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի պար տա դիր հատ-
կա նիշ, հո գե բա նա կան և այս պես կոչ ված բժշ կա կան չա փա նիշ նե րի ա վան դա կան զու գակ-
ցում չի պա հան ջում», քա նի որ «ա ռող ջու թյու նը մի ակ գոր ծո նը չէ, ո րն ազ դում է գի տակց ված 
և կա մային վար քագ ծի առ կա յու թյան և կոնկ րետ ի րա վի ճա կում նման ըն դու նա կու թյան ղե կա-
վար ման վրա»10: Օ. Սիտ կովս կա յան պն դում է, որ մեղ սու նա կու թյան հո գե բա նա կան չա փա նիշ 
և ի րա վա բա նա կան չա փա նիշ հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք կի րառ վում են որ պես նույ նա կան, 
ի րա կա նում այդ պի սին չեն: Նրա կար ծի քով՝ «Ի րա վա բա նա կան չա փա նիշն ը նդ հան րա պես 
գո յու թյուն չու նի. խոս քը բուն մեղ սու նա կու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բե-
րյալ` քրե ա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րի մա սին է»11: Որ-
պես տվյալ դա տո ղու թյան հիմ ա վո րում` նա ներ կա յաց նում է այն դեպ քե րը, ո րոնք ան մեղ սու-
նա կու թյան բժշ կա կան չա փա նի շի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն 
ու նեն։ Դրանք ե ն՝

1.  հո գե կան զար գաց ման մեջ ան չա փա հա սի զգա լի հե տամ ա ցու թյու նը, ո րը կապ ված չէ 
հո գե կան խան գար ման հետ, այլ սխալ դաս տի ա րա կու թյան, ման կա վար ժա կան լք վա ծու թյան 
և այլ նի հետ ևանք է, 

2. ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված ան հա տա կան հո գե բա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյան պատ ճա ռով` գի տակց ված և կա մային վար քագ ծի բա ցա կա յու-
թյու նը, 

3. ար տա քին գոր ծոն նե րի ու ժ գին ազ դե ցու թյան պատ ճա ռով` գի տակց ված վար քա գիծ 
ը նտ րե լու ըն դու նա կու թյան բա ցա կա յու թյու նը,

4. նշ ված ըն դու նա կու թյուն նե րի կո րուս տը ժա մա նա կա վոր ֆունկ ցի ո նալ խան գա րում ե-
րի և նյար դային-հո գե կան գեր բեռն վա ծու թյան պատ ճա ռով:

 Հե ղի նա կը պն դում է, որ « բո լոր այդ դեպ քե րում փոր ձա գետ հո գե բան նե րը կա րող են հաս-
տա տել ան մեղ սու նա կու թյան հո գե բա նա կան չա փա նի շի առ կա յու թյու նը բժշ կա կա նի բա ցա-
կա յու թյան պա րա գա յում»: 

Այս պի սով, հե ղի նա կի կող մից նշած հան գա մանք ներն ան ձին քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմք են հան դի սա նում ոչ թե ան մեղ սու նա կու թյան հիմ քով, այլ 
օ րենսդրի կող մից այն պի սի հա տուկ դեպ քե րի ա ռանձ նաց ման հետ ևան քով, ե րբ պա հանջ-
վում է հաշ վի առ նել մար դու վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը վե րը նշ ված հան գա-
մանք նե րի պա րա գա յում: Մեր պատ կե րաց մամբ` Օ. Սիտ կովս կա յայի ա ռա ջար կած` ան մեղ-
սու նա կու թյան ու դրա չա փա նիշ նե րի (ա վե լի ճիշտ` չա փա նի շի) ը մբռ նու մը հիմ ա վոր ված չէ և 
վկա յում է այդ հաս կա ցու թյան, (ո րն ա մե նից ա ռաջ ի րա վա բա նա կան կա տե գո րի ա է) ա վե լորդ 

9 Տե՛ս Михеев Р. И., Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве, Владивосток, 1983, էջ 15:
10 Տե՛ս Ситковская О. Д., Психологический комментарий к Уголовному кодексу РФ. М. Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999, էջ 5:
11 Տե՛ս Ситковская О. Д., նշվ. աշխ., էջ 6:
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« հո գե բա նաց ման» մա սին: 
Այս տե ղից կա տար վում է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյու նը. «Ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու-

թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյո՞ք սուբյեկտն ըն դու-
նակ էր գի տակ ցել իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը և ղե կա վա րել դրանք»12:

 Մեղ սու նա կու թյու նը հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի ի րա վա բա նա կան հատ կա նիշն է, ո րը 
վկա յում է տվյալ ան ձի մոտ ո րո շա կի ըն դու նա կու թյուն նե րի առ կա յու թյան, այդ թվում` կա տա-
րա ծի հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա լի նե լու գի տակց ման մա սին: Այս-
տե ղից եզ րա կա ցու թյուն, որ մեղ սու նա կու թյուն հաս կա ցու թյու նը կի րա ռե լի է մի այն հան ցանք 
կա տա րած ան ձի նկատ մամբ: Մեղ սու նա կու թյու նը գո յու թյուն ու նի ոչ թե ի նք նին, այլ կոնկ րետ 
ան ձի կող մից կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման պա րա գա յում:

Annotation. The article provides justifications on the necessity of replacing the term “realizing the public danger 
of his/her actions (inactions)” with the term “realizing the nature of criminal illegality of his/her actions” in the mental 
attribute of the legal criterion of sanity.

Sanity is the legal attribute of the subject of a crime, which testifies the existence of certain abilities, including the 
ability of realization of being subject to criminal liability for what he/she has committed. Taking into account the fact that 
the term “social danger” seems devoid of clear criteria and that administrative offences are also characterized by social 
danger, it is more appropriate to replace it with the term “realizing the nature of criminal illegality of his/her actions” 
which is more definite and has clear criteria.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость замены в ментальном признаке правовой нормы вменя-
емости термина «осознание общественной опасности своих действий (бездействия)» формулировкой «осознание 
характера уголовной противоправности своего деяния».

Вменяемость – это юридическое свойство субъекта преступления, свидетельствующее о наличии у данного 
лица определенных способностей, в том числе осознание им уголовной ответственности за содеянное. С учетом 
того, что термин «общественная опасность» лишен четких критериев и им же характеризуются в том числе адми-
нистративные правонарушения, целесообразнее заменить его термином «признание характера уголовной противо-
правности совершенного деяния», который более конкретизирован и имеет четкие критерии.

 Բա նա լի բա ռեր - մեղ սու նա կու թյուն, հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյուն, քրե ա կան հա կաի րա վա կա նու-
թյուն, ի րա վա բա նա կան չա փա նիշ: 

Key words: sanity, social danger, criminal illegality, legal criteria. 
Ключевые слова: вменяемость, общественная опасность, уголовная противоправность, юридический 

критерий.

 
Ա. Ֆա նյան - Հայ-Ռու սա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա բա նա կան 

դպ րոց» հիմ ադ րա մի ու սում ա կան դե պար տա մեն տի ղե կա վար, էլ. հաս ցե՝ armine.fanyan@gmail.com:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 02.05.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 02.05.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 

ի.գ.թ., պրոֆեսոր Զ. Ա. Թադևոսյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:

12 Տե՛ս Ситковская О. Д., նշվ. աշխ., էջ 7:
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ԵՊՀ 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
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THE NATURE OF CONFRONTATION IN THE CONTEXT OF 
CRIMINAL-PROCEDURAL REGULATIONS

СУЩНОСТЬ ОЧНОЙ СТАВКИ В КОНТЕКСТЕ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕГУЛИРОВАНИЙ

 
Ա ռե րես հար ցաքն նու թյու նը՝ որ պես ա ռան ձին քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն, իր ու րույն տեղն 

է զբա ղեց նում քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գում: Այ դու հան դերձ, մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ դեռևս մի աս նա կան կար ծիք չկա ա ռե րես ման որ պես ի նք նու րույն 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյան հաս կա ցու թյան սահ ման ման վե րա բե րյալ: Ո րոշ հե ղի նակ ներ ա ռե-
րե սու մը բնո րո շում են որ պես հար ցաքն նու թյան ա ռան ձին տե սակ՝ հիմ ա կա նում հիմք ըն դու-
նե լով Մ. Ս. Ստ րո գո վի չի այն բնո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի՝ «Ա ռե րե սու մը եր կու ան ձանց մաս-
նակ ցու թյամբ նրանց մի ա ժա մա նա կյա հար ցաքն նու թյունն է միև նույն հան գա ման քի շուրջ»1: 
Հե ղի նակ նե րի մեկ այլ խումբ, Ա. Բ. Սո լովյո վի գլ խա վո րու թյամբ, ա ռե րե սու մը սահ մա նում է 
որ պես՝ « վի ճե լի հան գա մանք նե րի ճշգրտ ման նպա տա կով նա խօ րոք հար ցաքնն ված այն եր-
կու ան ձանց մի ա ժա մա նակ յա հար ցաքն նութ յուն, ո րոնց ցուց մունք նե րում առ կա են է ա կան 

1 Տե՛ս Строгович М. С., Курс советского уголовного процесса, Т. 2, М., 1970, էջ 112:
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հա կա սութ յուն ներ»2:
 Ներ կա յաց ված եր կու տար բեր մո տե ցում ե րի կա պակ ցու թյամբ կար ծում ե նք, որ հե ղի-

նակ նե րի ա ռա ջին խմ բի բնո րոշ ման մեջ բա ցա կա յում են կար ևոր տար րեր, ի նչ պես օ րի նակ, 
ա ռե րես ման կա տար ման նպա տակ նե րը և այլն: Ի նչ վե րա բե րում է ե րկ րորդ բնո րոշ մա նը, 
ա պա պետք է նշել, որ այն լի ար ժեք հա մար վել չի կա րող, քա նի որ հե ղի նակ նե րը, ա ռե րե սու մը 
բնո րո շե լով որ պես հար ցաքն նու թյան տե սակ, այ դու հան դերձ չեն մատ նան շում այն ան ձանց 
շր ջա նա կը, ո րոնց միջև կա րող է կա տար վել նշ ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյու նը:

 Ա ռան ձին հե ղի նակ նե ր էլ ա ռե րե սու մը բնո րո շում են որ պես ի նք նու րույն քնն չա կան գոր ծո-
ղու թյուն: Մաս նա վո րա պես Վ. Ե. Կո նո վա լո վան ա ռե րե սու մը բնո րո շում է որ պես՝ «ինք նու րույն 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն, ո րի հիմն ա կան խն դիրն է գոր ծով ա պա ցույց ներ հա վա քե լը դա-
տաքնն չա կան մար մին նե րի կող մից մի ա ժա մա նակ եր կու ան ձանց (եր կու մե ղադ րյալ, եր կու 
վկա, վկա և մե ղադ րյալ) հար ցաքն նու թյան մի ջո ցով նրանց ցուց մունք նե րում առ կա է ա կան 
հա կա սու թյուն նե րը վե րաց նե լու և ճշ մար տու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով»3:

 Թեև Ե. Վ. Կո նո վա լո վան ա ռե րե սու մը հա մա րում է ի նք նու րույն քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն, 
սա կայն հե ղի նա կային բնո րոշ ման մեջ նշ ված դրույ թը չի ար տա հայտ վում: Ա ռե րես վող ան-
ձանց շր ջա նա կում չի նշ վում կաս կա ծյա լի և տու ժո ղի մա սին, ա ռա վել ևս՝ այն, որ ա ռե րե սու մը 
կա տար վում է նա խօ րոք հար ցաքնն ված եր կու ան ձանց միջև: 

Ա ռե րես ման քրե ա դա տա վա րա կան նշա նա կու թյան հար ցի վե րա բե րյալ Ա. Կ. Դավ լետ կո-
վը և Ա. Բ. Սո լովյո վը նշում են, որ այն լուծ ված է օ րենսդ րո րեն, ե թե օ րեն քը կի րա ռում է « հար-
ցաքն նու թյուն» և « հար ցաքնն ված» հաս կա ցու թյուն նե րը4: (Ի նչ պես օ րի նակ, ՀՀ ՔԴՕ 216-րդ 
հոդ վա ծը):

Դժ վար է հա մա ձայ նել նմա նօ րի նակ տե սա կե տի հետ. այդ հաս կա ցու թյուն նե րը պետք է 
ըն դու նել պայ մա նա կա նո րեն, քա նի որ եր կու դեպ քում էլ խն դիր նե րը և նպա տակ նե րը տար-
բեր են: 

Այս ա ռու մով, կար ծում ե նք, որ ա ռա վել հիմ ա վոր է Ս. Ա. Շեյ ֆե րի այն պն դու մը, որ դրանք 
մի ա տե սակ, սա կայն մե կը մյու սից տար բեր կա ռուց վածք ներ ե ն5: 

Պետք է նշել, որ որ պես քնն չա կան գոր ծո ղութ յուն՝ ա ռե րե սու մը հար ցաքն նութ յու նից տար-
բեր վում է հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով.

1) Ա ռե րես ման ըն թաց քում մի ա ժա մա նակ հար ցաքնն վում են եր կու ան ձինք:
2) Ա ռե րես մա նը մաս նակ ցող հար ցաքնն վող նե րը պետք է նախ կի նում ար դեն հար-

ցաքննված լի նեն դա տա վա րա կան որ ևէ կար գա վի ճա կով: 
3) Ա ռե րես վող ան ձանց նախ կի նում տված ցուց մունք նե րի մեջ պետք է լի նեն է ա կան հա-

կա սութ յուն ներ: Ա ռե րես ման՝ որ պես քնն չա կան գոր ծո ղութ յան կա տար ման նպա տա կն այդ 
հա կա սութ յուն նե րի վե րա ցում է կամ ա ռն վազն դրանց պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը:

«Է ա կան հա կա սու թյուն ներ» ար տա հայ տու թյան տակ ըն դուն ված է հաս կա նալ քրե ա կան 
գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող միև նույն հան գա ման քի վե րա բե րյալ 
ցուց մունք նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Ի սկ, թե հա կա սու թյունն է ա կան է, թե՝ 

2 Տե՛ս Соловьев А. Б., Очная ставка на предварительном следствии, М., 1970, էջ 9:
3 Տե՛ս Коновалова В. Е., Тактика производства очной ставки, М., 1955, էջ 123:
4 Տե՛ս Давлетков А. К., Очная ставка на предварительном следствии, Л., 1967, էջ 217:
5 Տե՛ս Шейфер С. А., Познавательное значение следственных действий и их система, М., 1972, էջ 65:
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ոչ, ո րո շում է քն նի չը՝ ել նե լով առ կա քնն չա կան ի րադ րու թյու նից, գոր ծի հան գա մանք նե րից և 
դրանց վրա հա կա սու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նից: 

Կար ծում ե նք, որ սա մի ան գա մայն ար դա րա ցի է, քա նի որ մի այն քն նի չը կա րող է կողմ-
նո րոշ վել և ճիշտ գնա հա տա կան տալ այդ հա կա սա կան փաս տե րին, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն 
ա ռնչ վում են գոր ծով հա վաք ված ա պա ցույց նե րին և գոր ծի նյու թե րին: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել ՀՀ ՔԿ կար գա պա հա կան հանձ-
նա ժո ղո վի 2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 4-ի ԿՀՈ 35 ո րոշ ման պար զա բա նող մա սի 2-րդ կե տը. 

« Չի կա տա րել հս կող դա տա խա զի գրա վոր, ա ռար կա յա կան, օ րի նա կան ցու ցու մը, մաս-
նա վո րա պես՝ Դ. Ջի լավ դա րյանն ա ռե րես չի հար ցաքնն վել վկա ներ՝ Հ.Կա րա պե տյա նի, Է.Հա-
րու թյու նյա նի, Էդ. Իս պի րյա նի և Ա.Ար շա կյա նի հետ՝ ար դյուն քում չի պահ պան վել ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 55-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 5-րդ մա սե րի պա հանջ նե րը:

 Հի շյալ ա ռեր ևույթ ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ Տ.Ն-ն Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո-
ղո վին բա ցատ րու թյուն տվեց այն մա սին, որ վկա նե րի ցուց մունք նե րում է ա կան հա կա սու թյուն-
ներ չեն ե ղել, բա ցի այդ, տվյալ փու լում քրե ա կան գոր ծի շա հե րից ել նե լով նպա տա կա հար մար 
չի գտել հի շյալ ան ձանց միջև ա ռե րես հար ցաքն նու թյուն ներ կա տա րել, նկա տի ու նե նա լով, 
որ ա ռե րես հար ցաքնն վող ան ձինք մի մյանց հետ գտն վել են մտե րիմ, ըն կե րա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի մեջ և ա ռե րես ման ըն թաց քում կաշ կանդ ված կլի նե ին ճշ մար տու թյու նը ներ կա-
յաց նել, քա նի որ նման ի րա վի ճակ ար դեն քրե ա կան գոր ծով ու նե ցել է և մար տա վա րու թյուն է 
ը նտ րել ա ռե րես հար ցաքն նու թյուն նե րը կա տա րել ա ռե րես վող ան ձանց ծնող նե րի և ման կա-
վարժ նե րի հետ զրու ցե լուց հե տո, սա կայն չի հասց րել, քա նի որ հե ռաց վել է քրե ա կան գոր ծով 
քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լուց: 

Ու սումն ա սի րե լով նյու թե րը՝ Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը հի շյալ դր վա գով պար զեց, 
որ քն նի չի ա րար քում բա ցա կա յում է ի րա վա խախտ ման փաս տը, նկա տի ու նե նա լով, որ վե-
րը հի շա տակ ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րե լը չէր կա րող հան գեց նել ա պա ցույց նե-
րի կո րուս տի, բա ցի այդ վկա նե րի տր ված ցուց մունք նե րի միջև է ա կան հա կա սու թյուն ներ չեն 
ե ղել, որ պի սի պայ ման նե րում ա վագ քն նիչ Տ.Ն-ի ա րար քում բա ցա կա յում է ի րա վա խախտ ման 
փաս տը»6:

 Հարկ է նշել, որ, ե թե նույ նիսկ առ կա են քն նի չի նման գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցած հա-
կա սու թյուն ներ, այ նու ա մե նայ նիվ ա ռե րես ման կա տա րու մը կր կին մում է քն նի չի հայե ցո ղու-
թյա նը՝ օ րեն քը դա հա մա րում է քն նի չի ի րա վուն քը, բա ցա ռու թյամբ, ե թե հա կա սու թյուն ներ 
կան մե ղադ րյա լի և մեկ այլ ան ձի ցուց մունք նե րում, ո րի դեպ քում հա մա ձայն ՀՀ ՔԴՕ 216-րդ 
1-ին մա սի՝ քն նի չը պար տա վոր է կա տա րել ա ռե րե սում:

 Կար ծում ե նք՝ օ րենս դի րը նմա նօ րի նակ բա ցա ռու թյուն սահ մա նել է՝ ել նե լով մե ղադ րյա լի 
ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճա կից և գոր ծի քն նու թյան բազ մա կող մա նի ու թյան սկզ բուն քից: 
Սա կայն մենք այն տե սա կե տին ե նք, որ այս դրույթն ու նի ա ռա վել խորն ար մատ ներ և գոր-
ծի բազ մա կող մա նի ու ման րա մասն քն նու թյան ֆո նի վրա կոչ ված է նպաս տե լու մե ղադ րյա լի 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը, քա նի որ ՀՀ ՔԴՕ 110-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի, 212-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մե ղադ րյա լը ցուց մունք է տա լիս ա ռա ջադրված 
մե ղադ րան քի է ու թյան, ի նչ պես նաև գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք-

6 Տե՛ս « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քնն չա կան կո մի տե ի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի 2016 թվա կա նի 
ո րո շում նե րի ժո ղո վա ծու», Հա տոր 2, Եր ևան, 2017, էջ 133:
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նե րի վե րա բե րյալ: Սա նշա նա կում է, որ ե թե կան է ա կան հա կա սու թյուն ներ մե ղադ րյա լի 
տված և դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող այլ ան ձի ցուց մունք նե րում, ա պա դրանք կա րող են 
վե րա բե րել բուն մե ղադ րան քի է ու թյա նը և շատ հնա րա վոր է, որ դրանց բա ցա հայ տու մը կամ 
վե րա ցում ազ դի մե ղադ րյա լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի ծա վա լի վրա՝ է ա պես թեթ ևաց-
նե լով վեր ջի նիս վի ճա կը: 

Ա վե լին՝ մենք այն կար ծի քին ե նք, որ օ րենս դի րը, կար ևո րե լով մե ղադ րյա լի կար գա վի ճա կը 
վե րը նշ ված հան գա մանք նե րի ու ժով, դրա հետ մեկ տեղ պետք է նշեր նաև կաս կա ծյա լի մա-
սին, քա նի որ վե րը նշ ված հար ցե րը կա րող են ա ռա ջա նալ կաս կա ծյա լին ա ռա ջադր ված կաս-
կա ծան քի առ թիվ:  Հետ ևա բար, կար ծում ե նք, որ ՀՀ ՔԴՕ-ի 216-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը նպա-
տա կա հար մար է վե րախմ բագ րել հետ ևյալ կերպ. «Քն նիչն ի րա վունք ու նի կա տա րել նա խօ րոք 
հար ցաքնն ված եր կու այն ան ձանց ա ռե րե սում, ո րոնց ցուց մունք նե րում է ա կան հա կա սու թյուն-
ներ կան: Քն նի չը պար տա վոր է կա տա րել ա ռե րե սում, ե թե է ա կան հա կա սու թյուն ներ կան 
կաս կա ծյա լի և մեկ այլ ան ձի ցուց մունք նե րում, մե ղադ րյա լի և մեկ այլ ան ձի ցուց մունք նե րում»: 

Այս ա ռու մով 
հատ կան շա կան է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի այ սու հետ՝ 

(Նա խա գիծ) 224-րդ հոդ վա ծը, ո րը կար գա վո րում է ա ռե րես ման կա տար ման կարգն ու պայ-
ման նե րը, ի տար բե րու թյուն գոր ծող ՀՀ ՔԴՕ 216-րդ հոդ վա ծի, քն նի չի հա մար ա ռե րե սու մը 
կա տա րե լու ի րա վունք կամ պար տա կա նու թյուն չի ա ռանձ նաց նում՝ ըն դա մե նը հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում սահ մա նե լով. «Ա ռե րե սու մը նա խօ րոք հար ցաքնն ված եր կու այն ան ձանց մի ա ժա մա-
նա կյա հար ցաքն նու թյունն է, ո րոնց ցուց մունք նե րում կան է ա կան հա կա սու թյուն ներ»:

 Կար ծում ե նք՝ Նա խագ ծի նման ի րա վա կար գա վո րում ե րը քնն չա կան աշ խա տան քի կազ-
մա կերպ ման ու տակ տի կա կան նկա տա ռում ե րով ա ռա վել ըն դու նե լի են, քա նի որ չի սահ մա-
նա փա կում քն նի չի ի նք նու րույն տակ տի կա կան ո րո շում եր ըն դու նե լու ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, ա ռե րե սու մը վկա նե րի, տու ժող նե րի, կաս կա ծյալ նե րի, մե ղադ րյալ նե րի, 
ամ բաս տա նյալ նե րի, դա տա պար տյալ նե րի, փոր ձա գետ նե րի շր ջա նա կից նա խօ րոք հար-
ցաքննված եր կու ան ձանց մի ա ժա մա նա կյա հար ցաքն նու թյունն է գոր ծի միև նույն հան գա-
մանք նե րի շուրջ՝ վեր լու ծե լով ու հա մադ րե լով ստաց վող ցուց մունք նե րը, դրան ցում առ կա է ա-
կան հա կա սու թյուն նե րը վե րաց նե լու և գոր ծով ճշ մար տու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դա րա ցի ո րեն նշ վում է, որ, թեև քրե ա դա տա վա-
րա կան ձևա կան պա հանջ նե րը թույլ են տա լիս փոր ձա գե տի մաս նակ ցու թյամբ կամ մի մյանց 
միջև ա ռե րե սում կա տա րե լու, սա կայն տակ տի կա կան տե սան կյու նից այն նպա տա կա հար-
մար չէ ի րա կա նաց նել, քա նի որ փոր ձա գե տի հար ցաքն նու թյան ա ռար կան խիստ ո րո շա կի 
է7: Մի ան գա մայն հա մա ձայ նե լով նշ ված տե սա կե տին՝ ա վե լաց նենք, որ դա տա վա րա կան ու 
տակ տի կա կան տե սան կյու նից վի ճե լի է փոր ձա գետ նե րին մի մյանց կամ դա տա վա րու թյան այլ 
մաս նա կից նե րի հետ ա ռե րե սե լը՝ ՀՀ ՔԴՕ-ով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նե րի նշա նակ ման 
հիմ քե րի, ի նչ պես նաև փոր ձա գե տի ցուց մուն քի՝ որ պես ա պա ցույ ցի ա ռան ձին տե սա կի չնա-
խա տես ված լի նե լու հա մա տեքս տում: 

Միև նույն ժա մա նակ ա ռե րե սում իր բնույ թով բարդ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն է, ո րի 
արդյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է նաև ո րո շա կի պայ ման նե րի ա պա հո վում: 

7 Տե՛ս Россинский С. Б., Следственные действия, монография, М., «Норма», 2018, էջ 231:
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Այս պես՝ նախ ևա ռաջ ցուց մունք նե րում է ա կան հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը դեռևս 
ա ռե րե սում կա տա րե լու հիմք չէ: Նախ, ա ռե րե սու մը կա րող է լի նել լրիվ ա նօ գուտ, քա նի որ 
կա րող է հան դի սա նալ նախ կին ցուց մունք նե րի կրկ նու թյուն: Բա ցի դրա նից՝ ա ռե րե սու մը կա-
րող է բար դաց նել քն նու թյան ըն թաց քը: Ա ռե րես ման կա տար ման մա սին ո րո շում ըն դու նե լիս 
քն նի չը պետք է վս տահ լի նի, որ ա ռե րես ման մաս նա կից նե րը կդի մա նան այն հո գե բա նա կան 
ազ դե ցու թյա նը, ո րն ան խու սա փե լի է ա ռե րես ման ժա մա նակ: Բո լո րը չեն, որ կա րող են ցուց-
մունք տալ այն ան ձի ներ կա յու թյամբ, ո րը կա րող է դա տա պարտ վել այդ ցուց մունք նե րով: 
Հետ ևա բար, չնա յած քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հան ջին, նպա տա կա հար մար չէ ա ռե-
րե սում կա տա րել մե ղադ րյա լի և իր բա րե կամ ե րի միջև, քա նի որ խղ ճա հա րու թյան զգաց ման 
ազ դե ցու թյան տակ ան ձը կա րող է փո խել ցուց մուն քը հօ գուտ մե ղադ րյա լի: 

Եվ վեր ջա պես քրե ա դա տա վա րա կան օ րենս դրու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
ա ռանձ նաց նել ա ռե րես ման հե տևյալ փու լե րը.

1. ա ռե րես ման նա խա պատ րաս տա կան փուլ, ո րի նպա տա կը ցուց մունք նե րում առ կա հա-
կա սու թյուն նե րի գնա հա տում է, ա ռե րես վո ղի ան ձի, նրա ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րի ու-
սում ա սի րում է: Այս փու լի ըն թաց քում քն նի չը պար զում է ա ռե րես վող նե րի ի նք նու թյու նը և 
նրա հա րա բե րու թյուն նե րը դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի հետ,

2. ա զատ շա րադ րանք, ո րի ըն թաց քում ա ռե րես հար ցաքնն վո ղը հայտ նում է գոր ծի հա-
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րեն հայտ նի հան գա մանք նե րը,

3. առ կա է ա կան հա կա սու թյուն նե րի մա սով ցուց մունք նե րի ո րո շա կի աց ման, ճշտ ման և 
լրաց ման հա մար հար ցե րի ա ռա ջադ րում,

4. ա ռե րես ման ար դյունք նե րի դա տա վա րա կան ամ րագ րում: 
Ել նե լով յու րա քան չյուր փու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և նպա տակ նե րից՝ կրի մի նա-

լիս տի կա յում մշակ վել են դրանց ար դյու նա վե տու թյունն ա պա  հո վող մի շարք տակ տի կա կան 
հնարք ներ: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի տե սա կետ ներն ու քրե ա դա տա վա րա կան 
ի րա վա կար գա վո րում ե րը՝ գտ նում ե նք, որ ա ռե րե սում ի նք նու րույն քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն 
է, ո րի հիմ ա կան նպա տա կը (ի տար բե րու թյուն հար ցաքն նու թյան) քրե ա կան գոր ծով քն նու-
թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցած է ա կան բնույթ ու նե ցող հա կա սու թյուն նե րի պար զա բա նում է: 
Ա ռե րես մա նը բնո րոշ են հետ ևյալ հիմ ա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոն ցով վեր ջինս տար բեր վում 
է քնն չա կան մյուս գոր ծո ղու թյուն նե րից.

•	  դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող եր կու ան ձանց մի ա ժա մա նա կյա հար ցաքն-
նու թյուն, 

•	 ա ռե րես վող ան ձանց քրե ա դա տա վա րա կան կար գով պար տա դիր հար ցաքնն ված լի-
նե լը, 

•	 ա ռե րես վող ան ձանց ցուց մունք նե րի միջև առ կա է ա կան հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու-
թյուն,

•	  ցուց մունք նե րի միջև առ կա է ա կան հա կա սու թյուն նե րի այլ ե ղա նա կով պար զա բան-
ման կամ վե րաց ման ան հնա րի նու թյուն: 
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Annotation. The author of the article referred to the one of the most important issues of a Criminal Procedure Law 
and Criminalistics namely the concept of the confrontation, as separate investigative action, the characteristics of its legal 
regulation both by the Criminal Procedure Code of the RA and the Project of new Criminal Procedure Code of the RA. In 
the Article it is also emphasized the new approaches of criminal-procedural regulations, as well as, the order, conditions, 
and tasks of this investigative action. As result, the gaps of current legislation are discovered. The examining issues are 
highlighted at the frame of organizational and tactic aspects of the confrontation in favor of effective investigation of the 
certain criminal case, meanwhile ensuring the independence of the investigator to adopt relevant tactic decisions.

Аннотация. В статье изучается одна из важнейших задач уголовного процесса и криминалистики – уголов-
но-процессуальное регулирование очной ставки как отдельного следственного действия, а также проводится срав-
нительный анализ положений действующего УПК РА с положениями Проекта нового УПК РА, который находится на 
стадии обсуждения. Следовательно, в статье представлены новые подходы и методы правового регулирования оч-
ной ставки, тем самым проводится анализ условий, порядка и задач проведения данного следственного действия. 
В результате проведенного исследования, нами выявлены существующие правовые пробелы в действующем УПК 
РА.

Выявленные вопросы имеют как теоретическую, так и практическую значимость, особенно в рамках кримина-
листической тактики и организации расследования для обеспечения уголовно-процессуальной самостоятельности 
следователя при выборе тактической линии расследования и раскрытия конкретного уголовного дела.

 
 
 Բա նա լի բա ռեր - ա ռե րե սում, քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, 

օ րենսդրա կան փո փո խու թյուն ներ, քն նիչ:
Keywords:  Confrontation, investigative actions, criminal procedure code, legal amendments, investigative.
Ключевые слова: очная ставка, следственные действия, уголовно-процессуальный кодекс, законодатель-

ные поправки, следователь.

Վ. Են գի բա րյան - Ե ՊՀ 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, էլ. հաս ցե՝ vahe777@yahoo.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 29.04.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 29.04.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
իրավ. գիտ. դոկտոր Հայկ Գրիգորյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 02.05.2022 թ.:
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    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)

2022 թվա կա նի հուն վա րի 14-ին,
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի վճ ռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 13.03.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ-
ցի « ՎԻՄ ՊԵՐԳ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե)` 18.05.2017 թվա կա նի թիվ 1011913 
ա կտն 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 թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կո մի տե ի 18.05.2017 

թվա կա նի թիվ 1011913 ակ տը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Դի լա նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 28.12.2017 

թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 13.03.2019 

թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, Դա տա րա նի 28.12.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն (ներ կա յա ցու ցիչ՝ Ար ման Մնա ցա-
կա նյան):

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիմ նա վո-

րում նե րով.  
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող  «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, կի րա-
ռել է « 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 2-րդ մա սը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րոնք են-
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թա կա չէ ին կի րառ ման, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 27-րդ, 
124-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 րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բեր, 

նոյեմ բեր, դեկ տեմ բեր ա միս նե րին, ի նչ պես նաև 2016 թվա կա նի հուն վա րից օ գոս տոս, հոկ-
տեմ բեր և նոյեմ բեր ա միս նե րին է լեկտ րաէ ներ գի այի և գա զի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված 
ԱԱՀ-ի գու մար նե րի չա փով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վան ցում նե րը ե ղել են ոչ ի րա-
վա չափ և հա կա սել են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, քա նի որ այդ գոր ծարք նե րը չեն 
հե տապն դել ար տադ րա կան կամ ա ռևտ րային այլ նպա տակ, ի նչ պես նաև վճա րում ե րը 
կա տար վել են ոչ թե  Ըն կե րու թյան, այլ նույն շեն քի բնա կա րան նե րի սե փա կա նա տե րե րի կամ 
վար ձա կալ նե րի (օգ տա գոր ծող նե րի) մի ջոց նե րով, այն ա ռու մով, որ սե փա կա նա տե րերն ու 
վար ձա կալ ներն ի րենց սպա ռած է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի վճար նե րը հանձ նել են 
Ըն կե րու թյա նը, ի սկ վեր ջինս էլ հա մա պա տաս խան հա շիվ-ապ րան քագ րե րի հի ման վրա իր 
ա նու նից դրանք փո խան ցել է մա տա կա րար նե րին: Ըն կե րու թյունն ի նք նու րույն բնա կան գա զի 
կամ է լեկտ րաէ ներ գի այի սպա ռում չի ի րա կա նաց րել, քա նի որ ստուգ մամբ ը նդ գրկ վող ժա մա-
նա կա հատ վա ծում նշ ված շեն քի շի նա րա րու թյունն ամ բող ջո վին ա վարտ ված էր, ի սկ այդ պի սի 
սպա ռում են թադ րող որ ևէ այլ գոր ծու նե ու թյուն Ըն կե րու թյունն այդ շեն քում չի ծա վա լել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան մար մի նը  բազ մա կող մա նի, լրիվ, 
օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն չի ի րա կա նաց րել վե րը նշ ված հան գա ման քի հաս տատ ման ու ղ-
ղու թյամբ, որ ևէ ու սում ա սի րու թյուն չի կա տա րել այն հար ցի պարզ ման ու ղ ղու թյամբ, թե 
սպառ ված է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի վճար ներն ու մ կող մից են կա տար վել՝ շեն-
քե րի բնա կա րան նե րի սե փա կա նա տե րե րի և վար ձա կալ նե րի, թե Ըն կե րու թյան: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի նշ ված եզ րա հան գում ան հիմ է, քա նի որ 01.02.2016 թվա կա նին Ըն կե րու թյան 
և Ա/Ձ Գա գիկ Բա րո յա նի միջև կնք ված՝ «Ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան» պայ մա նագ րի 
5.6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար ձավ ճա րի մեջ չեն մտ նում հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, է լեկտ րա-
մա տա կա րար ման, ջրա մա տա կա րար ման, գա զա մա տա կա րար ման հա մար վճար նե րը, ո րոնք 
են թա կա են վճար ման վար ձա կա լի կող մից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմ ված ներ քին հա մոզ մամբ, որ պի սի խախտ-
ման ար դյուն քում հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ այլ ան ձի կող մից ստաց ված և այլ  
ան ձի  կող մից փաս տա ցի վճար ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց  դուրս գր ված հար կային 
հա շիվ նե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը չեն կա րող հաշ-
վանց ման են թա կա լի նել մեկ այլ սուբյեկ տի կող մից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ  սույն գոր ծով վար չա կան ակ-
տի հաս ցե ա տերն Ըն կե րու թյունն է, ո րն իր գոր ծու նե ու թյամբ շա հույթ ստա նա լու նպա տակ 
հե տապն դող ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է, մինչ դեռ Դա տա րանն Ըն կե րու թյան կազ մա-
կեր պաի րա վա կան ձևը նույ նաց րել է վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծարք նե րի նպա-
տակ նե րի հետ, սա կայն այդ վեր լու ծու թյուն ներն ան հիմ են, քա նի որ գոր ծու նե ու թյան ըն-
թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը կա րող է կա տա րել տա րա տե սակ ծախ սեր, գոր ծարք ներ, 
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բայց դրան ցից ոչ բո լո րի կա պակ ցու թյամբ կա ռա ջա նա ՀՀ հար կային օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված հա մա պա տաս խան նվա զե ցում ներ կամ հաշ վան ցում ներ կա տա րե լու ի րա վունք:

 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 13.03.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ՝ հայ ցը մեր ժել կամ գործն 
ու ղար կել նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վա լը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
  1) Կո մի տե ի նա խա գա հի 20.02.2017 թվա կա նի  թիվ 1011913 հանձ նա րագ րի հա մա ձայն` 

«« Վիմ պերգ» ՍՊԸ-ու մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ հար կային մարմ-
նին վե րա պահ ված ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում տն տես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տում օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման վրա հար կային մար մին ներ կա յաց ված 
հաշ վետ վու թյուն նե րի, hաշ վարկ նե րի և այլ փաս տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար-
զե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի 
կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով պետք է ան-
ցկաց նել բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կային մարմ ի կող մից վե րահսկ վող 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշ տու-
թյան  ստու գում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-22):

2) 18.05.2017 թվա կա նի թիվ 1011913 ստուգ ման ակ տով Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադր վել է 
ԱԱՀ գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն: Ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի հա մա ձայն. 

«Ըն կե րու թյու նը 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բեր, նոյեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հաշ-
վարկ նե րում խախ տե լով «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րը 
ՀՀ տա րած քում ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ԱԱՀ-ն ա վել է ցույց տր վել՝ 
հոկ տեմ բեր 165.677 դրամ, նոյեմ բեր 230.001 դրամ, դեկ տեմ բեր 391.794 դրամ (ս տաց ված 
ծա ռա յու թյուն նե րը ար տադ րա կան կամ այլ ա ռևտ րային նպա տակ ներ չեն հե տապն դել), ո րի 
հետ ևան քով բյու ջե ից հաշ վանց ման են թա կա ԱԱՀ-ն ա վել է ցույց տր վել նույն գու մար նե րի 
չա փով:  

Ըն կե րու թյու նը 2016 թ. հուն վար, փետր վար, մարտ, ապ րիլ, մայիս, հու նիս, հու լիս, օ գոս-
տոս, հոկ տեմ բեր, նոյեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հաշ վարկ նե րում խախ տե լով «ԱԱՀ-ի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րը ՀՀ տա րած քում ձեռք բեր ված ապ-
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ԱԱՀ-ն ա վել է ցույց տվել՝ հուն վար 390.794 դրամ, փետրվար 
335.000 դրամ, մարտ 339.874 դրամ, ապ րիլ 124017 դրամ, մայիս 517.500 դրամ, հու նիս 
176.500 դրամ, հու լիս 185.029 դրամ, օ գոս տոս 447.288 դրամ, հոկ տեմ բեր 4000 դրամ, նոյեմ-
բեր 450.146 դրամ և դեկ տեմ բեր 553.338 դրամ (ս տաց ված ծա ռա յու թյուն նե րը ար տադ րա կան 
կամ այլ ա ռևտ րային նպա տակ ներ չեն հե տապն դել), ո րի հետ ևան քով բյու ջե ից հաշ վանց ման 
են թա կա ԱԱՀ-ն ա վել է ցույց տր վել նույն գու մար նե րի չա փով: 2015 թվա կա նի  հոկ տեմ բեր, 
նոյեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րին հա մա ձայն «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հար կային մար մին ներ կա յաց ված հաշ վարկ նե րով պե տա կան բյու ջե ից հաշ վանց-
ման են թա կա գու մարն ա վել ցույց տա լու հա մա պա տաս խան դեպ քե րի հա մար հարկ վճա րո-
ղից գանձ վում կամ ա ռա ջադր վում է ա վել հաշ վարկ ված պե տա կան բյու ջե ից հաշ վանց ման 
են թա կա գու մա րը. հոկ տեմ բեր 165.677 դրամ, նոյեմ բեր 230.001 դրամ, դեկ տեմ բեր 391.794 
դրամ:  2016թ-ի հուն վար, մարտ, օ գոս տոս և դեկ տեմ բեր ա միս նե րին հա մա ձայն նույն հոդ վա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

87

ծի 3-րդ կե տի ա ռա ջադր վում է պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա ԱԱՀ-ի գու մա րի և հարկ 
վճա րո ղի ներ կա յաց րած ԱԱՀ-ի հաշ վար կով պե տա կան բյու ջե ից հաշ վանց ման ներ կա յաց ված 
գու մա րի հան րա գու մա րը, ե թե հարկ վճա րո ղի կող մից ներ կա յաց վել է բյու ջե ից հաշ վանց ման 
են թա կա գու մա րով ԱԱՀ-ի հաշ վարկ: Ստուգ ման ար դյունք նե րով ա ռա ջա նում է պե տա կան 
բյու ջե վճար ման են թա կա ԱԱՀ-ի գու մա րը՝ հուն վար 390.794 դրամ, մարտ 339.874 դրամ, 
օ գոս տոս 447.288 դրամ, դեկ տեմ բեր 553.338 դրամ: 2016 թ. փետր վար, ապ րիլ, մայիս, հու-
նիս, հու լիս, հոկ տեմ բեր և նոյեմ բեր ա միս նե րին` հա մա ձայն «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ 
հոդ վա ծի 1-ի կե տի գանձ վում կամ ա ռա ջադր վում է պա կաս հաշ վարկ ված պե տա կան բյու-
ջե վճար ման են թա կա ԱԱՀ-ի գու մար նե րը՝ փետր վար 333.500 դրամ, ապ րիլ 124.017 դրամ, 
մայիս 517.500 դրամ, հու նիս 176.500 դրամ, հու լիս 185.029 դրամ, հոկ տեմ բեր 4000 դրամ և 
նոյեմ բեր 450.146 դրամ: 

Են թա կա է գանձ ման պետ. բյու ջե հա մա ձայն «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 
պա կաս ցույց տր ված հար կի գու մար նե րը՝ հուն վար 47.072 դրամ, փետր վար 333.500 դրամ, 
մարտ 315.041 դրամ, ապ րիլ 124.017 դրամ, մայիս 517.500 դրամ, հու նիս 176.500 դրամ, հու-
լիս 185.029 դրամ, օ գոս տոս 259.000 դրամ, հոկ տեմ բեր 4000 դրամ, նոյեմ բեր 450.146 դրամ 
և դեկ տեմ բեր 250667 դրամ, տու գանք հար կի գու մա րի 100 տո կո սի չա փով (մեկ տար վա ըն-
թաց քում կրկ նա կի փաստ) հուն վար 47.072 դրամ, փետր վար 333.500 դրամ, մարտ 315.041 
դրամ, ապ րիլ 124.017 դրամ, մայիս 517.500 դրամ, հու նիս 176.500 դրամ, հու լիս 185.029 
դրամ, օ գոս տոս 259.000 դրամ, հոկ տեմ բեր 4000 դրամ, նոյեմ բեր 450.146 դրամ և դեկ-
տեմ բեր 250.667 դրամ, հա մա ձայն ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի պա կաս ցույց տր ված հար կի 
գու մա րի 10 տո կո սի չա փով տու գանք՝ հուն վար 4707 դրամ, փետր վար 33350 դրամ, մարտ 
31504 դրամ, ապ րիլ 12.402 դրամ, մայիս 51.750 դրամ, հու նիս 17.650 դրամ, հու լիս 18503 
դրամ, օ գոս տոս 25.900 դրամ, հոկ տեմ բեր 400 դրամ, նոյեմ բեր 45.015 դրամ և դեկ տեմ բեր 
25.067 դրամ:  

Հա մա ձայն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի, հար կի վճա րու մը սահ ման ված 
ժամ կետ նե րից ու շաց նե լու դեպ քում յու րա քան չյուր օր վա հա մար հարկ վճա րո ղը (հար կային 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում՝ հար կային գոր ծա կա լը) վճա րում է տույժ՝ ժա մա նա-
կին չմուծ ված հար կի գու մա րի 0.15 տո կո սի չա փով՝ 2016թ-ի հուն վար 2118 դրամ, փետր վար 
15.007 դրամ, մարտ 29.058 դրամ, ապ րիլ 3180 դրամ, մայիս 60.432 դրամ, հու նիս 10816 
դրամ, հու լիս 12.057 դրամ, օ գոս տոս 37.684 դրամ, հոկ տեմ բեր 582 դրամ, նոյեմ բեր 65.496 
դրամ, դեկ տեմ բեր 36.472 դրամ: Ըն դա մե նը 6.651.566 դրամ:» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34-40):

3)  16.10.2013 թվա կա նի Շի նու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման թիվ 85 ակ տի հա մա-
ձայն` Լո ռու մար զի, Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան Մեծ պո ղո տայի թիվ 73 բազ մաբ նա կա րան 
բնա կե լի շեն քի շի նա րա րու թյու նը կա տար ված է 80 տո կո սով (հա տոր  1-ին, գ.թ. 61):

4) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 16.02.2016 թվա կա-
նի վկա յա կա նի հա մա ձայն` շի նա րա րու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման ակ տի շի նա րա-
րու թյու նը կա տար ված է 80 տո կո սով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 57-58):  

5) Նշ ված բազ մաբ նա կա րան շեն քի բնա կա րան նե րից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով այլ 
ան ձանց են օ տար վել 15 բնա կա րան: Նույն շեն քում գտն վող տա րածք նե րից 9-ը վար ձա կա-
լու թյամբ տրա մադր վել են տար բեր սուբյեկտ նե րի: Այդ տա րածք նե րի վե րա բե րյալ կնք ված 
9 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րե րից մի այն 3-ն են վա վե րաց վել նո տա րա կան կար գով և 
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մի այն այդ 3 պայ մա նագ րե րից ծա գած ի րա վունք ներն են են թարկ վել պե տա կան գրանց ման 
(« Դա լի դա» ՍՊԸ, « Նալ բան դյան եղ բայր ներ) ՍՊԸ և Ա/Ձ Կա րեն Նալ բան դյան (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 47-56): 

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

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տի ի մաս-
տով, այն է՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ա ռն չու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման 
խն դիր: 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է 
հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ծա ռա յու թյուն նե րը փաս տա-
ցի այլ սուբյեկ տի մա տու ցե լու և այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց հարկ վճա րող տն տես վա րող 
սուբյեկ տի կող մից վճա րե լու դեպ քում վեր ջի նիս կող մից այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց կա-
տար ված վճա րումն ե րի ԱԱՀ գու մար նե րը կա րո՞ղ են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով 
են թա կա լի նել հաշ վանց ման: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի հա մա ձայն ԱԱՀ վճա րող ան-
ձինք հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում պե տա կան բյու ջե են վճա րում այդ ժա մա նա կաշրջա-
նում ի րա կա նաց ված հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) հարկ վող շր ջա նա ռու-
թյան նկատ մամբ հաշ վարկ ված ԱԱՀ-ի գու մա րը, ո րից հաշ վանց վում (պա կա սեց վում) են` 
ար տադ րա կան և այլ ա ռևտ րային նպա տակ նե րով հան րա պե տու թյան տա րած քում հաշ վե-
տու ժա մա նա կաշր ջա նում ձեռք բեր ված այն ապ րանք նե րի և ստաց ված այն ծա ռա յու թյուն-
նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված 
ԱԱՀ-ի գու մար նե րի չա փով (...), ո րոնց դի մաց բան կի կամ փոս տի մի ջո ցով մա տա կա րա րի 
բան կային հաշ վին կա տար վել է վճա րում (...):

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան 05.08.2008 թվա-
կա նի ««Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծի կի րառ ման ո րոշ հար ցե րի վե րա բե րյալ» թիվ 6 պաշ տո նա կան պար զա բան ման 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն` քա նի որ օ րեն քով հաշ վան ցում (պա կա սե ցում) կա տա րե լու հա մար ան մի ջա-
կա նո րեն ապ րան քը ձեռք բե րո ղի կամ ան մի ջա կա նո րեն ծա ռա յու թյու նը ստա ցո ղի (այ սու հետ` 
գնորդ) կող մից բան կային փո խանց մամբ վճա րե լու պայ ման ու ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված չէ` 
ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի կամ ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա սով ստաց ված հար կային 
հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը գնոր դի կող մից օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում և կար գով են թա կա են հաշ վանց ման, ե թե ձեռք բեր ված ապ րան քի կամ ստաց ված 
ծա ռա յու թյան դի մաց ան մի ջա կա նո րեն գնոր դի կամ այլ ան ձի կող մից բան կային փո խանց-
մամբ կա տար վել է վճա րում: Ը նդ ո րում` այլ ան ձի կող մից վճա րում ե րի դեպ քում ձեռք բեր-
ված ապ րան քի կամ ստաց ված ծա ռա յու թյան մա սով հաշ վան ցում կա րող է կա տար վել, ե թե 
բան կային փո խանց մամբ վճար մա նը վե րա բեր վող փաս տաթղ թով (օ րի նակ` վճար ման հանձ-
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նա րա րա կա նով) հիմ ա վոր վում է, որ այլ ան ձի կող մից վճա րու մը կա տար վել է գնոր դի ա նու
նից և գնոր դի ձեռք բեր ված ապ րան քի  կամ ստա ցած ծա ռա յու թյան դի մաց: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կետն ի րա վունք էր 
վե րա պա հում ԱԱՀ վճա րող ան ձանց պե տու թյան հան դեպ ու նե ցած ԱԱՀ-ի գծով պար տա վո-
րու թյուն նե րի մա սով կա տա րե լու հաշ վան ցում հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա-
յու թյան պա րա գա յում.

1. ե թե ԱԱՀ վճա րող ան ձը հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ար տադ րա կան և այլ ա ռևտ-
րային նպա տակ նե րով հան րա պե տու թյան տա րած քում ան մի ջա կա նո րեն ձեռք է բե րել ապ-
րանք ներ և/ կամ ստա ցել է ծա ռա յու թյուն ներ,

2. վե րոգ րյալ փաս տի կա պակ ցու թյամբ առ կա են մա տա կա րար նե րի կող մից դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն եր,

3. ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի և/ կամ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց բան կի կամ փոս տի մի ջո-
ցով մա տա կա րար(ներ)ի բան կային հաշ վին կա տար վել է վճա րում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, բա ցա հայ տե լով օ րենսդ րի կամ քը և հիմք ըն դու նե լով քն նարկ վող 
ի րա վա կար գա վոր ման կա պակ ցու թյամբ տր ված պաշ տո նա կան պար զա բան ման պայ ման նե-
րը, հարկ է հա մա րում նշել, որ ԱԱՀ վճա րող ան ձանց կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի ի մաս տով ԱԱՀ գու մա րի հաշ վան ցում կա րող է կա տար վել, ե թե ձեռք բեր ված ապ րանք-
նե րի կամ ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա րու մը կա տար վել է ի նչ պես ան մի ջա կա-
նո րեն, այն պես էլ այլ ան ձի կող մից: Ը նդ ո րում, այլ ան ձի կող մից վճար ման պա րա գա յում 
ԱԱՀ-ի հաշ վանց ման ի րա վուն քը ծա գում է հետ ևյալ լրա ցու ցիչ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա 
պահ պան մամբ` վճա րու մը կա տար վել է գնոր դի ա նու նից և գնոր դի ձեռք բեր ված ապ րան քի 
կամ ստա ցած ծա ռա յու թյան դի մաց:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը` բա ցա հայ տե լով գոր ծի բո-
լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը:

 Նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձի և վար չա կան մարմ նի փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է` 

ա) ան ձը` նրա հա մար բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում.

բ) վար չա կան մար մի նը` ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում:

 Նույն օ րեն քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը պետք է ձևա կերպ վի հս տակ 
և հաս կա նա լի: Վար չա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը պետք է շա րադր վի այն պես, որ պես զի 
դրա հաս ցե ա տի րոջ հա մար ակ նա ռու լի նի, թե ի րեն ի նչ ի րա վունք է տրա մադր վում, իր որ 
ի րա վունքն է սահ մա նա փակ վում, ի րեն ի նչ ի րա վուն քից են զր կում, կամ իր վրա ի նչ պար տա-
կա նու թյուն է դր վում:

 Նույն օ րեն քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ-
ված վար չա կան ակ տը պետք է պա րու նա կի հիմ նա վո րում, ո րում պետք է նշ վեն հա մա պա-
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տաս խան ո րո շում ըն դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը: Վար չա կան 
մարմ նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա-
կան ակ տի հիմ նա վո րու մից պետք է պարզ լի նեն այն նկա տա ռում նե րը, ո րոնց հի ման վրա 
վար չա կան մար մինն ը նտ րել է տվյալ լու ծու մը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ 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 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով վար չա կան մար մին նե րի վրա դր ված` գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա-
կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կում ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը են թադ րում է, որ 
վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել այն բո լոր ի րա վա բա նա կան և փաս տա-
կան հան գա մանք նե րի ման րա մասն և ամ բող ջա կան քն նու թյուն, ո րոնք կա րող են է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տի 
հա մար: Բա ցի այդ, վար չա կան մար մի նը պետք է յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով ձեռք բե րի 
ամ բող ջա կան և հա վաս տի տե ղե կատ վու թյուն ըն դուն վե լիք ո րոշ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի վե րա բե րյալ (տե՛ս, « Թալգ րիգ Գրուպ» ՍՊԸն 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/3580/05/15 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան 
պա հան ջին, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը հս տակ սահ-
մա նել է, որ վար չա կան ակ տը պետք է հիմ նա վո րում պա րու նա կի: Վար չա կան ակ տում պետք 
է նշ վեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու հա մար բո լոր է ա կան փաս տա կան 
և ի րա վա կան հիմ քե րը: Օ րենսդ րի կող մից վար չա կան ակ տի հիմ նա վո րում պա րու նա կե լու 
պա հանջն ի նք նան պա տակ չէ, այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց, ով քեր 
հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ դա տա րան հայց 
ներ կա յաց նե լով՝ գործ նա կա նում ի րաց նել ի րենց ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
և դա տա րան դի մե լու հիմ նա րար ի րա վունք նե րը: Մի ա ժա մա նակ, վար չա կան մարմ նի կող-
մից ըն դուն ված հիմ նա վոր ված վար չա կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս վար չա կան բո ղո քը քն նար կող վար չա կան մարմ նին կամ այն քն նող դա տա րա նին 
պար զե լու այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ա կտն ըն դու նած վար-
չա կան մար մի նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում: Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով այն, թե ի նչ նպա-
տա կով է օ րենս դի րը նա խա տե սել վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր ված լի նե լու պա հան ջը, սույն 
պա հան ջի կա տա րու մը չի կա րող մեկ նա բան վել այն պես, որ այն մի այն նշա նա կի վար չա կան 
մարմ նի պար տա կա նու թյուն` իր ըն դուն ված վար չա կան ակ տում լոկ հի շա տա կե լու կի րառ վող 
ի րա վա կան ակ տը կամ ի րա վա կան նոր մը: Վար չա կան մար մի նը վար չա կան ա կտ կա յաց նե-
լիս պար տա վոր է հիմ նա վո րե լու ո րոշ ման մեջ վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի կի րա ռե-
լի ու թյու նը` նշե լով կի րառ ման են թա կա կոնկ րետ ի րա վա կան նոր մը, դրա հա մա պա տաս խան 
մա սը կամ կե տը՝ բա ցա հայ տե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ 
կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան նոր մի բո վան դա կու թյու նը (տե՛ս «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸն ը նդ
դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րում ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/2127/05/11 վար չա կան  գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
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սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ստու գում 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, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հայ-
տա րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված 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 գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ստու գում ե րը կա րող են լի նել թե մա-
տիկ` ու ղղ ված տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին տար րե-
րի փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն, կամ հա մա լիր` ու ղղ ված տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ամ բողջ ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն: Թե մա-
տիկ են հար կային, մաք սային, պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան, բնօգ տա գործ ման, 
բնա պահ պա նա կան և օ րեն քով սահ ման ված այլ պար տա դիր վճար նե րի հաշ վարկ ման ու 
վճար ման ճշ տու թյու նը պար զե լուն ու ղղ ված ստու գում ե րը, պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան ստու գում ե րը (...):

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ստուգ ման նպա տա կը տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման վրա պե տա-
կան մար մին նե րին ներ կա յաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա հա-
վա տու թյու նը պար զե լը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի ու այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լը և տն-
տե սա վա րող սուբյեկ տի գույ քային ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լը, ի սկ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան նշա նակ ված ստու-
գում ե րի դեպ քում նաև տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին 
տար րե րի փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զելն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու-
գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի բո վան դա կու-
թյու նից հետ ևում է, որ ստու գում ի րա վա կան նոր մե րով կար գա վոր վող ըն թա ցա կարգ է, ո րի 
մի ջո ցով պե տու թյու նը պար զում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն տե սա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րի կող մից ի րենց գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ պե տու-
թյա նը տրա մադր վող տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և այդ գոր ծու նե ու թյան հա-
մա պա տաս խա նու թյունն ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին: Ստուգ ման՝ որ պես ի րա վա կան 
գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է տն տե սա կան գոր ծու նե-
ու թյան բազ մա զա նու թյան, դրա նում մեծ քա նա կու թյամբ սուբյեկտ նե րի ներգ րավ վա ծու թյան 
պայ ման նե րում տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի՝ պե տու թյան հան դեպ ու նե ցած պար տա կա նու-
թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման նկա տա ռու մով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե տն տես վա րո ղի մոտ պե տա կան բյու ջե ի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան թե մա տիկ ստուգ ման ար դյուն քում պարզ վում է, որ 
տվյալ տն տես վա րող սուբյեկ տը խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծը, այ սինքն՝ իր կող մից վճար-
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ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րից ա պօ րի նի կեր պով կա տա րել է հաշ վան-
ցում եր, ա պա այդ հան գա ման քը պետք է հս տակ և հիմ ա վոր ված նկա րագր վի ստուգ ման 
ակ տում:

Ս տուգ ման ակ տը պետք է բո վան դա կի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի այն կոնկ րետ դրույ թը, ո րը, 
ը ստ վար չա կան մարմ ի, խախտ վել է տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից: Ա վե լին, քն նարկ վող 
պա րա գա յում ստուգ ման ակ տը պետք է կազմ վի այն պես, որ հնա րա վոր լի նի պար զել, թե որ-
քան է կազ մում հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում տն տես վա րո ղի կող մից վճար ման են թա կա 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ի րա կան գու մա րը, հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կից օ րի նա կան հաշ վանց ման են թա կա գու մա րի չա փը, տն տես վա րո ղի կող մից 
ա պօ րի նի կեր պով կա տար ված հաշ վանց ման գու մա րի չա փը, ի նչ պես նաև դրա նկատ մամբ 
հաշ վարկ վող տույ ժե րի ու տու գանք նե րի գու մա րը: Այլ կերպ ա սած՝ « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի ու ժով ստուգ ման ակ տում պետք է շա րադր վեն տն-
տես վա րող սուբյեկ տի կող մից իր հաշ վետ վու թյուն նե րում ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի խախտ մամբ կա տար ված հաշ վան ցը և  այդ հաշ վան ցի ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ 
վար չա կան մարմ ի հա մա պա տաս խան հիմ ա վո րում ե րը: Բա ցի այդ, նշ ված ի րա վա խախտ-
ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կող ստուգ ման ակ տի 
վի ճարկ ման դեպ քում վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է դա տա րան ներ կա յաց նել ստուգ ման 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված և վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը հիմ ա վո րող հա մա-
պա տաս խան ա պա ցույց նե րը: 

Ըստ այդմ՝ ԱԱՀ վճա րող ան ձի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման հան-
գա ման քը պար զե լու նպա տա կով վար չա կան մար մի նը վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 
պար տա վոր է բա ցա հայ տել, թե ով է տվյալ դեպ քում ան մի ջա կա նո րեն ապ րանք ձեռք բե րող 
կամ ան մի ջա կա նո րեն ծա ռա յու թյուն ստա ցող սուբյեկ տը, ով է ձեռք բեր ված ապ րան քի կամ 
ստաց ված ծա ռա յու թյան դի մաց վճա րում կա տա րող սուբյեկ տը, և ա րդյոք պահ պան վել են 
վճար ման կա նոն նե րը, այն է` վճա րու մը կա տար վել է ան մի ջա կա նո րեն գնոր դի կող մից, թե 
այլ ան ձի կող մից` գնոր դի ա նու նից և գնոր դի ձեռք բեր ված ապ րան քի կամ ստաց ված ծա ռա-
յու թյան դի մաց:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ստուգ-
ման ակ տի դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն-
թաց քում վար չա կան դա տա րա նը պետք է նախ ևա ռաջ պար զի այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք 
ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա նում է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում ե-
րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգ րյալ պա հանջ նե րին, և ստուգ-
ման ակ տում շա րադր ված ի րա վա խախտ ման նկա րագ րու թյու նը հիմ ա վոր վում է ա րդյոք 
ստուգ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րով, քա նի որ ստուգ ման ակ տը կա րող է հա մար վել 
ի րա վա չափ վար չա կան վա րույ թի (ս տուգ ման) ըն թաց քում ձեռք բեր ված և դա տա րա նի գնա-
հատ մա նը ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րով հիմ ա վոր ված լի նե լու դեպ քում մի այն (տե՛ս «Ար
թի կի «Ս տեկ լո մաշ» ԲԲԸն  ը նդ դեմ Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան թիվ 
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ՎԴ5/051905/13 վար չա կան  գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո
շու մը):

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

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով Ըն կե րու թյու նը վի-
ճար կել  է Կո մի տե ի Վա նա ձո րի տա րած քային հար կային տես չու թյան 18.05.2017 թվա կա նի 
թիվ 1011913 ստուգ ման ակ տը, ո րի 3-րդ կե տով Ըն կե րու թյա նը վե րագր վել է  ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րի խախ տում:

 Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «տ վյալ դեպ քում վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տը կա յաց վել է « 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 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե-
րով նման ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի է ա կան խախ տումն ե րով, այն ա ռու մով, որ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում տր ված չեն ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով Ըն կե րու թյան 
կա տա րած հաշ վան ցի ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մարմն ի հա մա պա տաս խան 
հիմն ա վո րումն ե րը, հետ ևա բար, վար չա կան ակ տի ա նո րո շու թյու նը մի ան գա մայն բա վա րար 
հիմք է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը վա րույ թային կա նոն նե րի խախ տումն ե րով ըն դուն ված 
լի նե լու հիմ քով վե րաց նե լու հա մար: Դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև նյու թաի րա վա կան 
ա ռու մով դրա ան վա վե րու թյան հիմ քե րին և նշել, որ Ըն կե րու թյու նը Լո ռու մար զի Վա նա ձոր 
քա ղա քի Տիգ րան Մեծ պո ղո տայի թիվ 73 հաս ցե ում ի րա կա նաց րել է շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ, ին չը հաս տատ վում է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված՝ ստուգ մամբ ը նդ գրկ վող 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Ըն կե րու թյու նում աշ խա տող նե րի աշ խա տա ժա մա նա կի հաշ վար կի 
տե ղե կագ րով և հրա մա նագր քից կա տար ված պատ ճե նով, ը ստ ո րոնց՝ այդ ժա մա նակ, մինչև 
31.03.2016 թվա կա նը, Ըն կե րու թյունն ու նե ցել է 5 աշ խա տող` տնօ րեն, գլ խա վոր հաշ վա պահ, 
հաշ վա պահ, գան ձա պահ և բան վոր, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում դուրս գր ված ապ րանք-
նե րի մա տա կա րար ման հար կային հա շիվ եր` շի նա րա րա կան նյու թե րի ձեռք բեր ման մա սին, 
ի նչ պես նաև բազ մաբ նա կա րան շեն քին կից  ժա մա նա կա վոր տա ղա վա րի շի նա րա րու թյան 
2016 թվա կա նի փետր վար ա մս վա ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ թիվ 
1 ակ տի պատ ճե նը, ո րոն ցից ու ղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, որ Ըն կե րու թյու նը ստուգ մամբ ը նդ-
գրկող ժա մա նա կա հատ վա ծում, այ դու հան դերձ ի րա կա նաց րել է այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն, 
ո րն օբյեկ տի վո րեն են թադ րում է է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի սպա ռում: Դա տա րա-
նը, գտ նե լով, որ հայց վոր Ըն կե րու թյան մոտ առ կա է ե ղել ա ռևտ րային նպա տա կը, նշել է, 
որ վճա րի դի մաց տա րածք նե րը վար ձա կա լու թյան հանձ նելն իր բնույ թով ա ռևտ րային գոր-
ծու նե ու թյուն է, և որ պես այդ պի սին, ել նե լով մր ցակ ցային շու կայի կա նոն նե րից, գույ քը կա-
րող է վար ձա կա լու թյան հանձն վել թե կո մու նա լի ծախ սե րը վար ձավ ճա րի մեջ նե րա ռե լով, թե` 
ա ռան ձին, ին չի ա ռու մով վա րույթ ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի պար տա կա նու թյունն 
է ե ղել հե տա զո տել օ րեն քով սահ ման ված կար գով հայց վո րի և վար ձա կալ նե րի միջև կնքված 
բո լոր վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րե րը և պար զել՝ ի նչ կար գով և որ սուբյեկտն է կրել այդ 
վճա րումն ե րը կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը, և մի այն դրա նից հե տո ո րո շել հայց վորն 
ա ռևտ րային նպա տակ հե տապն դել է, թե` ոչ, մինչ դեռ տվյալ պա րա գա յում նման ու սումն ա սի-
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րու թյուն չի կա տար վել»:  
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը, ը ստ է ու թյան հիմ ա-

վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը։ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը մի ա ժա մա նակ հա վե լել է, որ ստուգ ման ըն թաց քում վար չա կան մարմն ի կող մից ձեռք չեն 
բեր վել այն պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնց հա մակ ցու թյու նը բա վա րար կլի ներ հաս տատ ված հա-
մա րե լու է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի՝ Ըն կե րու թյան կող մից ոչ ար տադ րա կան նպա-
տակ նե րով ձեռք բեր ված լի նե լու փաս տա կան հան գա ման քը: Տվյալ դեպ քում հիմն ա վոր ված 
չէ նաև այն հան գա ման քը, որ է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի ձեռք բեր ման ժա մա նակ 
Ըն կե րու թյան մոտ առ կա չի ե ղել ա ռևտ րային նպա տակ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ե րի հիմ ա վոր վա ծու թյու-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
հե տա զո տու թյու նից հետ ևում է, որ դրա նում բա ցա հայտ ված չէ Ըն կե րու թյա նը վե րագր վող 
խախտ ման է ու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ այն, թե ի նչ պես է դրս ևոր վել ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի պա հանջ նե րի խախ տու մը, ի նչն ար դեն ի սկ բա վա րար էր նշ ված վի ճարկ վող վար-
չա կան ակ տը վե րաց նե լու հա մար, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման և հան գել են ստո րա-
դաս դա տա րան նե րը։

 Միև նույն ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հաշ վի առ նե-
լով գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում Դա տա րա նում պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող մից տր ված բա ցատ րու թյուն նե րը և ա պա ցույց նե րը, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը գնա-
հա տել են նաև նյու թաի րա վա կան ա ռու մով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում այս 
ա ռու մով ևս ան դրա դառ նալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում ե րի ի րա վա չա փու-
թյա նը և հիմ ա վոր վա ծու թյա նը։ Այս պես, պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բա ցատ րու-
թյուն նե րի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ձեռք բեր ված մեկ վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րով և մեկ ա ռու ծա խի պայ մա նագ րով հիմ ա վոր վել է փաստն առ այն, որ 
Ըն կե րու թյու նը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով չի հան դի սա ցել սպառ ված է լեկտ-
րաէ ներ գի այի և բնա կան գա զի ան մի ջա կան ձեռք բե րող, ի նչ պես նաև՝ այդ է լեկտ րաէ ներ գի-
ան և բնա կան գա զը չի սպա ռել ա ռևտ րային նպա տա կով։ Մինչ դեռ, ի նչ պես ի րա վա չա փո րեն 
եզ րա հան գել են ստո րա դաս դա տա րան նե րը, վե րոգ րյալ ա պա ցույց նե րը չէ ին կա րող բա վա-
րար հիմք հան դի սա նալ պա տաս խա նո ղի հա մար հաս տատ ված հա մա րե լու այն փաս տա կան 
հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը չի հան դի սա ցել սպառ ված է լեկտ րաէ ներ գի այի և բնա կան 
գա զի ան մի ջա կան ձեռք բե րո ղը, քա նի որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը նո տա րա կան 
վա վե րա ցում չու նի, ի նչն ար դեն ի սկ հան գեց նում է այդ պայ մա նագ րի ա ռո չինչ լի նե լուն, ի սկ 
ի նչ վե րա բե րում է ա ռու ծա խի պայ մա նագ րին, ա պա մի այն նշ ված պայ մա նագ րով չի կա րող 
հիմ ա վոր վել Ըն կե րու թյան՝ ան մի ջա կան սպա ռող չլի նե լու հան գա ման քը։ 

Անդ րա դառ նա լով Ըն կե րու թյան՝ ա ռևտ րային նպա տա կով տա րած քը շա հա գոր ծե լու հար-
ցին՝ ստո րա դաս դա տա րան ներն ար ձա նագ րել են, որ 16.10.2013 թվա կա նի շի նու թյան շա հա-
գործ ման փաս տագր ման թիվ 85 ակ տի հա մա ձայն՝ Լո ռու մար զի Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան 
Մեծ պո ղո տայի թիվ 73 բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նա րա րու թյու նը կա տար ված է 80 տո կո-
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սով: Ա վարտ վա ծու թյան նույն տո կոսն է ար ձա նագր ված նաև ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա-
վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 16.02.2016 թվա կա նի վկա յա կա նում: Ըն կե րու թյան տնօրե-
նի 2016 թվա կա նի « Տիգ րան Մեծ թիվ 73 բազ մաբ նա կա րան շեն քին կից ժա մա նա կա վոր 
տա ղա վա րի շի նա րա րու թյան փետր վար ա մս վա ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի» 
թիվ 1 ակ տում նկա րագր ված աշ խա տանք նե րի (ծած կի քա ռա կու սի մե տա ղա կան խո ղո վա կի 
տե ղադ րում, ծած կի ի րա կա նա ցում ա լի քա վոր գու նա վոր թի թե ղից, ներ քին պա տե րի սվա ղում 
գիպ սային շա ղով, կա խո վի ա ռաս տա ղի ի րա կա նա ցում, ա պա կե պատ ման աշ խա տանք ներ, 
է լեկտ րա կան վա հա նի տե ղադ րում և այլն) բնույ թից ա կն հայտ է, որ 2016 թվա կա նի փետր վար 
ա մս վա ըն թաց քում նշ ված  հաս ցե ում կա տար վել են շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.08.2005 թվա կա նի թիվ 1471-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի հա-
մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նում աշ խա տող նե րի աշ խա տա ժա մա նա կի հաշ վար կի տե ղե կագ րե րում 
նե րառ ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը մինչև 31.03.2016 թվա կանն ու նե ցել 
է 5 աշ խա տող՝ տնօ րեն, գլ խա վոր հաշ վա պահ, հաշ վա պահ, գան ձա պահ, բան վոր։ Վար չա-
կան գոր ծի նյու թե րում առ կա են են թադ րյալ խախ տում ե րի կա տար ման ժա մա նա կա հատ-
վա ծում դուրս գր ված ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման հար կային հա շիվն եր՝ շի նա րա րա կան 
նյու թե րի ձեռք բեր ման մա սին: 

Վե րոն շյալ հան գա մանք նե րը հիմք են տվել ստո րա դաս դա տա րան նե րին եզ րա հան գե լու, 
որ Ըն կե րու թյու նը, հան դի սա նա լով շա հույթ ստա նա լու նպա տակ հե տապն դող սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ կազ մա կեր պու թյուն, վե րոն շյալ տա րած քում շի նա րա րա կան գոր-
ծու նե ու թյուն է ծա վա լել ա ռևտ րային նպա տա կով, այն է՝ նշ ված հաս ցե ում կա ռուց վող մա կե-
րես նե րը հե տա գա յում վա ճա ռե լու կամ վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու հա մար, ը ստ այդմ է լ՝ 
է լեկտ րաէ ներ գի այի և գա զի սպա ռու մը նույն պես ի րա կա նաց վել է հենց այդ նպա տա կով։ 

Մի ա ժա մա նակ ստո րա դաս դա տա րան նե րը եզ րա հան գել են, որ սույն գոր ծով վի ճարկ-
վող ստուգ ման ակ տի կա յաց մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույթն ի րա կա նաց վել է այդ պի սի 
վա րույթ նե րին օ րենսդ րու թյամբ ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի է ա կան խախ տում ե րով, մաս-
նա վո րա պես՝ ստուգ ման ակ տով Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադր ված լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյան չա փը ո րոշ վել է՝ հիմք ըն դու նե լով Վա նա ձո րի Տիգ րան Մե ծի թիվ 73 շեն քում 
սպառ ված ո ղջ բնա կան գա զի և է լեկտ րաէ ներ գի այի հա մար կա տար ված վճա րում ե րով հաշ-
վարկ ված և պա կա սեց ված ԱԱՀ գու մար նե րի չա փը, ա ռանց պատ շաճ կար գով պար զե լու, թե 
այդ շեն քում տա րածք ներ վար ձա կա լած (այդ թվում տա րածք նե րը փաս տա ցի զբա ղեց նող) 
սուբյեկտ ներն ի նչ կար գով են կա տա րել ի րենց սպա ռած բնա կան գա զի և է լեկտ րաէ ներ գի այի 
վճա րում ե րը, ա ռան ձին են դրանց դի մաց վճա րել, թե այդ վճա րը նե րառ ված է ե ղել վար ձա-
կա լու թյան վճար նե րի մեջ: Բա ցի այդ, չեն պարզ վել և դրա հետ ևան քով վի ճարկ վող ակ տով 
ա ռա ջադր ված լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան կազ մի մեջ են ը նդ գրկ վել նաև հենց 
Ըն կե րու թյան կող մից ար տադ րա կան նպա տակ նե րով սպառ ված բնա կան գա զի և է լեկտ րաէ-
ներ գի այի դի մաց կա տար ված վճա րում ե րով հա մա պա տաս խան պա կա սե ցում ե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմ ա վոր է հա մա րում ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի՝ վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, և գտ նում է, որ դրանք բա վա րար են 
ե ղել 18.05.2017 թվա կա նի թիվ 1011913 ակ տը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով ան վա վեր ճա նա-
չե լու հա մար։ 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց րել է 
գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ա կտ:  Հետ ևա բար, սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից:

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

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի կող մից 
վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գա յում պե տա կան տուր-
քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է 
մերժ ման:

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

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 13.03.2019 թվա կա նի 
ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ: 

2.   Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո քարկ-

ման են թա կա չէ:
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           ԼԴ/0462/02/15

    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)

2022 թվա կա նի հուն վա րի 19-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Տիգ րան Խա ռա տյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.02.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Մա նուշ 
Մկրտչյա նի ը նդ դեմ Տիգ րան Խա ռա տյա նի, Սու սան նա և Ա նա հիտ Զոհ րա նյան նե րի` բնա կա-
րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան և հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք-
նե րը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, ու ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Տիգ րան Խա ռա տյա նի ը նդ-
դեմ Մա նուշ Մկրտ չյա նի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 
հար գե լի հա մա րե լու և ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ 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` Մա նուշ Մկրտ չյա նը պա հան ջել է Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան 

փո ղոց թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի նկատ մամբ ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը, ի նչ պես նաև Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղոց թիվ 8/9 հո ղա մա սի նկատ մամբ 
ճա նա չել իր կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Տիգ րան Խա ռա տյա նը պա հան ջել է հար գե-
լի հա մա րել, ը ստ կտա կի, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կետն իր կող մից բաց թող նե լու 
պատ ճա ռը և ի րեն ճա նա չել ժա ռան գա տու Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի` ը ստ կտա կի ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նած ժա ռանգ:

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկո յան) (այ սու-
հետ` Դա տա րան) 04.09.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` 
մերժ վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տիգ րան Խա ռա տյա նի և Սու սան նա Զոհ րա նյա նի կող մից 
բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են մաս նա կի ո րեն: Ո րոշ վել է Դա տա րա նի 
04.09.2018 թվա կա նի վճի ռը` « Ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու հիմ քով ՀՀ Վա նա ձոր քա-
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ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի նկատ մամբ ճա նա չել Մա նուշ 
Ա րա մայի սի Մկրտ չյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը» մա սով, բե կա նել և գործն այդ մա սով 
ու ղար կել նույն դա տա րան սահ ման ված ծա վա լով նոր քն նու թյան: Դա տա րա նի 04.09.2018 
թվա կա նի վճի ռը` մա ցած մա սով, թողն վել է ան փո փոխ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տիգ րան Խա ռա տյա նը (ներ կա յա ցու ցիչ` Ար-
տակ Ոս կա նյան)։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Մա նուշ Մկրտ չյա նը (ներ կա յա ցու ցիչ` Կա-
րեն Թու մա նյան):

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

րում ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ կե տը, չի կի րա ռել 01.01.2012 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած խմ բագ րու թյամբ գոր ծող « Գույ-
քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 2-րդ կե տը, ո րը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րը են թա կա չէր կի րառ ման:

 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 կաս կա ծի տակ է դրել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.07.2007 թվա կա նի թիվ 3-753 
(ՎԴ) և 10.10.2007 թվա կա նի թիվ 3-1345 (ՎԴ) ո րո շում ե րով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րի ի րա վա չա փու թյու նը, ին չը խա թա րում է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Տիգ րան Խա ռա տյա նը` որ պես, ը ստ կտա կի, ժա-
ռանգ, ու նե ցել է սուբյեկ տիվ ի րա վունք ժա ռան գե լու ժա ռան գա տու Ա րա մայիս Զոհ րա բյա նի 
ու նեց ված քը, սա կայն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա 
ժամ կե տում ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի` « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րին, 
ը ստ կտա կի, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու մա սին դի մում չի ներ կա յաց րել, քա նի որ իր այդ 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի գո յու թյան մա սին օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով չի ի մա ցել: 

Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու հիմք է հան դի սա նում նաև կտա-
կի առ կա յու թյան մա սին ժա ռան գի տե ղյակ չլի նե լը, ի սկ դա տա րանն այդ հիմ քով ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լով կա րող է ժա ռան-
գին ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած այն դեպ քում, ե րբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ-
կե տը բաց թո ղած ժա ռան գը դի մել է դա տա րան այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը 
վե րաց վե լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ժա ռան գա տու Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նը մա-
հա ցել է 25.06.2014 թվա կա նին, ի սկ նրա կտա կի առ կա յու թյան մա սին Տիգ րան Խա ռա տյա-
նը տե ղե կա ցել է` ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո` 2015 թվա կա նի ապ րիլ ամ սին, ե րբ ստա ցել է դա տա րա նի կող մից ի րեն 
ու ղարկ ված սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Մա նուշ Մկրտ չյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ-
ցա դի մու մը: Այ սինքն, Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց 
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թող նե լու պատ ճառ նե րը վե րաց վել են 2015 թվա կա նի ապ րիլ ամ սին, ո րից հե տո եր կամ սյա 
ժամ կե տում` մինչև ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռի վե րա նա-
լուց հե տո դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տի ա վար տը, Տիգ րան 
Խա ռա տյա նը հա կընդ դեմ հայ ցով դի մել է դա տա րան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Տիգ րան Խա ռա տյանն օ րեն քի ու ժով հա մար-
վում է Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի, թիվ 9 բնա կա րա նի ¼ մա սի 
սե փա կա նա տեր դեռևս 1994 թվա կա նից: Դա տա րա նը, սա կայն, վճ ռով ճա նա չել է Մա նուշ 
Մկրտ չյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վի ճե լի ամ բողջ բնա կա րա նի նկատ մամբ` Տիգ րան 
Խա ռա տյա նին զր կե լով դրա ¼ մա սի նկատ մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից:

 Սույն գոր ծով 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 
բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում և բազ մա թիվ այլ գոր ծե րով ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած մի շարք դա տա կան ակ տե րում միև նույն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում ամ րագր ված նոր մը կի րառ վել է հա կա սող` այն-
պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, որ կտա կի մա սին չի մա նա լը հան դի սա նում է ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու հար գե լի պատ ճառ, ո րը հիմ ա վոր 
հա մար վե լու դեպ քում դա տա րա նը կա րող է ժա ռան գի դի մու մի հի ման վրա վեր ջի նիս ճա նա չել 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ:

 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 12.02.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայցն ամ բող ջու թյամբ մեր ժել, ի սկ 
հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել: 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Տիգ րան Խա ռա տյանն ի մա ցել է ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին, ի մա ցել է ժա ռան գա-

տու ի մահ վան փաս տի մա սին: Մի ա ժա մա նակ, կտա կի առ կա յու թյան մա սին տե ղյակ չլի նե լը, 
որ պես ա ռան ձին գոր ծող պայ ման, օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ: Հետ ևա բար, չի կա-
րող դա տա րանն օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հիմ քե րին ա վե լաց նել այլ հիմ քեր: Այ սինքն, 
կտա կի առ կա յու թյան մա սին տե ղյակ լի նե լու պար տա վո րու թյուն սահ ման ված չէ, սա կայն, 
ե թե ժա ռան գը տե ղյակ է ժա ռան գու թյան բաց ման, այ սինքն` ժա ռան գա տու ի մահ վան մա սին, 
ա պա կտա կի առ կա յու թյան մա սին ի մա նա լը պետք է բխի նրա գոր ծո ղու թյուն նե րից և շա-
հագրգռ վա ծու թյու նից:

 Մի ա ժա մա նակ, ի հա կադ րում բո ղոք բե րած ան ձի վկա յա կո չած դա տա կան ակ տե րի, 
առ կա են մի շարք այլ դա տա կան ակ տեր, ո րոն ցով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րառ վել է այն մեկ նա բա նու թյամբ, որ կտա կի մա սին չի մա նա լը չի կա-
րող հա մար վել ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմք:

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) ՔԿԱԳ Կի րո վա կա նի տա րած քային բաժ նի կող մից 19.06.1963 թվա կա նին տր ված թիվ 

I-ЗЖ 637364 ծնն դյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Մա նուշ Ա րա մայի սի Զոհ րա նյա նը ծն վել է 
20.05.1963 թվա կա նին, հայրն է` Ա րա մայիս Հմա յա կի Զոհ րա նյա նը, մայ րը` Հրա նուշ Ոս կա նի 
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Աբ րա հա մյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 22).
2) ՔԿԱԳ Վա նա ձո րի տա րած քային բաժ նի կող մից 02.07.2014 թվա կա նին տր ված թիվ 

ԱԲ152599 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ա րա մայիս Հմա յա կի Զոհ րա նյա նը մա հա ցել է 
25.06.2014 թվա կա նին, ո րի վե րա բե րյալ մահ վան ակ տե րի գրանց ման գր քում կա տար վել է 
թիվ 757 գրան ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24).

3) ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Վա նա ձո րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 04.06.2008 
թվա կա նին տր ված թիվ 1930015 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Լո ռու մարզ, քա ղաք Վա նա ձոր, 
Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8/9 հաս ցե ի հո ղա մա սի նկատ մամբ գրանց վել է Ա րա մայիս Հմա-
յա կի Զոհ րա նյա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը` թիվ 2431, 29/05/2008 հաս տատ ված կա-
ռու ցա պատ ման պայ մա նագ րի հի ման վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25-26).

4) ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Վա նա ձո րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 12.05.2003 թվա-
կա նին տր ված թիվ 1719159 վկա յա կա նի հա մա ձայն` քա ղաք Վա նա ձոր, Թա տե րա կան փո ղո-
ցի թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ա րա մայիս Հմա յա կի Զոհ րա նյա նի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` 27.05.1994 թվա կա նի Վա նա ձո րի քաղ. գործ կո մի թիվ 10/13-68 
ո րոշ ման հի ման վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-28).

5) « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 26.07.2013 թվա-
կա նին վա վե րաց ված և սե ղա նա մա տյա նում թիվ 3125 հա մա րի տակ գրանց ված կտա կի հա-
մա ձայն` Ա րա մայիս Զոհ րա նյանն ի րեն պատ կա նող ամ բողջ շար ժա կան և ան շարժ գույ քը, 
որ տեղ էլ այն գտն վի, ին չից էլ որ այն կա յա նա, ո րն առ իր մահ վան օ րը պատ կա նե լիս է ե ղել 
ի րեն, կտա կում է Տիգ րան Խա ռա տյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49).

6) Հա մա ձայն Մա նուշ Մկրտ չյա նի կող մից 10.12.2014 թվա կա նին Վա նա ձո րի նո տա րա-
կան տա րածք ներ կա յաց րած դի մու մի, ո րը գրանց վել է սե ղա նա մա տյա նում թիվ 5183 հա մա-
րի տակ, 25.06.2014 թվա կա նին մա հա ցած հոր` Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նին պատ կա նող ամ-
բողջ գույքն ի նքն ըն դու նում է ը ստ օ րեն քի: Հան գու ցյալ Ա րա մայիս Հմա յա կի Զոհ րա նյա նը 
մինչև մա հը մշ տա պես բնակ վել է ՀՀ, Լո ռու մարզ, ք. Վա նա ձոր, Թա տե րա կան փո ղոց, շենք 
8, բնա կա րան 9 հաս ցե ում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 32).

7) « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 20.01.2015 թվա-
կա նին փաս տա բան Կա րեն Թու մա նյա նին ու ղղ ված թիվ 18 գրու թյան հա մա ձայն` 25.06.2014 
թվա կա նին մա հա ցած Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նը 26.07.2013 թվա կա նին կազ մել է կտակ: Նրա 
մա հից հե տո ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու վե րա բե րյալ դի մում չի ներ կա յաց վել և 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր չի տր վել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33).

8) « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 29.01.2015 թվա-
կա նին Մա նուշ Մկրտ չյա նին ու ղղ ված թիվ 018 գրու թյան հա մա ձայն` քա ղա քա ցի Ա րա մայիս 
Զոհ րա նյա նի մա հից հե տո մա ցած ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի վկա յա գիր տա լու մա սին դի մու մին ըն թացք չի կա րող տր վել, քա նի որ հան գու ցյա-
լը 26.07.2013 թվա կա նին « Վա նա ձոր» նո տա րա կան գրա սե նյա կում կազ մել է կտակ և ը ստ 
կտա կի ժա ռան գի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու փաս տը դեռևս ճշտ ված չէ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
35).

9) « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 21.04.2015 թվա-
կա նին Տիգ րան Խա ռա տյա նին հաս ցե ագր ված թիվ 018 գրու թյան հա մա ձայն` Ա րա մայիս 
Զոհ րա նյա նի մա հից հե տո ՀՀ Լո ռու մար զի Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 
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շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի և ՀՀ Լո ռու մար զի Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 
8/9 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա գիր չի կա րող տր վել հան գու ցյա լի մա հից հե տո օ րեն քով սահ ման ված վեց ամ սյա ժամ-
կե տում ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու մա սին դի մում չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 50).

10) Հա մա ձայն 18.03.1994 թվա կա նի բնակ. տա րա ծու թյան սե փա կա նաշ նորհ ման մա-
սին դի մու մի` բնակ. տա րա ծու թյան ի րա վունք ու նե ցող չա փա հաս նե րը հա մա ձայ նել են, որ 
Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նը, ո րում բնակ վում 
է 1 ըն տա նիք, 4 մարդ, ձևա կերպ վի բնակ. տա րա ծու թյան վար ձա կալ Ա րա մայիս Զոհ րա նյա-
նի ա նու նով` որ պես ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն։ 
Տվյալ բնակ. տա րա ծու թյու նում բնակ. մա կե րե սի ի րա վուն քով գրանց ված բնակ վում են` Ա րա-
մայիս Զոհ րա նյան, ծնն դյան թիվ` 1933թ., Հրա նուշ Աբ րա հա մյան, ծնն դյան թիվ` 1931թ., Սու-
սան նա Զոհ րա նյան, ծնն դյան թիվ` 1960թ., Տիգ րան Խա ռա տյան, ծնն դյան թիվ` 1987թ. (հա-
տոր 4-րդ, գ.թ. 14).

11) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ գա մա վոր նե րի Վա նա ձո րի քա ղա քային խորհր-
դի գոր ծա դիր կո մի տե ի 27.05.1994 թվա կա նի թիվ 10/13-68 ո րոշ ման հա մա ձայն` գոր ծա դիր 
կո մի տեն ո րո շել է սե փա կա նաշ նոր հել Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն-
քի թիվ 9 բնա կա րանն Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նին, որ պես ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րի ը նդ-
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 13): 

4. 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 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 կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
2-րդ և 3-րդ կե տե րի ի մաս տով, այն է` բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է 06.07.2007 թվա-
կա նի թիվ 3-753 (ՎԴ) և 10.10.2007 թվա կա նի թիվ 3-1345 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ե րում տվյալ նոր մին տր ված մեկ նա բա նու թյա նը, ի նչ պես 
նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի րա վա նոր մի կա պակ ցու-
թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր։

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

կ տա կի գո յու թյան մա սին տե ղյակ չլի նե լու պատ ճա ռով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ-
կե տի բաց թող նու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծում որ պես ժամ կե տի 
վե րա կանգն ման հիմք չնա խա տե սե լը կա րո՞ղ է ա րդյոք ո րակ վել ի րա վուն քի բաց և հաղ թա-
հար վել ի րա վուն քի ա նա լո գի այի (praeter legem) սկզ բուն քի կի րառ մամբ:

Նշ ված ի րա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ ի րա վա նոր մում ի րա վուն քի բա ցը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րին 
և դրանց հաղ թա հար ման ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րին: 

Ի րա վա նոր մում ի րա վուն քի բա ցը դրս ևոր վում է`
1. ի րա վա նոր մի հի փո թե զում այն նվա զա գույն վա վե րա պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյամբ, 
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ո րոնք ան հրա ժեշտ են տվյալ հա րա բե րու թյան նկատ մամբ դիս պո զի ցի ա յում ամ րագր ված 
կա նո նը կի րա ռե լու հա մար,

2. ի րա վա նոր մի դիս պո զի ցի ա յում ամ րագր ված այն կա նո նա կարգ ման բա ցա կա յու թյամբ, 
ո րը թույլ կտա ի րա վա կան կար գա վոր ման տակ նե րա ռել տվյալ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյու նը,

3. ի րա վա նոր մի սանկ ցի այի և դրա կի րառ ման դրույթ նե րի ոչ բա վա րար ամ րագր մամբ:
 Վե րոգ րյա լը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ի րա վա նոր մի բացն այն ի րա վի ճակն է, ե րբ 

կոնկ րետ ի րա վա նոր մի տար րե րի կա ռուց ված քային կազ մը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս ի րա-
վա կան կար գա վոր ման են թար կել այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը, ո րը բո վան դա-
կային ա ռու մով գտն վում է որ ևէ ի րա վա կան ի նս տի տու տի կար գա վոր ման տի րույ թում: Այդ 
ա ռու մով հարկ է տա րան ջա տել այն դեպ քե րը, ե րբ օ րենսդ րի դի տա վո րու թյու նը ե ղել է տվյալ 
հա րա բե րու թյու նը դուրս թող նել ի րա վա կան կար գա վոր ման ո լոր տից և այդ ա ռու մով նման 
հա րա բե րու թյա նը չտալ ի րա վա հա րա բե րու թյան ո րա կում, և ե րբ տվյալ հա րա բե րու թյու նը 
դուրս է մա ցել ի րա վա կան կար գա վո րու մից` օ րենսդ րա կան ան կա տա րու թյան հետ ևան քով: 

Մաս նա վո րա պես` օ րենսդ րա կան ան կա տա րու թյան դրս ևո րում է հան դի սա նում այն ի րա-
վի ճա կը, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան փաս տի վրա հաս նե լու ար դյուն քում, 
օ րեն քի ու ժով ի րա վուն քի սուբյեկ տը ձեռք է բե րում կոնկ րետ ի րա վա կան կար գա վի ճակ, սա-
կայն բա ցա կա յում են այդ կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի 
ի րա կա նաց ման ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րը: Նման պայ ման նե րում, ի րա վուն քի սուբյեկ տը, 
ան կախ օ րեն քով նա խա տես ված կար գա վի ճակ ձեռք բե րած լի նե լու հան գա ման քից, ի րա վա-
կան հնա րա վո րու թյուն չի ստա նում նե րառ վե լու հա մա պա տաս խան ի րա վա հա րա բե րու թյան 
մեջ և օ գտ վե լու այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մող ի րա վա կան ար դյու-
նա վետ մի ջոց նե րի կի րա ռու մից: 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 13-րդ հոդ վա ծը, սահ մա նե լով ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից օ գտ վե լու ան ձի ի րա վուն քը, ազ դա րա րում է, որ յու-
րա քան չյուր ոք, ու մ 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:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) 
ար ձա նագ րել է, որ Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան մեջ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն պի սի մի ջո ցի առ կա յու թյու նը, ո րը հնա րա վոր է 
դարձ նում Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյու նը (տե՛ս, Rotaru c. Roumanie [GC], 2000, § 67): 

Մեկ այլ ո րոշ մամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ի րա վուն քի ար դյու նա-
վետ պաշտ պա նու թյան հիմ ախնդ րին, մաս նա վո րա պես նշել է, որ ի րա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան մի ջո ցը հա մար վում է «ար դյու նա վետ», ե թե այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կան խել 
խախ տու մը, դա դա րեց նել դրա շա րու նա կու թյու նը, կամ ստա նալ հա մա պա տաս խան փոխ հա-
տու ցում ար դեն ի սկ տե ղի ու նե ցած խախտ ման դեպ քում (տե՛ս, Kudła c.Pologne [GC], 2000, § 
158; Ramirez Sanchez c. France [GC], 2006, § 160):

Նշ ված կոն վեն ցի ոն պա հան ջից ա կն հայտ է դառ նում, որ պե տու թյան պո զի տիվ պար-
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տա կա նու թյուն նե րից է հան դի սա նում ի րա վուն քի սուբյեկ տի հա մար նա խա տե սել այն պի սի 
ի րա վա կան մե խա նիզմ եր, ո րոնք թույլ կտան նրան, իր կար գա վի ճա կին հա մա պա տաս խան, 
ի րաց նել ի րա վուն քի ար դյու նա վետ մի ջոց ներ: 

Հի շա տակ վածն ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում է նաև այն դեպ քե րին, ե րբ ի րա վուն քի 
սուբյեկ տին, օ րենսդ րի կող մից վե րա պահ վե լով ո րո շա կի ի րա վա կան վի ճակ, մի ա ժա մա նակ 
չեն ա պա հով վում նրա սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ և բա-
վա րար ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րը: 

Վե րոգ րյալ թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ի րա վա նոր մի բա ցը հան դի սա նում է նոր մա տի-
վային բնույթ կրող այն պի սի թե րու թյուն, ո րի առ կա յու թյու նը խա թա րում է սուբյեկ տի ի րա
վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան նորմ-սկզ բուն քի պա հան ջը (ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ ված): Ո ւս տի, պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու-
թյան մեջ է մտ նում ի րա վուն քի բա ցի հաղ թա հա րու մը: Այդ ա ռու մով օ րենս դի րը նա խա տե սել 
է օ րենսդ րու թյան ան կա տա րու թյան վե րաց ման այն պի սի ի նք նու րույն ի րա վա կան մե խա նիզմ, 
ի նչ պի սին է ի րա վա նոր մի բա ցի հաղ թա հա րու մը, ո րը կա րող է ի րա կա նաց վել ի րա վա կի րառ 
մարմ ի կող մից՝ ի րա վա նոր մի բաց պա րու նա կող կոնկ րետ ի րա վա նոր մի մեկ նա բա նու թյան 
մի ջո ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը սահ մա նում է, որ ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թո ղած ժա ռան գի դի մու մի հի ման վրա դա տա րա նը կա-
րող է նրան ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած` հար գե լի հա մա րե լով ժամ կե տը բաց թող-
նե լու պատ ճառ նե րը, ե թե պարզ վի, որ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ է դար ձել այն հան-
գա ման քը, որ ժա ռան գը չգի տեր և պար տա վոր չէր ի մա նալ ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին 
ու պայ մա նով, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թո ղած ժա ռանգն այդ ժամ կե տը 
բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը վե րաց վե լուց հե տո` վեց ա մս վա ըն թաց քում, դի մել է դա տա րան:

Նշ ված ի րա վա նոր մից ա կն հայտ է դառ նում, որ օ րենս դիրն ի րա վա կան կար գա վոր ման 
տի րույթ է նե րա ռում քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի այն սուբյեկտ նե րին, ո րոնք ժա ռան գա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նում ու նեն ժա ռան գի կար գա վի ճակ: Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է այն ան ձանց, ո րոնք օ րենսդ րի կող մից ո րակ վում 
են որ պես ժա ռանգ ներ: Այդ ա ռու մով գործ նա կան կար ևո րու թյուն ու նի այն հար ցի պար զու մը, 
թե օ րենս դի րը որ դեպ քե րում և պայ ման նե րում է ան ձին ո րա կում ժա ռանգ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1185-րդ հոդ վա ծը, ո րում ամ րագր ված են ժա ռան գու-
թյան հիմ քե րը, սահ մա նում է, որ ժա ռան գու թյու նը կա տար վում է ը ստ կտա կի և ը ստ օ րեն քի: 
Ժա ռան գու թյու նը կա տար վում է ը ստ օ րեն քի, ե թե չկա կտակ, կամ դրա նով տնօ րին ված չէ 
ամ բողջ ժա ռան գու թյան ճա կա տա գի րը: 

Նույն օ րենսգր քի 1190-րդ հոդ վածն ազ դա րա րում է, որ ը ստ կտա կի և ը ստ օ րեն քի ժա-
ռանգ ներ կա րող են լի նել ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը կեն դա նի, ի նչ պես նաև ժա ռան գա տո-
ւի կեն դա նու թյան ժա մա նակ սաղմ ա վոր ված և ժա ռան գու թյու նը բաց վե լուց հե տո կեն դա նի 
ծն ված քա ղա քա ցի նե րը: Ը ստ կտա կի ժա ռանգ ներ կա րող են լի նել ժա ռան գու թյան բաց ման 
օ րը գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա բա նա կան ան ձինք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը և հա-
մայնք նե րը, ի նչ պես նաև օ տա րերկ րյա պե տու թյուն ներն ու մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը:

 Վե րը նշ վա ծը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ժա ռան գի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու նպա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ  2022  1-3 (271-273)

104

տա կով օ րենս դի րը ժա ռան գի հա մար չի նա խա տե սել այդ կար գա վի ճա կի ձեռք բեր ման որ ևէ 
գոր ծըն թաց: Ան ձը ժա ռանգ է դառ նում ան կախ որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հան գա ման-
քից, օ րեն քի հի ման վրա, ժա ռան գու թյան բաց ման փաս տի ու ժով, ե րբ ժա ռան գա տուն իր 
գույ քը կամ դրա մի մա սը, կտա կի մի ա կող մա նի գոր ծար քի ու ժով, ժա ռան գում է վեր ջի նիս, 
ի սկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ժա ռան գի կար գա վի ճակ են ձեռք բե րում ժա ռան գա տու ի 
ազ գա կան նե րը` ը ստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1216-1219 հոդ ված նե րով սահ ման ված 
հեր թա կա նու թյան: Փաս տո րեն, ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ ման դեպ քում օ րենս դի րը ժա ռան գա-
տու-ժա ռանգ հա րա բե րու թյան հիմ քում դրել է նրանց միջև գո յու թյուն ու նե ցող ազ գակ ցա կան 
կա պը: Դրան հա մա պա տաս խան, ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ ման հրա վիր ված ան ձի հա մար, ժա-
ռան գու թյան բաց ված լի նե լու փաս տին տե ղյակ լի նե լու դեպ քում, օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն 
է ստեղծ վում ի րա զեկ վել ժա ռան գի կար գա վի ճակ ձեռք բե րած լի նե լու մա սին և դրան հա մա-
պա տաս խան ի րաց նե լու ժա ռան գի հա մար օ րեն քով նա խա տես ված իր սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, այլ կերպ ա սած՝ նե րառ վե լու ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
կամ ժա ռան գու թյու նից հրա ժար վե լու գոր ծըն թաց նե րին: 

Ի րա վի ճակն այլ է ը ստ կտա կի ժա ռանգ ման դեպ քում, ե րբ ժա ռան գի կար գա վի ճա կի ձեռք 
բեր ման հա մար ազ գակ ցա կան կա պը ո րո շիչ նշա նա կու թյուն չի ստա նում: Նման պայ ման նե-
րում, մինչև ժա ռան գու թյան ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին ներգ րավ վե լը, ան ձը պետք է ի րա զեկ-
ված լի նի կտա կի ու ժով ժա ռան գու թյան հրա վիր ված ժա ռան գի կար գա վի ճակ ձեռք բե րած 
լի նե լու մա սին: Ա ռա վել ևս, ե րբ կտա կը հան դի սա նում է մի ա կող մա նի գոր ծարք և դրա հրա-
պա րա կայ նու թյու նը կամ կտա կի գո յու թյան մա սին ժա ռան գին ի րա զե կելն օ րեն քով նա խա-
տես ված չէ:

Տվյալ դեպ քում, իր կար գա վի ճա կի մա սին տե ղյակ չլի նե լու պայ ման նե րում, ան ձն օբյեկ-
տի վո րեն դուրս է մում ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մեջ նե րառ վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից: Այդ խո չըն դո տը կվե րա նա այն պա հից, ե րբ նա կի րա զեկ վի իր վե րա բե րյալ ժա ռան-
գա տու ի կող մից թո ղած կտա կի գո յու թյան մա սին: Այ սինքն` ժա ռան գի կար գա վի ճա կի ձեռք 
բե րու մը կտա կի դեպ քում ոչ մի այն պայ մա նա վոր ված է ժա ռան գու թյան բաց ման և կտա կի 
գո յու թյան փաս տով, այլև կտա կի գո յու թյան մա սին ի րա զեկ ված լի նե լու հան գա ման քով: 
Ո ւս տի, կտա կի ու ժով ժա ռան գի կար գա վի ճա կի ստանձ նու մը դեռևս բա վա րար չէ այդ կար-
գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար, քա նի դեռ ան ձն ի րա զեկ-
ված չէ այդ կար գա վի ճա կը ձեռք բե րած լի նե լու մա սին: Այ սինքն` այն փաս տա կան կազ մը, 
ո րն ան ձի հա մար օբյեկ տի վո րեն ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծի կտա կի ու ժով մտ նել 
ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, պայ մա նա վոր ված կլի նի հետ ևյալ վա վե րա-
պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյամբ.

1. ժա ռան գու թյան բա ցում,
2. ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին ի րա զեկ վա ծու թյուն,
3. կտա կի գո յու թյուն,
4. կտա կի գո յու թյան մա սին ի րա զեկ վա ծու թյուն:
Քն նարկ վող պա րա գա յում, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծը, նա խա-

տե սե լով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ կե տի բաց թողն ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա-
րե լու մեկ հիմք` ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին ժա ռան գի ա նի րա զե կու թյու նը, փաս տո րեն, 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան հրա վիր ված ժա ռանգ նե րի հա մար ստեղ ծում է ար տո նյալ վի ճակ: 
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Նշ վա ծը հիմ ա վոր վում է նրա նով, որ ե թե ը ստ օ րեն քի ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի մեջ մտ նե լու հա մար բա վա րար է մի այն ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին տե ղե կաց-
ված լի նե լը, ա պա ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան հրա վիր ված ան ձի հա մար այդ փաս տա կան 
հան գա ման քը բա վա րար չէ, և նա պետք է նաև ի րա զեկ ված լի նի իր վե րա բե րյալ կտա կի գո-
յու թյան մա սին:

Ն ման ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում խախտ վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին նորմ-սկզ բուն քը, ո րի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ-
րու թյու նը հիմ վում է իր կող մից կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա-
վա սա րու թյան վրա, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետն 
ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րի հա մար ը ստ կտա կի ժա ռանգ նե րի հա մե մա տու թյամբ ստեղ ծում է 
ան հա վա սար պայ ման ներ: Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի նոր մը սահ մա նում է կամ քի ի նք նա վա րու թյան սկզ բուն քը, ին չը տվյալ դեպ քում հան դի-
սա նում է կտա կա րա րի կամ քի ա զատ դրս ևոր ման պա հան ջը` մի ա կող մա նի գոր ծար քի ու ժով 
տնօ րի նե լու ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը, իր հայե ցո ղու թյամբ ո րո-
շած ան ձին, իր մահ վան դեպ քում, հա մա պար փակ ի րա վա հա ջոր դու թյամբ փո խան ցե լու կա-
մա հայ տու թյան մա սին և վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում չի ա պա հով վում 
ժա ռան գա տու ի ի նք նա վար կամ քի ի րա ցու մը: 

Վե րոգ րյալ եր կու նորմ-սկզ բունք նե րը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ քն նարկ վող պա րա գա յում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կետն առ կա խմ բագ րու թյամբ խա թա րում է`

1. ը ստ օ րեն քի և ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան հրա վիր ման են թա կա ան ձանց` ժա ռան գա-
կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հո վու մը,

2. կտա կա րա րի կող մից իր գույ քի տնօ րին ման ա զատ կամ քի և կա մա հայ տու թյան հե տա-
գա ի րա ցու մը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րում ան դրա դար ձել է կտա-
կի մա սին չի մա նա լը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող-
նե լու պատ ճա ռը հար գե լի գնա հա տե լու ի րա վա կան խնդ րին՝ ար ձա նագ րե լով, որ ժա ռան գու-
թյան բաց ման պա հից ա ռա ջա ցել է ի րա վա հա րա բե րու թյուն, ո րի բո վան դա կու թյան տար րե-
րից մե կը ե ղել է ժա ռան գի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը ժա ռան գե լու ժա ռան գա տու ի ու նեց ված քը: 
Եվ այդ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի դա դար ման փաս տը ե ղել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար 
օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տի ա վար տը: Հետ ևա բար, ժա ռանգն ի րա վունք ու նի դի մե լու 
դա տա րան ժա ռան գու թյունն ըն դու նած հա մար վե լու պա հան ջով` հիմք ըն դու նե լով ժա ռան գու-
թյան հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թող ման հար գե լի պատ ճառ նե րը, քա նի որ նրա 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը գո յու թյուն է ու նե ցել, սա կայն դրա մա սին նա օբյեկ տիվ պատ ճառ նե-
րով չի ի մա ցել (տե՛ս, Ա թա նես Ստե փա նյանն ը նդ դեմ Ռազ միկ Ստե փա նյա նի, եր րորդ ան ձինք 
Գառ նի ի գյու ղա պե տա րան և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե-
տա կան կո մի տե ի Ա բո վյա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման թիվ 3-753 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա-
կան 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 րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել նաև այն 
մա սին, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թող նե լու պատ-
ճա ռը պետք է հիմ ա վոր լի նի: Այն կա րող է դա տա րա նի կող մից հար գե լի ճա նաչ վել, ե թե 
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ժա ռան գու թյան բաց ման, կտա կի առ կա յու թյան մա սին ժա ռան գը տե ղյակ չի ե ղել, կամ 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց է թո ղել այլ հար-
գե լի պատ ճառ նե րով (ժա ռան գի ան չա փա հաս լի նե լը, ժա ռան գի ծանր հի վան դու թյու նը, նրա 
ա նօգ նա կան վի ճա կում գտն վե լը, ան գրա գի տու թյու նը, ի րա վա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռող կամ սահ մա նա փա կող պայ ման նե րում եր կա րատև 
գոր ծուղ ման մեջ գտն վե լը և այլն) (տե՛ս, Սամ սոն Շահ վեր դյանն ը նդ դեմ Զո յա Գրի գո րյա նի, 
Մար գա րի տա և Սոն նա Շահ վեր դյան նե րի` թիվ 3-1345 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 10.10.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հի փո թե զում առ կա նոր մա տի վային բա ցը պետք է լրաց նել այն պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, հա-
մա ձայն ո րի՝ ը ստ կտա կի ժա ռանգ ման դեպ քում ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ կե տի բաց-
թողն ման հա մար հար գե լի պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ նաև կտա կի գո յու թյան մա սին 
ի րա զեկ ված չլի նե լու ի րա վա բա նա կան փաս տը:

 Նոր մա տի վային այդ բա ցը հաղ թա հա րե լով` ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն կս տեղծ-
վի ա պա հո վե լու նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված մյուս 
սկզբուն քը, ո րը որ պես հրա մա յա կան պա հանջ նա խա տե սում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք
նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան պա հան ջը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոգ րյալ ի րա վուն քի բա ցը praeter legem 
կա նո նի կի րառ մամբ վե րաց նե լը պայ մա նա վոր ված է ի նչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ 
հոդ վա ծում ամ րագր ված օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի-
րա ռու թյունն ա պա հո վե լու վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռա քե լու թյամբ և այդ ա ռու մով ի րա վուն քի 
զար գա ցում ա պա հո վե լու օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մով, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 60-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյան, այն է` « ժա
ռան գե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է», սկզ բուն քի ա պա հով մամբ: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ
մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ժա ռան գա տու Ա րա մայիս Հմա յա կի Զոհ րա նյա նը մա-
հա ցել է 25.06.2014 թվա կա նին, ո րի վե րա բե րյալ մահ վան ակ տե րի գրանց ման գր քում կա-
տար վել է թիվ 757 գրան ցու մը, ի նչ պես նաև ՔԿԱԳ Վա նա ձո րի տա րած քային բաժ նի կող մից 
02.07.2014 թվա կա նին տր ված թիվ ԱԲ152599 մահ վան վկա յա կա նը:

« Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 26.07.2013 թվա կա-
նին վա վե րաց ված և սե ղա նա մա տյա նում թիվ 3125 հա մա րի տակ գրանց ված կտա կի հա-
մա ձայն` Ա րա մայիս Զոհ րա նյանն ի րեն պատ կա նող ամ բողջ շար ժա կան և ան շարժ գույ քը, 
որ տեղ էլ այն գտն վի, ին չից էլ որ այն կա յա նա, ո րն առ իր մահ վան օ րը պատ կա նե լիս է ե ղել 
ի րեն, կտա կել է Տիգ րան Խա ռա տյա նին:

 Հա մա ձայն Մա նուշ Մկրտ չյա նի կող մից 10.12.2014 թվա կա նին Վա նա ձո րի նո տա րա կան 
տա րածք ներ կա յաց րած դի մու մի, ո րը գրանց վել է սե ղա նա մա տյա նում թիվ 5183 հա մա րի 
տակ, 25.06.2014 թվա կա նին մա հա ցած հոր` Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նին պատ կա նող ամ բողջ 
գույքն ի նքն ըն դու նել է ը ստ օ րեն քի: 
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« Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 20.01.2015 թվա կա-
նին փաս տա բան Կա րեն Թու մա նյա նին ու ղղ ված թիվ 18 գրու թյան հա մա ձայն` 25.06.2014 
թվա կա նին մա հա ցած Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նը 26.07.2013 թվա կա նին կազ մել է կտակ: Նրա 
մա հից հե տո ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու վե րա բե րյալ դի մում չի ներ կա յաց վել և 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր չի տր վել: 

Այ նու հետ, « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 29.01.2015 
թվա կա նին Մա նուշ Մկրտ չյա նին ու ղղ ված թիվ 018 գրու թյան հա մա ձայն` քա ղա քա ցի Ա րա-
մայիս Զոհ րա նյա նի մա հից հե տո մա ցած ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լու մա սին դի մու մին ըն թացք չի կա րող տր վել, քա նի որ հան գու ցյա-
լը 26.07.2013 թվա կա նին « Վա նա ձոր» նո տա րա կան գրա սե նյա կում կազ մել է կտակ և ը ստ 
կտա կի ժա ռան գի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու փաս տը դեռևս ճշտ ված չէ:

 Մի ա ժա մա նակ, « Վա նա ձոր» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մ. Աս լա նյա նի կող մից 
21.04.2015 թվա կա նին Տիգ րան Խա ռա տյա նին հաս ցե ագր ված թիվ 018 գրու թյան հա մա ձայն` 
Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի մա հից հե տո ՀՀ Լո ռու մար զի Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո-
ղո ցի թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի և ՀՀ Լո ռու մար զի Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան 
փո ղո ցի թիվ 8/9 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկա յա գիր չի կա րող տր վել հան գու ցյա լի մա հից հե տո օ րեն քով սահ ման ված վեց 
ամ սյա ժամ կե տում ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու մա սին դի մում չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռով: 

Դա տա րա նը Մա նուշ Մկրտ չյա նի հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն, որ «(...) Մա-
նուշ Մկրտ չյա նը հան դի սա նում է ժա ռան գա տու ի ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ և ժա ռան գա տու ի 
մահ վա նից հե տո վե ցամ սյա ժամ կե տում փաս տա ցի տի րա պե տել է ժա ռան գա կան գույ քը, սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով օգ տա գոր ծել այն, կա տա րել տան հետ կապ ված ո րոշ ծախuեր 
և կո մու նալ վճար ներ»: Դա տա րանն ամ րագ րել է նաև, որ «(...) փաս տա ցի տի րա պետ ման 
ե ղա նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու հիմ քով Մա նուշ Մկրտ չյա նին պետք է ճա նա չել 
Վա նա ձոր հա մայն քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 9 բնա կա րա նի սե փա կա նա տեր, 
հետ ևա բար պետք է ճա նա չել նաև Վա նա ձոր հա մայն քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8/9 հաս-
ցե ի հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը: (...)»: 

Անդ րա դառ նա լով Տիգ րան Խա ռա տյա նի հա կընդ դեմ հայ ցին և այն մեր ժե լով` Դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ «(...) Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նը մա հա ցել է 25.06.2014 թվա կա նին: 
Նրա մա հից հե տո նրա ժա ռան գա կան գույք հան դի սա ցող բնա կա րա նում բնակ վել է դուստ րը` 
Մա նուշ Խա ռա տյա նը: Տիգ րան Խա ռա տյա նը օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տում չի 
դի մել գույ քի գտն վե լու վայ րի նո տա րա կան գրա սե նյակ, ը ստ կտա կի պա պի ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու հա մար: (...) ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին դրա բաց ման օր վա նից 
վե ցամ սյա ժամ կե տում դի մում չհանձ նե լու պայ ման նե րում Տիգ րան Խա ռա տյա նի կող մից չի 
կա տար վել գոր ծո ղու թյուն, ո րն ու ղղ ված կլի ներ ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը»: 
Ի նչ վե րա բե րում է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի 
հա մա րե լուն, ա պա Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «(...) սույն գոր ծով որ պես ժա ռան գու թյան 
ըն դուն ման ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ` հայց վո րը վկա յա կո չել է կտա կի մա սին չի մա-
նա լու հան գա ման քը` դա հիմ ա վո րող ա պա ցույց ներ կա յաց նե լով Մա նուշ Մկրտ չյա նի դա տա-
րան դի մե լուց հե տո ծա նու ցում ստա նա լու հա նա գա ման քը: Մինչ դեռ Դա տա րանն ար ժա նա-
հա վատ չի հա մա րում այդ ա պա ցույ ցը: Հետ ևա բար` շուրջ 2 տար վա վա ղե մու թյուն ու նե ցող 
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կտա կի մա սին մի այն 2015 թվա կա նի մարտ ամ սին տե ղե կա նա լու մա սին Տիգ րան Խա ռա-
տյա նի պն դու մը Դա տա րանն ա նի րա տե սա կան է դի տում»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 12.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րել 
է Տիգ րան Խա ռա տյա նի և Սու սան նա Զոհ րա նյա նի կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը 
և Դա տա րա նի վճի ռը` հայ ցը բա վա րա րե լու, այն է` ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու հիմ-
քով ՀՀ Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի նկատ-
մամբ Մա նուշ Մկրտ չյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու մա սով, բե կա նել է և գործն 
այդ մա սով ու ղար կել է նույն դա տա րան սահ ման ված ծա վա լով նոր քն նու թյան: Դա տա րա նի 
04.09.2018 թվա կա նի վճի ռը` մա ցած մա սով, թողն վել է ան փո փոխ։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «(…) Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի մահ վան օր-
վա մա սին Տիգ րան Խա ռա տյա նը ոչ մի այն տե ղյակ է ե ղել, այլ նաև զբաղ վել է Ա րա մայիս 
Զոհ րա նյա նի հու ղար կա վո րու թյան հետ կապ ված բո լոր հար ցե րով։ Վե րոգ րյա լի հի ման վրա 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ առ կա չէ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը 
բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու օ րեն քով սահ ման ված հիմ քը, այն է՝ ժա ռան-
գու թյան բաց ման մա սին չի մա նա լու պայ մա նը։ Ի սկ կտա կի մա սին չի մա նա լու հան գա ման քը 
որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք ա ռա ջաց նել չի կա րող: (…)»:

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

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Տիգ րան Խա ռա տյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի` ը ստ կտա կի ժա ռան-
գու թյան ըն դուն ման հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թող ման պատ ճա ռը հար գե լի հա-
մա րե լու մա սով, մեր ժու մը պայ մա նա վո րել է ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կի, այ սինքն` 
Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի մահ վան մա սին Տիգ րան Խա ռա տյա նի տե ղյակ լի նե լու հան գա ման-
քով: Այ սինքն, ը ստ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի տրա մա բա նու թյան, այն փաս տը, որ Տիգ րան 
Խա ռա տյանն ի մա ցել է ժա ռան գա տու ի` Ա րա մայիս Զոհ րա նյա նի մահ վան, հետ ևա բար նաև` 
ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կի մա սին, ար դեն ի սկ հիմք է ար ձա նագ րե լու, որ Տիգ րան 
Խա ռա տյանն ի րա զեկ ված է ե ղել նաև կտա կի առ կա յու թյան մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, գտ նում է, որ մինչև ժա ռան գու թյան ըն դուն ման գոր ծըն-
թա ցին ներգ րավ վե լը` ան ձը պետք է ի րա զեկ ված լի նի կտա կի ու ժով ժա ռան գու թյան հրա-
վիր ված ժա ռան գի կար գա վի ճակ ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին: 

Տ վյալ դեպ քում, ի նչ պես նշ վեց, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Տիգ րան Խա ռա տյա նի կող մից 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լը մեր ժել է բա ցա-
ռա պես վե րոգ րյալ հիմ քե րով: Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում ա կն-
հայտ է դառ նում, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դառ-
նա, թե Տիգ րան Խա ռա տյանն ա րդյոք ե րբ է տե ղե կա ցել կտա կի գո յու թյան մա սին և ա րդյոք 
տե ղե կա նա լուց հե տո պահ պա նել է ժամ կե տի վե րա կանգն ման հա մար դա տա րան դի մե լու՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով պայ մա նա վոր ված վե ցամ-
սյա ժամ կե տը: Նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո մի այն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
կկա րո ղա նար հան գել հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու թյան` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու բաց 
թողնված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու կամ մեր ժե լու տե սան կյու նից:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ նման պայ ման նե րում հիմ ա վոր են նաև 
բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ նե րը` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից տր ված մեկ նա բա նու թյու նը` կտա կի մա սին չի մա նա լը 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար-
գե լի գնա հա տե լու վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 06.07.2007 թվա կա նի թիվ 
3-753 (ՎԴ) և 10.10.2007 թվա կա նի թիվ 3-1345 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով նույն նոր մին 
տր ված մեկ նա բա նու թյա նը հա կա սե լու վե րա բե րյալ: 

Անդ րա դառ նա լով բո ղոք բե րած ան ձի փաս տար կին` Վա նա ձոր քա ղա քի Թա տե րա կան 
փո ղո ցի 8-րդ շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի 1/4 մա սի նկատ մամբ Տիգ րան Խա ռա տյա նի սե փա-
կա նա տեր հան դի սա նա լու հան գա ման քը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից հաշ վի չառ նե լու 
վե րա բե րյալ, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն այդ 
մա սով բո ղո քը բա վա րա րել է, Դա տա րա նի վճի ռը այդ մա սով բե կա նել է և նշ ված մա սով գործն 
ու ղար կել է նոր քն նու թյան: Հետ ևա բար` վճ ռա բեկ բո ղո քի նշ ված հիմ քը վերս տին քննու թյան 
ա ռար կա չի դարձ վում:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշ ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն շյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 
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 քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը` Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու մա սով բե-
կա նե լու և գործն այդ մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի 
հա մա րե լու կամ մեր ժե լու տե սան կյու նից սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո-
րո շում ե րի հաշ վառ մամբ նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

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

ՀՀ 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 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։

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի մաս նա կի բա վա րար ման ար դյուն-
քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է մաս նա կի բե կան ման, ի սկ գոր ծը` 
հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով, ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

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

 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա րա նի 12.02.2019 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 04.09.2018 թվա կա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու մա սը և գործն այդ մա սով 
ուղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.02.2019 թվա կա նի ո րո շու մը` մա ցած 
մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

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

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

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

29 մար տի 2022 թվա կան                                           ք.Եր ևան
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 

2018 թվա կա նի հու լի սի 18-ի ո րո շում նե րի դեմ Ար թուր Ա վա գի Մնա ցա կա նյա նի պաշտ պան 
Ա.Ներ սի սյա նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ին ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա րա գա ծոտ նի մար զային վար-

չու թյու նում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով հա րուց վել է թիվ 
29173117 քրե ա կան գոր ծը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2018 թվա կա նի փետր վա րի 6-ի ո րոշ մամբ Ար թուր Մնա ցա-
կա նյա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծով: Նույն օ րը նրա նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց է ը նտր վել` ստո-
րագ րու թյուն չհե ռա նա լու մա սին:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի` 2018 թվա կա նի մայի սի 8-ի ո րոշ մամբ հա րուց վել է բժշ կա կան 
բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ և նույն օ րը Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ-
մամբ ը նտր ված խա փան ման մի ջո ցը վե րաց վել է:

2. 2018 թվա կա նի մայի սի 11-ին Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նը (այ սու հետ նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) նա խաքն նու թյան մարմ նի 
միջ նոր դու թյան հի ման վրա Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ճա նա չել է ան գոր ծու նակ: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ նույն օր վա մեկ այլ ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Ա.Մ նա ցա կա-
նյա նին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րա ռու մը: 

3. Նշ ված ո րո շում նե րի դեմ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի պաշտ պա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի 
քննու թյան ար դյուն քում Վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա-
տա րան) 2018 թվա կա նի հու լի սի 18-ի ո րո շում նե րով բո ղոք նե րը մեր ժել է՝ Ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի ո րո շում նե րը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ: 
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4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րո շում նե րի դեմ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի պաշտ պան 
Ա.Ներ սի սյա նը վճ ռա բեկ բո ղոք ներ է բե րել, ո րոնք Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի 
հուն վա րի 25-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել են վա րույթ և մի աց վել մեկ վա րույ թում: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2020 թվա կա նի մայի սի 26-ի ո րոշ մամբ դի մել է ՀՀ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րան (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան) միջ նոր դե լով ո րո շե լու` ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
29-րդ հոդ վա ծին, 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 67-րդ և 78-րդ 
հոդ ված նե րին, ի նչ պես նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 458-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի և 459-րդ հոդ վա ծի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա-
պա տաս խա նու թյան հար ցը։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2020 թվա կա նի հու նի սի 22-ի թիվ ՍԴԱՈ-132 ո րոշ մամբ 
գործն ըն դու նել է քն նու թյան:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի մայի սի 24-ի ՍԴԱՈ-89 ո րոշ մամբ գոր ծի 
վա րույ թը կարճ վել է ։

6. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա-
բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ: 

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

7. Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 
թվա կա նի փետր վա րի 6-ի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է, որ Ա.Մ նա ցա կա նյանն ան մեղ սու նա-
կու թյան վի ճա կում կա տա րել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ա րար քը և նա ա զատ վել է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ու պատ ժից։ Մի ա ժա մա նակ, 
Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ կի րառ վել է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց` բնա-
կու թյան վայ րի հո գե բույ ժի մոտ ար տա հի վան դա նո ցային հս կո ղու թյուն և հար կա դիր բու ժում1:

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.

8. Ար թուր Մնա ցա կա նյա նի վե րա բե րյալ ամ բու լա տոր դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձա գի-
տա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` «(...) Ա.Մ նա ցա կա նյա նը տա ռա պում է 
«Օր գա նա կան զա ռան ցա կան (շի զոֆ րե նան ման) խան գա րում» խրո նիկ հո գե կան հի վան դու-
թյամբ: Որ պես խրո նի կա կան հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձ, ի րեն մեղ սագր վող 
ա րար քը կա տա րե լու ժա մա նակ նա չէր կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի փաս տա-
ցի բնույ թը և հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը և ղե կա վա րել դրանք: Ո ւս տի Ա.Մ նա ցա-
կա նյա նին հարկ է կա տա րա ծի հա մար ճա նա չել ան մեղ սու նակ: Հաշ վի առ նե լով կա տա րած 
ի րա վա խախտ ման ա ռաջ նա կի բնույ թը, կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ ու ղղ ված զա ռան ցա կան 
մտ քե րի բա ցա կա յու թյու նը, նա նվազ սո ցի ա լա կան վտանգ է ներ կա յաց նում շր ջա պա տի 
հա մար և կա րիք ու նի հար կադ րա կան բուժ ման ը նդ հա նուր հս կո ղու թյան հո գե բու ժա կան 
ստա ցի ո նա րի պայ ման նե րում: Իր ներ կա հո գե կան վի ճա կով նա կա րող է հայտ նել ո րոշ ար-
տա քին նկա րագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ, դեպ քե րի ո րոշ հան գա մանք ներ, սա կայն չի կա րող 

1 Տե՛ս www.datalex.am տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, թիվ Ա ՐԱԴ/0014/01/18 գոր ծը։
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հաս կա նալ քրե ա կան գոր ծի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րը և տալ 
ճշ մար տա ցի ցուց մունք ներ, չի կա րող օ գտ վել իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և մաս նակ-
ցել դա տաքնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին»2: 

9. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված են-
թադ րյալ ա րար քը կա տա րե լու պա հին Ա.Մ նա ցա կա նյա նի` ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում 
գտն վե լու վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը, նրան ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
ո րոշ մամբ փաս տել է. «(…) Հաշ վի առ նե լով, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ ի րա կա նաց-
վում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ, իր հո գե կան վի ճա կի 
պատ ճա ռով չի կա րող մաս նակ ցել գոր ծի վա րույ թին, ո րի մա սին կազմ ված է ար ձա նագ րու-
թյուն, ու ս տի նման պայ ման նե րում Ա.Մ նա ցա կա նյա նին հարկ է ճա նա չել ան գոր ծու նակ։ 

Ինչ վե րա բե րում է պաշտ պա նի դիր քո րոշ մանն այն մա սին, որ մինչև եզ րա կա ցու թյուն 
ստա նա լը առ կա է ե ղել քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք, քա նի որ տու ժո ղը 
հայտ նել է, որ բո ղոք կամ պա հանջ չու նի, ո րի պայ ման նե րում քն նի չը պետք է ո րո շում կա յաց-
ներ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին, դա տա րա նը գտ նում է, որ այն ան հիմն է, 
քա նի որ տվյալ փու լում այդ հար ցը քն նարկ ման են թա կա չէ դա տա րա նում հաշ վի առ նե լով, որ 
Ար թուր Մնա ցա կա նյա նի նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ, ա վե լին` սույն նյու թե րում բա ցա կա յում է հաշ տու թյան հիմ քով 
քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու կամ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հա մա ժա-
մա նա կյա պայ ման նե րը տու ժո ղի և մե ղադ րյա լի կա մա վոր և փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյու նը 
մի մյանց հետ հաշտ վե լու մա սին, ին չի վե րա բե րյալ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր-
քո րո շում է հայտ նել Ա շոտ Սի մո նի Բա բա յա նի գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2011 թվա կա-
նի հու լի սի 13-ի թիվ Ե ԱՔԴ/0157/01/10 ո րոշ մամբ»3:

10. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ որ պես ան վտան գու-
թյան մի ջոց` հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա վո րե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը հաս տա-
տե լու մա սին ո րոշ ման հա մա ձայն՝ «(...) Դա տա րա նը, լսե լով միջ նոր դու թյու նը ներ կա յաց րած 
քն նի չին, քրե ա կան օ րեն քով չթույ լատր ված ա րարք կա տա րած ան ձին, նրա օ րի նա կան ներ-
կա յա ցուց չին և պաշտ պա նին, ծա նո թա նա լով ներ կա յաց ված նյու թե րին, այդ թվում՝ ամ բու լա-
տոր դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան թիվ 117/18 եզ րա կա ցու թյա նը և նկա տի ու նե նա-
լով, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նը ներ կա հո գե կան վի ճա կով չի կա րող օ գտ վել իր դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րից և մաս նակ ցել դա տաքնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, նա նվազ սո ցի ա լա
կան վտանգ է ներ կա յաց նում շր ջա պա տի հա մար և կա րիք ու նի հար կադ րա կան բուժ ման 
ը նդ հա նուր հս կո ղու թյան հո գե բու ժա կան ստա ցի ո նա րի պայ ման նե րում, գտ նում է, որ քն նի չի 
ո րո շու մը են թա կա է հաս տատ ման»4։

11. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ևս հիմք ըն դու նե լով Ա.Մ նա ցա կա նյա նի հո գե կան ա ռող ջու-
թյան վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ նրան 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լիս փաս տել է. «(…) 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը հան գել է ճիշտ հետ ևու թյան: Տվյալ դեպ քում առ կա է Ա.Մ նա-
ցա կա նյա նի[ն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու] պայ ման նե րը և հիմ քե րը, (...) [ նա] չի կա րող օ գտ վել 

2 Տե՛ս թիվ Ա ՐԱԴ1/0001/15/18 դա տա կան գոր ծը, թեր թեր 18-22:
3 Տե՛ս թիվ Ա ՐԱԴ1/0001/15/18 դա տա կան գոր ծը, թեր թեր 32-33:
4 Տե՛ս թիվ Ա ՐԱԴ1/0001/14/18 դա տա կան գոր ծը, թեր թեր 34-35:
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իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և մաս նակ ցել դա տաքնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
ի նչ պես նաև հա րուց ված է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ 
և կազմ վել է հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն, ո րը ներ կա յաց վել է դա տա րա նին:

(…) [Ա]նդ րա դառ նա լով ներ կա յաց ված հիմն ա կան փաս տար կին առ այն, որ մինչև ան-
մեղ սու նա կու թյան վա րույթ հա րու ցե լը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ու նե ցել է քրե ա կան 
հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք, սա կայն շա րու նա կել է քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը և 
նշա նա կել հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
նշել, որ նշ ված հան գա ման քը սույն դա տա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում մինչ դա տա կան վա-
րույ թի նկատ մամբ նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա չի հան դի սա նում և 
այն կա րող է քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա նալ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ հե-
տա գա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, ու շադ րու թյան է ար ժա նի 
այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում բեր ված հետ ևու թյու նը պաշտ պա նի կող մից ձևա-
վոր վել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տում 
նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո և որ պես փաս տա կան հիմք նշ վել է այն, որ 
դի մո ղը (տու ժո ղը) հայտ նել է, որ որ ևէ բո ղոք կամ պա հանջ չու նի, ի սկ Ա.Մ նա ցա կա նյա նը որ-
պես մե ղադ րյալ հայտ նել է գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը և ըն դու նել է մեղ քը: Ու շադ րու թյան 
է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ տու ժող Ար ման Մնա ցա կա նյա նը հայտ նել է, որ բո ղոք կամ 
պա հանջ չու նի, բայց ցան կա նում է, որ Ար թուր Մնա ցա կա նյա նը ստա նա հա մա պա տաս խան 
բու ժում: (…) Տվյալ դեպ քում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նին ներ կա յաց ված նյու թե րից եր ևում է, որ 
ա ռեր ևույթ բա ցա կա յում է հա մա պա տաս խան քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա-
ման քը»5:

12. Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ որ պես ան վտան գու թյան մի ջոց` հո գե բու ժա կան հաս-
տա տու թյու նում տե ղա վո րե լը կի րա ռե լու՝ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա-
փու թյու նը ստու գե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է. «(…) Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 
հան գել է ճիշտ հետ ևու թյան։ Մաս նա վո րա պես, տվյալ դեպ քում առ կա է Ա.Մ նա ցա կա նյա-
նի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան ան վտան գու թյան մի ջոց կի րա ռե լու պայ ման նե րը և հիմ-
քե րը և այն հե տապն դում է (…) ի րա վա կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված ի րա վա չափ նպա-
տակ։ Մաս նա վո րա պես, առ կա է քրե ա կան օ րեն քով չթույ լատր ված են թադ րյալ ա րար քի հետ 
Ա.Մ նա ցա կա նյա նի օբյեկ տիվ կա պը հաս տա տող բա վա րար տվյալ ներ, քրե ա կան օ րեն քով 
չթույ լատր ված են թադ րյալ ա րար քի են թադ րա բար կա տար ման պա հին Ա.Մ նա ցա կա նյա նը 
են թադ րա բար չի կա րո ղա ցել գի տակ ցել իր գոր ծո ղու թյան վտան գա վո րու թյու նը կամ ղե կա-
վա րել դա և Ա.Մ նա ցա կա նյա նը ո րո շա կի սո ցի ա լա կան վտանգ է ներ կա յաց նում շր ջա պա տի 
հա մար և հա մա ձայն՝ վե րը նշ ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան՝ կա րիք ու նի հար կադ-
րա կան բուժ ման ը նդ հա նուր հս կո ղու թյան հո գե բու ժա կան ստա ցի ո նա րի պայ ման նե րում։ Ի 
դեպ, հարկ է նշել, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 459-րդ հոդ վա ծում նշ ված «վ տանգ» բա ռը պետք է հաս կա նալ 
հա մա պա տաս խան վտան գը իր բո լոր դրս ևո րումն ե րով՝ նվա զից մինչև ա ռա վե լա գույ նը (…)։

[Ա]նդ րա դառ նա լով ներ կա յաց ված հիմն ա կան փաս տար կին առ այն, որ մինչև ան մեղ-
սու նա կու թյան վա րույթ հա րու ցե լը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ու նե ցել է քրե ա կան 

5 Տե՛ս թիվ Ա ՐԱԴ1/0001/15/18 դա տա կան գոր ծը, թեր թեր 77-87:
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հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք, սա կայն շա րու նա կել է քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը և 
նշա նա կել հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
նշել, որ նշ ված հան գա ման քը սույն դա տա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում մինչ դա տա կան վա րույ-
թի նկատ մամբ նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա չի հան դի սա նում և այն 
կա րող է քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա նալ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ հե տա գա 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան-
գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում բեր ված հետ ևու թյու նը պաշտ պա նի կող մից ձևա վոր վել է 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տում նշ ված 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո և որ պես փաս տա կան հիմք նշ վել է այն, որ դի մո ղը 
(տու ժո ղը) հայտ նել է, որ որ ևէ բո ղոք կամ պա հանջ չու նի, ի սկ Ա.Մ նա ցա կա նյա նը որ պես մե-
ղադ րյալ հայտ նել է գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը և ըն դու նել է մեղ քը: Ու շադ րու թյան է ար ժա-
նի այն հան գա ման քը, որ տու ժող Ար ման Մնա ցա կա նյա նը հայտ նել է, որ բո ղոք կամ պա հանջ 
չու նի, բայց ցան կա նում է, որ Ար թուր Մնա ցա կա նյա նը ստա նա հա մա պա տաս խան բու ժում: 
(…) Տվյալ դեպ քում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նին ներ կա յաց ված նյու թե րից եր ևում է, որ ա ռերևույթ 
բա ցա կա յում է հա մա պա տաս խան քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա ման քը»6։

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը.
13. Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա-

տա կան ակ տե րի դեմ ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում պաշտ պան Ա.Ներ սի սյա նը նշել է, որ 
թույլ է տր վել դա տա կան սխալ՝ նյու թա կան և դա տա վա րա կան նոր մե րի խախ տում ներ, ո րոնք 
ազ դել են գոր ծի ել քի վրա: Ը ստ բո ղո քա բե րի՝ Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե-
լու վե րա բե րյալ կա յաց վել է սխալ դա տա կան ա կտ, ո րը բե կա նե լու ան հրա ժեշտ և բա վա րար 
հիմ քեր են առ կա: Բո ղո քա բե րը նաև նշել է, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե-
լիս կի րառ ված նոր մե րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման և 
ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր:

13.1. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քա բե րը խնդ րել է բե կա նել Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան-
գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը, և գործն 
ու ղար կել Վե րաքն նիչ դա տա րան նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վալ:

14. Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ որ պես ան վտան գու թյան մի ջոց` հո գե բու ժա կան հաս-
տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ո րո շու մը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե-
րի դա տա կան ակ տե րի դեմ ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում պաշտ պան Ա.Ներ սի սյա նը նշել 
է, որ թույլ է տր վել դա տա կան սխալ՝ նյու թա կան և դա տա վա րա կան նոր մե րի խախ տում եր, 
ո րոնք ազ դել են ել քի վրա: Ը ստ բո ղո քա բե րի՝ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ ան վտան գու-
թյան մի ջոց կի րա ռե լու մա սին կա յաց վել է սխալ դա տա կան ա կտ, ո րը բե կա նե լու ան հրա ժեշտ 
և բա վա րար հիմ քեր են առ կա: Բո ղո քա բե րը նաև նշել է, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ 
որ պես ան վտան գու թյան մի ջոց՝ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ո րո շու մը 
հաս տա տե լիս կի րառ ված նոր մե րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա-
հով ման և ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր:

14.1. Մի ա ժա մա նակ, բո ղո քա բերն ը նդ գծել է, որ տվյալ դեպ քում առ կա է քրե ա կան 

6 Տե՛ս թիվ Ա ՐԱԴ1/0001/14/18 դա տա կան գոր ծը, թեր թեր 74-84:
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հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք՝ նա խա տես ված ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տով, քա նի որ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 117-րդ 
հոդ վա ծով ա ռա ջադր ված է ե ղել մաս նա վոր մե ղադ րանք, ի սկ տու ժո ղը հայտ նել է, որ բո ղոք և 
պա հանջ չու նի։ Ը նդ ո րում, բո ղո քա բե րը նշել է, որ տու ժո ղի կող մից բո ղոք և պա հանջ չու նե-
նա լու մա սին տե ղե կատ վու թյու նը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ին հայտ նի է դար ձել մինչև 
Ա.Մ նա ցա կա նյա նի ան մեղ սու նա կու թյան վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 
ստա ցու մը։ Նման պայ ման նե րում, բո ղո քա բե րի պնդ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը պետք է 
դա դա րեց վեր և գոր ծի վա րույ թը՝ կարճ վեր։

14.2. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քա բե րը խնդ րել է բե կա նել Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ-
մամբ որ պես ան վտան գու թյան մի ջոց` հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ո րո-
շու մը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը, և գործն 
ու ղար կել Վե րաքն նիչ դա տա րան նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վալ:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի մու մի քն նու թյու նը.
15. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող 

ան ձանց հիմ ա րար ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին, մի ջազ գային 
« փա փուկ ի րա վուն քի» աղ բյուր նե րին, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա-
վա կան դիր քո րո շում ե րին, դի մել է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան միջ նոր դե լով ո րո շե լու՝ 

- ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 29-րդ հոդ վա ծին, 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 67-
րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը` հաշ վի առ նե լով, որ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյու նում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա-
նա չե լու ի նս տի տու տը, ա ռանց օբյեկ տիվ հիմ քի և ի րա վա չափ նպա տա կի, դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան և մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար-
քից պաշտ պան վե լու հիմ ա րար ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռու մով 
տար բե րակ ված մո տե ցում է են թադ րում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի 
նկատ մամբ՝ հան գեց նե լով քրե ա կան վա րույ թին լի ար ժեք մաս նակ ցե լու և հիմ ա րար սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու ե րաշ խիք նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա փակ ման,

- ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 458-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 459-րդ հոդ-
վա ծի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը` 
այն քա նով, որ քա նով հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա վո րե լու և ա զա տու թյու նից 
զր կե լու այ լընտ րան քային մի ջո ցի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև ա զա տու թյու նից զր կե լու 
ի րա վա չա փու թյան պար բե րա կան վե րա նայ ման ըն թա ցա կար գի և ա ռա վե լա գույն ժամ կե տի 
բա ցա կա յու թյու նը վտան գում են ան ձնա կան ա զա տու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան հիմ ա րար ե րաշ խիք նե րը7։

16. Ներ կա յաց ված դի մու մի կա պակ ցու թյամբ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը բա-
ցատ րու թյուն է ներ կա յաց րել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ ը նդ գծե լով ան ձին ան գոր ծու-
նակ ճա նա չե լու գոր ծող օ րենսդ րու թյան ան կա տա րու թյու նը։ Հղում կա տա րե լով Մար դու ի րա-

7 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թերթ 106:
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վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րին՝ Մար դու ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նը նշել է, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա տեքս տում ամ րագր ված ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու քրե ա դա տա վա րա կան 
հիմ քի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը պետք է դի տարկ ման ա ռար կա դառ նա առ հա սա րակ «ան-
գոր ծու նա կու թյան» ի նս տի տու տի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան, այդ ի նս տի տու տի ան կա-
տա րու թյան ար դյուն քում ի բրև հետ ևանք ան ձի ի րա վունք նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա փակ-
ման հա մա տեքս տում։ 

Անդ րա դառ նա լով բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի 
կի րառ ման ա ռա վե լա գույն ժամ կետ նե րի բա ցա կա յու թյան և դա տա րա նի ո րոշ ման պար բե րա-
կան վե րա նայ ման խն դիր նե րին՝ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ը նդ գծել է, որ օ րենսդ-
րա կան կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է ան վտան գու թյան մի ջո ցի հի ման վրա 
ան ձանց եր կար ժա մա նակ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում պա հե լուն՝ ա ռանց դա տա րա-
նի կող մից բուժ ման նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րահս կո ղու թյան։ Նշ վա ծի հի ման վրա 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը եզ րա հան գել է, որ օ րենսդ րա կան այս խն դիր ներն ա ռաջ 
են բե րում ան ձի ի րա վունք նե րի ան հա մա չափ և շա րու նա կա կան սահ մա նա փա կում եր8։

17. Գոր ծով որ պես պա տաս խա նող կողմ ներգ րավ ված ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը, ներ կա յաց-
ված բա ցատ րու թյու նում հղում կա տա րե լով հայ րե նա կան ա կա դե մի ա կան աղ բյուր նե րին, նշել 
է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք պետք է օ գտ վեն ի րենց հա մար սահ-
ման ված ե րաշ խիք նե րից։ Մի ա ժա մա նակ, Ազ գային ժո ղո վը գտել է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի կի րառ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը ծա գում է այն ժա մա նակ, ե րբ վեր ջինս ու նակ չէ մաս նակ ցե լու գոր ծով վա րույ թին։

 Բա ցի այդ, ան դրա դառ նա լով ան ձին բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ա ռա-
վե լա գույն ժամ կետ նե րի և պար բե րա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան խն դիր նե րին՝ ներ-
կա յաց ված բա ցատ րու թյու նում նշ վել է, որ դի մո ղի կող մից բարձ րաց ված հար ցը են թա կա է 
լուծ ման հիմք ըն դու նե լով ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման, մաս նա վո րա-
պես՝ կա լան քի կի րառ ման կա նոն նե րը։ Հղում կա տա րե լով ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում կա-
յաց ված դա տա կան ակ տե րին՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը գտել է, որ տվյալ պա րա գա յում են թա կա 
է կի րառ ման կա լան քի՝ որ պես խա փան ման մի ջո ցի եր կամ սյա ժամ կե տը9։

18. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 2021 թվա կա նի մայի սի 4-ի թիվ ՍԴԱՈ-89 ո րոշ մամբ 
կար ճե լով գոր ծի վա րույ թը, գտել է, որ բարձ րաց ված հար ցե րը դուրս են գտն վում վճ ռա բեկ 
բո ղո քի քն նու թյան սահ ման նե րից։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ օ րենսգր քի վի-
ճարկ վող նոր մե րը ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից չեն կի րառ վե լու իր վա րույ թում գտն վող 
գոր ծը լու ծե լիս, վճ ռա բեկ բո ղո քում բարձ րաց վել է դա տա կան սխա լի հարց, ո րն ազ դել է գոր-
ծի ել քի վրա։ Հղում կա տա րե լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տին, 398-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տին, 406-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 
2-րդ մա սե րին, 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 
որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում վի ճարկ վող դրույթ նե րը՝ 
դի մու մում բարձ րաց րած հար ցե րի են թա տեքս տով, չեն ազ դե լու իր վա րույ թում գտն վող գոր ծի 
լուծ ման վրա, չեն կի րառ վե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, ու ս տիև՝ վի ճարկ վող դրույթ նե րի 

8 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թեր թեր 161-167:
9 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թեր թեր 123-136:
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սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցով վեր ջինս Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա-
սու թյուն չու նի10:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
19. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ սույն գոր ծե րով բո ղոք նե րը վա-

րույթ են ըն դուն վել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
և ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րաց ման նկա տա ռում ե րով, որ պի սի հիմ քե րը, 
դա տա կան սխա լի հետ մեկ տեղ, ու ղ ղա կի ո րեն նշ վել են բո ղո քա բե րի կող մից ներ կա յաց ված 
վճ ռա բեկ բո ղոք նե րում։ 

Այս ա ռու մով Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի՝ սույն ո րոշ ման 16-րդ կե տում ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քի ըն դու նու մից հե տո, ա վե լի քան եր կու տաս նա-
մյակ նե րի ըն թաց քում, հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք ներն օ րենսդ րա կան մա կար դա կով է ա կան փո փո խու թյան չեն 
են թարկ վել։ Ա վե լին, ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման ա ռու մով բա ցա կա յում է մի աս նա-
կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա։ Մինչ դեռ, այս ըն թաց քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
մի ա ցել է մի շարք մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի, ըն դուն վել են մի շարք մի ջազ գային չա փա-
նիշ ներ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը զար գաց րել է իր նա խա դե պային 
ի րա վուն քը, ըն դուն վել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենս գիրք, որ պի սի պայ ման-
նե րում նշ ված ո լոր տում ի րա վուն քի զար գաց ման մի տու մը հրա մա յա կան է դարձ նում գոր-
ծող կար գա վո րում ե րի հա մա տեքս տում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան այն պի սի ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը, ո րոնք հա մա հունչ 
կլի նեն այդ միտ մա նը։

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խնդիր-
ներ ու նե ցող ան ձանց ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու և նրանց նկատ մամբ բժշ կա կան հաս տա տու-
թյու նում տե ղա վո րե լու ձևով ան վտան գու թյան մի ջոց կի րա ռե լու քրե ա դա տա վա րա կան կար-
գի մեկ նա բան ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
և ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր: Ո ւս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
սույն գոր ծով ար տա հայ տել ի րա վա կան դիր քո րո շում եր, ո րոնք կա րող են ու ղե նի շային նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ նույ նաբ նույթ գոր ծե րով մի աս նա կան դա տա կան պրակ տի կայի ձևա վոր-
ման հա մար:

I. Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին քրե ա դա տա վա րա կան ըն թա ցա-
կար գով ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը.

20. Նկա տի ու նե նա լով, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին քրե ա դա-
տա վա րա կան ըն թա ցա կար գով ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մի ակ ի րա վա կան հիմ քը նա խա-
տես ված է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում, ո րով 

10 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թեր թեր 198-206:
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էլ ղե կա վար վել են ստո րա դաս դա տա րան նե րը դա տա կան ակ տեր կա յաց նե լիս, սույն գոր ծի 
վա րույ թում այն օբյեկ տի վո րեն չկի րառ վել չի կա րող։ Ո ւս տի, օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու-
թյան ա պա հով ման և ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րաց ման շր ջա նակ նե րում 
սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. Ար թուր Մնա ցա կա նյա նին ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կի րառ մամբ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ար դյուն քում 
ի րա վա չափ է ա րդյո՞ք նրա՝ քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում դա տա կան պաշտ պա նու թյան, 
ար դար դա տաքն նու թյան, մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քից պաշտ պան-
վե լու հիմն ա րար ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մը։

21. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 29-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «Խտ րա կա նու թյու նը, կախ ված 
սե ռից, ռա սայից, մաշ կի գույ նից, էթ նիկ կամ սո ցի ա լա կան ծա գու մից, գե նե տի կա կան հատ-
կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ-
գային փոք րա մաս նու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ քային վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման-
դա մու թյու նից, տա րի քից կամ ան ձնա կան կամ սո ցի ա լա կան բնույ թի այլ հան գա մանք նե րից, 
ար գել վում է»:

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»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 67-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր-
վող յու րա քան չյուր ոք ու նի` 

1) ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա-
պաղ ու հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լու ի րա վունք. 

2) ան ձամբ կամ իր ը նտ րած փաս տա բա նի մի ջո ցով պաշտ պան վե լու ի րա վունք. 
3) իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու և իր ը նտ րած փաս տա բա նի հետ հա ղոր-

դակց վե լու հա մար բա վա րար ժա մա նակ և հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նա լու ի րա վունք. 
4) իր դեմ ցուց մունք տվող ան ձանց հարց ման են թար կե լու ի րա վունք, կամ որ այդ ան ձինք 

են թարկ վեն հարց ման, ի նչ պես նաև, որ իր օգ տին ցուց մունք տվող ան ձինք կանչ վեն և հար-
ցաքնն վեն նույն պայ ման նե րով, ի նչ իր դեմ ցուց մունք տված ան ձինք. 

5) թարգ ման չի ան վճար ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու ի րա վունք, ե թե նա չի տի րա պե տում 
հայե րե նին»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Հիմն ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և ան հրա-
ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա-
փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմն ա-
կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը»:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 81-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Հիմն ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Սահ մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս 
հաշ վի է ա ռն վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե-
րա բե րյալ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան»:
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21.1. Ան ձի նկատ մամբ խտ րա կան վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը հայտ նել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

- պե տու թյան պո զի տիվ սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյունն է ա պա հո վել այն պի-
սի պայ ման ներ, ո րոնք նույն կար գա վի ճակն ու նե ցող ան ձանց հա վա սար հնա րա վո րու թյուն 
կտան ի րաց նե լու, ի սկ խախտ ման դեպ քում՝ պաշտ պա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը, հա կա ռակ 
դեպ քում կխախտ վեն ոչ մի այն հա վա սա րու թյան, խտ րա կա նու թյան ար գել ման, այլ նաև ի րա-
վուն քի գե րա կա յու թյան և ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րը11,

- Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը խտ րա կա նու թյան ար գել ման սկզ բուն քի շր ջա նակ նե-
րում թույ լատ րե լի է հա մա րում օբյեկ տիվ հիմ քով և ի րա վա չափ նպա տա կով պայ մա նա վոր ված 
ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ցում: Խտ րա կա նու թյան ար գել ման սկզ բուն քը չի նշա նա-
կում, որ միև նույն կա տե գո րի այի ան ձանց շր ջա նա կում ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ցում 
կա րող է վե րած վել խտ րա կա նու թյան: Խտ րա կա նու թյան սկզ բուն քի խախ տում է այն տար բե-
րակ ված մո տե ցու մը, ո րը զուրկ է օբյեկ տիվ հիմ քից և ի րա վա չափ նպա տա կից12,

- խտ րա կա նու թյունն առ կա է այն դեպ քում, ե րբ նույն ի րա վա կան կար գա վի ճա կի շր ջա-
նակ նե րում այս կամ այն ան ձի կամ ան ձանց նկատ մամբ դրս ևոր վում է տար բե րակ ված մո տե-
ցում, մաս նա վո րա պես՝ նրանք զրկ վում են այս կամ այն ի րա վունք նե րից, կամ դրանք սահ մա-
նա փակ վում են, կամ ձեռք են բե րում ար տո նու թյուն ներ13:

21.2. Ա նդ րա դառ նա լով հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան ա ռար կային` Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ այն նե րա ռում է 
դա տա րա նում լս վե լու և դա տա կան քն նու թյա նը լի ար ժեք մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու ի րա-
վունք նե րը14։

22. « Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` ««Խտ րա կա նու թյուն հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով» նշա նա կում է` հաշ-
ման դա մու թյան պատ ճա ռով ցան կա ցած տար բե րա կում, բա ցա ռում կամ սահ մա նա փա կում, 
ո րոնց նպա տակն է սահ մա նա փա կել կամ նվա զա գույ նի հասց նել մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի ճա նա չու մը, կի րա ռու մը կամ դրան ցից օ գտ վե լը քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային կամ ցան կա ցած այլ ո լոր տում` մյուս նե րի հետ հա-
վա սար հի մունք նե րով: Այն ը նդ գր կում է խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րը` նե րա ռյալ ան հրա-
ժեշտ հնա րա վո րու թյուն նե րի տրա մադր ման մեր ժու մը»:

 Նույն կոն վեն ցի այի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր-
վում են ա պա հո վել և օ ժան դա կել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց` մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի լի ա կա տար ի րա կա նաց մա նը` ա ռանց հաշ ման դա մու թյան 
պատ ճա ռով որ ևէ խտ րա կա նու թյան: Այս նպա տա կով մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա-
վոր վում են. 

ա. ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան, վար չա կան և այլ մի ջոց ներ սույն Կոն-
վեն ցի այով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար. 

բ. ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը, նե րա ռյալ օ րենսդ րու թյան ըն դու նու մը, փո-

11 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2008 թվա կա նի հուն վա րի 21-ի թիվ ՍԴՈ-731 ո րոշ ման 10-րդ կե տը։
12 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2010 թվա կա նի մայի սի 4-ի թիվ ՍԴՈ-881 ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
13 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2015 թվա կա նի հու լի սի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1224 ո րոշ ման 22-րդ կե տը։
14 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2015 թվա կա նի ապ րի լի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1197 ո րոշ ման 6-րդ կե տը։
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փո խե լու կամ չե ղյալ հայ տա րա րե լու հա մար գոր ծող այն օ րենք նե րը, կա նո նա կար գե րը, սո վո-
րույթ նե րը և գոր ծե լա կեր պե րը, ո րոն ցում առ կա է խտ րա կա նու թյուն հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձանց նկատ մամբ. (…)»15։ 

Եվ րո պայի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի` « Հո գե կան հի վանդ նե րի մա սին» 
հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն` դա տա րա նի ո րո շում նե րը չպետք է ըն դուն վեն մի այն բժշ կա-
կան փաս տաթղ թե րի հի ման վրա, ի նչ պես այլ ան ձի, հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե-
ցող ան ձի հա մար ևս պետք է լի ար ժեք ե րաշ խա վոր վի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը16։

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ « Հո գե կան հի վանդ նե րի պաշտ պա նու թյան և 
հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման» բա նաձ ևի հա մա ձայն` հո գե կան հի վան դու թյուն ու-
նե ցող յու րա քան չյուր ոք պետք է ի րա վունք ու նե նա ի րա կա նաց նե լու բո լոր քա ղա քա ցի ա կան, 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րը, ո րոնք ճա նաչ ված 
են « Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում», «Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և 
մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րում, « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա-
քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րում17։ 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ « Հո գե կան խան գա րում եր ու նե ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» հանձ նա րա րա կա-
նի հա մա ձայն` ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է ե րաշ խա վո րեն այն պի սի կա ռու ցա կար գե րի 
գո յու թյու նը, ո րոնք կպաշտ պա նեն հո գե կան խան գա րում եր ու նե ցող խո ցե լի ան ձանց, մաս-
նա վո րա պես այն ան ձանց, ով քեր հա մա ձայ նու թյուն տա լու կա րո ղու թյուն չու նեն կամ չեն կա-
րող դի մա կայել մար դու ի րա վունք նե րի խախտ մա նը18։

23. « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` «Յու րա քան չյուր ոք (...) նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ-
րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք»: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Սույն Կոն վեն ցի ա յում շա րադրված 
ի րա վունք նե րից և ա զա տու թյուն նե րից օ գտ վե լը ա պա հով վում է ա ռանց խտ րա կա նու թյան, 
այն է՝ ան կախ սե ռից, ռա սայից, մաշ կի գույ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ հա-
մոզ մուն քից, ազ գային կամ սո ցի ա լա կան ծա գու մից, ազ գային փոք րա մաս նու թյա նը պատ կա-
նե լուց, գույ քային դրու թյու նից, ծնն դից կամ այլ դրու թյու նից»: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային կից թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. 
Օ րեն քով սահ ման ված ցան կա ցած ի րա վուն քից օ գտ վե լը պետք է ա պա հով վի ա ռանց սե ռի, 
ռա սայի, գույ նի, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ կար ծի քի, ազ գային կամ սո ցի ա լա կան 
ծագ ման, ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նե լու, սե փա կա նու թյան, ծնն դի կամ այլ կար-

15 Տե՛ս Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մից 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13-
ին ըն դուն ված « Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի ան։
16 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի` « Հո գե կան հի վանդ նե րի մա սին» 1977 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 8-ի թիվ 818 (1977) հանձ նա րա րա կա նի 17-րդ կե տը։
17 Տե՛ս Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ 1991 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի « Հո գե կան հի վանդ նե րի պաշտ-
պա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման» թիվ 46/119 բա նաձ ևի 1-ին սկզ բուն քի 5-րդ մա սը։
18 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ 2004 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22-ի « Հո գե կան խան գա րում-
ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» թիվ REC(2004)10 հանձ-
նա րա րա կա նի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը։
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գա վի ճա կի վրա հիմն ված խտ րա կա նու թյան:
2. Ոչ մե կի նկատ մամբ պե տա կան մարմն ի կող մից խտ րա կա նու թյուն չպետք է դրս ևոր վի 

սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշ ված որ ևէ հիմ քով»:
23.1. Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց` բժշ կա կան բնույ թի ի րա վա-

կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման գոր ծըն թա ցում նրանց մաս նակ ցե լու ի րա վուն քի 
կա պակ ցու թյամբ Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է հետ ևյալ 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

- հո գե կան հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձը դա տա վա րու թյու նում ու նի ե րկբ նույթ դեր, մաս-
նա վո րա պես` նա և՛ շա հագր գիռ ան ձ է, և՛ դա տաքն նու թյան օբյեկտ: Հետ ևա բար` նրա մաս-
նակ ցու թյունն ան հրա ժեշտ է ոչ մի այն գործն ան ձամբ ներ կա յաց նե լու, այլ նաև դա տա վո րին 
հնա րա վո րու թյուն տա լու հա մար իր ան ձնա կան կար ծի քը ձևա վո րել գոր ծի և այդ ան ձի հո-
գե կան վի ճա կի վե րա բե րյալ19: Դա տա վո րի հա մար կար ևոր է ա ռն վազն հո գե կան հի վան դու-
թյուն ու նե ցող ան ձի հետ կարճ հան դի պում ու նե նա լը և նա խընտ րե լի է նրան հար ցեր ու ղ ղե-
լը: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա վո րի կող մից գոր ծի լու ծու մը մի այն փաս-
տաթղթա վոր ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ա ռանց տես նե լու կամ լսե լու ան ձին, հան դի սա-
նում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված մր ցակ ցու թյան 
սկզ բուն քի խախ տում20,

- Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա տեքս տում, եվ րո պա կան դա-
տա րա նը ել նում է այն հան գա ման քից, որ հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց գոր-
ծե րով ներ պե տա կան դա տա րան նե րը նույն պես օ ժտ ված են հայե ցո ղու թյան հա րա բե րա կան 
ա զա տու թյամբ: Օ րի նակ` նրանք կա րող են ըն դու նել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան մի-
ջոց ներ` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ կազ մա կերպ ման, ան ձի ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
հա մար և այլն: Սա կայն այդ պի սի մի ջոց նե րը չպետք է խա թա րեն ան ձի ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը` ե րաշ խա վոր ված Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով: 
Ան ձի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող կոնկ րետ մի ջո ցի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը քն նար-
կե լիս Եվ րո պա կան դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մանք-
նե րը (ի նչ պի սիք են` ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից քն նարկ վող հար ցե րի բնույթն ու 
բար դու թյու նը, ան ձի հա մար դրանց կար ևո րու թյու նը, նրա ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան պա-
րա գա յում այլ ան ձանց կամ իր հա մար որ ևէ վտանգ ներ կա յաց նե լը և այլն)21,

- ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ կազ մա կերպ ման շա հե րից ել նե լով, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում՝ լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով (հո գե բույ ժի հետ հան դի պում, գոր ծի քն նու թյա նը 
ներ կա յու թյուն, օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյան ա պա հո վում), պետք 
է ա պա հով վի հո գե կան հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մից դա տա վա րու թյու նը հաս կա նա-
լու հնա րա վո րու թյու նը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տի ի մաս տով 
մեղ սագր վող ա րար քի (մե ղադ րան քի) բնույ թի և պատ ճառ նե րի մա սին ման րա մասն տե ղե կա-

19 Տե՛ս, mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Kovalev v. Russia գոր ծով 2007 թվա կա-
նի մայի սի 10-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 78145/01, կե տեր 35-37:
20 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Shtukaturov v. Russia գոր ծով 2008 թվա կա նի մար տի 24-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 4409/05, կե տեր 72-73:
21 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Shtukaturov v. Russia գոր ծով 2008 թվա կա նի մար տի 24-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 4409/05, կետ 68:
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ցու մը, ո րը կա պա հո վի դա տա րա նի կող մից կա յաց վող ո րոշ ման ար դա րա ցի ու թյու նը22։
23.2. Միև նույն ժա մա նակ, խտ րա կա նու թյան ար գել քի հա մա տեքս տում Մար դու ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ ոչ բո լոր դեպ քե րում է տար բե րակ ված մո տե-
ցու մը կամ հա մա պա տաս խա նա բար տար բեր ի րա վի ճակ նե րում գտն վող ան ձանց նկատ մամբ 
տար բե րակ ված մո տե ցում չդրս ևո րե լը հա մար վում խտ րա կա նու թյուն, այլ այն դեպ քե րում, 
ո րոնք չու նեն օբյեկ տիվ հիմք և ող ջա միտ ար դա րա ցում23։ 

Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վա ծի և 12-րդ ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի շր ջա նա կը 
նե րա ռում է նաև խտ րա կա նու թյու նը` հիմ ված բժշ կա կան պայ ման նե րի վրա24։ Դա տա րա նը 
նշել է, որ ձևա վոր ված է եվ րո պա կան և հա մաշ խար հային կոն սեն սուս` պաշտ պա նե լու հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց խտ րա կա նու թյու նից25։ Այն նե րա ռում է պե տու թյան պո զի-
տիվ պար տա կա նու թյու նը՝ ա պա հո վե լու ող ջա միտ պայ ման ներ` թույլ տա լով հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ան ձանց ամ բող ջու թյամբ ի րաց նել ի րենց ի րա վունք նե րը, ո րի չա պա հո վու մը 
հա վա սա րա զոր է խտ րա կա նու թյան26։ Մի ա ժա մա նակ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րանն ը նդ գծել է, որ հաշ ման դա մու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ ի րա վա կան տար բե րակ ված մո տե ցում դրս ևո րե լու հայե ցո ղու-
թյան լու սանցքն է ա կա նո րեն նեղ է 27։

24. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
«Ե թե ան ձը, ո րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու վա րույթ, իր հո գե կան վի ճա կի պատ ճա ռով չի կա րող մաս նակ ցել գոր ծով վա րույ-
թին, քն նի չը կամ դա տա խազն այդ մա սին կազ մում են ար ձա նագ րու թյուն, ո րն ու ղարկ վում է 
դա տա վո րին` հա մա պա տաս խան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հար ցը լու ծե լու հա մար»: 

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 456-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «Ան ձը, ո րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա-
րույթ, օ գտ վում է մե ղադ րյա լի բո լոր ի րա վունք նե րից: (…)»:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 466-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` «Ե-
թե հո գե կան հի վան դու թյամբ հի վան դա ցած ան ձն ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով չի կա-
րող մաս նակ ցել գոր ծով վա րույ թին, քն նի չը, դա տա խա զը դրա մա սին պետք է կազ մեն ար ձա-
նագ րու թյուն»:

24.1 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող 

22 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Vaudelle v. France գոր ծով 2001 թվա կա նի հուն վա րի 30-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 35683/97, կետ 65։
23 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Fabris v. France [GC] գոր ծով 2013 թվա կա նի փետր վա րի 
7-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 16574/08, կետ 56, Molla Sali v. Greece [GC] գոր ծով 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 20452/14, կետ 135:
24 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Kiyutin v. Russia գոր ծով 2011 թվա կա նի մար տի 10-ի վճի-
ռը, գան գատ թիվ 2700/10, կետ 57:
25 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Glor v. Switzerland գոր ծով 2009 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 13444/04, կետ 54:
26 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Cam v. Turkey գոր ծով 2016 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 51500/08, կե տեր 65-57, Enver Sahin v. Turkey գոր ծով 2018 թվա կա նի հուն վա րի 30-ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 23065/12, կե տեր 67-69:
27 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Glor v. Switzerland գոր ծով 2009 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 13444/04, կետ 84:
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ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե-
րում ամ րագր ված պա հանջ նե րը, նրանց ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի կա պակ ցու թյամբ կա յուն 
նա խա դե պային դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ`

- բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույ թի ըն թաց քում քրե ա կան 
օ րեն քով չթույ լատր ված ա րարք կա տա րած ան ձինք, չհան դի սա նա լով մե ղադ րյալ, օ գտվում են 
մե ղադ րյա լի ի րա վունք նե րից28,

- ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք կա տա րած ան ձի ի րա-
վա վի ճակն ը նդ գր կում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե-
րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 67-րդ հոդ ված, « Քա ղա քա ցի ա-
կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 14-րդ հոդ ված, « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ ված), այդ թվում` ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը։ ՀՀ քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 456-րդ հոդ վա ծը նույն պես ամ րագ րում է, որ ան մեղ սու նա կու թյան 
վի ճա կում հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք կա տա րած ան ձն օ գտ վում է մե ղադ րյա լի բո լոր 
ի րա վունք նե րից29։ Նշ ված պա հանջն օ րենսդ րի կող մից նա խա տես վել է ՀՀ քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 456-րդ հոդ վա ծում` հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի նկատ մամբ տար բե րակ ված մո տե ցու մը բա ցա ռե լու նպա տա կով30:

25. Գոր ծող քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ 
ու նե ցող ան ձանց ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ կար գա վո րում է նա-
խա տե սել 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում։ Նշ ված կար գա վոր ման ու սում ա սի րու թյու նից հետ-
ևում է, որ օ րենս դի րը, հիմք ըն դու նե լով հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի 
կող մից իր վե րա բե րյալ ըն թա ցող վա րույ թին հո գե կան վի ճա կի պատ ճա ռով մաս նակ ցե լու ան-
հնա րի նու թյու նը, քն նի չի կամ դա տա խա զի կող մից այդ մա սին կազմ ված ար ձա նագ րու թյան 
հի ման վրա նա խա տե սում է նրան ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կարգ։ Այ սինքն` հո գե-
կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի` իր վե րա բե րյալ վա րույ թին մաս նակ ցե լու հնա-
րա վո րու թյան մե կան գա մյա գնա հատ ման ար դյուն քում քն նի չի կամ դա տա խա զի ար ձա նագ-
րու թյու նը հիմք է այդ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լով, նրա մաս նակ ցու թյու նը վա րույ թին, ի 
սկզ բա նե՝ մինչ դա տա կան փու լից սկ սած սահ մա նա փա կե լու հա մար։ Ար դյուն քում, վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մինն իր ի սկ կող մից կազմ ված ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա հնա րա վո-
րու թյուն է ստա նում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի մաս նակ ցու թյուն պա-
հան ջող քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նել ա ռանց նրա 
մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման։

 Վե րոն շյալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով-
ման իր սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի ի րաց ման շր ջա նակ նե րում գտ նում է, որ պատ ճա-
ռա բա նու թյունն առ այն, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե նա լու պայ ման նե րում ան-
ձն ի վի ճա կի չէ մաս նակ ցե լու իր վե րա բե րյալ ըն թա ցող դա տա վա րու թյա նը, պա րու նա կում է 

28 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Սեր գեյ Ստե փա նյա նի գոր ծով 2014 թվա կա նի մայի սի 31-ի թիվ ԳԴ5/0014/01/13 ո րո-
շու մը, կետ 23:
29 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Ա րա Շու շա նյա նի գոր ծով 2017 թվա կա նի հու նի սի 22-ի թիվ Ե ԱՆԴ/0030/01/15 ո րո-
շու մը, կետ 14։
30 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Տիգ րան Գաս պա րյա նի գոր ծով 2018 թվա կա նի մար տի 20-ի թիվ ԳԴ1/0058/01/16 
ո րո շու մը, կետ 15։
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հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ ա ռանց օբյեկ տիվ հիմ քի և 
ի րա վա չափ նպա տա կի են թադր վող խտ րա կան վե րա բեր մունք։ Մինչ դեռ, սույն ո րոշ ման 21-
24.1-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված մի ջազ գային չա փա նիշ նե րից և մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րից հետ ևում է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց դեպ քում 
կան խա վար կա ծը պետք է լի նի ոչ թե հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պե լու հիմ քով վեր ջին-
նե րիս մաս նակ ցու թյան և ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու-
մը, այլ ը նդ հա կա ռա կը` լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ե րի ձեռ նարկ մամբ` հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց մաս նակ ցու թյան խրա խու սու մը` ի րենց ի րա վունք նե րին և օ րի-
նա կան շա հե րին ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վող վա րույ թին։ Ո ւս տի, մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի 
հաշ վառ մամբ` հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք ա ռողջ ան ձանց հետ հա-
վա սար հի մունք նե րով, լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի տրա մադր մամբ, պետք է հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան լի ար ժեք մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու ի րենց վե րա բե րյալ ըն թա ցող վա րույ թին։

26. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ բարձ-
րաց ված հար ցի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ, ի նչ պես սույն գոր ծով, քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում բժշ կա կան բնույ թի հար-
կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման վա րույ թի շր ջա նակ նե րում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր-
ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հիմ քում դր վում է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյունն այն մա սին, որ «(…) ի րեն մեղ սագր վող ա րար քը կա տա րե լու ժա մա նակ հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձը չէր կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի փաս-
տա ցի բնույ թը և հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը և ղե կա վա րել դրանք: Ո ւս տի նրան 
հարկ է ճա նա չել ան մեղ սու նակ (…)»: Ար դյուն քում, ան ձի ան մեղ սու նա կու թյան վե րա բե րյալ 
փոր ձա գե տի եզ րա հան գու մը գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման և ձևա վոր ված պրակ-
տի կայի պայ ման նե րում դր վում է հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին քրե ա-
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գով ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու և ա ռանց նրա մաս նակ ցու թյան 
քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կազ մա կեր պե լու հիմ-
քում31։ 

Մինչ դեռ, պետք է ար ձա նագ րել, որ ան գոր ծու նա կու թյու նը քրե ա կան դա տա վա րու թյու-
նում դա տա րա նի կող մից չի կա րող ճա նաչ վել` հիմ քում դնե լով ան ձի ան մեղ սու նա կու թյան 
վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հետ ևու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, ան մեղ-
սու նա կու թյունն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պայ ման չէ։ Ա վե լին, հարկ է ը նդ գծել, որ 
ան մեղ սու նա կու թյան և ան գոր ծու նա կու թյան վի ճակ նե րը հա մար ժեք չեն, կրում են ի նք նա վար 
բնույթ և ո րոշ վում են տար բեր բա նաձ ևե րով, մե կի առ կա յու թյու նը չի կա րող նա խա պայ ման 
դի տարկ վել մյու սը հաս տա տե լու հա մար։ Ե թե մեղ սու նա կու թյու նը ո րոշ վում է ռետ րոս պեկ-
տիվ կար գով (ան ցյալ ժա մա նա կում կա տար ված) և մի այն ան հա տի կյան քի ո րո շա կի ժա մա-
նա կաշր ջա նի նկատ մամբ` մեղ սագր վող ա րար քի հա մա տեքս տում, ա պա գոր ծու նա կու թյու նը 
կապ ված է ան ձի քն նա դա տա կան ու նա կու թյուն նե րի հետ, շատ թե քիչ եր կա րատև ժա մա նա-
կի ըն թաց քում, և ը նդ գր կում է ան հա տի սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր կող մե րը, այդ 
թվում` հե ռան կար նե րը։ Այլ կերպ, ե թե ան մեղ սու նա կու թյու նը վե րա բե րում է ան ձի` հո գե կան 
ա ռող ջու թյան ան ցյալ ժա մա նա կաշր ջա նին, ա պա ան գոր ծու նա կու թյու նը վե րա բե րում է ան ձի` 

31 Տե՛ս, ի թիվս այլ նի, օ րի նակ՝ թիվ Ե ԿԴ/0098/15/17, Ա ՐԱԴ/0025/15/17, Ա ՐԱԴ/0026/15/17 գոր ծե րը։
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հո գե կան ա ռող ջու թյան ա պա գա ժա մա նա կաշր ջա նին։
 Հետ ևա բար, ան մեղ սու նա կու թյան վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ ան ձը 

քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում չի կա րող ճա նաչ վել ան գոր ծու նակ և զրկ վել հա մա պա տաս-
խան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

27. Նման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, ան մեղ սու նա կու թյան 
վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե-
լու քրե ա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գը, ա ռանց օբյեկ տիվ հիմ քի և ի րա վա չափ նպա տա-
կի, հան գեց նում է հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի` դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան և մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քից 
պաշտ պան վե լու ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա-
փակ ման։ Ը նդ ո րում, նույ նիսկ այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե րբ ան ձի հո գե կան հի վան դու-
թյունն օբյեկ տի վո րեն ար գելք է հան դի սա նում նրան քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյա նը մաս նա կից դարձ նե լու հա մար, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, օ րեն քի մի ա-
տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման իր սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի շր ջա նակ նե րում ար-
ձա նագ րում է, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է սահ մա նա փակ վի այդ մա սին 
հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյան մեջ կա տար վող նշ մամբ՝ ա ռանց հո գե կան ա ռող ջու-
թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի նա խա ձեռն ման, 
ո րի պայ ման նե րում կա րող է ա պա հով վել նրա ի րա վունք նե րի լի ար ժեք պաշտ պա նու թյու նը, 
ո րի կար ևո րու թյունն ը նդ գծ վել է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի և ՀՀ Ազ գային 
ժո ղո վի կող մից Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կա յաց ված բա ցատ րու թյուն նե րում32։ Հա-
կա ռակ պա րա գա յում, ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հից կվե րա նա այդ ան ձի` վա րույ թին մաս-
նակ ցե լու կա րո ղու թյան վե րագ նա հատ ման հնա րա վո րու թյու նը, նրան որ ևէ քնն չա կան կամ 
այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը մաս նա կից դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
և կլե գի տի մաց վի ա ռանց վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյան նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ա ռանց ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի 
նա խա ձեռն ման հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի` իր վե րա բե րյալ ըն թա ցող 
վա րույ թին մաս նակ ցու թյան հար ցի լուծ ման գա ղա փարն ըն դու նե լի է նաև օ րենսդ րի կող մից։ 
Այդ մա սին է վկա յում ան մեղ սու նակ ան ձանց և դեպ քից հե տո հո գե կան հի վան դու թյամբ հի-
վան դա ցած ան ձանց նկատ մամբ բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման 
վա րույթ նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի հա մե մա տա կան ու սում ա սի րու թյու նը։ Այս-
պես, ե թե ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ի նս տի տու տը նա խա տես ված է ան մեղ սու նակ ան-
ձանց նկատ մամբ բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման վա րույ թը կա նո-
նա կար գող ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ գլ խի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սում, ա պա այդ պի սի կար գա վո րում օ րենսդ րի կող մից չի նա խա տես վել դեպ քից հե տո հո գե-
կան հի վան դու թյամբ հի վան դա ցած ան ձանց նկատ մամբ բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի 
մի ջոց նե րի կի րառ ման վա րույ թը կա նո նա կար գող ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
53-րդ գլ խի` 466-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում։ Այդ դեպ քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է մի այն 
քն նի չի կամ դա տա խա զի կող մից հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու կար գա-
վո րում` ա ռանց հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 

32 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 16-17-րդ կե տե րը։
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ըն թա ցա կար գի նա խա ձեռն ման։ Այ սինքն` օ րենս դի րը, որ պես այդ պի սին, ըն դու նե լի է հա մա-
րում բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման վա րույ թին հո գե կան հի վան-
դու թյամբ տա ռա պող ան ձի մաս նակ ցու թյան հար ցի լու ծու մը նաև ա ռանց նրան ան գոր ծու նակ 
ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի։ Ո ւս տի, ե թե նշ ված մո տե ցու մը կի րա ռե լի է դեպ քից հե տո հո գե-
կան հի վան դու թյամբ հի վան դա ցած ան ձանց նկատ մամբ, ա պա տվյալ դեպ քում բա ցա կա յում 
է օբյեկ տիվ հիմքն ու ի րա վա չափ նպա տա կը` նույն մո տե ցու մը նաև ան մեղ սու նակ ան ձանց 
նկատ մամբ չկի րա ռե լու հա մար։

28. Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րին և մի ջազ գային ի րա վա կան 
փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան` հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված` դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան և մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար-
քից պաշտ պան վե լու հիմ ա րար ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հա մար, որ պես կա նոն պետք է 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նան ի րենց վե րա բե րյալ ըն թա ցող վա րույ թին։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ, բա ցա ռու թյուն կա րող են լի նել այն դեպ քե րը, ե րբ նրանց վար քա գի ծը, հո գե-
կան կամ ֆի զի կա կան վի ճակն օբյեկ տի վո րեն խո չըն դոտ են վեր ջին նե րիս մաս նակ ցու թյու նը 
վա րույ թին ա պա հո վե լու հա մար։ Այ սինքն` ա ռանց հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող 
ան ձի մաս նակ ցու թյան իր ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին ա ռնչ վող վա րույ թի ան ցկա-
ցու մը պետք է լի նի որ պես վեր ջին մի ջոց (last resort), ե րբ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր-
ներ ու նե ցող ան ձի հո գե կան վի ճա կի գնա հատ ման ար դյուն քում պարզ կդառ նա, որ վեր ջինս 
օբյեկ տի վո րեն ի վի ճա կի չէ մաս նակ ցե լու ի րեն ա ռնչ վող կոնկ րետ գոր ծո ղու թյա նը։ Այլ կերպ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց` 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար, նրանց մաս նակ ցու թյամբ կա տար ման 
են թա կա յու րա քան չյուր քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ պետք 
է վե րագ նա հատ վի նշ ված ան ձանց` վա րույ թին մաս նակ ցե լու կա րո ղու թյու նը։ Մի ա ժա մա նակ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նկա տել, որ ի նչ պես ար տա սահ մա նյան մի շարք 
ե րկր նե րի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րում33, այն պես էլ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան նոր օ րենսգր քում34, նա խա տես ված չէ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող 
ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կարգ։

29. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ`
- նա խաքն նա կան մարմ ի միջ նոր դու թյան հի ման վրա Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, 

հիմք ըն դու նե լով քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված են թադ րյալ ա րար քը կա տա րե լու պա հին 
Ա.Մնա ցա կա նյա նի` ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտն վե լու վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյու նը, նրան ճա նա չել է ան գոր ծու նակ` փաս տե լով, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց վում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ, իր 
հո գե կան վի ճա կի պատ ճա ռով նա չի կա րող մաս նակ ցել գոր ծի վա րույ թին, ո րի մա սին կազմ-

33 Տե՛ս, օ րի նակ, Լատ վի այի, Էս տո նի այի, Ռու սաս տա նի, Վրաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քե րը։
34 Տե՛ս www.arlis.am կայ քը։
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ված է ար ձա նագ րու թյուն35,
- Վե րաքն նիչ դա տա րանն օ րի նա կան ու ժի մեջ է թո ղել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 

ո րո շու մը` նշե լով, որ առ կա են Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պայ ման նե րը 
և հիմ քե րը, նա չի կա րող օ գտ վել իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և մաս նակ ցել դա-
տաքննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև հա րուց ված է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ-
րա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ և կազմ վել է հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն, 
ո րը ներ կա յաց վել է դա տա րա նին36։

30. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով սույն ո րոշ-
ման 21-28-րդ կե տե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
հիմ քում մե խա նի կո րեն դր վել է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հետ ևու թյունն այն մա սին, 
որ «իր ներ կա հո գե կան վի ճա կով նա կա րող է հայտ նել ո րոշ ար տա քին նկա րագ րա կան տե ղե-
կու թյուն ներ, դեպ քե րի ո րոշ հան գա մանք ներ, սա կայն չի կա րող հաս կա նալ քրե ա կան գոր ծի 
հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րը և տալ ճշ մար տա ցի ցուց մունք ներ, 
չի կա րող օ գտ վել իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և մաս նակ ցել դա տաքնն չա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րին»37։ Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի գնա հա տու մը ցույց է տա լիս, 
որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից չի հիմ ա վոր վել, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նին ան գոր ծու-
նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գով գոր ծի վա րույ թին նրա մաս նակ ցու թյան սահ մա նա փա կու մը 
ե ղել է վեր ջին մի ջոց (last resort), և Ա.Մ նա ցա կա նյա նը հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի 
պատ ճա ռով տվյալ պա հին օբյեկ տի վո րեն ի վի ճա կի չէր մաս նակ ցե լու ի րեն ա ռնչ վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րին։ Հետ ևա բար, Ա.Մ նա ցա կա նյա նի վե րա բե րյալ կազմ ված ար ձա նագ րու թյան 
և ան մեղ սու նա կու թյան մա սին վկայող փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա նրան 
մե խա նի կո րեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գը, ա ռանց օբյեկ տիվ հիմ քի և ի րա վա-
չափ նպա տա կի, սահ մա նա փա կե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան 
և մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քից պաշտ պան վե լու հնա րա վո րու թյուն-
նե րից, հան գեց րել է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման։ Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հե տա-
գա նմա նա տիպ դեպ քե րը բա ցա ռե լու նկա տա ռում ե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս-
տա տե լով օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի 
շրջա նակ նե րում սույն ո րոշ մամբ ձևա վո րած նա խա դե պային մո տե ցու մը, փաս տում է, որ հո-
գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց հիմ ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան նպա տա կով վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին ներն այ սու հետ պետք է ձեռն պահ ման 
հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ըն թա ցա կար գի 
նա խա ձեռ նու մից։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Ար թուր Մնա ցա կա նյա նին ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 451-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կի րառ մամբ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
ար դյուն քում նրա՝ քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա-
տաքն նու թյան, մեղ սագր վող՝ քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քից պաշտ պան վե լու հիմ-

35 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 9-րդ կե տը։
36 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 11-րդ կե տը։
37 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 8-րդ կե տը։
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նա րար ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում ի րա վա չափ չէ։

II. Հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի-
րառ ման ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը.

31. Օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման և ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծա-
ռույթ նե րի ի րաց ման շր ջա նակ նե րում սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա-
մա րում ան դրա դառ նալ նաև հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. Ար թուր Մնա ցա կա նյա նի նկատ-
մամբ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ ման 
ըն թաց քում ա րդյո՞ք ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից ա պա հով վել են ա զա տու թյան ի րա-
վուն քի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշտ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը։

32. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի անձնա-
կան ա զա տու թյան ի րա վունք։ Ոչ ոք չի կա րող ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ վել այլ կերպ, 
քան հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով` 

(…)
6) հան րու թյան հա մար վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը, ի նչ պես 

նաև հո գե կան խան գա րում ու նե ցող, հար բե ցող կամ թմ րա մոլ ան ձան ցից բխող վտան գը կան-
խե լու նպա տա կով. 

(…)
5. Ա նձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի վի ճար կե լու ի րեն 

ա զա տու թյու նից զր կե լու ի րա վա չա փու թյու նը, ո րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը սեղմ ժամ կե տում 
ո րո շում է կա յաց նում և կար գադ րում է նրան ա զատ ար ձա կել, ե թե ա զա տու թյու նից զր կե լը ոչ 
ի րա վա չափ է»: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Հիմն ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և ան հրա-
ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա-
փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմն ա-
կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը»:

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

32.1. Ա զա տու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով դա տա վա րա կան հար-
կադ րան քի մի ջոց նե րից` կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լուն` Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ.

- կա լա նա վո րու մը, լի նե լով խա փան ման մի ջոց նե րից մե կը, ու նի այ լընտ րանք և խա փան-
ման բո լոր մի ջոց նե րի շար քից ը նտր վում է այն ժա մա նակ, ե րբ խա փան ման մի ջոց նե րի կի րառ-
մամբ հե տապնդ վող նպա տակ նե րին հաս նե լուն ա ռա վե լա պես կա րող է նպաս տել խա փան-
ման մի ջո ցի հենց այս տե սա կը՝ հաշ վի առ նե լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
135-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված բո լոր հան գա մանք նե րը38,

38 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2009 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 12-ի թիվ ՍԴՈ-827 ո րո շու մը, կետ 6։
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- կա լա նա վո րու մը՝ որ պես քրե ա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի վեր ջին՝ բա ցա ռիկ մի ջոց 
(ultima ratio), միշտ և պար տա դիր կեր պով պետք է այ լընտ րանք ու նե նա: Քրե ա դա տա վա-
րա կան օ րեն քում ամ րագր վե լիք այդ այ լընտ րան քը պետք է քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մարմ ին փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի և ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու թյուն 
դնի նրա վրա՝ ի սկզ բա նե ը նտ րու թյուն կա տա րել տար բեր խա փան ման մի ջոց նե րի միջև՝ 
ի րա վա չափ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ը նտ րե լով ա ռա վել պի տա նի մի ջո ցը: Միև նույն ժա-
մա նակ այն պետք է նաև պար տա դիր կար գով լի նի ան ձի հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն ներն ա ռա վել նվազ սահ մա նա փա կո ղը, այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ մի ջո ցը39:

33. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 458-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Քրե ա կան 
օ րեն քով չթույ լատր ված ա րարք կա տա րած, սա կայն հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ չներ-
կա յաց նող ան ձի ան մեղ սու նա կու թյան փաս տը հաս տատ վե լու պա հից նա կա րող է հանձն վել 
ազ գա կան նե րի, խնա մա կալ նե րի, հո գա բար ձու նե րի հս կո ղու թյա նը` այդ մա սին տե ղյակ պա-
հե լով ա ռող ջա պա հու թյան մար մին նե րին։

2. Տվյալ մի ջոցն ը նտ րե լու մա սին քն նի չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը կա յաց նում են պատ-
ճա ռա բան ված ո րո շում»։ 

 ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 459-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1.Ք րե ա կան 
օ րեն քով չթույ լատր ված ա րարք կա տա րած և հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նող 
ան ձի ան մեղ սու նա կու թյան փաս տը հաս տատ վե լու պա հից նա կա րող է տե ղա վոր վել հո գե բու-
ժա կան հաս տա տու թյու նում: 

2.Հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լը թույ լատր վում է քն նի չի պատ ճա ռա-
բան ված ո րոշ մամբ, ո րը հաս տա տում է դա տա րա նը»:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 464-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` «Ե թե 
ան ձը հա սա րա կու թյան հա մար մեծ վտանգ չի ներ կա յաց նում և կա րիք չու նի իր նկատ մամբ 
բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման, դա տա րա նը կա յաց նում է գոր ծով 
վա րույ թը կար ճե լու և քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շում: (…)»։

34. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված ի րա վադ րույթ նե րից հետ ևում է, որ հո գե կան ա ռող ջու-
թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի 
կի րառ ման վա րույ թում կա րող է որ պես դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց նշա նակ վել 
ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված ըն տա նե կան հս կո ղու թյուն (ազ գա կան նե րի, խնա մա-
կալ նե րի և հո գա բար ձու նե րի հս կո ղու թյա նը հանձ նե լու դեպ քում) և ա զա տու թյու նից զր կե լու 
հետ կապ ված բժշ կա կան հս կո ղու թյուն (հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վոր վե-
լու դեպ քում) ան վտան գու թյան մի ջոց նե րը։ Ը նդ ո րում, օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րից 
հետևում է, որ`

- ըն տա նե կան հս կո ղու թյան կի րառ ման հիմքն ան ձի` հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ 
չներ կա յաց նելն է,

- բժշ կա կան հս կո ղու թյան կի րառ ման հիմքն ան ձի` հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ-
կա յաց նելն է։ 

Այ սինքն` հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի նկատ մամբ նշ ված ան վտան-
գու թյան մի ջոց նե րից կոնկ րետ տե սա կի ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է այն հան գա ման-

39 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 15-ի թիվ ՍԴՈ-1480 ո րո շու մը, կետ 7.4։
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քով, թե ա րդյո՞ք ան ձը հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նում է, թե ո չ։ Ստաց վում 
է, որ հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նե լու դեպ քում՝ ան կախ դրա աս տի ճա նից, 
ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քը ան վե րա պահ են թա կա է սահ մա նա փակ ման՝ բժշ կա կան հս-
կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ մամբ` այ լընտ րան քային մի ջո ցի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով։ Մինչ դեռ, այդ պի սի բա ցար ձակ մո տե ցում ըն դու նե լի լի նել չի կա րող, այն խա-
թա րում է ա զա տու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նը և զր կում դա տա կան ա տյա նին՝ ի րեն բնո րոշ՝ 
գործն ը ստ ան հա տա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րի գնա հատ ման են թար կե լու գոր ծա-
ռույ թը պատ շաճ ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Ո ւս տի, պետք է ար ձա նագ րել, որ ի նչ պես 
կա լա նա վո րու մը, այն պես էլ բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցը, լի նե լով դա-
տա վա րա կան հար կադ րան քի վեր ջին, բա ցա ռիկ մի ջոց, պետք է ու նե նա ան ձին ա զա տու թյու-
նից զր կե լու այ լընտ րանք։ 

Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հա սա րա կու թյան հա մար բարձր և 
նվազ վտանգ ներ կա յաց նող ան ձանց նկատ մամբ միև նույն մո տե ցու մը մե խա նի կո րեն կի րառ-
վել չի կա րող։ Նրանց նկատ մամբ ա զա տու թյու նից զր կե լու դա տա վա րա կան հար կադ րան քի 
մի ջոց կի րա ռե լու և ի րա վունք նե րը նույն ծա վա լով սահ մա նա փա կելն ար դա րաց ված լի նել չի 
կա րող ա ռն վազն հա մա չա փու թյան սկզ բուն քից ել նե լով։ 

Ա վե լին, հաշ վի առ նե լով նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 464-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի կար գա վո րու մը` ստաց վում է, որ օ րենս դի րը մի կող մից հա սա րա կու թյան հա մար 
մեծ վտանգ չներ կա յաց նող ան ձի նկատ մամբ, ա ռանց ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ-
ված այ լընտ րան քային մի ջո ցի կի րառ ման հնա րա վո րու թյան, ան վե րա պա հո րեն սահ մա նում 
է հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցը կի րա ռե լու պա-
հանջ, մյուս կող մից` նա խա տե սում, որ հա սա րա կու թյան հա մար մեծ վտանգ չներ կա յաց նող 
ան ձի նկատ մամբ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճում է և քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նում, ե թե բա ցա կա յում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի նշա նակ ման կա-
րի քը։ Այլ կերպ՝ հա սա րա կու թյան հա մար նվազ վտանգ ներ կա յաց նող ան ձը գոր ծի մինչ դա-
տա կան վա րույ թում, ա զա տու թյու նից զր կե լու այ լընտ րան քային մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով, պար տա դիր կար գով են թա կա է տե ղա վոր ման բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում, 
այն դեպ քում, ե րբ դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում օ րենս դի րը դա տա րա նին հա ման ման 
պայ ման նե րում լի ա զո րում է գոր ծի վա րույ թը կար ճել և քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց-
նել, ե թե ան ձը նաև չու նի բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի նշա նակ ման կա րիք։ 
Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում, ըն տա նե կան հս կո ղու թյու նը, օ րի նակ, կա րող է դի տարկ վել որ պես 
ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված ան վտան գու թյան մի ջո ցի այ լընտ րանք։ Ա վե լին, 
հաշ վի առ նե լով, որ ըն տա նե կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցը նաև դա տա վա րա-
կան հար կադ րան քի մի ջոց է, ու ս տի այն ևս պետք է ու ղղ ված լի նի ան ձի հնա րա վոր ոչ ի րա-
վա չափ վար քագ ծի կանխ մա նը։ Բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման 
վա րույ թում այն կա րող է ու ղղ ված լի նել ան ձի` հա սա րա կու թյան հա մար նվազ վտանգ ներ կա-
յաց նե լու հան գա ման քից բխող ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի կանխ մա նը։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման սահ մա նադ-
րա կան գոր ծա ռույ թի շր ջա նակ նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի` ա զա տու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ե րաշ խա-
վոր ման տե սան կյու նից` ան վտան գու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը պետք է պայ մա նա վոր վի 
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ոչ թե հա սա րա կու թյան հա մար առ հա սա րակ վտանգ ներ կա յաց նե լու կամ չներ կա յաց նե լու 
հան գա ման քով, այլ` այդ պի սի վտան գի աս տի ճա նի գնա հատ մամբ, որ պի սի մո տեց ման 
պայ ման նե րում ըն տա նե կան հս կո ղու թյու նը կա րող է դի տարկ վել որ պես ա զա տու թյու նից 
զր կե լու հետ չկապ ված այ լընտ րան քային մի ջոց` բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան 
մի ջո ցի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս։ Այլ կերպ, նվազ վտանգ ներ կա յաց նե լու դեպ քում, 
ան ձի նկատ մամբ ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մամբ զու գորդ ված՝ հո գե բու ժա-
կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու հար կադ րան քի մի ջո ցը պետք է կի րառ վի ըն տա նե կան 
հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ ման ան նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին եզ-
րա հանգ ման գա լուց հե տո։ 

35. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման մինչ դա տա կան վա րույ-
թում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ-
ված` բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցի պար բե րա կան վե րա նայ ման և ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու ա ռա վե լա գույն ժամ կետ նե րի բա ցա կա յու թյան խնդ րին։ Գոր ծող 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րով բա ցա կա յում է բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան 
մի ջո ցի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան դա տա կան պար բե րա կան վե րա նայ ման կա ռու ցա կար-
գը և այն կի րառ վում է ա ռանց ա ռա վե լա գույն ժամ կետ նե րի սահ ման ման։ 

Մինչ դեռ, ը ստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` բժշ կա կան հս կո ղու թյան 
պար բե րա կան և ի նք նա վար դա տա կան վե րա նայ ման հա մա կար գը, ի նչ պես կա լան քի դեպ-
քում, հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ե րաշ խա վո րե լու Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված պա հան ջը40, ո րի հա մա ձայն` ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձն 
ի րա վունք ու նի վի ճար կե լու ի րեն ա զա տու թյու նից զր կե լու օ րի նա կա նու թյու նը, ո րի կա պակ-
ցու թյամբ դա տա րանն ան հա պաղ ո րո շում է կա յաց նում և կար գադ րում է նրան ա զատ ար ձա-
կել, ե թե ա զա տու թյու նից զր կելն ա նօ րի նա կան է: Բա ցի այդ, հարկ է ը նդ գծել, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ան ձի «վ տան գա վո րու թյան» հիմ քով ան ժամ կետ, ա ռանց 
ա զա տազրկ ման օ րի նա կա նու թյան պար բե րա կան դա տա կան ստուգ ման ան ձին ա նա զա տու-
թյան մեջ պա հելն ան հա մա տե ղե լի է հա մա րում Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րի 
հետ41: Նշ ված խնդ րին ան դրա դար ձել է նաև ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը և նշել, 
որ օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման նման թե րու թյուն նե րը հան գեց նում են այս ան վտան գու-
թյան մի ջո ցի հի ման վրա ան ձանց եր կար ժա մա նակ հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյու նում 
պա հե լուն՝ ա ռանց դա տա րա նի կող մից բուժ ման նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րահս կո-
ղու թյան42: Այդ պատ ճա ռով էլ ար տա սահ մա նյան մի շարք ե րկր նե րում օ րենսդ րո րեն նա խա-
տես վում են կար գա վո րում եր, ո րոնք սահ մա նում են ան ձին բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում 
տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ ման ա ռա վե լա գույն ժամ կետ և պար բե րա կան 

40 Տե՛ս Abdulkhakov v. Russia գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե-
րի 1-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 14743/11, կետ 209:
41 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` M. v. Germany գոր ծով 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ թիվ 19359/04, Storck v. Germany գոր ծով 2005 թվա կա նի հու նի սի 16-ի վճի ռը, գան գատ 
թիվ թիվ 61603/00, O.H. v. Germany գոր ծով 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 24-ի վճի ռը, գան գատ թիվ թիվ 4646/08, 
Kronfeldner v. Germany գոր ծով 2012 թվա կա նի հուն վա րի 19-ի վճի ռը, գան գատ թիվ թիվ 21906/09։
42 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի` հո գե կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
հո գե կան ա ռող ջա կան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման վե րա բե րյալ 2018 թվա կա նի ար-
տա հերթ զե կույ ցը, էջ 28, ի նչ պես նաև 2022 թվա կա նի ար տա հերթ զե կույ ցը, էջ 26։
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վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն43։ Այդ պի սի ըն թա ցա կար գը գոր ծում է նաև կա լա նա վո րու մը 
որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու կա նոն ներն այս ան վտան գու թյան մի ջո ցի նշա նակ ման 
նկատ մամբ տա րա ծե լու դեպ քում։ Նշ ված տրա մա բա նու թյամբ է կա ռուց վել նաև ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենս գիր քը44, ո րի կար գա վո րում ե րից են թադր վում է, որ ան ձին 
բժշկա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցը կի րառ վում է եր կու 
ա միս ժամ կե տով և են թա կա է յու րա քան չյուր ան գամ վե րա նայ ման։ 

Ա ռանց ժամ կե տային սահ մա նա փակ ման ան ձին բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա-
վո րե լու խնդ րին ան դրա դար ձել է նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը` 2018 թվա կա նի մայի սի 24-ի թիվ 20-П ո րոշ մամբ և փաս տել, որ ան ձի` բժշ կա կան 
հաս տա տու թյու նում գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը չի կա րող լի նել ա նո րոշ, դա տա րան նե րը 
պետք է նշեն այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում ան ձը պետք է ստա ցի ո նար ձևով 
գտն վի բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան եր կա րաց նե լով այն` կա լան-
քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու քրե ա դա տա վա րա կան կա նոն նե րի կի րառ մամբ45։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա զա տու-
թյու նից զր կե լու հետ կապ ված բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ ման 
ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ վե րա բե րե լի մա սով (mutatis mutandis) պետք է կի րա ռե լի լի նեն 
կա լան քի՝ որ պես խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման կա նոն նե րը։ Այլ կերպ, այն պետք է են թա-
կա լի նի պար բե րա կան վե րա նայ ման և սահ մա նա փակ ված լի նի եր կամ սյա ժամ կե տով։ Հարկ 
է նկա տել, որ նշ ված մո տե ցում ըն դու նե լի է հա մար վել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի և ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կա յաց ված բա ցատ-
րու թյուն նե րում46։

 Մի ա ժա մա նակ, նշ վա ծը նաև են թադ րում է, որ բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո-
րե լու ան վտան գու թյան մի ջո ցի կի րառ ման շր ջա նակ նե րում դա տա րան նե րը պետք է քննարկ-
ման ա ռար կա դարձ նեն քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րարք կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր 
կաս կա ծի առ կա յու թյան հար ցը։ Մաս նա վո րա պես, քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում ան ձի 
ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող վե րա ցա կան լի նել, այն մշ տա պես 
պայ մա նա վոր ված է քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րարք կա տա րած լի նե լու կաս կա ծի հետ, 
ո րի բա ցա կա յու թյու նը նաև բա ցա ռում է ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հնա-
րա վո րու թյու նը։ Բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջո ցի կի րառ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը 
քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում ա ծանց վում է ան ձի կող մից քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված 
ա րար քի կա տար ման փաս տից։ Ո ւս տի, մինչ այդ փաս տի վերջ նա կան հաս տա տում ան ձի 
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կող դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի-
ջոց նե րի կի րառ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ան ձի` քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված 
ա րարք կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծի գնա հա տու մը։ Ե թե բա ցա կայի ի րա վա խախ-
տում կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծը, ա պա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց 

43 Տե՛ս Լատ վի այի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 599-րդ հոդ վա ծը, Էս տո նի այի քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 395.1-րդ հոդ վա ծը, Մոլ դո վայի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծը, Ո ւկ-
րաի նայի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 508-րդ հոդ վա ծը։
44 Տե՛ս www.arlis.am, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, հոդ ված 140:
45 Տե՛ս ՌԴ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 435-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ՌԴ սահ մանադ րա կան դա տա-
րա նի` 2018 թվա կա նի մայի սի 24-ի թիվ 20-П ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 1-ին կե տը։
46 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 16-17-րդ կե տե րը։
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կի րառ վել չի կա րող։ Նշ վա ծը ե րաշ խիք է ան ձի ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը սահ մա-
նա փա կող դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կա մա յա կան կի րա ռու մը բա ցա ռե լու 
հա մար։

36. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ`
- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն այն մա-

սին, որ Ա.Մ նա ցա կա նյա նը նվազ սո ցի ա լա կան վտանգ է ներ կա յաց նում շր ջա պա տի հա մար, 
հաս տա տել է քն նի չի` Ա.Մ նա ցա կա նյա նին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա վո րե լու 
ո րո շու մը` ա ռանց ժամ կե տի նշ ման և այ լընտ րան քային մի ջո ցի կի րառ ման հնա րա վո րու թյան 
քն նարկ ման47,

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նի ո րո շու մը, փաս տել է, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 459-րդ հոդ վա ծում 
նշված «վ տանգ» բա ռը պետք է հաս կա նալ հա մա պա տաս խան վտանգն իր բո լոր դրս ևո րում-
նե րով՝ նվա զից մինչև ա ռա վե լա գույ նը48։

37. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով սույն ո րոշ-
ման 32-35-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյալ դեպ քում ստո րա-
դաս դա տա րան ներն Ա.Մ նա ցա կա նյա նի նկատ մամբ ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված 
ան վտան գու թյան մի ջոց, այն է՝ բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու հար կադ րան քը 
կի րա ռե լիս քն նարկ ման ա ռար կա չեն դարձ րել քրե ա կան օ րեն քով ար գել ված ա րարք կա տա-
րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծի առ կա յու թյան հար ցը։ Բա ցի այդ, փոր ձա գի տա կան եզ րա-
կա ցու թյամբ նվազ վտան գա վո րու թյուն ներ կա յաց նե լու պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի կող մից ան դրա դարձ չի կա տար վել այդ վտանգն այ լընտ րան քային մի ջո ցի կի րառ-
մամբ չե զո քաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցին։ Ա վե լին, դա տա րան ներն ի րենց ո րո շում ե րը 
կա յաց րել են ա ռանց սահ մա նե լու ժամ կե տային որ ևէ սահ մա նա փա կում և ե րաշ խա վո րե լու 
ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փու թյան պար բե րա կան վե րա նայ ման 
հնա րա վո րու թյու նը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Ար թուր Մնա ցա կա-
նյա նի նկատ մամբ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու ան վտան գու թյան մի ջո-
ցի կի րառ ման ըն թաց քում չեն ա պա հով վել ա զա տու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ան-
հրա ժեշտ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը։

38. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, ան դրա դառ նա լով պաշտ պա նի՝ սույն ո րոշ ման 14.1-րդ կե-
տում վկա յա կոչ ված խնդ րին՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 4-րդ կե տի կի րառ մամբ Ար թուր Մնա ցա կա նյա նի նկատ մամբ մաս նա վոր մե ղադ րան քի 
շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու վե րա բե րյալ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ներ ու նե նա լու մա սին տե ղե կատ վու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում ան ձի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց վող քրե ա կան հե տապն դում այդ հիմ քի կի րառ մամբ դա դա րեց վել չի կա-
րող։ Մաս նա վո րա պես, այդ հիմ քի կի րառ ման հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է ա զատ կա-
մա հայտ նու թյան ու նա կու թյուն ու նե ցող և հո գե պես ա ռողջ ան ձի հա մա ձայ նու թյուն, որ պի սի 

47 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 10-րդ կե տը:
48 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 12-րդ կե տը:
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պայ մանն ա ռեր ևույթ բա ցա կա յում է բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ-
ման վա րույ թում49։ Այս ա ռու մով պետք է նկա տի ու նե նալ, որ սկ սած այն պա հից, ե րբ տվյալ-
ներ են ստաց վում ան ձի` հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պե լու և դրա նով պայ մա նա վոր ված` 
ան ձի՝ իր կամ հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին, 
հան րային շա հի պաշտ պա նու թյու նը պա հան ջում է շա րու նա կել գոր ծի վա րույ թը և մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել այդ վտան գը կան խե լու հա մար` ան կախ այն հան գա ման քից, որ տու ժողն այլևս 
հե տաքրքր ված չէ իր մաս նա վոր շա հի պաշտ պա նու թյամբ և հայտ նում է բո ղո քի կամ պա հան-
ջի բա ցա կա յու թյան մա սին։

39. Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ վա-
ծը հիմք է ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը բե կա նե լու հա մար։ Միև նույն ժա մա-
նակ, հաշ վի առ նե լով, որ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 6-ի ո րոշ մամբ գոր ծի վա րույթն ա վարտ վել է. հաս-
տատ վել է, որ Ա.Մ նա ցա կա նյանն ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում կա տա րել է ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 117-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քը և վեր ջինս ա զատ վել է քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից ու պատ ժից, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ա ռար կա յա զուրկ է հա մա րում 
բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տե րի բե կա նու մը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղոք նե-
րը պետք է բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն, ճա նա չել Ար թուր Մնա ցա կա նյա նի ի րա վունք նե րի 
խախտ ման փաս տը, ի սկ ստո րա դաս դա տա րա նի ո րո շում ե րը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ 
հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-
թյան 162-րդ, 163-րդ, 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 39-րդ, 43-րդ, 3611-
րդ, 403-406-րդ, 415.1-րդ, 418.1-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։
2. Ճա նա չել Ար թուր Ա վա գի Մնա ցա կա նյա նի ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը։
3. Ար թուր Ա վա գի Մնա ցա կա նյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա-

նի` 2018 թվա կա նի հու լի սի 18-ի ո րո շում ե րը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ հիմք ըն դու նե լով 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը։

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

49 Տե՛ս mutatis mutandis Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Սեր գեյ Ստե փա նյա նի գոր ծով 2014 թվա կա նի մայի սի 31-ի թիվ 
ԳԴ5/0014/01/13 ո րո շու մը, որ տեղ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է ու ղե նի շային մո տե ցում առ այն, որ հա մա-
ներ ման ակ տի կի րառ ման հիմ քով քրե ա կան հե տապն դու մը կա րող է դա դա րեց վել մի այն մեղ սու նակ ան ձի նկատ-
մամբ:
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Նաիրա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Սամվել ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Արտաշես ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Տիգրան ՓՈԼԱԴՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Կարեն ԶԱՐԻԿՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Գառնիկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Էդգար ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:
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«Դատական իշխանություն» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան առնվազն 
վեց անգամ:
Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ 
երաշխավորության առկայության դեպքում:
«Դատական իշխանություն» պարբերականում տպագրության ներկայացվող 
հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը, հեղինակի գիտական աստիճանն 
ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային 
փոստի անվանումը,
- տեքստի լուսանցքները. վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,
- հիմական տառաչափը՝ 12,
- միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,
- հղումերը տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում 
է աղբյուրի հեղինակը (թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, 
տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է 
ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- հոդվածը տրամադրել էլեկտրոնային և տպագիր եղանակով:


