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Ան վի ճե լի ի րո ղու թյուն է այն փաս տը, որ հան րային վս տա հու թյու նը դա տա կան իշ խա նու-

թյան զար գաց ման ա ռաջ նային գրա վա կան նե րից է։ 
Դա տա կան իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ձևա վոր վող հան րային ըն կալ ման 

ցու ցիչն ու ղիղ հա մե մա տա կան է դա տա կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյան աս տի ճա նին, 
հետ ևա բար ի նչ պես աշ խար հի բո լոր ա ռա ջա դեմ ե րկր նե րում, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում դա տա կան իշ խա նու թյան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան օ րա կար գային 
հար ցե րից է հան րային վս տա հու թյան ամ րապն դու մը։ Այն մշ տա պես պա հան ջում է ի րա վուն-
քա հեն մի ջա վայ րի ձևա վոր մանն ու ղղ ված գոր ծուն մի ջոց նե րի ձեռ նար կում՝ ի նչ պես դա տաի-
րա վա կան բա րե փո խում ե րը հա մա կար գող գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյան թևե րի, 
այն պես էլ դա տա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ դա տա վոր նե րի կող մից։ 

Մի շարք հե ղի նա կա վոր մի ջազ գային կա ռույց ներ, այդ թվում՝ Եվ րո պայի խորհր դի Նա-
խա րար նե րի կո մի տեն (Ե ԽՆԿ), « Ժո ղովր դա վա րու թյուն` ի րա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վը (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով), Եվ րո պայի խորհր դի Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ-
քա րող պե տու թյուն նե րի խում բը (Գ ՐԵ ԿՈ), Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան 
խոր հուր դը (Ե ԴԽԽ), հա տուկ ու շադ րու թյուն են սևե ռում դա տա կան իշ խա նու թյան հան դեպ 
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հան րային վս տա հու թյան ամ րապնդ ման պատ շաճ գոր ծի քա կազ մի մշակ մա նը՝ նկա տի ու նե-
նա լով, որ նշ ված խնդ րի լու ծու մը պա հան ջում է մի քա նի ու ղ ղու թյուն նե րով հա մա լիր և հա մա-
կարգ ված ի նս տի տու ցի ո նալ մի ջո ցա ռում ե րի ձեռ նար կում։ 

Նշ ված մո տե ցու մը որ դեգ րում են աշ խար հի բա զում ե րկր ներ՝ ը նդ ո րում՝ ի նչ պես ազ-
գային, այն պես էլ մի ջազ գային, վեր պե տա կան դա տա կան մար մին նե րի նկատ մամբ հան-
րային վստա հու թյան մա կար դակն ը ստ ա մե նայ նի բարձ րաց նե լու հա մար։ Հան րային վս տա-
հու թյան պա կա սոր դի հաղ թա հար ման հա մար, ը ստ մի ջազ գային զե կույց նե րի, նույն մո տե-
ցում են որ դեգ րել որ պես « հա մաշ խար հային դա տա րան» բնո րոշ վող՝ Մի ա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պու թյան Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա րա նը, Մի ջազ գային քրե ա կան 
դա տա րա նը, Եվ րո պա կան մի ու թյան Ար դա րա դա տու թյան դա տա րա նը և այլ մի ջազ գային 
դա տա կան ա տյան ներ։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ը ստ մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի, հան րային վս տա հու թյան հա մե-
մա տա բար բարձր մա կար դակ ա կն կա լող դա տա կան իշ խա նու թյան մո դե լը հիմ ված է ե րեք 
հիմ ա սյու նե րի վրա՝ 

ա) ան կա խու թյուն և ան կողմ ա կա լու թյուն, 
բ) հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն ու թա փան ցի կու թյուն, 
գ) ող ջա միտ ժամ կետ նե րում գոր ծե րի քն նու թյան ի րա կա նա ցում։ 
Թ վարկ ված ի նս տի տուտ նե րի ա պա հով մամբ կա րող է ի րո ղու թյուն դառ նալ ի րա վուն քի 

գե րա կա յու թյան վրա հիմ ված լե գի տիմ դա տա կան իշ խա նու թյան գո յու թյու նը, հետ ևա բար 
սույն հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ան դրա դարձ կկա տար վի դրան ցից յու րա քան չյու րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի պար զա բան մա նը։ 

Ան կախ և ան կողմ ա կալ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քն նու թյան ի րա վուն քը, ար դար դա-
տաքն նու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րա տար րե րից է: Դա տա րա նի ան կա խու թյունն ան բա-
ժա նե լի ո րեն կապ ված է դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան ու ան կողմ ա կա լու թյան հետ և ար դա րա-
դա տու թյան նա խա պայ մանն է հան դի սա նում։

 Դա տա կան իշ խա նու թյան և մաս նա վո րա պես դա տա վոր նե րի ան կա խու թյան, ի նչ պես 
նաև ան կողմ ա կա լու թյան ա պա հով ման կա յուն ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու նը են թադ րում է 
ի րա վուն քա հեն այն պի սի մի ջա վայ րի ձևա վո րում, որ տեղ դա տա վո րը գոր ծում է որ պես չե զոք 
եր րորդ ան ձ կամ պե տա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ գոր ծե րով 
ա ռա վել հայտ նի՝ որ պես միջ նա պատ՝ քա ղա քա ցու և պե տու թյան միջև։ 

Այս ա ռու մով, ի նչ պես գոր ծա ռու թային, այն պես էլ ի նս տի տու ցի ո նալ ան կա խու թյան ա պա-
հո վում ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է, որ պես զի դա տա վո րը վս տա հու թյուն ներշն չի դա տա-
կան նիս տե րի դահ լի ճում ներ կա գտն վող ան ձանց։ Ա վե լին, ի նչ պես մի շարք գոր ծե րով նշել է 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, կար ևոր է ար տա քին ճն շում ե րից պաշտ-
պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու նը, ան կա խու թյան ար տա քին տպա վո րու թյու նը։ 

Նույն մո տե ցու մը կի րա ռե լի է նաև օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ չա փո րո շիչ նե րի վրա հիմվող 
ան կողմ ա կա լու թյան գնա հատ ման նկատ մամբ1։ Այս ա ռու մով, հատ կան շա կան է մի ջազ գային 
փաս տաթղ թե րում, ի սկ ար դեն նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քում օգ տա-
գործ վող այն սկզ բուն քը, որ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վո րը պար տա վոր 
է լի նել և ա մե նա կար ևո րը՝ եր ևալ ան կողմ ա կալ: Այս սկզ բուն քը մարմ ա վո րում է դա տա վո րի 
կեր պա րի ա ռանցքն առ այն, որ ան կողմ ա կա լու թյան պա հան ջը զուտ ձևա կան բնույթ չու նի, 

1 Տե՛ս, mutatis mutandis, Piersack v. Belgium գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 1982 թվա կա-
նի հոկ տեմ բե րի 1-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 8692/79, կետ 30-րդ, Castillo Algar v. Spain գոր ծով Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 1998 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 28194/95, կետ 45-րդ։
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այն ի ցույց է դնում դա տա վո րի` որ պես ի րա վա կան վե ճը հան գու ցա լու ծող ար բիտ րի դե րը։ 
Այս հե նա սյու նը հա տուկ կար ևո րու թյան է ար ժա նաց րել մի շարք գոր ծե րով նաև Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն իր ու ղե նի շային ո րո շում ե րում2։ 
Օ րի նակ՝ հիմք ըն դու նե լով դա տա վո րի ան կա խու թյան և ան կողմ ա կա լու թյան ե րաշ խիք-

նե րը, ի նչ պես նաև խնդ րո հար ցով Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նա խա դե պային դիր քո րո շում է սահ մա նել, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան նե րի կող մից Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու դեպ քում, ե րբ դա տա վո-
րը նա խա ձեռ նում է սահ մա նադ րաի րա վա կան վեճ, վե րա դաս դա տա կան ա տյա նը չի կա րող 
կաս կա ծի տակ դնել այդ վե ճի ի րա վա չա փու թյու նը` ստանձ նե լով Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի դե րին բնո րոշ գոր ծա ռույթ ներ, և ստուգ ման են թար կել ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նի` 
ի րա վա կան ակ տի կար գա վոր ման հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի 
հիմ ա վոր վա ծու թյու նը` այդ կերպ հան գեց նե լով « գոր ծա ռույթ-ի նս տի տուտ-ի րա վա սու թյուն» 
ե ռա մի աս նու թյան շղ թայի ներ դաշ նա կու թյան խախտ ման3: 

Երկ րորդ հե նա սյու նը դա տա վո րի գոր ծու նե ու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյունն ու թա փան-
ցի կու թյունն է։ 

Այս ա ռու մով հարկ է փաս տել, որ հա ճախ դա տա կան իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյան 
արդյու նա վե տու թյան նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյունն ու վս տա հու թյան պա կա սը պայ մա-
նա վոր ված են լի նում դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծու թյան ցածր 
աս տի ճա նով, մաս նա գի տա կան ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյամբ:

 Դա տա կան նիս տե րի հրա պա րա կայ նու թյունն ա վան դա բար ըն կալ վել է որ պես դա տա-
րան նե րի և լայն հան րու թյան միջև շփ ման մի ակ ձևը, ին չը հա ճախ հնա րա վո րու թյուն չի տա-
լիս պատ կե րա ցում կազ մել այն մա սին, թե ի նչ ծա վա լի աշ խա տանք, ի նչ քա նա կի ի րա վունք-
նե րի խախ տում եր են ար ձա նագր վում և վե րա կանգն վում դա տա կան կար գով, ի նչ պի սի մար-
տահրա վեր ներ են ա մե նօ րյա ռե ժի մով հաղ թա հար վում դա տա կան իշ խա նու թյան կող մից: 

Հան րու թյա նը դա տա րան նե րի դե րի և գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր-
դե լու գոր ծում ա ռանց քային է լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը, ո րոնք ար տա քին դի տոր դի4 դեր են 
կա տա րում և ար դա րա դա տու թյու նը հա սա րա կու թյան շր ջա նում ին տեգ րե լու ա ռու մով նպաս-
տում դա տա րան նե րի ու հան րու թյան միջև հու սա լի կա պի հաս տատ մա նը։ Օբյեկ տիվ տե ղե-
կատ վու թյուն տրա մադ րե լու մի ջո ցով վեր հա նե լով դա տա րան նե րի հնա րա վոր թե րա ցում ե-
րը, լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են նույ նիսկ կա ռու ցո ղա կան ներդ րում ու նե նալ ար դա րա դա-
տու թյան ո րա կի բա րե լավ ման հար ցում։ 

Դա տա կան իշ խա նու թյան հաս ցե ին հն չող քն նա դա տու թյու նը կա րող է ար դյու նա վետ լի-
նել, ե թե այն ա ռողջ է, ան կողմ ա կալ ու կա ռու ցո ղա կան, չի խա թա րում ու չի վնա սում դա տա-
կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը, չի սահ մա նա փա կում նրա ան կա խու թյունն ու ի նք նու-
րույ նու թյու նը, դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վունք ներն ու շա հե րը։ 

Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի հետ դա տա րան նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը բա-
րե լավ ման խիստ կա րիք ու նեն: Այս ա ռու մով պետք է ա ռօ րե ա կան դարձ նել այն պի սի մշա կույ-

2 Տե՛ս օ րի նակ, Մհեր Մի լի տո նյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 3-ի 
թիվ ԵԴ/0013/06/19 ո րո շու մը, Ցո լակ Հով հան նի սյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2016 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 23-ի թիվ ՇԴ/0041/01/15 ո րո շու մը։  
3 Տե՛ս Ռո բերտ Քո չա րյա նի և մյուս նե րի վե րա բե րյալ գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի մար տի 17-ի 
թիվ ԵԴ/0253/01/19 ո րո շու մը, կետ 23-րդ։  
4 Տե՛ս, mutatis mutandis, Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի՝ «Ար դա րա դա տու թյան և հա
սա րա կու թյան մա սին» թիվ 7 (2005) կար ծի քը, կետ 33-րդ։ 
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թի ձևա վո րու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա հա սա րա կու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան աս տի ճա-
նը բարձ րաց նել ո րո շա կի մա կար դա կի: 

Ա ռա ջա դեմ մի շարք ե րկր նե րում լրատ վա մի ջոց նե րի հետ հա ղոր դակց ման հա մար գոր-
ծում է պա տաս խա նա տու դա տա վո րի կամ խոս նա կի ի նս տի տու տը՝ հան րու թյա նը հե տաքրք-
րող հար ցե րի շուրջ զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու 
և դա տա կան իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցի վե րա բե րյալ հան րու թյան՝ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վունքն ար դյու նա վետ 
ի րաց նե լու հա մար։ 

Այս ի նս տի տու տի ներդ րու մը հնա րա վո րինս կն պաս տի լրատ վա մի ջոց նե րում հրա պա-
րակ վող հոդ ված նե րի ու հա ղոր դում ե րի բո վան դա կու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան աս տի-
ճա նի բարձ րաց մա նը՝ սահ մա նա փա կե լով դա տա կան ակ տե րի բո վան դա կու թյու նից եր բեմ 
չբ խող, և ոչ լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող նյու թի՝ հան րու թյան շր ջա նում տա րած-
ման հա վա նա կա նու թյու նը։ 

Հարկ է ըն դու նել, որ դա տա կան գոր ծըն թա ցի լի ա կա տար թա փան ցի կու թյունն ա պա հո-
վե լը եր բեմ ան հնար է լի նում, քա նի որ այն կա րող է վնա սել գոր ծի քն նու թյան ար դյու նա-
վե տու թյունն ու ներգ րավ ված ան ձանց շա հե րը, վտան գել ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
սկզբուն քը, ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, վա րույ թի բո լոր մաս նա կից նե րի ան ձնա-
կան և ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու պա հան ջը։ Ո ւս տի նպա տա կը ոչ թե դա տա րան նե րը 
լրատ վա կան հար թա կի վե րա ծելն է, այլ դա տա կան գոր ծըն թա ցի հնա րա վոր թա փան ցի կու-
թյան ա պա հով ման հա մար ե րկ խո սու թյուն խթա նե լը, ի նչն ան շուշտ ու նի նաև կար ևոր կր թա-
կան ու ի րա վա կան դաս տի ա րա կու թյան նշա նա կու թյուն։ 

Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ դա տա վո րի գոր ծու նե ու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյունն ու 
թա փան ցի կու թյու նը ա ռա վե լա պես ար տա հայտ վում են դա տա կան ակ տե րի պատ ճա ռա բան-
վա ծու թյան բարձր շե մի ա պա հով մամբ, ե րբ դա տա վո րը՝ որ պես դա տա կան իշ խա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ, դա տա կան ակ տում ներ կա յաց նում է ոչ թե ը նդ հան րա կան, վե րա ցա կան դա-
տո ղու թյուն ներ, այլ ա ռար կա յա կան, կոնկ րետ հիմ ա վո րում եր՝ ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյուն հայ ցող ան ձի կող մից բարձ րաց ված փաս տարկ նե րի վե րա բե րյալ։ Ը նդ ո րում, ի նչ պես 
նշ ված է Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի՝ դա տա կան ակ տե րի ո րա-
կին նվիր ված կար ծի քում5, դա տա կան բո լոր ակ տե րը պետք է շա րադր վեն այն պի սի պարզ 
ու ըն կա լե լի լեզ վով, որ պես զի կող մե րը և լայն հան րու թյու նը կա րո ղա նան հաս կա նալ դրանց 
ի մաս տը, ը մբռ նել դրանց է ու թյու նը: Այս ա ռու մով, կար ևոր է ա պա հո վել դա տա կան ակ տե րի 
կուռ կա ռուց վածքն ու մատ չե լի ու թյու նը՝ ի նչ պես ի րա վա բա նա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի, այն պես էլ հա սա րա կու թյան լայն շր ջա նակ նե րի հա մար։ 

Պա կաս կար ևոր չէ փաս տել, որ թա փան ցի կու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան դրս ևո-
րում ե րից է նաև այդ ակ տե րի հրա պա րա կայ նա ցու մը, բա ցա ռու թյամբ այն գոր ծե րի, ո րոնց 
քն նու թյունն ըն թա նում է դռն փակ ռե ժի մով։

 Հա տուկ կար ևո րե լով թա փան ցիկ և հաշ վե տու աշ խա տան քը, ար դեն ա վան դույթ է դար ձել 
յու րա քան չյուր տա րի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ե րի ժո ղո վա ծու նե րի հրա տա րա կու մը, 
ի նչն իր հեր թին թա փան ցի կու թյան, այդ թվում՝ կա ռու ցո ղա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան հա մար 
մշ տա պես պատ րաստ լի նե լու վկա յու թյունն է։ 

Եր րորդ հե նա սյու նը ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծե րի քն նու թյան ա պա հո վում է, ո րն այն 

5 Տե՛ս, Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի՝ « Դա տա կան ակ տե րի ո րա կի մա սին» թիվ 11 
(2008) կար ծի քը։ 
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աս տի ճա նի է փոխ կա պակց ված դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ հա սա րա կու թյան 
վստա հու թյան բա ղադ րի չի հետ, որ դժ վար է պատ կե րաց նել այդ ցու ցա նի շի ա ճ՝ ող ջա միտ 
ժամ կե տի պա հան ջի խախտ ման պայ ման նե րում։ Ը նդ ո րում, փոխ կա պակց ված լի նե լով նա-
խորդ հե նա սյան հետ, հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի քն նու թյան 
պա հան ջը ե րբ ևէ չի կա րող տե ղի ու նե նալ պա կաս հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և թա փան ցի կու-
թյան ա պա հով ման հաշ վին, գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված դա տա-
կան ակ տը կա ռու ցե լով ձևաթղ թային պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի վրա։ Մյուս կող մից կար ևոր 
է գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյամբ «չս պա ռել» ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցո ղի ի րա վա-
կան հե տաքրք րու թյու նը գոր ծի ել քի նկատ մամբ։ 

Ող ջա միտ ժամ կետ նե րում գոր ծի քն նու թյան ի րա վուն քը դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան 
գնա հատ ման ա ռաջ նային գոր ծիքն է, ո րն էլ հիմք է հան դի սա ցել մի ջազ գային ի րա վա կան 
հա մայն քի և մի ջազ գային կա ռույց նե րի կող մից «ու շա ցած ար դա րա դա տու թյու նը մերժ ված 
ար դա րա դա տու թյուն է» կար գա խո սը որ դեգ րե լուն։ Այդ մա սին նշել է նաև Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը՝ Լի լիթ Վար դա նյա նի և Զա րի նե Այ վա զյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով ա ռա ջին ան գամ ար-
ձա նագ րե լով տու ժո ղի՝ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը6։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով ներ կա յաց ված ա ռանց քային ե րեք հիմ ա սյու նե րի վե րա բե րյալ 
մո տե ցում ե րը, նշենք որ դրանց շուրջ է պտտ վում դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ 
հան րային վս տա հու թյան շր ջա գի ծը։ Պետք է ար ձա նագ րել, որ նշ ված ե րեք ի նս տի տուտ նե րը 
կազ մում են հան րային վս տա հու թյան ա պա հով ման ա ռանցքն ու շար ժիչ ու ժը։ Այս ա ռու մով 
հա տուկ խն դիր ու նի նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նը՝ որ պես բարձր դա տա րան։ 

Մեր տես լա կանն է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կան խա տե սե լի ար դա րա դա տու-
թյան հայե ցա կար գի զար գաց մամբ ձևա վո րել ի րա վուն քա հեն մի ջա վայր, ո րն իր ան գնա հա-
տե լի նպաստն է բե րե լու դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վս տա հու-
թյան ամ րապնդ ման գոր ծում։

 Սա կայն, քն նարկ վող հար ցով պա կաս կար ևոր նշա նա կու թյուն չու նի նաև հա մա կար գա-
կա ռուց ված քային մի ջո ցա ռում ե րի ձեռ նար կում այն պի սի լրա ցու ցիչ գոր ծոն նե րի զար գաց-
ման ու ղ ղու թյամբ, ի նչ պի սիք ե ն՝ հա սա րա կու թյան ի րա վա գի տակ ցու թյան մա կար դա կի բարձ-
րաց ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը, քա ղա քա ցի-դա տա րան ե րկ խո սու թյան ի րա վա-
կան մշա կույ թի ձևա վո րում ու խթա նու մը, դա տա րա նի՝ որ պես պե տա կան հաս տա տու թյան 
նկատ մամբ հար գան քի՝ ը ստ ա մե նայ նի ար մա տա վո րու մը։ 

Մյուս կող մից, կար ևոր է նաև պրո ֆե սի ո նալ, ո րա կա կան բարձր չա փա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող կադ րե րի պատ րաստ ման գերխն դի րը։ Այս ա ռու մով պետք է մշ տա պես ի գի-
տու թյուն ըն դու նել այն փաս տը, որ դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րի պատ րաս տու մը հիմված 
չէ զուտ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ստուգ ման վրա, այն պա հան ջում է մարդ կային բարձր 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի, կեն սա փոր ձի առ կա յու թյուն, ո րի պայ ման նե րում մի այն կա րող 
է խոսք գնալ դա տա վո րի պաշ տո նը զբա ղեց նող ան ձի հան դեպ վս տա հու թյան ձևա վոր ման 
մա սին։

Կ րե լով ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով ման ա ռա քե լու թյու նը՝ դա տա վոր նե րը հա-
սա րա կու թյու նում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի է ու թյունն 
ու բո վան դա կու թյու նը ար տա ցո լող ան ձինք ե ն։ Ո ւս տի, թե՛ ի րա վա բա նա կան հա մայն քը՝ ի 
դեմս մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի, այդ թվում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, թե՛ շա հագր գիռ այլ 

6 Տե՛ս Լի լիթ Վար դա նյա նի և Զա րի նե Այ վա զյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 18-ի թիվ Ե ԱՔԴ/0016/01/14 ո րո շու մը։  
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մար մին նե րը, պետք է ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյամբ ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հեն այս 
օ րա կար գային հար ցե րը և ի րա վուն քա հեն մի ջա վայ րի ձևա վոր մամբ ի րենց զգա լի ներդ րում 
ու նե նան դա տա կան իշ խա նու թյուն-հա սա րա կու թյուն կա ռու ցո ղա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան 
մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում։

Annotation. Emphasizing the importance of ensuring and strengthening of the public confidence in the judiciary, in 
the framework of this article, the author considered its three components of the basis: the independence and impartiality 
of the judiciary, accountability and transparency, as well as the requirement to consider cases within a reasonable 
time. Referring also to the legal positions of the RA Court of Cassation on the institutions under discussion, the author 
emphasized that the vision of the highest court is to form a law-based environment with the development of the concept 
of predictable justice in the Republic of Armenia, which will make an invaluable contribution to strengthening public 
confidence in the judiciary.

Аннотация. Подчеркивая важность обеспечения и укрепления общественного доверия к судебной власти, 
в рамках настоящей статьи автор рассмотрел ее три составляющие основы: независимость и беспристрастность 
судебной власти, подотчетность и прозрачность, а также требование рассмотрения дел в разумные сроки. Ссылаясь 
также на правовые позиции Кассационного суда РА по обсуждаемым институтам, автор констатировал, что видение 
высшей судебной инстанции состоит в том, чтобы с развитием концепции предсказуемого правосудия в Республике 
Армения, сформировать основанную на праве среду, которая внесет неоценимый вклад в деле укрепления доверия 
общества к судебной власти.

 Բա նա լի բա ռեր - Վճ ռա բեկ դա տա րան, բարձ րա գույն դա տա կան ա տյան, դա տա կան իշ խա նու թյան ան կա
խու թյուն, դա տա վո րի գոր ծու նե ու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն և թա փան ցի կու թյուն, ան կողմ ա կա լու թյուն, հան
րային վս տա հու թյուն, գոր ծե րի քն նու թյան ող ջա միտ ժամ կետ ներ։

Key words: Cassation Court, highest court, judicial independence, accountability and transparency of the judiciary, 
impartiality, public confidence, reasonable time of proceedings.

Ключевые слова: Кассационный суд, высшая судебная инстанция, независимость судебной власти, 
подотчетность и прозрачность деятельности суда, беспристрастность, общественное доверие, разумные 
сроки рассмотрения дел.

 Թադևոսյան Լ.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահ, ՀՀ վաս տա կա վոր 
ի րա վա բան, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, էլ. հաս ցե՝ l.z.tadevosyan@gmail.com:

Ներկայացվել է խմբագրության 19.07.2022 թ., տրվել է գրախոսության 19.07.2022 թ., երաշխավորվել է ՀՀ 
դատավորների միության գործադիր տնօրեն, Երևանի պետական համալսարանի քրեական դատավարության 
և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե 
Ենգիբարյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության 26.07.2022 թ.:
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ԿՐԿԻՆ ԴԱՏՎԵԼՈՒ ԱՐԳԵԼՔԸ (NE BIS IN IDEM)

PROHIBITION OF DOUBLE JEOPARDY (NE BIS IN IDEM)

ЗАПРЕТ НА ПОВТОРНОЕ ОСУЖДЕНИЕ (NE BIS IN IDEM)

I. Ներածություն
Եթե պարզվում է, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը սխալ է, ապա պետք է 

պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք կարող է կրկին քրեական հետապնդում հարուցվել։ 
Հարցի պատասխանը կախված է դատավճռի նյութական օրինական ուժի ծավալից, որը 
կարելի է ձևակերպել նաև «կրկնակի դատապարտման արգելք»1 կամ «ne bis in idem crimen 
judicetur» հասկացություններով2:

1 Գերմանական քրեական դատավարությունում գործածական է «Strafklageverbrauch» հասկացությունը, որը 
բառացի թարգմանությամբ նշանակում է «քրեական հայցի սպառում»։
2 Այս սկզբունքն առկա է եղել դեռևս մ.թ.ա. 5-րդ դարի ատտիկական իրավունքում։ Տես Liebs, ZRG RA 84 (1967), 
104; Landau, ZRG KA 56 (1970), 124; Schwarplies, Die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Grundsatzes ne bis in idem 
im Strafprozess, 1976; Rüping, in: BK GG, Art. 103 III Rn. 1 ff. (1982); Sellert, in: Erler/Kaufmann (Hrsg.), Handwörter-
buch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. III, 1984, Sp. 940 ff.
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Օրինակ, առանձին դեպքերում կարող է անհրաժեշտություն ծագել պարզելու, թե մի 
հանցանքի համար դատապարտվելուց հետո կարող է արդյոք մեղադրյալը քրեական 
հետապնդման ենթարկվել ուրիշ հանցանքների համար։ Այդ ընթացքում պետք է 
պատասխանել նաև այն հարցին, թե ինչպես պետք է վարվի քրեական հետապնդման 
մարմինը դատավարության տարբեր փուլերում, եթե կիրառելի է «ne bis in idem» սկզբունքը, 
և ինչ նախապայմաններ ունի այդ սկզբունքը։ Այստեղ հատկապես կարևոր է «արարք» 
հասկացությունը։ Եվ հենց այդ պատճառով սույն հոդվածը կրկին դատվելու արգելքի սկզբունքի 
համատեքստում լուսաբանում է «արարք» հասկացության նշանակությունը և դրա հետ 
կապված դատավարական առանձնահատկությունները՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, 
որ հայկական իրավունքում այդ հասկացության մասին կա հիմնովին սխալ պատկերացում։

II. Սկզբունքի իրավական կարգավորումը, գործառույթը և ներգործությունը
«Ne bis in idem» սկզբունքը կարգավորված է ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասում3 և ՀՀ ՔրԴՕ4 

25-րդ հոդ. 1-ին մասում5: Երկու նորմերն իրենց նպատակով միմյանցից չեն տարբերվում։ 
Նրանք տարբերվում են իրենց բառացի տեքստով։ Մինչ ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասում 
առաջին պլան է մղվում դատավարական ընթացակարգային տեսանկյունը, ՀՀ Սահմ. 68-րդ 
հոդ. 1-ին մասը շեշտում է արարքի նույնությունը։ Ne bis in idem սկզբունքը գործում է նաև 
միջազգային քրեական իրավունքում (տես Միջազգային քրեական դատարանի ստատուտի 
20-րդ հոդվածը)6, ինչպես նաև ամրագրված է ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության7 4-րդ 
հոդ. 1-ին մասում (այդ մասին մանրամասն տե՛ս IV. կետը)։

Սկզբունքի գործառույթն «իրավական անվտանգություն և իրավական խաղաղություն» 
հաստատելն է. անհատը պետք է պաշտպանված լինի միևնույն փաստական հանգամանքների 
համար «դատական կարգով կրկին հետապնդման ենթարկվելուց»8: Հետևաբար, այս 
կարգավորման հետևանքն իրավական անվտանգության առաջնությունն է՝ ի վնաս 
նյութական արդարության9: Սկզբունքը երաշխավորում է քրեական արդարադատության 
հաշվարկելիությունը և անհատին պաշտպանում է կամայական քրեական հետապնդումից10:

Որպես ազգային իրավունքի նորմեր՝ ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասը և ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ 
հոդ. 1-ին մասը վերաբերում են սոսկ ներպետական դատավարություններին։ Այս հանգամանքն 
իրավացիորեն ընդգծված է ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասի տեքստում՝ «ոչ ոք չպետք է 
Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության շրջանակներում կրկին դատվի» նույն 
արարքի համար։

Կրկին դատվելու արգելքը քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք է (տե՛ս ՀՀ 
ՔրԴՕ 12-րդ հոդ. 1-ին մասի 3-րդ կետը) և պետք է ի պաշտոնե (= առանց կողմի միջնորդության) 
հաշվի առնվի դատավարության յուրաքանչյուր փուլում11: Դրանից բխող հետևանքները 
կախված են քրեական դատավարության փուլից։

3 «Ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի համար»։
4 Խոսքը 2021 թ. հունիսի 30-ին ընդունված նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի մասին է, որն ուժի մեջ 
կմտնի այս տարվա հուլիսի 1-ին։
5 «Ոչ ոք չպետք է ՀՀ իրավազորության շրջանակում կրկին դատվի կամ պատժվի այն արարքի համար, որի 
համար նա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով արդարացվել կամ դատապարտվել է»։
6 Այդ մասին տե՛ս Ambos, Internationales Strafrecht, 2018, § 7 Rn. 6 f.
7 Վավերացվել է ՀՀ ԱԺ 2002 թ. մարտի 20-ի N Ն-264-2 որոշմամբ։
8 BVerfGE 56, 22 (31).
9 Karpenstein/Mayer/Sinner, 2022, ZP VII Art. 4 Rn. 1.
10 Kadelbach in Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG Konkordanzkommentar, 2013, Kap. 29. Rn. 6.
11 Kindhäuser/Schumann, StrafProzR, 2019, § 25 Rn. 11, Schroeder/Verrel, StrafProzR, 2017, § 11 Rn. 57.
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Գործի մինչդատական վարույթում դատախազը ՀՀ ՔրԴՕ 196-րդ հոդ. 1-ին մասի հիման 
վրա որոշում է կայացնում հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին՝ 
ՀՀ ՔրԴՕ 12-րդ հոդ. 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով։ Նախնական դատալսումների փուլում 
դատարանը ՀՀ ՔրԴՕ 315-րդ հոդ. 1-ին մասի հիման վրա որոշում է կայացնում քրեական 
հետապնդումը դադարեցնելու և վարույթը կարճելու մասին՝ կրկին ՀՀ ՔրԴՕ 12-րդ հոդ. 1-ին 
մասի 3-րդ կետի հիմքով։

III. Սկզբունքի նախապայմանները
Նույն արարքի համար կրկին դատվելու արգելքի սկզբունքի նախապայմաններն 

անմիջականորեն բխում են ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասից և ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին 
մասից։ Դրանք արգելում են, որ անձը կրկին դատվի նույն արարքի համար, այսինքն՝ նորից 
հետապնդվի կամ պատժվի այն արարքի համար, որի համար նա օրինական ուժի մեջ 
մտած դատավճռով արդարացվել կամ դատապարտվել է։ Եվ այստեղ չափազանց կարևոր 
նշանակություն ունի «արարք» հասկացությունը։

1. Արարքը դատավարական իմաստով
Համալսարանում քրեական իրավունքի դասընթացի շրջանակում ուսանողներն «արարք» 

հասկացության հետ առնչվում են հանցագործության հասկացությանը ծանոթանալիս, որի 
ներքո հասկանում են որևէ գործողություն կամ անգործություն, որը պատժի սպառնալիքով 
արգելված է քրեական օրենսգրքով (տես ՀՀ ՔրՕ12 16-րդ հոդ. 1-ին մասը և 18-րդ հոդ. 1-ին 
մասը)։ Դա արարքի հասկացությունն է նյութական քրեական իրավունքի իմաստով։

Քրեական դատավարության դասընթացի շրջանակում դասախոսները, ցավոք, մեր 
ուսանողներին չեն բացատրում, որ «արարք» հասկացությունը ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 
1-ին մասում և ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասում (ու ՔրԴՕ այլ հոդվածներում) գործածված է 
դատավարական իրավունքի իմաստով, և, հետևաբար, նույնական չէ նյութաիրավական 
արարքի հասկացությանը։ Եվ այդ տարբերությունը վճռորոշ նշանակություն ունի կրկին 
դատվելու արգելքի սկզբունքը ճիշտ հասկանալու և ճիշտ կիրառելու համար։

ա) Սահմանումը և չափանիշները
Քրեական գործով դատավճռի առարկա է, այլնի թվում, «մեղադրյալին վերագրվող 

արարքը» (ՀՀ ՔրԴՕ 348-րդ հոդ. 1-ին մասի 1-ին կետ)։ Ըստ այդմ՝ ելակետը մեղադրական 
եզրակացությունում նշված արարքն է։ Դրան համապատասխան՝ մեղադրական եզրակա-
ցությանը նվիրված 202-րդ հոդվածի 5-րդ մասը պահանջում է մեղադրական եզրակացության 
մեջ շարադրել անձին «մեղսագրվող արարքի իրավական գնահատականը», այսինքն՝ 
մեղադրական եզրակացությունը պետք է նշի մեղադրյալին մեղսագրվող արարքը։

Որ դատարանի քննությանը ենթակա արարքը պիտի նշվի քրեական հետապնդման 
մարմնի կողմից, իր հերթին ՀՀ ՔրԴՕ 310-րդ հոդ. 2-րդ մասում ամրագրված մեղադրանքի 
սկզբունքի արտահայտություն է, ըստ որի՝ դատարանը ոչ թե իր նախաձեռնությամբ է սկսում 
քննել քրեական գործեր, այլ միայն ի պատասխան դատախազության կողմից ներկայացված 
քրեական գործի։ Մեղադրանքի սկզբունքն ասացվածքի ձևով արտացոլված է «Որտեղ չկա 
հայցվոր, այնտեղ չկա դատավոր» արտահայտության մեջ13:

Այսպիսով, դատարանի կողմից հետազոտման ենթակա է դատախազության կողմից 
ներկայացվող մեղադրական եզրակացության մեջ նշված արարքը։ Որ դատավարական 

12 Խոսքը 2021 թ. մայիսի 5-ին ընդունված նոր քրեական օրենսգրքի մասին է, որն ուժի մեջ կմտնի այս տարվա 
հուլիսի 1-ին։
13 Տե՛ս BeckOK StPO/Beukelmann, StPO, 37. Ed. 01.01.2022, § 151 Rn. 1: «Wo kein Kläger, da kein Richter»:
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արարքի հասկացության դեպքում խոսքը փաստական հանգամանքների, այլ ոչ թե դրանց 
իրավական գնահատականի հստակ ուրվագծման մասին է, արդեն անմիջականորեն բխում է 
ՀՀ ՔրԴՕ 348-րդ հոդ. 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերից, ըստ որոնց՝ դատարանի դատավճիռը 
տարածվում է միայն մեղադրական եզրակացությունում նշված փաստական հանգամանքների 
(արարքի) և մեղադրական եզրակացությամբ դրա կատարման մեջ մեղադրվող անձի վրա։

Կարճ ասած, թե որ իրադարձությունը պիտի քննվի դատարանի կողմից, որոշվում է 
մեղադրական եզրակացությամբ, իսկ թե իրավական տեսանկյունից ինչպես պիտի գնահատվի 
այդ իրադարձությունը, որոշում է միայն դատարանը։

Ըստ ընդունված սահմանման՝ դատավարական իմաստով արարքն առկա է, «երբ 
բազմաթիվ դեպքեր այնպես են միմյանց շաղկապված, որ դրանց առանձին գնահատումը 
տարբեր վարույթներում կլինի մեկ միասնական իրադարձության անբնական մասնատում»14:

Քրեական դատավարության առարկան կազմող այս իրադարձության, այն է՝ դատավա
րական արարքի ներքո պետք է հասկանալ այն մեկ միասնական պատմական դեպքը, 
որը տարբերվում է մյուս նման կամ միատեսակ դեպքերից, և որի շրջանակում մեղադրյալը 
ենթադրաբար իրականացրել է մեկ կամ մի քանի քրեական հանցակազմ15: Ընդ որում` այդ 
«միասնական պատմական դեպքը» սահմանափակված չէ անձի այն վարքով, որը քրեական 
հետապնդման մարմինը բառացիորեն գնահատել է իբրև քրեորեն պատժելի արարք, այլ 
ներառում է «մեղադրյալի ամբողջ վարքը, որքանով այն, ըստ ընդհանուր կենսափորձի, 
քրեական հետապնդման մարմնի կողմից նշված պատմական դեպքի հետ միասին կազմում է 
մի միասնական իրադարձություն»16:

Դատավարական արարքի կոնկրետացման չափանիշներ կարող են լինել հանցագործու-
թյան կատարման տեղը, ժամանակը և օբյեկտը17, ինչպես նաև հանցագործի դիտավորությունը՝ 
իբրև լրացուցիչ նորմատիվ չափանիշ18:

բ) Սահմանազատումը նյութական արարքի հասկացությունից
Վերոգրյալից բխում է, որ դատավարական իրավունքում գործածվում է արարքի մեկ 

ուրիշ հասկացություն, որը նույնական չէ նյութական քրեական իրավունքում արարքի 
հասկացությանը։ Եթե (հանցավոր) արարքը նյութաիրավական իմաստով առկա է արդեն այն 
ժամանակ, երբ հաստատված է, որ հանցագործն իրականացրել է մի որոշակի հանցակազմի 
բոլոր հատկանիշները, ապա դատավարական արարքի հասկացությունը նկատի ունի մի 
ընդհանուր իրադարձություն, որը ներկայանում է իբրև մեկ միասնական պատահար և այդ 
պատճառով չպիտի արհեստականորեն մասնատվի, այլ պիտի ենթարկվի միասնական 
գնահատման19:

Այս երկու արարքների սահմանազատման համար ձևավորվել է մի ընդհանուր բանաձև, 
ըստ այն չափանիշի, թե արդյոք անձի վարքը նյութաիրավական իմաստով պետք է գնահատել 
իբրև հանցագործությունների իդեալական համակցություն (ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մասի 

14 BGHSt 41, 385 (388); 43, 252 (255); BGH, wistra 2002, 154 (155); StV 2007, 286 (287).
15 BGH NStZ 2019, 428 (429); NZWiSt 2020, 195 (198); NStZ-RR 2020, 377 (378).
16 BGH NStZ 2019, 428 (429); NZWiSt 2020, 195 (198 f.); NStZ-RR 2020, 377 (378).
17 Beulke/Swoboda, StrafProzR, 2020, Rn. 786.
18 BGH, NStZ 2019, 428 (429); NStZ 2020, 46; NZWiSt 2020, 195 (199); NStZ-RR 2020, 377 (378); Beulke/Swoboda, 
StrafProzR, 2020, Rn. 792; Putzke/Scheinfeld, StrafProzR, 2020, Rn. 105; քննադատաբար Volk/Engländer, Grund-
kurs StPO, 2018, § 13 Rn. 16 f.։
19 Bechtel, JA 2022, 199.
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1ին տարբերակ20), թե ռեալ համակցություն21 (ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մասի 2րդ տարբե
րակ22)։ Հիշեցնեմ, որ ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մասում «արարք» հասկացությունը գործածված 
է ՀՀ ՔրՕ 18-րդ հոդ. 1-ին մասում նկարագրված նյութաիրավական իմաստով։

Եթե կատարվել են երկու կամ ավելի հանցագործություններ մեկ (նյութաիրավական) 
արարքով, այսինքն՝ դրանք գտնվում են իդեալական համակցության մեջ, ապա սկզբունքորեն 
առկա կլինի նաև մեկ արարք դատավարական իմաստով23: Ռեալ համակցության դեպքում, 
որպես կանոն, առկա են բազմաթիվ արարքներ նաև դատավարական իմաստով24: Ավելի 
պարզ՝ իդեալական համակցություն = մեկ դատավարական արարք = ne bis in idem և, 
հակառակը, ռեալ համակցություն = մի քանի դատավարական արարքներ ≠ ne bis in idem։

Օրինակ։ Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից 
հարբած վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը (ՀՀ ՔրՕ 344-րդ հոդ. 1-ին մաս) այդ 
ընթացքում կատարված ավազակության (ՀՀ ՔրՕ 252-րդ հոդ. 1-ին մաս) և սեռական 
բնույթի հանցագործությունների (ՀՀ ՔրՕ 27-րդ գլուխ) հետ կազմում է մեկ միասնական 
պատմական իրադարձություն, ուստի այդ բոլոր հանցագործությունները միասին մեկ 
արարք են դատավարական իմաստով25: Մեկ միասնական պատմական իրադարձություն 
ու, հետևաբար, մեկ դատավարական արարք է առկա նաև այն ժամանակ, երբ տրանսպոր-
տային միջոց վարելու իրավունք չունեցող հանցագործը 2020 թ. փետրվարի 20-ին 
առանց թույլտվության վերցնում է ընկերուհու մեքենան, դրանով Գերմանիայից մեկնում 
է Շվեյցարիա, այնտեղ մի բանկում ատրճանակով սպառնում է բանկի աշխատակցին, մի 
քանի հազար շվեյցարական ֆրանկ է խցկում իր պայուսակը, կրկին նստում է մեքենան ու 
երեկոյան վերադառնում26: Մեկ դատավարական արարք է առկա նաև, երբ հարբած մեքենա 
վարելիս զինված հանցագործը միաժամանակ թմրանյութեր է տեղափոխում և վաճառում 
դրանք27: Նշված բոլոր դեպքերում օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով միայն ՀՀ ՔրՕ 
344-րդ հոդ. 1-ին մասով դատապարտվելուց հետո բացառվում է անձի նկատմամբ քրեական 
հետապնդումը ավազակության, բանկ թալանելու, ապօրինի զենք կամ թմրանյութեր պահելու 
կամ տեղափոխելու համար։ Քանի որ մի քանի հանցագործություններ միասին կազմում 
են ընդամենը մեկ արարք, որի համար անձն արդեն դատապարտվել է, ուստի չի կարելի 
նրան կրկին դատել այդ նույն արարքի համար, ինչքան էլ, որ այդ արարքի մեջ մտնող ուրիշ 
հանցագործությունների համար նա պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հենց սա է ne bis 
in idem սկզբունքի ամբողջ իմաստը։

գ) Հատուկ դեպքեր
աա) Կազմակերպական հանցագործությունները
Վերևում նշված ընդհանուր բանաձևը, որ իդեալական համակցության դեպքում առկա է 

նաև մեկ արարք դատավարական իմաստով, չի գործում հանցավոր կազմակերպություններ 

20 «…  միևնույն անձի կողմից մեկ արարքով երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը»։
21 BGH NStZ 2020, 691 (692); NStZ-RR 2020, 172 (174); BeckOK StPO/Eschelbach, 42. Ed. 01.10.2022, § 264 Rn. 8; 
Engländer, Examinatorium StPO, 10. Aufl. 2020, Rn. 276.
22 «… միևնույն անձի կողմից մեկից ավելի արարքներով երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը»։
23 BGHSt, NStZ 2019, 354 (356); 2020, 235 (236); BGH StV 2021, 795 (796); Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, 2020, 
Rn. 787; KK-StPO/Ott, Karlsruher Kommentar zur StPO, 2019, § 264 Rn. 11.
24 BVerfGK, BeckRS 2006, 22726; BGHSt, NJW 2019, 1470 (1471); Heger/Pohlreich, StrafProzR, 2018, Rn. 179; Roxin/
Schünemann, StrafVerfR, 2017, § 20 Rn. 12.
25 BGH NStZ 1984, 135.
26 BGH NStZ 1996, 41.
27 BGH StV 2013, 141.
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ստեղծելու, ղեկավարելու կամ դրանց մասնակցելու հետ կապված հանցագործությունների 
(օրինակ՝ ՀՀ ՔրՕ 311-րդ, 312-րդ, 318-րդ, 319-րդ, 320-րդ, 321-րդ, 323-րդ, 324-րդ հոդվածների) 
կամ տևող հանցագործությունների դեպքում։

Օրինակ, խնդրահարույց կարող է լինել այն դեպքը, երբ անձը դատապարտվում է 
հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու համար (ՀՀ ՔրՕ 319-րդ հոդ. 1-ին մաս), 
և դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո միայն պարզվում է, որ նա կատարել է 
նաև սպանություն (ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ.) այդ կազմակերպությանը մասնակցելու ընթացքում։ 
Այստեղ հարց է ծագում, թե արդյոք կրկին դատվելու արգելքի սկզբունքը բացառում է նրա 
նկատմամբ սպանության մասով քրեական հետապնդումը։

Հարցին ճիշտ պատասխանելու համար կարևոր է, թե արդյոք հանցավոր կազմակերպու-
թյանը մասնակցելն ու այդ ընթացքում սպանություն կատարելը մեկ դատավարական արարք 
են։ Գերմանական դատական պրակտիկան նախկինում կարծում էր, որ այստեղ առկա է 
մեկ արարք ինչպես նյութական, այնպես էլ դատավարական իմաստով, ուստի գործում է ne 
bis in idem սկզբունքը. սպանության համար անձին դատապարտելը բացառվում է28: Ավելի 
ուշ Գերմանիայի Դաշնային գերագույն դատարանը թեև հանցավոր կազմակերպությանը 
մասնակցելու և սպանության միջև շարունակում էր տեսնել իդեալական համակցություն, 
բայց՝ երկու արարք դատավարական իմաստով29: Այս այսպես կոչված դատավարական 
լուծմանը մինչև այսօր հետևում է գիտական գրականության մի մասը30: Նորագույն դատական 
պրակտիկան, հակառակը, առաջարկում է նյութաիրավական լուծում, ըստ որի՝ հանցավոր 
կազմակերպությանը մասնակցելու և այդ ընթացքում մեկ այլ հանցանք կատարելու միջև 
առկա է ռեալ համակցություն, ուստի՝ երկու արարք դատավարական իմաստով31:

բբ) Տևող հանցագործությունները
Տևող հանցագործությունների ներքո հասկացվում են այնպիսիք, որոնց դեպքում 

օրենքով նկարագրված արարքի կատարմամբ առաջացած վիճակը պահպանվում է տևական 
ժամանակ։ Տևող հանցագործությունը դադարում է այդ վիճակն առաջանալով և ավարտվում 
է այդ վիճակի վերացմամբ32 (տե՛ս տևող հանցագործության դժվար հասկանալի սահմանումը 
ՀՀ ՔրՕ 3-րդ հոդ. 24-րդ կետում)։ Տևող հանցագործությունների (օր.՝ տրանսպորտային 
միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից հարբած վիճակում տրանսպորտային 
միջոց վարելու (ՀՀ ՔրՕ 344-րդ հոդ. 1-ին մաս), ապօրինի կերպով զենք պահելու կամ 
կրելու (ՀՀ ՔրՕ 335-րդ հոդ. 1-ին մաս)) դեպքում տրամաբանական է այդ ընթացքում 
կատարված մեկ այլ հանցագործության հետ իդեալական համակցությունը։ Բայց տևող 
հանցագործությունների առնչությամբ նույնպես գերմանական դատական պրակտիկան 
այսօր ընդունում է ռեալ համակացության առկայություն, երբ բացի միաժամանակությունից 
հանցագործությունների միջև ոչ մի ներքին կապ չկա33: Այդ պատճառով արդյունքում պետք է 
ելնել երկու դատավարական արարքի առկայությունից34: Հակառակը, եթե մեկն ապօրինաբար 
թմրանյութեր է պահում մոտը ու հետո թմրանյութերի բացահայտումը խոչընդոտելու համար 
մարմնական վնասվածք հասցնում ուրիշին, ապա առկա է ներքին պայմանական կապ երկու 

28 RGSt 70, 26 (30 f.).
29 BGHSt 29, 288 (293 f.); 48, 153 (161).
30 Beulke/Swoboda, StrafProzR, 2020, Rn. 792.
31 BGHSt, NJW 2019, 1470 (1471); NJW 2016, 657; նաև Puppe, JZ 2016, 473 (480); NK-StGB/Puppe, 2017, § 52 Rn. 48.
32 Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2021, § 10 Rn. 20.
33 BGH, NStZ 2004, 694 (695); OLG Celle, BeckRS 2020, 20281; OLG Zweibrücken, BeckRS 2017, 129151.
34 BGHSt, NJW 2019, 1470 (1471); NJW 2016, 657 (659); OLG Celle, BeckRS 2020, 20281.
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հանցագործությունների միջև։ Այստեղ առկա է մեկ արարք նյութական ու, հետևաբար, նաև 
դատավարական իմաստով35:

Եթե հետևենք Գերմանիայի Գերագույն դատարանի նյութաիրավական լուծմանը, 
ապա հանցավոր կազմակերպությունների հետ կապված և տևող հանցագործությունների 
դեպքում նույնպես հարցը լուծվում է վերոհիշյալ ընդհանուր բանաձևով, այնպես որ վերևի 
օրինակում անձը հետո կարող է դատապարտվել նաև սպանության համար, քանի որ երկու 
հանցագործությունները գտնվում են ռեալ համակցության մեջ։

գգ) Անբնական մասնատումը
Ընդհանուր այն կանոնից, ըստ որի՝ ռեալ համակցության դեպքում, որպես կանոն, 

առկա են նաև մի քանի ինքնուրույն արարքներ դատավարական իմաստով, կարող են 
կրկին շեղումներ լինել, երբ նյութական իրավունքի նկատառումներով պետք է ելնել ռեալ 
համակցության առկայությունից, բայց տեղի ունեցածը, այնուամենայնիվ, հանդես է գալիս 
իբրև մեկ միասնական պատմական իրադարձություն, ուստի պիտի գնահատվի իբրև մեկ 
արարք դատավարական իմաստով։

Օրինակ։ Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից մեքենա 
վարելիս հարբածության պատճառով տեղի է ունենում բախում մի հեծանվորդի հետ, որն 
անզգայացած վիճակում մնում է գետնին ընկած (արարքի որակումը՝ ՀՀ ՔրՕ 342-րդ հոդ. 
1-ին մաս, 344-րդ հոդ. 1-ին մաս, 53-րդ հոդ. 1-ին մասի 1-ին տարբերակ = իդեալական 
համակցություն)։ Վարորդը մի պահ կանգ է առնում, բայց նորից շարունակում է երթը, որպեսզի 
ոչ ոք չտեսնի, որ ինքը կապ ունի վթարի հետ։ Նա այդ պահին հնարավոր է համարում, որ շտապ 
բուժօգնություն չկանչելու դեպքում հեծանվորդը կմահանա, բայց վերջին հաշվով համաձայն է 
դրան։ Հեծանվորդը, սակայն, չի մահանում, քանի որ անցորդները փրկում են նրան (արարքի 
որակումը՝ ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մաս, 44-րդ հոդ. 1-ին մաս, 18-րդ հոդ. 2-րդ մաս, 344-րդ 
հոդ. 1-ին մաս, 53-րդ հոդ. 1-ին մասի 1-ին տարբերակ = իդեալական համակցություն)։ Հիմա 
ուշադրություն. թեև մինչև կանգ առնելը կատարված հանցանքները36 վթարից հետո կանգ 
առնելու (= ժամանակավոր դադարի) ու դրանից հետո երթը շարունակելու վերաբերյալ նոր 
դիտավորություն ձևավորելու պատճառով ՀՀ ՔրՕ 53-րդ հոդ. 1-ին մասի 2րդ տարբերակի 
ուժով երթը շարունակելուց հետո կատարված հանցանքների37 հետ գտնվում են ռեալ 
համակցության մեջ, բայց առկա է միայն մեկ արարք դատավարական իմաստով (բարդ միտք 
է, խնդրում եմ նորից կարդա)։ Վթարը և դրանից հետո երթը շարունակելը մեկ միասնական 
պատմական իրադարձություն են, որոնք նաև, ըստ տեղի ու ժամանակի են գտնվում սերտ 
կապի մեջ, ու էապես վերաբերում են նույն իրավական բարիքին (հեծանվորդին), ուստի երկու 
խումբ հանցագործություններին իրավական գնահատական տալը տարբեր վարույթներում 
կնշանակի դրանց արհեստական մասնատում։

Նույնը վերաբերում է այն դեպքին, երբ մեղադրյալը հրկիզում է գույքը՝ դրա վնասվածքի 
դիմաց խարդախությամբ ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով38:

35 OLG Celle, BeckRS 2020, 20281.
36 ՀՀ ՔրՕ 342-րդ հոդ. 1-ին մասը (ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովող կանոնները 
խախտելը, որը մարդու առողջությանն անզգուշությամբ պատճառել է ծանր վնաս) և 344-րդ հոդ. 1-ին մասը 
(տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից հարբած վիճակում տրանսպորտային միջոց 
վարելը)։
37 ՀՀ ՔրՕ 155-րդ հոդ. 1-ին մասը, 44-րդ հոդ. 1-ին մասը, 18-րդ հոդ. 2-րդ մասը (անգործությամբ սպանության 
փորձը) և 344-րդ հոդ. 1-ին մասը (տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից հարբած 
վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը)։
38 BGH, wistra 2002, 154 (155); StV 2007, 286 (287); Beulke/Swoboda, StrafProzR, 2020, Rn. 789.
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Բերված օրինակներում առկա է բացառություն ընդհանուր այն կանոնից, ըստ որի՝ ռեալ 
համակցության դեպքում, որպես կանոն, առկա են նաև մի քանի ինքնուրույն արարքներ 
դատավարական իմաստով։ Օրինակներում առկա է միայն մեկ արարք դատավարական 
իմաստով, թեև նյութական իրավունքի տեսանկյունից ունենք ռեալ համակցություն։

2. Ներառված արարքները
ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասը պարզապես պահանջում է անձին կրկին չդատել նույն 

արարքի համար։ ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասը պահանջում է անձին կրկին չդատել կամ 
չպատժել միայն այն արարքի համար, «որի համար նա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 
արդարացվել կամ դատապարտվել է»։

ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասի տեքստից ակնհայտ է, որ դրանում ամրագրված ne bis 
in idem սկզբունքը ներառում է միայն հանցագործությունները, այսինքն՝ այն արարքները, 
որոնք նախատեսված են ՀՀ ՔրՕ-ում, քանի որ միայն այդ արարքների համար անձը կարող 
է դատապարտվել կամ արդարացվել դատավճռով։ Ուստի ներառված չեն կարգապահական 
կամ մասնագիտականիրավական սանկցիաները39, օրինակ՝ գործատուի կողմից հանցագոր-
ծության կապակցությամբ պետական ծառայողների և զինվորների նկատմամբ կիրառվող 
սանկցիաները կամ փաստաբանների նկատմամբ կիրառվող սանկցիաները՝ ըստ նրանց 
մասնագիտական իրավունքի նորմերի (տես ՀՀ ՓաստՕ 39.9-րդ հոդ.)։ Այդ տույժերը չեն 
խոչընդոտում նույն արարքի համար անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն։

Նույնը վերաբերում է նաև վարչական իրավախախտումների համար նշանակված 
տույժերին։ Հետևաբար, մի արարքի համար վարչական տույժ նշանակելը չի բացառում 
հետագայում այդ նույն արարքի համար քրեական պատասխանատվությունը։

Ասվածը կոնկրետացված է ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 6-րդ մասում, ըստ որի՝ նույն արարքի 
համար անձի նկատմամբ վարչական կամ կարգապահական պատասխանատվության` 
պատժին համարժեք միջոց կիրառված լինելու դեպքում նրա նկատմամբ քրեական պատիժ 
նշանակելիս այդ միջոցը պետք է վերացվի և հաշվի առնվի պատիժ նշանակելիս:

3. Կրկին դատվելը
ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասն արգելում է կրկին «դատվելը», իսկ ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ 

հոդ. 1-ին մասը՝ կրկին «դատվելը» կամ «պատժվելը»։ Դա նշանակում է, որ բացառված է ոչ 
միայն նույն արարքի համար անձի նկատմամբ պատիժ նշանակելը, այլ նաև ցանկացած նոր 
հետապնդումը. արդեն իսկ արգելված է նորից քրեական հետապնդում հարուցելը (ՀՀ ՔրԴՕ 
12-րդ հոդ. 1-ին մաս. «Քրեական հետապնդում չպետք է հարուցվի…»)։ Այսպիսով, նշված 
նորմերը կրկնակի պատժման արգելքի կողքին ամրագրում են նաև կրկնակի հետապնդման 
արգելք։

Այս արգելափակիչ ներգործության համար որոշիչ է, թե արդյոք դատարանի որոշմամբ 
ապահովվել է գործի հանգամանքների պարզաբանման նվազագույն մակարդակը պետության՝ 
հանցագործությունները պատժելու պահանջի իրավունքի տեսանկյունից40: Որ գործի 
հանգամանքները բավարար չափով պարզաբանվել են, բխում է, նախ, օրինական ուժի մեջ 
մտած դատավճռից. ինչպես մեղադրական, այնպես էլ արդարացման դատավճռի հետևանքն 
ամբողջական արգելափակիչ ներգործությունն է (ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մաս)։

39 Մասնագիտական իրավունքի համար տե՛ս BVerfG, NJW 1970, 507 (508 ff.), կարգապահական իրավունքի համար 
տե՛ս BVerfG, NJW 1967, 1654 (1655 f.); Kment in Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 103 Rn. 99; տարբերակելով՝ 
Nolte/Aust in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 2018, Art. 103 Rn. 214.
40 Nolte/Aust in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 2018, Art. 103 Rn. 216; BeckOK GG/Radtke, 50. Ed. 2022, Art. 103 Rn. 
45.
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Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներից, բացի ne bis in idem սկզբունքը, ներառում է 
նաև քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 
օրինական ուժի մեջ մտած որոշումները (ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 2-րդ մաս)։ Նման որոշումների 
առկայությունը բացառում է քրեական հետապնդումը նորոգելը։

Այնուհետև ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 4-րդ մասը կոնկրետացնում է, որ օրինական ուժի 
մեջ չմտած դատական ակտերի (1-ին կետ), ինչպես նաև հիմնարար խախտման կամ նոր 
հանգամանքի կամ նոր ի հայտ եկած հանգամանքի հիմքով օրինական ուժի մեջ մտած 
դատական ակտերի (2-րդ կետ) վերանայումը չի համարվում կրկին դատվել։

ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 4-րդ մասի 1-ին կետի դրույթը սկզբունքորեն ավելորդ է, որովհետև 
եթե քրեական գործի վարույթը շարունակվում է ժամանակին բերված վերաքննիչ կամ 
վճռաբեկ բողոքի հիման վրա, ապա ինքնին հասկանալի է, որ խոսքը դեռ նույն քրեական 
վարույթի մասին է։ 2-րդ կետի դրույթը, որն ամրագրված է նաև ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 2-րդ 
մասում, նախատեսում է ne bis in idem սկզբունքին ներհատուկ սահմանափակում, որն այս 
դեպքում արդեն, հակառակը, առաջնություն է տալիս նյութական արդարությանը՝ ի վնաս 
իրավական անվտանգության. գործի վերանայումն ի վնաս մեղադրյալի թեև միջամտություն 
է նույն արարքի համար կրկին չդատվելու իրավունքի նկատմամբ, բայց այդ միջամտությունն 
արդարացված է։

Ավելին, դատախազությունն իրավունք ունի արդարացման դատավճռից հետո նույն 
արարքի առնչությամբ շարունակելու իր ուսումնասիրությունները, եթե նա դրանով ցանկանում 
է հող նախապատրաստել գործի վերանայման համար41:

IV. Սկզբունքի նշանակությունը ՄԻԵԴի պրակտիկայում
ՄԻԵԿ-ին կից 7-րդ արձանագրության 4-րդ հոդ. 1-ին մասի համաձայն՝ ոչ ոք չպետք է 

միևնույն պետության իրավազորության շրջանակում երկրորդ անգամ դատվի կամ քրեական 
դատավարության կարգով պատժվի այն հանցագործության կապակցությամբ, որի համար 
նա արդեն վերջնականապես արդարացվել է կամ դատապարտվել այդ պետության օրենքին 
և քրեական դատավարությանը համապատասխան։

Ինչպես ցույց է տալիս համեմատությունը, ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 1-ին մասի տեքստը 7-րդ 
արձ. 4-րդ հոդ. 1-ին մասի գրեթե բառացի վերարտադրությունն է։

Ստորև ներկայացվում են սկզբունքի կոնվենցիոն նախապայմանները։
1. Հանցագործությունը
Կոնվենցիայի իմաստով կրկին չդատվելու իրավունքը վերաբերում է հանցագործություն

ներին («Ոչ ոք չպետք է … երկրորդ անգամ դատվի … այն հանցագործության 
կապակցությամբ…»)։ 

Թեև 7-րդ արձ. 4-րդ հոդ. 1-ին մասում գործածվում է նույն հասկացությունը, ինչ 
Կոնվենցիային 7-րդ հոդվածում («criminal offence» / «infraction»), բայց այն 7-րդ արձ. 4-րդ 
հոդ. 1-ին մասում ունի դատավարական, Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի հետ ոչ նույնական 
բովանդակություն42:

ՄԻԵԴ-ի պրակտիկան սկզբում միասնական չէր «նույն հանցագործություն» հասկացության 
առնչությամբ։ Զոլոտուխինի գործով 2009 թ. փետրվարի 10-ի իր առանցքային որոշմամբ 
ՄԻԵԴ-ը ներդաշնակեցնում է իր նախկին մոտեցումները և որոշում, որ որոշիչ պիտի լինի 
բացառապես այն հարցը, թե արդյոք երկրորդ քրեական դատավարությունը վերաբերում է նույն 

41 ՄԻԵՀ 17.5.1995 – 19341/92 – Jorma.
42 Kadelbach in Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG Konkordanzkommentar, 2013, Kap. 29. Rn. 16.
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կամ էականորեն նման փաստերին։43 Կրկին դատվելու կամ պատժվելու արգելքի սկզբունքը, 
ըստ այդմ, խախտվում է արդեն այն ժամանակ, երբ նոր հետապնդումը տեղի է ունենում նույն 
կամ էականորեն նման փաստական հանգամանքների հիման վրա, որոնք վերաբերում են 
նույն մեղադրյալին և, ըստ կատարման տեղի ու ժամանակի, կապված են միմյանց հետ44: 
Հետևաբար, կարևոր են միայն փաստերը, այլ ոչ թե դրանց իրավական գնահատականը։ 
Այսպիսով, ՄԻԵԴ-ը նույնպես շեշտը դնում է դատավարական արարքի հասկացության վրա, 
որի ներքո հասկանում է պատմական մի իրադարձություն, որին վերաբերում են մեղադրական 
եզրակացությունն ու քրեական գործի վարույթն ստանձնելու մասին դատարանի որոշումը, և 
որի շրջանակում մեղադրյալը՝ որպես կատարող կամ հանցակից, ենթադրաբար իրականացրել 
է մեկ կամ մի քանի հանցակազմեր45:

Օրինակ, ՄԻԵՀ-ը մի գործով արձանագրել է 7-րդ արձ. 4-րդ հոդվածի խախտում, 
որում մեղադրյալները մի ամառային տոնակատարության ժամանակ խուլիգանական 
գործողություններ էին կատարել ու հետո հարձակվել այդ պատճառով ժամանած ոստիկանների 
վրա ու վիրավորել նրանց։ Դատարանի կողմից պետական իշխանության ներկայացուցչին 
դիմադրելու հոդվածով (ավստր. ՔրՕ § 269) դատապարտվելուց հետո նրանց նկատմամբ 
«հանրային վայրում հասարակական կարգը խախտելու» համար նշանակված վարչական 
տույժը ՄԻԵՀ-ը համարել է Կոնվենցիայի խախտում46:

Քանի որ 7-րդ արձ.-ը պարտադիր է ՀՀ-ի համար, ուստի հայկական իրավունքի նորմերի՝ 
ՄԻԵԴ-ի այս մոտեցումից շեղվող մեկնաբանությունն ու կիրառումը հակակոնվենցիոն են։ Դա 
նշանակում է, որ ներպետական իրավունքում ՀՀ Սահմ. 68-րդ հոդ. 1-ին մասի և ՀՀ ՔրԴՕ 
25-րդ հոդ. 1-ին մասի դրույթները պարտադիր պետք է մեկնաբանվեն ու կիրառվեն ՄԻԵԴ-ի 
մոտեցմանը համահունչ, այն է՝ այդ նորմերում գործածվող «արարք» հասկացությունը պետք 
է մեկնաբանել ու կիրառել դատավարական արարքի իմաստով։ Հետևաբար, հայկական 
իրավական պրակտիկան կրկին դատվելու արգելքի սկզբունքի կիրառման մասով հիմնովին 
սխալ է ու պիտի ուղղվի։

2. Վերջնական արդարացումը կամ դատապարտումը
Այս նախապայմանի համար անկարևոր է, թե արդյոք պատիժը նշանակել է դատարանը։ 

Նաև վարչական մարմնի կողմից սանկցիա նշանակելը կարող է լինել դատապարտում 
կոնվենցիայի իմաստով47: Սա ՄԻԵԿ-ի 7-րդ հոդվածի վերաբերյալ դատական պրակտիկայի 
հետևանքն է, ըստ որի՝ թեև վարչական իրավախախտումներն ու հանցագործություններն 
սկզբունքորեն միմյանցից տարանջատվում են, բայց դա արվում է ՄԻԵԴ-ի մշակած սեփական 
չափանիշներով։ Ըստ այդմ՝ ծագում է այն հարցը, թե արդյոք վարչական տույժերը նշանակում 
են դատապարտում 7-րդ արձ. 4-րդ հոդ 1-ին մասի իմաստով։ ՄԻԵԴ-ի պրակտիկան, որի 
ուրվագծերը դեռ այդքան էլ հստակ չեն, ամեն դեպքում վարչական իրավախախտումների 

43 ՄԻԵԴ 10.2.2009 (Մեծ պալատ) – 14939/03 Rn. 82 f. – Zolotukhin. Տես նաև Karakosta, RTDH 19 (2008), 25; Mock, 
Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de l’identité des faits, RTDH 20 (2009), 867; Garin, Non bis in idem et 
Convention européenne des droits de l’homme, RTDH 2016, 395 (416 ff.)։
44 ՄԻԵԴ 11.12.2012 – 3653/05 Rn. 156 ff. – Asadbeyli; ՄԻԵԴ 4.3.2014 – 18640/10 Rn. 219 ff. – Grande Stevens; 
ՄԻԵԴ 27.5.2014 (Մեծ պալատ) – 4455/10 Rn. 114 – Marguš; ՄԻԵԴ 19.12.2017 – 78477/11 Rn. 81 ff. – Ramda; ՄԻԵԴ 
6.6.2019 – 47342/14 Rn. 44 – Nodet; ՄԻԵԴ 8.7.2019 (Մեծ պալատ) – 54012/10 Rn. 67 – Mihalache; ՄԻԵԴ 8.10.2019 
– 72051/17 Rn. 55 ff. – Korneyeva.
45 Karpenstein/Mayer/Sinner, 2022, ZP VII Art. 4 Rn. 10.
46 ՄԻԵՀ 1996 – 22541/93 – Achberger.
47 Տես ՄԻԵԴ 23.10.1995 – 15963/90, A 328-C – Gradinger; – 73661/01, Rep.2005-XIII – Nilsson (վարորդական 
իրավունքից զրկում)։
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համար նշանակված տույժերը բավական մեծ ծավալով հավասարեցնում է դատապարտմանը48, 
ինչը հայկական իրավաընկալմանը չի համապատասխանում։ Կանխարգելիչ միջոցառումները, 
օրինակ՝ վարորդական իրավունքի կասեցումը, հակառակը, ոչ մի պարագայում49 չեն կարող 
բացառել հետագա դատապարտումը։

Արդարացումը նույնպես բացառում է ապագա քրեական հետապնդումները50: Այն հարցը, 
թե արդյոք գործի կարճումը պետք է հավասարեցնել արդարացմանը, ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայում 
մինչ օրս անպատասխան է մնացել51:

3. Կրկին հետապնդելը կամ դատելը
Թե արդյոք սանկցիան պետք է դիտել իբրև նոր դատապարտում, կախված է նրանից, 

թե արդյոք այն նշանակվում է նոր քրեական վարույթի շրջանակում։ Առաջին վարույթը 
պետք է ավարտված լինի վերջնական, օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ։ Վարույթն 
այն ժամանակ է վերջնական ավարտված, երբ որոշումն այլևս վիճարկման ենթակա չէ52: Եթե 
քրեական գործի վարույթը շարունակվում է ժամանակին բերված վերաքննիչ կամ վճռաբեկ 
բողոքի հիման վրա, ապա ինքնին հասկանալի է, որ խոսքը դեռ նույն վարույթի մասին է։ 
Այդ պատճառով ոչ մի խնդիր չկա, երբ վերադաս ատյանը վաղեմության ժամկետն անցած չի 
համարում այն հանցագործության առնչությամբ, որի համար մեղադրյալն ստորին ատյանում 
արդարացվել է վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ53:

Քրեական իրավունքի և վարչական իրավախախտումների իրավունքի հարաբերակցու-
թյունը ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայում ամբողջապես պարզաբանված չէ։ Մինչ այժմ ՄԻԵԴ-ը 
ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար նշանակված տույժերը 
գնահատել է իբրև դատապարտում54: Եթե նաև կոնվենցիայի մասշտաբներով առկա են 
վարչական իրավախախտումներ, որոնց համար արդեն տույժ է նշանակվել, ապա այդ տույժերը 
պետք է հաշվի առնվեն այն հանցագործությունների համար պատիժ նշանակելիս, որոնք այդ 
վարչական իրավախախտումների հետ միասին կազմում են մեկ արարք55: Հակառակը, եթե 
վարչական մարմնի կողմից նշանակվում է վարչական տույժ, և միաժամանակ դատարանի 
կողմից նշանակվում է պատիժ, ապա, ըստ ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայի, առկա է կրկնակի 
դատապարտում, եթե դատավճիռը հաշվի չի առնում վարչական տույժը56: Ընդ որում, 
անկարևոր է, թե ինչ հաջորդականությամբ են նշանակվել սանկցիաները57: ՄԻԵԴ-ի այս 
մոտեցումը հայ օրենսդիրն ամրագրել է ՀՀ ՔրԴՕ 25-րդ հոդ. 6-րդ մասում։

7-րդ արձ. 4-րդ հոդ. 1-ին մասի բնագիր տեքստերը կասկածի տեղ են թողնում այն 
հարցում, թե արդյոք այս սկզբունքը պաշտպանում է միայն կրկնակի պատժից, թե նաև 
բազմակի հետապնդումից։ Մինչ թվում է, թե անգլերեն տեքստը («no one shall be tried or 
punished») պահանջում է գործի դատական քննություն, ֆրանսերեն տեքստը («nul ne peut être 
poursuivi ou puni pénalement») թույլ է տալիս ավելի լայն մեկնաբանություն, որը ներառում է 
բազմակի հետապնդման արգելքը։ Բայց ՄԻԵԴ-ը պարզաբանել է, որ 7-րդ արձ. 4-րդ հոդ. 1-ին 

48 ՄԻԵԴ – 8544/79, A 73, § 53 – Öztürk; Schermers, Liber Amicorum Pierre Pescatore, 1987, 601 (602).
49 ՄԻԵԴ 1999 – 37211/97 – Mulot.
50 ՄԻԵԴ  29.5.2001 – 37950/97 Rn. 25– Fischer.
51 ՄԻԵԴ 2001 – 34941/97, § 3 – Unterguggenberger.
52 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 2021, § 24 Rn. 164.
53 ՄԻԵՀ 1992 – 17012/90, § 3 – J.A. v. Frankreich.
54 Kadelbach in Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG Konkordanzkommentar, 2013, Kap. 29. Rn. 14.
55 ՄԻԵԴ 30.7.1998 – 25711/94, Rep.1998-V, § 27 – de Oliveira.
56 ՄԻԵԴ – 25711/94, Rep.1998-V, §§ 27 f. – de Oliveira:
57 ՄԻԵԴ 2001 – 37950/97, §§ 25 ff. – Fischer:
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մասը ներառում է նաև կրկին քրեական հետապնդում հարուցելը58: Եթե միայն մեղադրական 
եզրակացությունը դատարան ներկայացնելուց հետո է պարզվում, որ մեղադրյալին մեղսագրվող 
արարքն արդեն եղել է ավարտված վարույթի առարկա, և դատարանն այդ պատճառով 
կարճում է վարույթը, ապա այդտեղ նույնպես չկա ne bis in idem սկզբունքի խախտում59:

Annotation. If it turns out that a final judgment is wrong, the question must be answered as to whether criminal 
proceedings can be initiated again. The answer results from the scope of substantive legal force of the judgment, which 
is also described by the term “ne bis in idem crimen judicetur”. In connection with this principle, it is explained how to 
react to such a procedural impediment in the different stages of the proceedings and which preconditions the principle 
ne bis in idem has. This includes in particular the existence of an act in the procedural sense. The concept of the “act” is 
an elementary building block in dealing with questions of criminal procedure. Accordingly, its procedural understanding 
is of central importance for the handling of criminal proceedings. For this reason, this article focuses on the importance 
of the procedural concept of the offence.

Аннотация. В данной статье анализируется важность процессуального понятия «деяние в смысле принципа 
ne bis in idem». Если выясняется, что окончательный судебный приговор ошибочен, необходимо ответить на 
вопрос, может ли вновь быть возбуждено уголовное преследование. Ответ на этот вопрос вытекает из объема 
материально-правовой силы приговора, которая также описывается термином «ne bis in idem crimen judicetur». 
В связи с этим принципом разъясняется, как реагировать на такое процессуальное препятствие на различных 
процессуальных стадиях и какие предпосылки имеет принцип ne bis in idem. Это включает, в частности, наличие 
деяния в процессуальном смысле. Понятие «деяние» является элементарным структурным элементом при рассмо-
трении вопросов уголовного процесса. Соответственно, его процессуальное понимание имеет центральное значе-
ние для ведения уголовного процесса.

Բանալի բառեր – կրկին դատվելու արգելք, դատավճռի նյութական օրինական ուժ, արարքը դատավարական 
իմաստով, մեղադրանքի սկզբունք։ 

Keywords: prohibition of double jeopardy, substantive legal force of the judgment, act in the procedural sense, the 
principle of accusation.

Ключевые слова։ запрет на повторное осуждение, материальноправовая сила приговора, деяние в           
процессуальном смысле, принцип обвинения.
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ.
ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ELECTORAL BODIES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA.
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

 Հայտ նի է, որ ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման գոր ծըն թա ցը զանգ վա-
ծային մի ջո ցա ռում է և, հետ ևա բար, պա հան ջում է է ա կան կազ մա կերպ չա կան ջան քեր ու 
նյու թա կան և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ներգ րա վում, ի նչն էլ հիմք է տա լիս պն դե լու, որ 
ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման հետ կապ ված ըն թա ցա կար գերն ու գոր-
ծըն թաց նե րը պետք է լի նեն խո րը և լայ նա ծա վալ ու սում ա սի րու թյուն նե րի ա ռար կա։ Քա նի որ 
ար դար ը նտ րու թյուն նե րի սկզ բուն քը՝ հա մընդ հա նուր, հա վա սար, ու ղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա-
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վուն քի հի ման վրա՝ գաղտ նի քվե ար կու թյամբ մի այն XX դա րի սկզ բում վերջ նա կա նա պես ամ-
րագր վեց ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րի կող մից, ու ս տի մինչև XX դա րի վեր ջն ը նտ-
րա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ը նտ րա կան կա ռա վար ման հար ցե րը հա մա կարգ-
ված գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռար կա չէ ին, ին չը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր 
ը նտ րա կան հա մա կար գե րի փո փո խե լի ու թյան ցածր մա կար դա կով։ Սա կայն ար դեն XX դա րի 
վեր ջում ձևա վոր վում է նոր գի տա կան ու ղ ղու թյուն՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի բնա գա վա ռում 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և կա ռա վար ման՝ որ պես պե տա կան կար գա վոր ման յու րա-
հա տուկ ու ղ ղու թյան ու սում ա սի րու թյու նը։ Նմա նօ րի նակ հե տաքրք րու թյու նը հիմ ա վոր վում 
է այն հան գա մանք նե րով, որ ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րու թյան ե րկր նե րում ը նտ րու թյուն նե-
րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման տար բեր ու ղի ներ են ը նտր վել, մի ա ժա մա նակ « հին» ժո-
ղովրդա վա րու թյուն նե րում հա ճա խա կի փո փոխ վում են ը նտ րա կան հա մա կար գե րը։ 

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Ն.Վ. Գրի շի նը, « պե տա կան ը նտ րա կան քա ղա քա կա նու թյունն 
ի րաց վում է կա ռա վար ման հա տուկ մար մին նե րի՝ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի մի ջո ցով, 
ա պա հով վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան կար գա վոր մամբ՝ ի րա վուն քի հա տուկ են թա ճյու ղի՝ 
ը նտ րա կան ի րա վուն քի շր ջա նա կում, են թադ րում է յու րօ րի նակ քա ղա քա կան ռազ մա վա-
րու թյուն ներ և կա ռա վար չա կան տեխ նո լո գի ա ներ»1։ Սա կայն նշ ված հար ցե րի ման րա մասն 
ուսում ա սի րու թյուն նե րը նոր են սկիզբ առ նում։

Ձ ևա վոր վող գի տա կան նոր ու ղ ղու թյու նը գտն վում է քա ղա քա գի տու թյան, պե տա կան կա-
ռա վար ման և հան րային ի րա վուն քի հատ ման գծում։ Նշ ված ո լոր տում մեծ ներդ րում են կա-
տա րել Ս.Ա. Ա վա գյա նը, Ն.Վ. Գրի շի նը2, Ռ. Լո պես-Պին տո րը3, Շ. Մո զա ֆա րը և Ա. Շեն դե րը4, 
Ջ. Հարթ լի նը, Ջ. Մք քոյը, Թ. Մուս տիլ լոն5, Ռ. Պաս տո րը6, Ա.Դ. Քե րի մո վը և այ լոք։ Հայ րե-
նա կան գի տա կան շր ջա նա կում պե տա կան ը նտ րա կան քա ղա քա կա նու թյան և ը նտ րա կան 
կա ռա վար ման հար ցե րին ան դրա դար ձել են այն պի սի գիտ նա կան ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ Ն. Այ-
վա զյա նը, Վ. Այ վա զյա նը, Գ. Դա նի ե լյա նը, Ֆ. Թո խյա նը, Հ. Թով մա սյա նը, Հ. Հա կո բյա նը, Լ. 
Հա կո բյա նը, Ա. Հա րու թյու նյա նը, Գ. Հա րու թյու նյա նը և այ լոք։

ՀՀ օ րենսդ րու թյան ու սում ա սի րու թյան ար դյուն քում կա րող ե նք պն դել, որ ը նտ րու թյուն-
նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման գլ խա վոր պա տաս խա նա տուն Կենտ րո  նա կան ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղովն է (այ սու հետ՝ նաև ԿԸՀ), քա նի որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծում է ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի մի աս նա կան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ և Կենտ-
րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն է գլ խա վո րում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի հա-
մա կար գը։ Սա կայն փաստ է, որ ոչ մի այն ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն երն են ներգ րավ ված 
ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման գոր ծըն թա ցում։ Բազ մա թիվ պե տա կան, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, պաշ տո նա տար ան ձինք և կազ մա կեր պու թյուն-

1 Մանրամասն տես՝ Гришин Н. В., Государственная электоральная политика: предметная область нового научного 
направления // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014, N 3 (40), с. 72, հղում ըստ՝ https://kaspy.
asu.edu.ru/files/3(40)/71-83.pdf
2 Гришин Н. В., Государственная электоральная политика: предметная область нового научного направления // 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014, N 3 (40), с. 71-82, հղում ըստ՝ https://kaspy.asu.edu.ru/
files/3(40)/71-83.pdf (02.11.2021թ.)
3 LօpezPintor R. Electoral Bodies as Institutions of Governance / R. Lօpez-Pintor. – NewYork : United Nations Development 
Programme Publ., 2000.
4 Mozaffar Sh. Schedler A. The Comparative Study of Electoral Governance / Sh. Mozaffar, A. Schedler// International 
Political Science Review. – 2002. – Vol. 23, no. 1, p. 5–27.
5 Hartlyn J. Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America / J. Hartlyn, 
J. McCoy, T. Mustillo // Comparative Political Studies. – January, 2008. –Vol. 41, p. 73–98.
6 Robert A. Pastor, The role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy and Research, 
6 Journal of Democratization 4 (1999)
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ներ ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի այս կամ այն մի ջո-
ցա ռում ա պա հո վե լու կամ ի րա կա նաց նե լու հար ցում։ Ե թե ման րակր կիտ ան դրա դարձ կա-
տա րենք ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի, ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մի ջո-
ցա ռում ե րի ո ղջ ցան կին, ու սում ա սի րենք ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րը և դրանց 
ու ղեկ ցող աշ խա տանք նե րը, ա պա կփաս տենք, որ ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ մանն ու 
ան ցկաց մանն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում են ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րը, հա մայն քի ղե-
կա վար նե րը, ոս տի կա նու թյու նը (հատ կա պես՝ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի 
վար չու թյու նը), Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի հանձ նա ժո ղո վը, մարզ պետ նե րը, գո վազ դա-
յին վա հա նակ նե րը տնօ րի նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը և այլ սուբյեկտ ներ։ Հարց է ծա գում. 
ա րդյո՞ք թվարկ ված բո լոր սուբյեկտ նե րը կա րող են հա մար վել ը նտ րա կան մար մին ներ։

 Հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել այն չա փա նիշ նե րը, 
ո րոնց հաշ վառ մամբ այս կամ այն սուբյեկ տը կա րող է հա մար վել ը նտ րա կան մար մին։ Այս պես, 
մեր գնա հատ մամբ, «ընտ րա կան», կամ այլ կերպ ա սած՝ «ընտ րու թյուն նե րը կազ մա կեր պող և 
ան ցկաց նող», մար մի նը կա րող է ըն կալ վել լայն և նեղ ի մաս տով։ Լայն ի մաս տով «ընտ րա կան 
մար մին» կա րող են հա մար վել ը նտ րա կան ին դուստ րի ա յում ը նդ գրկ ված այն սուբյեկտ նե րը.

1) ո րոնց գոր ծու նե ու թյունն ու ղղ ված է ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի մեկ նարկ մա նը, կազ մա-
կերպ մա նը, ան ցկաց մա նը, ա պա հով մա նը կամ ար դյունք նե րի կի րառ մա նը,

2) ո րոնք, չնա յած բուն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցին ու ղղ ված գոր ծու նե ու թյուն չեն ի րա կա-
նաց նում, սա կայն, թե կուզ կար ճա ժամ կետ, ի րա կա նաց նում են այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն, 
ա ռանց ո րի ը նտ րա կան գոր ծըն թացն ամ բող ջու թյամբ կամ որ ևէ փու լի, մի ջո ցառ ման մա սով՝ 
կա րող է խա թար վել կամ վտանգ վել,

3)  ո րոնք վե րահս կո ղու թյուն են ի րա կա նաց նում ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և 
անցկաց ման նկատ մամբ,

4) ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է ան մի ջա կա նո րեն ազ դել ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք-
նե րի վրա կամ կա րող է իր ար տա ցո լու մը ստա նալ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րում,

5) ո րոնք ի րա վա սու են գնա հա տե լու ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը և դրա նով պայ մա-
նա վոր ված ո րո շում եր ըն դու նե լու։ 

Այս պի սով, ել նե լով վե րոն շյա լի զուտ կի րա ռա կան բնույ թից, հիմ վե լով ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսդ րու թյան վրա և հաշ վի առ նե լով ԿԸՀ-ի կող մից յու րա քան չյուր ը նտ րու թյան ըն թաց քում 
կազմ վող և հրա պա րակ վող՝ ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման հիմ ա-
կան մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նա կա ցույ ցը՝ հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել ը նտ րա կան գոր-
ծըն թա ցի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը և այն ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րին.

ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԺՈ ՂՈ ՎԻ 
ԸՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ Ի ՆՔ ՆԱ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ  ԸՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. Ընտ րու թյուն նե րի նշա-
նա կում

ՀՀ նա խա գա հը Մարզ պե տը կամ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 
(որոշ դեպ քե րում՝ ԿԸՀ)

2. Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե-
րի կազ մում

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, ՀՀ ՊՆ, ԱԱԾ, 
ՀՀ Ա ԳՆ, քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րի ղե կա վար ներ, ձեր-
բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի 
ղե կա վար, ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան, 
ստա ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյան 
ղե կա վար

ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան
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3. Ընտ րա կան տե ղա մա-
սե րի կազ մա վո րում

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը՝ հա մայն քի 
ղե կա վա րի և ը նտ րա տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  ան դա-
մի մաս նակ ցու թյամբ

ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը՝ հա մայն քի ղե կա-
վա րի և ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի  ան դա մի մաս նակ ցու-
թյամբ

4. Տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րի սահ մա նու մը

Հա մայն քի ղե կա վար նե րը, ը նտ րա-
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի  հաս տատ մամբ 

Հա մայն քի ղե կա վար նե րը, ը նտ րա տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  հաս-
տատ մամբ

5. Կու սակ ցու թյուն նե րի, 
կու  սակ ցու  թյուն նե րի 
դա շինք նե րի, թեկ նա-
ծու նե րի գրան ցում

ԿԸՀ ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն եր

6. Կու սակ ցու թյուն նե րի, 
կու  սակ ցու  թյուն նե րի 
դա շինք  նե րի, թեկ նա ծու-
նե րի կող  մից նա խընտ-
րա կան քա  րոզ չու թյան 
ի րա կա նաց ման հա մար 
հա վա սար պայ ման նե րի 
ա պա հո վում

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով ներ, Հե ռուս տա-
տե սու թյան և ռա դի ոյի հանձ նա ժո-
ղով, Հան րային ռա դի ո, Հան րային 
հե ռուս տա տե սու թյուն, վեր գետ նյա 
ե թե րային հե ռար ձա կում ի րա կա-
նաց նող ներ, ար տա քին գո վազ-
դային վա հա նակ նե րը տնօ րի նող 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, հա մայն քի 
ղե կա վար ներ, մարզ պետ ներ 

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա  կան 
հանձ նա ժո ղով ներ, Հե ռուս  տա  տե սու թյան և 
ռա դի ոյի հանձ  նա ժո ղով, Հան րային ռա դի ո, 
Հան րա յին հե ռուս տա տե սու  թյուն, վեր գետ-
նյա ե թե րա յին հե ռար   ձա կում ի րա կա նաց -
նող ներ, ՀՀ-ո ւմ հիմ նա դր ված հան րա յին 
մուլ տիպ լեք սի սլո թի օգ տա գործ ման լի ցեն-
զի ա ու նե ցող հե ռար ձա կող ներ, ար տա քին 
գո վազ  դա յին վա հա նակ նե րը տնօ րի նող 
կազ  մա կեր պու թյուն  ներ, հա  մայն քի ղե կա-
վար ներ, մարզ պետ ներ

7. Նա խընտ րա կան քա-
րոզ չու թյան ֆի նան սա-
վոր ման վե րահս կո ղու-
թյունն ու հս կո ղու թյու նը

Եր ևա նում և հան րա պե տու թյան բո-
լոր մար զե րում մաս նա ճյուղ ու նե ցող 
ա ռևտ րային բան կե րը (նախ կի նում 
՝ նաև ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը), 
Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու-
թյու նը 

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը, Եր ևա նում և 
հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րում մաս-
նա ճյուղ ու նե ցող ա ռևտ րային բան կե րը, 
Վե րահս կիչ-վեր ստու գիչ ծա ռա յու թյու նը

8. Տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղովն ե րի 
կազ մա վո րու մը

ԱԺ-ու մ խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու-
սակ ցու թյուն նե րը (դա շինք նե րը) և 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն ե րը

ԱԺ-ու մ խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու-
թյուն նե րը (դա շինք նե րը) և ը նտ րա տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րը

9. Ք վե ար կու թյան նա խա-
պատ րաս տում

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային և տե-
ղա մա սա յին ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղովն եր, հա մայն քի ղե կա վար ներ, 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե-
րի ղե կա վար ներ

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային և տե ղա մա-
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն եր, հա-
մայն քի ղե կա վար ներ

10. ք վե ար կու թյան կազ մա-
կեր   պու մը, ան ցկա ցու մը, 
ար    դյունք նե րի ամ փո-
փու մը

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղովն եր

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
ներ

11. Է լեկտ րո նային քվե ար-
կու թյան կազ մա կեր պու-
մը, ան ցկա ցու մը, ար-
դյունք նե րի ամ փո փու մը

ԿԸՀ

-

12. Ընտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րի ամ փո փում

ԿԸՀ ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն եր

13. Դի մում նե րի, բո ղոք նե րի 
քն նար կում, ը նտ րա կան 
վե ճե րի լու ծում

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով ներ, ՀՀ վար չա-
կան դա տա րան, ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րան

ԿԸՀ, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով ներ, ՀՀ վար չա կան դա տա-
րան
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14. Ընտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք   նե րի վե րա նա-
յում (ան   վա վեր ճա նա-
չել, չկա յա   ցած ճա նա չել, 
ե րկ րորդ փուլ ան ցկաց-
նել, վե րա քվե  ար կու-
թյուն նշա նա կել և այլն)

ԿԸՀ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան

ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղովն եր, ՀՀ վար չա կան դա տա րան

Սույն ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված բո լոր սուբյեկտ նե րը հա մա պա տաս խա նում են վե րը 
նշված չա փա նիշ նե րին և լայն ա ռու մով ը նտ րա կան մար մին ներ ե ն։ Հե տաքրք րա կանն այն է, 
որ թվարկ ված սուբյեկտ նե րի ցան կում նե րառ ված են նաև մաս նա վոր ի րա վուն քի սուբյեկտ-
ներ, ո րոնք հան րային կա ռա վար մա նը սո վո րա բար չեն ա ռնչ վում։

 Սա կայն նեղ ա ռու մով ը նտ րա կան մար մին ներ կա րող են հա մար վել մի այն այն պի սիք, 
ո րոնց գոր ծու նե ու թյունն ար տա ցոլ վում է ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում և ան մի ջա կա նո րեն նե-
րազ դում ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման վրա։

 Վե րը նշ ված ը նտ րա կան մար մին նե րի ցան կում նե րառ ված սուբյեկտ նե րը տար բեր ծա վա-
լով են ը նդ գրկ ված ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում և վե րը թվարկ ված չա փա նիշ նե րի շրջա-
նակ նե րում ի րա կա նաց նում են այս կամ այն տե սա կի գոր ծու նե ու թյուն։ Կան սուբյեկտ ներ, 
ո րոնք ի րա կա նաց նում են մեր կող մից թվարկ ված բո լոր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա-
նող գոր ծու նե ու թյուն (օ րի նակ՝ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը), և կան այն պի-
սիք, ո րոնք ի րա կա նաց նում են գոր ծու նե ու թյան մի այն այս կամ այն տե սա կը (օ րի նակ՝ մարզ-
պետ նե րը)։ 

Ել նե լով ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ը նտ րա կան մարմ ի դե րա կա տար ման կամ ներգ րավ-
ման և այդ գոր ծըն թա ցում պա տաս խա նատ վու թյան աս տի ճա նից՝ ը նտ րա կան մար մին նե րը 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բե րի.

1. դա սա կան ը նտ րա կան մար մին ներ՝ այն մար մին նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան հիմ ա-
կան նպա տակն ը նտ րու թյուն նե րի կամ հան րաք վե նե րի կազ մա կեր պու մը,  ան ցկա ցում է։ Այս 
մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը հիմ ա կա նում ը նդ գր կում է կու սակ ցու թյուն նե րի և 
թեկ նա ծու նե րի գրան ցու մը, քվե ար կու թյան կազ մա կեր պու մը, քվե ար կու թյան և ը նտ րու թյուն-
նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, գոր ծըն թա ցի օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու-
թյու նը, ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նա կում ծա գող վե ճե րի լու ծու մը և այլն։ ՀՀ օ րի նա-
կում՝ դրանք ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ե ռաս տի ճան հա մա կարգն է՝ ԿԸՀ գլ խա վո րու-
թյամբ, Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը և այլն,

2. օ ժան դա կող ը նտ րա կան մար մին ներ՝ այն մար մին նե րը, ո րոնց հիմ ա կան գոր ծա-
ռույթ նե րը չեն ա ռնչ վում ը նտ րու թյուն նե րին, սա կայն ը նտ րա կան փու լում նրանք ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում ի րա կա նաց նում են գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ու ղղ ված է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի կամ այդ գոր ծըն թա ցում այս կամ այն մի ջո ցառ ման նյու թա տեխ նի կա կան, կազ-
մա կերպ չա կան, տե ղե կատ վա կան, կո մու նի կա ցի ոն, ան վտան գային ա պա հով մանն ու սպա-
սարկ մա նը, դա սա կան ը նտ րա կան մար մին նե րին և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցին ա ջակ ցե լուն, 
օ րի նակ՝ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի կազ մու մը, ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի և տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի սահ մա նու մը և այլն։ ՀՀ օ րի նա կում այս մար մին նե րի թվին կա րող ե նք դա-
սել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, ոս տի կա նու թյու նը, Հե ռուս տա տե սու թյան և 
ռա դի ոյի հանձ նա ժո ղո վը, Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, Ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյու նը, մարզ պետ նե րը և այլն, 

3. ներգ րավ ված ը նտ րա կան մար մին ներ՝ այն մար մին նե րը (սուբյեկտ նե րը), ո րոնց ա մե-
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նօ րյա գոր ծու նե ու թյու նը չի ա ռնչ վում ը նտ րու թյուն նե րին, սա կայն ը նտ րա կան փու լում նրանք 
ո րո շա կի ո րեն ներգ րավ վում են ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում՝ շա րու նա կե լով, ը ստ է ու թյան, 
ի րա կա նաց նել ի րենց հիմ ա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը բուն «ընտ րա կան» գոր ծու նե ու թյուն 
չէ։ Նման սուբյեկտ նե րի թվին կա րող ե նք դա սել գո վազ դային վա հա նակ նե րը տնօ րի նող կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը, Հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյու նը, Հան րային ռա դի ոն, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում հիմ ադր ված հան րային մուլ տիպ լեք սի սլո թի օգ տա գործ ման լի ցեն-
զի ա ու նե ցող հե ռար ձա կող նե րը  և այլն։

 Մի ա ժա մա նակ, սույն դա սա կարգ ման շր ջա նա կում դա սա կան ը նտ րա կան մար մին նե րը 
կա րե լի բա ժա նել եր կու խմ բե րի՝ 

- ընտ րա կան մար մին ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը միշտ «ընտ րա կան» է՝ ան կախ այն 
հան գա ման քից, թե ի նչ ժա մա նա կա հատ վա ծի մա սին է խոս քը (ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե-
րը, այժմ՝ նաև Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը), 

- ընտ րա կան մար մին ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը «ընտ րա կան» է՝ մի այն ը նտ րու թյուն-
նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում (ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան-
ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն, հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ, Հե ռուս տա տե սու թյան և 
ռա դի ոյի հանձ նա ժո ղով և այլն)։

 Հարկ է նկա տել, որ տար բեր ե րկր նե րում ը նտ րա կան մար մին նե րի ցան կը տար բեր է լի նե-
լու։ Այս պես, ե թե Մո նա կոյի քա ղա քա պե տա րա նը պա տաս խա նա տու է ը նտ րու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման և ան ցկաց ման հա մար, այդ թվում՝ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի նա խա պատ րաստ-
ման, թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րի գրանց ման, ը նտ րող նե րին ու ղղ ված տե ղե կատ վու թյան տա-
րած ման, ծրար նե րի պատ րաստ ման, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան, հաշ վար կի, ամ փոփ ման 
և ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հրա պա րակ ման հա մար, ա պա ա կն հայտ է, որ Մո նա կոյի 
քա ղա քա պե տա րա նը դա սա կան ը նտ րա կան մար մին է: Կամ, ե թե Ֆին լան դի ա յում Ար դա րա-
դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը բարձ րա գույն ը նտ րա կան մար մինն է, ա պա ա կն հայտ է, որ 
Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը Ֆին լան դի ա յում դա սա կան ը նտ րա կան մար մին է։ 
Այս ա ռու մով չենք կի սում այն հե ղի նակ նե րի մո տե ցու մը, ո րոնք գտ նում են, որ «ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն եր և ը նտ րա կան մար մին ներ հաս կա ցու թյուն նե րը ար դա րա ցի ո րեն նույ նաց-
վում են»7։

 Սույն գի տա կան հոդ վա ծի շր ջա նա կում հե տաքրք րու թյան կենտ րո նում են գտն վում դա-
սա կան ը նտ րա կան մար մին նե րը։ Դա սա կան ը նտ րա կան մար մին նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ-
գային ի րա վուն քում մշակ վել են մի շարք պա հանջ ներ, ո րոնք հիմ ա կա նում ա ռա ջադր ված 
են որ պես սկզ բունք ներ։ Դրանք սո վո րա բար հան գում են ը նտ րա կան մար մին նե րի ան կա խու-
թյան, ան կողմ ա կա լու թյան և կա յու նու թյան, ը նտ րա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ-
մա վոր մա նը ներ կա յաց վող, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան մար մին նե րի հա մար նա խա տես ված բա-
րե խիղճ գոր ծե լա կեր պի վե րա բե րյալ ո րո շա կի պա հանջ նե րի8։ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան 

7 Մանրամասն տես՝ Енгибарян Р. В., Сравнительное конституционное право, учеб. Пособие М., 2005,  с. 269, 
Թադևոսյան Դ. Ս., Ընտրական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը անցումային պետու թ յուն ներում 
(իրավահամեմատական վերլուծություն) // «Հանրային իրավունք …» մասնագիտությամբ ի.գ.թ. գիտ. աստիճանի 
հայցման համար, Երևան, 2009,  Էջ 14։
8 Տես, օրինակ՝ Միջազգային ընտրական չափանիշների կիրառումը // Եվրոպայի խորհրդի ձեռնարկ քա ղա -
քա ցիական հասարակության կազմակերպությունների համար, Եվրոպայի խորհրդի հրա տա րակ չու թ յուն, 
Ստրասբուրգ, 2016, էջ 47-54։  European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Report On 
Electoral Law And Electoral Administration In Europe, Strasbourg, 12 June 2006 // CDL-AD(2006)018, Synthesis study 
on recurrent challenges and problematic issues Adopted by the Council for Demo cratic Elections at its 17th meeting 
(Venice, 8-9 June 2006) and the Venice Commission at its 67th ple na ry session (Venice, 9-10 June 2006) on the basis 
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և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ նշ ված պա հանջ ներն 
ամ րագր ված են և պահ պան վում ե ն։ Դրա մա սին են վկա յում նաև դի տոր դա կան ա ռա քե լու-
թյուն ի րա կա նաց նող մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի զե կույց նե րը9։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան ցկաց վում են Ազ գային ժո ղո վի (հա մա պե տա-
կան) ը նտ րու թյուն ներ և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (տե ղա կան) ը նտ րու-
թյուն ներ։ Ա նդ րա դառ նա լով դա սա կան ը նտ րա կան մար մին նե րին, ա ռա ջին հեր թին, պետք 
է ա ռանձ նաց նել այն ը նտ րա կան մար մին նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը միշտ «ընտ րա կան» 
է։ Այդ պի սիքն են ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ե ռաս տի ճան հա մա կար գը և Վե րահս կիչ-
վերս տու գիչ ծա ռա յու թյու նը, ո րոնք էլ կազ մա կեր պում և ան ցկաց նում են ի նչ պես հա մա պե-
տա կան, այն պես էլ տե ղա կան ը նտ րու թյուն նե րը։ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա-
կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի (այ սու հետ՝ 
Ը նտ րա կան օ րենս գիրք) 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ « Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը կազ մա կեր պում է Ազ գային ժո ղո վի և տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րը, հան րաք վե նե րը, ի նչ պես նաև 
վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում դրանց օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ:»։ Սույն դրույ թի 
վեր լու ծու թյամբ ար դա րա ցի ո րեն կա րե լի է ա նել հետ ևու թյուն, որ և՛ հա մա պե տա կան, և՛ տե-
ղա կան ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պո ղը ԿԸՀ-ն է։ Սա կայն Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 52-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տը սահ մա նում է, որ ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վը կազ մա կեր պում և ան ցկաց նում է իր կող մից սպա սարկ վող տա րած քում ը նդ գրկ ված 
հա մայնք նե րում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րը և ամ փո փում 
դրանց ար դյունք նե րը։ Նույն օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է ը նտ րա տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե-
րի ար դյունք ներն ամ փո փե լու կար գը։ Սույն դրույթ նե րի կա նո նա կար գում ե րից դուրս է մում 
մի այն Եր ևան քա ղա քը, քա նի որ Եր ևա նի մա կար դա կում գոր ծող ը նտ րա տա րած քային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղով առ կա չէ, Եր ևա նում ձևա վոր ված են թվով 10 ը նտ րա տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն եր, ո րոնց սպա սարկ ման տա րած քում որ ևէ հա մայնք առ կա չէ։ 
Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է ԿԸՀ-ու մ 
Ազ գային ժո ղո վի, Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման կար գը։ 

Այս պի սով, վե րոգ րյա լը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րե լու, որ Ազ գային ժո ղո վի և Եր ևա նի 
ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
հիմ ա կան պա տաս խա նա տուն ԿԸՀ-ն է, ի սկ մա ցած բո լոր հա մայնք նե րում տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րը։ 

of a contribution by Mr Michael KRENNERICH (Expert, Ger ma ny), 19-48-րդ կետեր, Ос но во по ла га ю щие до ку мен ты 
Ве нецианской комиссии в области избира тель но го права и по ли тических партий. - Кишинев: Cudrag, 2016, с. 16-
17, 36-39; Lօpez-Pintor R. Electoral Bo dies as Institutions of Governance / R. Lօpez-Pintor. – NewYork : United Nations 
Development Programme Publ., 2000 և այլն։
9 Տես, օրինակ՝ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության «Հայաստանի Հանրապետություն Ազգային ժո-
ղովի արտահերթ ընտրություններ 20 հունիսի 2021թ.» վերջնական զեկույցի V բաժինը, որում, մաս նա վո րապես, 
նշված է. «ԿԸՀ-ն իր աշխատանքը կատարել է թափանցիկ, կոլեգիալ և արդյունավետ կերպով՝ պահ պանելով 
բոլոր իրավական վերջաժամկետները՝ չնայած նախապատրաստական աշխատանքների հա մար ունեցած 
կարճ ժամանակին: ԿԸՀ նիստերը հեռարձակվել են առցանց, և դրանց մասնակցել են կու սակ ցությունների և 
դաշինքների վստահված անձինք, դիտորդներ, լրատվամիջոցներ17: Նիստերի օրա կարգերը և ընդունված 
որոշումերը սահմանված ժամկետներում հրապարակվել են ԿԸՀ կայում: ԿԸՀ-ն մշակել է ընտրությունների օրվա 
ընթացակարգեր և ուղեցույցներ ՏԸՀ անդամերի, տեխնի կա կան սարքավորումերի մասնագետների, ինչպես 
նաև դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ ներկա յա  ցուցիչների համար»։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

28

Մի ա ժա մա նակ, հարկ ե նք հա մա րում նկա տել, որ, թեև Ազ գային ժո ղո վի և Եր ևա նի ա վա-
գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ որ պես պա տաս խա նա տու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
հան դես է գա լիս Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ի սկ այլ հա մայնք նե րում տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ հա մա պա տաս խան 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, այ սինքն՝ հենց նշ ված հանձ նա ժո ղովն է 
ի րա կա նաց նում թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) 
գրան ցու մը, մեր ժում վեր ջին նե րիս գրան ցու մը կամ նրանց գրան ցու մը ճա նա չում ան վա վեր 
կամ ու ժը կորց րած, սահ մա նում է քվե ա թեր թի կի նմու շը, ամ փո փում է ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րը և այլն, այ նու ա մե նայ նիվ, Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված բազ մա թիվ գոր-
ծա ռույթ ներ, ա մեն դեպ քում՝ ան կախ ը նտ րու թյուն նե րի տե սա կից, վե րա պահ ված են կոնկ րետ 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րին և գտն վում են նրանց բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյան շր ջա նակ-
նե րում։ Օ րի նակ, Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րա տա րած քային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղովն երն են ըն դու նում ո րո շում՝ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րը հա մա րա կա լե լու 
մա սին (Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս և ԿԸՀ 17.06.2016 թ. N 36-Ա ո րո-
շում), նույն ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ո րոշ մամբ են նշա նակ վում 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ ներն ու քար տու ղար նե րը (Ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս), նույն ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղովն երն են քն նում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շում ե րի, 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան մա սին բո ղոք նե րը (Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մաս) և այլն։ Մեկ այլ օ րի նակ՝ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ԿԸՀ-ն է հա վա տար մագ րում դի տորդ նե րին, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, այ ցե լու նե րին, ԿԸՀ-ն է ի րա կա նաց նում տե-
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի պաշ տոն նե րի բաշ խու-
մը (Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մաս), Ազ գային ժո ղո վի, Եր ևա նի ա վա գա նու 
և մարզ կենտ րոն նե րի ա վա գա նի նե րի ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին 
(կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րին) հան րային ռա դի ոյից և հան րային հե ռուս տա տե սու թյու-
նից ան վճար և վճա րո վի ե թե րա ժամ տրա մադ րե լու կար գի և ժա մա նա կա ցույ ցի սահ մա նու մը 
(Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս), ար տա քին գո վազ դային վա հա նակ նե րում 
քա րոզ չա կան պաս տառ ներ, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թեր փակց նե լու ի րա վունքն 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի միջև բաշ խու մը (Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
21-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս) և այլն։ 

Հարկ է նաև նշել, որ ա մեն դեպ քում՝ ան կախ ը նտ րու թյուն նե րի տե սա կից, տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն երն են կազ մա կեր պում քվե ար կու թյու նը և ամ փո փում քվե ար կու-
թյան ար դյունք ներն ը նտ րա կան տե ղա մա սում։

 Վե րոգ րյա լը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ե ռաս տի-
ճան հա մա կար գը գոր ծում է ի բրև մեկ մի աս նա կան հա մա կարգ, որ տեղ յու րա քան չյուրն ու նի 
իր ու րույն տե ղը և ի րա կա նաց նում է լի ա զո րու թյուն նե րի ո րո շա կի շր ջա նակ։ Այդ լի ա զո րու-
թյուն նե րի գե րակշ ռող մա սը յու րա քան չյուր հանձ նա ժո ղո վի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյան շր ջա-
նակ նե րում է, սա կայն կան լի ա զո րու թյուն ներ, ո րոնք օ րեն քով վե րա պահել են այս կամ այն 
հանձ նա ժո ղո վին՝ կախ ված ը նտ րու թյուն նե րի տե սա կից (օ րի նակ՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք-
նե րի ամ փո փու մը)։ Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ե ռաս տի ճան հա մա կար գը հիմ վում է վե-
րա դա սու թյան և ստո րա դա սու թյան կա նոն նե րի վրա։ Դրա մա սին են վկա յում Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի բազ մա թիվ կա նո նա կար գում եր։ Տրա մա բա նա կան ե նք հա մա րում նաև Ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի կա նո նա կար գում առ այն, որ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի գոր ծո ղու թյուն-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

29

նե րը, ան գոր ծու թյունն ու ո րո շում ե րը (այ սու հետ՝ ակ տե րը) վար չա կան կար գով բո ղո քար կե-
լիս բո ղո քը ներ կա յաց վում է վե րա դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, այ սինքն՝ տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ակ տե րը բո ղո քարկ վում են ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով, ի սկ ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ակ տե րը՝ ԿԸՀ։ Սա կայն 
գտ նում ե նք, որ տրա մա բա նա կան չեն այս կա նո նից սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը։ Մաս-
նա վո րա պես, թեև Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ ված 2-րդ մա սի 8-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը վե րաց նում, ու ժը կորց րած, ան վա վեր կամ չե ղյալ 
է ճա նա չում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քին հա կա սող ո րո շում ե րը, 
մի ա ժա մա նակ նույն դրույ թի շր ջա նակ նե րում մատ նանշ վում են ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն ներ 
(բա ցա ռու թյամբ հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ան ցկաց վող հա մայն քի (բա ցա ռու թյամբ 
Եր ևա նի) ա վա գա նու ան դամ եր ը նտր վե լու, հա մայն քի ղե կա վար կամ ա վա գա նու ան դամ-
ներ ը նտր վե լու մա սին ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րի), ի սկ 
Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 11-րդ մա սե րը լրաց նում են այդ բա ցա ռու թյուն-
նե րի ցան կը՝ նե րա ռե լով թեկ նա ծու ի, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան ը նտ րա-
կան ցու ցա կի և կու սակ ցու թյան ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու ի գրանց ման, 
գրան ցում ան վա վեր կամ ու ժը կորց րած ճա նա չե լու վե րա բե րյալ և ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րով ըն դուն ված ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րը10։ Այս 
ո րո շում ե րը կա րող են բո ղո քարկ վել մի այն դա տա կան կար գով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րան: 
Միև նույն ժա մա նակ, օ րենսդ րու թյամբ տր ված է այս ո րո շում ե րը բո ղո քար կող սուբյեկտ նե-
րի սպա ռիչ ցանկ, ո րում ԿԸՀ-ը բա ցա կա յում է: Ստաց վում է, որ առ կա է վե րա դաս ա տյան, 
սա կայն առ կա չէ նշ ված ո րո շում ե րը վար չա կան կար գով բո ղո քար կե լու օ րենսդ րա կան հնա-
րա վո րու թյու նը։ Գործ նա կա նում այս պի սի ի րա վի ճակ նե րը բազ մա թիվ ե ն։ Նման մո տե ցու մը 
ոչ մի այն հա կա սում է Ը նտ րա կան օ րենսգր քով ներդր ված՝ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի 
ը նդ հա նուր հա մա կար գի փոխ գոր ծու թյան կա նոն նե րին, այլ նաև զր կում է ԿԸՀ-ին ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 194-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ի րեն վե րա պահ ված կար ևո րա գույն գոր ծա ռույ-
թի՝ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյան նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Նման մո տեց ման պա րա գա-
յում ԿԸՀ-ը, որ պես ը նտ րու թյուն նե րը կազ մա կեր պե լու և ը նտ րու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար պա տաս խա նա տու մար մին և որ պես 
մա ցած ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի հա մար վե րա դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, չու նի 
որ ևէ գոր ծիք, լծակ, ի րա կան հնա րա վո րու թյուն որ ևէ կերպ ազ դե լու ստո րա դաս ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի՝ վար չա կան կար գով չբո ղո քարկ վող ակ տե րի վրա: Մինչ դեռ, մեր հա մոզ-
մամբ, ԸԸՀ ո րո շու մը ԿԸՀ բո ղո քար կե լու դեպ քում խն դի րը կա րող է լուծ վել և այլևս վե րա նա 
դա տա կան բո ղո քարկ ման կա րի քը: Ամ բող ջաց նե լով բեր ված դա տո ղու թյուն նե րը՝ հան գում 
ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան հրա ժեշտ է ԿԸՀ-ին օժ տել ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն ե րի բո լոր ո րո շում ե րի նկատ մամբ վար չա կան վե րահսկո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու լի ա զո րու թյամբ, ին չը կպա հան ջի փո փո խու թյուն ներ կա տա րել ի նչ պես Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քում, այն պես էլ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյա նը, ա պա պետք է նշենք, որ այս 
կա ռույ ցը ի սկզ բա նե ներդր վել է որ պես քա ղա քա կան մի ա վո րում ե րի ֆի նան սա կան գոր ծու-
նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող հան րային իշ խա նու թյան մար մին, 
ո րի շր ջա նա կում Ծա ռա յու թյու նը վե րահս կո ղու թյուն էր ի րա կա նաց նում ի նչ պես կու սակ ցու-

10 Սույն գիտական հոդվածի շրջանակում քնարկման առարկա չեն դարձվում Ընտրական օրենսգրքի հիշատակված 
կանոնակարգումերի միջև հնարավոր առկա հակասությունները։
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թյուն նե րի ա մե նօ րյա ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ, այն պես էլ ը նտ րու թյուն նե-
րի ու հան րաք վե նե րի ժա մա նակ քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րի կող մից ի րենց մաս նակ ցու-
թյունն ա պա հո վե լու հա մար ներգ րավ վող և ծախս վող ռե սուրս նե րի նկատ մամբ։

 Գոր ծող Ը նտ րա կան օ րենսգր քում11 ամ րագր ված կա նո նա կար գում ե րի հա մա ձայն, Վե-
րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյունն ի րա կա նաց նում է նա խընտ րա կան հիմ ադ րամ եր կա-
տար վող մու ծում ե րի, ծախ սե րի և դրանց հաշ վարկ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն (Ը նտ-
րա կան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Սա կայն նման կա նո նա կար գում ու ժի մեջ է 
մտել 2022 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի ց12, ի սկ մինչ այդ ժամ կե տը Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա-
յու թյան ստեղծ ման պա հից սկ սած՝ այն ի րա կա նաց նում էր նաև կու սակ ցու թյուն նե րի ըն թա ցիկ 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն, ո րը 2022 թվա կա նի հուն վա րի 
1-ից վե րա պահ վեց Կո ռուպ ցի այի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վին։ Մի ա ժա մա նակ, հարկ է 
նկա տել, որ նույն՝ 07.05.2021թ. «« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենս գիրք» 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն13՝ Ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի հի շա տակ ված 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը շա րադր վել է հետևյալ խմ բագ րու-
թյամբ. 

« Նա խընտ րա կան հիմ ադ րամ եր կա տար վող նվի րատ վու թյուն նե րի, ծախ սե րի և դրանց 
հաշ վարկ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է Կո ռուպ ցի այի կա նխար գել-
ման հանձ նա ժո ղո վը սույն օ րենսգր քով և « Կո ռուպ ցի այի կան խար գել ման հանձ  նա ժո ղո վի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով։»։

 Վե րոգ րյա լով, ը ստ է ու թյան, նա խա տես վում է ու նե նալ կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան մեկ մի աս նա կան ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռույց՝ 
Կո ռուպ ցի այի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վը։

 Սա կայն, մեր խո րին հա մոզ մամբ, ան հրա ժեշտ է տա րան ջա տել կու սակ ցու թյուն նե րի 
ա մե նօ րյա ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը նա խընտ րա կան 
հիմ ադ րամ եր կա տար վող նվի րատ վու թյուն նե րի, ծախ սե րի և դրանց հաշ վարկ ման նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյու նից և Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյան (կամ ԿԸՀ-ի) ի րա վա-
սու թյա նը վե րա պա հել մի այն նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր ման նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյու նը։ Ո ւս տի, կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ գոր ծող Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված « մի ջան կյալ» 
կար գա վո րու մը, մեր կար ծի քով, ԿԸՀ-ին վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի և ը նտ րա կան գոր-
ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան տե սան կյու նից՝ ա մե նաող ջա միտ և սահ մա նադ րա կա նու թյան տե սան կյու նից՝ ըն դու նե-
լին է։ Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված, գտ նում ե նք, որ կա րիք կա վե րա նայե լու ը նտ րա կան 
օ րենսդ րու թյու նը և դեռ ու ժի մեջ չմ տած կա նո նա կար գում առ այն, որ կու սակ ցու թյուն նե րի 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ամ բող ջու թյամբ 2023 թվա-

11 «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՕ-202-Ն Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական օրենք՝ ընդունված 2016 թվականի մայիսի 25-ին, ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի հունիսի 1-ին։ 
ՀՀՊՏ 2016.05.30/42(1222) Հոդ.456, www.arlis.am
12 ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն ներ և 
լրացումեր կատարելու մասին» ՀՕ-54-Ն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենք՝ ընդունված 
2021 թվականի մայիսի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 2021 թվականի հունիսի 26-ին։ Միասնական կայք 2021.05.17-
2021.05.30, www.arlis.am 
13 2021 թվականի մայիսի 7-ի ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմա նադրա կան 
օրենքում փոփոխություն ներ և լրացումեր կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 
օրենքի 22-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնելու 2023 թվակաի հունվարի 1-ից։
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կա նի հուն վա րի 1-ից վե րա պահ վում է Կո ռուպ ցի այի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վին, վե-
րաց նե լու՝ որ պես լա վա գույն լու ծում թող նե լով այժմ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում ե րը, ո րի 
հա մա ձայն՝ ա մե նօ րյա ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան և նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ֆի-
նան սա վոր ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը տա րան ջատ ված է և մի այն վեր ջի նիս նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյու նը վե րա պահ ված է Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա յու թյա նը։ Ի րո ղու-
թյունն ար ձա նագ րող ևս մեկ փո փո խու թյուն կհան դի սա նար Վե րահս կիչ-վերս տու գիչ ծա ռա-
յու թյան կար գա վի ճա կի ամ րագ րու մը որ պես Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ծա-
ռա յու թյան։

Annotation. This article covers the issues related to the electoral bodies in the Republic of Armenia, presents the 
scope of electoral bodies from the point of view of broad and narrow perceptions of the term “electoral body”. Within 
the article, a special attention was paid to the classical electoral bodies, whose scope of activity is always “electoral”. 
The authors classify the Electoral Commissions and the Oversight and Audit Service as such type of bodies, and make 
recommendations in the article that would ensure the efficiency of the activities of the latter.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся избирательных органов РА, представлен 
круг избирательных органов с точки зрения восприятия термина «избирательный орган» в широком и узком 
смыслах. В рамках статьи особого внимания удостоены те классические избирательные органы, чья деятельность 
всегда «избирательная». К числу таких органов авторы относят избирательные комиссии и Контрольно-ревизионную 
службу. В целях обеспечения эффективности деятельности указанных органов в статье делаются предложения.

 Բա նա լի բա ռեր - ը նտ րա կան մար մին, Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, ը նտ րա տա րած քա յին 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, Վե րահս կիչվերս տու գիչ ծա ռա յու թյուն, ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում, ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց, վե րա դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, նա խընտ րա կան հիմ ադ րամ:

Keywords: electoral body, Central Electoral Commission, Territorial Electoral Commission, Oversight and Audit 
Service, organization of elections, electoral process, Superior Electoral Commission, campaign foundation.

Ключевые слова: избирательный орган, Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная 
комиссия, Контрольноревизионная служба, организация выборов, избирательный процесс, вышестоящая 
избирательная комиссия, предвыборный фонд.
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 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 28.06.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 28.06.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել Ե ՊՀ 
ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի եվ րո պա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ բի ո նի դա սա խոս, ի րա վա բա նա կան 
գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու Ար տակ Ա սատ րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 26.07.2022 թ.:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЮРИСДИКЦИИ 
(ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ПРОЦЕССА) АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

УГОЛОВНЫХ СУДОВ

1. Վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան ը նդ հա նուր 
բնու թա գիր

1.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ 
1.1.1. Վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րը որ պես հան րային գոր ծու նե ու

թյան ճյու ղեր։ Վար չա կան դա տա վա րու թյու նը, քրե ա կան դա տա վա րու թյան հա մե մատ, պե-
տա կան գոր ծու նե ու թյան ե րի տա սարդ ճյուղ է։ ՀՀ-ու մ այն քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսդ րու թյու նից ա ռանձ նաց վել է մի այն 2007 թ.։ 

Վար չա կան դա տա վա րու թյու նը դա սա կան ի մաս տով վար չա կան ար դա րա դա տու թյան, 
այ սինքն՝ վար չա կան մար մին նե րի ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան դա տա կան ստուգ ման դա տա-
վա րա կան ձևն է։ Օ րենս դի րը վար չա կան դա տա վա րու թյան սահ ման ներն այ նու ա մե նայ նիվ 
ը նդ լայ նել է՝ դրա նում նե րա ռե լով այն պի սի վա րույթ ներ, ո րով գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար-
մին ներն են դի մում ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ մաս նա վոր ան ձանց վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու հա մար։ Այս դեպ քե րում վար չա կան դա տա վա րու թյու նը նման վում է 
քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը։ 

Թեև վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի շր ջա նա կում լուծ վում են հան րային 
ի րա վա կան վե ճեր, այ նու ա մե նայ նիվ վար չա կան դա տա վա րու թյու նը ծա գում ա բա նու թյամբ 
ա վե լի մոտ է (ն ման է) քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյա նը, քան քրե ա կան դա տա վա րու թյա-
նը։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով կա րող է թվալ, որ վար չա կան և քրե ա կան դա տա վա րու թյուն ներն 
հատ ման ո լորտ ներ չու նեն, ու ս տի ՀՀ-ու մ վար չա կան և քրե ա կան դա տա րան նե րի (այ սու հետ՝ 
Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան ներ)1 ի րա վա սու թյուն նե րի (վա րույթ նե րի են թա կա յու-
թյան2) սահ մա նա զատ ման հար ցեր չեն կա րող ծա գել։

1.1.2. Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի միջև են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ 
վե ճե րի հնա րա վո րու թյու նը։ Այն որ դա տա վա րու թյան այս տե սակ նե րը կա րող են հատ վել 
տար բեր ո լորտ նե րում կներ կա յաց վի հա ջոր դիվ, ի սկ այժմ, որ պես աս վա ծի ֆոր մալ հիմ ա-
վո րում, նշենք, որ հենց Օ րենս դիրն է ըն դու նել, որ Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի 
միջև հնա րա վոր են վա րույթ նե րի են թա կա յու թյան մա սին վե ճեր և դրանց լուծ ման հա մար 
նա խա տե սել է օ րենսդ րա կան կար գա վո րում եր։ Օ րի նակ՝ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 51-րդ հոդ վա ծը 
(մինչև 09.02.2022 թ. փո փո խու թյուն նե րը) սահ մա նում էր մի այն Քրե ա կան դա տա րան նե րի 
միջև տա րած քային ը նդ դա տու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րի լուծ ման կար գը, այն չէր վե րա բե րում 
Քրե ա կան դա տա րա նի և այլ դա տա րան նե րի (այդ թվում՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի) միջև 
վա րույթ նե րի են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րին։ Այս պես՝ թիվ Ա ՐԴ/0029/13/19 գոր ծով 
Քրե ա կան և Վար չա կան դա տա րան նե րի միջև ծա գել էր քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի պե-
տի գոր ծո ղու թյուն նե րը վի ճար կե լու վա րույ թի են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վեճ։ ՀՀ վճ ռա-

1  «ՀՀ-ու մ քրե ա կան դա տա րան» հաս կա ցու թյու նը պայ մա նա կան է, այն նա խա տես ված չէ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նում։ 
Սույն հոդ վա ծում «ՀՀ-ու մ քրե ա կան դա տա րան» ա սե լով՝ նկա տի ու նենք քրե ա կան դա տա կան վա րույթ ի րա կա-
նաց նող բո լոր ա տյա նի ՀՀ դա տա րան նե րը, ի սկ «ՀՀ-ու մ վար չա կան դա տա րան» ա սե լով՝ նկա տի ու նենք վար չա-
կան դա տա վա րու թյուն ի րա կա նաց նող բո լոր ա տյա նի ՀՀ դա տա րան նե րը։
2 Սույն հոդ վա ծում « վա րույ թի (գոր ծի) են թա կա յու թյուն» և « դա տա րա նի ի րա վա սու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը գոր-
ծած վում են նույն ի մաս տով։
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բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը 17.07.2020թ. գրու թյամբ նշել էր, որ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 51-րդ 
հոդ վա ծը բա ցա ռա պես վե րա բե րում է տա րած քային ը նդ դա տու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րին, 
որ պի սիք լու ծե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին, 
մինչ դեռ նշ ված գոր ծով բարձ րաց վել է ոչ թե ՀՀ քր. դատ. օր.-ով սահ ման ված կար գով գոր ծեր 
քն նող ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րի միջև գոր ծի քն նու թյան 
տա րած քային ը նդ դա տու թյան վե րա բե րյալ վեճ, այլ ՀՀ քր. դատ. օր.-ով սահ ման ված կար գով 
գոր ծեր քն նող ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի և ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի միջև են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վեճ3։ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահն 
ի րա վա ցի ո րեն տա րան ջա տել էր «ընդ դա տու թյան վե րա բե րյալ վեճ» և «են թա կա յու թյան վե-
րա բե րյալ վեճ» հաս կա ցու թյուն նե րը։ 

ՀՀ ազ գային ժո ղո վը 09.02.22 ՀՕ-28-Ն օ րեն քով ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 51-րդ հոդ վա ծում 
սահ մա նել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նից վե րա հաս ցե ագր ված գոր ծով ը նդ դա տու թյան 
(ա վե լի ճիշտ՝ են թա կա յու թյան) վե րա բե րյալ վե ճե րը լու ծե լու կար գը4։ Նման նորմ նա խա տե-
սելն ի նք նին վկա յում է այն մա սին, որ Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի միջև հնա րա-
վոր են են թա կա յու թյան վե րա բե րյալ վե ճեր։ Կր կին նշենք, որ բեր վա ծը Վար չա կան և Քրե ա-
կան դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան ը նդ հան րու թյան մա սին ֆոր մալ հիմ ա վո րում է, ու ս տի 
պետք է նաև բո վան դա կային ա ռու մով ներ կա յաց նել, թե ո ՞ր ո լորտ նե րում կա րող են հատ վել 
մաս նա գի տաց ված այս եր կու դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։ 

1.2. Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյուն նե րի հատ ման ո լորտ նե րը։ 
Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կա րող են հատ վել մի քա նի ո լորտ-
նե րում, ո րի պա րա գա յում կա րող են ծա գել այս դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը տա րան-
ջա տե լու հար ցեր։ Մաս նա վո րա պես՝ Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյան 
սահ մա նա զատ ման հար ցեր կա րող են ծա գել ստորև նշ ված ո լորտ նե րում. 

ա ռա ջին՝ դա տա պար տյա լի կող մից քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի պե տի (այ սու հետ՝ 
ՔԿ հիմ ար կի պետ)՝ պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված ակ տե րի (ո րո շում ե րի, գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և ան գոր ծու թյան) բո ղո քարկ ման վա րույթ նե րով. 

երկ րորդ՝ բլան կե տային քրե աի րա վա կան նոր մե րում նշ ված նոր մա տիվ բնույ թի ակ տե րի 
օ րի նա կա նու թյու նը (ի րա վա չա փու թյու նը) գնա հա տե լու դեպ քում (ա նուղ ղա կի դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյան դեպ քում). 

եր րոր դը՝ քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում՝ միև նույն կամ հա ման ման ա րար քի հա մար 
նախ կի նում նշա նակ ված վար չա կան տույ ժի (ո րոշ ման) ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու 
դեպ քում:

2. Քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի պե տի՝ պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված ակ տե
րը վի ճար կե լու վա րույ թի են թա կա յու թյու նը

2.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Դա տա պար տյա լի կող մից ՔԿ հիմ ար կի պե տի ակ տե րի վի-
ճարկ ման վա րույ թի են թա կա յու թյան հար ցը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ու նե ցել է 
տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ լու ծում եր։ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մինչև ՀՀ Սահ մա նադրա-
կան դա տա րա նի 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 ո րոշ ման կա յա ցու մը, այս հար ցի վե րա բե րյալ ար-
տա հայ տել էր մի դիր քո րո շում, սա կայն հե տա գա յում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
մեկ նա բա նու թյան հի ման վրա, փո խեց այդ դիր քո րո շու մը։ 

3 https://court.am/storage/uploads/files/service-page/FgNjezXAQk0cioT2Pdfj3OjXmXYriTmCpr8wgCpg.pdf
4 ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 51-րդ հոդ վա ծի վեր տա ռու թյան և նոր մի բո վան դա կու թյան մեջ խոս վում է ը նդ դա տու թյուն 
վե ճե րի մա սին, մինչ դեռ  քն նարկ վող նոր մում խոս քը են թա կա յու թյան վե ճի մա սին է ։
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2.2. Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյան սահ մա նա զա տու մը մինչև 
22.01.2019 թ.։ ՀՀ դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի պում է ին ի րա վի ճակ ներ, ե րբ Քրե ա կան 
և Վար չա կան դա տա րան նե րը ՔԿ հիմ ար կի պե տի ակ տե րի դեմ դա տա պար տյալ նե րի բո-
ղոք նե րը փո խան ցում է ին մի մյանց այն պատ ճա ռա բա նութ մամբ, որ դա ի րենց են թա կա չէ։ 
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս շր ջապ տույ տը դա դա րեց րեց և թիվ ՇԴ2/0007/15/12 գոր ծով 
13.09.2013 թ. ո րոշ մամբ նշեց. 

« Պա տի ժը կա տա րող հիմ ար կի վար չա կազ մի ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծո ղու
թյուն ներն ու ո րո շում ե րը հան դի սա նում են պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ա զա տե լու կամ պատ ժի չկ րած մասն ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սա կով փո խա րի նե լու քրե աի րա
վա կան ի նս տի տու տի գոր ծադր ման հա մար ան հրա ժեշտ տար րեր, հետ ևա բար դրանք նույն
պես բխում են քրե աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րից, և դրանց դեմ բեր ված բո ղոք նե րը 
են թա կա են քն նու թյան քրե աի րա վա կան նոր մե րի կի րառ մամբ: Ը նդ ո րում, չնա յած այն հան
գա ման քին, որ այս դեպ քում մաս նա վոր ան ձը (դա տա պար տյա լը) վի ճար կում է վար չա կան 
մարմ ի՝ իր շա հե րին ա ռնչ վող ո րոշ ման կամ գոր ծո ղու թյան օ րի նա կա նու թյունն ու հիմ ա
վոր վա ծու թյու նը, այ նու հան դերձ տվյալ վե ճը չի կա րող հա մար վել հան րային ի րա վա հա րա բե
րու թյուն նե րից բխող այն պի սի վեճ, ո րի լու ծում ը նդ դա տյա է (են թա կա է՝ Ա.Ղ.) վար չա կան 
դա տա րա նին»:

 Փաս տո րեն մինչև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 ո րո շու մը, 
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րոշ մամբ ՔԿ հիմ ար կի պե տի՝ քրե աի րա վա կան նշա նա-
կու թյան (տ վյալ գոր ծով՝ դա տա պար տյա լին պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ա զա տե լու վե րա բե րյալ) ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը պետք է քն ներ ոչ թե Վար չա կան, 
այլև՝ Քրե ա կան դա տա րա նը։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով 2018 թ. ըն դուն ված «ՀՀ դա տա-
կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի կար գա վո րում ե րը, 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 
ո րոշ մամբ ար տա հայ տեց այն պի սի մո տե ցում, ո րն ան խու սա փե լի ո րեն պետք է հան գեց ներ 
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ վե րը նշ ված դիր քո րոշ ման փո փո խու թյա նը։ 

2.3. Վար չա կան և քրե ա կան դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյան սահ մա նա զա տու մը 
22.01.2019 թ. հե տո։ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 ո րոշ մամբ 
ար ձա նագ րել է. 

« «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ Սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 21րդ հոդ վա ծի 2րդ մա
սի հետ հա մադ րու թյան մեջ ՀՀ վարչ. դատ. օր.ի 10րդ հոդ վա ծի 2րդ մասն ան հրա ժեշտ է 
ըն կա լել այն ի մաս տով, որ վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չեն հան րային հա րա բե-
րու թյուն նե րից բխող այն գոր ծե րը, ո րոնց քն նու թյան ի րա վա սու թյունն օ րեն քով հա տուկ 
վե րա պահ ված է այլ դա տա րա նի: (…) Մինչև Ազ գային ժո ղո վի կող մից սույն ո րոշ մամբ ար-
տա հայտ ված առ կա հա մա կար գային ի րա վա կան ա նո րո շու թյան հաղ թա հա րու մը, քրե ա-
կա տա րո ղա կան հիմ ար կի պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) 
բո ղո քարկ ման հետ կապ ված գոր ծե րը են թա կա են քն նու թյան ՀՀ վար չա կան դա տա-
րա նի կող մից, «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 21րդ հոդ վա ծի 
2րդ մա սի հա մա ձայն՝ քա նի դեռ պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված կոնկ րետ գոր ծի, նյու թի 
կամ հար ցի քն նու թյան ի րա վա սու թյունն օ րեն քով հս տակ վե րա պահ ված չէ քրե ա կան գոր ծեր 
քննող ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին»:
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ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր դիր քո րո շու մը վճ ռո րոշ չա փով պայ մա նա վո րել է 
պո զի տիվ-ի րա վա կան (օ րենսդ րա կան) կար գա վո րում ե րով։ 

Ա ռա ջին՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, վեր լու ծե լով «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո րում ե րը, նշել է, որ ա ռա-
ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին են թա կա են պատ ժի կա տար ման հետ 
կապ ված մի այն օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծե րը: Այլ կերպ ա սած՝ Քրե ա կան դա տա րա նը 
կա րող է քն նել պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված այն գոր ծե րը, ո րոնք օ րեն քով հա տուկ վե-
րա պահ ված են այդ տե սա կի դա տա րան նե րին։

Ն ման մեկ նա բա նու թյու նից հե տո ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը բնա կա նա բար չէր 
կա րող չպա տաս խա նել այն հար ցին, թե Քրե ա կան դա տա րա նին օ րեն քով ու ղ ղա կի ո րեն չվե-
րա պահ ված բո ղոք նե րը (պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված) որ դա տա րա նը պետք է քն ներ։ 
Ի նչ պես և կան խա տես վում էր ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այդ տե սա կի բո ղոք նե րի 
(հայ ցե րի) քն նու թյու նը վե րա պա հեց ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին։ Նման մո տեց ման դեպ քում 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը պետք է փոր ձեր հաղ թա հա րել ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 10-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում առ կա այն կա տե գո րիկ կար գա վո րու մը, ո րի հա մա ձայն՝ « Վար չա-
կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չեն (…) պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված գոր ծե րը»։ 

Երկ րորդ՝  ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը բա վա կա նին բարդ ճա նա պար հով մեկ նա-
բա նել է ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի՝ « Գոր ծե րի ա ռար կա յա կան ը նդ դա տու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ 
10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օգ տա գործ վող « պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված  գոր ծեր» 
ձևա կեր պու մը5։ Նախ՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այս նոր մը վեր լու ծել է տա ռա ցի և 
եզ րա կաց րել, որ պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված ոչ մի գործ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
կող մից քնն վել չի կա րող: ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, դրա հետ մեկ տեղ, ը ստ է ու-
թյան, ար ձա նագ րել է, որ նշ ված դրույ թի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն չի 
տա լիս դրա նից բխեց նել որ ևէ չա փա նիշ, ո րը թույլ կտար հս տա կեց նել, թե որ դա տա րա նին են 
են թա կա այդ գոր ծե րը, ին չը կա րող է, ը ստ բարձր դա տա րա նի գնա հա տա կա նի, հան գեց նել 
հա մա կար գային ա նո րո շու թյան: ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այս նոր մը վերջ նա կա-
նա պես մեկ նա բա նել է սահ մա նա փակ ծա վա լով և նշել է. 

«Օ րենս դի րը, կի րա ռե լով « պա տիժ նե րի կա տար ման հետ կապ ված գոր ծեր» հաս կա ցու
թյու նը, մի շարք դեպ քե րում նկա տի չի ու նե ցել պատ ժի կա տար ման ըն թաց քում ի հայտ ե կող 
բո լոր գոր ծե րը: Այ սինքն՝ ո րո շա կի հար ցե րին վե րա բե րող բո ղոք նե րը հս տակ տա րան ջատ
ված են պա տի ժը կա տա րե լու հետ կապ ված հար ցե րից և դուրս են այդ հաս կա ցու թյան բո
վան դա կու թյու նից»:

 Փաս տո րեն՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, պատ ժի կա տար ման ո լոր տում Վար-
չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րին են թա կա վա րույթ նե րը տա րան ջա տե լու նպա տա կով, 
ը նտ րել է ոչ թե է ու թե նա կան, այլ՝ զուտ ձևա կան բնույ թի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ։ Բարձր 
դա տա րա նը ո րո շել է, որ ե թե այդ բո ղո քի քն նու թյունն օ րեն քով ու ղ ղա կի ո րեն վե րա պահ ված 
չէ Քրե ա կան դա տա րա նին (ան կախ նրա նից, թե ՔԿ հիմ ար կի պե տի կող մից կի րառ վող ի րա-
վուն քը քրե ա կան է, թե ոչ), ա պա այն են թա կա է Վար չա կան դա տա րա նին։ 

Մինչ դեռ, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը պետք է հան դես գար ոչ թե որ պես պո-
զի տիվ ի րա վուն քի դա տա րան, այլ Ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյան դա տա րան. նա պետք է 
հար ցը քն նար կեր ոչ թե ֆոր մալ կա նոն նե րի լույ սի ներ քո, այլ պետք է սահ մա ներ դա տա րան-

5 ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վեր լու ծել է « պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված» և « դա տա կան ո րո շում ե-
րի (այդ թվում՝ դա տավճ ռի) կա տար ման հետ կապ ված» օ րենսդ րա կան հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը։ 
Ա ռա ջին հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ վում է ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ու մ, ի սկ ե րկ րորդ՝ ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ու մ։
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նե րի ի րա վա սու թյան տա րան ջատ ման սուբս տան ցի ոն չա փա նիշ ներ։ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ֆոր մա լիս տա կան բա նաձ ևը ոչ թե հար ցի լու ծում էր, այլ՝ հա կա լու ծում, քա նի 
որ Վար չա կան դա տա րա նին վե րա պահ վեց իր օբյեկ տիվ ի րա վա սու թյանն օ տար այն պի սի 
խնդիր ներ քն նար կե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րի հա մար մաս նա գի տաց ված այս դա տա րա նի 
դա տա վոր նե րը չու նե ին ան հրա ժեշտ ձեռն հա սու թյուն։ 

2.4. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման ազ դե ցու թյու նը ՔԿ հիմ ար կի պե
տի՝ հա մա ներ մանն ա ռնչ վող ակ տե րի վի ճարկ ման պրակ տի կայի վրա։ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը մի ան շա նակ 
չըն կալ վեց։ Տա րա կար ծու թյուն նե րի ա ռիթ տվեց հատ կա պես այն հար ցը, թե ՔԿ հիմ ար կի 
պե տի՝ հա մա ներ ման ի նս տի տու տի կի րառ ման վե րա բե րյալ ակ տե րը ո ՞ր դա տա րա նում պետք 
է վի ճար կել՝ Քրե ա կա՞ն, թե՞ Վար չա կան։ Ստեղծ ված ա նո րո շու թյան հետ ևան քով նույ նիսկ 
հան դի պե ցին զու գա հեռ են թա կա յու թյան ի րա վի ճակ ներ, ե րբ դա տա պար տյալ նե րը ՔԿ հիմ-
նար կի պե տի ակ տը փոր ձում է ին մի ա ժա մա նակ վի ճար կել և՛ Վար չա կան դա տա րա նում, և՛ 
Քրե ա կան դա տա րա նում։ Մինչև սույն հար ցով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տի 
15.10.2021թ. ո րո շու մը, գե րա կա յում էր այն մո տե ցու մը, որ հա մա ներ ման ի նս տի տու տի ո լոր-
տում ՔԿ հիմ ար կի պե տի ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը պետք է լու ծի Քրե ա կան դա տա-
րա նը։ 

Ք րե ա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րը, ո րոնք վար չա կան և քրե ա կան ար դա րա դա տու-
թյուն նե րի օբյեկ տիվ սահ ման նե րի տա րան ջատ ման հար ցում ա ռա վել զգա յուն է ին, շա րու նա-
կում է ին պա հել այն դիր քո րո շու մը, ը ստ ո րի՝ հա մա ներ ման ի նս տի տու տի կի րառ ման վե րա-
բե րյալ ՔԿ հիմ ար կի պե տի ակ տե րը պետք է վի ճարկ վեն Քրե ա կան դա տա րա նում՝ քրեա-
դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։ Այս մո տեց ման հիմ ա վո րու մը է ու-
թե նա կան (սուբս տան ցի ո նալ) է ր։ Նրանք ի րա վա ցի ո րեն կար ծում է ին, որ հա մա ներ ման ի նս-
տի տուտն իր բնույ թով քրե աի րա վա կան ի նս տի տուտ է, քա նի որ նա խա տես ված է քրե ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ և կար գա վո րում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից և պատ ժից ա զա-
տե լու, պատ ժի փո խա րին ման, ի նչ պես նաև դատ վա ծու թյան վե րաց մա նը վե րա բե րող հար-
ցեր, հետ ևա բար՝ « Հա մա ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի կի րա ռե լի ու թյան վե րա բե-
րյալ ծա գած վե ճե րը կա րող են լուծ վել բա ցա ռա պես քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ։ 
Նման պայ ման նե րում ՔԿ հիմ ար կի պե տի կա յաց րած ո րո շու մը չի կա րող դիտ վել վար չա կան 
ա կտ, ի սկ ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը կա րող է գնա հատ վել մի այն քրե ա դա տա վա րա կան 
ըն թա ցա կար գով՝ քրե ա կան գոր ծեր քն նող ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 
(տե՛ս թիվ ԿԴ3/0003/13/20 գոր ծը)։

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տը, հաշ վի առ նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ՍԴՈ-1439 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված մո տե ցու մը, չհա մա ձայն վեց այլ ա տյա նի 
քրե ա կան դա տա րան նե րի՝ վե րը նշ ված դիր քո րոշ ման հետ և թիվ ԿԴ3/0003/13/20 գոր ծով 
15.10.2021 թ. ո րոշ մամբ սահ մա նեց, որ դա տա պար տյա լի նկատ մամբ հա մա ներ ման ա կտ կի-
րա ռե լու հետ կապ ված հար ցե րի լու ծու մը են թա կա է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին, այն պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ, որ քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ ու ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված չէ, 
որ այդ վա րույթ նե րը են թա կա են Քրե ա կան դա տա րա նին, որ պի սի պայ ման նե րում այդ հար-
ցե րի քն նու թյու նը և լու ծու մը դուրս է քրե ա դա տա վա րա կան տի րույ թից: Ի նչ պես նկա տում ե նք, 
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս հար ցով հար կադր ված էր շա րու նա կե լու ՀՀ Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի ֆոր մա լիս տա կան հիմ ա վո րում ե րը։ 
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3. Ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյու նը քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում
3.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում լուծ վում են հիմ ա կա նում 

եր կու խումբ հար ցեր՝ ստուգ վում են ան հա տա կան բնույ թի վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա-
փու թյու նը և են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյու նը։ Նոր-
մա տիվ բնույ թի ի րա վա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյու նը կա րող է ստուգ վել ու ղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան (նոր մա վե րահս կո ղու թյան) շր ջա նակ նե րում։ 

Այս բաժ նում՝ « նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտ» եզ րույթն օգ տա գործ վում է ոչ թե « Նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով, այլ դոկտ րի նալ ի մաս տով՝ ցան-
կա ցած ի րա վա կան ա կտ, ո րը պա րու նա կում է նորմ, այ սինքն՝ կա նոն, ո րը պար տա դիր է 
չան հա տա կա նաց ված խումբ ան ձանց հա մար։ Այդ պի սի ակ տեր կա րող են հա մար վել նաև 
մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի սահ մա նած կար գա վո րում ե րը, ո րոնց վրա պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը պա րու նա կում է հղում եր։ Օ րի նակ՝ Ստան դար տի ազ գային ի նս տի տու տը 
(ՀՍՏ, SARM) մաս նա վոր ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձ է, ո րը սահ մա նում է կա նոն ներ, 
ի սկ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը դրանց վրա հղում եր է պա րու նա կում։ Նույ նը վե րա բե րում է 
նաև Ստան դար տաց ման մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (Ի ՍՕ) նոր մե րին6։

3.2. Ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան է ու թյու նը։ Դա տա վա րա գի տու թյան 
մեջ ա ռանձ նաց վում են նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան նկատ մամբ ու ղ-
ղա կի (ան մի ջա կան) և ա նուղ ղա կի (միջ նոր դա վոր ված) դա տա կան վե րահս կո ղու թյան (նոր-
մա վե րահս կո ղու թյան) տե սակ ներ7։ Ո ւղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան դեպ քում դա տա կան 
վա րույ թը նա խա ձեռն վում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի սահ մա նադ-
րա կա նու թյու նը և օ րի նա կա նու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով, ո րի ար դյուն քում ի րա վա սու դա-
տա րա նը վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը (վի ճարկ վող դրույ թը) ճա նա չում է ա վե լի 
բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տին հա կա սող և ան վա վեր 
կամ դրան հա մա պա տաս խա նող։ 

Են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան և օ րի-
նա կա նու թյան նկատ մամբ ու ղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նում են ՀՀ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը։ Քրե ա կան դա տա րա նը ու ղ-
ղա կի դա տա կան նոր մա վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված չէ։ 

Ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան դեպ քում դա տա րա նը, քրե ա կան կամ քա ղա քա-
ցիա կան վե ճը լու ծե լիս, եզ րա կաց նում է, որ կի րառ ման են թա կա են թաօ րենսդ րա կան նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տը հա կա սում է ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող ակ տին և 
այդ պատ ճա ռա բա նու թյամբ հրա ժար վում է այն կի րա ռել։ 

Ք րե ա կան դա տա րանն ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ա րդյոք պետք է օ ժտ ված լի նի է քսպ լի ցիտ լի ա զո րու թյամբ։ Այլ կերպ ա սած՝ Օ րենս դի րը պետք 
է ա րդյոք ու ղ ղա կի ո րեն օժ տի Քրե ա կան դա տա րա նին՝ ի րա կա նաց նե լու ա նուղ ղա կի նոր մա-
վե րահս կո ղու թյուն, թե այդ լի ա զո րու թյու նը դա տա րա նը կա րող է բխեց նել իր կար գա վի ճա-
կից։ 

6 https://www.sarm.am/am/international_cooperation/iso_hamagortsakcum
7 Боннер А. Т., Квиткин А. Т., Судебный контроль в области государственного управления, М., 1973, с. 25, 
Никитин С. В., Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе: 
монография, М., Волтерс Клувер, 2010, с. 26.
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3.3. Քրե ա կան դա տա րա նի՝ ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան լի ա զո րու թյու նը 
3.3.1. Ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան լի ա զո րու թյան գո յա բա նա կան հիմ քե րը։ 

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ Քրե ա կան դա տա րա նի կող մից, քրե ա կան ար դա րա-
դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, կի րառ ման են թա կան նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լու է քսպ լի ցիտ լի ա զո րու թյուն։ Մինչ դեռ, օ րի նակ՝ Ֆրան սի այի քր. դատ. օ ր.-ի 111-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ու ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է, որ քրե ա կան դա տա րան նե րը ի րա-
վա սու են մեկ նա բա նե լու վար չա կան, նոր մա տիվ կամ ան հա տա կան   ակ տե րը և գնա հա տե լու 
դրանց օ րի նա կա նու թյու նը, ե րբ դրա նից է կախ ված քրե ա կան գոր ծի լու ծու մը։ Ֆրան սի ա կան 
դոկտ րի նում նշ վում է, որ գո յու թյուն ու նի կա յուն պրակ տի կա, ո րի հա մա ձայն՝ քրե ա կան դա-
տա րան նե րը վար չա կան ակ տը, ո րը հա մա րել են ա նօ րի նա կան, վե րաց նե լու լի ա զո րու թյուն 
չու նեն, դա վար չա կան դա տա րան նե րի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է, նրանք մի այն չեն կի րա-
ռում այդ ակ տե րը8։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված նոր մի տա ռա ցի ձևա-
կեր պու մը ֆե տի շաց նող նե րը կն շեն՝ օ րեն քով Քրե ա կան դա տա րա նի հա մար սահ ման ված 
չէ ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան լի ա զո րու թյուն, ու ս տի դա տա րա նը նման գոր ծո ղու-
թյուն կա տա րել չի կա րող։ Մինչ դեռ ա կն հայտ է, որ ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյունն 
ը ստ է ու թյան կի րառ ման են թա կա նոր մի վա վե րա կա նու թյու նը ստու գե լու գոր ծըն թաց է, ո րը 
ի րա վա կի րառ ման պար տա դիր տար րե րից է։ Պետք չէ՝ օ րեն քով գր ված լի նի, որ դա տա րա նը 
լի ա զոր ված է մեկ նա բա նել օ րեն քը. օ րեն քում նման բան կսահ մա վի թե՝ ոչ, միև նույնն է, դրա-
նից բան չի փոխ վում. դա տա րա նը՝ որ պես ար դա րա դա տու թյան մար մին, իր բնույ թի ու ժով 
մեկ նա բա նում է օ րեն քը, ստու գում է կի րառ ման են թա կա են թաօ րենսդ րա կան նոր մե րի ի րա-
վա չա փու թյու նը։ Այս ա ռու մով, ե թե նույ նիսկ դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ ու ղիղ նա խա-
տես ված չէ Քրե ա կան դա տա րա նի՝ նման լի ա զո րու թյուն, միև նույնն է դա տա րա նը՝ որ պես ար-
դա րա դա տու թյան մար մին, իր գոր ծու նե ու թյան բնույ թի ու ժով ի րա կա նաց նում է ա նուղ ղա կի 
նոր մա վե րահս կո ղու թյուն։ 

Այս պի սով՝ Քրե ա կան դա տա րա նը կա րող է ի րա կա նաց նել ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս-
կո ղու թյուն, այ սինքն՝ կոնկ րետ քրե աի րա վա կան վե ճը քն նե լիս կա րող է ստու գել կի րառ ման 
են թա կա են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյու նը։ Աս վա ծը 
հիմ ա վոր վում է նաև ՀՀ-ու մ առ կա դա տա կան պրակ տի կայով։ 

3.3.2. Քրե ա կան դա տա րա նի ի րա կա նաց րած ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան 
պրակ տի կան։ Քրե ա կան դա տա րանն ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում 
հատ կա պես քրե աի րա վա կան բլան կե տային նոր մե րը կի րա ռե լիս, ե րբ ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ծա գում ստու գել այդ նոր մում նշ ված կա նոն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը (ի րա վա չա փու թյու նը)։ 
Օ րի նակ՝ 2003թ. ՀՀ քր. օ ր.-ի 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին հի պո թե զը (ք րե ա կան ի րա վուն քի մաս-
նա գետ նե րի տեր մի նա բա նու թյամբ՝ դիս պո զի ցի ան) բլան կե տային է. քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն նա խա տե սե լով օ րեն քով կամ այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ ման ված 
տեխ նի կայի ան վտան գու թյան կամ աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան կա նոն նե րի խախտման 
հա մար` Օ րենս դի րը նոր մի փաս տա կազ մում չի սահ մա նում այդ կա նոն նե րը և, ը ստ այդմ, 

8 http://pnrs.ensosp.fr/Newsletter2/Juridique/Infos-veille/Exception-d-illegalite-d-un-acte-administratif-et-
office-du-juge-penal/?link=/content/advancedsearch/(offset)/4230%3FSearchText%3DLE-TRANSFERT-DE-
COMPETENCE-DE-LA-SECURITE-CIVILE-A-LA-NOUVELLE-CALE%26PhraseSearchText%3D%26SearchCont
entClassAttributeID%3D-1%26SearchSectionID%3D-1%26SubTreeArray%255B%255D%3D%26SearchDate%
3D-1%26SearchPageLimit%3D2%27A%3D0#:~:text=L’article%20111%2D5%20du%20code%20p%C3%A9nal%20
pr%C3%A9voit%2C%20au,p%C3%A9nal%20qui%20leur%20est%20soumis. 
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հղում է ա նում նոր մա տիվ ի րա վա կան այլ ակ տի (ակ տե րի) վրա: «Դ րա նից հետ ևում է, որ 
տեխ նի կայի ան վտան գու թյան կամ աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան կա նոն նե րը բա ցա հայ-
տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է դի մել դրանք սահ մա նող հա մա պա տաս խան նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րի օգ նու թյա նը, ո րոնք պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քի` (…) « հա սա նե լի ու թյան» և « կան խա տե սե լի ու թյան» չա փա նիշ նե րին» (տե՛ս ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ՇԴ/0131/01/15 գոր ծով 20.03.2018 թ. ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշ ված գոր ծով դա տա կան ստուգ ման է են թար կել «Ս ՆԻՊ lll-4-
80*`- ան վտան գու թյան տեխ նի կան շի նա րա րու թյու նում» շի նա րա րա կան նոր մե րի ի րա վա չա-
փու թյու նը և 20.03.2018 թ. ո րոշ մամբ նշել է, 

«Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը, ան ձին մե ղա վոր ճա նա չե լով ՀՀ քր. oր.ի 157րդ հոդ վա ծի 
2րդ մա սով նա խա տես ված հան ցան քի կա տար ման մեջ, պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա
կա նի չեն ար ժա նաց րել, թե այն նոր մա տիվ պա հանջ նե րը, ո րոնց խախ տու մը մեղ սագր վել 
է ամ բաս տա նյա լին, ա րդյո՞ք հա մա պա տաս խա նում են ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն
քի` « հա սա նե լի ու թյան» և « կան խա տե սե լի ու թյան» չա փա նիշ նե րին։ Մաս նա վո րա պես, դա տա
րան նե րը պատ շաճ ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել այն, որ վե րոն շյալ ՍՆԻՊ կա նոն ներն 
ան ձանց հա մար հա սա նե լի ե ղա նա կով պաշ տո նա կան որ ևէ աղ բյու րում հրա պա րակ ված չեն, 
այդ կա նոն նե րը կա րե լի է գտ նել մի այն հա մա ցան ցային տի րույ թում առ կա ոչ պաշ տո նա
կան կայ քէ ջե րում, ին չը չի ե րաշ խա վո րում դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը բնօ րի նա կին 
և ա ռա ջաց նում է ող ջա միտ կաս կած դրան ցով սահ ման ված աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան 
կա նոն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ։ Ը նդ ո րում, հարկ է նաև ը նդ գծել, որ այդ 
կա նոն ներն ի սկզ բա նե կազմ ված են ե ղել օ տար լեզ վով, ի սկ դրանց հայե րեն թարգ ման ված 
օ րի նա կը հա սա նե լի չէ որ ևէ աղ բյու րում։ 

Վե րոն շյալ հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյու նը ցույց է տա լիս, որ «Անվ տան գու թյան տեխ
նի կան շի նա րա րու թյու նում» վեր տա ռու թյամբ թիվ lll480* ՍՆԻՊ կա նոն նե րը պե տա կան 
ի րա վա սու մարմ ի կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պաշ տո նա պես հրա պա
րակ ված չլի նե լու պայ ման նե րում ա պա հով ված չի ե ղել նվա զա գույն ջան քե րի գոր ծադր մամբ 
դրանք գտ նե լու և ըն թեր ցե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Ո ւս տի «Անվ տան գու թյան տեխ նի կան շի
նա րա րու թյու նում» վեր տա ռու թյամբ թիվ lll480* ՍՆԻՊ կա նոն նե րը չեն հա մա պա տաս խա
նել « հա սա նե լի ու թյան» չա փա նի շին: Նման պայ ման նե րում դրանք չեն հա մա պա տաս խա նել 
նաև « կան խա տե սե լի ու թյան» չա փա նի շին»9:

 Փաս տո րեն, ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, թիվ lll-4-80* ՍՆԻՊ կա նոն նե րի ի րա վա չա փու-
թյու նը ստու գե լիս, ի րա կա նաց րել է ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյուն և այդ գոր ծով հրա-
ժար վել է կի րա ռել այդ կա նոն նե րը։ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո-
ղու թյան շր ջա նա կում ի րա վա սու չէ ՍՆԻՊ կա նոն նե րը ճա նա չե լու ան վա վեր, սա կայն քրեա-

9 ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նմա նօ րի նակ դիր քո րո շում հայտ նել է նաև «Աշ խա տան քի ան վտան գու թյան ու սուց-
ման կազ մա կեր պում» միջ պե տա կան ստան դար տին՝ 12.0.004-90 ԳՕՍՏ-ի վե րա բե րյալ, ո րը հաս տատ վել է ԽՍՀՄ 
ար տադ րու թյան ո րա կի և ստան դարտ նե րի պե տա կան կո մի տե ի` 1990 թվա կա նի նոյեմ բե րի 5-ի ո րոշ մամբ: Ը նդ 
ո րում, նախ կին ԽՍՀՄ պե տա կան ստան դար տը գոր ծում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում՝ հա մա-
ձայն Ա ՊՀ ե րկր նե րի «Ս տան դար տաց ման, չա փագ րու թյան և սեր տի ֆի կաց ման բնա գա վա ռում հա մա ձայ նեց ված 
քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու մա սին» միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նագ րի` կնք ված 1992 թվա կա նի մար տի 13-ին: 
Թեև ԳՕՍՏ 12.0.004-90 կա նոն նե րը գոր ծում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում, սա կայն որ ևէ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տով ևս հս տա կեց ված չէ ո ՛չ այդ կա նոն նե րի բո վան դա կու թյու նը, ո ՛չ էլ առ կա է հա մա պա-
տաս խան հղում այդ կա նոն նե րը գտ նե լու պատ շաճ աղ բյու րին (տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԿԴ/0002/01/18 
գոր ծով 10.01.2020 թ. ո րո շու մը)։
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կան գոր ծեր քն նող այլ դա տա րան նե րը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նոր մա-
տիվ բնույ թի դիր քո րո շու մը, նույն պես հրա ժար վե ցին կի րա ռել ՍՆԻՊ կա նոն նե րը (տե՛ս օ րի-
նակ՝ թիվ Ե ԱՔԴ/0226/01/17 գոր ծով 19.10.2018 թ. դա տավ ճի ռը)։

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այս ո րո շում ե րի վե րա բե րյալ պետք է նշել մի քա նի նկա տա-
ռում։

 Նախ՝ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, թեև վե րը նշ ված ո րո շում ե րում մեջ բե րել է ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 79-րդ հոդ վա ծը, սա կայն ՍՆԻՊ-ի կամ ԳՈՍ ՏԻ է քսպ լի ցիտ չի ճա նա չել ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան նշ ված նոր մին հա կա սող, պար զա պես նշել է, որ դրանք չեն հա մա պա-
տաս խա նել « հա սա նե լի ու թյան» և « կան խա տե սե լի ու թյան» չա փա նիշ նե րին։ 

Երկ րորդ՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն այս վա րույ թով ստու գել է նոր մա տիվ բնույ թի ակ տի 
ար տա քին (ձ ևա կան) հատ կա նիշ նե րի ի րա վա չա փու թյու նը, թեև ա նուղ ղա կի դա տա կան նոր-
մա վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում կի րառ վող ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը կա րող է ստուգ-
վել ոչ մի այն ձևա կան, այդ թվում՝ լի ա զոր ման հիմ քե րի, այլ նաև նյու թա կան ի րա վա չա փու-
թյան տե սան կյու նից։ 

Այս պի սով՝ Քրե ա կան դա տա րա նը ի րա վա սու է ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան 
շրջա նակ նե րում նու թա կան և ձևա կան չա փա նիշ նե րի հի ման վրա ստու գել կի րառ ման են թա-
կա են թաօ րենսդ րա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը։ 

4. Քրե ա կան դա տա րա նի՝ վար չա կան տույ ժը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) հնա
րա վո րու թյու նը

4.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան մի ջո ցի (տույ ժի) մա սին ո րո շում ե րի (ար ձա նագ րու թյուն նե րի) ի րա վա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա րող է ծա գել ա ռն վազն եր կու ի րա վի ճա կում։ 

Ա ռա ջին՝ պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քում նա խա տես ված են վար չա կան նա խա դա-
տե լի ու թյամբ (պ րե յու դի ցի ա նե րով) հան ցա գոր ծու թյուն ներ, այ սինքն՝ ա րար քը հան ցա գոր ծու-
թյուն հա մա րե լու (ք րե ա կա նաց նե լու) նպա տա կով քրե աի րա վա կան նոր մի հի պո թե զում (փաս-
տա կազ մում) նա խա տես ված է ան ձի կող մից նախ կի նում նույ նա կան կամ հա ման ման ա րար-
քի հա մար վար չա կան տույ ժի են թարկ ված լի նե լու պայ մա նը10։ Նման հան ցա գոր ծու թյուն նե րով 
մե ղադ րանք քն նե լիս՝ Քրե ա կան դա տա րա նի մոտ ծա գում է վար չա կան տույ ժի ի րա վա չա փու-
թյու նը գնա հա տե լու ան հրա ժեշ տու թյուն։ 

Երկ րորդ՝ ան ձը կա տա րել է վար չա կան ի րա վա խախ տում և դրա հա մար են թարկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն հե տա գա յում պարզ վել է, որ այդ ա րար քը պա-
րու նա կում է հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, և այդ նույն ա րար քի հա մար նրա նկատ մամբ 
պետք է նշա նակ վի քրե ա կան պա տիժ։ Քրե ա կան դա տա րա նը կր կին դատ վե լու ան թույ լատ-
րե լի ու թյան սկզ բուն քի տի րույ թում պետք է ո րո շի միև նույն ա րար քի հա մար նշա նակ ված վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան` քրե ա կան պատ ժին հա մար ժեք մի ջո ցը վե րաց նե լու հար ցը։

4.2. Վար չա կան նա խա դա տե լի ու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թում 
վար չա կան տույ ժի ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը։ ՀՀ քր. օր.-ու մ նա խա տես ված են վար-
չա կան նա խա դա տե լի ու թյամբ հան ցա կազ մեր, օ րի նակ՝ տրանս պոր տային մի ջոց ներ վա րե-
լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից տրանս պոր տային մի ջոց վա րե լը նույն ա րար քի հա մար 
վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում (2003 թ. ՀՀ քր. Օր.-ի  243.1-

10 Богданов А. В., Административная преюдиция в уголовном праве России, М., Юрлитинформ, 2021, Эргашева З. 
Э. Административная преюдиция в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. Наук, М., 2019. 
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րդ հոդ ված)։ 
Ե թե Քրե ա կան դա տա րա նը, նման բնույ թի մե ղադ րանք ներ քն նե լիս, պար զում է, որ վար-

չա կան տույ ժը կա յաց վել է օ րեն քի է ա կան խախ տում ե րով, ա պա ի րա վա սո՞ւ է ա րդյոք վար-
չա կան տույ ժի մա սին ա կտն ան վա վեր ճա նա չել։ 

Նախ՝ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով ա վա վեր ճա նա չե լու լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված 
է բա ցա ռա պես Վար չա կան դա տա րա նը, ու ս տի Քրե ա կան դա տա րա նը չի կա րող պաշ տո նա-
պես հաս տա տել այս կամ այն վար չա կան ակ տի, այդ թվում՝ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
նա սին ակ տի ան վա վե րու թյու նը։ 

Երկ րորդ՝ վար չա կան նա խա դա տե լի ու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ քրե ա-
կան վա րույթ նե րով վար չա կան ի րա վա խախտ ման մա սին ար ձա նագ րու թյուն նե րը և վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը ճա նաչ վում են որ պես քրե ա դա տա վա րա կան ա պա ցույց՝ 
ար տա վա րու թային փաս տաթղթ (տե՛ս թիվ Ե ԿԴ/0067/01/15, Ե ԷԴ/0109/01/17, ԵԴ/0897/01/21 
դա տա կան գոր ծե րը)։ Քրե ա կան դա տա րանն ան կաս կած ի րա վա սու է գնա հա տել ցան կա ցած 
ա պա ցույ ցի, այդ թվում՝ ար տա վա րու թային փաս տա թուղթ ճա նաչ ված վար չա կան տույժ նշա-
նա կե լու մա սին ո րոշ ման վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյուն և հա վաս տի ու թյու նը։ 

Ք րե ա կան դա տա րա նը, վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման՝ որ պես ա պա ցույ-
ցի թույ լատ րե լի ու թյու նը ո րո շե լիս, ստու գում է ի նչ պես այդ ո րոշ ման՝ դա տա վա րա կան ե ղա նա-
կով ձեռք բե րե լու օ րի նա կա նու թյու նը, այն պես էլ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րոշ-
ման՝ ճյու ղային օ րենսդ րու թյան ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը։ Ե թե Քրե ա կան դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին ո րո շու մը կա յաց վել է ճյու ղային օ րենսդ րու թյան է ա կան խախ տում ե րով, ա պա այն 
ճա նա չում է ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց։ 

Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը՝ որ պես ա պա ցույց ան թույ լատ րե լի ճա-
նա չելն ու նի բա ցա ռա պես քրե ա դա տա վա րա կան նշա նա կու թյուն՝ այդ ա պա ցույ ցը չի կա րող 
դր վել մե ղադ րան քի հիմ քում։ Ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լը չի ա ռա ջաց նում վար չաի-
րա վա կան հետ ևանք ներ, այ սինքն՝ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը վար չաի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում շա րու նա կում է գոր ծել։

4.3. Պատ ժին հա մար ժեք վար չա կան տույ ժը վե րաց նե լը non bis in idem սկզ բուն քի ա պա-
հով ման նպա տա կով

4.3.1. Քրե ա կան պատ ժին հա մար ժեք վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը 
վե րաց նե լու օ րենսդ րա կան նոր մը։ 2021 թ. ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում 
սահ ման ված է. 

«Ե թե ան ձին դա տա պար տե լիս պարզ վում է, որ նույն ա րար քի հա մար նրա նկատ մամբ 
կի րառ վել է վար չա կան կամ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան` պատ ժին հա մար
ժեք մի ջոց, ա պա նրա նկատ մամբ պա տիժ նշա նա կե լու դեպ քում այն պետք է վե րաց վի և 
հաշ վի ա ռն վի պա տիժ նշա նա կե լիս» (ը նդգ ծու մը՝ հեղ.): 

Այս նոր մի է ու թյունն հետ ևյալն է. ե թե ան ձը նախ կի նում որ ևէ ա րար քի հա մար են թարկ վել 
է վար չա կան կամ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան (այ սու հետ՝ վար չա կան տույ-
ժի), սա կայն հե տա գա յում պարզ վում է, որ այդ ա րար քի հա մար ան ձը պետք է են թարկ վի 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ա պա քրե ա կան պա տիժ նշա նա կե լիս, կր կին դատ վե լու 
ան թույ լատ րե լի ու թյան սկզ բուն քը պահ պա նե լու նպա տա կով, վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան մի ջո ցը պետք է վե րաց նել։ Նման ի րա վի ճակ հնա րա վոր է հետ ևյալ դեպ քե րում։ 

Ա ռա ջին՝ որ ևէ ա րար քի հա մար ան ձին են թար կել են վար չա կան տույ ժի, սա կայն հե տա-
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գա յում պարզ վում է, որ այդ ա րար քը ի սկզ բա նե ոչ թե վար չա կան ի րա վա խախ տում էր, այլ 
հան ցա գոր ծու թյուն է ր։ Օ րի նակ՝ տրանս պոր տային մի ջոց ներ վա րե լու ի րա վունք չու նե ցող 
ան ձը տրանս պոր տային մի ջո ցը վա րել է նույն ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե-
լուց հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում։ Նման ի րա վի ճա կում ա րարքն ի նք նին հան ցա գոր ծու թյուն 
է, սա կայն ի րա վա սու մար մի նը տե ղե կաց ված չի ե ղել, որ ան ձը նախ կի նում նույն ա րար քի 
հա մար են թարկ վել է վար չա կան տույ ժի (այ սինքն՝ տե ղյակ չի ե ղել, որ վար չա կան ի րա վա-
խախ տու մը վե րա ճել է հան ցա գոր ծու թյան) և, հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա ղոր դում տա լու 
փո խա րեն, կր կին նշա նա կել է վար չա կան տույժ։ Հե տա գա յում պարզ վել է, որ այդ ա րար քը 
ի սկզ բա նե հան ցա գոր ծու թյուն է ր։ 

 Ե րկ րորդ՝ վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, նոր հան գա մանք նե րի ու ժով, վե րա ճում է հան-
ցա գոր ծու թյան։ Օ րի նակ՝ վա րոր դի կող մից ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կամ տրանս պոր-
տային մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տե լը, ո րը մար դու ա ռող ջու թյանն ան զգու-
շու թյամբ պատ ճա ռել է թեթև վնաս։ Այն ի նք նին վար չա կան ի րա վա խախ տում է, սա կայն հե-
տա գա յում, թեթև վնա սը վե րա փոխ վում է ծանր վնա սի (նոր հան գա մանք), ո րի հետ ևան քով 
վար չա կան ի րա վա խախ տու մը վե րա ճում է հան ցան քի։ Ը նդ ո րում՝ խախ տում կա տա րած ան-
ձը մինչ այդ ար դեն են թարկ վել էր վար չա կան տույ ժի, ի սկ քրե ա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու 
դեպ քում, նա կեն թարկ վի նաև քրե ա կան պատ ժի։ 

4.3.2. Քրե ա կան դա տա րա նին վար չա կան տույ ժի մա սին ո րո շու մը վե րաց նե լու լի ա զո
րու թյան վե րա պա հե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը։ 2021 թ. ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա-
ծի 6-րդ մա սի տա ռա ցի ըն թեր ցու մից կա րե լի է հաս կա նալ, որ քրե ա կան պա տիժ նշա նա կող 
մար մի նը, այ սինքն՝ Քրե ա կան դա տա րա նը non bis in idem սկզ բուն քի ու ժով վե րաց նում է 
քրե ա կան պատ ժին հա մար ժեք վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը)։ Ա րդյո՞ք 
սույն նոր մը նշա նա կում է, որ Քրե ա կան դա տա րա նը գործ նա կա նում ի րա վա սու է վե րաց նել 
վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին վար չա կան ակ տը։ 

Նախ՝ նոր մում ու ղիղ նշ ված չէ, որ վար չա կան տույ ժը վե րաց նում է հենց Քրե ա կան դա
տա րա նը, սա կայն նկա տի ու նե նա լով, որ քրե ա կան պա տիժ նշա նա կում է Քրե ա կան դա տա-
րա նը, ու ս տի նա էլ պետք է վե րաց նի վար չա կան տույ ժը և հաշ վի առ նի պա տիժ նշա նա կե լիս 
(վար չա կան մարմ ի կամ Վար չա կան դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րի սահ մա նու մը դուրս է 
ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ի կար գա վոր ման ա ռար կայից)։ 

Երկ րորդ՝ նոր մում ու ղիղ նշ ված չէ, որ Քրե ա կան դա տա րա նը վե րաց նում է հենց վար-
չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը (վար չա կան ակ տը), սա կայն ու ղիղ նշ ված է, որ 
նա վե րաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը։ Հան րա հայտ է, որ վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի ամ րագր ման ձևը ո րո շում է՝ վար չա կան ակ տը, ու ս տի 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին օ րենսդ րա կան է քսպ լի ցիտ 
լի ա զո րու թյու նը գործ նա կա նում կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն պա տաս խա նատ վու թյան այդ 
մի ջոցն ամ րագ րող վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու ճա նա պար հով։ Ո ւս տի 2021 թ. ՀՀ քր. դատ. 
օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում ը ստ է ու թյան ամ րագր ված է Քրե ա կան դա տա րա նի կող-
մից վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը (վար չա կան ակ տը) վե րաց նե լու լի ա զո րու-
թյուն։ Մինչ դեռ Քրե ա կան դա տա րա նին վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու լի ա զո րու թյուն վե րա-
պա հե լը չի հա մա պա տաս խա նում նրա օբյեկ տիվ կար գա վի ճա կին։ 

Մյուս կող մից, ե թե Քրե ա կան դա տա րա նը ի րա վա սու չլի նի վե րաց նե լու վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը (վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը), ա պա ի նչ պե՞ս 
պետք է ա պա հով վի կր կին դատ վե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան սկզ բուն քը։ Այս հար ցին պա տաս-
խա նե լու հա մար, պետք է հաս կա նալ, թե ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում 
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նշ ված դրույ թը դա տա վա րա կան ո ՞ր հա մա կար գից է ռե ցեպ ցի այի են թարկ ված և այդ հա մա-
կար գում ի ՞նչ զար գա ցում երն են տե ղի ու նե ցել։ 

4.3.3. Լատ վի այի քրե ա դա տա վա րա կան նոր մի ռե ցեպ ցի ան։ Մեկ նա բան վող նոր մը 
ՀՀ դա տա վա րա կան հա մա կարգ ներ մուծ վել է, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Լատ վի այի 
քրեա կան դա տա վա րու թյու նից։ Այս պես՝ մինչև 2013 թ.  Լատ վի այի քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված էր հետ ևյալ դրույ թը. 

«Ե թե ան ձին դա տա պար տե լիս պարզ վում է, որ նույն ա րար քի հա մար նրա նկատ մամբ 
կի րառ վել է վար չա կան պա տիժ, ա պա այդ վար չա կան պա տի ժը պետք է վե րաց վի և հաշ վի 
ա ռն վի քրե ա կան պա տիժ նշա նա կե լիս» (ը նդգ ծու մը՝ հեղ.): 

Լատ վի այի քր. դատ. օ ր.-ի մեջ բեր ված դրույ թը 2013 թ. են թարկ վել է է ա կան փո փո խու-
թյուն նե րի։ Այս պես՝ քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի նոր խմ բագ րու թյամբ սահ ման-
վել է.

«Ե թե ան ձին դա տա պար տե լիս պարզ վում է, որ նույն ա րար քի հա մար նրա նկատ մամբ 
ար դեն կի րառ վել և կա տար վել է պա տիժ, ա պա կր ված քրե ա կան պա տի ժը հաշ վանց վում է 
(…), ի սկ վար չա կան տույ ժը պետք է հաշ վի ա ռն վի նոր պա տիժ նշա նա կե լիս»:

 
Այ սինքն՝ 2013թ. փո փո խու թյուն նե րով Լատ վի այի քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 

մա սից հան վել է « վար չա կան պա տի ժը վե րաց նե լու» մա սին ձևա կեր պու մը։ 
Բա ցի այս, նշ ված հոդ վա ծում ա վե լաց վել է նաև 2.1. մա սը, ո րը սահ մա նում է. «Կրկ նա կի 

դա տա պար տում կամ պա տիժ չի հա մար վում վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծով տույ ժը 
վե րաց նե լը և քրե ա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լը, ե թե առ կա են հետ ևյալ նոր եր ևան ե կած 
հան գա մանք նե րը (…)»: Կա րող ե նք են թադ րել, որ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյան դեպ քում վար չա կան տույ ժը վե րաց վում է քրե ա կան դա տա վա րու թյու նից դուրս՝ 
վար չաի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում՝ ի րա վա սու վար չա կան մար մի նի կամ 
ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից, ո րից հե տո մի այն նա խա ձեռն վում է քրե ա կան վա րույ թը կամ 
վար չաի րա վա կան ե ղա նա կով տույ ժը վե րաց նե լու և քրե ա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու գոր-
ծըն թաց նե րը տե ղի են ու նե նում զու գա հեռ (հե ղի նակ նե րին այս նոր մի վե րա բե րյալ դոկտ րի-
նալ մեկ նա բա նու թյուն ներ կամ դա տա կան պրակ տի կա հա սա նե լի չեն ե ղել)։

 Փաս տո րեն, Լատ վի այի քր. դատ. օ ր.-ի զուտ տեքս տային վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է 
դուրս բե րել եր կու ի րա վի ճակ։ 

Ա ռա ջի նը, քրե ա կան դա տա րա նը պա տիժ նշա նա կե լիս է պար զում, որ ան ձը նախ կի նում 
նույն ա րար քի հա մար են թարկ վել է վար չա կան տույ ժի։ Այս դեպ քում, Քրե ա կան դա տա րա նը 
ոչ թե վե րաց նում է վար չա կան տույ ժը, այլ պար զա պես այն հաշ վի է առ նում՝ քրե ա կան պա-
տիժ նշա նա կե լիս։ 

Երկ րորդ՝ մինչև քրե ա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լը ի հայտ են գա լիս նոր հան գա մանք ներ, 
ո րոն ցից պարզ վում է, որ վար չա կան տույ ժը նշա նակ վել է ա ռանց հիմ քե րի կամ ա պօ րի նի։ 
Այս դեպ քում վար չա կան տույ ժը վե րաց վում է, ո րից հե տո (կամ զու գա հեռ) նույն ա րար քի կա-
պակ ցու թյամբ նա խա ձեռն վում է քրե ա կան վա րույթ։ 

Լատ վի այի փոր ձը նկա տի ու նե նա լով՝ ՀՀ-ու մ Քրե ա կան դա տա րա նը նման ի րա վի ճա կում 
չպետք է կի րա ռի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը (վար չա կան ակ տը) վե րաց նե-
լու՝ 2021թ. ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում ամ րագր ված լի ա զո րու թյու նը, ի սկ 
non bis in idem սկզ բուն քը պահ պա նե լու նպա տա կով՝ քրե ա կան պատ ժա տե սա կը և պատ ժա-
չա փը ո րո շե լիս պետք է հաշ վի առ նեն նախ կի նում վար չա կան տույժ նշա նա կե լու փաս տը։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

45

5. Եզ րա կա ցու թյուն ներ 
Վար չա կան և Քրե ա կան մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, կա րող 

են հատ վել տար բեր ո լորտ նե րում (օ րի նակ՝ Քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի պե տի՝ պատ ժի 
կա տար ման հետ կապ ված ակ տե րը վի ճար կե լու վա րույ թի են թա կա յու թյու նը, բլան կե տային 
քրե աի րա վա կան նոր մե րի հղու մում նշ ված նոր մա տիվ բնույ թի ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան 
նկատ մամբ ա նուղ ղա կի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան դեպ քում, քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու հար ցով 
և այլն), ո րի պա րա գա յում կա րող է ծա գել այս դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը տա րան-
ջա տե լու հար ցեր։ 

Վար չա կան մար մին նե րի՝ քրե աի րա վա կան նոր մե րի կի րառ մամբ ակ տե րի ի րա վա չա փու-
թյան վե րահս կո ղու թյու նը դուրս է Վար չա կան դա տա րա նի օբյեկ տիվ ի րա վա սու թյու նից։ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 22.01.2019 թ. ՍԴՈ-1439 ո րոշ մամբ սահ մա նած՝ պատ ժի կա-
տար ման ո լոր տում Վար չա կան և Քրե ա կան դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը տա րան ջա-
տե լու բա նաձ ևի հիմ քում դր ված է բա ցա ռա պես ֆոր մա լիս տա կան հիմ ա վո րում եր։ Բարձր 
դա տա րա նի սահ մա նած բա նա ձը ոչ թե հար ցի լու ծում էր, այլ՝ հա կա լու ծում, քա նի որ Վար-
չա կան դա տա րա նին վե րա պահ վեց իր օբյեկ տիվ ի րա վա սու թյա նը օ տար այն պի սի խն դիր ներ 
քն նար կե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րի հա մար մաս նա գի տաց ված այս դա տա րա նի դա տա վոր նե-
րը չու նե ին ան հրա ժեշտ ձեռն հա սու թյուն։ 

Ք րե ա կան դա տա րա նը ի րա վա սու է ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե-
րում նու թա կան և ձևա կան չա փա նիշ նե րի հի ման վրա ստու գել կի րառ ման են թա կա են թաօ-
րենսդ րա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը։

 Վար չա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լու լի ա զո րու թյու նը դուրս է Քրե ա կան դա տա րա նի 
օբյեկ տիվ ի րա վա սու թյու նից։ Նման ի րա վա սու թյուն ու նի Վար չա կան դա տա րա նը։ Քրե ա կան 
դա տա րա նը գնա հա տում է վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման՝ որ պես քրե ա դա-
տա վա րա կան ա պա ցույ ցի ձևա վոր ման և ձեռք բեր ման օ րի նա կա նու թյու նը, սա կայն վար չա-
դա տա վա րա կան ի մաս տով այն ան վա վեր չի ճա նա չում։ 

2021թ. ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի « վար չա կան պա տաս խանտ վու թյան 
մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին» դրույ թը պետք է ու ժը կորց րած ճա նա չել։

 
Abstract: The paper presents general characteristics of the relationship between administrative and criminal 

proceedings, and, particularly, the possibility of disputes regarding jurisdiction between the criminal and administrative 
courts, also revealing the section areas of the jurisdictions of these courts. The issue of the jurisdiction of the proceedings 
of the head of the penal institution in terms of challenging acts related to the punishment execution is discussed, 
considering in detail the legal positions in this regard, which are expressed by the supreme courts, as well as the law 
enforcement practice established.

By representing the essence of direct and indirect regulatory control, the authors touch upon the issue of the 
criminal court’s authority to exercise indirect regulatory control.

The paper also considers the possibility of cancellation (annulment) of an administrative fine imposed by a criminal 
court in order to ensure the NON BIS IN IDEM principle, substantiating in this regard the problematic nature of the 
existing legal regulation.

Аннотация. В данной статье представлена общая характеристика соотношения административного и уго-
ловного судопроизводств, в частности возможность споров относительно подведомственности между уголовным 
и административным судами, также раскрываются сферы сечения юрисдикций этих судов. Анализируется вопрос 
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о подведомственности производства начальника уголовно-исполнительного учреждения об оспаривании актов, 
связанных с исполнением наказания, подробно рассматриваются в этой связи правовые позиции, выраженные 
верховными судами, и сформированная правоприменительная практика.

Представляя сущность прямого и косвенного нормоконтроля, в статье затрагивается вопрос полномочия 
уголовного суда осуществлять косвенный нормоконтроль.

В статье рассматривается также возможность отмены (признания недействительным) административного 
штрафа уголовным судом с целью обеспечения принципа NON BIS IN IDEM,  в этой связи обосновывается 
проблематичность имеющегося правового регулирования.

 Բա նա լի բա ռեր - Վար չա կան դա տա վա րու թյուն, քրե ա կան դա տա վա րու թյուն են թա կա յու թյուն, են թա կա յու
թյան վե րա բե րյալ վեճ, ի րա վա սու թյուն նե րի սահ մա նա զա տում, ա նուղ ղա կի նոր մա վե րահս կո ղու թյուն, վար չա կան 
տույ ժը վե րաց նել:

Keywords: Administrative proceedings, criminal proceedings, jurisdiction, jurisdiction dispute, demarcation of 
jurisdictions, indirect regulatory control, cancellation of an administrative fine.

Ключевые слова: административное судопроизводство, уголовное судопроизводство, подведомствен
ность, спор относительно подведомственности, размежевание юрисдикций, косвенный нормоконтроль, от
мена административного штрафа.
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ՕՔ ՍԱ ՆԱ ԴԻԼ ԲԱՆԴՅԱՆ
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի ի րա վա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյան գլ խա վոր մաս նա գետ, Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
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 ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ ԴԻ ՄԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ՝ ՆՈՐ ՄԱ ՏԻՎ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ 

Ի ՐԱ ՎԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՎԻ ՃԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐ ԾԵ ՐՈՎ

THE ISSUES OF EXERCISING THE RIGHT TO APPLY TO COURT IN
CASES OF CHALLENGING THE LEGALITY OF NORMATIVE LEGAL ACTS

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД ПО ДЕЛАМ 
ОБ ОСПАРИВАНИИ ЗАКОННОСТИ НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ

 Սահ մա նադ րու թյամբ1 և « 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 այով2 (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) նա խա տես ված 
ան ձի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի դեպ քում ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րից է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ-
մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) 
ա զա տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան խնդ րով յու րա քան չյուր 
ոք ի րա վունք ու նի դի մել դա տա րան: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ի նք նանպա-
տակ չէ, այն ու նի հս տակ խնդ րան քային կետ, ա ռա քե լու թյուն և կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ վե րա կանգ նու մը: 

Ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու տե սան կյու նից ա ռաջ նա հերթ կար ևո րու թյուն ու նի այն հար ցի պա-
տաս խա նը, թե որ քա նո՞վ է հա սա նե լի ար դա րա դա տու թյու նը, որ քան ար դյու նա վետ են ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց-

1 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/ Հա տուկ թո ղար կում հոդ. 1118:
2 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.06.05/17(192), Հոդ. 367:
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ման պայ ման նե րը և գոր ծի քա կազ մը: Դա տա րան դի մե լու` ան ձի ի րա վուն քի ի րաց ման լի ար-
ժեք ե րաշ խա վո րում ան ձի Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը դա տա-
կան կար գով պաշտ պա նե լու ա ռաջ նա հերթ ի րա վա կան նա խա պայ ման նե րից է3:

 Վար չա դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գե րը նախ ևա ռաջ պետք է լի ար ժե քո րեն ա պա հո-
վեն մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի՝ որ պես հիմ ա կան սո ցի ա լա կան ար ժե քի 
պաշտ պա նու թյու նը, ը նդ ո րում՝ բա ցա ռա պես սահ մա նադ րաի րա վա կան և կոն վեն ցի ոն պա-
հանջ նե րին ու ո րակ նե րին հա մա պա տաս խան: Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի րաց ման տե սան կյու նից կար ևոր վում է 
դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կի հատ կո րո շու մը: Խոսքն այս կամ 
այն ի րա վուն քը մի ո րո շա կի ան ձի վե րագ րե լու մա սին է: Ի րա վուն քը մի ո րո շա կի ան ձի վե-
րագրե լը (ի րա վուն քի սուբյեկտ) կար ևոր է ի րա վունք նե րը դա տա րա նում պաշտ պա նե լու թույ-
լատ րե լի ու թյան հա մար: Դրա ը նդ հա նուր նա խա պայ մանն այն է, որ նորմ ա ռն վազն հե-
տապն դում է նաև հայց վո րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տակ (պաշտ պա նիչ նորմ)4: 

Այ սինքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը 
ֆոր մալ կեր պով ո րո շա կի ան ձանց վե րա պահ ված լի նե լը վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը դա տա-
կան կար գով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան նա խա պայ ման նե րից է: 

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան Սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է պե-
տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե´ նոր մաս տեղծ, թե´ ի րա վա կի-
րառ ման գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Դա են թադ րում է, մի դեպ քում, օ րենսդ րի պար-
տա կա նու թյու նը` լի ար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն և մե խա նիզմ եր 
ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մից, ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նու թյու նը` ա ռանց բա-
ցա ռու թյուն նե րի քն նարկ ման ըն դու նել ան ձանց` օ րի նա կան կար գով ի րենց ու ղղ ված դի մում-
նե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն ի րենց ի րա վունք նե րի են-
թադ րյալ խախ տում ե րից5:

 Վե րը նշ վա ծը վկա յում է օ րենսդ րա կան մա կար դա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կի և այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադրյալ նե-
րի ամ րագր ման՝ պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյան կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան 
մա սին: Այլ կերպ ա սած՝ ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը (օ րի նա կան շա հը) դա տա կան կար գով 
պաշտ պա նե լու կա ռու ցա կար գե րը պետք է օ րենսդ րա կան կար գով ամ րագր ված լի նեն: 

Վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը սահ ման-
վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի6 3-րդ հոդ վա ծով, ո րը թերևս ա ռա վել 
հա ճա խա կի օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի են թարկ ված հոդ ված նե րից 
է: Նշ ված հոդ վա ծի կա պակ ցու թյամբ օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րը մեծ մա սամբ պայ մա-
նա վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րաց ման հա մար նա-
խա պայ ման ներ ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Այ դու հան դերձ վկա յա կոչ ված օ րի նադ րույ թի 
բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նից ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ օ րենս դի րը վար չա դա տա վա րա-
կան կար գով պաշտ պա նու թյան են թա կա է դի տար կում քա ղա քա ցի նե րի ու ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց այն ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ո րոնց խախ տու մը 
վար չա կան ակ տե րի, պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի գոր ծո ղու թյան 
կամ ան գոր ծու թյան հետ ևանքն է, մինչ դեռ ակ ներև է, որ սրան ցով չեն սպառ վում վար չա րա-

3 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 12.07.2016 թվա կա նի ՍԴՈ-1293 ո րո շու մը:
4 Տե՛ս Hufen, Staatsrecht II: Grundrechte, 2018, para.5 Rn. 2, էջ 51:
5 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ5/0118/05/19 վար չա կան գոր ծով 18.11.2021 թվա կա նի ո րո շու մը:
6 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1, Հոդ.1186.1: Ըն դուն վել է 05.12.2013 թվա կա նին և ու ժի մեջ է մտել 07.01.2014 
թվա կա նին:
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րու թյան բո լոր դրս ևո րում ե րը: Օ րենս դի րը որ պես վար չա րա րու թյան դրս ևոր ման ձև է դի-
տար կել նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն մամբ եզ րա փակ վող վար չա րա րու թյու նը, 
ին չը, սա կայն, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հի շա տակ ված նոր մում հա մար-
ժե քո րեն ար տա հայտ ված չէ7:

 Հարկ է նշել, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բազ մա թիվ ո րո շում ե րով ան դրա դար ձել է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված կար գա վոր մա նը՝ ար-
տա հայ տե լով հետ ևյա լը ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

- «(...) դի մե լով վար չա կան դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմ ա վո րի, որ պե տա-
կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը կա-
տար վել են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն 
ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք խախտ վել են»8.

- «(...) վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձանց կող մից ներ կա յաց ված հայ-
ցա դի մում ե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից յու րա քան չյու րով պետք 
է պարզ վի` ա րդյոք հայց վո րը հան դի սա նում է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը կրող 
սուբյեկտ, այ սինքն՝ « շա հագր գիռ ան ձ», քա նի որ մի այն ի րա վա կան շա հագրգռ վա-
ծու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում ան ձը կա րող է ա կն կա լել իր խախտ ված ի րա-
վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն»9. 

 «(...) վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով սահ ման-
ված դեպ քե րի, կա րող է հայ ցել մի այն այն ան ձը, ով հան դի սա նում է դա տա րան դի-
մե լու ի րա վուն քը կրող սուբյեկտ, կամ այլ կերպ ա սած՝ այն ան ձը, ո րի սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել»10.

- «(...) « շա հագր գիռ ան ձ» հաս կա ցու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցու թյուն է, 
և գոր ծը քն նող դա տա րանն ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս կա ցու թյու նը յու րա-
քան չյուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և պար զե լով, թե 
ա րդյոք տվյալ ան ձն ու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն, թե` ոչ»11.

- «(...) դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ու մ ի րա-
վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: 
Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ը նդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քան չյու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է 
դի մել դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռե ալ)» ի րա վունք ներ»12: 

Դա տա րան դի մե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի կար ևոր հատ կա նիշ է գործ նա կա նում դրա 
ի րաց վե լի ու թյու նը, ո րի ա ռաջ նա հերթ նա խա պայ մա նը օ րենսդ րու թյամբ ան ձին նման ի րա-
վուն քի վե րա պա հում է: Այ սինքն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի-
ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թի սուբյեկ տային ա ռա ջին նա խադ րյալն օ րենսդ րու-
թյամբ տվյալ սուբյեկ տին՝ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի վե րա պա հում է: Դա-
տա րան դի մե լու ի րա վուն քին ներ կա յաց վող վե րոգ րյալ ը նդ հա նուր նա խադ րյալ նե րի սահ-

7 Տե՛ս Տ. Խա չի կյան, Հ. Բեդ ևյան, Ա. Ղարս լյան, Տ. Մար կո սյան, Ե. Խունդ կա րյան, Վ. Հով հան նի սյան, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյուն, Գիրք ա ռա ջին / - Եր., « Հայ րա պետ» հրատ., 2022, էջ 30:
8 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը:
9 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/9190/05/13 վար չա կան գոր ծով 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը:
10 Տե՛ս նույն տե ղում:
11 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը:
12 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/6403/05/12 վար չա կան գոր ծով 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը:
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ման մա նը զու գա հեռ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի վի ճարկ ման վա րույ թը կար գա վո րող 
ի րա վա նոր մե րը սահ մա նում են նշ ված վա րույ թին բնո րոշ հա վե լյալ նա խադ րյալ ներ, ո րոնց 
առ կա յու թյան դեպ քում մի այն ան ձը կա րող է ի րաց նել վար չա դա տա վա րա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան նշ ված ձևը։

 Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վա րույ թը սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ձև է: Ը ստ այդմ, օ րենս դի րը 
սահ մա նել է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու ի րա վուն քը կրող 
սուբյեկտ նե րի սպա ռիչ ցանկ: Օ տա րերկ րյա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի և ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ նմա նօ րի նակ մո տե ցու մը լայ նո րեն 
տա րած ված է: Օ րի նակ՝ Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու-
նը ևս նա խա տե սում է սուբյեկտ նե րի սպա ռիչ ցանկ, ո րոնք ի րա վունք ու նեն դի մել վար չա կան 
դա տա րան՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը վե րա նայե լու միջ նոր դու թյամբ։ 
Հետ ևա բար, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման պա հան ջով վար-
չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը հա մընդ հա նուր չէ13։ Ա վե լին՝ Լիտ վայի գե րա գույն վար-
չա կան դա տա րա նը գտել է, որ դի մու մը մեր ժե լու կամ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք է դի մող 
սուբյեկ տի՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի վե րա նայ ման պա հան ջով վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը14:

 Վե րոգ րյալ դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հարկ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քը սահ մա նող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա-
ծով ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րում ե րին: Նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « նույն օ րենսգր քի 
191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան կա րող է դի մել յու րա քան
չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ, ե թե հա մա րում է, ո ր՝

1) որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան ակ տի, կամ որ
ևէ ռե ալ ակ տով իր նկատ մամբ կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա որ ևէ դրույ
թով) խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և 
ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը. 

2) ի րենց նկատ մամբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա դրույ թով) կա րող 
են խախտ վել նույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տում նշ ված ի րենց ի րա վունք նե րը:

2. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րող են դի մել նաև պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը կամ դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձինք` ը նդ դեմ վար չա կան մարմ ի, ե թե հա մա րում են, որ այդ մարմ ի նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տով խախտ վել են պե տու թյան կամ հա մայն քի այն ի րա վունք նե րը, 
ո րոնց պաշտ պա նու թյան լի ա զո րու թյու նը դր ված է դի մո ղի վրա, ե թե այդ վե ճը են թա կա չէ 
լուծ ման վե րա դա սու թյան կար գով։

3. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րող է դի մել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը, ի նչ պես նաև Եր ևա նի ա վա գա նու 
խմ բակ ցու թյու նը՝ Եր ևա նի ա վա գա նու ակ տե րը վի ճար կե լու դեպ քում։

4. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րե լի է դի մել նաև այն դեպ քում, ե րբ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը դի մե լու պա հին այլևս 

13 Տե՛ս Dainius Raižys, Darius Urbonas, “Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative 
acts”, էջ 13:
14 Տե՛ս Supreme Administrative Court of Lithuania, November 2003, Ruling administrative case No. A4 -1131-2003:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

51

ի րա վա բա նա կան ու ժ չու ներ, սա կայն կի րառ վել է դի մո ղի նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան, 
նե րա ռյալ` դա տա կան ակ տով»:

 Վե րոգ րյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման գոր ծե րով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից դա տա րան դի մե-
լու սուբյեկ տային նա խադ րյալ ներն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մընկ նում են հայ ցային վա րույ թի 
կար գով դա տա րան դի մե լու հա մար ան հրա ժեշտ սուբյեկ տային նա խադ րյալ նե րին, մաս նա-
վո րա պես՝ սույն վա րույ թի կար գով վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն կա րող է հայ ցել մի այն 
այն ան ձը, ո րն այդ գոր ծով ու նի դա տա րան դի մե լու հար ցում ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու-
թյուն: Գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 
ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող սուբյեկտ նե րին կա րե լի է դա սա կար գել ը ստ դա տա վա րու թյան ըն թաց քում հե տապն դած 
շա հի բնույ թի: Այս պես՝ խնդ րո ա ռար կա վա րույ թի շր ջա նա կում ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձինք կա րող են դի մել դա տա րան ե թե վեր ջին նե րիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա որ ևէ 
դրույ թով) կամ ի րենց նկատ մամբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա դրույ թով) 
կա րող են խախտ վել Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին 
և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը: Այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ 
պայ ման է ան մի ջա կա նո րեն վեր ջին նե րիս մաս նա վոր կամ ան հա տա կան շա հե րին մի ջամ-
տու թյու նը կամ դրա ա ռա ջաց ման ի րա կան վտան գը: Հետ ևա բար, այս դեպ քում ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձինք ա ռաջ նա հեր թո րեն հե տապն դում են մաս նա վոր կամ ան հա տա-
կան շահ: Այ դու հան դերձ, հարկ է նշել, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ պե տա-
կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ վար չա կան դա տա րա վա րու թյան կար գով վի ճարկ ման սուբյեկ-
տիվ ի րա վուն քը հե տապն դում է ոչ մի այն խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հետ 
կապ ված ան հա տա կան    կամ մաս նա վոր շահ, այլ նաև հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ: Նկա-
տի ու նե նա լով, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի քն նարկ վող ձևն ան մի ջա կա նո-
րեն փոխ կա պակց ված է ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ 
սահ մա նող ակ տի ի րա վա չա փու թյան հետ, կար ծում ե նք, որ այն միշտ շո շա փում է ի նչ պես 
մաս նա վոր (ան հա տա կան) շա հը, այն պես էլ հան րային (ը նդ հա նուր) շա հը: 

Անդ րա դառ նա լով նշ ված հա տուկ վա րույ թի կար գով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող մյուս սուբյեկտ նե րին, այն է՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին և Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյա նը, կար ծում ե նք, որ 
նշ ված սուբյեկտ նե րը հե տապն դում են հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ՝ ե րաշ խա վո րե լով ի րա-
վա կան պե տու թյա նը ներ կա յաց վող օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման պա հան ջը: 

Այս հա մա տեքս տում ա ռանձ նա հա տուկ ար դի ա կան է նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի վեր լու ծու թյու նը գոր ծող վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսդ րու թյան և դա տա կան   պ րակ տի կայի հա մա տեքս տում: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան-
դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ-
րագր ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռել ան ձին վի ճար կե լու պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ մի ա ժա մա նակ տա րան ջա տե լով 
այդ պի սի հնա րա վո րու թյան ծագ ման հա մար հետ ևյալ հիմ քե րը. 

վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ կի րառ վել է ան հա տա կան 
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ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են վեր ջի նիս՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյամբ, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի-
ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով 
ամ րագր ված ի րա վունք նե րը,

 նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ դրա 
դրույ թով կա րող են խախտ վել վեր ջի նիս՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մար դու և քա ղա քա ցու 
ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ-
պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը15:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ սույն վա րույ թի շր ջա-
նակ նե րում դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նա խա պայ ման նե րից է ֆի զի կա կան կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար վեր ջի նիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ-
տով կամ ռե ալ ակ տով տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա որ ևէ դրույ թի) կի րա ռու մը, 
ո րով խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին 
և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը, ի սկ նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված չլի նե լու դեպ քում այդ ի րա վունք նե րի խախտ ման 
ի րա կան վտան գը: Հարկ է ը նդ գծել, որ օ րենս դի րը մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում է կի րա ռել « ռե ալ ա կտ» եզ րույ թը: Մինչ դեռ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րով սահ ման-
ված են նույն օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան 
դա տա րան դի մե լու ժամ կետ նե րը, օ րենս դի րը կի րա ռել է « վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) (...) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն 
կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կեր պու մը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ ե նք հա մա րում հա վե լել, որ շատ հա ճախ հան րային ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րում որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող կա րող են հան դես գալ ոչ 
մի այն պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, այլև պե տու թյան կող մից 
օ րեն քով պատ վի րակ ված հան րային գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձինք։ Այ-
սինքն՝ վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր-
ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ պես հան րային իշ խա նու թյու-
նը կրող սուբյեկտ նե րի, այն պես էլ պե տու թյան կող մից օ րեն քով պատ վի րակ ված հան րային 
գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ գլ խի կար գա վոր ման հա մա տեքս տը, ի նչ պես 
նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.02.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1354 ո րոշ մամբ16 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը նույն օ րենսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցի վե րա բե րյալ՝ կար ծում ե նք, որ « վի-
ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) 
ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կերպ ման գոր ծա ծու մը « ռե ալ ա կտ» եզ-
րույ թի փո խա րեն ա ռա վել նպա տա կա հար մար է, քա նի որ այժմ ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գում « ռե ալ ա կտ» եզ րույ թը դի տարկ վում է մի այն որ պես վար չա կան մար մին նե րի 
կող մից դրս ևո րած ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ան ձանց հա մար 
ա ռա ջաց նում է փաս տա կան հետ ևանք ներ:

 Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում գտ նում ե նք, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու-

15 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/6284/05/14 վարչական գործով 24.02.2017 թվականի որոշումը:
16 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 28.02.2017 թվականի ՍԴՈ-1354 որոշումը:
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թյան վի ճարկ ման գոր ծե րով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ սուբյեկ տային նա խադ րյալ նե րից է վեր-
ջին նե րիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի (դ րա որ ևէ դրույ թի) կի րա ռու մը կամ վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա 
վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-
թյու նը, ո րով խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք-
նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը:

 Հի շյալ ի րա վա կար գա վո րում ե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ան հրա ժեշտ է նշել, որ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց-
նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը հետ ևյալն է՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձինք, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, Մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նը և Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյու նը: Մինչ դեռ նշ ված վա րույ թի 
կար գով դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը սահ մա նա փակ 
է, ու ս տի ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-
վա չա փու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կի 
ը նդ լայն ման հար ցը՝ ա պա հո վե լու հա մար վար չա կան մարմ ի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հաշ վի առ նե լով խնդ րո ա ռար կա հա տուկ վա րույ թի դե րը և բարձր հան րային նշա նա կու-
թյու նը՝ կար ծում ե նք ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել նաև դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քը՝ ներ քո հի շյալ սուբյեկտ նե րին վե րա պա հե լու հար ցը: 

Ա. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-906 ո րոշ մամբ 
անդրադար ձել է ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նկա տա ռում ե րով դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի հար ցին և ամ րագ րել է հետ ևյա լը. « Բո լոր դեպ քե րում, 
ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն 
ան ձին, ու մ ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: 
Բա ցա ռիկ կա նոն է ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը, 
ո րի ի րաց ման դեպ քե րի և կար գի սահ մա նու մը բա ցա ռա պես օ րենս դիր մարմ ի ի րա վա սու-
թյան հարց է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
վեր ջինս և, մաս նա վո րա պես, դրա 3-րդ հոդ վա ծը շա հագր գիռ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ չի սահ մա նել ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար գը: (...) ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը շա հագր գիռ (կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված) 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձ, կա րող է 
սահ մա նել տվյալ ո լոր տում ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար գը` հաշ վի առ նե լով «actio popularis» բո ղոք նե րի ի նս տի-
տու տի ա ռն չու թյամբ եվ րո պա կան ներ կա զար գա ցում ե րի մի տում ե րը: Նման ի րա վա կար-
գա վո րու մը կն պաս տեր ոչ մի այն խախտ ված ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
նու թյան, այդ թվում դա տա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյա նը, այլև կբարձ րաց ներ 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի դե րը: Ը նդ ո րում, ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ 
այլ մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար-
գը սահ մա նե լիս հարկ կլի նի հաշ վի առ նել մի այն այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
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րին, ո րոնց նպա տակ նե րից են կո լեկ տիվ կամ հա մայն քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու-
թյու նը»17: 

Հարկ է նաև ը նդ գծել, որ Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեն մե ծա պես կար-
ևո րե լով վար չա կան ակ տե րի նկատ մամբ ար դյու նա վետ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը` որ-
պես մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան է ա կան տարր, 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
15-ին ըն դու նել է « Վար չա կան ակ տե րի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ» (2004) 20 
հանձ նա րա րա կա նը, ո րի 2-րդ (a) կե տում ամ րագր ված է. « Վար չա կան ակ տե րի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րա նա յու մը պետք է հա սա նե լի լի նի ա ռն վազն ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց, ո րոնց ի րա վունք նե րի կամ շա հե րի վրա դրանք ու ղ ղա կի ո րեն ազ դում են: Ան դամ 
պե տու թյուն նե րին խրա խուս վում է ու սում ա սի րել, թե ա րդյոք դա տա կան վե րա նա յու մը հա-
սա նե լի է նաև այն ա սո ցի ա ցի ա նե րի կամ այլ ան ձանց և մար մին նե րի հա մար, ո րոնք լի ա զոր-
ված են պաշտ պա նել կո լեկ տիվ կամ հա մայն քային շա հե րը»18:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հրա մա յա կա նով է պայ մա նա վոր ված ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծում կա տար ված լրա ցու մը, ո րի հա մա ձայն՝ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել նաև նույն 
օ րենսգր քի 29.3-րդ գլ խով նա խա տես ված դեպ քե րում: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կող մից պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման նկատ մամբ վե-
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև կո լեկ տիվն ե րի և ան հատ նե րի մաս նա վոր 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ան մի ջա կա նո րեն փոխ կա պակց ված է պե տա կան 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ին նե րի են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը վի ճար կե լու 
ի րա վուն քի առ կա յու թյան հետ: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին նշ ված վա րույ թի 
շր ջա նա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ըն ձեռ նում ա ռա վե լա պես կն պաս տի վեր ջին նե-
րիս օ րեն քով վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի գործ նա կա նում ռե ա լի զաց մա նը: Այս պես՝ « Հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ են-
թա կե տի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյունն իր կա նո նադ րու թյան նպա տակ նե րին հա մա պա-
տաս խան ի րա վունք ու նի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նե լու ու պաշտ պա նե լու իր 
և իր ան դամ ե րի, շա հա ռու նե րի և կա մա վոր նե րի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հերն այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, դա տա րա նում, պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րում: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շում ե րը՝ կար ծում ե նք, որ ար դա րաց ված կլի նի հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 191-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն վե րա-
պա հե լը: 

Բ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո-
խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2018 թվա կա նի նա խագ ծով (այ-
սու հետ՝ Նա խա գիծ), ի թիվս այլ նի, ա ռա ջարկ վել է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա-
չա փու թյու նը վի ճար կե լու վա րույ թի շր ջա նա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
սուբյեկտ նե րի մեջ նե րա ռել նաև ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը19: 

17 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 07.09.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-906 ո րո շու մը:
18 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի՝ « Վար չա կան ակ տե րի 
դա տա կան վե րա նայ ման վե րա բե րյալ» թիվ (2004)20 հանձ նա րա րա կա նը: Հարկ է նշել, որ նույն հանձ նա րա րա-
կա նի հա մա ձայն՝ վար չա կան ա կտ հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է թե՛ ան հա տա կան և թե՛ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը:
19 Տե՛ս «ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
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Այս հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման վա րույթն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման և 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: Վեր ջինս գոր ծուն կա ռու ցա կարգ 
է Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կար-
գու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից, ո րի հա մա ձայն՝ են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րին և օ րենք նե-
րին: Օ րենս դի րը են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
ա պա հով ման հա մար « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծով 
սահ մա նել է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի պար տա դիր 
փոր ձաքն նու թյուն, այ դու հան դերձ, նա խա րա րու թյան կող մից փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում 
տր ված բա ցա սա կան եզ րա կա ցու թյա նը չհա մա ձայ նե լու դեպ քում ակ տը կա րող է ու ղարկ վել 
հրա պա րակ ման` գրա վոր տե ղյակ պա հե լով նա խա րա րու թյա նը: Միև նույն ժա մա նակ, օ րենս-
դի րը նա խա տե սել է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման գոր ծի քա կազմ՝ որ պես հա կակշ ռող գոր ծիք: Այս պես՝ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե նա խա րա րու թյու նը 
գտ նում է, որ հրա պա րակ ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը չի հա մա-
պա տաս խա նում Սահ մա նադ րու թյան կամ նույն օ րեն քի պա հանջ նե րին, ա պա դի մում է դա-
տա րան` նույն օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ըն դուն ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: 

Հարկ է նշել, որ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով սահ ման ված կար գա վո րու մը ամ րագր ված է ե ղել նաև նախ կի նում գոր ծող «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի20 33-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 3-րդ պար բե րու թյու նում։ 
Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վա րույ թի շր ջա նա կում դա-
տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ նե րի մեջ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա-
րա րու թյա նը ներգ րա վե լը հիմ ա վոր վել է այն հան գա ման քով, որ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ար դեն ի սկ սահ ման ված է նշ ված 
օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ըն դուն ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից վար-
չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Որ պես պե տա կան մար մին՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը խնդ րո ա ռար-
կա վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ներ կա յումս կա րող է դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա րան մի այն 
այն դեպ քե րում, ե րբ հա մա րում է, որ վար չա կան մարմ ի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով 
խախտ վել են պե տու թյան կամ հա մայն քի այն ի րա վունք նե րը, ո րոնց պաշտ պա նու թյան լի ա-
զո րու թյու նը դր ված է դի մո ղի վրա, ե թե այդ վե ճը են թա կա չէ լուծ ման վե րա դա սու թյան կար-
գով։ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ՀՀ 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյամբ օժ տե լը կոչ ված է ա պա հո վե լու 
վեր ջի նիս ա ռջև կա նո նադ րու թյամբ դր ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը, մաս նա վո րա պես՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման ա պա հո վու մը: 

Այս պես՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը որ պես պե տա կան մար մին քն նարկ-
վող վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ներ կա յումս կա րող է դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա րան մի այն 
սահ մա նա փակ դեպ քե րում, ու ս տի կար ծում ե նք, որ ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ա ռան ձին 

օ րեն քի 2018 թվա կա նի նա խա գի ծը: https://www.e-draft.am/projects/1430/justification
20 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190) հոդ.344: Ըն դուն վել է 03.04.2002 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 31.05.2002 թվա-
կա նին և ու ժը կորց րել է 07.04.2018 թվա կա նին:
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դրույ թով նա խա տե սել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան նշ ված հա տուկ վա րույ թի 
շր ջա նա կում ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյու նը՝ ա պա հո վե լով օ րենսդ րու-
թյամբ նշ ված մարմ ին տր ված լի ա զո րու թյան ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մե խա նիզ մը:

Գ. Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վել է նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման դի մու մով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շար քում ներգրա-
վել դա տա րան նե րին, ե րբ նրանք հիմ ա վոր կաս կած ներ ու նեն ի րենց կող մից կի րառ ման են-
թա կա են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ21: 
Դա տա րան նե րին նման ի րա վուն քի վե րա պա հում ան շուշտ կա րող է քն նա դա տու թյան ա ռար-
կա հան դի սա նալ, ու ս տի նշ ված հոդ վա ծի շր ջա նա կում կփոր ձենք բա ցա հայ տել դրա խնդ րա-
հա րույց կող մե րը:

Նշ ված ա ռա ջար կը Նա խագ ծով հիմ ա վոր վել է այն հան գա ման քով, որ դա տա րան նե րը 
չու նե նա լով ի րենց վա րույ թում քնն վող գոր ծի շր ջա նա կում կի րառ վե լիք են թաօ րենսդ րա կան 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը վի ճար կե լու գոր ծի քա կազմ և մի ա ժա մա նակ ի րա վա սու չլի նե-
լով ի նք նու րույն գնա հա տել դրա ի րա վա չա փու թյու նը, ստիպ ված են լի նում կի րա ռել այն, ի սկ 
հե տա գա յում կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ան վա վեր ճա նաչ ման դեպ քում գոր ծը 
են թա կա է վե րա բաց ման նոր հան գա ման քի ու ժով, ին չը չի բխում դա տա վա րա կան խնայո ղու-
թյան և ար դյու նա վե տու թյան սկզ բունք նե րից: 

Այ դու հան դերձ, հարկ է հաշ վի առ նել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող 
ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան, մաս նա գի տաց ված և վե րաքն նիչ դա տա րան-
նե րին, ի նչ պես նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նին են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու լի-
ա զո րու թյամբ օժ տե լը կա րող է վտան գել վեր ջին նե րիս կող մից ի րենց վա րույ թում գտն վող 
գոր ծե րի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը: Ա վե լին՝ հիմ ա կան խն դիրն այն է, որ դա տա-
րան նե րին են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ 
վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու լի ա զո րու թյամբ օժ տե լը հա կա սում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող դա տա կան ա տյան նե րի աս տի ճա նա կար գու թյա նը: Ը ստ 
Նա խագ ծի տրա մա բա նու թյան՝ Վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի վար չա կան պա լա տը ևս կա րող են դի մել վար չա կան դա տա րան՝ ի րենց վա րույ թում 
քնն վող գոր ծի շր ջա նա կում կի րառ վե լիք են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման դի մու մով: Նշ ված դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում վար չա կան դա տա րա նի կող-
մից կա յաց ված ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան կար գով, ի սկ ՀՀ վե րաքն նիչ 
վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը՝ վճ ռա բե կու թյան կար գով: Ար դյուն քում ՀՀ վե րաքն նիչ վար-
չա կան դա տա րա նը և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վար չա կան պա լա տը քն նար կե լու և լու ծե լու 
են ի րենց ի սկ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում վար չա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
ո րոշ ման կամ դրա՝ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րոշ ման 
ի րա վա չա փու թյան հար ցը: Կար ծում ե նք, որ նման կար գա վո րու մը բա վա կա նին խնդ րա հա-
րույց է և հայ րե նա կան դա տա վա րա գի տու թյան հա մար բա վա կա նին խորթ ի րա վի ճակ կա րող 
է ստեղ ծել, քա նի որ այդ պա րա գա յում դա տա րա նը դառ նում է վար չա կան դա տա րան դի մում 
ներ կա յաց նե լու, վե րաքն նիչ ու վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող և մի ա ժա մա նակ իր 
ի սկ բո ղո քը քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ: 

Այս պի սով, դա տա րան նե րին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե-
րյալ վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օժ տե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը կար ծում ե նք բա ցա կա յում է: Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված խն դի րը կա րող է լուծ վել այն պի-

21 Տե՛ս նույն տե ղում:
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սի կա ռու ցա կար գի հետ ևո ղա կան ի րաց ման մի ջո ցով, ո րի հա մա ձայն դա տա րան ներն ի րենց 
կող մից քնն վող ցան կա ցած գոր ծով ի րա վա սու են չկի րա ռե լու այս կամ այն են թաօ րենսդ րա-
կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը, ե թե գտ նում են, որ առ կա է հա կա սու թյուն այդ ակ տի և 
օ րեն քի միջև՝ հիմ ա վո րե լով ի րենց դիր քո րո շու մը: 

Դ. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով դա տա-
րան դի մե լու ի րա վունք է վե րա պահ վում մի այն Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյու նը՝ Եր ևա նի 
ա վա գա նու ակ տե րը վի ճար կե լու դեպ քում: Նա խա տե սե լով մի այն Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ-
ցու թյան՝ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը՝ օ րենս դի րը զր կել է մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին ի րենց հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի ըն դու նած են թաօ-
րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Նման կար-
գա վո րու մը լի ար ժեք չէ և չի ա պա հո վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րի՝ ա վա գա նու են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը վի ճար կե լու ի րա վա սու թյամբ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է 
նման ի րա վա սու թյուն տրա մադ րել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին։

Այս պի սով, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե
րյալ գոր ծե րով վա րույ թի սուբյեկ տային շր ջա նա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հիմ ադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 

1. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռաջ նա հերթ նա խադ րյա լը օ րենսդ րու թյամբ 
ան ձին նման ի րա վուն քի վե րա պա հում է:

2.  Ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ վար
չա կան դա տա րա վա րու թյան կար գով վի ճարկ ման սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը հե տապն դում է ոչ 
մի այն ան հա տա կան կամ մաս նա վոր շահ, այլ նաև հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ, քա նի որ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի նշ ված ձևն ան մի ջա կա նո րեն փոխ կա պակց ված է 
ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ սահ մա նող ակ տի ի րա վա
չա փու թյան հետ:

3.  Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող մյուս սուբյեկտ նե րը, այն է՝ պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը և Եր ևա նի ա վա գա
նու խմ բակ ցու թյու նը հե տապն դում են հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ՝ ե րաշ խա վո րե լով ի րա
վա կան պե տու թյա նը ներ կա յաց վող օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման պա հան ջը:

4.  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում որ
պես հան րային իշ խա նու թյան կրող կա րող են հան դես գալ ոչ մի այն պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, այլև պե տու թյան կող մից օ րեն քով պատ վի րակ ված հան
րային գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձինք՝ կար ծում ե նք, որ « ռե ալ ա կտ» եզ րույ
թի փո խա րեն « վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու
մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կերպ ման գոր ծա ծու մը 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար է:

5.  Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով վա րույ թի գործ նա կան կի րա ռե լի ու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ը նդ
լայ նել դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը, դրա նում նե րա
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ռե լով՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա
նը և հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին: 

6. Անդ րա դառ նա լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման 
գոր ծե րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շար քում դա տա րան նե րի 
ներգ րավ մա նը՝ գտ նում ե նք, որ դա տա րան նե րին նման ի րա վուն քի վե րա պա հու մը հա կա սում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող դա տա կան ա տյան նե րի աս տի ճա նա կար գու
թյա նը և գործ նա կա նում կա րող է ա ռա ջաց նել այն պի սի խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ ներ, ե րբ 
դա տա րա նը դառ նում է վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող և մի ա ժա մա նակ իր ի սկ բո ղո քը քն նե լու ի րա վա սու թյուն 
ունե ցող սուբյեկտ:

Annotation This article is devoted to the issue of exercising the right to apply to a court in cases of challenging the 
legality of normative legal acts. In particular, as a result of this research, the necessary prerequisites were emphasized 
for applying to the Administrative Court on cases of challenging the legality of normative legal acts. In addition, this paper 
discusses the issue of expanding the scope of entities entitled to apply to the court in the mentioned cases. Accordingly, 
the issues of the possibility of granting certain subjects the right to a court were discussed, and respective conclusions 
were made on each of them.

Аннотация.  Настоящая статья посвящена проблемам реализации права на обращение в суд по делам 
об оспаривании законности нормативно-правовых актов. В результате данного исследования были выделены 
необходимые предпосылки для обращения в Административный суд. Кроме того, в данной работе рассматривается 
вопрос о расширении круга субъектов, имеющих право на обращение в суд в порядке рассматриваемого особого 
производства. В соответствии с этим, обсуждался вопрос о возможности предоставления некоторым субъектам 
права на обращение в суд, и по каждому из них были сделаны соответствующие выводы.

 Բա նա լի բա ռեր  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճար կում, դա տա րան դի մե լու ի րա
վունք, սուբյեկ տային նա խադ րյալ ներ, վար չա կան դա տա վա րու թյուն:

Keywords: challenging the lawfulness of normative legal acts, right to a court, subjective prerequisites, administrative 
procedure. 

Ключевые слова: оспаривание законности нормативных правовых актов, право на обращение в суд, 
субъективные предпосылки, административное судопроизводство.

 ԴԻԼ ԲԱՆԴՅԱՆ Օ. - ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի ի րա վա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյան գլ խա վոր մաս նա գետ, Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, էլ. հաս ցե՝ oksana.
dilbandyan96@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 07.07.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 07.07.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել Ե ՊՀ 
ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր Վ. Վ. Հով հան նի սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 26.07.2022 թ.:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

59

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ/CIVIL LAW/ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ԿԱ ՐԵՆ  ՄԱ ՄԻ ԿՈ ՆՅԱՆ 
տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ,

ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿի
 գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և տեխ նի կա կան փոր ձար կում ե րի 
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KAREN MAMIKONYAN 
PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Scientific 

Research and Technical Testing Coordination Department, 
Expert of the Department of Economic and Accounting Expertise 

of National Bureau of Expertises of the Republic of Armenia.

КАРЕН МАМИКОНЯН 
кандидат экономических наук, доцент,

начальник отдела координации научных исследований и 
технического апробирования,

эксперт отдела Экономических и бухгалтерских экспертиз
Национального бюро экспертиз Республики Армения

ՎԱՐ ԿԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԽԱԽՏ ՄԱՆ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՓՈՐ ՁԱՔՆ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ

CONSEQUENCES OF A BREACH OF THE CREDIT CONTRACT AND 
ISSUES IN THE FRAMEWORK OF FINANCIAL AND ECONOMIC 

EXPERTISE

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ВОПРОСЫ 
В РАМКАХ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Տն տե սու թյան զար գաց ման ա ռա ջին նա խա պայ ման նե րից են մարդ կանց, ձեռ նար կա-
տի րու թյան և պե տու թյան փոխվս տա հու թյու նը։ Փոխվս տա հու թյու նը ներդ րող նե րի շա հե րի 
տե սա կե տից ծնում է ներդ րում ե րի նա խա ձեռ նու թյուն, ֆի նան սա վար կային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի տե սա կե տից՝ տն տե սու թյան վար կա վո րում, պե տու թյան տն տե սա կան քա ղա քա-
կա նու թյան տե սա կե տից՝ մակ րոտն տե սա կան ի րա կան կա յու նա ցում։ Փոխվս տա հու թյու նը 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

60

նաև ի րե նից են թադ րում է ներդ րող նե րի և պե տու թյան միջև ար դար ու բաց բա նակ ցու թյուն, 
ո րը հիմ վում է օ րենսդ րա կան կա յու նու թյան և վեր ջի նովս էլ պայ մա նա վոր ված՝ դրա կան խա-
տե սե լի ու թյան վրա: Այս ամ բող ջով հան դերձ՝ պե տու թյան զար գաց ման գրա վա կա նը պետք է 
փնտ րել հատ կա պես փոխվս տա հու թյան մեջ:

 Վար կա տու ի և վար կա ռու ի միջև ան հա մա ձայ նու թյու նը, ո րն ա ռա ջա նում է վար կային 
պայ մա նագ րի կա տար ման ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած վար կի և տո կոս նե րի մար մանն ու ղղվող 
գու մար նե րի չվ ճա րում ե րի (սահ ման ված ժամ կե տում չվ ճար վա ծի, կե տան ցով վճար վա ծի) 
պա րա գա յում վար կա տու ի կող մից պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժան քի (տու գան քի, տույ-
ժի) հաշ վարկ ման դեպ քե րում, ի րե նից են թադ րում է վար կա տու ի կող մից մինչև պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան վերջ նա ժամ կե տը ժա մա նա կա ցույ ցով նա խա տես ված վճար ման են թա կա գու-
մար նե րի նկատ մամբ տու ժան քի հաշ վարկ ման, ի նչ պես նաև վար կի մար ման վերջ նա ժամ-
կե տից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճար ման են թա կա վար կի մայր գու մա-
րի նկատ մամբ տո կոս նե րի հաշ վարկ ման պայ մա նագ րով կամ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
սկզ բունք նե րի կի րա ռու թյան հետ: 

Այս տեղ է, որ ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում նա խա ձեռ նո ղի կող մից ա ռա ջադր վող հար ցերն ի րենց բնույ թով հիմ ա կա-
նում հան գում են հետ ևյալ ձևա կերպ մա նը. « Վար կային պայ մա նագ րի շր ջա նա կում՝ ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ժա մա նա կին չվ ճար ված վար կի գու մա րի և հաշ վարկ ված տո կոս նե րի 
նկատ մամբ պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար կի տր ման պայ ման նե րի հա մա ձայն որ քա՞ն 
տո կոս, տու գանք և տույժ է են թա կա հաշ վարկ ման»: 

Հարկ է ը նդ գծել, որ փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ է, որ պես զի նա խա ձեռ նողն ա պա հո վի հետ ևյալ փաս տաթղ թե րը՝ վար կային պայ-
մա նա գի րը և դրան կից մա րում ե րի գրա ֆի կը, պայ մա նագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ քաղ-
վածք նե րը, վճա րում ե րի ան դոր րագ րե րը, վար կա ռու ի կող մից վար կա տու ին փո խանց ված 
գու մար նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կանք նե րը, պար տա վո րու թյուն նե րի հաս տատ ման փո խա-
դարձ ակ տե րը և այլ վե րա բե րե լի փաս տաթղ թեր: 

Անդ րա դառ նա լով մա րում ե րի հեր թա կա նու թյան հար ցին՝ պետք է ար ձա նագ րել, որ այս 
կա պակ ցու թյամբ վար կային պայ մա նագ րե րում հիմ ա կա նում սահ ման վում է հետ ևյալ դրույ-
թը. « Վար կա ռու ի ստաց ված վար կը վե րա դարձ նե լու և դրա տո կոս նե րի գծով ժամ կե տանց 
պարտք ա ռա ջա նա լու դեպ քում նշ ված պարտ քի մար ման հա մար վար կա ռու ի կող մից վճար վող 
գու մար նե րը սկզ բում ու ղղ վում են տու գան քի, հե տո տույ ժե րի վճար մա նը, տո կոս նե րի գծով 
պարտ քի սպա սարկ մա նը, այ նու հետև՝ հիմ ա կան պարտ քի գու մա րի մար մա նը»: Հետևա-
բար, դժ վար չէ պատ կե րաց նել, որ տու ժանք նե րի հաշ վարկ մամբ՝ պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման պա րա գա յում կու տակ վում են բա վա կա նին մեծ գու մար ներ: Այ սինքն, պարտ քի 
(վար կի և տո կոս նե րի) գու մա րի ու տու ժանք նե րի հա րա բե րակ ցու թյունն այս ա ռու մով ա վե լի 
է փոք րա նում: 

Այ դու հան դերձ, փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում ա ռա-
ջա ցած հար ցե րը վեր լու ծե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ են ի րա վի ճա կային պայ ման ներ. ը ստ 
այդմ, դի ցուք վար կային պայ մա նագ րում նե րառ ված « Կող մե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը» 
պա րագ րա ֆում սահ ման վել են հետ ևյալ պայ ման նե րը.

«1. Վար կը ժա մա նա կին չմա րե լու դեպ քում վար կա ռուն վար կա տու ին մի ան վագ վճա րում 
է տու գանք՝ վար կի տվյալ պա հին մար ման են թա կա գու մա րի 5 տո կո սի չա փով (բայց ոչ պա
կաս, քան 10,000 ՀՀ դրա մը) և ու շաց ման յու րա քան չյուր օր վա հա մար վճա րում է տու գանք, 
ո րը հաշ վարկ վում է ժամ կե տանց վար կի գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ ԿԲ կող մից սահ ման ված 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

61

բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քով (այ սու հետ նաև՝ ԲՏՀԴ):
2. Վար կի գու մա րը և հաշ վարկ ված տո կոս նե րը ժա մա նա կին չվ ճա րե լու դեպ քում վար

կա ռուն վար կա տու ին ու շաց ման յու րա քան չյուր օր վա հա մար վճա րում է տույժ՝ վար կի և հաշ
վարկ ված տո կոս նե րի մար ման են թա կա գու մա րի օ րա կան 0.2 տո կո սի չա փով: Տո կոս նե րի, 
տու գանք նե րի և տույ ժե րի հաշ վար կը կա տար վում է մինչ հաշ վարկ ված բո լոր պար տա վո րու
թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ կա տա րու մը»: 

Այս տեղ հարկ է ար ձա նագ րել, որ պայ մա նագ րի ա վար տի ժամ կե տից հե տո մինչև պար-
տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան մար ման օ րն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի (կե տան ցի օր-
վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը) հա մար մար ման են թա կա վար կի մայր գու-
մա րի մա ցոր դի նկատ մամբ տո կո սի այլ չափ հս տակ նա խա տես ված չէ:

 Նախ այս տեղ հարկ է հի շել, որ հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան (ՀՀ) քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 47 (ՎԱՐԿ) գլ խի 887 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված դրույ-
թի. « Վար կային պայ մա նագ րից բխող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են սույն 
օ րենսգր քի 46 (ՓՈ ԽԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ) գլ խում նա խա տես ված կա նոն նե րը, ե թե այլ բան նա խա
տես ված չէ սույն գլ խի կա նոն նե րով և վար կային պայ մա նագ րով»1:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 881-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն. «Ե թե փո խա
ռուն սահ ման ված ժամ կե տում չի վե րա դարձ նում փո խա ռու թյան գու մա րը, ա պա փո խա ռու
թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված տո կոս նե րը դա դա րում են, ի սկ այդ գու մա րին են թա կա 
են վճար ման մի այն սույն օ րենսգր քի 411 հոդ վա ծի 1ին կե տով նա խա տես ված չա փով տո կոս
ներ, սկ սած այն օր վա նից, ե րբ գու մա րը պետք է վե րա դարձ վեր մինչև գու մա րը փո խա տու ին 
վե րա դարձ նե լու օ րը: 

Փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում այլ պայ ման նե րով տո կոս ներ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա
մա ձայ նու թյունն ա ռո չինչ է ….»2: 

Ի րա վա նոր մե րի հա մե մա տու թյան նպա տա կով հարկ է մեջ բե րել Ռու սաս տա նի Դաշ նու-
թյան (ՌԴ) քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 811-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված գրե թե 
նույ նա բո վան դակ դրույ թը (թարգ մա նու թյուն). «Ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով, այն դեպ քե րում, ե րբ փո խա ռուն ժա մա նա կին չի վե րա դարձ
նում փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա րին տո կոս ներ են վճար վում սույն օ րենսգր քի 395րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված չա փով, այն օր վա նից, ե րբ այն պետք է վե րա դարձ վեր 
մինչև փո խա տու ին վե րա դարձ նե լու օ րը՝ ան կախ սույն օ րենսգր քի 809րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սով նա խա տես ված տո կոս նե րի վճա րու մից»3: 

Իսկ ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 809-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (թարգ մա-
նու թյուն)՝ «Ե թե   այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով, փո
խա տուն ի րա վունք ու նի փո խա ռու թյան օգ տա գործ ման դի մաց փո խա ռու ից տո կոս ներ ստա
նալ պայ մա նագ րով սահ ման ված չա փով և կար գով: Պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան օգ տա
գործ ման դի մաց տո կոս նե րի չա փի վե րա բե րյալ պայ մա նի բա ցա կա յու թյան դեպ քում դրանց 
չա փը ո րոշ վում է հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող Ռու սաս տա նի Բան
կի հիմ ա կան դրույ քա չա փով»4: 

Անդ րա դառ նա լով Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան (ԲՀ) քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 762-
րդ գրե թե նույ նա բո վան դակ հոդ վա ծին՝ պետք է նշել, որ վեր ջինս տար բեր վում է հետ ևյալ 

1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 47 հոդ վա ծի 2-րդ մաս:
2 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 881-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
3 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 811-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
4 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 809-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
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ձևա կերպ մամբ (թարգ մա նու թյուն)՝ «… Պայ մա նագ րում տո կոս նե րի չա փի վե րա բե րյալ պայ
մա նի բա ցա կա յու թյան դեպ քում դրանց չա փը ո րոշ վում է փո խա ռու ի կող մից պարտ քի կամ 
դրա մի մա սի գու մա րի վճար ման օր վա դրու թյամբ Բե լա ռու սի Ազ գային բան կի վե րա ֆի նան
սա վոր ման տո կո սադ րույ քով»5:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված չա փով 
տո կոս նե րին ան դրա դառ նա լու պա րա գա յում կա րե լի փաս տել, որ այդ տո կոս նե րի գան ձու-
մը կի րառ վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված փո խա ռու թյան գու մա րի վե րա-
դարձ ման ժամ կե տի ա վար տից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի (կե տան ցի օր վա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի) հա մար: Հի շյալ նոր մա-
տիվ դրույ թով սահ ման վել է. «Ու րի շի դրա մա կան մի ջոց ներն ա պօ րի նի պա հե լու, դրանք վե
րա դարձ նե լուց խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրանք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի 
հաշ վին ան հիմ ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ: 
Տո կոս նե րը հաշ վարկ վում են կե տան ցի օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը՝ 
ը ստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ
մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի:

 Սույն կե տով նա խա տես ված կար գը գոր ծում է, ե թե վնա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ 
չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով»6: 

Ի դեպ, այս նոր մա տիվ դրույ թի կի րառ ման ա ռն չու թյամբ առ կա է նաև ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 27.03.2008 թ. նա խա դե պային ո րո շու մը՝ թիվ 3-241 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 
վե րա բե րյալ7: 

Այս տեղ ևս՝ ի րա վա նոր մե րի հա մե մա տու թյան նպա տա կով հարկ է մեջ բե րել ՌԴ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված դրույ թը, ը ստ ո րի (թարգ-
մա նու թյուն)՝ «Դ րա մա կան մի ջոց նե րի ա պօ րի նի պահ ման, դրանց վե րա դար ձից խու սա փե լու, 
դրանց այլ կե տան ցով վճար ման դեպ քում պարտ քի գու մա րի դի մաց են թա կա են վճար ման 
տո կոս ներ: Տո կոս նե րի չա փը ո րոշ վում է հա մա պա տաս խան ժա մա նա կաշր ջան նե րում գոր
ծող Ռու սաս տա նի Բան կի հիմ ա կան դրույ քա չա փով: Այս կա նոն նե րը կի րառ վում են, ե թե 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով այլ չա փով տո կոս ներ սահ ման ված չեն»8: 

Իսկ ԲՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 366-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (թարգ մա-
նու թյուն)՝ «Ու րի շի դրա մա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման՝ դրանք ա պօ րի նի պա հե լու, դրանք 
վե րա դարձ նե լուց խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրանք օգ տա գոր ծե լու հա մար կամ 
այլ ան ձի հաշ վին ան հիմ ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ դրա մա կան մի ջոց նե րի 
գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ:

 Տո կոս նե րի չա փը հաշ վարկ վում է դրա մա կան պար տա վո րու թյան կամ դրա մա սի կա
տար ման օր վա դրու թյամբ ԲՀ Ազ գային բան կի վե րա ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույ քով, բա
ցա ռու թյամբ դա տա կան կար գով պարտ քի գանձ ման դեպ քե րի, ե րբ դա տա րա նը բա վա րա
րում է վար կա ռու ի պա հանջ նե րը՝ ել նե լով ո րոշ ման ըն դուն ման օր վա դրու թյամբ ԲՀ Ազ գային 
բան կի վե րա ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույ քից: 

Այս կա նոն նե րը գոր ծում են, ե թե օ րենսդ րու թյամբ կամ պայ մա նագ րով տո կոս նե րի այլ 

5 Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 762-րդ հոդ ված:
6 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 881-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
7  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թ. թիվ 3-241 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով կա յաց ված ո րո շում:
8 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
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չափ նա խա տես ված չէ»9: 
Բեր ված նոր մա տիվ դրույթ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում հարկ է ար-

ձա նագ րել, որ ի տար բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված պա հանջ նե րի, ՌԴ և ԲՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քե րի հա մա պա տաս խան դրույթ նե-
րով տո կոս նե րի հաշ վարկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծին ան դրա դարձ չի կա տար վում:

ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն (թարգ մա նու-
թյուն)՝ «Այն դեպ քում, ե րբ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա
տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված է տույժ, ա պա սույն հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կոս նե րը գանձ ման են թա կա չեն, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով 
կամ պայ մա նագ րով»10: Նշ ված նոր մա տիվ դրույ թի հետ կապ ված կր կին հարկ է ար ձա նագրել, 
որ ի տար բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա-
հանջ նե րի, այս տեղ կող մե րի միջև կնք ված պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տին ան դրա
դարձ չի կա տար վում: 

Այ դու հան դերձ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված չա փով տո կոս նե րը վե րա բե րում են փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված փո խա-
ռու թյան գու մա րի վե րա դարձ ման ժամ կե տի ա վար տից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նին (կե-
տան ցի օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծին):

Ս տաց վում է, որ ե թե պայ մա նագ րում վար կի մար ման ժամ կե տի ա վար տից հե տո առ կա 
չմար ված վար կի գու մա րի նկատ մամբ հաշ վարկ վող տո կո սի չափ նա խա տես ված չէ, ա պա 
կե տան ցի օր վա նից սկ սած մինչև պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման օ րն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար այդ գու մա րի նկատ մամբ տո կոս նե րը պետք է հաշ վարկ վեն ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411 հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած 
բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քով (ԲՏՀԴ-ով), այ սինքն, կե տան ցի յու րա քան չյուր 
օր վա հա մար՝ 12%÷365=0.0328 տո կո սով (ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի « Բան կային 
տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը սահ մա նե լու մա սին» 2010 թ. նոյեմ բե րի 9-ի թիվ 283-Ն ո րոշ-
ման հա մա ձայն՝ բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը սահ ման վել է 12 տո կոս, և մինչ օ րս 
ան փո փոխ է)11: 

Անդ րա դառ նա լով տո կոս նե րի չա փին և հաշ վարկ ման կար գին` հարկ է նշել, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 879-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նշ ված դրույ թի հա մա ձայն՝ « Փո խա ռու
թյան պայ մա նագ րում հս տակ պետք է սահ ման վեն տո կոս նե րի չա փը և հաշ վարկ ման կար գը: 
Փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք ման պա հին տո կոս նե րի չա փը չի կա րող գե րա զան ցել ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի կրկ նա պա տի
կը», այ սինքն՝ տր վող փա խա ռու թյան տո կոս նե րի ա ռա վե լա գույն չա փը ներ կա պա հին կազ-
մում է 24%=(2×12%)12: 

Հարկ է նշել նաև, որ նկա տի ու նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վե րոգ րյալ 
դրույթ նե րը, ի նչ պես նաև «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Կ րե դի տա վոր ման պայ մա նա գի րը ա ռն վազն նե րա ռում է` …. 
5) սպա ռո ղի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու 
հա մար կրե դի տա վո րո ղի կող մից կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի (տու ժան քի 

9 Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 366-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
10 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս:
11 « Բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 2010 թ. 
նոյեմ բե րի 9-ի թիվ 283-Ն ո րո շում:
12 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 879-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
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կամ սպա ռո ղի վի ճա կը վատ թա րաց նող ցան կա ցած այլ մի ջոց նե րի), դրանց կի րառ ման դեպ
քե րի և կար գի վե րա բե րյալ նշում եր»13 նա խա տես ված պա հան ջը, վե րը բեր ված օ րի նա կի 
պայ ման նե րում վար կա ռու ի կող մից վար կային պայ մա նագ րով սահ ման ված վճար նե րը ժա-
մա նա կին չկա տա րե լու կամ ոչ լրիվ չա փով կա տա րե լու դեպ քում վար կա տու ի կող մից պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված տու ժան քի, այն է՝ « Տու գան քի վճա րում՝ վար կի տվյալ պա հին մար
ման են թա կա գու մա րի նկատ մամբ ո րո շա կի տո կո սի չա փով և ու շաց ման յու րա քան չյուր օր վա 
հա մար տու գան քի վճա րում՝ ՀՀ ԿԲի կող մից սահ ման ված ԲՏՀԴով», ի նչ պես նաև պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված տու ժան քի, այն է՝ «ու շաց ման յու րա քան չյուր օր վա հա մար տույ ժի 
վճա րում՝ վար կի և հաշ վարկ ված տո կոս նե րի մար ման են թա կա գու մա րի օ րա կան ո րո շա կի 
տո կո սի չա փով» կի րա ռու մը, սույն աշ խա տան քի շր ջա նա կում՝ ֆի նան սա վար կային ար դար 
հա րա բե րու թյուն նե րի տե սան կյու նից, պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին ան հա-
մա չափ է դի տարկ վում: 

Բեր ված պայ ման նե րից ել նե լով, ստաց վում է, որ վար կային պայ մա նագ րով սահ ման ված 
մար ման ժա մա նա կա ցույ ցի ամ սաթ վե րից կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար միև նույն 
վճար ման են թա կա վար կի մայր գու մա րի նկատ մամբ գործ նա կա նում լի նում են դեպ քեր, ե րբ 
պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ ման վում մի ա ժա մա նակ եր կու տար բեր տու ժանք նե րով. մի 
դեպ քում՝ տու գանք ԲՏՀԴ-ի չա փով, մյուս դեպ քում՝ տույժ ո րո շա կի տո կո սադ րույ քի չա փով: 
Նշ ված ի րա վի ճա կում տու ժան քը դա տա կան կար գով պա կա սեց վում է հա մա ձայն ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դրույ թի՝ մինչև 08.01.2018 թ. 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ՝ «Ե թե վճար ման են թա կա տու ժանքն ա կն հայ տո րեն ան հա մա չափ 
է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին, դա տա րանն ի րա վունք ու նի պա կա սեց նել 
այն», ի սկ նոր խմ բագ րու թյամբ՝ «3. Դա տա րա նը կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա
րա րը պար տա պա նի պա հան ջով պա կա սեց նում է վճար ման են թա կա կամ վճար ված պայ մա
նագ րով ո րոշ ված տու ժան քի չա փը, ե թե տու ժանքն ա կն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո
րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին, և՝….» ո րո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում14: 

Ի րա վա նոր մե րի հա մե մա տու թյան նպա տա կով հարկ է մեջ բե րել ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 333 հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված դրույ թը (թարգ մա նու թյուն). «Ե թե   վ ճար
ման են թա կա տու ժանքն ա կն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ
ևանք նե րին, ա պա դա տա րանն ի րա վունք ու նի նվա զեց նել տու ժան քը, ի սկ տո կո սա գու մա րի 
վե րա բե րյալ նուն օ րենսգր քի 395-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված դրույ թի հա մա ձայն 
(թարգ մա նու թյուն). «Ե թե   վ ճար ման են թա կա տո կո սա գու մա րը ա կն հայ տո րեն ան հա մա չափ 
է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին, ա պա դա տա րա նը, պար տա պա նի դի մու
մի հա մա ձայն, ի րա վունք ու նի նվա զեց նել պայ մա նագ րով նա խա տես ված տո կոս նե րը, բայց 
ոչ պա կաս, քան սույն հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված դրույ քա չա փի հի ման վրա ո րոշ ված   
 չա փը»15:  

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 881-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ 
սահ ման ված ժամ կե տում չվե րա դարձ ված փո խա ռու թյան գու մա րի նկատ մամբ Օ րենսգր քի 
411 հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված չա փով տո կոս նե րի հաշ վարկ ման պա հան ջի և նույն 
հոդ վա ծով սահ ման ված՝ « Փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում այլ պայ ման նե րով տո կոս ներ վճա
րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյունն ա ռո չինչ է» նոր մա տիվ դրույ թի պա հան ջի կի րառ մա նը, 
ա պա պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման ի րա վի ճակ նե րում՝ ֆի նան սա վար կային հա րա բե-

13 «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս:
14 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ ված:
15 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 33 հոդ վա ծի 1-ին մաս, 395-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս:
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րու թյուն նե րի տե սան կյու նից սույն աշ խա տան քի շր ջա նա կում դիտ վում է տրա մա բա նա կան:  
Այ սու հան դերձ, հարկ է ան դրա դառ նալ ֆի նան սա վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
տար վող, ո րոշ դեպ քե րում նաև կոշտ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման քա ղա-
քա կա նու թյա նը: Ար դա րու թյան հա մար պետք է նշել, որ պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու-
ժանք նե րը, ի նչ պես քն նարկ վեց սույն հոդ վա ծում բեր ված օ րի նա կում, պար տա վո րու թյուն նե րի 
խախտ ման հետ ևանք նե րին ան հա մա չափ կա րող են դի տարկ վել, ի նչն ա ռան ձին ի րա վի ճակ-
նե րում կա րող է բար դաց նել վար կա ռու ի գոր ծու նե ու թյու նը՝ իր մոտ ֆի նան սա կան վի ճա կի 
հետ ան հա մա տե ղե լի պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց մամբ:

Ի րա վա ցի ո րեն, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար-
գով սահ մա նա փա կում եր են սահ ման վել պայ մա նագ րով ո րոշ ված տու ժան քի չա փի ա ռնչու-
թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ 1) պայ մա նագ րով ո րոշ ված տու ժան քի տա րե կան ա ռա վե լա գույն չա
փը չի կա րող գե րա զան ցել ՀՀ ԿԲ սահ մա նած ԲՏՀԴի քա ռա պա տի կը, և 2) պայ մա նագ րով 
ո րոշ ված բո լոր տու ժանք նե րի հան րա գու մա րի չա փը չի կա րող գե րա զան ցել տվյալ պա հին 
առ կա պարտ քի հիմ ա կան գու մա րը16: Ի դեպ, վե րը բեր ված տու ժան քի չա փի վե րա բե րյալ 
սահ մա նա փա կում ե րին նույ նա բո վան դակ դրույթ ներ բա ցա կա յում են և՛ ՌԴ, և՛ ԲՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քե րում, ո րն, ի նչ խոսք, խոր հե լու տե ղիք է տա լիս: Միև նույն ժա մա նակ, 
ան հրա ժեշտ է ը նդ գծել նաև, որ ի տար բե րու թյուն ե րկ րորդ դրույ թի, որ տեղ պար զո րոշ կեր-
պով հա մե մա տու թյու նը կա տար վում է դրա մա կան գու մա րի ա ռու մով, ներ կա յաց ված ա ռա-
ջին դրույ թում « տու ժան քի տա րե կան ա ռա վե լա գույն չա փի» ո րոշ ման մե խա նիզմ այդ քան էլ 
ը մբռ նե լի չէ: Նախ, հարկ է մեջ բե րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման ված տու ժանք հաս կա ցու թյու նը, այն է. « Տու ժանք (տու գանք, տույժ) հա մար
վում է օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն դրա մա կան գու մա րը, ո րը պար տա պա նը 
պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը՝ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ 
կա տա րե լու դեպ քում՝ նե րա ռյալ կա տար ման կե տան ցի դեպ քում ….»17: 

Կա րե լի՞ է ա րդյոք են թադ րել, որ վար կը ժա մա նա կին չմա րե լու դեպ քում տու գան քի՝ վար կի 
տվյալ պա հին մար ման են թա կա գու մա րի նկատ մամբ հաշ վարկ վող տո կո սի (մեր օ րի նա կում՝ 
5%) և ու շաց ման յու րա քան չյուր օր վա հա մար ժամ կե տանց վար կի գու մա րի նկատ մամբ հաշ-
վարկ վող տո կո սադ րույ քի (օ րա կան ԲՏՀԴ-ն 12%/365=0.0328%), ի նչ պես նաև՝ վար կի գու մա
րը և հաշ վարկ ված տո կոս նե րը ժա մա նա կին չվ ճա րե լու դեպ քում տույ ժի՝ վար կի և հաշ վարկ-
ված տո կոս նե րի մար ման են թա կա գու մա րի նկատ մամբ օ րա կան տո կո սի (մեր օ րի նա կում՝ 
0.2 %) ը նդ հա նուր գու մա րը չպետք է գե րա զան ցի 48 (4×12%) տո կո սը: Ա ռա ջին տար բե րա կում՝ 
ե թե դի տար կում ե նք կի րառ վող տո կո սադ րույք նե րի գու մա րը, ա պա ան հա մադ րե լի ու թյու նը 
կար ծես ա կն հայտ է դառ նում: Ե րկ րորդ տար բե րա կում՝ տա րե կան կտր ված քով կի րառ ված 
տու ժանք նե րի չա փը դրա մա կան գու մա րի տես քով պետք է հա մե մա տել տար վա ըն թաց քում 
մար ման են թա կա վար կի գու մա րի նկատ մամբ ԲՏՀԴ-ի քա ռա պա տի կի՝ 48%-ի հաշ վարկ մամբ 
ստաց ված դրա մա կան գու մա րի հետ: 

Հա մադ րե լի ու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով ներ կա յաց վող օ րի նա կում կա տար ված հաշ-
վար կում տար վա կտր ված քով վճար ման են թա կա վար կի գու մա րը ը նդ հա նուր 1,200,000 ՀՀ 
դրամ է՝ ա ռանց տո կոս նե րի դի տարկ ման (ամ սա կան վճար ման են թա կա է 100,000 ՀՀ դրամ), 
ո րի նկատ մամբ էլ կի րառ վե լու են բեր ված օ րի նա կում տու ժան քի պայ ման նե րը: Դի ցուք վար-
կա ռուն վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժա մա նա կա ցույ ցով վճա րում երն ու շաց րել 

16 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ ված:
17 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
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է տար վա ըն թա ցում ա ռա վե լա գույն խախտ մամբ, այն է՝ բո լոր 12 ա միս նե րի ըն թաց քում որ ևէ 
վճա րում չի ի րա կա նաց րել (տե՛ս ներ կա յաց ված հաշ վար կային ա ղյու սա կը): 

Ա ղյու սակ 1.
 Տու ժանք նե րի և տո կոս նե րի հաշ վարկ

Վար կի գու մա րը 1,200,000 դր. Խախտ ման պայ ման նե րում 
հաշ վարկ վող

Սո վո րա կան պայ ման նե րում՝ տա րե
կան ա ռա վե լա գույ նը 24%ով

Ու շաց ման 
օ րեր Ամ սա թիվ Վար կի 

գու մար
Տու գանք Տույժ Ըն դա մե նը 

մա րում
Վար կի 
մա րում

Տո կոս նե րի 
մա րում5% 0.0328% 0.2%

12.12.20 100,000
365 12.01.21 100,000 5,000 11,972 73,000 113,472 89,012 24,460
334 12.02.21 100,000 5,000 10,955 66,800 113,472 90,826 22,646
303 12.03.21 100,000 5,000 9,938 60,600 113,472 94,690 18,782
275 12.04.21 100,000 5,000 9,020 55,000 113,472 94,608 18,864
244 12.05.21 100,000 5,000 8,003 48,800 113,472 97,082 16,390
214 12.06.21 100,000 5,000 7,019 42,800 113,472 98,515 14,957
183 12.07.21 100,000 5,000 6,002 36,600 113,472 100,941 12,531
153 12.08.21 100,000 5,000 5,018 30,600 113,472 102,581 10,891
122 12.09.21 100,000 5,000 4,002 24,400 113,472 104,671 8,801
91 12.10.21 100,000 5,000 2,985 18,200 113,472 107,020 6,452
61 12.11.21 100,000 5,000 2,001 12,200 113,472 108,987 4,486
30 12.12.21 612,900 5,000 984 6,000 113,259 111,068 2,191

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 1,812,000 60,000 77,900 475,000 1,361,451 1,200,000 161,451
ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 612,900

Ն կա տենք, որ բեր ված օ րի նա կում ստաց ված թվե րի միջև ի նչ-որ ա ռու մով հա մադ րե լի-
ու թյունն առ կա է, քա նի որ տա րե կան կտր ված քով մար ման են թա կա գու մա րի նկատ մամբ 
ԲՏՀԴ-ի քա ռա պա տի կի՝ 48%-ի հաշ վարկ մամբ ստաց ված 576,000 (1,200,000×48%) ՀՀ դրամ 
և հաշ վար կային ա ղյու սա կով տու ժանք նե րի ա ռա վե լա գույն կի րառ մամբ ստաց ված 612,900 
ՀՀ դրամ գու մար ներն ը ստ ա մե նայ նի հա մե մա տե լի են: Բեր ված հաշ վար կը թույլ է տա լիս 
մեկ այլ հա մե մա տու թյուն ևս կա տա րել: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 879-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ա ռա վե լա գույն տո կո սադ րույ քով՝ 24%-ով տրա մադր ված վար կի գու-
մա րի նկատ մամբ ա նու ի տե տային ե ղա նա կով հաշ վարկ ված տո կո սային ե կա մու տը 12 ա մս վա 
կտր ված քով հաշ վար կային ա ղյու սա կում կազ մում է՝ 161,451 ՀՀ դրամ: Այ սինքն, վար կա տո ւի 
տրա մադ րած 1,200,000 ՀՀ դրամ վար կի գու մա րը նշ ված պայ ման նե րի հա մա ձայն 12 ա մս վա 
ըն թաց քում սա ռեց ման (վար կա ռո ւի կող մից չվ ճար ման) դեպ քում՝ տու ժանք նե րի կի րառ մամբ 
փաս տո րեն բե րում է 2.9-3.8 ան գամ (ն վա զա գույնն ը նտ րե լով մի այն տույ ժե րի գու մա րը) ա վե-
լի շատ ե կա մուտ, քան այդ նույն վար կի գու մա րը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծով ա ռա վե լա գույն 
տո կո սադ րույ քով տրա մադր ման պա րա գա յում:

Ս տաց վում է, որ վար կա տո ւի հա մար շատ ա վե լի ձեռն տու է տու ժանք ներ հա վա քագ րե լը, 
քան տո կոս ներ գան ձե լը, ի սկ բռ նա գանձ վող գրա վի ա ռար կա նե րի մա սով ստ վե րային գոր-
ծարք նե րի վե րա բե րյալ սույն հոդ վա ծում հաս կա նա լի ո րեն ան դրա դարձ չի կա տար վում: Ին չու՞ 
է այս պես փո ղը թանկ ՀՀ ֆի նան սա կան շու կա յում. այս հար ցադ րում ար դեն 30 տա րի է ի նչ 
գո յու թյուն ու նի մեր ի րա կա նու թյու նում, ո րի պա տաս խա նը կար ծես թե պարզ է, սա կայն ո ՛չ 
վս տա հեց նող: Պետք է հաս կա նալ, որ վս տա հու թյուն ձեռք բե րե լու հա մար պետք է ոչ թե խս-
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տա գույնս պատ ժել վար կա ռո ւին, այլ՝ օգ նել նրան ոտ քի կանգ նե լու:
Այ սու հան դերձ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ « պայ

մա նագ րով ո րոշ ված տու ժան քի տա րե կան ա ռա վե լա գույն չա փը չի կա րող գե րա զան ցել ՀՀ 
ԿԲ սահ մա նած ԲՏՀԴի քա ռա պա տի կը» դրույ թը բա վա կա նին ա նո րոշ է և տա րի մաստ մեկ-
նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս, հետ ևա բար ան հրա ժեշ տու թյուն ու նի և՛ հս տա կեց ման, և՛ 
սահ մա նա փա կում նե րի խս տաց ման: Հարկ է նաև ար դա րամ տո րեն ար ձա նագ րել, որ նման 
ի րո ղու թյունն ի րա պես ան հա մադ րե լի է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ կայիս զար գա-
ցող ֆի նան սա կան շու կայի սկզ բունք նե րին և հատ կա պես՝ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
սո ցի ա լա կան բո վան դա կու թյա նը:

Annotation. The article presents an analysis of the consequences of a breach of a credit contract - from the point of 
view of the interpretation of the relevant articles of the RA Civil Code and comparison with the corresponding legal norms 
of foreign civil codes, regarding the application of financial relations. In particular, the article covered issues related to 
the return of loans that arose during the conduct of financial and economic expertise, connection with the penalties 
established by the Civil Code of the Republic of Armenia and the inconsistency of the related regulations. 

Аннотация. В статье представлен анализ последствий нарушения договора займа с точки зрения толкования 
соответствующих статей гражданского кодекса РА и сравнения с соответствующими правовыми нормами 
иностранных гражданских кодексов, касательно применения финансовых отношений. В частности, в работе были 
освещены вопросы, относящиеся к возврату займов, которые возникли при проведении финансово-экономических 
экспертиз, к связи с неустойками, установленными гражданским кодексом РА и несоответствием связанных с ними 
нормативных положений.

 Բա նա լի բա ռեր  վարկ, փո խատ վու թյուն, փո խա ռու թյուն, տո կոս, տու ժանք, տու գանք, տույժ, վար կային 
պայ մա նա գիր, վար կա ռու, փո խա ռու, ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձա քն նու թյուն:

Keywords. credit, borrowing, loan, interest, default penalty, fine, penalty, credit contract, creditor, borrower 
financial and economic expertise.

Ключевые слова: кредит, ссуда, заём, проценты, неустойка, штраф, пеня, кредитный договор, кредитор, 
заёмщик, финансовоэкономическая экспертиза.

 Մա մի կո նյան Կ.  Տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու-
րո» ՊՈԱԿ-ի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և տեխ նի կա կան փոր ձար կում ե րի հա մա կարգ ման բաժ նի պետ, 
Տն տե սա գի տա կան և հաշ վա պա հա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի բաժ նի փոր ձա գետ, էլ. հաս ցե՝ mamikonyankaren@
gmail.com: 

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 27.06.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 27.06.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել 
ՀՊՏՀ   «Ֆինանսներ» ամբիոնի դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու Ա. Ս. Բաբոյանի կող մից, ըն դուն վել է 
տպագրու թյան 26.07.2022 թ.:
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

MANIFESTATION OF UNFAIR COMPETITION IN THE USE OF 
TRADEMARKS

Меры недобросовестной конкуренции и противодействия ей не новы и существуют уже 
долгое время, однако в результате глобализации экономических отношений, технологического 
прогресса и развития общественных отношений наиболее актуальными стали исследования 
по противодействию недобросовестной конкуренции, особенно в сфере интеллектуальной 
собственности. На сегодняшний день недобросовестная конкуренция очень ярко выражается 
в сфере использования товарных знаков как средства индивидуализации. Часто приобретение 
прав на товарный знак направлено на блокирование выхода конкурентов на рынок, поэтому 
совершенствование законодательства, регулирующего вопросы, связанные с использованием 
и защитой товарных знаков, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Товарный знак, на сегодняшний день является самым востребованным объектом 
интеллектуальной собственности. Исключительное право на товарный знак принадлежит 
его собственнику, т.е. сам правообладатель решает каким образом можно использовать 
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его собственность и распоряжаться ею. Следовательно, незаконное использование товар-
ного знака, который принадлежит другому субъекту, можно квалифицировать и как акт 
недобросовестной конкуренции. 

Товарный знак является творческим начинанием и считается интеллектуальной 
собственностью с защищенными правами . В законодательстве РА понятие «товарный 
знак» содержится и раскрывается в ч. 1 ст. 2 Закона РА «О товарных знаках». Данный закон 
определяет товарный знак, как обозначение, которое используется для различения товаров 
и (или) услуг одного лица от товаров и (или) услуг другого лица . Законодатель РФ дает 
определение следующим образом: «Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный 
знак) – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц» . В ч. 1 ст. 1 Закона 
«О товарных знаках» Великобритании  определяет товарный знак, как знак, который может 
быть изображен графически и способен индивидуализировать товары или услуги одного 
предприятия от товаров или услуг другого предприятия. В законодательстве США  товарный 
знак определяется как любое слово, имя, символ или дизайн, или любая комбинация 
вышеуказанных, используемых в коммерции для индивидуализации и различения товаров 
одного производителя или продавца от товаров другого производителя или продавца и для 
указания источника товаров. Aналогичные определения даются в правовых актах Франции, 
Германии и иных стран Европейского Союза.

Именно в определении товарного знака выражена основная функция данного объекта 
промышленной собственности – дифференцировать, персонализировать продукцию 
конкретного производителя и выделять ее из частей одинаковых продуктов. 

Функция индивидуализации товара – основная, она обеспечивает узнаваемость товарного 
знака потребителем, поскольку товарный знак, как никакой другой объект, ярко и четко 
индивидуализирует товары, а также указывает потребителям на наличие у них определенных 
качественных характеристик, которые отличают данный товар в товарообороте. Данная 
функция помогает отличать товар из массы аналогичных товаров. Индивидуализирующий 
эффект товарного знака во многом зависит от его запоминаемости, которая обусловлена 
лаконичностью, простотой, воспроизводимостью и уникальностью.1 С помощью этой 
способности товарного знака, товар становится узнаваемым для своего потребителя.

Кассационный суд РА, выделил, что при сравнении товарных знаков в первую очередь 
следует учитывать отличительный, индивидуализирующий элемент, независимо от наличия 
дополнительных и чисто символических элементов. То есть, если элемент с отличительным 
значением повторяется в товарном знаке, то можно сделать вывод, что он имеет степень 
смешения сходства.2

В одном из своих решений Верховный суд США отметил, что основная функция товарного 
знака заключается в идентификации данного товара с его создателем или правообладателем. 
Когда компания маркирует свой товар отличительным знаком, чтобы потребители могли 
отличить товар от товара третьих лиц, то в этом случае третьи лица не имеют права маркировать 

1 Товарные знаки. Историография. Построение. Использование. Регистрация / авт.-сост. Ю. Сокольников. М.: Изд. 
дом «Тигра», 2000. 179 стр.
2 Постановление Кассационного Суда РА под номером 3-1763(TD), от 12.12.2007 года.
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свой аналогичный товар одним и тем же знаком, в результате чего потребители могут спутать 
продукт другой компании. Это обстоятельство существует как в случае нарушения прав на 
товарный знак, так и в случае недобросовестной конкуренции.3

Из вышесказанного вытекает, что один и тот же товарный знак не может служить двум 
владельцам: он не может идентифицировать два источника одновременно и при этом 
оставаться товарным знаком. Именно по этой причине правообладатель не должен позволять 
другому использовать свою метку и должен усердно защищать свою собственную. 

Согласно ст. 10bis Парижской конвенции, актом недобросовестной конкуренции считается 
всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 
делах.4 В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было 
способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или 
торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой 
деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или 
торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при 
осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение 
относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или 
количества товаров.

Вместо того, чтобы разработать собственный товарный знак, имитатор часто пытается 
воспользоваться репутацией конкурирующего продукта, придавая своему продукту внешний 
вид, настолько похожий на него, что на рынке возникает путаница (смешение). Часто имитатор 
использует торговую марку, которая до смешения похожа на торговую марку его конкурента. 
Если он делает это, он совершает нарушение прав на товарный знак. Однако, по нашему 
мнению, не важно является ли другой субъект, который использует схожий товарный знак 
конкурентом другого хозяйствующего субъекта или нет, все равно у независимого наблюдателя 
может возникнуть неправильное впечатление или убеждение относительно деятельности 
добросовестного хозяйствующего субъекта. 

В ряде случаев словесный знак, используемый имитатором, несколько, но не до смешения, 
похож на тот, который использует его конкурент или неконкурент, но может даже полностью 
отличаться от него. В таких ситуациях смешение на рынке возникает только или главным 
образом из-за использования цветов и графических элементов, идентичных или очень похожих 
на цвета этикетки или упаковки конкурента. 

В судебной практике ряда стран существует практическая проблема, т.к. судьи не всегда 
осознают опасность смешения, которая существует для среднего потребителя, который не 
обращает особого внимания на подробные различия в упаковке при совершении покупок 
в супермаркетах и в других местах, часто в спешке и с первого взгляда. Это факт, который 
может быть доказан исследованиями рынка, что потребители, покупая типичные товары 
для повседневного использования, в первую очередь, обращают внимание на цвета 
упаковки, отдают второй приоритет графическому представлению и только затем заботятся о 
правильности названия продукта (словесного знака). Несмотря на это, судьи часто придают 
слишком большое значение товарному знаку, используемому конкурентом, и его отличиям 

3 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, U.S. Supreme Court, 240 U.S. 403 (1916).
4 Парижская Конвенция «Об охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 года.
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по отношению к товарному знаку, под которым продается имитируемый продукт, они часто 
отказывают в недобросовестной конкуренции, если торговые марки недостаточно похожи, 
чтобы иск о нарушении был удовлетворенным, даже если цвета и графическое представле-
ние, используемые конкурентом, очень похожи на цвета имитируемого продукта. В отличие от 
судей, имитаторы хорошо осведомлены о реакции потребителей. Вот почему они используют 
цвета, похожие или идентичные цветам продуктов, которые они имитируют, и почему они ис-
пользуют похожие или идентичные иллюстрации продуктов и другие графические элементы 
оригинальной упаковки.

Обычным результатом нарушения прав на товарный знак является выдача товаров 
одного производителя за товары другого. Недобросовестная конкуренция, согласно за-
конодательным формулировкам РА и РФ, в основном проявляется совершением дей-
ствий с хозяйствующим субъектом, способных вызвать смешение с деятельностью иного 
хозяйствующего субъекта в гражданском обороте. В ч. 1 ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» 
указывается, что использование обозначения, схожего до степени смешения, иногда 
скопированного, тождественного средствам индивидуализации другого хозяйствующего 
субъекта, использование их в гражданском обороте РФ, либо использование в веб-сфере 
(в том числе в отношении доменных имен), на телевидении и в иных средствах массовой 
информации, запрещено. В части 2 данной статьи законодатель уточняет, что копирование 
внешнего вида, упаковки, фирменного стиля в целом, т.е. того, что именно делает товар 
индивидуальным, – благодаря средствам индивидуализации товарных знаков, также является 
нарушением законодательства, нарушением принципов честной конкуренции. Из этого можно 
сделать вывод о том, что сходством до степени смешения является ассоциативное восприятие 
товарных знаков между собой, несмотря на отдельные их отличия. Aссоциация (ощущение), 
которая возникала у потребителя и являла собой то, что профессор Чарльз Гилен называл 
«вероятность возникновения ассоциации» в строгом смысле. 

Само понятие «смешение» является правовым институтом, который имеет определенные 
признаки. Законодатель к числу таких признаков относит: незаконное использование 
обозначения, наименования путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках. В 
обыденном же смысле в данное явление вложен иной смысл. По словарю В.И. Даля: 
‘смешивать, -шать, -сить’ что с чем сложить, сбить вместе, сболтать, смешать все в одно, 
перемешать.5

Определения понятиям «смешение» и «вероятность смешения» даются в Постановлении 
Кассационного суда РА по делу номер ՎԴ/4241/05/11 от 18.07.2014 года. Согласно данному 
Постановлению, смешение проявляется в создании впечатления у потребителя, что два раз-
ных товара или услуги соответственно производятся или предоставляются одним лицом, в 
том случае, когда это не так. В то же время Кассационный суд, касаясь понятия «вероятность 
возникновения смешения», отмечает, что вероятность возникновения смешения имеет место 
тогда, когда имитация иного товарного знака наводит потребителя на мысль, что товар, ин-
дивидуализированный данным товарным знаком, является товаром, произведенным ранее 
ему известным производителем, что заставляет или может заставить потребителя выбрать не 
тот товар, который он ищет. Кроме того, для констатации факта правонарушения достаточна 

5 [электронный ресурс: https://gufo.me/dict/dal] (дата обращения: 25.02.2022г.) 
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реальная возможность смешения, а не фактическое смешение.
Кассационный суд констатировал, что использование товарного знака, схожего до степени 

смешения, т.е. товарного знака, который вызывает ассоциацию с другим товарным знаком, 
достаточно для того, чтобы вызвать у потребителя смешение. Иначе говоря, Кассационный 
суд ставит знак равенства между ситуацией, когда у потребителя возникает мысленная 
ассоциация между двумя товарными знаками, и ситуацией, когда у потребителя не просто 
возникает ассоциация между двумя товарными знаками, а потребитель предполагает или 
может предположить, что имеет дело с тем же товаром, что и раньше, или с товаром того же, 
ранее ему знакомого производителя.6 

Использование товарного знака, идентичного или сходного до степени смешения 
с товарным знаком другого хозяйствующего субъекта, может квалифицироваться как 
недобросовестная конкуренция только в том случае, если приводит к другому хозяйствующему 
субъекту, к опасности возникновения смешения или самого смешения в отношении его 
деятельности или предложенных товаров.7 Такие ситуации и их решения можно найти в 
решениях Антимонопольной комиссии РА8.

Очень важную роль играет установление смешения, так как это представляет из себя 
вопрос факта, обстоятельств дела, подлежащий установлению в основном при помощи 
эксперта. Однако Президиум ВАС РФ, установил, что вопрос о сходстве до степени смешения 
обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без 
назначения экспертизы, поскольку отсутствует необходимость наличия специальных знаний 
для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения.9 Для установления факта наличия 
смешения антимонопольный орган должен установить и однородность товаров, направленность 
действий субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, 
конкуренцию субъектов на товарном рынке, известность средства индивидуализации, 
имитируемого конкурентом и т.д. Так, при оценке смешения как вопроса факта оно может 
иметь место, но с учетом иных фактических обстоятельств дела, как, например, отсутствие 
конкуренции и т.д., правоприменитель не сможет вынести решение о наличии смешения 
товаров или услуг. Отсюда следует, что вывод о наличии смешения следует из анализа ряда 
фактов.10 

Корме того в п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ вопрос об оценке 
товарного знака […] и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их 
сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, т.к. такая оценка 
дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего 
специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован 

6 Постановление Кассационного Суда РА под номером ՎԴ/4241/05/11 от 18.07.2014 года.
7 Տ. Մարկոսյան, Ք. Ալեքսանյան «Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը մրցակցային 
իրավունքում» | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), стр. 95-108.
8 Հայաստանի Հանրապետության Մրցակցության պաշտապանության հանձնաժողովի 08.06.2021 թվականի թիվ 
115-Ա որոշումը և 12.10.2021 թվականի թիվ 281-Ա որոշումը։
9 Письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
10 Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения: мониторинг правоприменения 
[электронный ресурс: https://solutions.fas.gov.ru/to/sankt-peterburgskoe-ufas-rossii/k01-52-15]  (дата обращения: 
24.04.2022г.)
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товарный знак, с учетом пункта 162 этого постановления11. Из этого вытекает, что уполно-
моченный орган должен самостоятельно анализировать факты конкретного дела, с учетом 
законодательных требований, и установить имело ли место создание смешения или вовсе нет. 
По нашему мнению, для оценки возможного возникновения смешения важны сравниваемые 
обозначения, т.к. именно они направлены на привлечение внимания того самого обычного 
потребителя и именно для него производители стремятся индивидуализировать свой товар с 
помощью товарных знаков.

В прецедентном праве закреплен подход, согласно которому вероятность смешения – это 
комбинированный вопрос факта и права, тем не менее, установление вероятности контакта на 
основе конкретных фактов является «юридическим заключением»12. Были сформулированы 
определенные позиции относительно заключения эксперта и потребительских исследований 
(опросов) из средств доказательства, подтверждающих факты, лежащие в основе такого 
заключения. Так, суд исключил принятие личного мнения эксперта в качестве доказательства, 
т.к. эксперт не мог выразить мнение «об окончательной вероятности смешения между знаками 
сторон».13 А, например, судья Верховного суда Канады Ротштейн отметил, что, хотя экспертные 
доказательства могут помочь в анализе смешения на специализированных рынках, о которых 
судья может не знать, такие доказательства могут быть бессмысленными в отношении товаров, 
которые «продаются публике для обычного использования».14 

В отличие от заключения эксперта, потребительское исследование – наиболее 
распространенный способ представления доказательств вероятности смешения15. Например, 
в американской судебной практике, хотя потребительское исследование не является 
обязательным для доказательства, его отсутствие оценивается по фактору фактического 
смешения между знаками сторон. Однако для того, чтобы потребительское исследование имело 
доказательный вес для подтверждения вероятности смешения, оно должно быть выполнено с 
помощью определенной методологии, обеспечивающей ее достоверность. В Великобритании 
опросы потребителей или исследования являются допустимым доказательством, однако их 
доказательная значимость также зависит от методологии, с которой он был реализован.16 В 
Голландии также опросы потребителей играют большую роль в делах о нарушении прав на 
товарные знаки, но в каждом случае суд должен решить, имеет ли исследование достаточный 
доказательный вес. Чтобы определить достоверность таких запросов, суды часто привлекают 
экспертов-специалистов по маркетингу или психологии.

Можно сделать вывод о том, что в таких случаях экспертиза по таким делам иногда не может 
помочь. Даже можно сказать, что позиция эксперта иногда может фактически предрешить 

11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление Пленума № 10».
12  Louisville Mktg., Inc. v. Jewelry Candles, LLC, CIVIL ACTION NO. 3:15-CV-00084-DJH, 5 (W.D. Ky. Nov. 4, 2016).
13 Patsy’s Italian Rest., Inc., 531, [электронный ресурс: https://casetext.com/case/patsys-italian-rest-inc-v-patsysinc:] 
(дата обращения: 25.03.2022 г.).
14 Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc., Supreme Court Judgments, 2011 SCC 27, [электронный ресурс: https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7941/index.do] (дата обращения: 25.03.2022 г.).
15 Thomas J. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 32:158 (4th ed. 2013).
16 Survey evidence around the world – a comparative analysis, стр. 82 [электронный ресурс: https://www.worldtrade-
markreview.com/article/7F36FD3C08FAF27E61CDB2D014B5FCB32C25063E/download], (дата обращения 
18.02.2022г.).
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решение антимонопольного органа, и в результате эксперт разрешит те вопросы, которые 
входят в компетенцию антимонопольного органа. Соответственно, антимонопольный орган 
или же сам суд могут самостоятельно решить вопрос о смешении, с учетом совокупности 
доказательств, которые являются наиболее эффективными и достоверными. 

Кроме того, хотелось бы выделить еще очень важный проблемный  вопрос, касающийся 
того, что законодатель установил, что недобросовестная конкуренция имеет место в том слу-
чае, если хозяйствующие субъекты являются потенциальными конкурентами. Однако необхо-
димо изучить этот вопрос наиболее практичным образом.

Относительно этого случая, Антимонопольный орган РА в своем решении по делу «UTAXI» 
против «UCOM»17 установил, что товарный знак «UTAXI» в сочетании зеленого и белого цветов, 
используемый и незарегистрированный компанией «UTAXI», до степени смешения похож на 
зарегистрированный компанией «UCOM» и получивший правовую защиту в РА в сочетании 
зеленого и белого цветов, поскольку при наличии компонента «U» в обоих товарных знаках 
сочетание зеленого и белого цветов может создать впечатление о реализации товаров и 
услуг, маркированных этими товарными знаками, одним и тем же лицом-компанией «UCOM». 
Антимонопольный орган установил, что использования похожего знака является актом 
недобросовестной конкуренции, так как может вызвать у других хозяйствующих субъектов 
неправильное и неточное представление о деятельности компании «UCOM». Из этого следует, 
что несмотря на то, что эти две компании не являются конкурентами, в том числе и не действу-
ют на одном товарном рынке, антимонопольный орган все равно считал действие компании 
«UTAXI» актом недобросовестной конкуренции. 

Так, согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2019 по делу N СИП-
566/2019, суд разъяснил, что наличие либо отсутствие иных хозяйствующих субъектов 
– конкурентов не имеет правового значения для квалификации действий третьего лица в 
качестве недобросовестной конкуренции при приобретении исключительного права на 
спорный товарный знак. Для целей применения положений ст. 14.4 Закона о защите 
конкуренции под недобросовестным приобретением исключительных прав на товарный знак 
понимаются действия хозяйствующего субъекта, выразившиеся в умышленном приобретении 
исключительных прав на обозначение, которое уже определенное время использовалось 
конкурентом в качестве средства индивидуализации своей деятельности, производимых 
и реализуемых товаров, приобрело определенную узнаваемость у потребителей. При 
рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию 
могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее 
поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

 Суд США отметил18, что основная функция товарного знака заключается в идентификации 
данного товара со своим создателем или правообладателем. Когда одна компания маркирует 
свой товар определенным отличительным знаком, чтобы потребители могли отличать товар от 
товаров третьих лиц, в данном случае третьи лица не имеют права маркировать свой товар од-
ним и тем же знаком, поскольку в результате этого потребители могут с замешательством при-

17 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 25.12.2017 
թվականի թիվ 314-Ա որոշում, քաղաք Երևան։
18 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, U.S. Supreme Court, 240 U.S. 403 (1916).



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

75

обрести товар другой компании, а производитель товара, товар которого потребитель хотел 
приобрести, лишается доходов, которые он получил бы, если бы потребитель не запутался.

Обобщая вышеприведенную позицию, очевидно, что практика идет по пути и логике, что 
нет необходимости в сходстве конкретных элементов, общее впечатление, которое вызвало 
смешение или может вызвать такое смешение, уже является основанием для установления 
факта проявления недобросовестной конкуренции. Мы считаем, что такой подход вполне 
оправдан. 

Исходя из защиты интересов и прав потребителей, добросовестных предпринимателей 
и нормального функционирования гражданского оборота в целом, предлагаем расширить 
круг тех субъектов, результаты действий которых могут быть актами недобросовестной 
конкуренции в виде создания смешения. Необходимо законодательным образом закрепить, 
что ассоциация смешения может создаваться как со стороны конкурентов, которые действуют 
на одном и том же товарном рынке, но и тех хозяйствующих субъектов, действия которых 
распространяются в совершенно другой сфере.

Обобщая вышесказанное, хотим отметить, что рассматривая судебную практику 
как РА, так и РФ, мы сделали вывод о том, экспертиза по защите товарных знаков 
от недобросовестной конкуренции не может помочь. Даже можно сказать, что позиция 
эксперта иногда может фактически предрешить решение антимонопольного органа 
и в результате, эксперт разрешит те вопросы, которые входят в компетенцию 
антимонопольного органа. Соответственно, антимонопольный орган или же сам суд могут 
самостоятельно решить вопрос о смешении, с учетом совокупности доказательств, 
которые являются наиболее эффективными и достоверными. Предлагаем, в качестве 
основного вида доказательства в этой сфере, законодательно закрепить возможность 
произведения потребительских опросов.

Исходя из защиты интересов и прав потребителей, добросовестных предпринимателей 
и нормального функционирования гражданского оборота в целом, предлагаем расширить 
круг тех субъектов, результаты действий которых могут быть актами недобросовестной 
конкуренции в виде создания смешения. Необходимо законодательным образом закрепить, 
что ассоциация смешения может создаваться как со стороны конкурентов, которые 
действуют на одном и том же товарном рынке, так и тех хозяйствующих субъектов, 
действия которых распространяются в совершенно другой сфере.

Ամփոփում։ Սույն հոդվածում բացահայտվել է, թե անբարեխիղճ սուբյեկտների ինչպիսի գործողությունների 
արդյունքում կարող է խախտվել կամ խախտվել է մեկ այլ սուբյեկտի իրավունքներն իրենց ապրանքային նշանների 
նկատմամբ։

Առաջարկվել է ընդլայնել այն սուբյեկտների շրջանակը, որոնց գործողությունները առաջացնում են 
շփոթություն կամ շփոթության հավանականություն։ Ուսումնասիրվել է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության 
և Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ այլ զարգացած երկրների գործող օրենսդրությունները և դատական 
պրակտիկան։ Շարադրյալում անդրադարձ է կատարվել նաև այնպիսի կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցի 
տեսակին, ինչպիսին է սոցիալական հարցումը։ 

Annotation. This article reveals the actions of unfair competition that may infringe or have violated the rights of 
other subjects to their trademarks. It was suggested to expand the scope of the subjects whose actions cause confusion 
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or probability of confusion. The current legislation and jurisprudence of the Republic of Armenia and the Russian 
Federation, as well as other developed countries have been studied. In the context of the above, reference was made to 
the type of evidence of such importance as the social survey.

Ключевые слова: товарный знак, недобросовестная конкуренция, исключительное право, смешение, 
вероятность смешения, конкурент, товарный рынок.

Բանալի բառեր - ապրանքային նշան, անբարեխիղճ մրցակցություն, բացառիկ իրավունք, շփոթում, շփոթման 
հավանականություն, մրցակից, ապրանքային շուկա։ 

Key words: trademark, unfair competition, exclusive right, confusion, probability of confusion, competitor, 
commodity market.
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ԱՊ ՐԱՆ ՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԻ՝ ՇՓՈ ԹԵ ԼՈՒ ԱՍ ՏԻ ՃԱՆ  
Ն ՄԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀՀՈՒ Մ

“ISSUES RELATED TO DETERMINING THE DEGREE OF CONFUSION OF 
SIMILARITY OF TRADEMARKS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA”

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ СХОДСТВА 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ,  В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Ապ րան քային նշան նե րի ը նդ հա նուր նկա րա գիր: Ապ րան քային նշան նե րի զար գաց ման 
պատ մու թյունն ան ցել է շատ եր կար և հե տաքր քիր ճա նա պարհ:  

Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ գրե թե անհ նար է հս տա կո րեն նշել, թե կոնկ րետ ե րբ 
է ի հայտ ե կել ա ռա ջին ապ րան քային նշա նը: 

Ապ րան քային նշան նե րը կար ևո րել են եվ րո պա կան ե րկր նե րում: 1400-ա կան նե րին ստեղծ-
վել է դա կիչ նշան ներ, ո րոնք տպի չը նույ նաց նե լու հա մար պետք է ա վե լաց վե ին գրքերում: 
Հե տա գա յում Ֆրան սի ա յում կա հույք ար տադ րող նե րը սկ սե ցին ստո րագ րել ի րենց աշ խա-
տանք նե րի վրա, ո րը նույն պես դի տարկ վեց ան հա տա կա նաց ման մի ջոց, ի սկ ար դեն 1857 
թվա կա նին հիմք դր վեց Ֆրան սի ա յում ա ռա ջին ի րա վա կան հա մա կար գին, և սահ ման վեց 
«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» օ րեն քը1: Այս գա ղա փա րից կա րող ե նք հետ ևու թյուն ա նել, 
որ ապ րան քային նշան նե րի վաղ օ րի նակ նե րը հա ճախ կապ ված է ին հա տուկ ապ րանք նե րի 
սե փա կա նա տե րե րի կամ ար տադ րող նե րի ի նք նու թյան հետ: Հարկ եմ հա մա րում նշել, որ այս 
վաղ գա ղա փա րը դեռևս պահ պա նում է իր հատ կա նիշ նե րը ներ կայիս սպա ռող նե րի շր ջա նա-
կում, չէ՞ որ այժմ նույն պես շա տերն ապ րան քի ո րա կը կա պում են հենց ար տադ րո ղի ի նք նու-
թյան հետ:  Ա մե նա վաղ ապ րան քային նշան նե րի շար քից է «Coca Cola»-ն, ո րը 1893 թվա կա նին 
Ա մե րի կա յում ստա ցել է գրան ցում և հա մար վել գրանց ված ապ րան քա նիշ2:

Ը նդ հա նուր առ մամբ, ապ րան քային նշա նը դի տարկ վել է որ պես ան հա տա կա նաց-

1 «Respect for trademarks» կայքէջից՝ «History of Trademarks»  
http://respectfortrademarks.org/tricks-of-the-trademark/history-of-trademarks/
2 «COCA-COLA - Trademark Details» https://trademarks.justia.com/720/69/coca-cola-72069873.html?fbclid=I-
wAR0GWaM-xYlxLYi4wECwWegdVSZqdMiQxwvw-tpNpL29BuexcQ8DRH5Q_4E
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նող ե ղա նակ, սա կայն ան հա տա կա նաց ման նպա տակ ներն ե ղել են տար բեր. մի պա րա-
գա յում ան հա տա կա նաց նում է ին այն նպա տա կով, որ պես զի կոնկ րետ ան ձը պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրեր ա նո րակ ապ րան քի հա մար, մյուս պա րա գա յում նպա տակ են ու նե ցել 
ան հա տա կա նաց նել հա տուկ ապ րանք նե րի սե փա կա նա տե րե րի ի նք նու թյու նը:   
 Ստաց վում էր, որ ի նչ պես այժմ, ձեռ նար կու թյուն նե րը, օգ տա գոր ծե լով սպա սարկ ման նշան-
նե րը, այն պես էլ նախ կի նում ար տադ րող նե րը նպա տակ է ին հե տապն դում ան հա տա կա նաց-
նել ի րենց ծա ռա յու թյուն նե րը և տար բե րա կել դրանք նմա նաօ րի նակ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու-
ցող այլ ար տադ րող նե րից։  

Ապ րան քային նշան նե րի վե րա բե րյալ տար բեր աղ բյուր նե րում առ կա սահ մա նում ե րը։ 
Ապ րան քային նշա նի վե րա բե րյալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տա նում ա ռաջ նա հերթ 
կար գա վոր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով (այ սու-
հետ՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք) և 2010 թվա կա նին ըն դուն ված «Ապ րան քային նշան-
նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով (այ սու հետ՝ Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին ՀՀ օ րեն քով)  Հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1171-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին 
մա սի՝ «Ապ րան քային և սպա սարկ ման նշա նը (այ սու հետ՝ ապ րան քային նշան) այն նիշն է, ո րն 
օգ տա գործ վում է մեկ ան ձի ապ րանք նե րը և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րը այլ ան ձի ապ րանք նե
րից և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րից տար բե րե լու հա մար»3։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի նշ ված դրույ թից ա կն հայտ է, որ օ րեն քը նույ նաց նում է 
ապ րան քային և սպա սարկ ման նշան նե րը, ո րի մա սին  տեղ է գտել  նաև «Ապ րան քային նշան-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ե րկ րորդ հոդ վա ծում, որ տեղ ներ կա յաց վում է ապ րան քային նշա նի 
հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ այն « նիշ է, ո րն օգ տա գործ վում է մեկ ան ձի ապ րանք նե րը 
և (կամ) ծա ռա յու թյուն ներն այլ ան ձի ապ րանք նե րից և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րից տար բե րե լու 
հա մար»4: Այ սինքն` փաս տա ցի ծա ռա յու թյուն ներ մակն շե լու հա մար Հա յաս տա նում գրան ցում 
են ապ րան քային նշան (նույն է, ի նչ ծա ռա յու թյան նշան կամ սպա սարկ ման նշան):

 Հա մա ձայն Ֆրան սի այի Հան րա պե տու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան օ րենսգր քի 
7111րդ հոդ վա ծի՝ 

«Ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան նշանն այն նշանն է, ո րն օգ տա գործ վում է ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի ապ րանք նե րը կամ ծա ռա յու թյուն ներն այլ ֆի զի կա կան կամ ի րա
վա բա նա կան ան ձանց ապ րանք նե րից կամ ծա ռա յու թյուն նե րից տար բե րե լու հա մար: 

Այս նշա նը պետք է կա րո ղա նա ներ կա յաց վել նշան նե րի ազ գային ռե գիստ րում այն պես, 
որ ցան կա ցած ան ձի հնա րա վո րու թյուն տա ճշգ րիտ և հս տակ ո րո շել ի րա վա տի րո ջը տր ված 
պաշտ պա նու թյան օբյեկ տը»5: 

 Ցան կա նում ե նք նշել, որ Ֆրան սի ա յում սույն ի րա վա հա րա բե րութ-յուն նե րը կար գա վոր-
վում են հա տուկ նա խա տես ված մտա վոր սե փա կա նու թյան օ րենսգր քով, ի սկ Հա յաս տա նում 
այն կազ մում է քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի մաս, նաև կար գա վոր ման հա մար նա խա տես-
ված են ո րոշ օ րենք ներ: Չնա յած, որ ե ղել է ժա մա նակ, ե րբ քն նարկ վել է մտա վոր սե փա կա նու-
թյան օ րենս գիրք ըն դու նե լու մա սին, սա կայն այդ պես էլ այդ միտ քը չի զար գա ցել:  

 Կա տա րե լով հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն՝ կա րող ե նք նկա տել, որ Հա յաս տա նի և 
Ֆրան սի այի օ րենսդ րու թյուն նե րը տար բե րու թյուն չեն դնում ապ րան քային նշան ու սպա սարկ-

3 ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք՝ https://www.arlis.am/
4 «Ապրանքային նշանների մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենք՝ https://www.arlis.am/
5  Code de propriété intellectuelle՝ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381546/#:~:text=La%20
marque%20de%20produits%20ou,autres%20personnes%20physiques%20ou%20morales. 
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ման կամ ծա ռա յու թյան նշան բա ռե րի միջև, բո լո րը դի տարկ վում են որ պես ապ րան քային 
նշան, բայց միև նույն է ապ րան քային նշան նե րը կա րող են մակն շել ծա ռա յու թյուն ներ։ Քա նի 
որ ի նչ պես Ֆրան սի ան, այն պես էլ Հա յաս տա նը հիմ վում են Նից ցայի դա սա կարգ չի վրա և, 
այ նու ա մե նայ նիվ, խն դիր չկա ա ռան ձին օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նա խա տե սել ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա մար. դա սա կարգ չի 1-34 դա սե րը նե րա ռում են ապ րանք ներ, ի սկ 35-45-ը` 
ծա ռա յու թյուն ներ: Այս պի սով, Ֆրան սի այի և Հա յաս տա նի օ րենսդ րու թյուն նե րում առ կա չեն 
է ա կան տար բե րու թյուն ներ՝ եր կու սում էլ նպա տա կը նույ նա նում է, մի ակ տար բե րու թյունն այն 
է, որ Ֆրան սի այի օ րենսդ րու թյունն ը նդ գծում է ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձ եզ րույթ-
նե րը, ին չից կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ սույն ի րա վա հա րա բե րութ-յուն նե րը Ֆրան սի այի 
օ րենսդրու թյամբ կար գա վո րած են նաև ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սով, ին չը բնա կա նա-
բար թույլ կտա հե տա գա յում խու սա փել խն դիր նե րից: Սա կայն Հա յաս տա նում ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց մա սով նշ ված չէ:  

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վում է, որ ապ րան քային 
նշան նե րը դրանք ցան կա ցած բա ռե րը, ա նուն նե րը, սիմ վոլ նե րը կամ նշան ներն են կամ այդ 
նշան նե րի ցան կա ցած հա մակ ցու թյուն նե րը, ո րոնք ան հա տա կա նաց նում են ապ րանք նե րը 
կամ ծա ռա յու թյուն նե րը: Դա այն է, թե ի նչ պես են հա ճա խորդ նե րը ճա նա չում ձեզ շու կա յում և 
տար բե րա կում ձեզ ձեր մր ցա կից նե րից: Ա ՄՆ-ու մ նա խա տես վում է, որ «ապ րան քային նշան» 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը կա րող է վե րա բե րել ի նչ պես ապ րան քային, այն պես էլ ծա ռա յու թյան 
նշան նե րին: Ապ րան քային նշանն օգ տա գործ վում է ապ րանք նե րի հա մար, մինչ դեռ ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա մար օգ տա գործ վում է ծա ռա յու թյան նշա նը6: Այ սինքն՝ տար բե րու թյու նը այն 
է, որ Ա մե րի կա յում ան վա նում ե րի միջև դր վում է տար բե րու թյուն, այն տեղ նա խա տես ված է 
trademark, service mark, trade dress, բայց, ը ստ է ու թյան, այդ տար բե րա կու մը է ա կան չէ, քա նի 
որ այդ բո լոր բա ռե րը Հա յաս տա նի, ի նչ պես նաև Ֆրան սի այի օ րենսդ րու թյան մեջ նե րառ վում 
են ապ րան քային նշա նի շր ջա նա կում:

Շ փո թե լու աս տի ճան նմա նու թյու նը ո րո շե լու վե րա բե րյալ հիմ ախն դիր նե րը 
Ապ րան քային նշա նի հա մար ան հա տա կա նաց ման հատ կա նիշն այն քան է կար ևոր վում, 

որ ի րա վա կան պահ պա նու թյուն հայ ցող նի շի տար բե րա կիչ հատ կու թյուն նե րի բա ցա կա յու-
թյան պա րա գա յում՝ ապ րան քային նշա նի ի րա վա կան պահ պա նու թյան տրա մադր ման հա մար 
կա րող է հան դի սա նալ որ պես մերժ ման հիմք:  

 Ցան կա նում եմ ներ կա յաց նել թիվ ՎԴ/4241/05/11 2014 թվա կա նի հու լի սի 18-ի «Երևա նի 
կո նյա կի գոր ծա րան» ՓԲԸ ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու-
թյան գրա սե նյա կի վար չա կան գոր ծով «Եր ևա նի կո նյա կի գոր ծա րան» (այ սու հետ՝ Կո նյա կի 
գոր ծա րան) փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը (այ սու հետ՝ ՓԲԸ) դա տա րան է ներ կա յաց-
րել հայ ցա դի մում, ո րով խնդ րել է ամ բող ջու թյամբ վե րաց նել «Ami» ապ րան քային նշա նի վե-
րա բե րյալ վար չա կան ակ տը, քա նի որ, ը ստ Կո նյա կի գոր ծա րա նի, «Ami» նշա նին ի րա վա կան 
պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լը ոչ ի րա վա չափ է: Նշում է, որ «Ami» նշա նը շփո թե լու աս տի ճան 
նման է իր նշան նե րին, և տես նե լով «Ami» նշա նը՝ սպա ռո ղի մոտ ան պայ ման կա ռա ջա նա իր 
նշան նե րի մտա պատ կե րը։ Հա մե մա տե լով «Ami» նշա նը «ANI» նշա նի հետ՝ պարզ վում է, որ 
«Ami» նշա նը տար բեր վում է մի այն «m» հն չյու նով, մաս նա վո րա պես` այդ մի ակ չհա մընկ նող 
«m» հն չյու նը (տա ռը), կա րե լի է ա սել, իր տե ղի ա ռու մով « փո խա րի նում է» «ANI»-ի «n» տա ռը 
(հն չյու նը)։ « Ման չո Գրուպ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վությամբ ըն կե րու թյան դիր քո րոշ-

6 «What is a trademark?»՝  https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark
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մամբ, ո րը «Ami» նշա նի ի րա վա տերն է՝ «Ա ՆԻ»-ն դա Հա յաս տա նի նախ կին մայ րա քա ղաք նե-
րից մե կի ան վա նում է, ո րը հան րա հայտ է յու րա քան չյուր հայի հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ 
«Ami»-ն ֆրան սե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է «ըն կեր»։  

 Հարկ է նշել, որ վե րոն շյալ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. «…
շ փո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քային նշա նի կի րա ռու մը մեկ այլ ապ րան քային նշա նի 
տար րե րի նմա նա կում է, ո րը թեև չի կա րող գնա հատ վել որ պես նույ նա կան նշա նի կի րա-
ռում, սա կայն բա վա րար է սպա ռո ղի մոտ շփո թու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար ...»: Ի նչ պես 
նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « …ապ րան քային նշա նի հա մե մա տու թյան 
ըն թաց քում նախ և ա ռաջ պետք է հաշ վի ա ռն վի տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար
րը` ան կախ լրա ցու ցիչ և զուտ խորհր դան շա կան տար րե րի առ կա յու թյու նից: Այ սինքն, ե թե 
ապ րան քային նշա նում կրկն վում է տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար րը, ա պա 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն ու նի շփո թե լու աս տի ճան նմա նու թյուն: … Ապ րան քային 
նշա նի նմա նակ ման փաստն ար ձա նագ րե լու հա մար պար տա դիր է նաև սուբյեկ տիվ տար րի 
առ կա յու թյու նը, այն է՝ սպա ռո ղի մոտ շփո թու թյուն ա ռա ջա նա լու վտան գի առ կա յու թյու նը: 
Շփո թու թյան վտանգն առ կա է այն դեպ քում, ե րբ նմա նա կու մը սպա ռո ղին մղում է այն մտ
քին, որ այդ նշա նով ան հա տա կա նաց ված ապ րանքն ի րեն նախ կի նում հայտ նի ար տադ րո ղի 
ապ րանքն է, ին չը նրան ստի պում է կամ կա րող է ստի պել ը նտ րե լու ոչ այն ապ րան քը, ո րը նա 
փնտ րում է»7:  

Չ նա յած, որ «ANI» և «Ami» ապ րան քային նշան նե րի շփո թե լու աս տի ճան նմա նու թյան 
հա վա նա կա նու թյու նը բարձր էր, սա կայն հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք ա սել, որ 
ա մեն ևին պար տա դիր չէ, որ նշան ներն ա մեն կերպ հա մընկ նեն և հա րյուր տո կո սով նման 
լի նեն մի մյանց, այլ շփո թե լու աս տի ճան նման կա րող ե նք հա մա րել ար դեն ի սկ այն պա
րա գա յում, ե թե տվյալ ապ րան քային նշա նի տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար րը 
հա մընկ նում է և կրկն վում է մյուս ապ րան քային նշա նում: Սա կայն գործ նա կա նում առ հա սա-
րակ պն դում են հա կա ռա կը և բա ցա ռում շփո թու թյան հա վա նա կա նու թյու նը, ե թե նման է լի-
նում ըն դա մե նը մեկ տարր կամ հա կա ռա կը՝ տար բեր է լի նում ըն դա մե նը մեկ տարր, սա կայն 
շփո թու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լիս չպետք է կար ևո րել քա նա կա կան նմա նու թյուն նե րը, այլ 
կար ևո րել է ա կան տար բե րա կիչ բնույթ ու նե ցող տար րե րի նմա նու թյուն նե րը:

 Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ մի ջին ու շադ րու թյան սպա ռող նե րը հազ վա դեպ են ու-
նե նում տար բեր նշան նե րի ու ղ ղա կի հա մե մա տու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն, բայց 
պետք է վս տա հեն պատ կե րի նկատ մամբ ի րենց ու նե ցած ա ռա ջին տպա վո րու թյու նը, ի սկ հո-
գե բա նո րեն տպա վոր վում է հենց տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար րը (ա վե լի մե ծը, 
ա վե լի վա ռը, ո րը, ի րա կա նում, հնա րա վոր չէ տե սա կա նո րեն բա ցատ րել և կախ ված է տվյալ 
ապ րան քից):

Տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տարր կա րող ե նք հա մա րել օ րի նակ տվյալ ապ րան-
քային նշա նի տա ռը, ո րը հիմ ա րար բնույթ ու նի տվյալ ապ րան քա նի շի հա մար, ի սկ օ րի նակ` 
գույ նը, ո րը կա րող է և չլի նել տպա վո րիչ, տվյալ պա րա գա յում շփո թու թյան աս տի ճա նը ո րո շե-
լիս կդիտ վի որ պես լրա ցու ցիչ, ոչ կար ևոր տարր: 

«ANI» և «Ami» ապ րան քային նշան նե րի օ րի նա կով կա րող ե նք փաս տել, որ սույն պա րա-
գա յում առ կա էր շփո թու թյուն, քա նի որ տար բե րա կիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար րը հենց 
այդ բա ռերն է ին, ո րոնք հան դի սա նում են հիմ ա կան ըն կալ ման տար րեր կամ տվյալ նշան նե-

7 Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4241/05/11 18.07.2014թ «Երևանի կոնյակի գործարան ՓԲԸ» ընդդեմ ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակ՝ էլ. աղբյուր https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=93598
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րի` այս պես կոչ ված «ա ռաջ նային ըն կալ ման» տար րեր: 
Այս պի սով` ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք փաս տել շփո թե լու աս տի ճան նման ապ-

րան քային նշան նե րի հիմ ախն դիր նե րը, ի նչ պես նաև հաս կա նանք ապ րան քային նշա նի դե-
րը և՛ ապ րան քային նշան նե րի, և՛ սպա ռող նե րի կյան քում: Ո ւս տի հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` 
ցան կա նում ե նք ա ռա ջար կել հնա րա վոր լու ծում, ո րը, ի րա կա նում, հնա րա վո րու թյուն կտա 
նվա զեց նե լու շփո թե լու աս տի ճան ապ րան քային նշան նե րի առ կա յու թյու նը:

•	  Ա ռա ջար կում ե նք, որ պես զի առ հա սա րակ կա րո ղա նանք նվա զեց նել շփո թե լու աս տի-
ճան նման ապ րան քային նշան նե րի գրանց ման հնա րա վո րու թյու նը և դրանց առ կա յու թյան 
ռիս կը՝ Հա յաս տա նում մտա վոր սե փա կա նու թյան գրա սե նյա կի կող մից ստեղծ վի մի կայք (կամ 
կայ քում ա վե լաց վի գոր ծիք), ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի նախ քան ապ րան քային նշա նը 
գրան ցե լը ներ բեռ նել նշանն այդ կայ քում, ո րն էլ կներ կա յաց նի այն բո լոր ապ րան քային նշան-
ներն ան կախ տե սա կից, ո րոնք նույնն են կամ շփո թե լու աս տի ճան նման են այդ ա պա գա 
գրանց վող ապ րան քային նշա նին: 

Ճիշտ է, նմա նօ րի նակ կայք Հա յաս տա նում գոր ծում է, ո րով նախ քան ապ րան քային նշա-
նի գրան ցու մը ապ րան քային նշա նի ա պա գա ի րա վա տե րը հնա րա վո րու թյուն ու ներ տես նե լու՝ 
ա րդյո՞ք առ կա են իր ապ րան քային նշա նին նման այլ բա ռային ապ րան քային նշան ներ, սա-
կայն վեր ջինս, ի հար կե, հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս օ րի նակ տես նել՝ առ կա են ա րդյո՞ք նույն 
կամ նման պատ կեր նե րի, գույ նե րի և այլ տե սակ նե րի նման ապ րան քային նշան ներ, սահ մա-
նա փակ վում է մի այն բա ռային ապ րան քային նշան նե րով: 

Այ սինքն՝ նշ ված գոր ծի քը տա լիս է բա վա կա նին սահ մա նա փակ լու ծում:
Սույն գա ղա փա րը ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ քն նարկ վում էր նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու-

նում, ո րն ի րա կա նում շատ է ա կան լու ծում կա րող է լի նել և նվա զեց նել շփո թե լու աս տի ճան 
նման ապ րան քային նշան նե րի առ կա յու թյու նը պրակ տի կա յում: 

Ա ռա ջարկ վող կայ քը թույլ կտա ապ րան քային նշա նը գրան ցո ղին ի նք նու րույն ան ցկաց նել 
փոր ձաքն նու թյուն ապ րան քային նշա նի ան հա տա կա նաց նող հատ կա նի շի առ կա յու թյան աս-
տի ճա նի նախ նա կան գնա հատ ման հա մար: Ի նչ պես նաև հս տա կեց նել և ման րա մասն ներ կա-
յաց նել պո տեն ցի ալ նման ապ րան քային նշան նե րի խմ բե րը, ո րն, ի հար կե, կն վա զեց նի նման 
կամ շփո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քային նշան նե րի առ կա յու թյու նը: 

Ա ռա ջարկ ված կայ քը պետք է լի նի ան վճար և հա սա նե լի լի նի բո լո րին օր վա ցան կա ցած 
ժա մին, քա նի որ վճա րո վի հի մունք նե րի պա րա գա յում, պարզ է, որ ապ րան քային նշա նը 
գրան ցե լու ծախ սե րից զատ, ոչ ոք չի ցան կա նա ա վե լորդ վճա րում կա տա րել:

Տ վյալ կայ քի նպա տակն այն է, որ պես զի շա հագրգ ռենք ապ րան քային նշան գրան ցել 
ցան կա ցող նե րին, և ե թե առ կա լի նի պո տեն ցի ալ շփո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քային 
նշան, ա պա վեր ջին ներս հնա րա վո րու թյուն ու նե նան վե րա նայել, վե րա փո խել ի րենց ապ րան-
քային նշան նե րը: 

Աշ խար հում տեխ նո լո գի ա կան զար գաց ման հետ զու գա հեռ շատ կար ևոր է նաև զար գաց-
նել ի րա վա կան հա մա կար գը և ա ռա ջար կել նոր տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ: Պետք 
է հնա րա վո րինս օ գտ վել աշ խար հում զար գա ցող տեխ նո լո գի ա նե րից, և ին չու ոչ, հեշ տաց-
նել ի րա վա կան կյան քը, հնա րա վո րու թյուն տալ նաև դա տա կան հա մա կար գե րին նվա զեց նել 
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը թե կուզ ի րա վա կան մեկ խնդ րի մա սով: Հա վա սա րա պես այս մտ քի 
նպա տակն այն է, որ հայ տա տու ներն ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նան ապ րան քային 
նշա նը գրան ցե լիս և կա րո ղա նան տես նել բո լոր տե սա կի նմա նու թյուն նե րը, բո լոր ապ րան-
քային նշան նե րի տե սակ նե րի մա սին և խու սա փեն հնա րա վոր խն դիր նե րից:  
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 Եզ րա կա ցու թյուն և ամ փո փում 
Ինչ պես հաս կա ցանք վե րոն շյալ դա տա կան ակ տից և կա տար ված վեր լու ծու թյու նից՝ ապ-

րան քային նշան նե րի դե րը է ա կան է և շատ կար ևոր վում է ի րա վա տի րոջ կող մից: Պարզ է, որ 
ապ րան քային նշան ներն ապ րանք նե րը և ծա ռա յու թյուն ներն ան հա տա կա նաց նե լու հա մար ու-
նեն հիմ ա րար դեր, բայց միև նույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով ամ բողջ վե րը նշ վա ծը՝ նկա տե-
ցինք, որ շփո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քային նշան նե րը պրակ տի կա յում ու նեն ո րո շա կի 
տա րած վա ծու թյուն: Այ սինքն՝ ա մեն դեպ քում ո րոշ ի րա վա տե րեր այդ քան էլ չեն կար ևո րում և 
մի գու ցե բա վա րար ժա մա նակ և ու շադ րու թյուն չեն տրա մադ րում ի րենց ապ րան քային նշա նի 
ստեղծ ման գոր ծին, ին չի ար դյուն քում էլ ար դեն բախ վում ե նք շփո թե լու աս տի ճան նման ապ-
րան քային նշան նե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ հարկ եմ հա մա րում նշել, որ ապ րան քային նշան նե րը կարևոր 
մի ջոց են ապ րան քային նշա նի ի րա վա տի րոջ և, ի հար կե, հա ճա խորդ նե րի հա մար, քա նի որ 
դրանք տա լիս են հնա րա վո րու թյուն շու կա յում առ կա մր ցա կից նե րից ա ռանձ նաց նե լու ի րենց 
ապ րանք նե րը կամ ծա ռա յու թյուն նե րը: Ի նչ պես նաև, տա լիս են հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու 
կապ հա ճա խոր դի և ապ րան քի միջև, ու ս տի դրանց գրան ցու մը ևս կար ևո րա գույն հար ցե րից 
մեկն է, որ պես զի խն դիր նե րի պա րա գա յում կա րո ղա նանք տալ պատ շաճ ի րա վա կան լու ծում 
և կա րո ղա նանք պաշտ պա նել ապ րան քային նշա նի ի րա վա տի րոջ շա հե րը, քա նի որ ապ րան-
քային նշա նի գրան ցու մից հե տո ի րա վա տե րը ձեռք է բե րում բա ցա ռիկ ի րա վունք ապ րան-
քային նշա նի նկատ մամբ: Եվ այս գա ղա փա րը, առ հա սա րակ, յու րա քան չյուր նոր ապ րան-
քային նշա նի ի րա վա տեր պետք է տա ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն, քա նի որ ապ րան քային 
նշան ներն ար ժե քա վոր ակ տիվ են, դրանք ոչ նյու թա կան ակ տիվ են, ո րոնք ո րոշ ժա մա նակ 
հե տո լի նե լու են որ պես ե կամ տի մեծ աղ բյուր: 

Ուս տի, պետք է կար ևո րել մտա վոր սե փա կա նու թյան զար գա ցու մը, պետք է կան խել 
խնդիր նե րը և, ի հար կե, հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ թվարկ ված ա ռա ջար կը հնա րա վո րինս 
պետք է կան խել շփո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քային նշան նե րի առ կա յու թյու նը գործ նա-
կա նում, քա նի որ վեր ջինս մի այն թող նում է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: 

Annotation. Trademarks play a fundamental role in personalizing goods and services, but at the same time, 
confusing such trademarks have certain prevalence in practice. Trademarks are a useful tool for the trademark owner 
and, of course, for customers, as they provide an opportunity to differentiate their products or services from competitors 
in the market, as well as provide a link between the customer, the product and the service.

Аннотация. В данной статье рассматриваются товарные знаки, которые играют фундаментальную роль в 
персонализации товаров и услуг, а также товарные знаки, вводящие в заблуждение, которые имеют на практи-
ке определенную распространенность. Они являются полезным инструментом для владельца товарного знака и, 
конечно же, для клиентов, т.к. дают возможность дифференцировать свои товары или услуги от конкурентов на 
рынке, а также обеспечивают связь между покупателем, товаром и услугой.

 Բա նա լի բա ռեր  Ապ րան քային և ծա ռա յու թյան նշան ներ, ապ րան քային նշա նի ի րա վա տեր, շփո թե լու աս տի
ճան նման ապ րան քային նշան ներ, ա ռաջ նային ըն կալ ման տար րեր: 

Key words: Trademark and service marks, trademark holder, trademarks with confusing similarities, elements of 
primary perception.
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ВИНА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО С 
ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նը հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե-
րի թվին է դա սում մեղ քը, շար ժա ռի թը, նպա տա կը, ի սկ ո րոշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ-
քում նաև՝ հույ զե րը: Հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տիվ կող մի այս հատ կա նիշ նե րը բնու թագրում 
են մի մյանց հետ շաղ կապ ված ան ձի հո գե բա նա կան ակ տի վու թյան տար բեր ձևե րը: Մեղ-
քը հան ցա գոր ծու թյան պար տա դիր հատ կա նիշն է: Ա ռանց մեղ քի չկա հան ցա գոր ծու թյուն և 
ա ռանց հան ցա գոր ծու թյան չկա քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Այ սինքն` մե ղա վո րու-
թյամբ չկա տար ված ոչ մի ա րարք, ան կախ իր բնույ թից, չի կա րող հա մար վել հան ցա վոր: 
Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ցան կու թյու նը կամ նպա տակն ի նք նին չի կա րող քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա նալ ա ռանց հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի կա-
տար ման: Այ սինքն՝ հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է քրե աի-
րա վա կան մեղ քը: Մեղ քի առ կա յու թյան մա սին կա րող է խոսք լի նել մի այն հան րո րեն վտան-
գա վոր ա րար քի (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան) առ կա յու թյան դեպ քում: Մար դը կա րող է 
պատժ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրա կա տա րած ա րարքն իր մեջ պա րու նա կում է հան ցա-
կազմ, հետ ևա բար և մեղք՝ իր ի րա վա բա նա կան ի մաս տով:
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 Մեղ քի սկզ բուն քը ժխ տում է « ճա կա տագ րա կան մեղ քը», ճա կա տագ րա կան կան խո րո շու-
մը բախ տից, «օր դա լի ան»: Կամ քի ա զա տու թյան ժխ տու մը և այն որ պես ճա կա տագ րի գոր ծիք 
հա մա րե լը ֆա տա լիզ մի դրս ևոր ման ձև է, ո րն ամ բող ջո վին մերժ վել է քա ղա քակր թու թյան 
զար գաց մա նը զու գա հեռ, որ քա նով որ մարդն իր կա մաար տա հայ տու թյամբ է կա տա րում 
ի նչ պես օգ տա կար, ըն դու նե լի, գո վե լի և խրա խու սե լի ա րարք նե րը, այն պես էլ ոչ օգ տա
կար, ա նըն դու նե լի, պար սա վե լի և դա տա պար տե լի ա րարք նե րը:

 Նույն կերպ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա չեն ան մեղ սու նակ ճա նաչ ված 
ան ձինք, ան կախ կա տա րած ա րար քի բնույ թից և ծան րու թյան աս տի ճա նից: Ի նչ պես նկա տել 
է ա կա դե մի կոս Ա. Ա. Պի ոնտ կովս կին «ան մեղ սու նա կու թյան հո գե բա նա կան չա փա նի շը կա-
յա նում է ան ձի մոտ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ի րեն հա շիվ տա լու (գի տակ ցա կան գոր ծոն) 
կամ իր ա րարք նե րը ղե կա վա րե լու (կա մային գոր ծոն) ըն դու նա կու թյան բա ցա կա յու թյան մեջ»1:

 Նույն մո տե ցում է դրս ևոր վում նաև քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան սահ ման ված 
տա րի քի չհա սած ան ձի կող մից հան րավ տանգ ա րարք նե րի կա տար ման դեպ քում: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ տար բեր կար ծիք ներ են հայտն վել ա ռան ձին դա-
ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան մեղ քի ձևի և նրա դրս ևոր ման վե րա բե րյալ:

 Մաս նա վո րա պես, Պ. Յու. Կոնս տան տի նո վի կար ծի քով, տվյալ հան ցա գոր ծու թյունն առ-
կա է մի այն այն դեպ քում, ե րբ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ տու ժո ղին տա ռա պանք ներ պատ ճա-
ռող ա րարքն ը նդ գրկ վել է ան ձի ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Հե ղի նա կը գտ նում է, որ քն նարկ-
վող հան ցա գոր ծու թյու նը ան ձին մեղ սագ րե լիս պետք է ա պա ցու ցել, որ մե ղադ րյա լը ցան կա ցել 
է տու ժո ղին կյան քից զր կել հենց ա ռանձ նա պես դա ժան ե ղա նա կով2: 

Դ. Տ. Շայ կե նո վայի կար ծի քով, ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյու նը կա րող է կա-
տար վել մի այն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ այն կա տա-
րե լու գլ խա վոր նպա տա կը տու ժո ղին մահ պատ ճա ռելն է, ի սկ լրա ցու ցի չը՝ նրան  ա ռանձ նա կի 
ֆի զի կա կան և հո գե կան տան ջանք ներ և տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լը3: 

Է. Է. Շտեմ բեր գը նույն պես գտ նում է, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու-
թյան սուբյեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է մի այն մեղ քի դի տա վո րյալ ձևով, ը նդ ո րում տու ժո-
ղին ա ռան ձին տան ջանք և տա ռա պանք պատ ճա ռե լու դի տա վո րու թյու նը միշտ լի նում է մի այն 
ու ղ ղա կի4: 

Տ վյալ տե սա կետն են ար տա հայ տել նաև Ա. Ն. Կրա սի կո վը, Վ. Գ. Բե լյա ևը, Ն. Վ. Սվիդ-
լո վը, Մ. Ի. Բա ժա նո վը, Վ. Վ. Ստա շի սը, Ա. Ի. Ռա րո գը, Գ. Ի. Չե չե լը և այլք, ո րոնք նույն պես 
գտ նում են, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյու նը կա րող է կա տար վել մի այն ու ղ ղա կի 
դի տա վո րու թյամբ:

 Յու. Մ. Ան տո նյա նի կար ծի քով, ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան 
դեպ քում դի տա վո րու թյու նը կա րող է լի նել ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի, վեր ջին 
դեպ քում՝ ե րբ ան ձն իր գոր ծո ղու թյուն նե րով տու ժո ղին ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռանձ նա-
կի տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու փաս տի նկատ մամբ դրս ևո րում է ան տար բե րու թյուն: Ը ստ 
նրա՝ հնա րա վոր է, որ հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա ժա նու թյան վե րա բե րյալ դրս ևոր վի 

1 Տե՛ս Пионтковский А. А., Учение о преступлении, М., 1961, Էջ 277-279:
2 Տե՛ս Константинов П. Ю., Субъективная сторона убийства с особой жестокостью. // Российская юстиция, 2004. 
N4, էջ 41: 
3 Տե՛ս Шайкенова Д. Т., Убийство совершенное с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты. Автореф. дис. канд. юрид. Наук, 12.00.08, Всерос. науч.- исслед. инст.-т М., внутр. дел Рос. Федерации, 
М., 2011, էջ 8: 
4 Տե՛ս Штемберг Э.Э., Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с особой 
жестокостью: автореф. дис...канд. юрид. Наук, Ростов-на Дону, 2003, էջ 197:
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ու ղ ղա կի, ի սկ կյան քից զր կե լու վե րա բե րյալ՝ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն5: Տվյալ տե սա կե-
տին են հակ ված նաև Ռ. Ա. Բա զա րո վը, Վ. Զի կո վը6:

Ս. Ի. Տիշկ ևի չի կար ծի քով, սպա նու թյունն ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված հա մա-
րե լու հա մար պար տա դիր չէ, որ հան ցա վո րը ցան կա նա տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վոր նե րին 
ա ռան ձին տան ջանք ներ և տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լը, բա վա րար է մի այն նրա կող մից այն 
փաս տի գի տակ ցու մը, որ իր գոր ծո ղու թյուն նե րով նման տան ջանք ներ և տա ռա պանք ներ է 
պատ ճա ռում:

Տ վյալ կար ծի քին են նաև Մ. Կ. Ա նի յան ցը, Ս. Վ. Բո րո դի նը, Ն. Ի. Զա գո րոդ նի կո վը, Բ. Վ.  
Զդ րա վո միս լո վը, Ն. Ի. Վետ րո վը, Ա. Ն. Պո պո վը, Ա. Ա. Թա մա զյա նը, Ե. Ն. Մաս լո վան, Տ. 
Ա. Ստել մա խը, Ն. Կ. Սե մերնյո վան, Օ. Վ. Ար տյու շի նան, Մ. Ի. ՈՒ զու նյա նը, Մ. Վ. Գրի գո րյա-
նը և այլք, ո րոնք նույն պես գտ նում են, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյու նը կա րող է 
կա տար վել ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Վե րո հի շյալ դիր քո րո-
շում ե րի մա սին ման րա մասն ան դրա դարձ է կա տար վել «ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար-
ված սպա նու թյուն նե րի սուբյեկ տիվ կող մի հաս կա ցու թյու նը, հատ կա նիշ նե րը և քրե աի րա վա-
կան բնու թա գի րը» վեր տա ռու թյամբ նյու թի հե տա զոտ ման ժա մա նակ: 

Մենք նույն պես այն կար ծի քին ե նք, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյու նը կա րող 
է կա տար վել ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Որ պես մեր կար-
ծի քի հիմ ա վո րում՝ նկա տենք, որ ի րա վա սու մարմ ի կող մից տե ղե կու թյուն կամ խոս տո վա-
նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված խոշ տանգ ման ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցած տու ժո ղի մա հը հիմ ա կա նում թույլ է տր վում ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ և 
են թադ րում է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան մա սին, որ քա նով որ 
հան ցա վոր պաշ տո նա տար ան ձը հիմ ա կա նում չցան կա նա լով տու ժո ղի մա հը մի ա ժա մա նակ 
տու ժո ղի նկատ մամբ կի րառ ված նման բռ նու թյան ար դյուն քում գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս 
նման հետ ևան քի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյուն: Նույ նը վե րա բե րում է և այն դեպ քե րին, 
ե րբ գույ քի տեղն ի մա նա լու նպա տա կով կի րառ ված բռ նու թյան, օ րի նակ՝ տու ժո ղին տա քա ցած 
ար դու կի մի ջո ցով հասց ված վնաս վածք նե րի ար դյուն քում մահ է պատ ճառ վում:

 Բե րենք ևս մեկ օ րի նակ, Դ.-ն և Ս.-ն հար բած վի ճա կում ծե ծե լով Տ.-ին, նրան դուրս են 
բե րել բնա կա րա նից, գցել ձյան վրա ու հե ռա ցել: Հա մա ձայն դա տաբժշ կա կան փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյան՝ տու ժո ղի մա հը վրա է հա սել գլ խին ու պա րա նո ցին ձեռ քե րով և ոտ քե րով 
հասց ված հար ված նե րի ար դյուն քում ստա ցած վնաս վածք նե րի, ի նչ պես նաև այդ ըն թաց քում 
վեր ջի նիս շն չու ղի նե րը ճզմ վե լու և փակ վե լու հետ ևան քով: Դա տա կան բարձ րա գույն ա տյանն 
ար ձա նագ րել է, որ Դ.-ն և Ս.-ն նա խա տե սել և թույլ են տվել տու ժո ղի մահ վան ոչ թե ան խու-
սա փե լի ու թյու նը, այլ հնա րա վո րու թյու նը, ու ս տի և նրանց կա տա րած ա րար քը ո րա կել որ պես 
ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն7:

 Նույն շր ջա նա կում ՌԴ և ՀՀ դա տա կան բարձ րա գույն ա տյան նե րի կող մից ըն դու նած ո րո-
շում ե րի և ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը նույն պես հան գեց րել է այն հետ ևու-
թյան, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյու նը պար տա դիր չի են թադ րում, 
որ հան ցա վո րը հա տուկ գոր ծում է տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վո րին ա ռան ձին տա ռա պանք 
պատ ճա ռե լու նպա տա կով:

5 Տե՛ս Антонян Ю. М., Жестокость в нашей жизни, М., 1995 էջ 241-242:
6 Տե՛ս Базаров Р. А., Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни, Челябинск, 1998, էջ 17, Зыков 
В., Общая жестокость как обязательство, квалифицирующее убийство, /Советская юстиция/, 1969, N 6, էջ 16:
7 Տե՛ս Бюллетень Верховного суда СССР, 1968, էջ 22, Ու զու նյան Մ. Ի., Ան ձի քրե աի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը, 
Օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն (ու սում ա կան ձեռ նարկ), Եր ևան, 1983, էջ 15-16:
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ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Է րիկ Ե ղի նյա նի գոր ծով 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 3-ի 
ԼԴ1/0030/01/16 ո րոշ մամբ, մեկ այլ հան ցա կազ մի մեկ նա բա նու թյուն նե րի շր ջա նա կում, սահ-
մա նե լով, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյունն ան գթու թյան, ա նո ղո քու թյան, վայ րա գու թյան և ան-
խղ ճու թյան դրս ևոր ման բարձ րա գույն աս տի ճանն է, ո րը զու գակց վում է հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր ա րար քի կա տար ման հետ և ու ղղ ված է տու ժո ղին ա ռանձ նա կի տան ջա լից ապ-
րում եր պատ ճա ռե լու ե ղա նա կով հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քի ա ռա ջաց մա նը, մի ա ժա-
մա նակ նկա տել է, որ նման դեպ քում ան ձը պետք է գի տակ ցի իր ա րար քի ա ռան ձին դա ժա-
նու թյան բնույ թը, նա խա տե սի հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քի ա ռա ջա նա լը և ցան կա նա 
կամ գի տակ ցա բար թույլ տա դրանք, այ սինքն՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը կա րող է կա տար վել 
ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ8:

 Խիստ կար ևո րե լով մեղ քի ի նս տի տու տի դե րը՝ դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նը բազ միցս 
ան դրա դար ձել է մե ղա վո րու թյան խնդ րին, բե կա նել բազ մա թիվ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ ներ 
և քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճել՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ ան ձի մե ղա վո րու-
թյունն ա պա ցուց ված չլի նե լու պատ ճա ռով: Դրա հետ կապ ված, կոնկ րետ գոր ծե րով կա տար-
ված վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում, բազ մա թիվ օ րի նակ ներ և դրույթ ներ են վկա յա կոչ վել 
նա խոր դիվ՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն նե րի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 
կող մե րի հաս կա ցու թյու նը, հատ կա նիշ նե րը և քրե աի րա վա կան բնու թա գի րը վեր տա ռու թյամբ 
նյու թի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ, նկա տե լով նաև, որ մեղ քը չի կա րե լի նույ նաց նել հան ցա-
կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի հետ, որ մեղ քը հան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րից 
մեկն է՝ հիմ ա կա նը, բայց ոչ մի ա կը և որ մեղ քը գի տակ ցա կան, կա մային և զգաց մուն քային 
գոր ծըն թաց նե րի շղ թայի օ ղակ նե րից մեկն է: Մեղ քի հետ մի ա սին ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ 
կա տար ված սպա նու թյան սուբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ ներն են նաև շար ժա ռի թը և նպա-
տա կը, ո րոնց կանդ րա դառ նանք հա ջոր դիվ:   Փաս տո րեն, մեղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե
րա բեր մունքն է իր կա տա րած հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի և դրա ար դյուն քում վրա 
հա սած հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ:

 Գործ նա կա նում բո լոր ժա մա նա կա կից ե րկր ներն ըն դու նել և ըն դու նում ե ն՝ ը ստ մեղ քի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը նույն պես կանգ նած են սուբյեկ տիվ մեղ սայ նաց ման դիր քե րում, 
ո րը նշա նա կում է, որ օ րեն քը քրե ո րեն պատ ժե լի է հա մա րում մի այն այն պի սի հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րար քը, ո րը կա տար վել է մե ղա վո րու թյամբ:

 Մեղ քի սկզ բուն քը նա խա տե սում է մի այն ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ո րը նշա-
նա կում է, որ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան կա րող է են թարկ վել մի այն հան ցանք կա-
տա րած ան ձը, ո րն ան ձամբ ի նքն է կա տա րել հան ցան քը: Այդ նշա նա կում է նաև, որ կա տա-
րած հան ցան քի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող փո խանց վել որ ևէ այլ ան ձի վրա: 

 2003 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն, ը ստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու-
թյան սկզ բուն քը կրում էր հետ ևյալ ձևա կեր պու մը, «ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան մի այն հան րու թյան հա մար վտան գա վոր այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր-
ծու թյան և հան րու թյան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի հա մար, ո րոնց վե րա բե րյալ նրա 
մեղ քը հաս տատ ված է ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից: Օբյեկ տիվ մեղ սայ նա ցու մը՝ ա ռանց 
մեղ քի վնաս պատ ճա ռե լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ար գել վում է»:

2021 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը՝ ը ստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն-
քը ձևա կերպ վել է այլ շա րադր մամբ, այն է՝ «ք րե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա չէ 

8 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի Է րիկ Ե ղի նյա նի 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 3-ի ԼԴ1/0030/01/16 ո րո շու մը:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

88

այն ֆի զի կա կան ան ձը, ո րը սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված ա րար քը կա տա րել է ա ռանց 
մեղ քի կամ կա տա րել է ան զգու շու թյամբ այն դեպ քում, ե րբ օ րեն քը քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն է նա խա տե սում տվյալ ա րար քը մի այն դի տա վո րու թյամբ կա տա րե լու հա մար»: 
Նույն օ րենսգր քի « մեղ քը» վեր տա ռու թյամբ 23-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է, որ «ք րե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա է այն ան ձը, ո րը սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված, պատ ժի 
սպառ նա լի քով ար գել ված ա րար քը կա տա րել է մե ղա վո րու թյամբ, ի սկ օ րենսգր քով նա խա-
տես ված, պատ ժի սպառ նա լի քով ար գել ված ա րար քը հա մար վում է մե ղա վո րու թյամբ կա տար-
ված, ե թե այն 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»: Հոդ վա ծում ամ րագր վել է նաև, որ « սույն օ րենս-
գիրքն հիմ վում 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 ծի վրա»: Փաս տո րեն, ի նչ պես և նախ կին նե րում, այն պես էլ այս 
դեպ քում ՀՀ քրե ա կան օ րենսդ րու թյունն ըն դու նել և ըն դու նում է բա ցա ռա պես՝ ը ստ մեղ քի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը և բա ցա ռում օբյեկ տիվ մեղ սայ նա ցու մը:

 Մեղ քի ձևի հաս կա ցու թյու նը բնու թագ րում է կա տար ված հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի 
նկատ մամբ հան ցա վո րի ու նե ցած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը: Մեղ քի բո վան դա կու թյունն 
իր մեջ կրում է գի տակ ցա կան և կա մային տար րեր, ո րոնք կապ ված հան ցա վո րի հո գե բա նա-
կան գոր ծըն թա ցի բնու թագ րից դրս ևոր վում են դի տա վո րու թյան կամ ան զգու շու թյան մի ջո-
ցով: Սպա նու թյան բո լոր տե սակ նե րին, այդ թվում և ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
սպա նու թյա նը, հա տուկ է մի այն մեղ քի դի տա վո րյալ ձևը: 

Ի տար բե րու թյուն ՌԽՖՍՀ 1960 թվա կա նի և ՀՀ 1961 թվա կա նի քրե ա կան օ րենսգր քե րի, 
որ տեղ ամ փոփ կեր պով տր ված էր դի տա վո րու թյան հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ « հան-
ցա գոր ծու թյու նը հա մար վում է դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե այն կա տա րող ան ձը գի-
տակ ցել է իր գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, 
նա խա տե սել է հան րու թյան հա մար դրա վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել է դրանք 
կամ գի տակ ցա բար թույլ է տվել այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը», դրանց հա ջոր դած Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյան 1996 թվա կա նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի 
քրե ա կան օ րենսգր քե րը դի տա վո րու թյան ը նդ հա նուր, « հա վա քա կան» հաս կա ցու թյան փո-
խա րեն մի ան գա մից սահ մա նե ցին դի տա վո րու թյան տե սակ նե րը, այն բա ժա նե լով՝ ու ղ ղա կի 
և ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան: ՀՀ և ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քե րի հա մար նո րույթ էր նաև 
ոչ մի այն դի տա վո րու թյան բա ժա նու մը տե սակ նե րի, այլև նրա նում « հան րո րեն վտան գա-
վոր հետևանք նե րի վրա հաս նե լու հնա րա վո րու թյան նա խա տե սու մը» սահ մա նե լը, ի սկ ՌԴ 
քրե ա կան օ րենսգր քում՝ նաև ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում՝ « հան րո րեն վտան գա վոր 
հետևան քի ա ռա ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյու նը նա խա տե սե լը», ի սկ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու-
թյան դեպ քում՝ հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը «ան տար բեր վե րա բեր-
վե լը»: Տվյալ դեպ քում « հան րու թյան հա մար դրա վտան գա վոր հետ ևանք նե րը նա խա տե սե լը» 
և «այդ պի սի հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը նա խա տե սե լը» գի տակ ցու թյան 
տար բեր հար թու թյուն ներ են ներ կա յաց նում, ի նչ պես որ « հան րու թյան հա մար դրա վտան-
գա վոր հետ ևանք նե րը նա խա տե սե լը» նույ նը չէ ի նչ-որ « հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք նե-
րի ա ռա ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյու նը նա խա տե սե լը»: Նույն հար թու թյան վրա չեն գտն վում 
նաև հետ ևանք նե րը « գի տակ ցա բար թույլ տա լը»  և այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը «ան-
տար բեր վե րա բեր վե լը»: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, քրե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան հա մա ձայն՝ դի տա վո րու թյունն 
ու նի գի տակ ցա կան և կա մային տար րեր: 

2003 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ հան ցան քը հա մար վում է ու ղ ղա-
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կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) 
հան րու թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սել է հան րու թյան հա մար դրա վտան գա-
վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել է դրա վրա հաս նե լը:

 Փաս տո րեն, ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում, որ պես մեղ քի ձևի, հա տուկ են ե րեք գոր-
ծոն ներ՝ գի տակ ցե լը, նա խա տե սե լը և ցան կա նա լը: 

Ըստ հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ գի տակ ցել նշա նա կում է հաս կա նալ, 
ը մբռնել, զգալ, դա տել, գնա հա տել իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր բնույ թը: Հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծու նե ու թյան գի տակ ցու մը ա ռա ջին հեր-
թին վե րա բե րում է փաս տա կան հան գա մանք նե րին, տվյալ դեպ քում՝ սպա նու թյան օբյեկ տին 
և օբյեկ տիվ կող մին: Ան ձը պետք է գի տակ ցի, որ ու րի շին զր կում է կյան քից, կա տա րում այն-
պի սի գոր ծո ղու թյուն, ո րն ան խու սա փե լի ո րեն պետք է ա ռա ջաց նի կամ կա րող է ա ռա ջաց նել 
ու րի շի մա հը: 

Ըստ բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ նա խա տե սել նշա նա կում է կան խա տե սել, նկա տի ու նե-
նալ, կռա հել, հաշ վի առ նել, սահ մա նել իր գոր ծո ղու թյան  (ան գոր ծու թյան) հան րու թյան հա-
մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րը: Սպա նու թյան դեպ քում հան րու թյան հա մար վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի նա խա տե սու մը կա րող է դրս ևոր վել տար բեր կերպ, մի դեպ քում՝ որ պես իր 
գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ան խու սա փե լի ու թյան 
նա խա տե սու մը, մեկ այլ դեպ քում՝ այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման ի րա կան հնա րա վո րու-
թյան նա խա տե սու մը: 

Ըստ բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ ցան կա նալ նշա նա կում է ու նե նալ, ձգ տել հան րու թյան 
հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի վրա հաս նե լը: Փաս տո րեն ցան կա նա լը հետ ևան քի 
նկատ մամբ դրս ևոր վող վե րա բեր մունքն է, ո րն ար տա հայտ վում է բուն ա րար քի և դրա հան-
րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման ցան կու թյամբ: Սպա նու թյան դեպ քում տու-
ժո ղին մահ պատ ճա ռե լու հան ցա վո րի ցան կու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ տար բեր շար ժա-
ռիթ նե րի հետ ևան քով: 

Ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան, այդ թվում և ա ռան ձին դա ժա նու-
թյամբ կա տար ված սպա նու թյան դեպ քում հան ցա վո րը գի տակ ցում է և նա խա տե սում տու ժո-
ղի  մա հը և ցան կա նում է իր կող մից կա տա րած ա րար քի նման հետ ևան քը: Տու ժո ղի մա հը 
նա խա տե սելն իր մեջ կրում է տու ժո ղի մահ վան ան խու սա փե լի ու թյու նը նա խա տե սե լը, ի նչ պես 
նաև տու ժո ղի մահ վան ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը նա խա տե սե լը: Ի նչ պես նկա տել են 
Կ. Ա. Լա լա յա նը և Ս. Ս. Մա մյա նը՝ « գի տակ ցել ան խու սա փե լի ու թյու նը, նշա նա կում է՝ ար տա-
ցո լել այն ի նչ ան պայ ման պետք է լի նի, այլ ոչ թե այն ի նչ կա րող է լի նել և կա րող է չլի նել»9: 
Այս պի սով, ի նչ պես նշել են հե ղի նակ նե րը, ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան բո վան դա կու թյու նը ոչ 
մի այն ա րար քի վտան գա վոր բնույ թի և հան ցա վոր հետ ևանք նե րի գի տակ ցում ու դրա ցան-
կա նալն է, այլև այն պայ ման նե րի ու հան գա մանք նե րի գի տակ ցու մը, ո րոն ցում տվյալ հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջա նալն ան խու սա փե լի ե ն10:

 Հան ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ-
ցել է իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) հան րու թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե-
սել է հան րու թյան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, չի 
ցան կա ցել այդ հետ ևանք նե րը, բայց գի տակ ցա բար թույլ է տվել դրանք: 

Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում մե ղադ րյա լի գի տակ ցու թյամբ ըն կալ վող պայ ման-

9 Տե՛ս Կ. Ա. Լա լա յան, Ս. Ս. Մա մյան, Դի տա վո րյալ սպա նու թյուն ներ, Եր ևան 1970, էջ 36:
10 Տե՛ս նույն տեղում:
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ներն այն պի սին են, որ, ը ստ նրա, տու ժո ղի մա հը կա րող է ա ռա ջա նալ կամ չա ռա ջա նալ, այ-
սինքն՝ տվյալ պայ ման նե րում նա չի գի տակ ցում տու ժո ղի մահ վան ան խու սա փե լի ու թյու նը: 

Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան դեպ քում հան ցա վո րը նա խա տե-
սում է իր գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ար դյուն քում  տու ժո ղի մահ վան ա ռա ջաց ման 
հնա րա վո րու թյու նը ու թեև չի ցան կա նում նման հետ ևան քը, սա կայն գի տակ ցա բար թույլ է 
տա լիս այդ հետ ևան քի ա ռա ջա ցու մը: 

Ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը կապ վում է դի տա վո րու-
թյան կա մային պա հի հետ: Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում նույն պես, ի նչ պես և ու ղ ղա-
կի դի տա վո րու թյան ժա մա նակ, դի տա վո րու թյան գի տակ ցա կան պա հի դեպ քում հան ցա վո րը 
հաս կա նում, ը մբռ նում և գի տակ ցում է իր գոր ծո ղու թյան հան րո րեն վտան գա վոր բնույ թը և 
նա խա տե սում է տու ժո ղի մա հը, սա կայն ի տար բե րու թյուն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում 
դրս ևոր վող տու ժո ղի մա հը ցան կա նա լու կա մային հատ կա նի շի, ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան 
դեպ քում հան ցա վո րը չի ցան կա նում այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջա նա լը, սա կայն գի տակ ցա բար 
թույլ է տա լիս այն: 

2021 թվա կա նի ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծը սահ մա նել է դի տա-
վո րու թյան հաս կա ցու թյու նը, նրա տե սակ նե րը և նրանց բնու թա գի րը, հա մա ձայն ո րի՝ մեղ քի 
դրս ևոր ման դի տա վո րյալ ձևը ներ կա յաց վել է նոր ձևա կերպ մամբ, այն է՝  «հան ցան քը հա մար-
վում է դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի այն փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը, ո րոնք տվյալ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են: Օ րենս դիրն այ նու հետև սահ-
մա նել է դի տա վո րու թյան տե սակ նե րը և նրանց բնու թա գի րը, հա մա ձայն ո րի՝ դի տա վո րու-
թյու նը լի նում է ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի:

 Հան ցան քը հա մար վում է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում 
է իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են և այդ 
ա րար քը կա տա րե լը նրա նպա տակն է կամ նպա տա կին հաս նե լու մի ջո ցը:

 Հան ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ-
ցում է իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են ու 
թեև այդ ա րար քը կա տա րե լը և տվյալ հան ցանքն ի րա կա նաց նե լը նրա նպա տա կը չէ, այ նու ա-
մե նայ նիվ կա տա րում է դա: 

Ե թե օ րեն քը հան ցա գոր ծու թյան ա վար տը կա պում է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա-
ջաց ման հետ, ա պա հան ցան քը հա մար վում է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե 
այդ հետ ևանք նե րը ան ձի նպա տակն է ե ղել կամ նպա տա կի հաս նե լու մի ջոց կամ նա նա խա-
տե սել է դրանց ա ռա ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյու նը: 

Ե թե օ րեն քը հան ցա գոր ծու թյան ա վար տը կա պում է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա-
ջաց ման հետ, ա պա հան ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե 
այդ հետ ևանք նե րը ան ձի նպա տա կը չեն ե ղել, սա կայն նա նա խա տե սել է դրանց ա ռա ջաց ման 
ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը և նրա հա մար միև նույն է ե ղել՝ դրանք կա ռա ջա նան թե ոչ»:

Ն. Գ. Բոր զեն կո վի կար ծի քով, « կո ռեկտ չէ ա ռան ձին դա ժա նու թյան հետ կապ ված դա-
տա կան փաս տաթղ թե րում հան ցանքն ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար-
ված լի նե լու մա սին նշում կա տա րե լը, որ քա նով որ օ րեն քը դի տա վո րու թյունն ու ղ ղա կի ի կամ 
ա նուղ ղա կի ի բա ժա նում է կապ ված մի այն հան ցա գոր ծու թյան հետ ևան քի հետ: Միև նույն ժա-
մա նակ չի բա ցառ վում ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյան կա տա րում ա նուղ ղա կի դի-
տա վո րու թյամբ: Օ րի նակ՝ ե թե ա ռան ձին դա ժա նու թյա նը բնո րոշ տան ջան քը կի րառ վել է տու-
ժո ղից ի նչ-որ տե ղե կու թյուն ստա նա լու նպա տա կով, ա պա կտ տան քի են թար կե լու ըն թաց քում 
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տու ժո ղին մահ պատ ճա ռե լը կա րող է  կա տար վել և ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ»11: 
Օ րեն քը չի պար տադ րում, որ հան ցա վո րը գի տակ ցի իր կող մից կա տա րած այս կամ այն 

ա րար քի ա ռան ձին դա ժան բնույ թը: Այլ կերպ ա սած, ա ռան ձին դա ժա նու թյան բնույ թը նրա 
ո րո շե լի քը չէ: Ա ռան ձին դա ժա նու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ո րո շում է հա-
մա պա տաս խան ի րա վա սու մար մի նը: Հան ցա վո րը կա րող է չի մա նալ, որ մեր ձա վո րի ներ կա-
յու թյամբ կա տար ված սպա նու թյու նը կա րող է ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա-
տար ված սպա նու թյուն: Ա րար քը որ պես ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն 
ո րա կե լու հա մար բա վա րար է ան ձանց մեր ձա վո րու թյան և նրանց միջև մտե րիմ հա րա բե րու-
թյուն նե րի մա սին ի մա նա լը: 

Հա մադ րե լով 2003 և 2021 թվա կան նե րի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քե րի դրույթ նե րը հան ցա-
կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րի մա սով, նկա տենք, որ հա մա ձայն 2003 թվա կա-
նին ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան 
դեպ քում սուբյեկ տիվ կող մից հան ցա վո րը գի տակ ցում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու-
թյան) ա ռան ձին դա ժան բնույ թը, նա խա տե սում է հան րու թյան հա մար դրանց վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի, այն է՝ տու ժո ղի մահ վան ան խու սափ լի ու թյու նը կամ հնա րա վո րու թյու նը, ցան-
կա նում է հան րու թյան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը, այն է՝ տու ժո ղի 
մա հը, կամ գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը, կամ չի ցան կա-
նում հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը, բայց գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս 
դրանք:

 Հա մա ձայն 2021 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի դրույթ նե րի ա ռան ձին դա ժա նու-
թյամբ կա տար ված սպա նու թյան դեպ քում սուբյեկ տիվ կող մից հան ցա վո րը գի տակ ցում է 
իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ են 
և այդ ա րար քը կա տա րե լը և հետ ևան քի ա ռա ջա ցու մը նրա նպա տակն է կամ նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջո ցը, կամ նա խա տե սել է դրանց ա ռա ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյու նը, կամ 
հան րու թյան հա մար վտան գա վոր ա րար քը կա տա րե լը և հետ ևան քի ա ռա ջա ցու մը ան ձի 
նպա տա կը չի ե ղել, սա կայն նա նա խա տե սել է դրանց ա ռա ջաց ման ի րա կան հնա րա վո
րու թյու նը և նրա հա մար միև նույն է ե ղել դրանք կա ռա ջա նան, թե՝ ոչ:

2021 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն-
պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում ան ձը նա խա տե սե լով հան դերձ, մի ա ժա մա նակ 
գի տակ ցում, ը մբռ նում, հաս կա նում է ոչ մի այն այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք 
կազ մում են տվյալ հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րի հա մակ ցու թյու նը, այլև գի տակ-
ցում է կա տար վող ա րար քի ու դրա հետ ևանք նե րի հան րո րեն վտան գա վոր բնույ թը:

 Դի տա վո րու թյան դեպ քում նա խա տե սե լը կա րող է դրս ևոր վել ի նչ պես հան րո րեն վտան-
գա վոր հետ ևան քի ա ռա ջա նա լու ան խու սա փե լի ու թյու նը նկա տի ու նե նա լը, կռա հե լը, հաշ վի 
առ նե լը, նա խա տե սե լը (ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյուն), այն պես էլ այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց-
ման ի րա կան հնա րա վո րու թյան նա խա տե սե լը (ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն):

 Ցան կու թյու նը ո րո շա կի հետ ևան քի նկատ մամբ դրս ևոր վող վե րա բեր մունքն է, ո րն ու ղ-
ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում դրս ևոր վում է որ պես բուն ա րար քի և դրա հան րո րեն վտան-
գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման ցան կու թյուն, ի սկ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում 
այդ պի սի հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը ան ձի նպա տա կը չէ, սա կայն ան ձը նա խա տե սում է 
դրանց ա ռա ջաց ման ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, հետ ևա բար և գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս 
դրանց ա ռա ջա նա լը: 

11 Տե՛ս Н.Г. Борзенков, Квалификация преступлений против жизни и здоровья, М., 2006, էջ 60: 
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Այս պի սով, չնա յած 2021 թվա կա նի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով տր ված հան ցա գոր ծու թյան 
սուբյեկ տիվ կող մին ա ռնչ վող ո րո շա կի նոր ձևա կեր պում ե րին, դրանք, ը ստ է ու թյան, մեղ-
քի ի նս տի տու տի ա ռու մով է ա կա նո րեն նոր փո փո խու թյուն նե րի չեն հան գեց րել: Այս ա ռու-
մով է ա կան փո փո խու թյուն նե րի չի են թարկ վել նաև ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
սպա նու թյուն նե րի քրե աի րա վա կան բնու թա գի րը և ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Այս պես, բո լոր դեպ քե րում, ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ սպա նու թյու նը սուբյեկ տիվ կող
մից բնու թագր վում է նրա նով, որ հան ցա վո րի գի տակ ցու թյու նը սպա նու թյան հիմ ա կան 
հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րից բա ցի ը նդ գր կում է նաև ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
դրսևո րու մը: Իր գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռան ձին դա ժան բնույ թը գի տակ ցե լը, մաս նա վո րա պես՝ 
հան ցա վո րի կող մից իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րի գի տակ ցու մը, ո րոնք 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ են հա տուկ է ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա-
վո րու թյա նը, հետ ևա բար և ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն չու նի ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա-
տար ված սպա նու թյան դի տա վո րու թյան տե սա կը ո րո շե լու հա մար: Ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
դրս ևոր ման նկատ մամբ գի տակ ցա կան կամ կա մային տար բեր դրս ևո րում ե րը նույն պես չեն 
կան խո րո շում մեղ քի ձևը, մեղ քի ձևը սահ ման վում է ոչ թե հան ցա գոր ծու թյան ա ռան ձին 
հատ կա նիշ նե րի նկատ մամբ, այլ ան մի ջա կան հան ցա գոր ծու թյան նկատ մամբ: Ա ռան ձին 
դա ժա նու թյան գի տակ ցա կան տար րը չի կան խո րո շում հան ցա վո րի վե րա բեր մուն քը հետ ևան-
քի նկատ մամբ: Վեր ջինս վե րա բե րում է մեղ քի կա մային տար րի ո լոր տին: 

Ինչ պես տրա մա բա նո րեն բխում է ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան 
հաս կա ցու թյա նը տր ված մեր բնո րո շու մից, ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը ան ձին դի տա վո րու
թյամբ կյան քից զր կե լու լրա ցու ցիչ հատ կա նիշ է, ո րն օբյեկ տիվ կող մից դրս ևոր վում է ան-
ձին հա վե լյալ, լրա ցու ցիչ տան ջանք և տա ռա պանք պատ ճա ռե լու նպա տա կով հան ցա վո րի 
դրս ևո րած տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան մի ջո ցով: Եվ օբյեկ տիվ կող մից 
դրս ևոր վող այս ա րարք ներն են (գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը), ո րոնք վեր լուծ վում 
և գնա հատ վում են հան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի տե սան կյու նից՝ պար զե լու հա մար հան-
ցա վո րի վե րա բեր մուն քը իր կող մից տու ժո ղին ա ռան ձին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան գա-
ման քին, կամ ա ռան ձին դա ժա նու թյան այլ դրս ևո րում ե րին: Հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին 
դա ժա նու թյան դրս ևո րու մը կա րող է ար տա հայտ վել տու ժո ղին կամ նրա մեր ձա վո րին տան-
ջանք ներ և տա ռա պան քի են թար կե լու ցան կու թյամբ, այդ տա ռա պան քի նկատ մամբ ան տար-
բեր վե րա բեր մուն քի դրս ևոր մամբ կամ այդ պի սիք գի տակ ցա բար թույլ տա լով: 

Այս ա ռու մով, հե տաքր քիր է Ե-ի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծով դա տա կան բարձ րա գույն 
ա տյա նի ո րո շու մը, ո րով վեր ջինս պար զել է, որ Ե-ն հար բած վի ճա կում գտն վող Մ-ին բռ նա-
բա րե լուց հե տո նրան սե նյա կից դուրս է հա նել սա ռը մի ջանցք և թո ղել այն տեղ, որ տեղ և 
գի շեր վա ըն թաց քում, 24 աս տի ճան ցր տի պայ ման նե րում Մ-ն ցր տա հար վե լու ար դյուն քում 
մա հա ցել է: Դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նը Ե-ի գոր ծո ղու թյուն նե րը գնա հա տե լով որ պես 
ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյուն՝ նշել է, որ հար բած վի ճա կում գտն վող 
Մ-ին թող նե լով սա ռը մի ջանց քում ա նօգ նա կան վի ճա կում՝ Ե-ն գի տակ ցա բար թույլ է տվել  
ցր տա հար վե լու ար դյուն քում վեր ջի նիս մա հը12:  

Որ քա նով, որ սպա նու թյան դեպ քում ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը սպա նու թյան հիմ ա
կան հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րից զատ ի նք նու րույն հատ կա նիշ է, հետ ևա բար 
սպա նու թյու նը և ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևո րու մը սուբյեկ տիվ կող մից կա րող են հան
դես գալ ի նչ պես դի տա վո րու թյան ձևի նույն, այն պես էլ տար բեր դրս ևո րում ե րով: Այս պես, 

12 Տե՛ս Бюллетень Верховного суда РСФСР, 1964, N10, էջ 12-13:
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ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված սպա նու թյան դեպ քում հան ցա վո րը ի նչ պես սպա
նու թյան, այն պես էլ ա ռան ձին դա ժա նու թյան նկատ մամբ կա րող է դրս ևո րել մի դեպ քում՝ 
մի այն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, մյուս դեպ քում՝ մի այն ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, 
մեկ այլ դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար ու ղ ղա կի և ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, հա
ջորդ դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար ա նուղ ղա կի և ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյուն: 

Annotation. The legislator left the disclosure of the content of the legally fixed evaluation categories to the 
law enforcement agencies. One of such evaluation categories is also special cruelty, the presence or absence of 
which is determined by the law enforcement officer as a result of a detailed explanation, analysis, evaluation of the 
components of the objective and subjective sides of the criminal act.

One of the obligatory and main components of the subjective side of a murder committed with extreme cruelty 
is guilt, which is one of the links of the conscious, volitional and emotional chain of a person together with the 
motive and purpose.

Guilt is the psychological attitude of a person to a socially dangerous act committed by him and the socially 
dangerous consequences that have occurred as a result of this. No act not committed through fault, regardless of 
its nature, desire or purpose of the person, may not contain the corpus delicti. In parallel with the development of 
civilization, the denial of free will, the “fatal sin”, the “ordeal” was also rejected, since a person by his will commits 
both useful, acceptable, encouraging actions, and useless, unacceptable, reprehensible actions worthy of censure.

Analyzing through the prism of subjective imputation and comparing the institution of guilt established by the 
RA Criminal Codes of 2003 and 2021, conscious and volitional elements of intent as a form of guilt, the author 
noted that in the case of murder committed with extreme cruelty, the consciousness of socially dangerous activity 
primarily concerns the actual circumstances of the act, in this case objective signs of murder, based on what in the 
case of a murder committed with extreme cruelty, the psychological attitude of a person to a socially dangerous 
act committed by him and the consequences is manifested only in the intentional form of guilt, including its both 
direct and indirect types.

Having also established that in the case of a murder committed with special cruelty, from the subjective 
side, the consciousness of the criminal, in addition to all the signs of the main corpus delicti, also includes the 
manifestation of special cruelty, the author also came to the conclusion that special cruelty is an additional sign 
of intentional deprivation of a person’s life, which is manifested by an action or inaction, manifested with the aim 
of causing additional damage to the victim., additional suffering, that is, special cruelty is an independent sign, 
separate from all the signs of the main corpus delicti of murder.

Bearing in mind that special cruelty is an independent sign, separate from all the signs of the main corpus 
delicti of murder, the author noted that in such a case, murder and the manifestation of special cruelty from the 
subjective side can be both the same and different manifestations of the form of intent, namely: in the case of 
murder committed with a special cruelty, criminal both in relation to murder and special cruelty can manifest in 
one case only direct intent, in another case - only indirect intent, and in another case - direct and indirect intent, 
respectively, in the following case - indirect and direct intent, respectively.

Аннотация. Раскрытие содержания законодательно закрепленных оценочных категорий законодатель 
оставил за правоприменяющими органами. Одной из таких оценочных категорий является особая жестокость, 
наличие или отсутствие которой определяет правоприменитель в результате подробного разъяснения, 
анализа, оценки составляющих объективной и субъективной сторон преступного деяния.

Одной из обязательных и основных составляющих субъективной стороны убийства, совершенного с 
особой жестокостью, является вина, которая представляет собой одно из звеньев сознательной, волевой и 
эмоциональной цепи, состоящей из лица, мотива и цели.
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Вина – это психологическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию 
и приводящее к общественно опасным последствиям, наступившим в результате этого. Никакое деяние, не 
совершенное по вине, независимо от его характера, желания или цели лица, не может содержать в себе состав 
преступления. Параллельно развитию цивилизации отвергалось и отрицание свободы воли, «роковой грех», 
«ордалия», поскольку человек своим волеизъявлением совершает как полезные, приемлемые, поощряющие 
поступки, так и бесполезные, неприемлемые, предосудительные поступки, достойные порицания.

Анализируя через призму субъективного вменения и сопоставляя институт вины, установленный 
уголовными кодексами РА 2003 и 2021 годов, сознательные и волевые элементы умысла как формы вины, 
автор заметил, что в случае убийства, совершенного с особой жестокостью, сознание общественно опасной 
деятельности в первую очередь касается фактических обстоятельств деяния, в данном случае объективных 
признаков убийства, исходя из чего в случае убийства, совершенного с особой жестокостью, психологическое 
отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и последствиям проявляется только в 
умышленной форме вины, в том числе ее как прямыми, так и косвенными  видами.

Установив также, что в случае убийства, совершенного с особой жестокостью, с субъективной стороны 
сознание совершившего преступление лицо помимо всех признаков основного состава преступления 
включает также проявление особой жестокости, автор пришел также к выводу, что особая жестокость – 
это дополнительный признак умышленного лишения лица жизни, которое проявляется действием или 
бездействием с целью причинения потерпевшему добавочного, дополнительного страдания, т.е. особая 
жестокость является самостоятельным признаком, отдельным от всех признаков основного состава 
преступления убийства.

Принимая во внимание сказанное, автор заметил, что в подобном случае убийство и проявление особой 
жестокости с субъективной стороны могут выступать как одним и тем же, так и разными проявлениями формы 
умысла, а именно: в случае убийства, совершенного с особой жестокостью, совершившее преступление лицо 
как в отношении убийства, так и особой жестокости может проявлять в одном случае только прямой умысел, 
в другом – только косвенный умысел, в третьем случае – прямой и косвенный умыслы соответственно, 
в четвертом случае – косвенный и прямой умыслы соответственно.

 Բա նա լի բա ռեր  դա ժա նու թյուն, ա ռան ձին դա ժա նու թյուն, գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա, մեղք, ճա
կա տագ րա կան մեղք, օր դա լի ա, սուբյեկ տիվ կողմ, սուբյեկ տիվ մեղ սայ նա ցում, մեղ քի ձև, դի տա վո րու թյան 
տե սակ, գի տակ ցա կան և կա մային տարր:

 Keywords  cruelty, special cruelty, evaluative category, guilt, fatal sin, ordeal, subjective side, subjective 
imputation, form of guilt, form of intent, conscious and volitional element.

Ключевые слова: жестокость, особая жестокость, оценочная категория, вина, роковой грех, 
ордалия, субъективная сторона, субъективное вменение, форма вины, вид умысла, сознательный и 
волевой элемент.
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քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ ցորդ, էլ. հաս ցե՝ mariam.baghdasaryan.1992@mail.ru:
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LIMITED SANITY IN DIRECTLY WILLFUL CRIMES

ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СОВЕРШЕННЫХ С ПРЯМЫМ УМЫСЛОМ

 
Ինչ պես հայտ նի է, քրե ա կան ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ « մեղք» և « մեղ սու նա կու թյուն» 

հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ մշ տա պես ձևա վոր վել են տար բեր 
կար ծիք ներ: 

Այս պես, ը նդ հա նուր մո տեց ման հա մա ձայն, « մեղ սու նա կու թյու նը մեղ քի ու դրա ձևե րի` 
դի տա վո րու թյան և ան զգու շու թյան նա խադ րյալն է»1: Այս պն դու մը հիմ ա վոր վում է նրա նով, 
որ սուբյեկ տի` քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա լի նե լու հան գա ման քի պարզ մա նը 
նա խոր դում է մեղ քի` որ պես ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ նրա հո գե բա նա կան վե-
րա բեր մուն քի, այ սինքն` « մեղ սու նա կու թյան հիմ ա կան պայ ման նե րի» հաս տա տու մը2: Գրա-
կա նու թյան մեջ հան դի պում է նաև կար ծիք, թե « մեղ սու նա կու թյու նը մեղ քի ու քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան նա խադ րյալ է» այն ա ռու մով, որ « մե ղա վոր կա րող է ճա նաչ վել մի այն 
մեղ սու նակ ան ձը»3: 

1 Տե՛ս Фейнберг Ц. М., Учение о вменяемости в различных школах уголовного права и в судебной психиатрии, М., 
1946, էջ 5:
2 Տե՛ս Трахтеров В. С., Вменяемость по советскому уголовному праву (конспект лекций) Харьков, 1966, էջ 5:
3 Տե՛ս Уголовное право РФ., Обшая часть. Учебник под редакцией, Р.  Р. Галиакбарова., Саратов, 1997, Էջ 158:
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Ո րոշ քրե ա գետ ներ, հա մա ձայ նե լով, որ մեղ սու նա կու թյու նը մեղ քի և քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան նա խադ րյալ է, հան գում են այն եզ րա կա ցու թյան, որ «ան ձի` իր կա տա րած 
հան ցա վոր ա րարքն ըն կա լե լու և այդ ա րար քի կա տար ման ըն թաց քում գի տակց ված ո րո շում-
ներ կա յաց նե լու ըն դու նա կու թյու նը հիմք է` հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տին մե ղա վոր ճա նա չե-
լու հա մար… Ի սկ ե թե ան ձը գոր ծել է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, ա պա այդ պա րա գա յում 
նրա մեղ քը բա ցա կա յում է»4:

 Կար ծում ե նք, վե րը նշ ված մո տե ցու մը հիմ ա վոր ված հա մա րել չի կա րե լի այն պարզ պատ-
ճա ռով, որ ան մեղ սու նակ ճա նաչ վե լու դեպ քում ան ձը պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վում 
է ոչ այն պատ ճա ռով, որ նրա ա րար քում մեղ քը բա ցա կա յում է, այլ քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան չի են թարկ վում ա րար քում հան ցա կազ մի տար րե րից մե կի բա ցա կա յու թյան 
հետ ևան քով, քա նի որ առ կա չէ հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ թե՛ մեղ սու նա կու թյան, և թե՛ մեղ քի 
հիմ քում ըն կած է գի տակ ցա կան չա փա նի շը, ի նչն էլ շատ հե ղի նակ նե րի բե րում է այն հետ-
ևու թյան, որ այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը գտն վում են մեկ հար թու թյան մեջ և բա ռա ցի ո րեն 
մե կը պայ մա նա վո րում մյու սով։

 Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քում « մեղ սու նա կու թյուն» և « մեղք» հաս-
կա ցու թյուն նե րի բնո րո շում ե րը մի մյանց հետ կապ ված են գի տակ ցա կան միև նույն չա փա նիշ-
նե րով։ 

Այս պես, ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, « 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»: 

Իսկ օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Սույն օ րենսգր քով նա խա տես-
ված, պատ ժի սպառ նա լի քով ար գել ված ա րար քը հա մար վում է մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված, 
ե թե այն 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»:

 Վե րը նշ վա ծի հա մա տեքս տում ա ռան ձին հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում այն ի րա-
վի ճակ նե րը, ե րբ սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ան ձանց վե րագր վում են ու ղ ղա կի դի տա վո րու-
թյամբ կա տար վող ա րարք ներ և որ պես հետ ևանք` ան ձը են թարկ վում է քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան:

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դա տա րան ներն ա ռան ձին դեպ քե րում պատ շաճ խո րու թյամբ 
գնա հատ ման չեն են թար կում ան ձին վե րագր վող ա րար քի բնույ թը, այդ ա րար քի կա տար-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ մա նա փակ մեղ սու նակ մե ղադ րյա լին վե րագ րե լու հնա-
րա վո րու թյու նը, ի նչ պես նաև սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան և ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան 
հա րա բե րակ ցու թյան պայ ման նե րում` ան ձի մոտ առ հա սա րակ մեղ քի առ կա յու թյան կամ բա-
ցա կա յու թյան հնա րա վո րու թյու նը: Ի բրև հետ ևանք, դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան 
վրա մե ծա պես հեն վե լով, կա յաց վում են մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ ներ, ել նե լով այն կան խա-
վար կա ծից, որ սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ան ձն ի վեր ջո մեղ սու նակ է` հետ ևա պես մեղ քի 
առ կա յու թյունն էլ ու ղիղ կա պով հա մար վում է հաս տատ ված:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Հան ցան քը հա մար վում 

4 Տե՛ս Павлов В. Г., Субъект преступления и уголовная ответственность, С.-Пб., 2000, էջ 51:
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է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր-
ծու թյան)՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սել է հան րու թյան հա մար դրա 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել է դրանց վրա հաս նե լը»:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սահ մա նա փակ մեղ սու-
նա կու թյու նը բնու թագր վում է հետ ևյալ կերպ. « Մեղ սու նակ ան ձը, ով հան ցան քը կա տա րե լիս 
հո գե կան խան գար ման հետ ևան քով չէր կա րող ամ բող ջու թյամբ գի տակ ցել իր գոր ծո ղու թյան 
(ան գոր ծու թյան) փաս տա ցի բնույթն ու հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը կամ ղե կա վա-
րել դա, են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան»:

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի հա մա տեքս տում կցան կա նայինք ան դրա դառ նալ սահ մա-
նա փակ մեղ սու նակ ան ձի կող մից, օ րի նակ, խար դա խու թյան կա տար մա նը, ո րը հան դի սա-
նում է հափշ տա կու թյան այս պես ա սած. «ա մե նա ին տե լեկ տու ալ» հան ցա կազ մե րից մե կը: 

Այս պես, Ա. Հ.-ին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 258-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա խար դա խու թյամբ ու րի շի գույ քի խո շոր 
չա փով հափշ տա կու թյուն կա տա րե լու մի աս նա կան հան ցա վոր մտադ րու թյամբ` շա րու նա կա-
բար` 2015 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 12-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, օգ-
տա գոր ծե լով Լ. Ա.-ի 2014 թ. կորց րած նույ նա կա նաց ման քար տը, խա բե ու թյան ե ղա նա կով 
հափշ տա կել է « Վե գա Ո ւորլդ» ՍՊԸ, «Օ րանժ Ար մե նի ա» ՓԲԸ և «Ղ-Տե լե կոմ» ՓԲԸ ը նդ հա նուր 
խո շոր չա փի` 1.188.498 ՀՀ դրա մի գույ քը: 

Ամ բու լա տոր հանձ նա ժո ղո վային դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան եզ րա կա ցու-
թյամբ` Ա. Հ.-ի մոտ հայտ նա բեր վել է «Է պի լեպ տիկ հի վան դու թյուն ան ձի բնո րոշ փո փո խու-
թյուն նե րով, ին տե լեկ տի ի ջե ցու մով` թու լամ տու թյան չհաս նող» ախ տո րո շու մը։ Այդ մա սին են 
վկայել բժշ կա կան փաս տաթղ թե րը, փոր ձաքնն վո ղի մոտ զնն ման ար դյուն քում հայտ նա բեր-
ված հո գե շար ժա կան ար գե լակ վա ծու թյու նը, դան դաղ կո տու թյու նը, դի տո ղու թյուն նե րի հան-
գա մայ նու թյու նը, մա ծու ցի կու թյու նը, մտա ծո ղու թյան ռի գի դու թյու նը, կպ չու նու թյու նը, կար-
ճատև և եր կա րատև հի շո ղու թյան փոքր-ի նչ թու լա ցու մը, ին տե լեկ տու ալ հնա րա վո րու թյուն նե-
րի սահ մա նա փա կու մը, տրա մադ րու թյան դիս ֆո րիկ ե րան գը, ո րը զու գորդ վել է դյու րա բոր բո-
քու թյամբ»5։ 

 Դա տա րա նում, նշ ված փոր ձաքն նու թյա նը մաս նակ ցած փոր ձա գե տի հար ցաքն նու թյան 
ժա մա նակ, հս տակ նշ վել է, որ Ա. Հ.-ի մոտ առ կա հի վան դու թյու նը թեև չի բա ցա ռում նրա գի-
տակ ցա կան և կա մային ո լորտ նե րը, սա կայն, հաշ վի առ նե լով վե րագր վող ա րար քի ին տե լեկ-
տու ալ բնույ թը, Ա.Հ.-ն իր մոտ առ կա հի վան դու թյան ու ժով չէր կա րող ի նք նու րույն կա տա րել 
նման գոր ծո ղու թյուն ներ, ը նդ ո րում՝ նրա մոտ ին տե լեկ տու ալ հնա րա վո րու թյուն ներն այն քան 
են նվա զեց ված ե ղել, որ նա ի վի ճա կի չէր խա բե ու թյան մի ջո ցով դի մա ցի նին մո լո րու թյան մեջ 
գցել այն աս տի ճա նի, որ տու ժողն իր կամ քով գույ քը հանձ նի ի րեն: Այ սինքն, ը նդ հա նուր առ-
մամբ Ա.Հ.-ն առ կա հի վան դու թյան հետ ևան քով, ոչ ամ բողջ չա փով էր կա րո ղա նում գի տակ-
ցել իր ա րարք նե րի բնույ թը, ի սկ վե րագր վող հան ցա գոր ծու թյան ե ղա նակ նե րից և որ ևէ մեկն 
ի րա կա նաց նել չէր կա րող` իր զգա լի ո րեն նվա զեց ված ին տե լեկ տի պատ ճա ռով6:

5 Քրե ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0009/01/17:
6 Մեր կող մից մե ղադ րան քի է ու թյու նը փոր ձա գե տին հս տա կո րեն բա ցատր վել էր և կոնկ րետ հար ցադ րում եր է ին 
կա տար վել Ա. Հ.-ի հո գե կան ա ռող ջու թյան այդ վի ճա կի պայ ման նե րում քն նարկ վող հան ցան քը վեր ջի նիս կող մից 
կա տա րե լու կա րո ղու թյան մա սին:
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը խար դա խու թյան հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ հատ-
կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում եր է ար տա հայ տել թիվ ՏԴ/0012/11/15, 
Ե ԱՔԴ/0105/01/14, Ե ԱՔԴ/0009/01/13, Ե ԿԴ/0176/01/0, Ե ՇԴ/0037/01/11 ո րո շում ե րում։ Նշ ված 
հան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մը վեր լու ծե լու ար դյուն քում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, ո ր. «(…) Թեև խար դա խու թյան պա րա գա յում առ կա է գույ քի սե փա կա նա տի րոջ 
կող մից հան ցա գոր ծին գույ քը կամ դրա նկատ մամբ ի րա վունք նե րը փո խան ցե լու կա մային 
ա կտ, սա կայն գույ քը կամ դրա նկատ մամբ ի րա վունք նե րը փո խան ցե լու ակ տի կա մային բնույ-
թը սե փա կա նա տի րոջ գի տակ ցու թյան և կամ քի վրա հան ցա գոր ծի ու նե ցած ներ գոր ծու թյան 
հետ ևանք է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է .
26.1. Խար դա խու թյու նը կա տար վում է մի այն ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան մեղ քի ձևով. 

հան ցա վո րը պետք է գի տակ ցի, որ խա բե ու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու մի ջո ցով 
հափշ տա կում է ու րի շի գույ քը, ի նչ պես նաև պետք է նա խա տե սի և ցան կա նա դա:

26.2. Խար դա խու թյան սուբյեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է նաև շա հա դի տա կան նպա-
տա կի առ կա յու թյամբ, այ սինքն` մինչև գույ քը վերց նե լը կամ գույ քին տի րա նա լը հան ցա վորն ի 
սկզ բա նե նպա տակ է ու նե նում հափշ տա կե լու այն, չվե րա դարձ նե լու գույ քը, չկա տա րե լու խոս-
տու մը կամ պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը7:

 Խար դա խու թյան հան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյու նը մեջ-
բեր ված քրե ա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ հա մադ րե լու ար դյուն քում կա-
րե լի է փաս տել, որ ամ բաս տա նյա լի մոտ առ կա հո գե կան հի վան դու թյու նը սահ մա նա փա կե լով 
նրա ին տե լեկ տու ալ հնա րա վո րու թյուն նե րը չէր կա րող վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն տալ գի-
տակ ցե լու, որ ին քը խա բե ու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու մի ջո ցով հափշ տա կում է 
ու րի շի գույ քը, ի նչ պես նաև չէր կա րող նա խա տե սել և ցան կա նալ դա:

 Սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան և մեղ քի միջև ու ղիղ կա պը բա ցա կա յում է։ Խն դիրն 
ա ռա վել ը նդ գծ վել է ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քում մեղ քի հաս կա ցու թյան սահ ման մամբ։ Ի սկ 
դի տա վո րու թյան և նյու թա կան հան ցա կազ մե րում ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան բնո րո շում երն 
առ հա սա րակ գա լիս են հիմ ա վո րե լու սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ան ձանց կող մից ու ղ ղա կի 
դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րե լու ան հնա րի նու թյու նը։ 

ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծում ա ռա ջին ան գամ տր վել է դի տա վո րու-
թյան հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի. « Հան ցան քը հա մար վում է դի տա վո րու թյամբ կա
տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք 
տվյալ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են»: 

Իսկ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ա ռա ջին ան գամ տր վել է նյու թա կան հան ցա կազ մե րում 
ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյան հաս կա ցու թյու նը. «Ե թե օ րեն քը հան ցա գոր ծու թյան ա վար տը 
կա պում է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ, ա պա հան ցան քը հա մար վում 
է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցում ան ձի 
նպա տակն է ե ղել կամ նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց, կամ նա նա խա տե սել է դրանց ա ռա
ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյու նը»:

 Նույն օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու-

7 ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0176/01/09 ո րո շու մը:
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թյու նը բնո րոշ վում է հետ ևյալ կերպ. « Մեղ սու նակ ան ձը, ո րը հան ցան քը կա տա րե լիս հո
գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի հետ ևան քով ամ բող ջու թյամբ չի գի տակ ցել իր ա րար քի 
հա կաի րա վա կա նու թյու նը կամ ամ բող ջու թյամբ չի կա րո ղա ցել ղե կա վա րել իր ա րար քը, 
են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան»: 

Այս պի սով, ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քում դի տա վո րու թյան սահ ման ման մեջ հան ցա-
կազ մի հատ կա նիշ հան դի սա ցող ա րար քի փաս տա կան հան գա մանք նե րը գի տակ ցե լու կա-
րո ղու թյան ամ րագր մամբ օ րենս դիրն ու ղ ղա կի ջր բա ժան է ան ցկաց րել սահ մա նա փակ մեղ-
սու նա կու թյան և դի տա վո րու թյան միջև։ Կար ծում ե նք, իր ա րար քի հա կաի րա վա կա նու թյու նը՝ 
հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի հետ ևան քով ամ բող ջու թյամբ չգի տակ ցող ան ձը հա զիվ 
թե կա րո ղա նա գի տակ ցել իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան ցա-
կազ մի հատ կա նիշ են:

 Վե րը մեջ բեր ված քրե ա կան գոր ծում սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ամ բաս տա նյա լին մեղ-
սագր վում էր այն պի սի հան ցա գոր ծու թյուն, ո րում ան ձը պետք է գոր ծի դներ այն պի սի հմ տու-
թյուն ներ, ին չի ար դյուն քում գույքն ան խո չըն դոտ կհանձն վեր ի րեն։ Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ 
հան ցա վո րը պետք է գի տակ ցեր, որ խա բե ու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու մի ջո ցով 
հափշ տա կում է ու րի շի գույ քը, ի նչ պես նաև պետք է նա խա տե սեր և ցան կա նար դա։ 

Ու շագ րավ է նաև այն, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված էր, որ ամ-
բաս տա նյալն ա րար քը կա տա րե լու պա հին ե ղել է սահ մա նա փակ մեղ սու նակ։ Փոր ձա գե տը 
հար ցաքնն վե լիս պն դել էր, որ ամ բաս տա նյա լի ին տե լեկ տու ալ հնա րա վո րու թյուն ներն այն քան 
է ին նվա զեց ված, որ նա ի վի ճա կի չէր խա բե ու թյան մի ջո ցով դի մա ցի նին մո լո րու թյան մեջ 
գցել, այ նու ա մե նայ նիվ, դա տա րանն ա ռաջ նորդ վե լով մեղ սու նա կու թյան և մեղ քի միջև ու ղիղ 
կա պով ամ բաս տա նյա լին ճա նա չել է մե ղա վոր մեղ սագր վող ա րար քում՝ ա ռանց ը ստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նե լու մեղ քի առ կա յու թյու նը։ 

Այս պի սով, սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ան ձանց ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ հան ցանք վե-
րագ րե լիս, քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը պետք է հա մա պար փակ գնա հատ ման են-
թար կեն ի նչ պես ա րար քի բնույ թը, այն պես էլ այդ ա րար քի սուբյեկ տիվ կող մի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը։ Ի սկ դա տա րան նե րը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս և ամ բաս-
տա նյա լի մե ղա վո րու թյան հար ցը լու ծե լիս չպետք է մե խա նի կո րեն սահ մա նա փակ վեն եզ րա-
կա ցու թյան հետ ևու թյուն նե րով, այլ բո վան դա կային ա ռու մով քն նու թյան առ նեն սուբյեկ տիվ 
կող մի բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Annotation. There is a common opinion in the science of criminal law that sanity is the prerequisite for sin 
and its forms- willfulness and negligence. We believe that the following approach cannot be justified for the simple 
reason that in case of being recognized insane a person is exempt from liability because there is no subject of 
crime. In our opinion there is direct connection between limited sanity and sin. The problem is more emphasized 
in the new Criminal Code of RA where the definition of sin was first defined. In the new Criminal Coda of RA the 
definition of willfulness and direct willfulness define the impossibility of committing direct willful crimes by limited 
sane persons.

Аннотация. В науке уголовного права распространено мнение, что вменяемость является предпосылкой 
вины и её форм: умышленной вины или вины по неосторожности. Мы считаем, что такой подход нельзя 
признавать оправданным по той простой причине, что в случае признания лица невменяемым оно 
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освобождается от ответственности не потому, что в его деянии нет вины, а потому, что оно не является 
субъектом преступления. На наш взгляд отсутствует прямая связь между «ограниченной вменяемостью» и 
«виной». Проблема еще больше обострилась с определением понятия «вина» в новом Уголовном кодексе РА.

В случае умышленных и материальных составов определения прямого умысла в целом обосновывают 
невозможность совершения прямого умышленного преступления лицами с ограниченной вменяемостью.

 Բա նա լի բա ռեր - մեղք, սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյուն, ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, խար դա խու թյուն, 
եզ րա կա ցու թյուն:

Key words: sane, limited sanity, direct willfulness, swindling, conclusion. 
Ключевые слова: вина, ограниченная вменяемость, прямой умысел, мошенничество, заключение.
 

Ֆա նյան Ա. - 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 Ջ. Ա. Թադևոսյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 26.07.2022 թ.:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԻՐԱՌՈւԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

SOME PROBLEMS RELATED TO IN ABSENTIA CRIMINAL 
PROCEEDINGS

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը 2021 թվա կա նի հու նի սի 30-ին լրաց վել է 
«Մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ 9.2 բաժ նով, 
ո րով թույ լատր վում է վա րույթն ի րա կա նաց նել մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյամբ այն դեպ քում, 
ե րբ նա խու սա փում է քրե ա կան վա րույ թին մաս նակ ցե լուց։ Սույն գի տա կան հոդ վա ծի նպա-
տակն է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել այդ բաժ նով նա խա տես ված ի նս տի տու տի կի րառ ման 
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ար դյուն քում ա ռա ջա ցող խնդ րա հա րույց հար ցե րը քրե ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող նոր-
մե րի շր ջա նակ նե րում։ Մաս նա վո րա պես՝ հոդ վա ծի ա ռանց քում դր վել են հե ռա կա վա րույ թի 
հե տա դար ձու թյան և մե ղադ րյա լի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հետ այդ վա րույ թի 
հա մա տե ղե լի ու թյան հիմ ա հար ցե րը։ 

Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան ձի ի րա վա կան 
վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ու ժ չու նեն:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 29-ի թիվ ՍԴՈ-1000 ո րոշ-
ման մեջ դիր քո րո շում է հայտ նել առ այն, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ՝ ժա մա նա կի մեջ ի րա-
վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա կար գու մը հիմ վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, 
որ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ու ժով գոր ծո ղու թյան մեր ժում ը նդ հա նուր կա նոն է, ի սկ 
այդ ակ տե րի հե տա դարձ ու ժով գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը՝ բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր 
կա նո նից։ Այս մո տե ցու մը բխում է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ 
լե գի տիմ ա կն կա լիք նե րի, մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման, ի րա վա կի րառ մար մին նե-
րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի կան խար գել ման նկա տա ռում ե րից: Ը նդ ո րում, բա ցա-
ռու թյուն ներն ի րենց հեր թին տար բեր են. ե րբ սահ մա նա դի րը բա ցա ռում է օ րենսդ րի կող մից 
որ ևէ հայե ցո ղու թյուն դրս ևո րե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ սահ մա նե լով հե տա դար ձու թյան ու ղիղ 
պա հանջ (ա րար քի պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը մեղ մաց նող օ րենքն ու նի հե-
տա դարձ ու ժ (Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ ված), և ե րբ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե-
լա վող ի րա վա կան ակ տին հե տա դարձ ու ժ հա ղոր դե լու լի ա զո րու թյու նը թողն վում է ի րա վա-
սու (այդ ա կտն ըն դու նող) մարմ ի հայե ցո ղու թյա նը (ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող 
օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ու ժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ 
ակ տե րով (Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս)):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նը 2021 թվա կա նի մար տի 26-ի թիվ ՍԴՈ-1586 ո րոշ մամբ նշել է, որ ի րա վա կան 
ակ տի հե տա դար ձու թյու նը թույ լատր վում է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, և տվյալ ա կտն ըն դու նող 
մարմ ի՝ այդ ակ տին հե տա դարձ ու ժ հա ղոր դե լու ո րո շու մը պետք է հիմ վի հա սա րա կու թյան 
և պե տու թյան հա մար նման ո րոշ ման հնա րա վոր ի րա վա կան հետ ևանք նե րի բազ մա կող մա նի 
վեր լու ծու թյան և գնա հա տա կա նի վրա: 

Վե րոգ րյա լից բա ցի՝ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դար ձու թյան ա ռն չու թյամբ կար գա վո րում-
ներ առ կա են նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քե րում: 

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ քրե ա կան գոր ծե րով վա րույ թը կար գա վոր վում է քրե ա կան դա տա վա րա կան այն 
օ րեն քով, ո րը գոր ծում է հա մա պա տաս խա նա բար հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան կամ 
գոր ծը դա տա րա նում քն նե լու ժա մա նակ: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե-
րը վե րաց նող կամ սահ մա նա փա կող, ի նչ պես նաև նրանց վի ճակն այլ կերպ վատ թա րաց նող 
քրե ա կան դա տա վա րա կան օ րեն քը հե տա դարձ ու ժ չու նի և չի տա րած վում մինչև այդ օ րենքն 
ու ժի մեջ մտ նե լը սկս ված վա րույ թի վրա:

 Հի շյալ նոր մի մեկ նա բա նու թյու նը թույլ է տա լիս գա լու այն հետ ևու թյան, որ քրե ա կան գոր-
ծով վա րույ թի ըն թաց քում կի րա ռե լի են դա տա վա րա կան այն նոր մե րը, ո րոնք գոր ծում են 
կամ օ րի նա կան ու ժի մեջ են վա րույ թի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում: Սա կայն նա խա տես ված 
ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ շա րու նակ վող կամ 
ըն թաց քի մեջ գտն վող վա րույ թին զու գա հեռ տե ղի են ու նե նում օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն-
ներ, ին չի ար դյուն քում՝
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•	  դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վուն քը վե րա նում է,
•	  դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է,
•	  դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի վի ճակն այլ կերպ վատ թա րա նում է:
Ն մա նօ րի նակ դեպ քե րում օ րենս դիրն ար գե լում է կի րա ռել կամ հե տա դարձ ու ժ տալ նոր 

օ րեն քին կամ այն տա րա ծել մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտ նե լը սկս ված վա րույ թի վրա: 
Հետևա բար, հի շյալ դեպ քե րում ըն թա ցող վա րույթ նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են հին (չ գոր-
ծող) դրույթ նե րը կամ չեն կի րառ վում նոր ու ժի մեջ մտած և ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ-
թա րաց նող նոր մե րը: Բանն այն է, որ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը և կար գա-
վի ճա կը կապ ված են քրե ա կան դա տա վա րու թյան կոնկ րետ փու լում ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի առ կա յու թյան հետ: 

Նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ քրե ա կան գոր-
ծով վա րույ թի ըն թաց քում դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը ձեռք է բե րում տվյալ փու լին բնո-
րոշ կար գա վի ճակ և դրա նից բխող ի րա վունք ներ: Ո ւս տի, քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի փո-
փո խու թյան հետ ևան քով ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման կամ նրա վի ճա կի վատ-
թա րաց ման մա սին դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու հա մար յու րա քան չյուր դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է պար զել, թե նախ քան քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րելն ան ձն 
ա րդյոք օ ժտված է ե ղել ո րո շա կի ի րա վուն քով, ո րը սահ մա նա փակ վել է, կամ ու նե ցել է ո րո շա-
կի կար գա վի ճակ, ո րը վատ թա րա ցել է օ րեն քի փո փո խու թյան հետ ևան քով:

 Մեկ նա բան վող դրույ թին ան դրա դար ձել է նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2012 թվա կա-
նի մար տի 30-ի թիվ ՏԴ/0088/01/11 ո րոշ մամբ՝ դիր քո րո շում հայտ նե լով, որ ժա մա նա կի մեջ 
քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
գոր ծի քն նու թյան կոնկ րետ փու լում կի րառ ման են թա կա են տվյալ պա հին գոր ծող քրե ա դա-
տա վա րա կան օ րեն քի դրույթ նե րը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ի նչ քրե ա դա տա վա րա կան 
օ րենք է գոր ծել հան ցան քը կա տա րե լու պա հին:

 Ժա մա նա կի մեջ քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված կա նո նից մի ակ բա ցա ռու թյու նը 
նա խա տես ված է նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ո րը վե րա բե րում է դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք նե րը վե րաց նող կամ սահ մա նա փա կող, ի նչ պես նաև նրանց վի ճակն այլ 
կերպ վատ թա րաց նող քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քին: Նշ ված ար-
գել քի ի մաս տով սկս ված վա րույ թի ըն թաց քում կի րառ ման են թա կա չէ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րի ի րա վունք նե րը վե րաց նող կամ սահ մա նա փա կող, ի նչ պես նաև նրանց վի ճակն 
այլ կերպ վատ թա րաց նող քրե ա կան դա տա վա րա կան օ րեն քը: Այլ կերպ՝ սկս ված վա րույ թը 
շա րու նակ վում է քրե ա դա տա վա րա կան հին օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ե թե նոր օ րեն քով 
վե րաց վում, սահ մա նա փակ վում են դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը, կամ այլ 
կերպ վատ թա րաց վում է նրա վի ճա կը: (…) ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով ար գել վում է կի րա ռել դա տա վա րա կան այն օ րեն քը, ո րը վե-
րաց նում կամ սահ մա նա փա կում է այդ օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին դա տա վա րու թյան 
մաս նակ ցի ու նե ցած ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև այլ կերպ վատ թա րաց նում է նրա` այդ պա հին 
ու նե ցած կար գա վի ճա կը: 

Իսկ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա րար քի հան ցա-
վո րու թյու նը սահ մա նող, պա տի ժը խս տաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ 
կերպ վատ թա րաց նող օ րեն քը հե տա դարձ ու ժ չու նի:

 Մեջ բեր ված նոր մի մեկ նա բա նու թյու նը վկա յում է, որ Սահ մա նադ րու թյանն ու քրե ա դա-
տա վա րա կան օ րենսդ րու թյա նը հա մա հունչ` քրե ա կան օ րենս գիր քը նույն պես ար գե լում է նոր 
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ըն դուն ված և ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րեն քի հե տա դարձ կի րա ռու թյու նը: 
Այլ կերպ ա սած՝ նոր ըն դուն ված քրե ա կան օ րեն քը, ո րը պա տիժ է նա խա տե սում (հան ցա վո-
րու թյուն է սահ մա նում) այն պի սի ա րար քի հա մար, ո րը նախ կի նում դուրս էր քրե աի րա վա կան 
գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րից, ա ռա վել խիստ պա տիժ է նա խա տե սում կոնկ րետ հան ցա վոր 
ա րար քի հա մար կամ այլ կերպ վատ թա րաց նում է ան ձի վի ճա կը (օ րի նակ՝ եր կա րաց վում են 
դատ վա ծու թյան մար ման կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե-
րը, խս տաց վում են պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ վե լու պայ ման նե րը և այլն), 
չի կա րող տա րած վել մինչ այդ հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ հե ռա կա 
կար գով ի րա կա նաց վող դա տա կան քն նու թյան դրույթ նե րի կի րա ռու թյու նը՝ դա տա կան քննու-
թյան ը նդ հա նուր կար գի հա մե մա տու թյամբ, քրե ա կան և քրե ա դա տա վա րա կան ա ռու մով ո րո-
շա կի ո րեն վատ թա րաց նում է վեր ջի նի ի րա վա կան վի ճա կը: 

Բանն այն է, որ հե ռա կա կար գով դա տա կան քն նու թյան կի րառ ման դեպ քում ամ բաս տա-
նյա լը զրկ վում է իր ան ձից ան բա ժա նե լի ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ի սկ 
այդ պի սի ի րա վունք ներ են հա մար վում ցուց մունք տա լը, իր դեմ վկա յած ան ձանց հա կընդ դեմ 
հարց ման են թար կե լը, ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ դիր քո րո շում ար տա հայ տե-
լը և այլն: 

Թե պետ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 375.19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա-
նում է, որ հե ռա կա վա րույթ ի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու պա հից քրե ա կան 
գոր ծով վա րույ թին պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյու նը պար տա դիր է, սա կայն հարկ է նկա տել, 
որ այդ հան գա մանքն ամ բող ջու թյամբ չի լրաց նում մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյու նը: Այլ կերպ 
ա սած՝ թեև հե ռա կա վա րույ թին պաշտ պա նի պար տա դիր մաս նակ ցու թյու նը մե ղադ րյա լի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշտ ե րաշ խիք է, սա կայն պաշտ պա նը չի կա րող 
ան ձամբ ի րաց նել այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք մե ղադ րյա լի ան ձից ան բա ժա նե լի են: Սա ըն-
դու նում է նաև օ րենս դի րը՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 375.20-րդ հոդ վա ծի 
7-րդ մա սով սահ մա նե լով, որ մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու պա հից սկ սած՝ մե ղադ րյա լի՝ սույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վունք ներն ի րա կա նաց վում են մի այն պաշտ պա նի մի ջո ցով, 
ի սկ մե ղադ րյա լի ան ձից ան բա ժա նե լի ի րա վունք նե րը չեն ի րա կա նաց վում: 

Աս վա ծից բա ցի, հե ռա վար վա րույ թի կի րա ռու թյան դեպ քում դա դա րում են հո սել քրեա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը: Այ սինքն՝ ան ձը զրկ վում է ո րո շա-
կի ժամ կե տով պայ մա նա վոր ված՝ իր նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրե ա կան հե տապնդ ման 
դա դա րեց ման՝ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված հնա րա վո րու թյու նից: 

Ինչ վե րա բե րում է հնա րա վոր այն դա տո ղու թյա նը, որ քրե ա կան վա րույ թից խու սա փե-
լու պայ ման նե րում մե ղադ րյալն ի նքն է իր վար քագ ծով զր կում ի րեն վա ղե մու թյան ժամ կետ-
ներն ան ցնե լու հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հնա րա վո րու թյու-
նից, ա պա կար ևոր է ը նդ գծել, որ վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի ըն թաց քի ո րո շա կի պա հից 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի ան գամ վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ ից խու սա փող կամ քն նու թյու նից թաքն վող ան ձը: Մաս նա վո րա պես՝ 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն-
թաց քը կա սեց վում է, ե թե ան ձը խու սա փում է քն նու թյու նից կամ դա տից: Այս դեպ քում վա ղե-
մու թյան ըն թաց քը վերսկս վում է ան ձին ձեր բա կա լե լու կամ մե ղա յա կա նով նրա ներ կա յա նա լու 
պա հից: Ը նդ ո րում, ան ձը չի կա րող քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել, ե թե ոչ 
մեծ ծան րու թյան կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու օր վա նից ան ցել 
է տա սը տա րի, ի սկ ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու օր-
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վա նից՝ քսան տա րի, և վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն ը նդ հատ ված չի ե ղել նոր հան ցա-
գոր ծու թյամբ: 

Հի շյալ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ կա րե լի է պն դել, որ դա տա կան քն նու թյան 
ը նդ հա նուր կար գի հա մե մա տու թյամբ՝ հե ռա կա կար գով դա տա կան քն նու թյան կի րա ռու թյունն 
է ա կա նո րեն սահ մա նա փա կում է ան ձի ի րա վունք նե րը, որ պի սի պայ ման նե րում գոր ծում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ քրե ա կան ու ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րով նա-
խա տես ված կա նոնն առ այն, որ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րենք նե րը և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ու ժ չու նեն: 

Այլ կերպ ա սած՝ մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վա րույ թի կար գը նա խա-
տե սող դրույթ նե րը, որ պես ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մեր (ի նչ պես քրե աի րա վա կան 
այն պես էլ քրե ա դա տա վա րա կան ի մաս տով), չեն կա րող հե տա դարձ ու ժ ու նե նալ և տա րած վել 
նախ քան դրանց ըն դու նու մը սկս ված (դ րանց գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում շա րու նակ վող) 
քրե ա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ: 

Իսկ ա րդյո՞ք հե ռա կա վա րույ թի վե րա բե րյալ կար գա վո րում ե րին կա րե լի է հե տա դարձ 
ու ժ տալ այն պայ ման նե րում, ե րբ վա րույ թի եր կու կող մերն էլ հա մա ձայն են այդ դրույթ նե րի 
կի րա ռու թյա նը։ 

Ի րա վուն քը, ը նդ հա նուր առ մամբ, են թադ րում է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ չկա-
տա րե լու հնա րա վո րու թյուն: Ի սկ որ ևէ ի րա վուն քից կամ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վե լը կամ 
չօգտ վե լը, այլ կերպ ա սած՝ ի րա վունքն ի րաց նե լը կամ դրա նից հրա ժար վե լը գտն վում է ի րա-
վուն քի հաս ցե ա տի րոջ հայե ցո ղու թյան տի րույ թում: 

Ի րա վուն քից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն ներն ա ռա ջին ան գամ ար վել են 
ան գլո-ա մե րի կյան ի րա վա կան հա մա կար գում, որ տեղ «ի րա վուն քից հրա ժար վել» եզ րույ թը 
մեկ նա բան վում է որ պես հո ժա րա կամ և կան խամ տած ված հրա ժա րում հայտ նի ի րա վուն քից, 
ա ռա վե լու թյու նից, շա հից, պա հան ջից կամ ար տո նու թյու նից1: 

Սա կայն, մե ղադ րյա լի հա մա ձայ նու թյամբ հե ռա կա վա րույ թի կի րա ռու թյու նը և որ պես 
հետ ևանք՝ դա տա կան քն նու թյան ը նդ հա նուր կարգ չկի րա ռե լը չի կա րող դի տարկ վել ան ձի 
կող մից ի րա վուն քից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյան հա մա տեքս տում, քա նի որ վե րը շա-
րադր ված վեր լու ծու թյան հա մա ձայն՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը չու նի նոր ըն դուն ված 
և ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մին հե տա դարձ ու ժ տա լու օ րենսդ րա կան 
հայե ցո ղու թյուն: Ա վե լին՝ գոր ծում են նման ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դար ձու թյան սահ մա-
նադ րա կան և օ րենսդ րա կան ու ղ ղա կի ար գելք ներ: Ո ւս տի ի րա վա չափ չէ ի րա վա կան վի ճա կը 
վատ թա րաց նող նոր մի կի րա ռու թյու նը (դ րան հե տա դարձ ու ժ տա լը) դի տար կել որ պես ան ձի 
ի րա վունք կամ ը նտ րու թյուն և շր ջան ցել գո յու թյուն ու նե ցող ար գելք նե րը: Այ սինքն՝ սույն դեպ-
քում ի րա վա կան խն դի րը պետք է դի տարկ վի ոչ թե ան ձով պայ մա նա վոր ված, այլ ան հրա-
ժեշտ է գնա հա տել ի նս տի տու ցի ո նալ տրա մա բա նու թյան հա մա տեքս տում, այն է՝ օ րենսդրա-
կան ար գել քը պետք է կի րառ վի ան կախ ան ձի ցան կու թյու նից։ Հա կա ռակ մո տեց ման դեպ-
քում կխախտ վի օ րի նա կա նու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քը, և վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մի նը, այդ թվում՝ դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան, չի հա մար վի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 
(գոր ծող): 

Բա ցի այդ, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հե ռա կա վա րույ թի շր ջա նակ նե-
րում կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման տար բե րակ ված ըն թա ցա կարգ է նա խա տե-
սում: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 375.25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

1 Տե՛ս http://center-bereg.ru/o1759.html 
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մա սի հա մա ձայն՝ հե ռա կա կար գով դա տա կան քն նու թյան ար դյուն քով կա յաց ված օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած գործն, ը ստ է ու թյան, լու ծող դա տա կան ակ տը ամ բաս տա նյա լի կող մից կա րող 
է բո ղո քարկ վել սույն օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 12-րդ կե տով նա խա տես ված 
հիմ քով, ե թե նախ կի նում այն ամ բաս տա նյա լի կող մից նույն հիմ քով բո ղո քարկ ված չի ե ղել: 

Իսկ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 12-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ դա տավ ճի ռը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե հե ռա կա վա րույթ 
ի րա կա նաց նե լու՝ սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քի բա ցա կա յու թյան կամ հե ռա կա վա-
րույ թի ի րա կա նա ցու մը բա ցա ռող՝ սույն օ րենսգր քով սահ ման ված պայ ման նե րից որ ևէ մե կի 
առ կա յու թյան դեպ քում ի րա կա նաց վել է հե ռա կա կար գով դա տա կան քն նու թյուն: 

Վե րոգ րյա լից բխում է, որ հե ռա կա վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա յաց ված դա տավճ ռի բո-
ղո քար կու մը հնա րա վոր է մի այն կոնկ րետ դեպ քում, այն է՝ ե թե ի րա կա նաց վել է հե ռա կա 
վա րույթ՝ նման վա րույ թի ի րա կա նա ցու մը բա ցա ռող օ րենսդ րա կան հիմ քե րից որ ևէ մե կի առ-
կա յու թյան պայ ման նե րում: 

Այ սինքն՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան կար գա վո րում-
նե րը բա ցա ռում են ամ բաս տա նյա լի ներ կա յա նա լու դեպ քում քրե ա կան գոր ծով դա տա կան 
քն նու թյան վերս տին ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ՝ ան ձը, ու մ նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վել է հե ռա կա վա րույթ, զրկ վում է իր վե րա բե րյալ քնն վող քրե ա կան գոր ծի դա-
տա կան քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ի րե նից ան բա ժա նե լի ի րա վունք նե րի ի րաց ման հնա րա-
վո րու թյու նից և ի րա վունք է ու նե նում վի ճար կե լու մի այն հե ռա կա վա րույթ կի րա ռե լու ի րա վա-
չա փու թյու նը:

 Մինչ դեռ մո տե ցում այլ է մի ջազ գային ի րա վա կան պրակ տի կա յում, ի նչ պես նաև օ տա-
րերկ րյա պե տու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րում:

 Մաս նա վո րա պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) 
Սեժ դո վիչն ը նդ դեմ Ի տա լի այի գոր ծով ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ թեև մե ղադ-
րյա լի բա ցա կա յու թյամբ ան ցկաց ված վա րույթն ի նք նին չի հա կա սում Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծին, ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մից հրա ժա րում այ նու ա մե նայ նիվ առ կա է, ե թե 
«in absentia» դա տա պարտ ված ան ձին հնա րա վո րու թյուն չի տր վում հե տա գա յում ի րեն մեղ-
սագրված ա րարք նե րի փաս տե րի և ի րա վա կան բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ թարմ քննու-
թյուն ստա նալ դա տա րա նի կող մից՝ լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր մամբ, ե թե չի հաս-
տատ վում, որ մե ղադ րյա լը հրա ժար վել է իր պաշտ պա նու թյունն ան ձամբ ի րա կա նաց նե լու 
ի րա վուն քից կամ մտադ րու թյուն է ու նե ցել խու սա փե լու քն նու թյու նից2:

Ս տոիչ կովն ը նդ դեմ Բուլ ղա րի այի գոր ծով ո րոշ մամբ ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ մե ղադ րյա լի՝ դա-
տա կան նիս տե րի դահ լի ճում ներ կա լի նե լու ի րա վունքն ա ռա ջին ա տյա նում կամ բո ղո քարկման 
ժա մա նակ հա մար վում է 6-րդ հոդ վա ծի է ա կան պա հանջ նե րից մե կը3: 

Իսկ Սա նա դերն ը նդ դեմ Խոր վա թի այի գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը գտել է, որ ե թե հե ռա կա դա-
տաքն նու թյամբ դատ վող ան ձը չի ի մա ցել իր քրե ա կան հե տապնդ ման և ի րեն ա ռա ջադր-
ված մե ղադ րանք նե րի մա սին կամ փոր ձել է խու սա փել դա տա վա րու թյու նից կամ մի ան շա նակ 
հրա ժար վել է իր ի րա վուն քից, ա պա նրա վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը՝ ներ կա յա նա լու 
ներ պե տա կան դա տա րան նե րին և տրա մադ րե լու իր մշ տա կան բնա կու թյան հաս ցեն, ան հա-

2 Տե՛ս Sejdovic v. Italy, գան գատ թիվ 56581/00, 2006 թվա կա նի մար տի 1, § 82, https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22fulltext%22:[%22Sejdovic%20v%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER
%22],%22itemid%22:[%22001-72629%22]}
3 Տե՛ս Stoichkov v. Bulgary, գան գատ թիվ 9808/02, 2005 թվա կա նի մար տի 24, § 56, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22
fulltext%22:[%229808/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-68625%22]}
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մա չափ սահ մա նա փա կում է։ Դա այդ պես է հատ կա պես այն պատ ճա ռով, որ ե թե ամ բաս-
տա նյա լը հայտն վեր հայ րե նի իշ խա նու թյուն նե րի ի րա վա սու թյան տակ, նա կզրկ վեր ա զա-
տու թյու նից՝ հե ռա կա դա տա պարտ ման հիմ քով: Այս ա ռն չու թյամբ չի կա րող խոսք լի նել այն 
մա սին, որ մե ղադ րյա լը պար տա վոր է հրա ժար վել իր ա զա տու թյու նից, որ պես զի ա պա հով վի 
իր ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խա նող 
պայ ման նե րում: Մե ղադ րյա լի կող մից ե րկ րորդ վա րույ թին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյան 
հա մար նրա կող մից իր ա զա տու թյու նից հրա ժար վե լու հար ցը չի կա րող քն նարկ ման ա ռար կա 
դառ նալ։ ՄԻ ԵԴ-ն, այ նու ա մե նայ նիվ, ար ձա նագ րել է, որ թար մաց ված վա րույ թում մե ղադ րյա-
լի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար կա րող է կի րառ վել կա լանք կամ ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այլ խա փան ման մի ջոց, ե թե դա հիմ ված է այլ ի րա վա կան 
հիմ քի, այն է՝ հան ցան քը կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծի և կա լան քի հա մար բա վա-
րար և վե րա բե րե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան վրա4: 

Նա խա դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող մեջ բեր ված դա տա կան ակ տե րի հա մա լիր 
վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ ա ռանց մե ղադ րյա լի մաս նակ ցու թյան նրա վե րա բե րյալ դա-
տաքննու թյան ան ցկա ցում ի նք նին ան հա մա տե ղե լի չէ « 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-
ծով սահ ման ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հետ՝ պայ մա նով, որ հայտ նա բեր վե լու 
կամ ներ կա յա նա լու դեպ քում ան ձն ու նե նա լու է լս ված լի նե լու ի րա վուն քով ե րաշ խա վոր ված 
կրկնա կի դա տաքն նու թյան ի րա վունք: Ը նդ ո րում, այդ ի րա վուն քի ի րաց մա նը զու գա հեռ ան-
ձին ա զա տու թյու նից զր կե լը պար տա դիր պայ ման չէ, սա կայն, այ նու ա մե նայ նիվ, վեր ջի նի 
նկատ մամբ կա րող է ը նտր վել ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված խա փան ման մի ջոց՝ ան-
հրա ժեշ տու թյան և հիմ ա վոր կաս կա ծի ու կա լա նա վոր ման հիմ քե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա-
յու թյան դեպ քում:

 Հե ռա կա վա րույ թին ան դրա դարձ կա տա րել է նաև ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի կո մի-
տեն, ո րը պա տաս խա նա տու է « Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ-
գային խար տի ա»-ով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի մպ լե մեն տա ցի այի հա մար։ 

Այս պես՝ Մա լե կին ը նդ դեմ Ի տա լի այի գոր ծով կո մի տեն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի դա տա-
պար տու մը նրա բա ցա կա յու թյամբ կա րող է հա մա տե ղե լի լի նել ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի հետ մի այն այն դեպ քում, ե թե պե տու թյու նը պատ շաճ կեր պով ծա նու ցել է ան ձին 
իր նկատ մամբ քնն վող գոր ծի և ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րի վե րա բե րյալ։ Պե տու թյու նը չի 
կա րող պար զա պես են թադ րել, որ ան ձի պաշտ պա նը նրան այդ մա սին տե ղե կաց նե լու է։ Ան ձի 
բա ցա կա յու թյամբ նրան դա տա պար տու մը հա մար վում է վեր ջի նի ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի ոտ նա հա րում, ե թե պե տու թյու նը չի ա պա ցու ցում, որ ջա նա սի րա բար կա տա րել է 
ան ձին ծա նու ցե լու իր պար տա կա նու թյու նը։ Ան ձի ի րա վուն քի խախ տու մը կա րող է շտկ ված 
հա մար վել, ե թե պե տու թյու նը վերսկ սում է գոր ծի քն նու թյունն ան ձի հայտն վե լուց հե տո5։ Նույ-
նան ման դի տար կում եր կո մի տեն կա յաց րել է նաև Բել գի այի ա ռն չու թյամբ Մբեն գեն ը նդ դեմ 
Զաի րե ի գոր ծով6։ Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն ա վե լաց րել է, որ ան ձի բա ցա կա յու թյամբ 
վա րույ թը հա մա տե ղե լի է խար տի այի հետ, մի այն ե թե վա րույ թի ըն թաց քում մե ղադ րյա լին 
տր վել են ըն թաց քի վե րա բե րյալ բո լոր ծա նու ցում ե րը, և ա պա հով վել են բո լոր ե րաշ խիք նե րը` 

4 Տե՛ս Sanader v. Croatia, գան գատ թիվ 66408/12, 2015 թվա կա նի փետր վա րի 12, § 87-88,
h t tp s : / / hudoc .echr. coe. i n t / eng#{%22 fu l l t ex t%22 : [%22\%22CASE%20OF%20SANADER%20v.%20
զROATIA\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-151039%22]} 
5 Տե՛ս http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1999.07.15_Maleki_v_Italy.htm 
6 Տե՛ս http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1983.03.25_Mbenge_v_Zaire.htm 
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վեր ջի նի կող մից իր պաշտ պա նու թյու նը պատ շաճ կազ մա կեր պե լու հա մար։ 
ԱՄՆ գե րա գույն դա տա րա նը պար բե րա բար քն նարկ ման ա ռար կա է դարձ րել մե ղադ րյա-

լի բա ցա կա յու թյամբ վեր ջի նին դա տա պար տե լու հար ցը։ Ա ՄՆ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
դաշ նային կա նոն նե րի 43-րդ կա նո նը սահ մա նում է, որ ամ բաս տա նյա լի ներ կա յու թյու նը պար-
տա դիր է դա տա վա րու թյան բո լոր ա ռանց քային փու լե րում։ Մեկ նա բա նե լով այս կա նո նը` Գե-
րա գույն դա տա րա նը Քրոս բին ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի7 գոր ծով հան գել է այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ կա նո նով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
մե ղադ րյա լին դա տա պար տել իր բա ցա կա յու թյամբ, ե րբ վեր ջի նը կա մո վին և գի տակ ցա բար 
հրա ժար վել է վա րույ թին մաս նակ ցե լու իր ի րա վուն քից, չեն տա րած վում այն դեպ քե րի վրա, 
ե րբ մե ղադ րյալն ի սկզ բա նե ներ կա չէ վա րույ թին։ Դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ը նդ հա նուր ի րա-
վուն քը և մինչ այդ ստեղծ ված նա խա դե պե րը, նշել է, որ ը նդ հա նուր ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ 
կա նո նը թույլ չի տա լիս ան ձին դա տա պար տել ա ռանց նրա մաս նակ ցու թյան։ Ա տե նա կալ նե րը 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան լսե լու ան ձի պաշտ պա նու թյու նը։ Այն դեպ քե րում, ե րբ այս 
ի րա վուն քը չի ե րաշ խա վոր վում, դա տավ ճի ռը չի կա րող ի կա տար ած վել։ Լուրջ հան ցանք նե րի 
դեպ քում մե ղադ րյա լի` իր գոր ծի քն նու թյա նը ան ձամբ ներ կա լի նե լու ի րա վունքն ան քակ տե լի 
է, և հրա ժա րում այդ ի րա վուն քից չի թույ լատր վում։ Այն սահ մա նա փակ դեպ քե րում, ե րբ ան ձը 
դա տա պարտ վում է թեթև հան ցա գոր ծու թյան հա մար, և նա կա մո վին ու գի տակ ցա բար հրա-
ժար վում է ներ կա յա նալ դա տա րա նին այն պայ ման նե րում, ե րբ նրա ներ կա յու թյու նը դա տա-
վա րու թյան սկզբ նա կան փու լե րում ա պա հով վել է, դա տա րա նը կա րող է շա րու նա կել գոր ծի 
քն նու թյու նը և հա մա րել, որ մե ղադ րյա լը ներ կա է։ Ներ կա յա նա լուց կա մո վին և գի տակ ցա բար 
հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ յու րա քան չյուր կաս կած մեկ նա բան վում է ի վնաս հրա ժար ման։ 

Ի վեր ջո, դա տա րա նը նշել է, որ կա է ա կան տար բե րու թյուն գոր ծե րի միջև, ե րբ մե ղադրյա-
լը փա խուս տի է դի մում գոր ծը դա տա րա նում քն նե լուց ա ռաջ, և ե րբ փա խուս տը տե ղի է ու նե-
նում գոր ծի դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում։ Ա ռա ջին դեպ քում հե ռա կա վա րույ թի կի րա-
ռու մը ի րա վա չափ չէ, մինչ դեռ ե րկ րորդ դեպ քում այն կա րող է կի րառ վել, ե թե առ կա են մյուս 
նա խա պայ ման նե րը։ 

Չե խի այի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի` հե ռա կա վա րույ թին ա ռնչ վող նոր մե րին գրե թե նույ նա կան կար գա-
վո րում եր այն տար բե րու թյամբ, որ վա րույ թի ըն թաց քում հայտն ված մե ղադ րյա լը կա րող 
է պա հան ջել իր բա ցա կա յու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի կրկ նա կի հե տա զո տում և 
գնա հա տում, ի սկ դա տավ ճի ռը կա յաց վե լուց հե տո հայտն ված ան ձը կա րող է պա հան ջել նոր 
վա րույթ` ակ տը ստա նա լուց 8 օր վա ըն թաց քում8։

Վ րաս տա նի քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 292-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մասն ամ բաս-
տա նյա լին հե ռա կա վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա յաց ված դա տավճ ռի բո ղո քարկ ման հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ան ձը ե րբ է հայտ նա բեր վել կամ 
ներ կա յա ցել՝ ա ռանց կոնկ րետ հիմ քի սահ ման ման9:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ մի ջազ գային ի րա վա կան մո տեց ման հա մա ձայն՝ հե ռա կա 
վա րույ թի կի րա ռու թյան դեպ քում հան ցանք կա տա րած ան ձն ամ բող ջու թյամբ չի զրկ վում իր 
ներ կա յու թյամբ իր վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծի վերս տին քն նու թյան հնա րա վո րու թյու նից, 
մինչ դեռ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյու նը նման ըն թա ցա կարգ հան ցանք 
կա տա րած ան ձի հա մար, ը ստ է ու թյան, չի նա խա տե սում: Այ սինքն՝ ի տար բե րու թյուն մի ջազ-

7 Տե՛ս Crosby v. United States, 506 U.S. 255, 261, 113 S. Ct. 748, 752 (1993)
8 Տե՛ս https://portal.gov.cz/en 
9 Տե՛ս https://www.matsne.gov.ge/ru/document/download/90034/37/ru/pdf 
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գային ի րա վա կան մո տեց ման՝ ՀՀ ներ պե տա կան կար գա վո րում ե րը մե ղադ րյա լի հայտն վե լու 
դեպ քում վեր ջի նի հա մար չեն ե րաշ խա վո րում իր ի սկ մաս նակ ցու թյամբ քրե ա կան գոր ծի կր-
կին քն նու թյու նը (լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը, իր ներ կա յու թյամբ ա պա ցույց նե րի 
հե տա զո տում ու գնա հա տու մը և այլն), բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ հե ռա կա վա րույթ է 
ի րա կա նաց վել նման վա րույ թի կի րա ռու թյու նը բա ցա ռող հիմ քե րից որ ևէ մե կի առ կա յու թյան 
հան գա մանք նե րում:

Ն ման պայ ման նե րում հե ռա կա վա րույ թի կի րա ռում ի նչ պես ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի տար րե րի, այն պես էլ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հա մա տեքս տում, ը ստ 
է ու թյան, սահ մա նա փա կում է ամ բաս տա նյա լի ի րա վունք նե րը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, հարկ է նկա տել, որ հե ռա կա վա րույ թի ներ կայիս կար գա վո րում ե րը 
կա րող է ին ա վե լի քիչ խն դիր ներ ա ռա ջաց նել, ե թե վատ թա րաց նող նոր մի հե տա դարձ կի-
րա ռու թյու նը գտն վեր վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հայե ցո ղու թյան լու սանց քում: Նման 
դա տո ղու թյան հիմ քում ըն կած է այն հան գա ման քը, որ թեև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հիմ ա կան ի րա վունք նե րի խախտ մամբ ձեռք բեր ված կամ 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը խա թա րող ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծում ար գել վում է, 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 105-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ մե ղադ րան-
քի կող մի թույլ տված քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ ման հետ ևան քով 
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը կորց նե լու են թա կա նյու թը պաշտ պա նու թյան կող մի միջ-
նոր դու թյամբ կա րող է թույ լատր վել որ պես ա պա ցույց: Հե ռա կա վա րույ թի վե րա բե րյալ դրույթ-
նե րի հե տա դարձ կի րա ռու թյան հար ցում, սա կայն, նման հնա րա վո րու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ թեև հե ռա կա վա րույ թի նա խա տե սու մը կա րող է շատ դեպ-
քե րում սպա սար կել ար դա րա դա տու թյան շա հե րը, սա կայն դրա հե տա դարձ կի րա ռու մը, 
ա ռեր ևույթ, հնա րա վոր չէ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և քրե ա կան օ րենսդ րու թյան կար գա վո րում-
նե րի հա մա տեքս տում։ Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով նա խա տես ված կար գա վո րում ե րի հնա-
րա վոր թե րու թյուն նե րը` դրանց կի րա ռու մը ներ կայիս խմ բագ րու թյամբ կա րող է ոտ նա հա րել 
մե ղադ րյա լի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը` ա ռն վազն մի ջազ գային պրակ տի կայով 
սահ ման ված չա փա նիշ նե րի տե սան կյու նից։ 

Annotation. In the scopes of the present article, the new regulations of In Absentia criminal proceedings have 
been thoroughly analyzed. The proceedings were discussed in the context of whether the regulating provisions can be 
applied retroactively and whether they are in compliance with a person’s right to a fair trial. After careful consideration 
of domestic and international legal norms and practices, it has been concluded that the provisions regulating in absentia 
proceedings can be viewed as a norm deteriorating the legal status of a person that cannot be given retroactive force. 
Moreover, the present wording of the provisions has been found to be defective and violate the international standards 
and understanding of a person’s right to a fair trial.

Аннотация. В рамках настоящей статьи подробно проанализированы новые правила заочного производства 
по уголовным делам. Судебное разбирательство рассмотрено в контексте того, может ли регулирующим положениям 
придана обратная сила, и соответствуют ли они праву лица на справедливое судебное разбирательство. После 
внимательного изучения отечественных и международных правовых норм и практики сделан вывод о том, что 
положения, регулирующие заочное производство, можно рассматривать как норму, ухудшающую правовое 
положение человека, которой не может быть придана обратная сила. Более того, нынешняя редакция положений 
была признана ущербной и нарушающей международные стандарты и понимание права человека на справедливое 
судебное разбирательство.
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 Բա նա լի բա ռեր – Հե ռա կա վա րույթ, հե տա դարձ ու ժ, ար դար դա տաքն նու թյուն, վատ թա րաց նող նորմ, բո ղո
քար կում, նոր քն նու թյուն:

Keywords: “In absentia” proceedings, retroactive effect, fair trial, norm deteriorating the legal status of a person, 
appeal, new trial.

Ключевые слова: заочное производство; обратная сила; справедливое судебное разбирательство; норма, 
ухудшающая правовое положение человека; обжалование; новое судебное разбирательство.
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«THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AS A BASIC ELEMENT OF THE 
RIGHT TO A FAIR TRIAL»

 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВА 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

 
Ի րա վա գի տու թյան մեջ ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ան ցել է զար գաց ման եր կար պատ-

մու թյուն և ու սում ա սիր վել է ա ռա վե լա պես որ պես քրե ա կան դա տա վա րու թյան սկզբունք: Եվ 
այս հան գա ման քը պա տա հա կան լի նել չի կա րող։ Պատ ճառ նե րից հիմ ա կանն այն է, որ ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծը պատ մա կան իր ամ բողջ զար գա ցում ան ցել է՝ ա ռա վե լա պես 
դի տարկ վե լով որ պես քրե ա կան դա տա վա րու թյան սկզ բունք1:

Ըստ ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ա ռա ջին ան գամ ամ-
րագրվել է 1215 թվա կա նին Ա նգ լի այի «Ա զա տու թյուն նե րի մեծ խար տի այի» 39-րդ հոդ վա ծում2: 
Ա ռա վել ըն դուն ված է այն մո տե ցու մը, որ նշ ված սկզ բուն քի օ րենսդ րա կան ա ռա ջին ը նդ հա-
նուր ձևա կեր պու մը տր վել է 1789 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ին ըն դուն ված « Մար դու և քա ղա-
քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի մա սին» ֆրան սի ա կան հռ չա կագ րի 9-րդ կե տում3: 

Բո լոր դեպ քե րում այս եր կու փաս տաթղ թե րում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կամ դրա 
դրս ևո րում ե րը վե րա բե րել են քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը: Բա ցի դրա նից՝ ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծը Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային մի շարք փաս տաթղ թե-

1 Ղամ բա րյան Ա.Ս., «Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար-
գում», Եր ևան, « Կաի սա» հրատ., 2005, է ջեր 6-7:
2 Խա չատ րյան Մ., «Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան տե սու թյան և պրակ տի կայի հար ցեր», Եր ևան, 1996, էջ 73:
3 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права, т. 2, под ред. Батыра К.И. и Поликарповой Е.В., “Юристь”, 
1996, էջ 86։
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րում նույն պես ձևա կերպ ված է որ պես քրե ա կան դա տա վա րու թյան սկզ բունք4:
 Հատ կան շա կան է, որ ի րա վա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ ան մե ղու թյան կան խա վար-

կա ծի գա ղա փարն ա ռա ջին ան գամ վկա յա կո չել է ա կա նա վոր հրա պա րա կա խոս, ի րա վա գետ 
Չե զա րե Բե կա րի ան։ Վեր ջինս իր « Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և պա տիժ նե րի մա սին» (1764 թ.) 
աշ խա տու թյան մեջ ը նդ գծում է հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած վող ան ձին մե ղադ րե լու ան-
թույ լատ րե լի ու թյան մա սին՝ նշե լով, որ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը կա րող է ա պա ցուց վել մի այն 
դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով։ Ը ստ նրա՝ ան ձը, ո րի մե ղա վո րու թյու նը 
հաս տատ ված չէ օ րի նա կան ու ժ ստա ցած դա տավճ ռով, չպետք է զրկ վի հա սա րա կու թյան հո-
վա նա վո րու թյու նից5։

Ն շենք նաև, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ամ րագր ված է Մար դու ի րա վունք նե րի 
վե րա բե րյալ մի ջազ գային մի շարք փաս տաթղ թե րում (Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կագ րի 11-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 վա ծի 2-րդ մաս)։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 1950 
թվա կա նի Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
ոք, ով մե ղադր վում է քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ, հա մար վում է ան մեղ, քա
նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քին հա մա պա տաս խան։ 

« Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի» 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քրե ա
կան հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի հա մար վե լու ան
մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ ը ստ օ րեն քի՝ հրա պա րա կային դա
տաքն նու թյամբ: Նմա նօ րի նակ նորմ նա խա տես ված է « Քա ղա քա ցի ա կան կամ քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում. «Ք րե ա կան 
հան ցա գոր ծու թյան մեջ յու րա քան չյուր մե ղադր վող ի րա վունք ու նի հա մար վե լու ան մեղ, քա նի 
դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով»։ 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 1950 
թվա կա նի Եվ րո պա կան հա մա ձայ նագ րի (Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ոք, ով մե ղադր վում է քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ, հա մար վում 
է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քին հա մա պա տաս խան: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը Բար բե րան, Մե սե գեն և Ջա բար դոն 
ը նդ դեմ Իս պա նի այի գոր ծով վճ ռում, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հար ցին ան դրա դառ-
նա լիս, ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ. «(...) 6րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը 
սահ մա նում է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը: Այն պա հան ջում է, ի թիվս այ լոց, 
որ ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս դա տա րա նի ան դամ ե րը չպետք է ու նե նան 
կան խա կալ կար ծիք առ այն, որ մե ղադ րյա լը կա տա րել է մեղ սագր վող ա րար քը, ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի մե ղադ րան քի կող մը, և ցան կա ցած կաս կած պետք է մեկ
նա բան վի հօ գուտ մե ղադ րյա լի»6: 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի պա-
հանջ ներն իր ար տա ցո լում են ստա ցել տար բեր տա րի նե րին փո փոխ ված ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյու նում և քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում։ 

1995 թվա կա նի հու լի սի 5-ին հան րաք վե ով ըն դուն ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 41-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա 

4 Տե՛ս Вилкова, Т. Ю.,  Принцип презумпции невиновности: история, современность, перспективы: монография / Т. 
Ю. Вилкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018, էջ 11:
5 Տե՛ս “On Crimes and Punishments” (1764) C. Baccaria. Available at: http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/crimpun.
pdf:
6 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 6-ի թիվ 10590/83 վճի ռի 77-րդ կե տը:
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մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
մեջ ևս ամ րագր վել է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը։ Ը ստ 2005 թվա կա նի փո փո-
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի՝ հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վո ղը 
հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով՝ դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով։

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մեղքն 
ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով` դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա-
տավճռով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող օ րենսդ րու թյու նում ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծը շա րու նակ վում է դիտ վել որ պես քրե ա կան դա տա վա րու թյան ճյու ղային սկզ բունք, քա նի 
որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ը նդ հա նուր ձևա կեր պու մը, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նից բա-
ցի, ամ րագր ված է մի այն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում: 

1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ-
վա ծը վե րա բե րում է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քին։ Հի շյալ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում նշ ված է. « Հան ցա գոր ծու թյան հա մար կաս կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան
մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար
գով` դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով»։ 

Ներ կա յումս ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը՝ որ պես քրե ա կան դա տա վա րու թյան հիմ ա-
րար սկզ բունք և սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք, հա մար վում է ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի ան բա ժան բա ղադ րա տար րը, և, ը ստ է ու թյան, գոր ծում է քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
բո լոր փու լե րում՝ մինչև դա տա րա նի դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը։ 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բունքն այն ար ժեք նե րից է, ո րը կոչ ված է ա պա հո վե լու 
քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում կաս կա ծյա լի և մե ղադ րյա լի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյու նը։ 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի վե րա բե րյալ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րում, ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան մեջ, ի նչ պես նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագր ված 
ձևա կեր պում ե րը թեև բո վան դա կային ա ռու մով նույ նա կան են, սա կայն գա ղա փա րա կան 
ի մաս տով՝ ի րա վաըն կալ ման տե սա կե տից տար բեր վում ե ն։ 

Մաս նա վո րա պես, նկա տենք, որ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րում ան մե ղու թյան կան խա-
վար կա ծի գա ղա փա րը հիմ ա կա նում կապ վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան ձի մե-
ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված լի նե լու հան գա ման քի հետ, մինչ դեռ ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ 
խորհր դային ի րա վուն քից դեռ ժա ռանգ վել է և քա րա ցած է այն մո տե ցու մը, որ ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի քրե ա դա տա վա րա կան սկզ բուն քը կապ վում է դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տով ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հռ չա կե լու հետ։ 

Ըստ է ու թյան, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի վե րա բե րյալ վե րը թվարկ ված օ րի նակ նե րի 
միջև է ա կան բո վան դա կային տար բե րու թյուն չկա, քա նի որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը 
(սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված ե րաշ խիք է) հռ չակ ված է որ պես՝ ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ։ 

2022 թվա կա նի հու լի սի 1-ից ու ժի մեջ մտ նող քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում՝ 
17-րդ հոդ վա ծում, օ րենս դի րը ամ րագ րել է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը ա ռա վել 
լայն ձևա կերպ մամբ՝ հաշ վի առ նե լով նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
մի շարք դա տա կան ակ տե րով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը։ Ը ստ վկա յա կոչ-
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ված 17-րդ հոդ վա ծի՝ օ րենս դի րը ա պա ցուց ված ան մե ղու թյու նը հա վա սա րա զոր է դի տար կել 
չա պա ցուց ված մե ղա վո րու թյա նը։ 

Չ նա յած սրան՝ այս սկզ բունքն ա ռանձ նա նում է այն պի սի կար ևոր հատ կա նիշ նե րով ի նչ-
պի սիք են, օ րի նակ, մե ղադ րյա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել իր ան մե ղու թյու նը կամ քրե ա-
կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ին ցույց տալ որ ևէ ա ջակ ցու թյուն, մե ղադ րյա լի ան մե-
ղու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող դր վել նաև նրա պաշտ պա նի, օ րի նա-
կան ներ կա յա ցուց չի, գույ քային պա տաս խա նո ղի և նրա ներ կա յա ցուց չի վրա, մե ղադ րան քի 
ա պա ցուց ման և ի պաշտ պա նու թյուն մե ղադ րյա լի բեր ված փաս տարկ նե րի հերք ման պար տա-
կա նու թյու նը հան րային քրե ա կան հե տապնդ ման դեպ քում կրում է դա տա խա զը, ի սկ մինչ-
դա տա կան վա րույ թում` նաև քն նի չը, ի սկ մաս նա վոր քրե ա կան հե տապնդ ման դեպ քում այդ 
պար տա կա նու թյու նը կրում են տու ժո ղը և նրա ներ կա յա ցու ցի չը: Մե ղադ րանքն ա պա ցուց ված 
լի նե լու վե րա բե րյալ բո լոր ող ջա միտ կաս կած նե րը, ո րոնք չեն փա րատ վել սույն օ րենսգր քի 
դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում, մեկ-
նա բան վում են հօ գուտ մե ղադ րյա լի: 

Այս հատ կա նիշ ներն ու ղ ղա կի ամ րագր ված է ին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1995 թվա կա նի 
և 2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյու նում, ո րոնք այս սկզ բուն քը դարձ նում են ա ռա վել ամ բող ջա-
կան։ Ի տար բե րու թյուն վե րը նշ վա ծի՝ 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին ըն դուն ված ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծում՝ այս սկզ բուն քը ստա ցավ հետ ևյալ կար գա վո րու մը՝ « Հան-
ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մեղքն ա պա ցուց-
ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով»։ 

Նշ ված սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու մից չե զո քաց վե ցին ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծի սահ մա նադ րաի րա վա կան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ են թադ րյալ մե ղադր վող ան ձի՝ իր պաշտ պա նու թյու նը կա ռու ցե լու հիմ ա սյուն ներն է ին, 
ին չի ար դյուն քում նա հան ջեց ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հա մա կար գային գա ղա փա րը՝ 
հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վո ղի կող մից ան հիմ մե ղադ րանք նե րից պաշտ պան վե լը։

 Հայ ի րա վա գետ նե րի մի խումբ գտ նում է, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը մե ղադ րյա լի 
օբյեկ տիվ կար գա վի ճակն է, ին չը են թադ րում է՝ 

•	 անձն ան մեղ է հա մար վում պե տու թյան կող մից, չնա յած առ կա են նրա կող մից հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րե լու կաս կած ներ, կամ նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել,

•	  մինչև դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը՝ ան ձին ան մեղ հա մա րե լու պար տա կա-
նու թյու նը կախ ված չէ կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու թյան վե րա բե րյալ քրե ա կան 
վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ ի կար ծի քից կամ ներ քին հա մոզ մուն քից,

•	  դա տա վորն իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս չպետք է ել նի այն հա մոզ մուն քից, 
որ մե ղադ րյա լը կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն,

•	  հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վե լու կա պակ ցու թյամբ ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փա կում ե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող նպա տակ նե րին։ Նման սահ մա նա-
փա կում ե րը չեն կա րող լի ար ժեք լի նել քրե ա կան պատ ժին7։

 Սույն հոդ վա ծում ցան կա նում ե նք ան դրա դառ նալ նաև այն հար ցին, որ թեև ՀՀ օ րենսդ րու-
թյամբ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը ա ռա վե լա պես կապ ված է դա տա րա նի օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հետ, սա կայն մինչ դա տա կան քրե ա կան վա րույ թի 
ժա մա նակ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լը ևս ան շե ղո րեն կապ ված է ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի է ա կան բա ղադ րիչ հան դի սա ցող « մե ղադ րանքն ա պա ցուց ված 
լի նե լու վե րա բե րյալ բո լոր ող ջա միտ կաս կած նե րը, ո րոնք չեն փա րատ վել սույն օ րենսգր քի 

7 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ։ Ը նդ հա նուր խմբ.՝ Գ. Հա րու-
թյու նյա նի, Ա. Վա ղար շյա նի, Եր ևան, «Ի րա վունք», 2010, էջ 254։
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դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում, մեկ
նա բան վում են հօ գուտ մե ղադ րյա լի» օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված հիմ ա րար ի րա վուն քի հետ։ 

2022 թվա կա նին ու ժի մեջ մտ նող ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ-
վա ծում ամ րագր ված է քրե ա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի սպա ռիչ դեպ քե-
րը։ Նշ ված հոդ վա ծի 1-9-րդ կե տե րով նա խա տես ված հան գա մանք նե րը ռե ա բի լի տաց նող ե ն։ 

Այլ կերպ ա սած՝ ար դա րաց ված մե ղադ րյա լին ՀՀ օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան 
տր վե լու է հա տու ցում, ի նչ պես նաև նրա ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում։ Աս վա ծը վկա յում է 
այն մա սին, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ան ձին պաշտ պա նում է ոչ թե քրե ա կան հե-
տապնդ ման այն հիմ քից, ո րը կաս կած է հա րու ցում ան ձի` կոնկ րետ են թադ րյալ հան ցա գոր-
ծու թյա նը մաս նա կից լի նե լու մա սով, այլ այն պի սի քրե ա դա տա վա րա կան ո րո շում ե րից կամ 
դրան ցում ար տա ցոլ ված այն պի սի խնդ րա հա րույց ձևա կեր պում ե րից, որ պի սի պայ ման նե րը 
հնա րա վո րու թյուն կտան կաս կա ծի տակ դնել ան ձի ար դա րա ցու մը կամ ան մե ղու թյու նը։ 

Թե պետ նոր է ըն դուն վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը և ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կային հար կա վոր է ժա մա նակ քրե ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան խն դիր նե րը 
վեր հա նե լու հա մար, սա կայն նկա տենք, որ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի իմ պե րա-
տիվ պա հան ջի հա մա ձայն՝ ար դա րաց ված մե ղադ րյա լին, ՀՀ օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս-
խան, տր վե լու է հա տու ցում, ի նչ պես նաև նրա ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում։ 

Այ դու հան դերձ, քրե ա դա տա վա րա կան նոր օ րենսդ րու թյու նը ար դա րաց վա ծին ոչ մի այն 
պաշտ պա նում է նրա նկատ մամբ ոչ ի րա վա չափ ո րո շում ե րից, այլև հենց քրե ա կան հե-
տապնդու մը դա դա րեց նե լու ո րոշ ման մեջ այն պի սի խնդ րա հա րույց ձևա կեր պում ե րի հան դի-
պե լուց, ո րոնք կա րող են կաս կա ծի տակ դնել նրա ան մե ղու թյու նը։ 

Մաս նա վո րա պես, 2022 թվա կա նին ու ժի մեջ մտ նող ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն. « Սույն օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-9-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով քրե ա կան հե տապն դում չհա րու ցե լիս կամ 
այն դա դա րեց նե լիս ո րոշ ման մեջ չպետք է տր վեն այն պի սի ձևա կեր պում եր, ո րոնք կաս կա ծի 
տակ են դնում ան ձի ան մե ղու թյու նը:»։ 

Ն մա նօ րի նակ կար գա վո րում նա խա տես վել էր նաև 1999 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 261-րդ հոդ վա ծում, ո րի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` օ րենսգր քի 
35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ կե տե րով և 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան գա մանք նե րի 
առ կա յու թյամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լիս չի թույ լատր վում ո րոշ ման մեջ տալ 
ձևա կեր պում եր, ո րոնք կաս կա ծի տակ կդ նեն այն ան ձի ան մե ղու թյու նը, ո րի նկատ մամբ 
քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է ։

 Հա մա կար գային վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 
վե րը հի շա տակ ված հոդ ված նե րը, հան գում ե նք եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը նա-
խա տե սում է պաշտ պա նու թյուն այն դա տա վա րա կան ակ տե րի դեմ, ո րոնք խնդ րա հա րույց 
ձևա կեր պում ե րի հիմ քով կա րող են կաս կա ծի տակ առ նել ան ձի ար դա րա ցու մը կամ ան մե-
ղու թյու նը, ու ս տի տվյալ պա րա գա յում, գտ նում ե նք, որ չի կա րող նա հան ջել ան ձի ան մե ղու-
թյան կան խա վար կա ծը։ 

Դ րա նից բա ցի, հարկ է ան դրա դառ նալ նաև փաս տե րի կան խա վար կած նե րին, մաս նա-
վո րա պես, նոր քրե ա դա տա վա րա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ ե թե քրե ա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում հա կա ռա կը չի ա պա ցուց վում, ա պա ա պա ցուց ված է հա մար վում փաս տը, ո րը 
մե ղադ րյա լին հայտ նի է կամ պետք է հայտ նի լի ներ՝ որ պես նրա բա ցա ռիկ ի րա զե կու թյան 
հան գա մանք: 

Այս նորմ, ը ստ է ու թյան, ա պա ցուց ման բե ռը տե ղա փո խում է պաշտ պա նու թյան կող մի 
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վրա՝ ի նչ-որ կերպ նաև բա ցա ռու թյուն սահ մա նե լով ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծից։ Քրե-
ա կան գոր ծի շր ջա նա կում ան մեղ հա մար վե լու ան ձի ի րա վուն քը և նրան ներ կա յաց ված մե-
ղադրան քի ա պա ցուց ման բե ռը կրե լու դա տա խա զու թյան հա մար սահ ման ված պա հան ջը 
բա ցար ձակ չեն, քա նի որ քրե ա կան ի րա վուն քի ցան կա ցած հա մա կար գում գոր ծում են փաս-
տի կամ ի րա վուն քի կան խա վար կած ներ, ո րոնք Կոն վեն ցի ան սկզ բուն քո րեն չի ար գե լում8։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով պե տու թյուն նե րից պա հան ջում է այդ կան խա-
վար կած նե րը սահ մա նա փա կել ող ջա միտ շր ջա նա կով, ո րում հաշ վի կառն վի խնդ րի կար ևո-
րու թյու նը պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար և պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք ներն ա պա-
հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը9։

 Բա ցի այդ, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը որ պես՝ ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա րար 
բա ղադ րա տարր, նոր քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում մե ղադ րյա լին շնոր հել է այն-
պի սի հիմ ա րար ի րա վունք նե րով, ի նչ պի սիք ե ն՝ պաշտ պա նու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ո րո շում-
նե րից, ի նչ պես նաև քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու ո րոշ ման մեջ այն պի սի խնդ րա-
հա րույց ձևա կեր պում ե րի հան դի պե լուց, ո րոնք կա րող են կաս կա ծի տակ դնել նրա ան մե ղու-
թյու նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ար ժա նի ե նք հա մա րում շեշ տել, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
քրե ա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տը մե ղադ րյա լին շնոր հում է նաև հա տու ցում ստա նա լու և 
իր ի րա վունք նե րի վե րա կանգն մանն ու ղղ ված ե րաշ խիք նե րը։

Annotation. Scientific article by M.A. Aharonyan is devoted to one of the institutions of the criminal procedure, 
namely the presumption of innocence. Particular importance to this work provides the fact that the author considered 
the presumption of innocence in the light of the right to a fair trial, also in the scientific article is paid special attention to 
the historical formation, development of the presumption of innocence, the problems of its implementation in now days.

Аннотация. Данная научная статья посвящена одному из институтов уголовного процесса, а именно: 
презумпции невиновности. Особое значение данной работе придает то обстоятельство, что нами рассмотрена 
презумпция невиновности в свете права на справедливое судебное разбирательство, а также особое внимание 
уделяется историческому становлению, развитию презумпции невиновности, а также проблемам ее применения в 
наши дни.

 Բա նա լի բա ռեր - ան մե ղու թյուն, կան խա վար կած, սկզ բունք, ա պա ցույց, ա պա ցու ցում, փաս տեր, պաշտ պա
նու թյուն։

Keywords: innocence, presumption, principle, evidence, provident, facts, defense.
Ключевые слова: невиновность, презумпция, принцип, доказательство, доказывание, факты, защита. 
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ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

THE METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TEACHING OF 
THE OPERATIVE-SEARCH ACTIVITIES

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОРАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դուն մամբ ու սում-
նա կան ծրագ րե րում նե րառ վեց «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան հի մունք ներ» 
ա ռար կան, ին չը հիմք ծա ռայեց դա սա վանդ վող թե մա ներն ա ռանձ նաց նե լու և մշա կե լու, վեր-
ջին նե րիս ծա վա լը և հեր թա կա նու թյու նը, դա սա ժա մե րի քա նա կը, ու սում ա կան պա րապ-
մունք նե րի տե սակ նե րը ո րո շե լու հա մար։ Այս ա ռու մով չա փա զանց կար ևոր է ա ռա ջին հեր թին 
լի ո վին տի րա պե տել ու սում ա կան նյու թին և ա նընդ մեջ կա տա րե լա գոր ծել սե փա կան գի տե-
լիք նե րը։ Ան կաս կած, այդ ա մենն ու նի ա ռանց քային նշա նա կու թյուն, բայց բա վա րար չէ գի տե-
լիք նե րը սո վո րող նե րին փո խան ցե լու հա մար։
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 Դա սա վանդ ման մե թո դա բա նա կան հնարք ներն օգ տա գործ վում են ու սում ա կան ամ բողջ 
գոր ծըն թա ցի, այդ թվում՝ ա ռար կա յա կան նկա րագ րի մշակ ման ըն թաց քում։ Ա ռար կա յա կան 
նկա րագ րով նա խա տես ված թե մա նե րը և հար ցե րը շա րադր վում են ո րո շա կի հեր թա կա նու-
թյամբ։ Ի դեպ, յու րա քան չյուր թե մա կամ հարց պայ մա նա վոր ված է նախ կի նի ի մա ցու թյամբ։ 
Տվյալ հա մա տեքս տում տե ղին են գի տա կան ղե կա վա րիս, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե-
րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ա. Ս. 
Պոդ շի բյա կի նի խոս քերն այն մա սին, որ կր թու թյան հա մա կարգ վա ծու թյանն ան հրա ժեշտ է 
հաս նել տրա մա բա նա կան հս տակ կա ռուց վածք ու նե ցող ու սում ա կան ծրագ րի մի ջո ցով1։ Այս-
պես, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ա ռար կայի շր ջա նա կում ա ռա ջին հեր թին 
ներ կա յաց վում են օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան հաս կա ցու թյու նը, խն դիր նե-
րը և նպա տակ նե րը, սկզ բունք նե րը, ի րա վա կան հիմ քե րը, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րը, հա մա գոր ծակ ցու թյան աշ խա տանք նե րը, այ նու-
հետև մի այն՝ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը։ Վեր ջին նե րիս մա սով տր վում է 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյու նը, ո րից հե տո ա ռանձ-
նաց վում են օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի տե սակ նե րը, ան ցկաց ման հիմ քե-
րը և պայ ման նե րը։ 

Որ պես կր թա կան գոր ծըն թա ցի հիմ ա կան օ ղակ՝ դա սա խո սու թյու նը ձեռք է բե րում 
ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն։ Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյա նը նվիր ված հայ-
րե նա կան գրա կա նու թյան սա կա վու թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ հա ճախ ու սում ա սիր վում են 
խորհր դային և ժա մա նա կա կից ռու սաս տա նյան աղ բյուր նե րը, բայց ան թույ լատ րե լի է ա ռանց 
վե րա պա հում ե րի այդ գի տե լիք ներն ու ղ ղա կի ո րեն փո խան ցել ու նկն դիր նե րին։ Ա նհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, հա մա պա տաս խա նեց նել ՀՀ օ րենսդ րու թյա-
նը, հա մադ րել տե ղա կան պայ ման նե րի հետ և այդ ա մե նից հե տո մի այն ձևա վոր ված ու սում-
նա կան նյու թը ներդ նել շր ջա նա ռու թյան մեջ։

 Գի տե լիք նե րը փո խան ցե լիս ու շադ րու թյուն է դարձ վում հա րա կից ո լորտ նե րի այն դրույթ-
նե րի վրա, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում են օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե-
ու թյա նը։ Ա ռար կա նե րի փո խա դարձ կա պը պայ ման է գի տու թյան զար գաց ման հա մար։ Դրա-
նով է բա ցատր վում այն հան գա ման քը, որ դա սա խո սու թյան ըն թաց քում ան դրա դարձ է կա-
տար վում այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րին և հատ կա պես ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րեն քին։ Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի օ րի նա կով փոր ձենք ար ձա նագրել 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյամբ բա ցա հայտ ված տար բեր մո տե ցում ե րը։ Այս պես, ը ստ 
«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի, դա տա րա նի թույլտ վու-
թյամբ կա րող են ան ցկաց վել ար տա քին դի տու մը, ներ քին դի տու մը, նա մա կագ րու թյան, փոս-
տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի վե րահս կու մը, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե-
րի վե րահս կու մը, ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հո վու մը և ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի գաղտ նի վե րահս կու մը, կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կու մը։ 
Թե պետ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է՝ դա տա րա նի ո րոշ-
մամբ ան ցկաց վող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի տե սակ նե րը սահ ման վում 
են «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» օ րեն քով, այ նու հան դերձ, նշ վում 
է, որ դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա տար վում են քա ղա քա ցի նե րի նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո-
սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի գաղտ նի ու թյան 

1 Տե՛ս Подшибякин А. С., О проблемах юридического образования (мнимых и реальных) // Юридическое образование 
и наука. 2008. № 4. – էջ 38։
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ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մանն ա ռնչ վող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը2։ 
Ունկն դիր նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վիր վում է նաև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա-

ռում ե րի ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գային ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա։ Այս-
պես, դա տա րա նի թույլտ վու թյու նը պա հան ջող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
ան ցկաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է օ պե րա տիվ ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի ո րո շու մը և 
միջ նոր դու թյու նը։ Այս փաս տաթղ թե րը քրե ա դա տա վա րա կան կար գով դա տա րան է ներ կա-
յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ ի ղե կա վա րը3: 
Սա կայն այլ բա նի մա սին է վկա յում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 284 հոդ վա ծի 
3-րդ մա սը՝ ան ձանց նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե-
ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող մի ջո ցա ռում-
նե րը թույ լատ րե լու հա մար հիմք է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նող մարմ ի ղե կա վա րի պատ ճա ռա բան ված ո րո շու մը, ո րը պա րու նա կում է միջ նոր դու թյուն: 
Այդ նյու թե րը դա տա րան է ներ կա յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մարմ ի ղե կա վա րը կամ նրա տե ղա կա լը:

 Պար զա բան ման են են թա կա նաև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ան ց-
կաց ման ժամ կետ նե րը, ին չը բա ցատր վում է վեր ջին նե րիս վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր մո տեց ման 
բա ցա կա յու թյամբ։ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 
հոդ վածն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ան ցկաց ման ժամ կե տը սահ մա նում 
է 2 ա միս, ո րը կա րող է եր կա րաձգ վել։ Մի ա ժա մա նակ դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ ան ցկաց-
վող մի ջո ցա ռում ե րի, բա ցա ռու թյամբ կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կու մը, 
ը նդ հա նուր ժամ կե տը չպետք է գե րա զան ցի 12 ա մի սը։ Ի նչ վե րա բե րում է քրե ա դա տա վա-
րա կան նոր մե րին, ա պա այս մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման գոր ծո ղու-
թյան ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը 6 ա միս է, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ։ Հետ ևա բար, կա րե լի 
է են թադ րել, որ վեր ջին ներս կա րող են ա վե լի եր կա րա ժամ կետ լի նել։ Եվ այս տեղ առ կա է 
նշ ված մի ջո ցա ռում ե րի եր կա րաձգ ման հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն ամ րագր ված չէ դրանց 
ան ցկաց ման ը նդ հա նուր ժամ կե տը4։

Քն նար կե լով նման ան ճշ տու թյուն նե րը դա սա խո սը դրանց վե րա բե րյալ պետք է ար տա-
հայ տի իր սե փա կան տե սա կե տը։ Ներ կա յումս կա րող են հի շա տակ վել նաև ՀՀ քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի դրույթ նե րը։ Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ 
ան ցկաց վող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը վե րած վում են գաղտ նի քնն չա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Դրանց ժամ կե տը սահ ման վում է 3 ա միս, ի սկ ը նդ հա նու րը՝ չպետք 
է գե րա զան ցի 12 ա մի սը5։ Այ նու հան դերձ, վերջ նա կան պատ կեր կձ ևա վոր վի «Օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ նոր օ րեն քի ըն դուն մամբ։ Զու գա հեռ տր վում են 
նաև պրակ տիկ փոր ձով ձեռք բեր ված գի տե լիք ներ՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան կի րա ռա կան ու ղղ վա ծու թյու նը։ 

Ու սում ա կան նյութն ա վե լի մատ չե լի դարձ նե լու հա մար նպա տա կա հար մար է օգ տա-
գոր ծել սխե մա ներ և գծագ րեր։ Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման 
անցկաց ման հիմք է օ պե րա տիվ ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի ո րո շու մը։ Վեր ջի նիս ըն դու-
նու մը պա հան ջում է ո րո շա կի փաս տաթղ թեր։ Այդ ա մե նը ցու ցադր ված է հետ ևյալ սխե մա յում։

2 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության 281-րդ հոդվածը։
3 Տե՛ս «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը։
4 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 284-րդ հոդվածի 7-րդ մասը։
5 ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքն ուժի մեջ կմտնի 01.07.2022 թվականին։ Տե՛ս նշված օրենսգրքի 
241-րդ հոդվածը, 243-րդ հոդվածի 5-րդ մասը։
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Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ ո րոշ ման հիմ քե րը

 Հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կում ան ցկաց նե լու ըն թա ցա կար գը և ի րա-
վա սու թյուն ու նե ցող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մար մին նե րը պատ կեր ված 
են ստորև ներ կա յաց ված սխե մա յում։ Նկա տենք նաև, որ այն կա րող է փո փո խու թյուն նե րի են-
թարկ վել և այլ տեսք ու նե նալ ՀՀ ոս տի կա նու թյան օ պե րա տիվ-տեխ նի կա կան ստո րա բա ժան-
ման ղե կա վա րին նշա նա կե լու հա ջորդ օ րը6։ 

Հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահսկ ման ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գը և 
ի րա վա սու թյուն ու նե ցող օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մար մին նե րը

 
* Հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել ա հա բեկ չու թյան կա տար մա նը, ՀՀ պե տա կան, ռազ մա կան կամ բնա պահ

պա նա կան ան վտան գու թյա նը սպառ նա ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի։

 Դա սա խո սու թյան հիմ ա կան և եզ րա փա կիչ փու լե րում ա ռա ջադր ված հար ցե րին տր վում 
են պա տաս խան ներ։ Դա սա խո սը կա րող է ու ղ ղոր դել սո վո րող նե րին, թար մաց նել նրանց հի-
շո ղու թյու նը՝ պա տաս խանն ի նք նու րույն գտ նե լու հա մար։ Բայց ան թույ լատ րե լի է հար ցին հա-

6 Տե՛ս «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
№ ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը։
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կա դարձ հար ցով պա տաս խա նել՝ չգի տե՞ք, որ սո վո րե իք, կի մա նայիք, կամ շե ղել ու ղ ղու թյու նը, 
տալ ոչ հս տակ պա տաս խան՝ ա նա վարտ թող նե լով քն նար կու մը և քո ղար կե լով սե փա կան, 
մեղմ ա սած, բաց թո ղում ե րը։ Նման կար գի եր ևույթ նե րը կաշ կան դում են սո վո րող նե րին, 
նպաս տում ա ռար կայի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան կորս տին, ու սում ա կան պա րապ մուն քը 
վե րա ծում մի ա կող մա նի գոր ծըն թա ցի և, ի վեր ջո, հան գեց նում կր թու թյան ո րա կի ան կմա-
նը7։ Ան կաս կած կա րող են ա ռա ջա նալ հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա նե լու հա մար պա հանջ-
վի ա ռանձ նա կի ու սում ա սի րու թյուն։ Ե թե տվյալ պա հին բա ցա կա յում է հնա րա վո րու թյու նը, 
ա պա այդ հար ցե րին պետք է ան դրա դառ նալ այլ դա սա ժա մե րին։

 Դա սա խո սի մարդ կային և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը, փո խան ցած գի տե լիք նե րը, բա րի 
մաղ թանք նե րը, շփ ման ձևե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն են գոր ծում սո վո րող նե րի վրա։ Սա-
կայն հե տա գա պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան բաց թո ղում ե րը նույն պես կա րող են հան դի սա նալ 
որ պես դա սա խո սի աշ խա տան քի ար դյունք։ Եվ այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է հս տակ տար բե-
րա կել ի րա կան գի տե լիք նե րը և ու նկն դիր նե րի ա ռջև դրանք ու նե նա լու կեղծ տպա վո րու թյուն 
ստեղ ծե լը։ Հան գա մանք նե րի բեր մամբ այդ դեպ քե րը հնա րա վոր է ու շ բա ցա հայտ վեն, սա-
կայն, միև նույն է, ժա մա նակն ա մեն ի նչ կար գա վո րում է ։

Annotation. The main objective of higher education is the training of professionals with applied knowledge. It’s 
especially important in terms of the protection of rights and freedoms of the person, social and state security. Although 
the crisis of Law education can be explained with several profound reasons, however the studying of the methodological 
characteristics is aimed to improve the educational process. The knowledge of the letters allows to organize and conduct 
lectures, seminars, workshops, trainings, consultations, tests and exercises in a more efficient way, to guide educational 
and pre-graduation practices, and to have an educational effect on attendees.

Аннотация. Подготовка профессиональных кадров, имеющих практическую направленность, является 
основной задачей вузовского образования. Сказанное приобретает особую актуальность в сфере защиты прав 
и свобод личности, общественной и государственной безопасности. И хотя кризис высшего юридического 
образования объясняется рядом причин, тем не менее изучение особенностей методики преподавания направлено 
на совершенствование учебного процесса. Их знание позволяет более эффективно осуществлять подготовку и 
проведение лекций, семинарских и практических занятий, консультаций, зачётов и экзаменов, руководить учебной 
и итоговой практикой, оказывать воспитательное воздействие на слушателей.

 Բա նա լի բա ռեր  օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն, դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյուն, կր թա
կան գոր ծըն թաց, ու սում ա կան պա րապ մունք։

Keywords: operativesearch activities, teaching methodology, educational process, training.
Ключевые слова: оперативноразыскная деятельность, методика преподавания, учебный процесс, 

учебное занятие.
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Е. Н., Мониторинг качества высшего профессионального образования в системе МВД России с использованием 
рейтинговых технологий, Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Краснодар, 
2014, – էջ 118-121։
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8 ապ րի լի 2022 թվա կան                                                                          ք.Եր ևան

դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նու թյան առ նե լով նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ-
քով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 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 (այ-

սու հետ՝ նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավճ ռով Վահ-
րամ Ֆի ո դո րի Մկո յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով և նրա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում՝ 6 (վեց) ա միս ժամ-
կե տով՝ տրանս պոր տային մի ջոց ներ վա րե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ 2 (եր կու) տա րի ժամ կե-
տով: Վճռվել է նաև տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ Ֆեր դի նանտ Նի կո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա-
զա րյա նի ներ կա յաց րած քա ղա քա ցի ա կան հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն և պա տաս խա-
նող « Ռոս գոսստ րախ Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ից բռ նա գան ձել 5.033.376 ՀՀ դրամ, ո րից 1.776.000 
ՀՀ դրա մը՝ որ պես ավ տո մե քե նային պատ ճառ ված վնա սի, ի սկ 3.257.376 ՀՀ դրա մը՝ տու ժող 
Ա րտյոմ Ֆեր դի նան տի Նի կո յա նի ա ռող ջու թյան վե րա կանգն մանն ու ղղ ված ծախ սե րի հա տու-
ցում: Հայ ցի մա ցած մա սը թողն վել է ա ռանց քն նու թյան:

2. Վե րոն շյալ դա տավճ ռի դեմ ամ բաս տա նյալ Վ.Մ կո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան 
ար դյուն քում, ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ նաև` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րոշ մամբ քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել է և Վ.Մ կո յա-
նի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց րել՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով: Տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ Ֆեր դի-
նանտ Նի կո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա զա րյա նի կող մից ներ կա յաց ված քա ղա քա ցի ա կան 
հայ ցը թողն վել է ա ռանց քն նու թյան:

3. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րո հի շյալ ո րոշ ման դեմ՝ քա ղա քա ցի ա կան հայ ցի մա սով, 
տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ Ֆեր դի նանտ Նի կո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա.Ղա զա րյա նի վճ ռա բեկ բո-
ղո քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 24-ի ո րոշ մամբ վա րույթ ըն դու նե լը մերժ-
վել է ։
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4. Տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ներ կա յա ցու ցիչ Վ.Էլ բա կյա նի կող մից ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զին հաս ցե ագր ված հա ղորդ ման հի ման վրա` առ այն, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ 2017 թվա կա նի ապ-
րի լի 5-ին, տու ժող Ա րտյոմ Նի կո յա նը մա հա ցել է, Ա րա գա ծոտ նի մար զի դա տա խա զու թյան 
դա տա խազ Վ.Ղա զա րյա նի՝ 2017 թվա կա նի օ գոս տո սի 18-ի ո րոշ մամբ, նոր եր ևան ե կած հան-
գա ման քի հետ ևան քով հա րուց վել է վա րույթ, ո րով քն նու թյու նը հանձ նա րար վել է ՀՀ քնն չա-
կան կո մի տե ի Ա րա գա ծոտ նի մար զային քնն չա կան վար չու թյա նը:

5. Ա րտյոմ Նի կո յա նի մահ վան վե րա բե րյալ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի քն նու թյան 
ար դյունք նե րով Ա րա գա ծոտ նի մար զի դա տա խա զու թյան ա վագ դա տա խազ Վ.Մել քո նյա նի 
կող մից 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ին կազմ ված եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա ՀՀ գլ խա-
վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նը 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ին ներ կա յաց րել 
է վճ ռա բեկ բո ղոք՝ խնդ րե լով նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով Ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավ ճի ռը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա-
կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րո շու մը բե կա նել և գործն ու ղար կել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ նոր 
քն նու թյան։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26-ի ո րոշ մամբ հա րուց վել է դա-
տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույթ և ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նի 
վճ ռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 3-ին 
ո րո շում է կա յաց րել վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյու նը դա տա կան նիս տում ի րա կա նաց նե լու մա-
սին։ 

6. Վճ ռա բեկ դա տա րան դի մում է ներ կա յաց րել Վահ րամ Մկո յա նը՝ խնդ րե լով իր նկատ-
մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել` քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով: 

7. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 26-ին ո րո շում է կա յաց րել ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան (այ սու հետ՝ նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րան) դի մե լու մա սին։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2022 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի թիվ ՍԴԱՈ-10 աշ խա տա-
կար գային ո րոշ մամբ «ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի մու մի հի ման վրա` ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս-
խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ» գոր ծի քն նու թյու նը մերժ վել է:

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

8. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավճ ռով Վահ րամ Մկո-
յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով այն ա րար-
քի հա մար, որ նա «2014 թվա կա նի հու նի սի 18ի ն՝ ժա մը 23:30ի սահ ման նե րում, իր վա րած 
« Տոյո տա 4 Ռու նեռ» մակ նի շի 34 UM 551 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայով դե պի 
Գյում րի քա ղաք ե րթ ևե կե լիս Ար մա վիրԳյում րի ավ տո ճա նա պար հի 44րդ կմ հատ վա ծում իր 
ե րթ ևե կու թյան հա մար վտան գա վոր ի րադ րու թյան ա ռա ջաց ման, այն է՝ շուրջ 80150մ հե ռա
վո րու թյու նից հայտ նա բե րե լով, որ հան դի պա կաց ե րթ ևե կող Ա րտյոմ Նի կո յա նի վա րած «Օ պել 
Վեկտ րա» մակ նի շի 34 NZ 198 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան ե րթ ևե կում է իր ե րթ
ևե կե լի՝ դե պի Գյում րի ու ղե մա սով, այդ պա հից սկ սած ժա մա նա կին չձեռ նար կե լով ան հրա ժեշտ 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, ա ռանց իր ե րթ ևե կու թյան ու ղ ղու թյու նը փո խե լու ժա մա նա կին 
կա տա րած ար գե լա կու մով իր ավ տո մե քե նայի ըն թաց քի ա րա գու թյունն ի ջեց նե լու՝ ը նդ հուպ 
այն կանգ նեց նե լու ու ղ ղու թյամբ, այլ իր ե րթ ևե կու թյան հա մար վտան գա վոր ի րադ րու թյու նը 
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հայտ նա բե րե լով շա րու նա կել է ե րթ ևե կու թյու նը, ու շա ցած դի մել է ար գե լակ ման, մանևրել է դե
պի ձախ, դրա նով ի սկ թույլ տվել ՃԵԿի 67րդ պա հան ջին հա կա սող գոր ծո ղու թյուն, ին չի ար
դյուն քում իր վա րած ավ տո մե քե նան դուրս է բե րել հան դի պա կաց՝ դե պի Ար մա վիր ե րթ ևե կե լի 
գո տի, որ տեղ ը նդ հար վել է Ա րտյոմ Նի կո յա նի վա րած «Օ պել Վեկտ րա» մակ նի շի 34 NZ 198 
հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նային և Ա.Նի կո յա նի ա ռող ջու թյանն ան զգու շու թյամբ 
պատ ճառ վել է ծանր մարմ ա կան վնաս վածք՝ կյան քին վտանգ սպառ նա ցող»1։ 

9. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ « Վե
րաքն նիչ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ Վահ րամ Մկո յա նին մեղ սագր վող ոչ մեծ ծան րու
թյան հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ ված հա մա րե լու օր վա նից ան ցել է ա վե լի քան 2 տա րի և Վե
րաքն նիչ դա տա րա նի տրա մադ րու թյան տակ առ կա չէ փաս տա կան որ ևէ տվյալ այն մա սին, 
որ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի ըն թացքն 
ը նդ հատ վել է նրա կող մից մի ջին ծան րու թյան, ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր նոր հան ցան
քի կա տար մամբ, ի նչ պես նաև Վահ րամ Մկո յա նը չի ա ռար կում վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն 
ան ցնե լու հիմ քով իր վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծի կարճ ման ու քրե ա կան հե տապնդ ման դա
դա րեց ման դեմ, գտ նում է, որ պետք է թիվ Ա ՐԱԴ1/0025/01/15 քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճել և Վահ րամ Մկո յա նի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել` քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով»2:

10. 2014 թվա կա նի հու նի սի 18-ին ավ տով թա րի են թարկ վե լուց ու ծանր մարմ ա կան վնաս-
վածք ստա նա լուց հե տո Ա.Նի կո յա նը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում բու ժում է ստա ցել 
«Իզ միր լյան» և «Ար մե նի ա» բժշ կա կան կենտ րոն նե րում ու դեպ քից շուրջ ե րեք տա րի ան ց՝ 
2017 թվա կա նի ապ րի լի 5-ին մա հա ցել է3:

11. Նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 
2019 թվա կա նի հու նի սի 27-ին ստաց վել է կրկ նա կի հանձ նա ժո ղո վային դա տաբժշ կա կան 
փոր ձաքն նու թյան թիվ 18-0374 եզ րա կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի` «(…) «Խ րո նի կա կան օս
տե ո մի ե լիտ, ե րկ կող մա նի տո տալ թո քա բորբ՝ միկ րոաբս ցես նե րի ա ռա ջա ցու մով, էն դո գեն 
ին տոք սի կա ցի ա, ե րի կամ ե րի ո լո րուն խո ղո վակ նե րի ծանր դիստ րո ֆի ա և նեկ րոզ, լյար դի 
հյուս ված քում նեկ րո զի տա րա ծուն օ ջախ ներ, սր տամ կա նի այ տուց, ան հա վա սա րա չափ ա րյու
նա լե ցում՝ կար դի ո մի ո ցիտ նե րի ֆրանգ մեն տա ցի այի և մի ո լի զի բազ մա թիվ օ ջախ նե րով, թո
քե րի այ տուց, ա մի լոի դոզ՝ ե րի կամ ե րի և փայ ծա ղի ախ տա հա րու մով, Է րո զիտ գաստ րիտ, 
«Ա նա սար կա» ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մակ ցու թյունն ի նք նին կա րող էր հան
գեց նել Ա.Նի կո յա նի մահ վա նը և այդ պի սիք, ել նե լով ներ կա յաց ված բժշ կա կան փաս տաթղ թե
րի տվյալ նե րից, գտն վում են պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի մեջ 2014թ. ստաց ված և թիվ 
37/հ « Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան» մեջ նշ ված մարմ ա կան վնաս վածք նե րի և դրանց ար
դյուն քում զար գա ցած հետվն աս ված քային բար դու թյուն նե րի հետ (…)»4: 

12. Նույն օ րը՝ 2019 թվա կա նի հու նի սի 27-ին, ստաց վել է նաև լրա ցու ցիչ հանձ նա ժո ղո-
վային դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան թիվ 18-1051 եզ րա կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ 
«Ա.Նի կո յա նի դի ա կի ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան ու սում ա սի րու թյան ըն թաց քում կա տար
ված հե տա զո տու թյուն նե րը՝ այդ թվում՝ դի ա հեր ձու մը, ի րա կա նաց վել է ճիշտ, թիվ 169 «Եզ
րա կա ցու թյան» մեջ նկա րագր ված «Խ րո նի կա կան օս տե ո մի ե լիտ, ե րկ կող մա նի տո տալ թո
քա բորբ՝ միկ րոաբս ցես նե րի ա ռա ջա ցու մով, էն դո գեն ին տոք սի կա ցի ա, ե րի կամ ե րի ո լո րուն 

1 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 1-ին, թեր թեր 122-123։
2 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 6-րդ, թեր թեր 31-36։
3 Տե՛ս նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի նյու թեր, թեր թեր 14-18, 86։
4 Տե՛ս նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի նյու թեր, թեր թեր 175-194:
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խո ղո վակ նե րի ծանր դիստ րո ֆի ա և նեկ րոզ, լյար դի հյուս ված քում նեկ րո զի տա րա ծուն օ ջախ
ներ, սր տամ կա նի այ տուց, ան հա վա սա րա չափ ա րյու նա լե ցում՝ կար դի ո մի ո ցիտ նե րի ֆրանգ
մեն տա ցի այի և մի ո լի զի բազ մա թիվ օ ջախ նե րով, թո քե րի այ տուց: Ա մի լոի դոզ՝ ե րի կամ ե րի և 
փայ ծա ղի ախ տա հա րու մով, է րո զիտ գաստ րիտ, «Ա նա սար կա» ախ տա բա նա կան փո փո խու
թյուն նե րի հա մակ ցու թյունն ի նք նին կա րող էր հան գեց նել Ա.Նի կո յա նի մահ վան։ (...)

 Հա մադ րե լով ներ կա յաց ված՝ Ա.Նի կո յա նի վե րա բե րյալ լրաց ված բժշ կա կան փաս տաթղթե
րի տվյալ նե րի, նրա դի ա կի ախ տա բա նաա նա տո մի ա կան հե տա զո տու թյան թիվ 169 «Եզ րա
կա ցու թյան» և սույն փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում կա տար ված հյուս
ված քա բա նա կան հե տա զո տու թյամբ ձեռք բեր ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը, 
հաշ վի առ նե լով նաև դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան թիվ 37/հ « Փոր ձա գե տի եզ րա կա
ցու թյան» մեջ ար ձա նագր ված 18.06.2014թ. Ա.Նի կո յա նի ստա ցած մարմ ա կան հա մակց ված 
վնաս վածք նե րի բնույ թը, տե ղա կա յու թյուն ներն ու ծան րու թյան աս տի ճա նը, մաս նա վո րա պես 
ծայ րա հեղ ծանր հա մակց ված գան գու ղե ղային վնաս ված քը և վնաս վածք նե րը ստա նա լուն հա
ջոր դող՝ մինչ 05.04.2017թ. նրա մահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում հիմ ա կա նում դրա նով 
և զույգ ա զդ րե րի կոտր վածք նե րով պայ մա նա վոր ված զար գա ցած ախ տա բա նա կան կա յուն 
փո փո խու թյուն նե րի բնույ թը, ըն թաց քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ու ար տա հայտ վա ծու թյան 
աս տի ճան նե րը, գտ նում ե նք, որ հիմ քեր չկան հա մա րե լու, որ «Ար մե նի ա» ՀԲԿու մ և «Իզ միր
լյան» ԲԿու մ տար բեր ժամ կետ նե րում Ա.Նի կո յա նին ցու ցա բեր ված բու ժօգ նու թյան ըն թաց
քում թույլ են տր վել այն պի սի թե րու թյուն ներ կամ բաց թո ղում եր, ո րոնք գտն վե ին պատ ճա
ռա հետ ևան քային կա պի մեջ նրա մահ վան հետ»5:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի մու մի քն նու թյու նը.
13. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 26-ի ո րոշ մամբ փաս տել է, որ դա-

տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո նոր հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք-
նե րի վրա հաս նե լը որ պես նոր հան գա մանք դի տար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան բա-
ցա կա յու թյունն ա ռա ջաց նում է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի սահ մա նադ րա կա նու թյան խն դիր։ Ո ւս տի առ կա օ րենսդ րա կան բա ցի հա մա տեքս-
տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել դի մել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
նշված նոր մի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու նպա տա-
կով։

 Դի մե լով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը միջ նոր դել է ո րո շել «ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 61րդ հոդ վա ծի 1ին մա սին, 63րդ հոդ վա ծի 1ին մա սին, 68րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սին, 
75րդ և 81րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը` հաշ վի առ նե լով, որ առ կա 
օ րենսդ րա կան բա ցը ստեղ ծում է տու ժո ղի (տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի) դա տա կան պաշտ պա
նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` ար դա րա դա տու թյան մատ չե
լի ու թյան ի րա վուն քի, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն ման և հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ, ի նչ պես նաև հան գեց նում հիմ ա կան 
ի րա վունք նե րը կար գա վո րե լիս օ րեն քով դրանց ի րա կա նաց ման կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա
կար գեր և ըն թա ցա կար գեր նա խա տե սե լու, Սահ մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս 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 հաշ վի 

5 Տե՛ս նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի նյու թեր, թեր թեր 197-216:
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առ նե լու սահ մա նադ րա կան պա հանջ նե րի խախտ ման»։ 
14. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2022 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի թիվ ՍԴԱՈ-10 աշ խա-

տա կար գային ո րոշ մամբ մեր ժե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի մու մով գոր ծի քն նու թյու նը՝ փաս-
տել է. «(...) Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ [« նոր եր ևան ե կած» և « նոր» 
հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման] 

հիմ քե րի տար բե րա կու մը տե սա կան մա կար դա կում մի ան շա նակ չէ, ա վե լին` վի ճե լի է: Ը նդ 
ո րում, այն, որ այդ պի սի տար բե րա կու մը և, մաս նա վո րա պես, նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի՝ 
օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նում մինչև դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը գո յու թյուն ու նե նա լու հատ
կա նի շը ոչ մի ան շա նակ է ըն դուն վում քրե ա կան դա տա վա րա գի տու թյան մեջ, ու ղ ղա կի ո րեն 
ար տա հայտ վում է նաև Դի մո ղի մատ նան շած աշ խա տու թյուն նե րից մե կում՝ այլ աշ խա տանք
նե րից մեջ բեր վող տե սա բան նե րի՝ « նոր եր ևան ե կած» հան գա մանք նե րի սահ մա նում ե րում: 

Ո րոշ գիտ նա կան ներ տար բե րակ ման հիմ քում դնում են Դի մո ղի՝ վե րը շա րադր ված մո տե
ցու մը: Գիտ նա կան նե րի ե րկ րորդ խում բը, հա րե լով այդ մո տեց մա նը, այ նու ա մե նայ նիվ, նկա
տում է, որ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը «որ պես ը նդ հա նուր կա նոն» պետք է լի նեն 
նոր ոչ թե ծագ ման ժա մա նա կով, այլ նոր՝ քն նի չի, դա տա խա զի, դա տա րա նի հա մար, եր րորդ 
խումբն այդ հան գա մանք նե րի՝ դա տա րա նին հայտ նի չլի նե լը դի տար կում է և՛ որ պես նոր, և՛ 
որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հատ կա նիշ ներ, չոր րորդ խում բը՝ ել նե լով կոնկ րետ 
ե րկ րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րից՝ տա րան ջատ ման այլ տրա մա բա նու թյուն է որ դեգ
րել՝ նկա տե լով, որ ի տար բե րու թյուն նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի՝ նոր հան գա մանք
նե րը չեն վկա յում կա յաց ված դա տա կան ակ տի ա րա տա վոր լի նե լու մա սին, քա նի որ դրանք 
կապ ված չեն որ ևէ մե կի հան ցա վոր չա րա շա հում ե րի հետ: Միև նույն ժա մա նակ հե ղի նակ
նե րի այս խումբն ը նդ գծում է, որ նոր հան գա մանք նե րը չեն հան դի սա նում բա ցա հայտ ված, 
այ սինքն, թեև դրանք ան մի ջա կա նո րեն չեն բխել գոր ծի ներ կա յաց ված նյու թե րից, բայց և այն
պես դրանք մինչ այդ ամ բող ջու թյամբ և խոր քային թաքց ված չեն ե ղել: Դրանք դա տա րա նի 
հա մար նոր են հա մար վում, քա նի որ նա չէր կա րո ղա ցել դրանք ժա մա նա կին հայտ նա բե րել, 
չնա յած կող մե րի բարձր ակ տի վու թյան կամ դա տա րա նի խո րա թա փան ցու թյան և ո րա կա վոր
ման պայ ման նե րում դրա պրակ տիկ հնա րա վո րու թյու նը կար: Հին գե րորդ խում բը նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րով վե րա նա յու մը պայ մա նա վո րում է գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար է ա
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի ի հայտ գա լով և նկա տում, որ, ի տար բե րու թյուն դրանց՝ 
նոր հան գա մանք նե րը վե րա բե րում են ի րա վուն քին: Նրանք ը նդ գծում են. ե թե նոր եր ևան 
ե կած հան գա ման քով վե րա նայ ման հա մար ա ռաջ նային էր նոր ի հայտ ե կած փաս տը, ա պա 
նոր հան գա ման քով վե րա նայ ման հա մար կար ևոր է փաս տին տր ված ի րա վա կան գնա հա տա
կա նը:

(...) 
Վե րո շա րադ րյալ պայ ման նե րում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի գնա հատ մամբ որ ևէ 

սահ մա նադ րաի րա վա կան խո չըն դոտ առ կա չէ և չի ա ռա ջա նա Դի մո ղի կող մից բարձ րաց վող 
հարցն ի ր՝ ի րա վուն քի զար գաց ման և օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման սահ
մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում լու ծե լու դեպ քում»6:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
15. Ը ստ բո ղո քա բե րի՝ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի 

նյու թե րից եր ևում է, որ ի հայտ են ե կել դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս դա տա րա նին ան հայտ 

6 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2022 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի թիվ ՍԴԱՈ-10 աշ խա տա կար գային ո րոշ ման 
3.3-րդ, 3.4-րդ, 3.5-րդ կե տե րը:
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մա ցած հան գա մանք ներ, ո րոնք ի նք նին, ի նչ պես նաև՝ մինչև այդ պարզ ված հան գա մանք-
նե րի հետ ա պա ցու ցում են դա տա պար տյալ Վ.Մ կո յա նի կա տա րած հան ցան քի ա վե լի ծանր 
լի նե լը։ 

16. Բո ղո քի հե ղի նա կը փաս տար կել է, որ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով 
հա րուց ված վա րույ թի ըն թաց քում նշա նակ ված և 2019 թվա կա նի հու նի սի 24-ին ա վարտ-
ված դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան եզ րա կա ցու թյու նից եր ևում է, որ Ա.Նի կո յա նի մա-
հը գտն վում է պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի մեջ 2014 թվա կա նին ստա ցած (փոր ձա գե տի 
թիվ 37/հ եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ված) մարմ ա կան վնաս վածք նե րի և դրանց ար դյուն քում 
զար գա ցած հետվն աս ված քային բար դու թյուն նե րի հետ։ Բո ղո քա բե րը գտել է, որ հի շյալ հան-
գա մանքն ա ռեր ևույթ ա պա ցու ցում է, որ Վ.Մ կո յա նը կա տա րել է ա վե լի ծանր հան ցանք, քան 
այն, ո րը նախ կի նում վեր ջի նիս մեղ սագր վել է։ Այ սինքն՝ ը ստ բո ղո քա բե րի՝ Վ.Մ կո յա նը կա-
տա րել է հան ցանք՝ նա խա տես ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, այլ 
ոչ թե նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով, հետ ևա բար քրե ա կան գոր ծը նոր քն նու թյան նպա տա կով 
պետք է ու ղարկ վի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ Վահ րամ Մկո յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով քրե ա կան հե տապնդ ման ա ռու մով հա մա պա տաս-
խան գոր ծըն թաց ի րա կա նաց նե լու հա մար։

17. Բո ղո քի հե ղի նակն ը նդ գծել է, որ տու ժող Ա.Նի կո յա նը մա հա ցել է քրե ա կան գոր ծով 
կա յաց ված դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո, ին չը նշա նա կում է, որ 
դրանք կա յաց րած դա տա րան նե րը, ի նչ պես նաև քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը չեն 
ի մա ցել և չէ ին կա րող ի մա նալ նշ ված հան գա ման քի մա սին։

18. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 
2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավ ճի ռը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 16-ի ո րո շու մը բե կա նել ու գործն ու ղար կել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
19. Ար ձա նագ րե լով, որ դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վրա հա սած 

հետ ևանք նե րը՝ որ պես դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հիմք դի տար կե լու ա ռն չու թյամբ ի նչ-
պես օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րը, այն պես էլ դրանց հի ման վրա ձևա վոր ված ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կան մի ան շա նակ չեն, ին չը վտանգ է ստեղ ծում տու ժո ղի (տու ժո ղի ի րա վա հա-
ջոր դի) դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան, այդ թվում` ար դա րա դա տու-
թյան մատ չե լի ու թյան, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն ման և հա տու ցում ստա նա-
լու ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ա կտն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վրա հա սած հետ ևանք նե րի հի ման վրա այդ դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման հիմ քի ո րո շա կի աց 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, նաև Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի՝ 2022 թվա կա նի հուն վա րի 14-ի թիվ ՍԴԱՈ-10 աշ խա տա կար գային ո րոշ մամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ, 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. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման վե րա նա յու մը.
20. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցը հետ-

ևյալն է. ա րդյո՞ք դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո տու ժող Ա րտյոմ Նի կո-
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յա նի մահ վան փաս տը՝ որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք, հիմք է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
2017 թվա կա նի մար տի 24-ի ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար։

21. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1.Նոր 
երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով վե րա նայ ման են թա կա է մի այն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տը։

2. Նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա
կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի սկ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե
րի դա տա կան ակ տե րը` վճ ռա բեկ դա տա րա նը»։

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Նոր երևան 
ե կած հան գա մանք նե րի հետ ևան քով դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վում են, ե թե`

(…)
4) ի հայտ են ե կել դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս դա տա րա նին ան հայտ մա ցած այլ հան

գա մանք ներ, ո րոնք ի նք նին կամ մինչև այդ պարզ ված հան գա մանք նե րի հետ ա պա ցու ցում 
են դա տա պար տյա լի ան մե ղու թյու նը կամ նրա կա տա րած հան ցան քի նվազ ծանր կամ ա վե լի 
ծանր լի նե լը, քան այն, ո րի հա մար նա դա տա պարտ վել է, ի նչ պես նաև ա պա ցու ցում են ար
դա րաց վա ծի կամ այն ան ձի մե ղա վո րու թյու նը, ո րի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա
դա րեց վել է, կամ գոր ծով վա րույ թը կարճ վել է (…)»։

21.1.  Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նա լով նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րով դա-
տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ի նս տի տու տին` իր նա խա դե պային ի րա վուն քի շր ջա նակ նե-
րում նշել է, որ այն, լի նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վերջ նա կան ակ տե րի վե րա նայ ման 
բա ցա ռիկ ե ղա նակ, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու ղ ղել թույլ տր ված հնա րա վոր դա տա կան 
սխալ նե րը, վե րա կանգ նել խախտ ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը։ Նշ ված նպա տա-
կի կեն սա գործ ման հա մար նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը, ի թիվս այ լոց, հիմ ա կա նում 
բնու թագր վում են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով. 

ա) պետք է հայտ նի ե ղած չլի նեն դա տա րա նին դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս՝ վեր ջի նիս 
կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, 

բ) պետք է գոր ծի հա մար ու նե նան է ա կան նշա նա կու թյուն՝ պայ մա նա վոր ված գոր ծի ել քի 
վրա դրանց ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյամբ, 

գ) պետք է ա ռեր ևույթ կաս կա ծի տակ դնեն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի 
ի րա վա չա փու թյու նը։ 

Նշ ված հատ կա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը, հան-
գեց նե լով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման, կա րող են ի րենց ազ դե ցու թյունն ու նե նալ ան ձի 
մե ղա վո րու թյան, մեղ սագր ված ա րար քի հան ցա վո րու թյան կամ դրա ծան րու թյան ո րոշ ման 
վրա7։

22. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «(…) 1. Ոչ ոք չի կա րող կր կին 
դատ վել նույն ա րար քի հա մար:

2. Սույն հոդ վա ծի 1ին մա սի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի վե րա նայ մա նը՝ օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան, ե թե առ կա են նոր կամ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ, կամ գոր ծի 
քն նու թյան ժա մա նակ տեղ են գտել հիմ ա րար թե րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող է ին ազ դել գոր ծի 
ար դյուն քի վրա: (…)»։

22.1. Ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ի նս տի տու տի, այդ թվում՝ նոր 
եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով, որ պես մար դու խախտ ված ի րա վունք ներն ար դար 

7 Տե՛ս Դա վիթ Հա րու թյու նյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` 2020 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի թիվ ՍԴ3/0070/01/16 
ո րո շու մը, կետ 16:
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և ար դյու նա վետ դա տաքն նու թյամբ վե րա կանգ նե լու բա ցա ռիկ ար դա րա դա տա կան մի ջո ցի 
սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման, դրա մի ա կերպ ըն կալ ման ու 
կի րառ ման խն դիր նե րին Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ան դրա դար ձել է իր մի շարք ո րո-
շում ե րում8։ Դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հա մա-
տեքս տում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ`

– նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով դա տա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան և 
հիմ ա վոր վա ծու թյան ստու գում ի րա վա կան լուրջ ե րաշ խիք է ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե-
րը վե րա կանգ նե լու, դա տա կան սխալ ներն ու ղ ղե լու և գոր ծով ճշ մար տու թյու նը բա ցա հայ տե լու 
ու ղ ղու թյամբ9, 

– այդ հան գա մանք ներն ի րենց բնույ թով այն պի սին են, որ չնա յած օբյեկ տի վո րեն գո յու-
թյուն են ու նե ցել գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին, սա կայն հայտ նի 
չէ ին և(կամ) չէ ին կա րող հայտ նի լի նել թե՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և թե՛ դա տա րա նին, 
կամ հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց նրան ցից ան կախ պատ ճառ նե րով 
չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, կամ ո րոշ դեպ քե րում` նո րա հայտ ե ն10։

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

2. Նա խորդ կե տի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի վե րա նայ մա նը տվյալ պե տու թյան 
օ րեն քին և քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան, ե թե ի հայտ են ե կել նոր կամ 
նոր բա ցա հայտ ված փաս տեր, կամ նա խորդ քն նու թյան ժա մա նակ տեղ են գտել է ա կան թե
րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող է ին ազ դել դրա ար դյուն քի վրա (…)»։

23.1. Վե րոն շյալ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա տեքս տում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հանջ նե րը բա ցար ձակ չեն, և 
քրե ա կան գոր ծե րով դրանք պետք է գնա հատ վեն թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի լույ սի ներ քո, ին չը հս տա կո րեն թույ լատ րում է պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին 
վե րա բա ցել գոր ծը նոր հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում կամ ե րբ տեղ են գտել վա-
րույ թի է ա կան թե րու թյուն ներ11։ 

Ա վե լին, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ « նոր կամ նոր եր ևան 
ե կած» հան գա մանք ներ եզ րույ թը նե րա ռում է նոր ա պա ցույց ներ, ո րոնք վե րա բե րում են նախ-
կի նում գո յու թյուն ու նե ցող փաս տե րին12։ Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած մո տեց ման հա մա ձայն` վա րույ թի վե րա-
բա ցու մը հիմ ա վո րող հիմ քերն ը ստ թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի, պետք է այն պի-
սին լի նեն, որ կամ հօ գուտ ան ձի կամ ի վնաս վեր ջի նիս ազ դեն գոր ծի ել քի վրա13։

24. Սույն ո րոշ ման 21-23.1-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայտ-

8 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2015 թվա կա նի հու նի սի 26-ի թիվ ՍԴՈ-1222 ո րո շու մը, կետ 6:
9 Տե՛ս նույն տե ղում։
10 Տե՛ս նույն տե ղում։
11 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Mihalache v. Romania գոր ծով 2019 թվա կա նի հու լի սի 8-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 54012/10, կետ 129:
12 Տե՛ս նույն վճի ռը, կե տեր 131-133:
13 Տե՛ս նույն տե ղում։
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ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կր կին փաս տում է, որ 
ի տար բե րու թյուն նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի, ո րոնց ցան կը ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 426.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տում թվարկ ված է ոչ սպա ռիչ, նոր 
հան գա մանք նե րի ցան կը ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում ներ պե տա կան կար գա վո րում ե րի մա կար դա կով, ը ստ է ու թյան, ու նի սպա ռիչ թվար-
կում։ Մաս նա վո րա պես, թեև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.4-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված` « մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված այլ նոր 
հան գա մանք նե րի դեպ քե րով» ձևա կեր պու մը են թադ րում է ոչ սպա ռիչ թվար կում, սա կայն այն 
վե րա բե րում է բա ցա ռա պես մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված հիմ քե րին, ներ-
պե տա կան մա կար դա կով նա խա տես ված հան գա մանք նե րի մա սով օ րենսդ րի կող մից ձևա-
կերպ ված ցան կը սպա ռիչ է և հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել 
այլ` օ րենսդ րի կող մից ու ղ ղա կի ո րեն չնա խա տես ված նոր հան գա մանք նե րը որ պես դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման հիմք դի տար կե լու հար ցը։

 Մյուս կող մից, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է առ նում, որ թեև նոր և նոր եր ևան ե կած 
հան գա մանք նե րի մեկ նա բա նու թյու նը ո րո շա կի ո րեն կա րող է տար բեր վել մի ջազ գային կար-
գա վո րում ե րի հա մա տեքս տում այդ հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ տր ված մեկ նա բա նու թյու-
նից, սա կայն ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման տե սան կյու նից ա ներկ բայո րեն կար ևոր 
է ա պա հով վել դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վրա հա սած հետ ևանք-
նե րը քրե աի րա վա կան գնա հա տա կա նի ար ժա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 

Ուս տի, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.3-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տում որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք՝ ոչ սպա ռիչ ձևով explicit 
հղում է պա րու նակ վում դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս ան հայտ մա ցած այլ հան գա մանք նե րի 
վրա, հետ ևա բար դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վրա հա սած հետ-
ևանք նե րը կա րող են քրե աի րա վա կան գնա հա տա կա նի ար ժա նա նալ այս կե տի ներ քո՝ ա պա-
հո վե լով ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րը։ Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը նաև հաշ վի է առ նում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 2022 թվա կա նի հուն վա րի 
14-ի թիվ ՍԴԱՈ-10 աշ խա տա կար գային ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը14։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նկա տի է ու նե նում նաև այն, որ սույն թվա կա նի 
հու լի սի 1-ից ու ժի մեջ մտ նող ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քում նոր և նոր 
երևան ե կած հան գա մանք նե րի տար բե րակ ման տրա մա բա նու թյու նը ո րո շա կի ո րեն փոխ վել է, 
որ պի սի պայ ման նե րում այդ հան գա մանք նե րի տար բե րակ ման մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րող 
են ստա նալ նոր ի րա վա կան ար ժեք նաև նոր օ րենսգր քի կի րարկ ման շր ջա նակ նե րում։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո վրա հա սած հետ ևանք նե րը (նոր ի հայտ ե կած փաս տը) պետք է քն նարկ ման 
ա ռար կա դարձ վեն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 426.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
4-րդ կե տի ներ քո՝ որ պես դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս դա տա րա նին ան հայտ մա ցած նոր 
եր ևան ե կած հան գա մանք ներ։ Այդ ե ղա նա կով պետք է լե գի տի մաց վի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բա ցա ռի կու թյան հատ կա նի շի և դա տա կան ակ տի կա-
յու նու թյան սկզ բուն քի հաղ թա հա րու մը։ 

25. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ`
- Վահ րամ Մկո յանն Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա-

14 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 14-րդ կե տը։
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տավճռով մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 2014 
թվա կա նի հու նի սի 18-ին ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րը խախ տե լու ար դյուն-
քում Ա.Նի կո յա նի ա ռող ջու թյանն ան զգու շու թյամբ կյան քին վտանգ սպառ նա ցող ծանր մարմ-
նա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու մեջ, և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է պա տիժ15, 

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րոշ մամբ քրե ա կան գոր ծի 
վա րույ թը կարճ վել և Վ.Մ կո յա նի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` քրեա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցնե լու հիմ քով16, 

- Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 24-ի ո րոշ մամբ տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի 
ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է17,

- տու ժող Ա րտյոմ Նի կո յա նը 2017 թվա կա նի ապ րի լի 5-ին մա հա ցել է18, 
- տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի ներ կա յա ցուց չի հա ղորդ ման հի ման վրա, 2017 թվա կա նի օ գոս-

տո սի 18-ին, նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց վել է վա րույթ, կա տար վել է 
քն նու թյուն և քն նու թյան ար դյունք նե րով ներ կա յաց վել է վճ ռա բեկ բո ղոք19՝ գոր ծով կա յաց ված 
դա տա կան ակ տե րը նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով բե կա նե լու խնդ րան քով20։

26. Նա խորդ կե տում վկա յա կոչ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ի նչ պես նաև նոր 
եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա րուց ված վա րույ թի նյու թե րը գնա հա տե լով սույն 
ո րոշ ման 21-24-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված դրույթ նե րի և ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 2014 թվա կա նի հու-
նի սի 18-ին ավ տով թա րի են թարկ վե լուց ու կյան քին վտանգ սպառ նա ցող ա ռող ջու թյան ծանր 
վնաս ստա նա լուց հե տո, Ա րտյոմ Նի կո յա նը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում բու ժում է 
ստա ցել «Իզ միր լյան» և «Ար մե նի ա» բժշ կա կան կենտ րոն նե րում ու դեպ քից ե րեք տա րի ան ց՝ 
2017 թվա կա նի ապ րի լի 5-ին մա հա ցել է: Նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հետ ևան քով հա-
րուց ված վա րույ թի շր ջա նակ նե րում նշա նակ վել են կրկ նա կի և լրա ցու ցիչ հանձ նա ժո ղո վային 
դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում կազմ ված եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հա մա ձայն՝ առ կա է պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ 2014 թվա կա նի հու նի սի 18-ին ավ տով-
թա րի հետ ևան քով Ա րտյոմ Նի կո յա նին պատ ճառ ված մարմ ա կան վնաս վածք նե րի և 2017 
թվա կա նի ապ րի լի 5-ին նրա մահ վան միջև: Այ սինքն` ար ձա նագր վել է Ա.Նի կո յա նի մահ վան 
և Վ.Մ կո յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյու նը21։

27. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա և հաշ վի առ նե լով, որ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի 
հետևան քով հա րուց ված վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ստաց ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու-
թյուն նե րով ա ռեր ևույթ հաս տատ վում է Վ.Մ կո յա նի կող մից ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախտ ման ար դյուն քում տու ժող Ա.Նի կո յա նի ստա ցած մարմ ա կան վնաս վածք-
նե րի և նրա մահ վան միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյու նը, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա հան գում է, որ դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո տու ժող 
Ա րտյոմ Նի կո յա նի մահ վան փաս տը՝ որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք, հիմք է Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար տի 24-ի ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար։

15 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 1-ին կե տը։ 
16 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 2-րդ կե տը։
17 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 3-րդ կե տը։
18 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 10-րդ կե տը։ 
19 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
20 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 15-18-րդ կե տե րը։
21 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 11-12-րդ կե տե րը։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

132

II. Ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի բե կան ման հիմ քե րը.
28. Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 

հետևյալ ի րա վա կան հար ցին. ա րդյոք սույն գոր ծով առ կա նոր եր ևան ե կած հան գա ման քը, 
ո րն ա ռեր ևույթ վկա յում է Վ.Մ կո յա նին մեղ սագր ված ա րար քի ա վե լի ծանր լի նե լու մա սին, կա-
րո՞ղ է հիմք հան դի սա նալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավ-
ճի ռը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 16-ի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

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

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

(…)
2) հինգ տա րի՝ մի ջին ծան րու թյան հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու օր վա նից. 
(…)»:
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Քրե ա կան 

գործ չի կա րող հա րուց վել և քրե ա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա կա նաց վել, (...) ե թե`
(...) 
6) ան ցել են վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը (...)»:
29.1. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րի 

կի րառ մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է Ա րամ Սարգ սյա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ, 
ար ձա նագ րե լով, որ «(…) [Թ]եև [ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված] հիմ քերն ի րենց բո վան դա կու թյամբ, կի րառ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րով 
տար բեր են, այ նու ա մե նայ նիվ, բո լորն էլ կրում են իմ պե րա տիվ բնույթ և դրան ցից գեթ մե կի 
առ կա յու թյունն ար դեն ի սկ բա ցա ռում է քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը քրե ա կան դա տա վա րու
թյան ցան կա ցած փու լում»22: 

30. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4263-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` 
«Ար դա րաց ման դա տավճ ռի և գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու կամ քրե ա կան հե տապն դու մը դա
դա րեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում ե րի վե րա նա յու մը թույ լատր վում է մի այն քրե ա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի ըն թաց քում»: 

31. Ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Ավ տո մե քե նա կամ մե խա նի կա կան այլ տրանս պոր տային մի ջոց 
վա րող ան ձի կող մից ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կամ տրանս պոր տային մի ջոց նե րի շա
հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տե լը, ո րը մար դու ա ռող ջու թյանն ան զգու շու թյամբ պատ ճա ռել 
է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս՝

 պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ա ռա վե լա գույ նը եր կու հա րյու րա
պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ մե կից ե րեք ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա
վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր

22 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Ա րամ Սարգ սյա նի գոր ծով 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ի թիվ Ե ԿԴ/0503/06/10 
ո րոշ ման 20-րդ կե տը:
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ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով կամ 
ա ռանց դրա:

2. Նույն ա րար քը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է մար դու մահ՝ 
պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ

տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա
վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով: (...)»:

31.1. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նկա րագր ված ա րարքն ան-
զգույշ հան ցա գոր ծու թյուն է, ո րի հա մար նա խա տես ված ա զա տազրկ ման ձևով պատ ժի ժամ-
կե տը չի գե րա զան ցում հինգ տա րին, ու ս տի այն դաս վում է մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի շար քին: Հետ ևա բար, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված հան ցա վոր ա րարք կա տա րած ան ձն ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նից, ե թե հան ցանքն ա վարտ ված հա մա րե լու օր վա նից ան ցել է հինգ տա րի:

32. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, որ տու ժո ղի մա հը վրա է հա սել 
2017 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ն23, հետ ևա բար՝ ե թե ան գամ տու ժո ղի մա հը վրա է հա սել Վ.Մ կո-
յա նի ա րար քի հետ ևան քով, ա պա այն ա վարտ վել է այդ օ րը: Ո ւս տի, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ժամ կե տը լրա-
ցել է 2022 թվա կա նի ապ րի լի 5-ին:

33. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված և վեր լուծ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա-
տե լով սույն ո րոշ ման 29-31.1.-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայտ-
ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
սույն գոր ծով առ կա է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով քրե ա կան հե-
տապն դում ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք։ Կրկ նե լով նախ կի-
նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում առ այն, որ վճ ռա բեկ վե րա նայ ման սահ ման նե րը չու նեն 
բա ցար ձակ բնույթ և դրանք պետք է դի տարկ վեն, ի թիվս այլ նի, քրե ա կան հե տապն դու մը դա-
դա րեց նե լու և քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի կարճ ման հիմ քե րը սահ մա նող հոդ վա ծի (ՀՀ քրե-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս) հա մա տեքս տում24՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ նույն դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու 
կամ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րո-
շում ե րը վե րա նայե լու ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ, ար ձա նագ րե լով, որ այդ պի սիք նույն պես 
կա րող են բե կան վել մի այն քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան 
ժամ կետ նե րի ըն թաց քում (ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4263-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մաս)։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ստո-
րա դաս դա տա րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը չեն կա րող բե կան վել՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ Վ.Մ կո յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հն գա-
մյա ժամ կե տը լրա ցել է և Վ.Մ կո յա նը վա ղե մու թյան ժամ կե տը կի րա ռե լու հա մա ձայ նու թյուն է 
տվել25:

34. Ո ւս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու

23 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 10-րդ կե տը:
24 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Մխի թար Է լո յա նի և այ լոց գոր ծով 2011 թվա կա նի հու լի սի 13-ի թիվ Ե ԿԴ/0211/01/10 
ո րո շու մը։
25 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 6-րդ կե տը։
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թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նե լու պայ ման նե րում, սույն գոր ծով 
առ կա նոր եր ևան ե կած հան գա ման քը, ո րն ա ռեր ևույթ վկա յում է Վ.Մ կո յա նին մեղ սագրված 
ա րար քի ա վե լի ծանր լի նե լու մա սին, չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի դա տավ ճի ռը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2016 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 16-ի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-
թյան 162-րդ, 163-րդ, 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծով, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ, 35-րդ, 39-
րդ, 43-րդ, 3611-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ, 426.1-րդ, 4263-րդ և 4269-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վահ րամ Ֆի ո դո րի Մկո յա նի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2017 թվա կա նի մար-
տի 24-ի ո րո շու մը նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայել։ 

2. Վե րա նայ ման ար դյուն քում վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել՝ հիմք ըն դու նե լով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը։

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում հրա պա րակ-
ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։
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ԵԿԴ/0281/01/16

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

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

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

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

27 մայի սի 2022 թվա կան                                                                                 ք. Եր ևան

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով ամ բաս տա նյալ Կա րեն Սամ վե լի Հով հան-
նի սյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի 
ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ. Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 2016 թվա կա նի հուն վա րի 18-ին ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան 

վար չու թյան Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի քնն չա կան բաժ նի քն նիչ Ս.Նա-
զա րյա նի (այ սու հետ՝ նաև Քն նիչ) ո րոշ մամբ հա րուց վել է թիվ 13103416 քրե ա կան գոր ծը՝ ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե րով։  

2016 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին Կա րեն Սամ վե լի Հով հան նի սյա նը ներգ րավ վել է որ պես 
մե ղադ րյալ, և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի   345-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով։

2. Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (այ սու հետ՝ նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)՝ 2018 
թվա կա նի մայի սի 30-ի դա տավճ ռով Կ. Հով հան նի սյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել մինչև 2016 
թվա կա նի մայի սի 16-ը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով։ Կ. Հով հան նի սյա նի նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է, ու նա 
ա զատ վել է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից` քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

3. Ամ բաս տա նյալ Կ. Հով հան նի սյա նի պաշտ պան Հ. Բա բա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու-
թյան ար դյուն քում, ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա-
տա րան) 2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րոշ մամբ բո ղո քը բա վա րա րել է. Կ. Հով հան նի սյա նը 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ճա նաչ վել է ան մեղ ու ար դա րաց վել` 
ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րոշ ման դեմ գլ խա վոր դա-
տա խա զի տե ղա կալ Դ. Մել քո նյա նը ներ կա յաց րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա-
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րա նի` 2019 թվա կա նի հու լի սի 1-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
2021 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան գրա վոր 
ըն թա ցա կարգ։

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

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

5. 2016 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին Քն նի չը ո րո շում է կա յաց րել նա խաքն նու թյան ժամ կե տը 
15 օ րով եր կա րաց նե լու միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու մա սին։ 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի դա տա խա զու թյան դա տա խազ 
Ս. Ա նդ րե ա սյա նը (այ սու հետ՝ նաև Դա տա խազ) նա խաքն նու թյան ժամ կե տը եր կա րաց րել է 5 
օ րով՝ մինչև ապ րի լի 23-ը1:

5.1. 2016 թվա կա նի ապ րի լի 19-ին կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն՝ նա խաքն նու թյան 
ա վարտ ման վե րա բե րյալ մե ղադ րյալ Կ. Հով հան նի սյա նին հայտ նե լու մա սին2:

2016 թվա կա նի ապ րի լի 19-ին կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն՝ քրե ա կան գոր ծի նյու թե րին 
մե ղադ րյալ Կ. Հով հան նի սյա նին և պաշտ պա նին ծա նո թաց նե լու մա սին3:

2016 թվա կա նի ապ րի լի 19-ին քրե ա կան գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ըն թաց քում մե-
ղադ րյալ Կ. 

Հով հան նի սյա նը և նրա պաշտ պա նը Քն նի չին բա ցարկ են հայտ նել։ Մաս նա վո րա պես, Կ. 
Հով հան նի սյա նը հայ տա րա րել է, որ իր միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լով, Քն նի չը ցու ցա բե րել է կան-
խա կալ վե րա բեր մունք։ Ի սկ Կ. Հով հան նի սյա նի պաշտ պա նը նշել է, որ. «Ա ռանց քրե ա կան 
գոր ծի բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն կա տա րե լու, խախ տե լով մր ցակ ցու թյան և ար
դար դա տա կան քն նու թյան սկզ բուն քը, լի ո վին ան հիմ մեր ժե լով մե ղադ րյա լի միջ նոր դու թյու
նը, քն նիչ Ս.Նա զա րյա նը հայ տա րա րում է նա խաքն նու թյան ա վար տի մա սին, ին չը վկա յում է 
քն նի չի կան խա կալ և ոչ օբյեկ տիվ վե րա բեր մուն քի մա սին» 4։

2016 թվա կա նի ապ րի լի 21-ին կազմ վել է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն, և նույն թվա կա-
նի ապ րի լի 22-ին քրե ա կան գործն ու ղարկ վել է Դա տա խա զին5:

5.2. 2016 թվա կա նի ապ րի լի 26-ին Դա տա խա զը ո րո շում է կա յաց րել՝ թիվ 13103416 քրեա-
կան գոր ծով մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լու և քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ 
քն նու թյան վե րա դարձ նե լու մա սին6:

5.3. Քն նի չի՝ 2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ի ո րոշ մամբ Կ. Հով հան նի սյա նին նախ կի-
նում ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փոխ վել է, և նրան կր կին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով7։

5.4. 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 26-ին թիվ 13103416 քրե ա կան գոր ծը նոր մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել է Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան8: 

1 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 119-121:
2 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թերթ 124:
3 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թերթ 125:
4 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թերթ 124-125:
5 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 132-136, 140:
6 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 142-146:
7 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 240-243:
8 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 2-րդ, թերթ 1:
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6. Դա տաքն նու թյան ըն թաց քում մե ղադ րո ղի՝ «Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փո խե-
լու և նոր մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու մա սին» 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 30-ի ո րոշ մամբ Կ. 
Հով հան նի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նոր մե ղադ րանք 
է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար  որ. «(…) [Ն]ա 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 11ից հան դի
սա նա լով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող «Դ րիմ թիմ 1» ՍՊ ըն կե րու թյան 75% 
բաժ նե մա սե րի բաժ նե տեր և ըն կե րու թյան տնօ րեն չի կա տա րել ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա
րու թյան « Կենտ րոն» հար կային տես չու թյան կող մից կա յաց ված թվով չորս ո րո շում ե րով ար
ձա նագրված, ըն կե րու թյան կող մից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե
րի գծով վճար ման են թա կա գու մար նե րը գան ձե լու, ի նչ պես նաև դրանց վրա ար գե լանք դնե լու 
մա սին ո րո շում ե րով ար ձա նագր ված, պե տու թյան հան դեպ ու նե ցած հար կային պար տա վո
րու թյուն նե րը։ Նշ ված ո րո շում ե րի հի ման վրա ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նում հա րուց ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 2015 թվա կա նի մար տի 19ին և նույն թվա կա նի 
հու նի սի 10ին ար գե լանք է դր վել պար տա պան հան դի սա ցող «Դ րիմ թիմ 1» ՍՊ ըն կե րու թյան 
դրա մարկ ղային մե քե նա մուտ քագր վող դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա, մի ա ժա մա նակ ըն կե րու
թյան տնօ րեն Կա րեն Հով հան նի սյա նը զգու շաց վել է հս կիչ դրա մարկ ղային մե քե նա մուտ
քագր վող դրա մա կան մի ջոց նե րը ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նում կան խիկ վճա րե լու կամ Երևա նի 
թիվ 1 գան ձա պե տա կան բա ժան մուն քի 900013288015 հաշ վե հա մա րին փո խան ցե լու պար
տա վո րու թյան մա սին ի նչ պես նաև զգու շաց վել է. այ դու հետ հս կիչ դրա մարկ ղային մե քե նա 
մուտ քագր վող դրա մա կան մի ջոց ներն ի նք նու րույն տնօ րի նե լու դեպ քում սահ ման ված պա
տաս խա նատ վու թյան մա սին։ Այ սինքն՝ Կա րեն Հով հան նի սյա նը գի տակ ցե լով «որ ստանձ նել 
է ըն կե րու թյան հս կիչ դրա մարկ ղային մե քե նա մուտ քագր վող դրա մա կան մի ջոց նե րը ԴԱՀԿ 
ծա ռա յու թյու նում կան խիկ վճա րե լու կամ Եր ևա նի թիվ 1 գան ձա պե տա կան բա ժան մուն քի 
900013288015 հաշ վե հա մա րին փո խան ցե լու պար տա վո րու թյուն « մի ա ժա մա նակ գի տակ ցե
լով «որ ի րեն է վս տահ վել ար գե լան քի տակ գտն վող դրա մա կան մի ջոց նե րը վճա րե լը «իր՝ 
որ պես գոր ծա դիր մարմ ի ղե կա վա րի լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց րել է ձևա կա նո րեն և 
ա ռանց ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան թույլտ վու թյան՝ դրա մարկ ղային մե քե նա մուտ քագր ված 
2.559.852 ՀՀ դրա մի չա փով դրա մա կան մի ջոց նե րը հանձ նել է այլ ան ձանց՝ այդ կերպ կա
տա րե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր
ծու թյան օբյեկ տիվ կող մը կազ մող գոր ծո ղու թյուն նե րից մե կը այն է՝ ար գե լան քի տակ գտն վող 
խո շոր չա փե րով գույ քը ա պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նելն այն ան ձի կող մից ու մ այդ գույ քը 
վս տահ ված է ե ղել (…)»9։

7. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն իր դա տա կան ակ տում ար ձա նագ րել է. « Դա տա րա նը, 
(…) վեր լու ծե լով ամ բաս տա նյա լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րանքն ու հա մակ ցու թյան մեջ գնա
հա տե լով դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը, գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա
կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա ձևա վոր ված հա մոզ մամբ հան գում է հետ ևու
թյան, որ քրե ա կան գոր ծի` դա տա րա նի կող մից գնա հատ ված ա պա ցույց նե րը ձեռք են բեր վել 
քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, և սույն քրե ա կան գոր ծին վե րա
բեր վող փոխ կա պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա վա րար ամ բող ջու թյամբ՝ հաս տատ
վում է, որ ամ բաս տա նյա լը կա տար վել է ի րեն մեղ սագր վող ա րար քը, այ սինքն՝ կա տա րել է 
հան ցա գոր ծու թյուն` նա խա տես ված ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի նախ կին խմ բագ րու թյամբ 345
րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով, ո րով և պետք է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի։

(…)

9 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թեր թեր 10-14:
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 Դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով քրե ա կան գոր ծի նա խաքն նու թյու նը քրե ա կան դա տա
վա րու թյան սկզ բունք նե րի է ա կան խախ տում ե րով կա տար ված լի նե լու մա սին պաշտ պա նի 
ներ կա յաց րած գրա վոր ճա ռում նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին և հան ցա կազ մի բա ցա
կա յու թյան ու քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի պա հանջ նե րի մի շարք խախ տում ե րի, 
այդ խախ տում ե րով ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու, ի նչ պես նաև ի րա վա կան 
հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նող դա տա վա րա կան ո րո շում եր կա յաց նե լու հիմ քով ամ բաս տա նյա
լին ար դա րաց նե լու մա սին նրա միջ նոր դու թյա նը, գտ նում է, որ նրա կող մից նշ ված խախ տում
նե րը, այդ թվում՝ են թադ րյալ խախ տում ե րը, չեն կա րող ամ բաս տա նյա լին ար դա րաց նե լու 
հիմք հան դի սա նալ։ 

Այս պես (…) քն նի չը պար տա վոր չէ դա տա խա զի կող մից լրա ցու ցիչ նա խաքն նու թյան վե
րա դարձ ված գոր ծը կր կին ըն դու նել վա րույթ, այլ այն ստա նա լուց հե տո պետք է նա խաքննու
թյունն ա վար տի մե կամ սյա ժամ կե տում, ի սկ դա տա խա զը պար տա վոր է ոչ թե նա խաքն նու
թյան հա մար սահ ման ված ժամ կե տում, այլ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գործն ստա նա
լուց հե տո` 5 օր վա ըն թաց քում, կա յաց նել ո րո շում ին չը նշա նա կում է, որ 5օ րյա ժամ կե տը 
չի հաշ վարկ վում նա խաքն նու թյան հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի մեջ։ Հետ ևա բար` 
ան հիմ են պաշտ պա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ քն նիչ Ս.Նա զա րյա նը կա տա րել է 
իր վա րույ թում չգտն վող ա վարտ ված գոր ծով նախ նա կան քն նու թյուն, դա տա խա զը մե ղադ րա
կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լու և գոր ծը լրա ցու ցիչ նա խաքն նու թյան վե րա դարձ նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում է կա յաց րել նա խաքն նու թյան ժամ կետ ներն ան ցած լի նե լուց հե տո, ու ս
տի դա տա խա զի՝ գոր ծի քն նու թյան ժամ կետ նե րից դուրս ո րո շում կա յաց նե լը դրան հա ջոր դող 
ցու ցում եր տա լը քն նի չի` ոչ իր վա րույ թում գտն վող գոր ծով կա տար ված քնն չա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը և կա յաց ված դա տա վա րա կան ո րո շում ե րը չեն կա րող որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք 
ա ռա ջաց նել։ 

Անդ րա դառ նա լով պաշտ պա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 19.04.2016 թ. քրե ա կան 
գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ըն թաց քում մե ղադ րյա լի և իր կող մից քն նի չին բա ցարկ է 
հայտն վել, ո րը սա կայն 20.10.2016 թ. դրու թյամբ քն նարկ ված չի ե ղել և այդ պայ ման նե րում 
քն նի չը կր կին ան գամ ա վար տել է նա խաքն նու թյու նը, այ սինքն՝ լի նե լով բա ցարկ ման են թա
կա ան ձ, քն նի չը 6 ա միս շա րու նա կել է նա խաքն նու թյուն կա տա րել` ժամ կետ ներ ստա նա լով 
դա տա խա զից, դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի պա տաս խան պաշտ պա նի միջ նոր դու թյան 
(ի րա զեկ ման), նա 28.10.2016 թ. ստա ցել է դա տա խազ Ս. Ա նդ րե ա սյա նի ո րո շու մը, ո րով ան
դրա դառ նա լով բա ցար կը քն նար կե լու հար ցին, դա տա խա զը գտել է, որ այն նպա տա կա հար
մար չէ քն նար կել, քա նի որ այն հայտն վել է նա խաքն նու թյան ա վար տին և բա ցար կը քն նար
կե լու մա սին դա տա խա զի ո րո շու մը կլի ներ հիմ ա զուրկ և կկ րեր ձևա կան բնույթ»։

(…) Դա տա րա նը, հա մա ձայն վե լով պաշտ պա նի պատ ճա ռա բա նու թյան հետ, գտ նում է, որ 
(…) քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լուց և նա խաքն նու թյան կա տա րու
մը նույն քն նի չի կող մից շա րու նա կե լու դեպ քում դա տա խա զը պար տա վոր էր, ը ստ է ու թյան, 
քն նու թյան առ նել քն նի չին հայտն ված բա ցար կը, սա կայն հարկ է հա մա րում քն նար կել այն 
հար ցը, թե ա րդյոք սույն գոր ծով նշ ված խախ տու մը քրե ա դա տա վա րա կան սկզ բուն քի այն
պի սի է ա կան խախ տում է, ո րը կա րող է ի նք նին վերց ված բա վա րար լի նել ամ բաս տա նյա լին 
ար դա րաց նե լու հա մար, նկա տի ու նե նա լով, որ պաշտ պա նի նշած քրե ա դա տա վա րա կան մյուս 
են թադ րյալ խախ տում ե րի վե րա բե րյալ դա տա րանն ար դեն ի սկ հայտ նել է իր դիր քո րո շու մը։

Ք րե ա կան գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ լրա ցու ցիչ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում քն նի չի կող
մից չեն հա վաք վել «ամ բաս տա նյա լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում չեն նշ վել և մե ղադրա կան 
եզ րա կա ցու թյամբ չեն գնա հատ վել այն պի սի ա պա ցույց ներ «ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա
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նալ եզ րա հան գե լու «որ խախտ վել են ամ բաս տա նյա լի հիմ ա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու
թյուն նե րը։ Դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ամ բաս տա նյա լին ա ռա ջադրված մե ղադ րան քի 
հիմ քե րը՝ նրան ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը հիմ ա վո րող ա պա ցույց նե րը « նա խաքն նու թյամբ 
ձեռք են բեր վել մինչև դա տա խա զի կող մից գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լը։

 Դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև նշել «որ դա տաքն նու թյամբ նույն պես չհիմ ա վոր վեց 
«որ քն նիչն ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի շա հագրգռ ված է ե ղել գոր ծի ել քով « չի ի րա կա նաց րել 
գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյուն «ուս տի և չէր կա րող մաս նակ ցել քրե ա կան գոր ծով վա րույ թին։

 Դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տաքն նու թյամբ նաև չհաս տատ վեց, որ նա խաքն նու թյան 
ըն թաց քում ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լիս թույլ են տր վել քնն չա կան կամ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման կար գի այն պի սի է ա կան խախ տում եր ո րոն ցով խախտ վել 
են քրե ա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մաս նա վո րա պես՝ ամ բաս տա նյալ Կ.Հով
հան նի սյա նի հիմ ա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը կամ քրե ա կան դա տա վա րու
թյան սկզբունք նե րը։ Այս պի սով` դա տա րա նը հան գում է եզ րա կա ցու թյան, որ թեև քն նի չին 
հայտնված բա ցար կի չքն նարկ մամբ թույլ է տր վել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հան ջի 
խախ տում, « սա կայն այն իր բնույ թով և ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե րով չի կա րող հա մար վել 
օ րեն քի ու դա տա վա րա կան սկզ բուն քի այն պի սի է ա կան խախ տում, ո րն ազ դել է կամ կա րող 
էր ազ դել ստաց ված փաս տա կան տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյան վրա և ա ռա ջաց րել է ամ բաս
տա նյա լի հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կամ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
սկզ բունք նե րի խախ տում, ո րի ար դյուն քում նա խաքն նու թյամբ ձեռք բեր ված փաս տա կան 
տվյալ նե րը` որ պես ա պա ցույց պետք է հա մար վեն ան թույ լատ րե լի և այդ հիմ քով ամ բաս տա
նյա լը պետք է ար դա րաց վի (…)»10։

8. Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր դա տա կան ակ տում նշել է. «(...) [Ք]ն նի չը, ը ստ է ու թյան, 
պար տա վոր է դա տա խա զի կող մից լրա ցու ցիչ նա խաքն նու թյան վե րա դարձ ված գոր ծը ոչ մի
այն կր կին ըն դու նել վա րույթ, այլ այն ստա նա լուց հե տո պետք է նա խաքն նու թյունն ա վար տի 
մե կամ սյա ժամ կե տում, ի սկ դա տա խա զին մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գործն ստա նա լուց 
հե տո ո րո շում կա յաց նե լու հա մար վե րա պահ ված 5օ րյա ժամ կետն ի նք նին պետք է դի տար
կել նա խաքն նու թյան հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի մեջ: Ը նդ ո րում, ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն. «Ք րե ա կան գոր ծով նա
խաքն նու թյու նը պետք է ա վարտ վի ոչ ու շ, քան եր կամ սյա ժամ կե տում: Այդ ժամ կե տը հաշվ
վում է քրե ա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու օր վա նից և ա վարտ վում է գոր ծը 
դա տա րան ու ղար կե լու մա սին կամ գոր ծով վա րույ թի կարճ ման մա սին ո րոշ ման կա յաց ման 
օ րը: Ա նդ րա դառ նա լով նաև պաշտ պա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 19.04.2016թ. քրե ա
կան գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ըն թաց քում մե ղադ րյա լի և իր կող մից քն նի չին բա ցարկ 
է հայտն վել, ո րը սա կայն 20.10.2016թ. դրու թյամբ քն նարկ ված չի ե ղել և այդ պայ ման նե րում 
քն նի չը կր կին ան գամ ա վար տել է նա խաքն նու թյու նը, այ սինքն՝ լի նե լով բա ցարկ ման են թա
կա ան ձ, քն նի չը 6 ա միս շա րու նա կել է նա խաքն նու թյուն կա տա րել` ժամ կետ ներ ստա նա լով 
դա տա խա զից, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո լոր դեպ քե րում, (այդ թվում նաև 
քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լուց և նա խաքն նու թյան կա տա րու մը նույն 
քն նի չի կող մից շա րու նա կե լու դեպ քում) դա տա խա զը պար տա վոր էր, ը ստ է ու թյան, քն նու
թյան առ նել քն նի չին հայտն ված բա ցար կը, ին չը չի ար վել: Սույն գոր ծով, նշ ված խախ տում 
իր հեր թին հան գեց րել է քրե ա դա տա վա րա կան սկզ բուն քի այն պի սի է ա կան խախտ ման, ո րն 
ին քին ազ դել է վա րույ թի հե տա գա ըն թաց քում քն նի չի կող մից կա յաց ված դա տա վա րա կան 

10 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 3-րդ, թեր թեր 63-70:
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ո րո շում ե րի, այդ թվում նաև (ք րե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու ար
դյուն քում) կազմ ված նոր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան ի րա վա չա փու թյան վրա: Բա ցի այդ, 
դա տա խա զը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լու և գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան 
վե րա դարձ նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում է կա յաց րել նա խաքն նու թյան ժամ կետ ներն ար դեն ի սկ 
լրա ցած լի նե լու պայ ման նե րում: Հետ ևա բար, դա տա խա զի կող մից քն նի չի բա ցարկ ման հար
ցը չլու ծե լու, գոր ծի նախ նա կան քն նու թյան ժամ կետ նե րից դուրս, նման ո րո շում կա յաց նե լու, 
դրան հա ջոր դող ցու ցում եր տա լու, այ նու հետև քն նի չի կող մից գործն իր վա րույթ չըն դու նե լու 
պա րա գա յում, կա տար ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և կա յաց ված դա տա վա րա կան ո րո
շում երն, այդ թվում նաև  քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու ար դյուն քում 
կազմ ված նոր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չեն կա րող դի տարկ վել ի րա վա չափ: Այլ կերպ 
ա սած, կոնկ րետ դեպ քում, թույլ են տր վել քնն չա կան կամ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի կա տար ման կար գի այն պի սի է ա կան խախ տում եր, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են քրե ա
կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ամ բաս տա նյալ Կ.Հով հան նի սյա նի 
հիմ ա կան ի րա վունք ներն, այդ թվում նաև իր պաշտ պա նու թյու նը քն նի չին բա ցարկ հայտ նե
լու ե ղա նա կով ի րաց նե լու ա ռն չու թյամբ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դի տարկ մամբ, նշ ված քրե ա դա տա վա րա կան խախ տում երն 
ի րենց բնույ թով է ա կան են, ազ դել են և չէ ին կա րող չազ դել սույն քրե ա կան գոր ծով վա րույ
թի ար դա րա ցի ու թյան, այդ թվում նաև նոր կազմ ված մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ տեղ 
գտած փաս տա կան տվյալ նե րի թույ լատ րե լի ու թյան վրա:

Քն նարկ վող դեպ քում, նշ վա ծի ա ռն չու թյամբ, դա տա րա նը հան գել է չհիմ ա վոր ված 
հետևու թյուն նե րի, ար դյուն քում թույլ է տվել դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն պի սի է ա կան 
խախ տում, ո րն իր հեր թին հան գեց րել է նաև նյու թա կան ի րա վուն քի խախտ ման:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծում առ կա ա պա
ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը, դրանց թույ լատ րե լի ու թյան տե սան կյու նից, ար դեն ի սկ բա վա րար 
հիմք չի կա րող հան դի սա նալ հիմ ա վոր կաս կա ծից վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շին հա
մա պա տաս խան հաս տատ ված հա մա րե լու, որ ամ բաս տա նյալ Կա րեն Սամ վե լի Հով հան նի
սյա նը կա տա րել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված հան
ցա վոր ա րարք (…)»11:

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

րում ե րով.
9. Բո ղո քա բե րը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րո-

շում օ րի նա կան և հիմ ա վոր չէ, և այն կա յաց նե լիս դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա կան 
սխալ՝ դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ տում, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: 

Ի հիմ ա վո րու մը վե րոն շյալ փաս տար կի՝ բո ղո քա բե րը նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
նա խաքն նու թյան ա վարտ ման պա հի վե րա բե րյալ դիր քո րոշ ման հան գե լիս չի կա տա րել հա-
մա կար գային և հա մա պար փակ վեր լու ծու թյուն, հաշ վի չի ա ռել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 196-րդ և 197-րդ հոդ ված նե րի միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը, ա ռաջ նորդ վել 
է բա ցա ռա պես ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում-
նե րով, և մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան կա պակ ցու թյամբ դա տա խա զի հա մար նա խա տես-
ված հն գօ րյա ժամ կե տը դի տար կե լով նա խաքն նու թյան ժամ կե տի մեջ՝ ե կել է եզ րա հանգ ման, 

11 Տե՛ս քրե ա կան գոր ծի նյու թեր, հա տոր 4-րդ, թեր թեր 65-136:
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որ Դա տա խա զը 2016 թվա կա նի ապ րի լի 26-ի ո րո շու մը կա յաց րել է նա խաքն նու թյան ժամ-
կետ ներն ար դեն ի սկ լրա ցած լի նե լու պայ ման նե րում։

 Բո ղո քա բե րի կար ծի քով՝ քրե ա դա տա վա րա կան ի րա վա նոր մե րի հա մա լիր վեր լու ծու թյու-
նը մի ան գա մայն վկա յում է, որ նշ ված հն գօ րյա ժամ կե տը որ ևէ կերպ չի կա րող հա մար վել 
նա խաքն նու թյան ժամ կետ:

9.1. Ա նդ րա դառ նա լով Դա տա խա զի կող մից լրա ցու ցիչ քն նու թյան ու ղարկ ված քրե ա կան 
գոր ծը Քն նի չի կող մից կր կին վա րույթ ըն դու նե լու հար ցին՝ բո ղո քա բե րը նշել է, որ ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի նա խա տե սել այն պի սի դրույթ, ո րի ու ժով դա տա խա զի 
կող մից լրա ցու ցիչ քն նու թյան ու ղարկ ված քրե ա կան գոր ծով քն նի չը պար տա վոր է կա յաց նել 
քրե ա կան գոր ծը կր կին վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում:

9.2. Բո ղո քա բե րի պնդ մամբ՝ ան հիմ է նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում այն 
մա սին, որ Դա տա խա զի կող մից Քն նի չի բա ցարկ ման հար ցը չլու ծե լը տվյալ դեպ քում հան գեց-
րել է քնն չա կան կամ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման կար գի է ա կան խախ-
տում ե րի, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են քրե ա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի, մաս-
նա վո րա պես՝ ամ բաս տա նյալ Կ.Հով հան նի սյա նի հիմ ա կան ի րա վունք նե րը, այդ թվում նաև՝ 
իր պաշտ պա նու թյու նը Քն նի չին բա ցարկ հայտ նե լու ե ղա նա կով ի րաց նե լու ա ռն չու թյամբ: 

Ի հիմ ա վո րու մը վե րո շա րադ րյա լի՝ բո ղո քա բե րը նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 
կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տում որ ևէ կոնկ րետ հան գա մանք կամ փաս տա կան տվյալ 
չի նշել այն մա սին, թե ին չում է ար տա հայտ վել այդ է ա կան խախ տու մը, քրե ա կան գոր ծով 
ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի վրա ի նչ պես է այն ազ դել, ին չում է դրս ևոր վել ամ բաս տա նյա լի 
ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին հասց ված վնա սը:

10. Ել նե լով վե րոն շյա լից՝ բո ղո քի հե ղի նա կը խնդ րել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 
2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
դա տավճ ռին։

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

է. ի րա վա չափ է ա րդյո՞ք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը՝ ամ բաս տա նյալ Կա րեն Հով հան նի-
սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ան մեղ ճա նա չե լու և ա րար քում 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով ար դա րաց նե լու վե րա բե րյալ։

I. Նա խաքն նու թյան ժամ կե տի ա վար տը.
12. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 

«Ք րե ա կան գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թը` ք րե ա կան գոր ծով վա րույ թը քրե ա կան գործ 
հա րու ցե լու հար ցի լուծ ման պա հից մինչև գործն, ը ստ է ու թյան, քն նե լու հա մար դա տա րան 
ու ղար կելն է»։

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝  « Նա
խաքն նու թյունն ա վարտ վում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն, բժշ կա կան բնույ թի մի ջոց նե րի 
կի րառ ման հա մար քրե ա կան գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու մա սին կամ քրե ա կան գոր ծի վա
րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կազ մե լով»:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
«Ք րե ա կան գոր ծով նա խաքն նու թյու նը պետք է ա վարտ վի ոչ ու շ, քան եր կամ սյա ժամ կե տում: 
Այդ ժամ կե տը հաշվ վում է քրե ա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու օր վա նից և 
ա վարտ վում է գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու մա սին կամ գոր ծով վա րույ թի կարճ ման մա սին 
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ո րոշ ման կա յաց ման օ րը»:
 Նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Ք րե ա կան գոր ծի նա խաքն նու թյու նը վերսկ սե լու, 

քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու, ի նչ պես նաև կարճ ված գոր ծի վա րույ
թը նո րո գե լու դեպ քե րում նա խաքն նու թյու նը պետք է ա վարտ վի մե կամ սյա ժամ կե տում՝ հա
մա պա տաս խա նա բար գոր ծի նա խաքն նու թյու նը վերսկ սե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու, լրա
ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ ված քրե ա կան գոր ծը քն նի չի կող մից ստա նա լու, գոր ծի վա րույ թը 
նո րո գե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու օր վա նից սկ սած։ Այդ ժամ կե տի հե տա գա եր կա րա ցու մը 
կա րող է կա տար վել սույն հոդ վա ծի հին գե րորդ մա սով սահ ման ված կար գով»։

ՀՀ  քրե ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րենսգր քի  274-րդ  հոդ վա ծի  հա մա ձայն՝     «1. Դա տա
խա զը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գործն ստա նա լուց հե տո` 5 օր վա ըն թաց քում, պար
տա վոր է ըն դու նել հետ ևյալ ո րո շում ե րից մե կը՝ 

1) հաս տա տել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը
(…)
3) իր ցու ցում ե րով գոր ծը վե րա դարձ նել քն նի չին` լրա ցու ցիչ քն նու թյուն կա տա րե լու կամ 

մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը վե րա կազ մե լու հա մար (…)»:
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 277-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ « Հաս

տա տե լով մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը` դա տա խա զը գործն ու ղար կում է այն դա տա րան, 
ո րին գործն ը նդ դա տյա է»:

13. Քրե ա կան գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ վե րոն շյալ քրե ա դա տա վա-
րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե 
մինչ դա տա կան վա րույթն ա վարտ վում է գործն, ը ստ է ու թյան, քն նու թյան առ նե լու հա մար 
դա տա րան ու ղար կե լով, ա պա նա խաքն նու թյու նը, ի նչ պես ու ղ ղա կի ո րեն սահ մա նել է օ րենս-
դի րը, ա վարտ վում է, ի թիվս այլ նի, մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն կազ մե լով։ Մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցու թյուն կազ մե լը որ պես նա խաքն նու թյան ա վարտ դի տար կե լը բխում է նաև 
նախ նա կան քն նու թյան այս ձևի դա տա վա րա կան բո վան դա կու թյու նից։ Մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցու թյունն այն դա տա վա րա կան փաս տա թուղթն է, ո րով ամ փոփ վում են նա խաքն նու-
թյան ար դյունք նե րը և ստա նում դա տա վա րա կան ամ րագ րում։ Նշ ված փու լին հա ջոր դում է 
մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող դա տա-
խա զի կող մից այդ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան ստուգ ման գոր ծըն թա ցը, ո րի ըն թաց քում 
ա պա ցույց նե րի հա վաք մանն ու ղղ ված քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ չեն ի րա կա նաց վում, ին չը բնո րոշ է նա խաքն նու թյա նը։ Հետ ևա բար, մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցու թյամբ ստաց ված գոր ծով ո րո շում եր կա յաց նե լու՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգրքի 274-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հն գօ րյա ժամ կե տը պետք է հաշ վարկ վի նա-
խաքն նու թյան ա վար տից հե տո։ Նշ ված մո տեց ման մա սին են վկա յում նաև քրե ա դա տա վա-
րա կան մի շարք ի նս տի տուտ նե րի այլ կար գա վո րում եր։ Օ րի նակ՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան վա-
րույ թի շր ջա նակ նե րում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 375.12.-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մասն ամ րագ րում է, որ նա խաքն նու թյան ա վար տից հե տո քն նի չը, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 272-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, քրե ա կան գոր ծը հանձ նում է հս-
կող դա տա խա զին՝ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և մե ղադ րյա լի նկատ մամբ 
դա տաքն նու թյան հա տուկ կարգ կի րա ռե լու միջ նոր դու թյուն կազ մե լու հա մար: Վկա յա կոչ ված 
նորմ ու ղ ղա կի ո րեն ամ րագ րում է, որ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը հս կող դա տա խա զի 
կող մից հաս տատ վում և կոնկ րետ դեպ քում հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյու նը կազմ վում է 
նա խաքն նու թյան ա վար տից հե տո, այլ ոչ թե նա խաքն նու թյան ժամ կե տի ըն թաց քում։ 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
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սի այն դրույ թին, որ նա խաքն նու թյան ժամ կե տը, ի թիվս այլ նի, ա վարտ վում է գոր ծը դա-
տա րան ու ղար կե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու օ րը, ա պա այս ա ռն չու թյամբ հարկ է նշել, որ 
նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն, քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու 
դեպ քում, նա խաքն նու թյու նը պետք է ա վարտ վի մե կամ սյա ժամ կե տում՝ լրա ցու ցիչ քն նու թյան 
վե րա դարձ ված քրե ա կան գոր ծը քն նի չի կող մից ստա նա լու օր վա նից սկ սած։ Վե րոն շյալ նոր-
մով, կոնկ րետ ժամ կե տում նա խաքն նու թյունն ա վար տե լու պա հան ջի նա խա տե սու մը վկա յում 
է այն մա սին, որ օ րենս դի րը ել նում է այս դեպ քում ա վարտ ված նա խաքն նու թյու նը վերսկ սե լու 
գա ղա փա րից։ Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե նա խաքն նու թյան ժամ կե տը նե րա ռեր նաև մե ղադ-
րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ստաց ված գոր ծով դա տա խա զի կող մից ո րո շում եր կա յաց նե լու 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տը, ա պա գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու դեպ քում, 
նա խաքն նու թյան ժամ կե տը պետք է պար զա պես շա րու նա կեր հո սել։ 

Այս պի սով, քրե ա դա տա վա րա կան վե րոն շյալ նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նա խաքն նու թյան ժամ կե տի հաշ վարկն 
ա վարտ վում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն կազ մե լով։ Ո ւս տի, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ստաց ված 
գոր ծով ո րո շում եր կա յաց նե լու հա մար դա տա խա զի հա մար սահ ման ված հն գօ րյա ժամ կե տը 
նա խաքն նու թյան ժամ կե տի մեջ չի հաշ վարկ վում։ 

14. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ.
- թիվ 13103416 քրե ա կան գոր ծի նա խաքն նու թյան ժամ կե տը Քն նի չի՝ 2016 թվա կա նի ապ-

րի լի 15-ի հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան ար դյուն քում, Դա տա խա զի կող մից եր կա րաց վել 
է հինգ օ րով՝ մինչև 2016 թվա կա նի ապ րի լի 23-ը12,

- 2016 թվա կա նի ապ րի լի 21-ին կազմ վել է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն, ո րը նույն թվա-
կա նի ապ րի լի 22-ին ու ղարկ վել է Դա տա խա զին13,

- 2016 թվա կա նի ապ րի լի 26-ին Դա տա խա զի կող մից ո րո շում է կա յաց վել թիվ 13103416 
քրե ա կան գոր ծով մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լու և քրե ա կան գոր ծը լրա ցու-
ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու մա սին14,

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը գտել է, որ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գոր ծը ստա-
նա լուց հե տո, դա տա խա զի կող մից հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նե լու 5-օ րյա ժամ կե տը 
են թա կա չէ հաշ վարկ ման նա խաքն նու թյան ժամ կե տի մեջ15,

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գոր ծը ստա նա լուց 
հե տո, դա տա խա զի կող մից հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նե լու 5-օ րյա ժամ կե տը են թա-
կա է հաշ վարկ ման նա խաքն նու թյան ժամ կե տի մեջ16։

15. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը գնա հա տե լով սույն ո րոշ ման 
13-րդ կե տում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում այն մա սին, որ դա տա խա զին վե րա-
պահ ված 5-օ րյա ժամ կե տը պետք է դի տար կել նա խաքն նու թյան հա մար օ րեն քով սահ ման-
ված ժամ կե տի մեջ, հիմ ա վոր չէ:

12 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-րդ կե տը։
13 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.1-րդ կե տը։
14 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.2-րդ կե տը:
15 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը:
16 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 8-րդ կե տը:
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II.  Լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ ված գոր ծը քն նի չի կող մից վա րույթ ըն դու նե լը.
16. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝ դա տա խա զի լի ա զո րու թյուն ներն ամ-

րագրող 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 12-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « Նա խաքն նու թյան և հե տաքննու
թյան նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նե լով` դա տա խա զի բա ցա ռիկ 
լիա զո րու թյունն է` վե րա դարձ նել քրե ա կան գոր ծե րը քն նի չին` լրա ցու ցիչ քն նու թյուն կա տա րե
լու հա մար պար տա դիր ցու ցում ե րով»։

17. Դա տա խա զի լի ա զո րու թյուն ներն ամ րագ րող՝ վե րո շա րադ րյալ քրե ա դա տա վա րա կան 
նոր մից, ի նչ պես նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տում ամ րագր ված՝ գոր ծը դա տա խա զի կող մից քն նի չին վե րա դարձ նե լու վե րը հի շա-
տակ ված քրե ա դա տա վա րա կան նոր մի ձևա կեր պու մից բխում է, որ օ րենս դիրն ամ րագ րել է 
լրա ցու ցիչ քն նու թյուն կա տա րե լու և մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը վե րա կազ մե լու հա մար 
գոր ծը կոնկ րետ քն նի չին վե րա դարձ նե լու օ րենսդ րա կան պա հանջ։ Այ սինքն, տվյալ դեպ քում 
գոր ծը վե րա դարձ վում է այն քն նի չին, ու մ վա րույ թում այն գտն վել է, և ով ար դեն ի սկ գոր ծը 
վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում է կա յաց րել՝ ել նե լով նման ո րո շում կա յաց նե լու պար տա-
դիր օ րենսդ րա կան պա հան ջից՝ որ պես քրե ա կան գոր ծով նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
ի րա վա սու թյուն ձեռք բե րե լու և պատ շաճ սուբյեկտ հան դի սա նա լու ի րա վա կան հիմք։ Վե րո-
շա րադ րյալ գա ղա փա րի հաշ վառ մամբ էլ օ րենս դի րը չի նա խա տե սել գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու-
թյան վե րա դարձ վե լու դեպ քում քն նի չի կող մից կր կին այն վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում 
կա յաց նե լու օ րենսդ րա կան պա հանջ։ Գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ վե լու դեպ քում 
այն են թա կա կլի նի կր կին վա րույթ ըն դուն ման, ե թե լրա ցու ցիչ քն նու թյու նը հանձ նա րար վի ոչ 
թե այն քն նի չին, ու մ վա րույ թում տվյալ գոր ծը գտն վել է, մեկ այլ քն նի չի, ով տվյալ քրե ա կան 
գոր ծը ե րբ ևի ցե իր վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում չի կա յաց րել, և հետ ևա բար չի կա րող 
տվյալ գոր ծով նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու սուբյեկտ հան դի սա նալ։

18. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ Դա տա խա զի կող-
մից մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լուց և քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան 
վե րա դարձ նե լուց հե տո լրա ցու ցիչ քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է նույն Քն նի չի կող մից17։

19. Սույն ո րոշ ման 17-րդ կե տում ներ կա յաց ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հաշ վառ մամբ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմ ա վոր չի հա մա րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում երն 
այն մա սին, որ ա ռանց գոր ծը կր կին վա րույթ ըն դու նե լու կա տար ված քնն չա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և կա յաց ված դա տա վա րա կան ո րո շում ե րի ար դյուն քում կազմ ված նոր մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցու թյունն ոչ ի րա վա չափ է ։

III. Քն նի չին հայտ նած բա ցար կի լու ծու մը.
20. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

« Դա տա վո րը, դա տա խա զը, քն նի չը, հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ խա տա կի ցը չեն կա րող մաս
նակ ցել քրե ա կան գոր ծով վա րույ թին, ե թե նրանք ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի շա հագրգռ ված 
են գոր ծի ել քով»:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 88-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Բա ցարկ նե
րը, ի նք նա բա ցարկ նե րը և գոր ծով վա րույ թից հե ռաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը հայ
տա րար վում են քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը 
բա ցա ռող հան գա մանք նե րի հի ման վրա:

(…)

17 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.4-րդ կե տը:
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3. Դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի դա տա խա զին, քն նի չին, հե տաքն նու
թյան մարմ ի աշ խա տակ ցին քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ցան կա ցած պա հի բա ցարկ հայտ
նե լու:  (…)»։

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Քն նի չը կամ 
հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ խա տա կի ցը չի կա րող մաս նակ ցել քրե ա կան գոր ծով վա րույ թին, 
ե թե առ կա է սույն օ րենսգր քի՝ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կը սահ մա նող 90 հոդ վա ծով նա խա
տես ված հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կը։

(…) 
3. Քն նի չին կամ հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ խա տակ ցին հայտն ված բա ցար կը լու ծում է 

քն նու թյան նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող դա տա խա զը կամ վե
րա դաս դա տա խա զը»:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն-
քի՝ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի հիմ քե րը սահ մա նող՝ 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
«Ինք նա բա ցար կի հիմ քե րը նե րա ռում են, ի թիվս այլ նի, այն դեպ քե րը, ե րբ`

1) դա տա վո րը կան խա կալ վե րա բեր մունք ու նի որ պես կողմ հան դես ե կող ան ձի, նրա ներ
կա յա ցուց չի, փաս տա բա նի, դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի նկատ մամբ (…)»։

21. Բա ցար կի ի նս տի տու տի նա խա տես մամբ օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն դա տա վա րա-
կան ե րաշ խի քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս քրե ա կան գոր ծի ել քով ու ղ ղա կի կամ ա նուղ-
ղա կի շա հագրգռ ված դա տա վա րու թյան սուբյեկ տին հե ռաց նել քրե ա կան գոր ծի վա րույթն 
ի րա կա նաց նե լուց կամ գոր ծի վա րույ թին մաս նակ ցե լուց։ Այն ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան, 
իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վուն քի, ի նչ պես նաև ի րա-
վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով ման գրա վա կանն է 18։ Հետ ևա բար, վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մարմ ին հայտ նած բա ցար կը լու ծե լը և վեր ջի նիս՝ վա րույ թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող 
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լը կոնկ րետ վա րույ թով 
պատ շաճ սուբյեկ տի կող մից քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
տար ման և դա տա վա րա կան ո րո շում ե րի ըն դուն ման, և ը ստ այդմ՝ դրանց օ րի նա կա նու թյան 
ա պա հով ման նա խա պայ ման է։ Այս ի րա վա չափ գա ղա փա րից է բխում նաև ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կար գա վո րու մը, հա-
մա ձայն ո րի՝ քրե ա կան գոր ծով վա րույ թում մե ղադ րան քի հիմ քում չեն կա րող դր վել և որ պես 
ա պա ցույց օգ տա գործ վել այն նյու թե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել` բա ցարկ ման են թա կա ան ձի 
մաս նակ ցու թյամբ, ե թե նա ի մա ցել է կամ պետք է ի մա նար քրե ա կան գոր ծով վա րույ թին իր 
մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան մա սին։ Հետ ևա բար, ե թե քրե ա-
կան գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյու նը վի ճարկ վում է նշ ված հիմ քով, 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տում ի րա կա նաց նող սուբյեկ տը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ-
նի վա րույ թին՝ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րած սուբյեկ տի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը։

21.1. Վե րո շա րադ րյալ օ րենսդ րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ քն նի չի՝ վա-
րույ թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րից մե կը կող մի նկատ մամբ ու նե ցած 
կան խա կալ վե րա բեր մունքն է։ Սա կայն նշ ված հիմ քով քն նի չին բա ցարկ հայտ նե լու միջ նոր-
դու թյուն ներ կա յաց նե լիս, միջ նոր դու թյուն հա րու ցող սուբյեկ տը պետք է կոնկ րետ փաս տե րի 
վկա յա կոչ մամբ հիմ ա վո րի նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը, ո րն ան կողմ ա կալ դի տոր դի մոտ 

18 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Հրա չյա Ներ սի սյա նի և Էդ գար Ա մի րյա նի գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ի թիվ 
ՏԴ2/0005/01/16 ո րոշ ման 14-րդ կե տը։
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կա րող է ող ջա միտ կաս կած հա րու ցել քն նի չի ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ։ Իր հեր թին բա ցար-
կը լու ծող կամ բա ցարկ ման են թա կա ան ձի կող մից ձեռք բեր ված լի նե լու հիմ քով վի ճարկ վող 
ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյու նը գնա հա տող սուբյեկ տը պետք է հիմ ա վոր ված հաս տա տի 
կամ հեր քի նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը։ Ի նչ վե րա բե րում է քն նի չի կա յաց րած ո րո շում ե րի 
հետ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ան հա մա ձայ նու թյա նը կամ սոսկ այն հան գա ման քի վկա-
յա կոչ մա նը, որ դրանք չեն բխում կոնկ րետ մաս նակ ցի շա հե րից, դեռևս բա վա րար չեն քն նի չի 
ոչ ա նա չառ լի նե լու վե րա բե րյալ ող ջա միտ են թադ րու թյուն ա նե լու հա մար։

22. Սույն գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝
- 2016 թվա կա նի ապ րի լի 19-ին քրե ա կան գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ըն թաց քում 

մե ղադ րյալ Կ. Հով հան նի սյա նը և նրա պաշտ պա նը Քն նի չին բա ցարկ են հայտ նել։ Կ.Հով-
հան նի սյա նը հայ տա րա րել է, որ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լով՝ քն նի չը ցու ցա բե րել է կան խա կալ 
վե րա բեր մունք։ Ի սկ Կ. Հով հան նի սյա նի պաշտ պա նը նշել է, որ. «Ա ռանց քրե ա կան գոր ծի 
բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն կա տա րե լու, խախ տե լով մր ցակ ցու թյան և ար դար 
դա տա կան քն նու թյան սկզ բուն քը, լի ո վին ան հիմ մեր ժե լով մե ղադ րյա լի միջ նոր դու թյու նը, 
քն նիչ Ս. Նա զա րյա նը հայ տա րա րում է նա խաքն նու թյան ա վար տի մա սին, ին չը վկա յում է 
քննի չի կան խա կալ և ոչ օբյեկ տիվ վե րա բեր մուն քի մա սին» 19,

- 2016 թվա կա նի ապ րի լի 26-ին Դա տա խա զի կող մից ո րո շում է կա յաց վել՝ թիվ 13103416 
քրե ա կան գոր ծով մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը չհաս տա տե լու և քրե ա կան գոր ծը լրա ցու-
ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու մա սին20,

- վե րա դարձ ված քրե ա կան գոր ծով քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է նույն Քն նի չի կող մից, ով 
2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ի ո րոշ մամբ Կ.Հով հան նի սյա նին նախ կի նում ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քը փո փո խել է, և նրան նոր մե ղադ րանք է ա ռա ջադ րել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով21,

- 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 26-ին թիվ 13103416 քրե ա կան գոր ծը նոր մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել է Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան22,

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը փաս տել է, որ թեև Քն նի չին հայտն ված բա ցար կի 
չքննարկ մամբ թույլ է տր վել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հան ջի խախ տում, սա կայն այն 
իր բնույ թով և ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե րով չի կա րող հա մար վել օ րեն քի ու դա տա վա րա կան 
սկզ բուն քի այն պի սի է ա կան խախ տում, ո րն ազ դել է կամ կա րող էր ազ դել ստաց ված փաս-
տա կան տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյան վրա և ա ռա ջաց նել ամ բաս տա նյա լի հիմ ա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կամ քրե ա կան դա տա վա րու թյան սկզ բունք նե րի խախ տում, 
ո րի ար դյուն քում նա խաքն նու թյամբ ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը` որ պես ա պա ցույց 
պետք է հա մար վեն ան թույ լատ րե լի և այդ հիմ քով ամ բաս տա նյա լը պետք է ար դա րաց վի23.

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով պաշտ պա նի այն փաս տար կին, որ 2016 
թվա կա նի ապ րի լի 19-ին քրե ա կան գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ըն թաց քում մե ղադ րյա-
լի և իր կող մից Քն նի չին հայտն ված բա ցար կը 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-ի դրու թյամբ 
քննարկ ված չի ե ղել, և այդ պայ ման նե րում Քն նի չը կր կին ան գամ ա վար տել է նա խաքն նու-
թյու նը, այ սինքն՝ լի նե լով բա ցարկ ման են թա կա ան ձ, քն նի չը 6 ա միս շա րու նա կել է նա-

19 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.1-րդ կե տը։
20 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.2-րդ կե տը:
21 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.3-րդ կե տը:
22 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5.4-րդ կե տը:
23 Տե՛ս նույն տե ղում։
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խաքննու թյուն կա տա րել` ժամ կետ ներ ստա նա լով Դա տա խա զից, գտել է, որ բո լոր դեպ քե րում 
(այդ թվում նաև քրե ա կան գոր ծը լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու և նա խաքն նու թյան 
կա տա րու մը նույն քն նի չի կող մից շա րու նա կե լու դեպ քում) Դա տա խա զը պար տա վոր էր, ը ստ 
է ու թյան, քն նու թյան առ նել քն նի չին հայտն ված բա ցար կը, ին չը չի ար վել: Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի գնա հատ մամբ՝ նշ ված խախ տում իր հեր թին հան գեց րել է քրե ա դա տա վա րա կան 
սկզ բուն քի այն պի սի է ա կան խախտ ման, ո րն ի նք նին ազ դել է վա րույ թի հե տա գա ըն թաց քում 
քն նի չի կող մից կա յաց ված դա տա վա րա կան ո րո շում ե րի, այդ թվում նաև (ք րե ա կան գոր ծը 
լրա ցու ցիչ քն նու թյան վե րա դարձ նե լու ար դյուն քում)՝ կազմ ված նոր մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցու թյան ի րա վա չա փու թյան վրա24:

23. Սույն ո րոշ ման նա խորդ կե տում շա րադր ված փաս տա կան տվյալ նե րը վեր լու ծե լով 
սույն ո րոշ ման 21-21.1-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Դա տա խա զը, չքն նար կե լով Քն նի չին հայտ նած բա-
ցար կը, թույլ է տվել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 90-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
պա հան ջի խախ տում։ 

23.1. Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ քն նի չին բա ցարկ հայտ-
նե լը և հայտ նած բա ցար կը չլու ծելն ի նք նին չեն են թադ րում բա ցարկ հայտ նե լու հիմ քի` գոր ծի 
ել քով քն նի չի շա հագրգռ ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյուն: Այլ կերպ՝ քն նի չին հայտ նած բա-
ցար կը չլու ծե լը չի են թադ րում, որ քն նի չը ի նք նա բե րա բար դառ նում է բա ցարկ ման են թա կա 
ան ձ, ո րի ու ժով էլ նրա կող մից ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը պետք է հա մար վեն ան թույ լատ-
րե լի: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Քն նի չին հայտ նած բա ցար կը չլու ծե լը տվյալ դեպ-
քում քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի այն պի սի է ա կան խախ տում չէ, որ կա րող էր մե խա նի-
կո րեն հան գեց նել քրե ա կան գոր ծով վերջ նիս կող մից ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը 
որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան: Եվ տվյալ դեպ քում, ստո րա դաս դա-
տա րան նե րը, Քն նի չի կող մից ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լիս, պետք է քն նար կե-
ին վեր ջի նիս՝ վա րույ թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը, ին չը և փաս տա ցի ար վել է Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից: Մինչ դեռ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ոչ ի րա վա չա փո րեն Քն նի չին դի տար կել է բա ցարկ ման են թա կա 
ան ձ՝ բա ցա ռա պես պայ մա նա վոր ված վեր ջի նիս բա ցարկ հայտն ված լի նե լու և Դա տա խա զի 
կող մից այն քն նար կած չլի նե լու հիմ քով:

23.2. Ի նչ վե րա բե րում է Քն նի չի՝ վա րույ թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք-
նե րի առ կա յու թյա նը, ա պա սույն գոր ծի նյու թե րից բխում է, որ Քն նի չին բա ցարկ է հայտն վել 
պաշտ պա նու թյան կող մի նկատ մամբ կան խա կալ վե րա բեր մունք ու նե նա լու հիմ քով՝ ի բրև հիմ-
նա վո րում վկա յա կո չե լով մե ղադ րյա լի հա րու ցած միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լը և ա ռանց բազ մա-
կող մա նի ու օբյեկ տիվ քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու նա խաքն նու թյան ա վարտ հայ տա րա րե լը։ 

23.3. Սույն ո րոշ ման 21.1-րդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հաշ վառ-
մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Քն նի չի կա յաց րած ո րոշ ման հետ կող մի ան հա-
մա ձայ նու թյու նը, ա ռանց Քն նի չի ա նա չա ռու թյու նը կաս կա ծի տակ դնող բա վա րար փաս տե րի 
վկա յա կոչ ման, չի կա րող բա ցար կի հիմք լի նել, բա ցա ռել վա րույ թին վեր ջի նիս մաս նակ
ցու թյու նը։ Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա չափ է հա մա րում Ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, որ թեև Քն նի չին հայտն ված բա ցար կի չքն նարկ մամբ Դա-
տա խա զը թույլ է տվել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ տում, սա կայն այն իր բնույ թով և 

24 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 8-րդ կե տը։
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ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե րով չի կա րող հա մար վել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի այն պի սի 
է ա կան խախ տում, ո րն ազ դած լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի՝ որ պես 
ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու թույ լատ րե լի ու թյան վրա։

24. Ո ւս տի, նշ վա ծի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հիմ ա վոր 
չեն Քն նի չին հայտ նած բա ցար կը Դա տա խա զի կող մից չլու ծե լու պա րա գա յում վե րա դարձ ված 
քրե ա կան գոր ծով կա տար ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, կա յաց ված դա տա վա րա կան 
ո րո շում ե րի և դրանց ար դյուն քում կազմ ված նոր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան ոչ ի րա վա-
չափ լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ե րը։ 

25. Այս պի սով, ամ փո փե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ 
ամ բաս տա նյալ Կա րեն Հով հան նի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով ան մեղ ճա նա չե լու և ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով ար դա րաց նե լու 
վե րա բե րյալ, ի րա վա չափ չէ։

 26. Վե րո շա րադ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս թույլ է տվել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 55-րդ, 92-րդ, 105-րդ և 274-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի խախ տում եր, ո րոնք 
ի րենց բնույ թով է ա կան են և ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` հիմք են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար: Միև նույն 
ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ ճիռն 
օ րի նա կան է, հիմ ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը թույլ չի 
տվել գոր ծի ել քի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող դա տա կան սխալ, ու ս տի ան հրա ժեշտ է օ րի նա-
կան ու ժ տալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի մայի սի 30-ի դա տավճ ռին՝ 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 ղո քը բա վա րա րել: Ամ բաս տա նյալ Կա րեն Սամ վե լի Հով հան նի սյա նի վե-
րա բե րյալ ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի հուն վա րի 10-ի ո րո շու մը 
բե կա նել և օ րի նա կան ու ժ տալ Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի մայի սի 30-ի 
դա տավճ ռին:

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

ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Արմեն ՉԻՉՈՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Գագիկ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Արման ՕՀԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Դանիել ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Դիանա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Տաթևիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի նախագահ

Գոռ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ 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:


