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Օ րենք նե րի ըն դու նու մը յու րա քան չյուր պե տու թյան խորհր դա րա նի ա ռանց քային գոր ծա-
ռույթն է, քա նի որ խորհր դա րա նը, լի նե լով իշ խա նու թյան բարձ րա գույն ներ կա յա ցուց չա կան և 
օ րենս դիր մար մի նը, ա ռաջ նային ի րա վա կան կար գա վո րում է տա լիս հա սա րա կա կան կյան քի 
բո լոր կար ևո րա գույն ո լորտ նե րին։

Օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցը սկս վում է օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վում շր ջա նա-
ռու թյան մեջ դնե լով։ Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քի ի րա գործ ման վե րա բե րյալ 
ի րա վա գի տու թյան մեջ առ կա են տար բեր կար ծիք ներ և վեր լու ծու թյուն ներ, ո րոնց ու սում նա-
սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ը նդ հան րա կան մո տե ցում ձևա վո րե լու օ րենսդ րա կան 
նա խա ձեռ նու թյան ի րա կա նաց մա նը և բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը։

Ն. Ի. Լա զարևս կու կար ծի քով, օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քը նշա նա կում է 
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խորհր դա րա նում նոր նա խագ ծե րի շր ջա նա ռու թյան  մեջ դնե լու բա ցա ռիկ ի րա վունք1։
Ա. Դ. Գրա դովս կին գտ նում էր, որ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը դա օ րենսդ րա կան 

ա ռա ջար կու թյուն է, ո րը կա րող էր ըն դուն վել կամ մերժ վել պառ լա մեն տի կող մից՝ ոչ նպա տա-
կա հար մար լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ2։

 Վե րը նշ ված պն դում նե րի վե րա բե րյալ՝ կա րե լի է ա սել, որ օ րենս դիր մարմ նում օ րենսդրա-
կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունքն օ րեն քի նա խագ ծեր շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու նպա-
տա կով Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված հնա րա վո րու թյուն է։ Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
նու թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տիվ ի րա վունք է, ո րը վե րա պահ ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
ո րոշ ված ան ձանց և մար մին նե րին։ Այս պես, 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու-
թյուն նե րից հե տո, Սահ մա նադ րու թյան 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ o րենսդ րա-
կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն պատ գա մա վո րը, Ազ գային ժո ղո վի խմ բակ ցու թյու նը 
և Կա ռա վա րու թյու նը: Ի սկ 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ազ գային ժո ղո վում օ րենսդ րա կան նա խա-
ձեռ նու թյան ի րա վուն քը պատ կա նում է պատ գա մա վոր նե րին և կա ռա վա րու թյա նը։ Այ սինքն՝ 
Սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ևս մեկ 
սուբյեկտ է ա վե լա ցել՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի խմ բակ ցու թյու նը։ Սա կայն այս տեղ ան հաս կա նա-
լի է մում այն հար ցը, թե խմ բակ ցու թյու նը ին չու պետք է նման լի ա զո րու թյուն ու նե նա, ե թե 
ար դեն ի սկ պատ գա մա վո րը օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քից կա րող է օ գտ վել։ 

Մի շարք ե րկր նե րում ի նչ պի սիք են Լատ վի ան, Լիտ վան, Սլո վե նի ան, Ռու մի նի ան, Ի տա լի-
ան և այլն, օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք է տրա մադր վում ը նտ րե լու ի րա վունք 
ու նե ցող ո րո շա կի թվով քա ղա քա ցի նե րի։ 2015 թվա կա նի Սահ մա նադ րա կան  փո փո խու թյուն-
նե րից հե տո հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյուն դրս ևո րել՝ 
օ րեն քի նա խա գիծ ներ կա յաց նե լով ՀՀ Ազ գային ժո ղով։ Սահ մա նադ րու թյան 109-րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող ա ռն վազն հի սուն հա զար քա ղա քա ցի ունի 
Ազ գային ժո ղո վին քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով օ րեն քի նա խա գիծ ա ռա-
ջար կե լու ի րա վունք։ Դրա կան հա մա րե լով այս նոր մի ամ րագ րու մը՝ այ նո ւա մե նայ նիվ պետք է 
նշենք, որ այն ամ բող ջու թյամբ չի կար գա վո րում օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
բուն մե խա նիզ մը։ 

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քի սուբյեկտ նե րի կող-
մից ա ռա ջադ րած նա խագ ծե րը են թա կան են պար տա դիր քն նարկ ման, սա կայն ոչ պար տա-
դիր ըն դուն ման։ «Ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քով3 (այ սու-
հետ՝ Կա նո նա կարգ) 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյունն ի րա-
կա նաց վում է Ազ գային ժո ղո վի քն նարկ մանն օ րեն քի նա խագ ծի կամ նա խագ ծե րի փա թե թի 
ա ռա ջադր մամբ: Օ րեն քի նա խագ ծի հա մար Կա նո նա կար գով սահ ման ված դրույթ նե րը տա-
րած վում են նաև օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա թե թի վրա:

 Կա նո նա կար գի 67-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վի քն նարկ-
մանն է ներ կա յաց վում Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հին ո ւղղ ված պաշ տո նա կան գրու թյամբ՝ 
Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի մի ջո ցով: Գրու թյան ձևը, ի նչ պես նաև դրան կից ներ կա յաց-
վող փաս տաթղ թե րը սահ ման վում են Ազ գային ժո ղո վի աշ խա տա կար գով: Կա նո նա կար գում 
հս տակ սահ ման ված է օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան հե ղի նակ կամ հիմ նա կան զե կու ցող 

1 Лазаревский Н. И., Народное представительство и его место в системе других государственных установлений, 
“Конституционное государство”, Второе изд., СПб., 1905, с.193.
2 Градовский А. Д., Начала русского государственного права, т. 2. Органы управления, СПб., 1876, с. 114.
3 Ըն դուն վել է 16.12.2016 թ., ու ժի մեջ է մտել 14.01.2017 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280):
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ան ձանց շր ջա նա կը։ Դրանք ե ն՝ պատ գա մա վո րը՝ իր նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում, օ րենսդրա-
կան նա խա ձեռ նու թյան վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան գրու թյու նում նշ ված պատ գա մա վո րը՝ եր-
կու կամ ա վե լի թվով պատ գա մա վո րի նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում, խմբակ ցու թյան ներ կա-
յա ցու ցի չը՝ խմ բակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում, Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը՝ 
Կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում, քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցի չը՝ քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան դեպ քում։

Ինչ վե րա բե րում է օ րեն քի նա խագ ծի նախ նա կան քն նարկ մա նը, ա պա այն Կա նո նա կար-
գով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում է գլ խա դա սային հանձ նա ժո ղո վը, ի նչ պես նաև այլ 
մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա ձեռ նու թյամբ կամ Խորհր դի ա ռա ջար կու թյամբ կա րող են 
ի րա կա նաց նել մյուս մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րը։ Պետք է նշել, որ Կա նո նա կար գի հա մա-
ձայն՝ օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վում քն նարկ վում է եր կու ըն թերց մամբ։ Ի սկ նախ կին 
ԱԺ կա նո նա կար գով սահ ման վում էր, որ օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վում քն նարկ վում 
է ե րեք ըն թերց մամբ։ Մեր կար ծի քով այս խն դի րը ար ժա նի է ա վե լի խո րը և ման րա մասն 
քննարկ ման: Մաս նա վո րա պես` ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե Կա նո նա կար գում ի ՞նչ հիմ ա-
վոր մամբ է ե րեք ըն թեր ցու մը փո խա րին վել եր կու ըն թերց մամբ: Եր րորդ ըն թերց ման ժա մա-
նակ օ րեն քի նա խա գի ծը ներ կա յաց վում էր վերջ նա կան տար բե րա կով, ո րից հե տո փո փո խու-
թյուն ներ կա տա րել հնա րա վոր չէր, ի սկ եր կու ըն թեր ցում ան ցկաց նե լուց հե տո կար ծում ե նք 
կր կին ան հրա ժեշ տու թյուն կլի նի ո րոշ խմ բագ րում եր կա տա րե լու: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև Կա ռա վա րու թյան կող մից օ րեն քի նա-
խագ ծի ներ կա յաց ման հար ցին։ Կա նո նա կար գի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ան-
հե տաձ գե լի հա մար վող օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վի հեր թա կան նիս տե րում ա ռա ջին 
ըն թերց մամբ քն նարկ վում և քվե ար կու թյան է դր վում շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վե լուց հե տո՝ մեկ 
ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ ե րկ րորդ ըն թերց մամբ՝ ա ռա ջին ըն թերց մամբ ըն դուն վե լուց հե տո՝ 
մեկ ա մս վա ըն թաց քում։ Կա ռա վա րու թյունն իր ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խագ ծի ըն դուն ման 
ա ռն չու թյամբ կա րող է դնել իր վս տա հու թյան հար ցը, ո րը նույն նս տաշր ջա նի ըն թաց քում չի 
կա րող լի նել ա վե լի քան եր կու ան գամ: Հարկ է նշել, որ այս հար ցը այլ ձևա կեր պում ու ներ 
նախ կին օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րում։ Մաս նա վո րա պես՝ Կա ռա վա րու թյան կող մից 
ան հե տաձ գե լի հա մար վող օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գային ժո ղո վում քն նարկ վում և քվե արկ վում 
է մե կամ սյա ժամ կե տում՝ Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հի կազ մած ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա-
ձայն, որ տեղ սահ ման վում են դրա վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րի ներ կա յաց ման և Ազ-
գային ժո ղո վում դրա քն նարկ ման ժամ կետ նե րը: Ի սկ Կա ռա վա րու թյունն իր ներ կա յաց րած 
օ րեն քի նա խա գի ծը ցան կա ցած ըն թերց ման ժա մա նակ ըն դու նե լու ա ռն չու թյամբ կա րող է դնել 
իր վս տա հու թյան հար ցը։ 

« Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե ցա կար գի դրույթ նե րը և դրանց ի րաց ման 
հիմ նա կան  ո ւղ ղու թյուն նե րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում» գի տա գործ նա կան հե տա-
զո տու թյու նում ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն է տր վել պառ լա մեն տա րիզ մի կա յաց ման ու հե-
տա գա կա յուն զար գաց ման խն դիր նե րին: Խորհր դա րա նը պետք է դի տարկ վեր որ պես օ րի-
նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը ո րո շող և ի րա կա նաց նող կա ռույց։ Սա կայն 
դա ա մեն ևին էլ չի նշա նա կում, որ պատ գա մա վոր նե րը ան ձամբ պետք է ներգ րավ ված լի նեն 
օ րի նագ ծեր մշա կե լու և խորհր դա րան ներ կա յաց նե լու աշ խա տանք նե րին։ Խն դիրն այլ հար-
թու թյան վրա է. խորհր դա րա նի սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կը են թադ րում է, որ վեր ջինս 
պետք է կան խո րո շի օ րի նաս տեղծ քա ղա քա կա նու թյու նը հս տակ կազմ ված ծրագ րե րի մի ջո-
ցով: Մաս նա վո րա պես, օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քը են թադ րում է, որ յու րա-
քան չյուր պատ գա մա վոր պետք է ու նե նա ի րա կան հնա րա վո րու թյուն՝ պատ վի րե լու կոնկ րետ 
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օ րի նագ ծեր: Նպա տա կա հար մար է, որ պես զի այդ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նեն բա ցա ռա-
պես մաս նա գի տաց ված ան կախ կա ռույց նե րը4։

Օ րենսդ րա կան ըն թա ցա կար գե րի հե տա զո տող նե րից Ա. Ս. Պի գոլ կինն ի րա վա ցի ո րեն 
նշել է, որ կա նո նա կար գե րի նա խագ ծե րի մշա կու մը բարդ ու տք նա ջան աշ խա տանք է՝ ան-
հա մա տե ղե լի շտա պո ղա կա նու թյան հետ։ Թվում է, թե այժմ՝ օ րենսդ րու թյան ար մա տա կան 
նո րաց ման շր ջա նում, խո սել օ րի նաս տեղծ աշ խա տան քի չափ ված, դան դաղ տեմ պե րի մա սին, 
նշա նա կում է դան դա ղեց նել օ րենսդ րու թյան թար մաց ման գոր ծըն թա ցը, ըն թա ցող քա ղա քա-
կան և տն տե սա կան բա րե փո խում նե րին ի րա վա կան ա ջակ ցու թյու նը։ Սա կայն, ի նչ պես ցույց 
է տա լիս պրակ տի կան, ներ կայիս օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան բազ մա թիվ թե րու թյուն ներ 
կապ ված են հենց կար գա վո րող ո րո շում նե րի պատ րաստ ման և ըն դուն ման շտա պո ղա կա նու-
թյան, օ րի նաս տեղծ աշ խա տան քի պլան նե րի գեր բեռն վա ծու թյան հետ5:

Օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցում բա վա կա նին կար ևոր վում է նաև հա մա պա տաս խան շա-
հա կից նե րի, ի նչ պես նաև հան րու թյան հետ քն նար կում նե րը, ո րոնց շնոր հիվ ներ կա յաց վող 
օ րի նագ ծե րը կլի նեն ա վե լի հաս կա նա լի և հեշտ ի րա գոր ծե լի։ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տե րի մա սին» ՀՀ օ րենք6 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րենսդ րա կան ակ տե րի նա խագ ծե րը 
են թա կա են հան րային քն նարկ ման, բա ցա ռու թյամբ մի ջազ գային պայ մա նագ րի վա վե րաց-
ման (դ րան մի ա նա լու) մա սին օ րեն քի նա խագ ծի: Հան րային քն նար կու մը պար տա դիր կազ-
մա կերպ վում է քն նար կում ի րա կա նաց նող մարմ նի պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից վար վող 
ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի հրա պա րակ ման մի աս նա կան կայ քում հրա պա րակ ման 
ե ղա նա կով։

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ կա րող ե նք եզ րա հան գել, որ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
նու թյան ի րա վուն քը օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի ա ռանց քային փու լե րից մեկն է, հետ ևա-
բար՝ այդ ի րա վուն քում պետք է կար ևո րա գույն տեղ զբա ղեց նի հա սա րա կա կան շա հը, ի սկ 
օ րենսդրա կան նա խա ձեռ նու թյան սուբյեկ տի վրա պետք է ա ռա վե լա գույնս սահ մա նա փա կել 
որ ևէ կու սակ ցա կան, խմ բակ ցային կամ այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը՝ նա խագ ծի կազմ ման, 
մշակ ման, շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց նե լիս։ 

Annotation. The article is dedicated to some peculiarities of the constitutional and legal regulation of the legislative 
initiative in the National Assembly. Adoption of laws is the key function of the parliament of each state. The article 
presents the subjective right of the legislative initiative, which is reserved to the persons and bodies determined by the 
RA Constitution. Reference was made to the existing opinions in jurisprudence on the implementation of the right of 
legislative initiative, the study of which gives an opportunity to form a general approach to the implementation of the 
legislative initiative and the disclosure of its content.

Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям конституционного регулирования законодательной 
инициативы в Национальном Собрании. Принятие законов является ключевой функцией парламента каждой 
страны. В статье представлено субъективное право законодательной инициативы, закрепленное за органами лиц, 
определенными Конституцией РА. Сделана ссылка на различные мнения в судебной практике о реализации права 
законодательной инициативы, изучение которых дает возможность сформировать общий подход к реализации 
законодательной инициативы и раскрытие содержания.

4 «Սահմանադրական բարեփոխումերի հայեցակարգի դրույթները և դրանց իրացման հիմական ուղղություննե-
րը Հայաստանի Հանրապետությունում» 2015, Երևան, Հայրապետ, էջ 27:
5 Пиголкин А.С., Теория государства и права, Учебник. - М.: Городец, 2003, с. 146-150.
6 Ընդունվել է 21.03.2018 թ., ուժի մեջ է մտել 07.04.2018 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2018.03.28/23 (1381):
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  Բա նա լի բա ռեր - Ազ գային ժո ղով, օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն, օ րեն քի նա խա գիծ, կա ռա վա րու թյուն, 
խմ բակ ցու թյուն, պատ գա մա վոր:

Key words: National Assembly, legislative initiative, Draft Law, Government, faction, deputy.
Ключевые слова: Национальное Собрание, законодательная инициатива, проект закона, правительство, 

фракция, депутат.
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THE ESSENCE OF PRIVATE AND FAMILY LIFE FROM THE ECHR AND 
RA LEGISLATION PERSPECTIVE 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԵԴ-Ի ԵՎ
ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

СУЩНОСТЬ ЧАСТНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЕСПЧ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА

Due to technological developments, the extent of interference by the public authorities in the 
field of individuals’ private and family life has increased. That is why, especially nowadays, it is 
crucially important to ensure the protection of private and family life of individuals. Guarantying 
such rights gives individuals the opportunity to set boundaries and prevent themselves from unlawful 
interference with their private and family life.  

The fundamental right of inviolability of private and family life is stipulated in many international 
and national legal documents.

Article 8 of the ECHR enshrines the following: “1. Everyone has the right to respect for his 
private and family life, his home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a 
public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is 
necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic 
wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or 
morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.’’1

In the Chapter, called “Basic Rights and Freedoms of the Human Being and the Citizen of RA 
Constitution” among others, inviolability of private and family life is also guaranteed. Particularly, 
Article 31 of the RA Constitution has the similar content as the ECHR and stipulates the following: 
“Everyone shall have the right to inviolability of his or her private and family life, honour and good 
reputation.

1 Article 8 of the European Convention on Human Rights, Rome, 1950.
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The right to inviolability of private and family life may be restricted only by law, for the purpose 
of state security, economic welfare of the country, preventing or disclosing crimes, protecting 
public order, health and morals or the basic rights and freedoms of others.”2

In spite of the fact, that both of the above-mentioned instruments protect individuals’ right to 
private and family life, none of them have stipulated the exhaustive definition of “private life” and 
“family life”.

However, the case law has addressed this gap on numerous occasions. The European Court of 
Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”) in its cases has numerously referred to the 
interference with Article 8 and the definition of “private life” as well. Particularly, in case of Niemietz 
v. Germany, the Court highlighted that “it is not considered possible or necessary to attempt an 
exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the 
notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and 
to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for 
private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships 
with other human beings”3.  

What is clear is that the notion of private life is much wider than that of privacy, encompassing 
a sphere within which every individual can freely develop and fulfill his personality, both in relation 
to others and with the outside world. Instead of providing a clear-cut definition of private life, the 
Court has identified, on a case-by-case basis, the situations falling within this dimension4.

In its case law, the Court tends to interpret the definition of “private life” and notes that it covers 
the physical and psychological integrity of a person. It can therefore embrace multiple aspects of 
person’s physical and social identity. Elements such as, gender identification, name and sexual 
orientation is included in the sphere stipulated in Article 8. The Court furthermore considers that 
“an individual’s ethnic identity, health, must be regarded as another element of private life”5.  

By analyzing the Court’s case law, it can be concluded, that the concept of “private life” is a 
broad term and there is no expedience to give an exhaustive definition to it. From my perspective, 
it is almost impossible to give such a definition that will completely and precisely define the whole 
subject of protection of private life. To evaluate whether there is an interference with the right to 
private and family life, it is always necessary to comprehensively analyze the factual circumstances 
of a particular case, evaluating them in the light of the standards set by the Court.

However, the case law gives the possibility to generally define what is included in the concept of 
“private life”. Given the very wide selection of issues that private life includes, “cases falling under 
this notion have been sorted into three wide categories to provide some means of categorization, 
namely:“ (i) a person’s physical, psychological or moral integrity, (ii) his privacy and (iii) his identity 
and autonomy”6.

First category encompasses the rights to retirement, abortion, artificial insemination, right to 
respect the choice to be a parent or not, Health Status, Compulsory Treatment, Mental Health, 
Orientation, etc.

2 Article 31 of the RA Constitution, Yerevan, 2015. 
3  Niemietz V. Germany, Application no. 13710/88, 16 December 1992, European Court of Human Rights, Strasbourg. 
4 Ivana Roagna “Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights”, Council of Europe, Strasbourg, 2012.
5 S. and Marper V. The United Kingdom,4 December 2008, Applications nos. 30562/04 and 30566/04, European Court 
of Human Rights, Strasbourg.
6 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Updated on 31 August 2021, Council of Europe. 
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Second category refers to the protection of personal data like name, surname, right to their 
image7, archiving of personal data, DNA, passport, and fingerprint.

The last category includes the right to personal development, the right to form and develop 
relationships, the right to adopt a child, the right to have any religious or philosophical views, 
gender, or ethnic identity. 

Conversely, “the Court found that the following do not amount to private life: 
• relationship between an owner and his pet;
• relationship between a person and his corpse (exhumed for DNA testing for the purpose of 

establishing affiliation); 
• the written relationship between a prisoner and a correspondent of his, contacted for the 

purpose of launching a campaign on prison conditions”8. 
Taking into account the above-mentioned, it can be concluded, that although there is no 

comprehensive definition of “private life”, the examination of the case-law of the Court allows 
defining those areas, which in general, fall under the scope of the meaning of private life.

Similarly, the RA domestic law does not enshrine the precise definition of “private life”. 
According to provision 12 of Article 3 of the RA law On Protection of Personal Data “data on 

personal life” shall mean information on personal life, family life, physical, physiological, mental, 
social condition of a person or other similar information”9

According to provision 1 of Article 8 of the RA Law on Freedom of Information “information 
holder, with the exception of cases defined in the 3rd clause of the proceeding Article, refuses to 
provide information if: (b) infringes the privacy of a person and his family, including the privacy of 
correspondence, telephone conversations, post, telegraph and other transmissions”10.

By analyzing the above-mentioned articles, we can highlight that none of them elaborates on the 
meaning of “private life” and do not contain criteria that need to be met in order to be considered 
as private life. Moreover, the legislator defines “private life” as “any information on personal life 
or family life”, but the definitions of the last two categories are missing too. To sum up, we can 
emphasize that the definitions used by legislator are too broad, vague and needs interpretations.     

It is worth to note that in theory there is an opinion that the absence of an exhaustive definition 
of “private life and family life” can be considered as a violation of the principle of legal certainty. 
In other words, there is a chance that those concepts in legal practice would not be interpreted 
uniformly and will contradict to the principle of lawfulness.

 From my perspective, the terms “private life and family life” have a blanket disposition and 
can be interpreted with the help of other legal documents regulating the relevant field of law and 
case law. As it was already mentioned, the exhaustive definitions of the discussing terms are not 
expedient, also these terms can contain all the aspects of an individual’s life and it is unrealistic to 
precisely stipulate all of them in the law.   

Referring to the notion of “family life”, it is worth noting, that the first issue that needs elucidating 
while interpreting the component of “family life” enshrined in Article 8 is the definition given to 

7 Sciacca v. Italy, Application no. 50774/99, § 29,11 January 2005,ECHR, Strasbourg.
8 Ivana Roagna “Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights”, Council of Europe, Strasbourg, 2012, see also, X v. Iceland. 14. Estate of Kresten Filtenborg Mortensen v. Den-
mark, X v. the United Kingdom (dec.), 6 October 1982.
9 RA law On Protection Of Personal Data, ՀՀՊՏ 2015.06.18/35(1124), 01.07.2015, Yerevan.
10 RA law on Freedom of Information, adopted by the National Parliament of the RA on September 23, 2003, Yerevan.
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the word “family”. “The notion used by the Court has developed over time in line with the changing 
attitudes of the European society and might very well continue to do so in the light of evolving 
customs”11.

By analyzing the case law, it gets clear that the Court considers “the notion of family life as 
an autonomous concept. Family life does not include only social, moral or cultural relations, for 
example in the sphere of children’s education; it also comprises interests of a material kind”12.

Consequently, whether or not “family life” exists is “essentially a question of fact depending 
upon the real existence in the practice of close personal ties”13. The Court will take into consideration 
de facto family ties, like applicants living together, in the absence of any legal recognition of family 
life14. For instance, in X, Y and Z v. the United Kingdom case, the applicants submitted that they 
had shared a “family life” within the meaning of Article 8 since their child’s birth. However, the 
government reasoned that X and Y had to be treated as two women living together and the concept 
of “family life” cannot apply to the relationships between them. They appealed to the Court. The 
latter found out that the couple jointly applied for, and were granted, treatment by AID to allow Y to 
have a child. X was involved throughout that process and has acted as Z’s “father” in every respect 
since the child’s birth. In these circumstances, the Court considered that de facto family ties link the 
three applicants. It follows that they have demonstrated their commitment to each other by having 
children together, hence the Court found the concept of “family life” is applicable for this case15. 
The Court considers it “artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a 
same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8”. Consequently, “the 
Courts reiterates its established case-law in respect of different-sex couples, namely that the notion 
of “family” under this provision is not confined to marriage-based relationships and may encompass 
other de facto “family” ties where the parties are living together out of wedlock”16.

Therefore, the notion of “family” in Article 8 encompasses both marriage-based relationships 
and other de facto “family ties”, containing relationships between same-sex couples, where the 
individuals are sharing household together outside marriage or “where other factors demonstrated 
that the relationship had sufficient constancy as well”17.

The Court admits that standing up for and encouraging the traditional family is legitimate and 
even commendable. In addition to this, the Court found it “artificial to maintain the view that, in 
contrast to a different-sex couple, a same-sex couple could not enjoy “family life” for the purposes 
of Article 8”. The Court stated that the members of the “illegitimate” family enjoy the guarantees of 
Article 8 on an equal footing with the members of the traditional family.18  

Hence, it can be concluded that lawful marriage is already sufficient for Article 8 to be applicable. 
Simultaneously, it is not mandatory requirement to be in a lawful marriage in order to fall within 
the notion of “family life”. For example, mother-child relationship will be considered as “family life” 
in spite of the fact the mother is married or not. Also, the Court did not consider the factor of 
homosexuality as an excluding circumstance for the existence of “family life”.

11 Ivana Roagna “Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights”, Council of Europe, Strasbourg, 2012.
12 Marckx v. Belgium, Application no. 6833/74, 13 June 1979, Strasbourg.
13 Paradiso and Campanelli v. Italy, Application no. 25358/12, 24 January 2017, Strasbourg. 
14 Johnston and Others v. Ireland, Application no. 9697/82, 18 December 1986, Strasbourg. 
15 X, Y and Z v. the United Kingdom, Application no. 21830/93, 22 April 1997, Strasbourg.
16 Schalk and Kopf V. Austria, Application no. 30141/04, 24 June 2010, Strasbourg.
17 Oliari and Others v. Italy, Application no. 18766/11 and 36030/11, 21 July 2015, Strasbourg.
18 Schalk and Kopf V. Austria, Application no. 30141/04, 24 June 2010, Strasbourg.
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While discussing the parent-child relation, it is worth to note that sometimes blood ties are 
not mandatory for establishing family life. In X, Y and Z v. the United Kingdom case, which was 
discussed above, the Court decided that the relationship between a transsexual and his child born 
by artificial insemination by donor (AID) is sufficient for establishing family life19.

“The essential ingredient of family life is the right to live together so that family relationships 
may develop normally and members of the family may enjoy each other’s company. Regard for 
family unity and for family reunification in the event of separation are inherent considerations in 
the right to respect for family life under Article 8”20. 

“The following relationships have been found to amount to family life for the purpose of Article 
8: between children and their grandparents; between siblings,  regardless of their age; between 
an uncle or aunt and his/her nephew or niece; between parents and children born into second 
relationships, or those children born as a result of an extra-marital or adulterous affair, particularly 
where the paternity of the children has been recognized and the parties enjoy close personal ties; 
between adoptive/foster parents and children”21. 

Hence, the definition of “family life” is not completely discovered like “private life”. That is 
why in each case to determine whether the “family life” is established or not, the Court analyzes 
the factual circumstances of a particular case and gives a reasonable explanation whether the 
relationships between the applicants constitute “family life” or not.

In this context, it is worth to note, that the expert roundtable on family unity organized by UNHCR 
in 2001 agreed in its Summary Conclusions: “A right to family unity is inherent in the universal 
recognition of the family as the fundamental group unit of society, which is entitled to protection 
and assistance. This right is entrenched in universal and regional human rights instruments and 
international humanitarian law, and it applies to all human beings, regardless of their status.”22

Besides this, in theory this right is summarized as follows: “As the foundation, there is universal 
consensus that, as the fundamental unit of society, the family is entitled to respect and protection. A 
right to family unity is inherent in recognizing the family as a ‘group’ unit: if members of the family 
did not have a right to live together, there would not be a ‘group’ to respect or protect. In addition, 
the right to marry and found a family includes the right to maintain a family life together. The right 
to a shared family life is also drawn from the prohibition against arbitrary interference with the 
family and from the special family rights accorded to children under international law.”23

Referring to RA legislation, it is worth to emphasize, that although it ensures the inviolability of 
“family life”, but the legislator has not discovered the notion of that term. The Constitution of the 
RA has just broadly defined the term “family” as “the natural and basic unit of the society, the basis 
for the preservation and reproduction of the population”24.

Family Code of RA ensures the protection of a family as well, but does not define the notion of 
it. Instead, it stipulates who are family members and their rights and obligations. Thus, Article 2 of 
Family Code of RA stipulates that the “family legislation (…) regulates personal non-property and 

19 X, Y and Z v. the United Kingdom, Application no. 21830/93, 22 April 1997, Strasbourg.
20 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Updated on 31 August 2021, Council of Europe. 
21 Ivana Roagna “Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights”, Council of Europe, Strasbourg, 2012.
22 UNHCR, Summary Conclusions, Family Unity, para. 1, 2001.
23 Jastram and Newland, “Family Unity and Refugee Protection”, pp. 555-603. June 2003, Cambridge University Press. 
24 Article 16 of RA Constitution, ՀՀՊՏ 2015.12.21, 2015, Yerevan.
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property relations between family members: spouses, parents and children (adopters and adopted), 
and in cases and within the framework stipulated by family legislation, between other relatives 
and persons, as well as establishes the alternatives and procedure of family placement of children 
deprived of parental care.”25 

So, in the legislative sense, spouses, parents, children (adopters and adopted), and for some 
cases other relatives and persons are considered as family members. The legislator has not given 
the description of “other relatives and persons” and does not stipulate cases when they can be 
considered as a family member. It is clear that such broad term can be interpreted differently. So, 
the legislator avoided to give exhaustive definition of a “family” and a “family life”.

In theory, an armenian lawyer and professor G. Gharakhanyan noted that from the perspective 
of Armenian legislation, family members must have marital or kinship connections and the facts 
whether they live together or not, sometimes cannot have any influence26. It is also noteworthy, 
that, in Armenia only the marriage registered in Civil Status Registration Department is recognized 
lawful27, and consequently, only by the fact of a registered marriage family can be established. 
This practice is quite different from the one established by the Court. To draw parallels between 
them, it is important to highlight, that from the case-law perspective the notion of “family” refers to 
both marriage-based relationships, and other de facto “family ties”, such as relationships between 
same-sex couples who live together outside of marriage or when other elements indicate that the 
relationship is stable28.

Taking into an account the above, it gets clear, that in the RA legislation the notion of “family 
life” is narrower than in the ECHR. From the RA perspective, “only marriages registered with civil 
registry offices are recognized29” and the other de facto family ties do not fall under the notion of 
“family” from the RA legislation perspective. In other words, couples who live and share a household 
together without registered marriage cannot be considered as “family” and consequently expect 
the protection ensured by article 32 of the RA Constitution. 

From my perspective, such a narrow interpretation of “family” does not correspond to the 
present-day conditions. That’s why it would be better to make amendments in the RA Family Law 
code, and expound the Provision 2 of Article 1 in the following way: “The Republic of Armenia 
recognizes marriages registered with civil registry offices and also, only by the discretion of the 
court, other stable de facto partnership between couples.”

In such circumstances, national courts will evaluate and analyze the factual circumstances of a 
particular case and decide whether there is a “family life” between couples or not. Therefore, the 
couples who have not registered their marriage will get a chance to enjoy the guarantees of Article 
32 equally with the parties of the registered marriage.

Referring to the case law, it is important to highlight that the Court tries to differentiate “private 
life” from “family life”, but admits that sometimes it is not possible30 and for instance, the desire 
to become biological parents through artificial insemination facilities can be an expression of both 

25 Article 2 of Family Code of RA, ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376), 19.04.2005, Yerevan.
26 Gharakhanyan G. H “Family Law of RA”, YSU, 2005, p.63 ( Ղարախանյան Գ. Հ., «Հայաստանի Հանրապետության 
ընտանեկան իրավունք», ԵՊՀ, 2005, էջ 63): 
27 Family law of RA, ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376), 19.04.2005, Yerevan.
28 Ivana Roagna “Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human 
Rights”, Council of Europe, 2012, Strasbourg.
29 Article 1 of RA Family Code, ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376), 19.04.2005, Yerevan.
30 Dickson v United Kingdom, Application no. 44362/04, 4 December 2007, Strasbourg.
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private and family life31. Based on the strength of the personal tie and type of the relations and 
factual circumstances for each case, they will be regarded as private or family life under Article 8. 
Nevertheless, it will not have an impact on the protection of individual’s right.   

To sum up, it is worth to emphasize, that in spite of the fact that “private life” and “family life” 
are very broad terms, however, the RA legislation and criteria developed by the Court in relation 
to Article 8 of the ECHR make it possible to identify the main qualitative features in general terms, 
which characterize private and family life. In other words, the lack of a clear definition of the above 
concepts does not mean that there are possibilities of unfounded wide interpretation.  

Ամփոփում: Սույն գիտական հոդվածում ընդգծելով անձնական և ընտանեկան կյանքի կարևորությունը՝ 
հեղինակը համեմատական վերլուծության է ենթարկել անձնական և ընտանեկան կյանքի էությունը ու 
հասկացությունը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի և ՀՀ ներպետական 
օրենսդրության տեսանկյունից։ Վերջիններիս միջև զուգահեռներ անցկացնելով՝ հեղինակը քննարկում է դրանց 
միջև եղած ընդհանրությունները և տարբերությունները՝ եզրահանգելով, որ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի 
շրջանակում «ընտանեկան կյանք» եզրույթն ավելի լայն հասկացություն է, քան ներպետական օրենսդրությամբ։ 
Բացի դրանից՝ ուսումնասիրության են ենթարկվել անձնական և ընտանեկան կյանքի վերաբերյալ բազմաթիվ 
դատական գործեր՝ վեր հանելով այն բոլոր նախապայմանները, որոնք անհրաժեշտ են անձնական և ընտանեկան 
կյանքի առկայությունն արձանագրելու համար։

Аннотация։  В данной научной статье, подчеркивая значение личной и семейной жизни, автор проводит 
сравнительный анализ сущности и понятий  «личной»   и  «семейной»  жизни с точки зрения прецедентного права 
Европейского суда по правам человека и внутреннего законодательства РА. Проводя параллели между последними, 
автор рассматривает общие черты и различия между ними, приходя к выводу, что термин «семейная жизнь» в 
рамках прецедентного права ЕСПЧ является более широким понятием, чем вo внутреннем законодательстве. Кроме 
того, изучено множество судебных дел, касающихся личной и семейной жизни, с выделением всех предпосылок, 
необходимых для подтверждения наличия личной и семейной жизни.

Keywords։ family life, private life, case law, absence of an exhaustive definition, marriage-based relationships, de 
facto family ties, kinship connections, blood ties, parallels, comparative analyses.

Բանալի բառեր - ընտանեկան կյանք, անձնական կյանք, նախադեպային իրավունք, սպառիչ հասկացության 
բացակայություն, ամուսնության վրա հիմնված հարաբերություններ, փաստացի ընտանեկան կապեր, 
ազգակցական կապեր, արյունակցական կապեր, զուգահեռներ, համեմատական վերլուծություն։

Ключевые Слова։ семейная жизнь, частная жизнь, судебная практика, отсутствие исчерпываю-
щей концепции, брачные отношения, фактические семейные узы, родственные связи, кровные связи, 
параллели, сравнительный анализ.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ УЗ В СЛУЧАЕ 

НАНЕСЕНИЯ СЕРЬЕЗНОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ БЛИЗКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ  ИЛИ ЕГО СМЕРТИ - КОММЕНТАРИИ НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ПОЛЬШИ И АРМЕНИИ

1. Introduction 
Issues relating to liability for personal injury caused by a tort (delict) are at the core of civil 

law. Different legal systems have different rules governing the prerequisites for liability for damage 
and the scope of compensation that may be obtained1. The provisions of individual states are not 
always unambiguous in these matters. Particularly many doubts are raised by issues related to 
the possibility of obtaining compensation by a relative in the case of a closest person’s death and 
the case of a serious bodily injury (disturbance of health) suffered by the person in question2. It 
concerns, among other things, situations in which, as a result of a bodily injury (disturbance of 
health) the injured person is in the so-called vegetative state which makes it impossible to establish 
or continue a family bond (relationship). 

The question arises whether the suffering experienced by the person closest to the injured 
party, the deterioration of the quality of life of such a person, and harm suffered by him may be 
compensated by means of financial compensation payable by the perpetrator of the bodily injury 
(disturbance of health) suffered by the victim or the one responsible for his or her death.

The aim of this article is to present the issue of pecuniary compensation for the lack of possibility 
of establishing or continuing a family bond in the above-presented situations on the basis of two 
legal systems: the Polish and the Armenian one. The choice to use the Polish system for comparison 
has two reasons. Firstly, the title issue has been the subject of many court decisions and literature 
interest in recent years. A certain line of jurisprudence has emerged (although not entirely uniform) 
based on provisions that did not directly regulate the issue in question. Secondly, relatively recently, 
the existing legal uncertainty has been removed by the legislator, which introduced into the Polish 
Civil Code a provision expressly regulating the possibility of awarding compensation in the case 
in question. The Polish experience may be a good point for consideration under Armenian law – 
whether de lege lata it is possible to obtain compensation in such a case, and whether there is a 
need for changes in the law in this respect. The limited length of the article does not allow for taking 
of more legal systems for comparison.

1 See A. Samuels, Damages in Personal Injuries Cases: A Comparative Law Colloquium Report, “The International and 
Comparative Law Quarterly”, No. 2 (1968), p. 443-471.
2 See. R. Zimmer (in:) B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law. Volume 
2: Essential Cases on Damage, Berlin 2011, p. 712; W.V.H. Rogers, Principles of European Tort Law: Text and Commen-
tary, Wien, Now York 2005, p. 172-178; J. Lahe, I. Kull, Compensation of non-pecuniary damage to persons close to 
the deceased or to the aggrieved person, “International Comparative Jurisprudence”, No 2 (2016), p. 1-7; E. Bagińska, 
Modele regulacji zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wybranych krajach [Models of regulation of compensation 
of non-pecuniary damage in case of death of a close relative in selected countries] (in:) Z. Strus, K. Ortyński, J. Pokrzy-
wniak (eds.), Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich [Compen-
sation of non-pecuniary damage after the amendment of Article 446 of the Civil Code against the background of the 
European experiences], Warszawa 2010, p. 47-59. 
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The basic research method used in the article is functional comparative analysis. The authors 
assume that due to the universal character of the examined problem, the method of its solution 
adopted in one country may also be adequate in the case of another one3.

2. The legal situation in Poland before the entry into force of the Act of 24 June 2021.
The basic act of civil law in Poland is the Civil Code of 19644, which was amended many times, 

especially after the change of the economic system, which took place at the turn of the 1980s and 
1990s. Article 446 of the Polish Civil Code regulates the liability for bodily injury or disturbance of 
health, resulting in the death of the injured party. Originally, this liability concerned only property 
damage (reimbursement of costs of medical treatment and funeral expenses, pension for persons 
towards whom the deceased had the statutory duty of maintenance, compensation for the closest 
members of the family in the event of a considerable deterioration of their living standard). In 
2008, however, a new provision was added to Article 446 of the Polish Civil Code (§ 4), according 
to which “The court may award an appropriate sum to the closest members of the family of the 
deceased person as a pecuniary compensation for the wrong suffered”5. Thus, a clear basis was 
introduced for compensating non-pecuniary damage suffered by the closest members of the family 
of the directly injured victim consisting in negative psychological feelings in the form of stress, 
sadness, sense of loss, loneliness, or longing.

The provision of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code has caused (and still causes) many 
doubts in the literature and jurisprudence, the presentation of which exceeds the scope of this 
article. For further consideration, what is important is the dispute arising in connection with this 
provision, whether it protects a specific personal interest6. Two opposing positions have emerged 
in this respect. According to the first position, Article 446 § 4 of the Polish Civil Code protects 
the personal interest in the form of “family bonds”. According to its supporters, by introducing 
the above-mentioned provision to the Code, the legislator expanded the catalogue of personal 
interests included in Article 23 of the Polish Civil Code or confirmed the existence of such a 
personal interest7. The second position contests the existence of a personal interest in the form of 
“family bonds”. Its supporters believe that although the rule in Polish law is that legally relevant 
harm (wrong) arises only in the case of violation of a personal interest, Article 446 § 4 of the Polish 

3 See J.C. Reitz, How to Do Comparative Law, „The American Journal of Comparative Law” nr 4 (1998), s. 617–636; H. 
Collins, Methods and Aims of Comparative Contract Law, „Oxford Journal of Legal Studies” nr 3 (1991), s. 396–406.
4 The Civil Code of 23 April 1964 (consolidated text: Journal of Laws 2020, item 1740), hereinafter referred to as “the 
Polish Civil Code”.
5 This provision was added by the Act of 30 May 2008 amending the Polish Civil Code and certain other acts (Journal of 
Laws 2008, No. 116, item 731).
6 According to the Article 23 of the Polish Civil Code „The personal interests of a human being, in particular health, 
freedom, dignity, freedom of conscience, surname or pseudonym, image, secrecy of correspondence, inviolability of 
home, and scientific, artistic, inventor’s and rationalizing activity, shall be protected by civil law independent of protection 
envisaged in other provisions”. Personal interests are therefore a category of legally protected goods distinguished in the 
Polish Civil Code, and the catalogue of these goods contained in Article 23 of the Polish Civil Code is open. One of the 
elements of the protection of personal interests is the possibility to demand pecuniary compensation from the perpetrator 
in the case of infringement of one’s personal interests (Article 448 of the Polish Civil Code).
7 This position has been presented in many court judgements. In the literature see e.g. M. Safjan (in:) K. Pietrzykowski 
(ed.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44910 [The Civil Code. Volume I. Commentary. Art. 1-44910], Warszawa 
2020, Article 446, point 35-36; P. Sobolewski (in:) W. Borysiak (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz [The Civil Code. 
Commentary], Warszawa 2021, Article 446, point 59.
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Civil Code introduces an exception to this rule8. The prerequisite for pursuing claims under this 
provision is not the infringement of any personal interest, but the occurrence of harm (wrong) as 
a state of negative mental or spiritual experiences. 

The dispute about the existence of a personal interest in the form of “family bonds” had a 
very important practical meaning. By distinguishing this personal interest, cases for compensation 
sought by the closest members of the family of the deceased person could be resolved in a similar 
way irrespective of whether the victim’s death occurred before or after the entry into force of Article 
446 § 4 of the Polish Civil Code. Formally, this provision does not have a retroactive effect, and it 
applies only if the victim’s death occurred after its entry into force. However, due to the identification 
of the personal interest of “family bonds”, the courts adjudged pecuniary compensation also in the 
case of events that occurred before 3 August 2008 on the basis of the general provision of Article 
448 of the Polish Civil Code, which allows awarding compensation in the case of infringement of 
any personal interests. It has been stated in the literature that the recognition of “family bonds” as 
a personal interest was in fact a justification for the retrospective application of Article 446 § 4 of 
the Polish Civil Code9.

The provision of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code allows for awarding a pecuniary 
compensation only in the case of the death of a directly injured person. It does not apply to 
situations in which the directly injured person is in a vegetative state. Such a state of the directly 
injured person can be as severe for the closest members of the family of the victim as death. A 
person in a vegetative state cannot exist independently, does not communicate, does not express 
emotions, and needs constant care. It is therefore impossible to establish or continue with such 
a person a family bond, which, by its very nature, must be bilateral. The concept of family bonds 
as a personal interest developed in the context of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code made 
it possible to seek grounds for compensation for non-pecuniary damage (wrong) suffered by the 
closest members of the family of the victim in Article 448 of the Polish Civil Code concerning 
compensation for the infringement of any personal interest. Such a view gradually began to take 
shape in the jurisprudence of common courts and the Supreme Court. It was finally confirmed in 
the resolution of the Supreme Court of 27 March 2018 (III CZP 69/17). The resolution stated that 
“the court may award compensation for non-pecuniary damage (wrong) to the next of kin of the 
injured party who suffered severe and permanent bodily injury as a result of a tort (delict)”. In 
the justification of the resolution, the court supported the concept of “family bonds” as a personal 
interest. It indicated that the definition of personal interest contained in Article 24 of the Polish Civil 
Code is open. It is possible to identify other personal interests than those explicitly enumerated in 
Article 24 of the Polish Civil Code, resulting from changes in social relations and assessments so 
far generally accepted, which should be granted the same protection. According to the Supreme 
Court, “there exists and is subject to protection a personal interest, including family and emotional 

8 See e.g. K. Mularski (in:) M. Gutowski (ed.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626 [The Civil Code. Vol-
ume II. Commentary. Art. 353626], Warszawa 2022, Article 446, point 27-28. See also L. Bosek, W sprawie kwalifikacji 
więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego) [An Issue of 
Qualification of Family Relationship as a Personal Interest (Critical Remarks Against the Background of the Current Case 
Law of the Supreme Court)], „Forum Prawnicze” No 3 (2015), p. 9.
9 Cf. especially K. Mularski (in:) M. Gutowski (ed.), Kodeks cywilny… [The Civil Code…], Article 446, point 27. This 
author also stresses that the position according to which Article 446 § 4 of the Polish Civil Code protects personal interest 
leads to the conclusion that this provision is unnecessary due to the existence of Article 448 of the Polish Civil Code, which 
protects all kinds of personal interests.
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bonds between close persons, which is defined as the right to family life”. This personal interest 
is protected, in the court’s opinion, under Article 448 of the Polish Civil Code in connection with 
Article 24 of the Polish Civil Code, and this protection includes, inter alia, the possibility to demand 
pecuniary compensation in the event of its infringement10.

3. Regulation of the Polish Civil Code as amended by the Law of 24 June 2021
The resolution of the Supreme Court of 27 March 2018 led to a unification of the line of 

jurisprudence, even though it was not formally binding on the lower courts. However, the situation 
was complicated by another resolution of another chamber of the Supreme Court (the Extraordinary 
Control and Public Affairs Chamber) of 22 October 2019 (I NSNZP 2/19), in which the court took 
a completely opposite position to the one presented previously, stating that “A person close to the 
injured party who suffered a severe and permanent disorder of health as a result of a tortious act 
is not entitled to pecuniary compensation under Article 448 of the Civil Code”. In this resolution, 
the Court strongly opposed the recognition of “family bonds” as a personal interest. It also ruled 
out the application per analogiam of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code in a situation in which 
the directly injured party did not die but is in a vegetative state. The court also stated that granting 
entitlement to compensation in such a case would require legislative intervention. Such intervention 
occurred less than two years later. By the Act of 24 June 202111, Article 4462 was added to the Polish 
Civil Code with the following wording: “Should a serious and permanent bodily injury occur, or 
in case of causing health disturbance preventing from establishment or continuation of a family 
bond, the court may grant to the closest family members of the injured person an adequate sum 
on account of a cash compensation for the wrong suffered”.

The construction of the new Article 4462 of the Polish Civil Code is similar to that of Article 446 
§ 4. The circle of entitled persons, to which “the closest family members of the injured person” 
belong, is defined in the same way. Similarly, the court was given only the “possibility” of awarding 
compensation, thus making the court’s decision dependent on the circumstances of the particular 
case. Finally, as in the case of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code, the legislator did not specify 
the criteria for setting the amount of pecuniary compensation, indicating only that the amount 
awarded by the court is to be “appropriate”. All these elements of the provision of Article 4462 of 
the Polish Civil Code have been previously analysed in detail in the literature and jurisdiction on 
the grounds of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code. This constitutes significant facilitation in 
applying the new provision.

The difference between Article 446 § 4 of the Polish Civil Code and Article 4462 of the Polish 
Civil Code consists in a differently specified premise for the right to demand financial compensation 
for the harm (wrong) suffered. In the context of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code, the 
prerequisite is the death of a person directly injured, while in the context of Article 4462 of the 
Polish Civil Code – such a serious and permanent bodily injury or health disturbance which results 
in “preventing from establishment or continuation of a family bond”. This usually refers to the 
already mentioned vegetative state, which makes it impossible to establish relations with family 

10 However, it is worth pointing out that two (out of seven) judges filed a dissenting opinion to this resolution. In their 
dissenting opinion they presented and justified their view that there is no personal interest in the form of “family bonds”. 
The basis for awarding pecuniary compensation to family members of a person in a vegetative state was seen by the 
dissenting judges in applying Article 446 § 4 of the Polish Civil Code per analogiam.
11 Act of 24 June 2021 amending the Civil Code (Journal of Laws 2021, item 1509).
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members due to the lack of contact of the directly injured person with the real world. The legislator 
has therefore equated these two types of situations, considering that they can lead to the same 
consequences for the closest family members.

It has been pointed out in the literature that the introduction of Article 4462 to the Polish Civil 
Code provides arguments for both opponents and supporters of recognising “family bonds” as a 
personal interest. Therefore, it is still unclear whether under Article 448 of the Polish Civil Code 
compensation may be sought in the event of a violation of “family bonds” in cases other than those 
regulated in Article 446 § 4 of the Polish Civil Code and Article 4462 of the Polish Civil Code. The 
literature provides examples of unlawful deprivation of one parent’s right to contact with the child12 
or violation of the family bond due to marital infidelity13.

There is also a doubt whether after the entry into force of Article 4462 of the Polish Civil Code 
it is possible to “double” pecuniary compensation, i.e. awarding it to the closest family members on 
the basis of this provision, and then – in the case of death of the directly injured party – claiming 
a separate compensation on the basis of Article 446 § 4 of the Polish Civil Code14. Intertemporal 
problems also give rise to many discussions15. In literature, however, the solution introduced by the 
legislator is assessed positively, although some authors notice the risk of broadening the interpretation 
of the provision in question and warn against the consequences of such an interpretation16.

For the sake of completeness, it should be pointed out that the perpetrator is liable towards the 
family member on the basis of Article 4462 of the Polish Civil Code only if he is responsible for causing 
death or disturbance of health of the directly injured party. Depending on the circumstances of a 
given case, the perpetrator may be liable on a fault basis (as a general rule) or on a risk basis (for 
example, in the case of a traffic accident). As it has already been mentioned above, the provisions of 
the Polish Civil Code do not contain any guidelines as to the amount of pecuniary compensation to 
be awarded by the court. Determining the appropriate amount of compensation belongs to the so-
called judicial right. The extent of the harm (wrong) is determined primarily by the intensity of the 
bond between the injured party and his or her closest family members, as well as the psychosocial 
effects of the inability to establish or continue a family relationship.

4. The Armenian law – seeking a basis for awarding pecuniary compensation for 
preventing the establishment or continuation of a family bonds

As in Poland and other civil law countries, the main source of civil law in Armenia also is the 
Civil Code17 adopted in 1998. The main objective of the new Civil Code of 1998 was to address new 

12 R. Strugała (in:) E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz [The Civil Code. Commentary], 
Warszawa 2021, Article 4462, point 6; K. Krupa-Lipińska, Naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej poprzez 
utrudnianie kontaktów z dzieckiem [Infringement of the personal interest in the form of family bond by preventing contact 
with the child], (in:) K. Kabza, K. Krupa-Lipińska (eds.), Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym [Child welfare in 
an interdisciplinary approach], Toruń 2016, p. 7-26.
13 A.D. Tokarz, Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych [Marital infidelity. Pecuniary compen-
sation for breach of family bonds], „Przegląd Sądowy” No 4 (2011), p. 102-117.
14 Cf. K. Mularski, P. Klaczak (in:) M. Gutowski (ed.), Kodeks cywilny… [The Civil Code…], Article 4462, point 48-49.
15 The legislator has explicitly ruled that the new provision also applies to the events that took place before the provision 
came into force.
16 Cf. R. Strugała (in:) E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Kodeks cywilny… [The Civil Code…], Article 4462, point 6.
17 Civil Code of the Republic of Armenia, adopted on 5 May 1998 (AL-239), hereinafter referred to as “the Civil Code of 
RA”.
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social-economic formation emerging from the fall of the Soviet Union.
For a long period of time, the Civil Code of RA did not recognize the right to compensation 

for non-pecuniary damage in any circumstances, making it possible to seek remuneration from a 
wrongdoer only in cases in which some material damage was caused. The right to compensation 
for non-pecuniary damage was excluded both in cases of unlawful activity of public authorities and 
omissions of private persons. 

The above-mentioned regulations provoked the finding of a breach by the Republic of Armenia 
of its international duties under the European Convention on Human Rights18. Due to the absence 
of an effective legal remedy (in the form of compensation) for non-pecuniary damage suffered, 
the European Court of Human Rights19 in its decisions regarding the Republic of Armenia has 
repeatedly recognized a violation of the Convention.

In its judgement in the case of Baghdasaryan and Poghosyan v. Armenia,20 the European Court 
has noted the following: “The applicant lodged his civil claim for compensation, including for the 
ill-treatment suffered, by instituting a separate set of proceedings following the police officers’ 
conviction, seeking, inter alia, compensation for non-pecuniary damage (see paragraph 22 above). 
However, no compensation for non-pecuniary damage was awarded to the applicant because that 
type of compensation was not envisaged by the domestic law. (…)

In this case the Court concludes that the applicant should have been able to apply for 
compensation for the non-pecuniary damage suffered by him as a result of his ill-treatment. Since 
no such compensation had been available to him under Armenian law, the applicant was 
deprived of an effective remedy.”

In its judgement in the case of Teymurazyan v. Armenia,21 the European Court of Human 
Rights reiterated the same legal position, noting the following: “The applicant’s main grievance 
in this connection is the fact that no compensation for damage of a non-pecuniary nature was 
available to him at the material time under Armenian law in respect of his allegations of ill-
treatment. The Court notes that it has already found, in similar circumstances, the unavailability 
of compensation for non-pecuniary damage under Armenian law to be in violation of the 
guarantees of Article 13 of the Convention (Poghosyan and Baghdasaryan v Armenia, no  22999/06, 
§§ 45-48). There are no reasons to depart from that conclusion in the present case.”

The mentioned legal opinions of ECHR make it clear that the absence of legal opportunity for 
awarding material compensation for non-pecuniary damage and the non-recognition of such a right 
under Armenian law was treated as a breach of the Convention and thus became an alarm for the 
Armenian state to amend its legislation. 

Following these ECHR judgments, in 2013, the above-presented issues were also raised before 
the Constitutional Court of the Republic of Armenia. The Constitutional Court fairly criticized the 
existing legislation of that time, declaring the absence of appropriate regulations (a gap in the 
law) allowing parties to seek compensation for non-pecuniary damage unconstitutional. The main 
argument of the Constitutional Court was that non-material consequences are equally worthy of 
remuneration as material ones and that the lack of such an opportunity results in the ineffectiveness 

18 Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms, Rome 4 November 1950. 
19 Hereinafter also referred to as the “European Court” or “ECHR”
20 Poghosyan and Baghdasaryan v Armenia, no 22999/06, §§45-48, ECHR 2012.
21 Teymurazyan v Armenia, no. 17521/09, § 71, ECHR, 2018.
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of the range of remedies provided for the protection of human rights and liberties22.  
 Following the decisions of high courts declaring unlawful the non-recognition of the right to 

compensation for non-pecuniary damage, the Civil Code of RA was markedly amended.
The new article 162.1.  has emerged in the Civil Code of RA, describing non-material damage 

as physical or mental suffering caused as a result of a decision, action or omission encroaching on 
tangible or intangible assets belonging to a person from birth or by virtue of law or violating his or 
her personal property or non-property rights.

After all, given the fact that conventional and constitutional rights deal only with relations 
between public authorities and private persons and have no direct effect on relations of private 
natural and legal persons23, the new regulations granting compensation for non-pecuniary damage 
only cover cases concerning unlawful activity of public authorities. 

Article 17 (4) of Civil Code states that “Intangible damages shall be subject to compensation 
only in cases provided for by law.” In its turn, the Civil Code of RA (article 1087.1.) provides an 
opportunity to seek compensation from a private wrongdoer only in case of such torts as insult and 
slander (defamation).

5. The need for changes in Armenian law
Any initiative for changes in Armenian law regarding the regulation of redress for non-pecuniary 

damage in general and particularly damage emerging from the loss of family bonds has to relay 
on an assessment of the justifiability of such an award and its necessity in carrying out proper 
restitution for the violations in question.

The damage, no matter in what form it emerges, is always some negative consequence borne 
by the victim of an offence. In some cases, the damage suffered is related to the patrimony of the 
victim (pecuniary damage) and in others it is beyond the scope of his patrimony and is unable to be 
assessed in monetary terms (non-pecuniary damage).

As was presented above, there is no dispute regarding the need to provide compensation for 
pecuniary damage suffered and the right to seek such compensation is universally recognized. The 
issue is whether to compensate for emerging non-pecuniary harm or not, and, if the answer is 
affirmative, in which cases (including the impossibility of establishing or continuing a family bond) 
such compensation should be available.

The question about recovery for non-pecuniary damage is closely connected to the question of 
whether an obligation must always have a patrimonial object. As shown elsewhere, the answer given 
by modern doctrine is that any interest worthy of protection, even if not of a patrimonial nature, 
may be the object of an obligation24.

Indeed, civil law equally recognizes and aims to protect both material and non-material objects. 
If, however, the violation of a non-material interest has occurred, the law should address its 
consequences, assuring that the victim will be placed, in so far as possible, in the situation he found 
himself prior to the violation. This is at the core of civil law and the availability of compensation for 
negative consequences (damage) suffered is one of the means for reaching the mentioned aim. 

Thus, our conclusion is that the law should deal with every consequence of a violation, no matter 
in what form it emerges. If pecuniary damage is compensable, the non-material consequences of 

22 The decision of Constitutional Court of RA DCC-1121 of 5 November 2013. 
23 B. Rainey, P. McCormick, C. Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford 2021, p. 86. 
24 S. Litvinoff, Moral damages, “Louisiana Law Review”, No. 1 (1977), p. 2.
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the violation (non-pecuniary damage) should also be properly compensated, as in fact the latter are 
not inferior to the former and, in many cases, have a greater impact on the victim than the negative 
material effects.   

Returning to issues directly concerning the availability of compensation for non-pecuniary 
damage suffered by persons close to the victim, it is worth noting that the relevant Armenian 
legislation is ambiguous, gives rise to controversial interpretations, and minimally recognizes the 
right to seek such compensation only in the case of the death of the person close to the victim. 

In its judgments, the ECHR has consistently noted that the persons close to the deceased should 
be able to seek compensation for non-pecuniary damage they have suffered as part of effective 
remedies against public authorities available to them under Article 13 of the European Convention 
on Human Rights25. The ECHR has also introduced relevant case law urging states to provide 
persons close to the deceased with appropriate compensation for distress, sorrow and anguish 
they suffered, even in cases involving only private actors. The ECHR has concluded that the need 
to provide persons with such compensation emerges from procedural obligations under Article 2 
of the Convention and that, therefore, the lack of appropriate regulations results in a breach of the 
Convention. In its judgement in the case of Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia,26 the ECHR has noted 
that “(…) Therefore, the present limb of the applicant’s complaint concerns the effectiveness of civil 
redress on account of her inability to claim and obtain non-pecuniary damages in relation to her 
son’s death as a result of medical negligence. (…). Consequently, in the face of the Supreme 
Court’s affirmation of the applicant’s “undisputed” psychological distress related to the death of her 
young son (see paragraph 42 above), the unconditional legislative restriction unjustifiably deprived 
the applicant of the opportunity to claim an enforceable award of compensation for non-pecuniary 
damage through the civil remedy available to her. There has accordingly been a violation of the 
procedural obligation of Article 2 of the Convention.”

The ECHR has reiterated the mentioned legal opinions also in its judgement in the case of Vanyo 
Todorov v. Bulgaria27, concluding that the applicant should have had the right to seek compensation 
from his brother’s murderer for the non-pecuniary damage she suffered and the lack of such 
opportunity in domestic legislation resulted in the violation of the procedural obligation of the 
Contracting party under Article 2 of the Convention.

The conclusion we can reach from the referenced legal opinions is that states have positive 
obligations to introduce rules allowing individuals to seek compensation, particularly from a private 
wrongdoer (including a private actor) who is responsible for the death of their close person. Poland 
has fulfilled this obligation by introduction of Article 446 (4) in its Civil Code, while Armenia still has 
to make amendments in the relevant legislation.   

Article 162.1. of the Civil Code of RA states that “A person or, in case of his or her death or 
in case he or she lacks active legal capacity, his or her spouse, parent, adoptive parent, child, 
adoptee, guardian, curator shall have the right to claim, through judicial procedure, compensation 
for intangible damage, where (...) the following fundamental rights of that person guaranteed by 
the Constitution of the Republic of Armenia and the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms have been violated (…):

25 See Bubbins v. United Kingdom, no. 50196/99, §§ 171-173, ECHR 2005-II, Kontrová v. Slovakia, no. 7510/04 §§ 65, 
72, ECHR, 2007-VI, Paul and Audrey Edwards v. United Kingdom, no. 46477/99, §§ 97-98, 106, ECHR 2002-II.
26 Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia, no.58240/08, §§ 96-98, ECHR, 2018. 
27 No. 31434/15, §§ 13, 60-67.
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1. Right to life (…)”
After examining the presented article, one gets the impression that the mentioned persons are 

not acting on their own but rather just replacing the victim in the case of his absence due to death 
or legal incapacity to bring an action. It is always the same non-pecuniary damage suffered by 
the victim, but it is the victim’s spouse, parent, child, or other such person who brings the action 
instead of him.

These regulations raise some controversy, because, first, they accept the right to seek 
compensation in cases of violations of the fundamental right to life, but, at the same time, it is 
evident that a deceased person cannot suffer any non-pecuniary damage for dying in itself. In this 
regard, it is worth noting that even the most painful death does not in itself attract an award for pain 
and suffering: the last few moments of mental agony and pain are in reality part of the death itself28.

Article 162 (1) of the Civil Code of RA states that “Life and health, dignity, (…) inviolability of 
private life (…)and other personal non-property rights and intangible  assets belonging to a 
citizen from birth or by virtue of law are inalienable and non-transferable.”

As it emerges from the cited norm, the Civil Code of RA does not provide an exhaustive list 
of protected non-material objects and hence gives to the judiciary an opportunity to make its 
own assessment and recognize also intangible assets other than those prescribed in Article 162 
(1).   Besides that, Article 162 (1) directly recognizes private life and therefore family ties as a non-
pecuniary object. At the same time, private and family life are recognized and protected under the 
Constitution of RA29 (Articles 31, 35), which means that family bonds could easily considered to be 
within the scope of non-pecuniary objects protected by the Civil Code, even if Article 162 (1) of Civil 
Code of RA does not directly stipulate this.

Thus, the Civil Code of RA protects personal interest in the form of “family bonds”. We can 
reach this conclusion either using the same approach the Supreme Court of Poland took in its 
above-mentioned resolution of 27 March 2018 (III CZP 69/17) saying that the definition of personal 
interests (intangible assets) is open or stating that “family bonds” are directly prescribed as personal 
interest under Article 162 (1) of the Civil Code of RA. 

In our view, the legislator should introduce new norms in the Civil Code of RA directly providing 
the persons close to the deceased victim with the right to seek compensation from both public 
authority and private perpetrator:

First, this strictly derives from Article 2 of the European Convention on Human Rights, which 
demands to hold the perpetrator responsible, including the awarding of compensation for those 
affected.    

Secondly, the emerging consequences for close persons are of such a magnitude that the law 
cannot but deal with them in a proper manner awarding the formers with adequate compensation 
for their sufferings due to the loss of “family bonds” (protected personal interest).  

At the same time, the causation of serious bodily injuries can also result in consequences 
comparable with those emerging due to the death of the victim: serious bodily injuries sustained 
can also provoke the impossibility of establishing or continuing a family bond. 

The above-mentioned case of the victim being in a vegetative state after an assault is a quite 
good example of the situation in which, despite the fact that the victim is still alive, the further 

28 S. Hedley, Death and Tort (in:) B. Brooks-Gordon, F. Ebtehaj, J.Herring, M. H. Johnson, M. Richards (ed.), Death 
Rites and Rights, Oxford 2007, p. 248.
29 Constitution of the Republic of Armenia of 1995 with 2015 amendments.
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continuation of family bonds with him or her seems impossible. In such a case, the emotional 
pain, distress, and sorrow of persons close to the victim are significant enough to give rise to 
a right to seek compensation directly intended to deal with such consequences. Otherwise, the 
real consequences of the breach would not be addressed in their entirety and hence complete 
restitution (an idea at the core of civil law) would become impossible.

7. Summary
There is a clear tendency in the law of Western European countries to award compensation 

to relatives of a person seriously injured in a tort30. This is a sign of strengthening the protection 
of the physical and psychological integrity of the human being. Such a solution also seems to be 
in line with the existing system of values. It is, however, difficult to decide whether the entitlement 
to claim financial compensation should be a general rule or whether it should rather be limited to 
special situations31.

In Polish law, the possibility of claiming compensation in the event of death or serious and 
permanent bodily injury of closest family members has been clearly regulated, especially after the 
2021 amendment to the Polish Civil Code. In Armenian law, on the other hand, the issue is not clear. 
The conclusion we draw is that, alongside the case of a victim’s death, the relevant amendments of 
the Civil Code of RA should also deal with cases of serious bodily injuries or health disturbances 
again resulting in prevention of establishment or continuation of “family bonds”: these two cases 
give rise to compatible situations and hence generally should be treated in the same manner. All 
the same, it should always be borne in mind that the compensation is always provided for the loss 
of family bonds, and the death or other grave consequences cannot in themselves be enough for 
awarding third persons with compensation for their sake.

Ամփոփագիր: Հեղինակները հոդվածում ներկայացնում են անձի մահվան կամ ծանր մարմնական 
վնասվածքի (առողջության խանգարում) ստացման պարագայում նրա մերձավոր հարազատների կողմից 
փոխհատուցում ստանալու հնարավորությանը վերաբերող հիմնախնդիրները՝ համաձայն Հայաստանի և 
Լեհաստանի օրենսդրությունների:

Լեհական օրենսդրության զարգացումն այս ուղղությամբ արտահայտում է արևմտաեվրոպական իրավունքի՝ 
անհատի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության պաշտպանությունն ուժեղացնելուն ուղղված միտումները: 
Սկսած 2008 թվականից Լեհաստանի քաղաքացիական օրենսգիրքը պարունակում է դրույթ, որը հնարավորություն 
է ընձեռում մահացածի մերձավորներին ստանալու հատուցում առաջինի մահվան պատճառով իրենց կրած վնասի 
(այդ թվում՝ ոչ նյութական) համար, իսկ 2021 թվականին օրենսդրի կողմից այս հնարավորությունը տարածվել 
է նաև այն դեպքերի վրա, երբ անձին պատճառված ծանր մարմնական վնասվածքները կամ առողջության 
խանգարումը չեն հանգեցրել նրա մահվանը, սակայն խոչընդոտում են ընտանեկան կապերի հաստատմանը կամ 
դրանց շարունակականությանը: 

Հիշյալ դեպքերում վնասի հատուցում պահանջելու հնարավորության առկայությունը Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ բավարար որոշակի չէ: Թվում է, որ այս առումով անհրաժեշտ է 

30 This tendency is pointed out by the Supreme Court in its judgment of 27 March 2018. Cf. also drafts prepared within 
the international science projects: Draft Common Frame of Reference (2009, article 2:202 (1)) and Principles of Europe-
an Tort Law (2005, article 10:301 (1)).
31 As for example in Estonian law. Cf. J. Lahe, I. Kull, Compensation of non-pecuniary damage…, p. 5-6. Such a postulate 
in Polish law is made by K. Mularski (in:) M. Gutowski (ed.), Kodeks cywilny… [The Civil Code…], Article 446, point 34 
with regard to the pecuniary compensation in the case of death of the closest person.
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համապատասխան փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում: 
Լեհական օրենսդրությամբ տրված լուծումներն այդ փոփոխությունների կատարման համար կարող են լավ օրինակ 
ծառայել:

Аннотация. В статье представлены вопросы касаемо возможности получения компенсации близкими 
погибшего или получившего тяжёлые телесные повреждения (подрыв здоровья) лица согласно законодательствам 
Армении и Польши.

Развитие законодательства Польши отражает тенденцию западноевропейского права, связанную с усилением 
защиты физической и психической неприкосновенности индивида. Начиная с 2008 года Гражданским кодексом 
Польши предусмотрено соответствующее положение, позволяющее близким погибшего получить возмещение 
за причиненный им в последствии смерти последнего вред (также не материальный). В 2021 году законодатель 
распространил эту возможность также на случаи, когда причиненные лицу тяжёлые телесные повреждения или 
подрыв здоровья не повлекли к его смерти, но препятствуют закреплению или продолжительности семейных уз.

Наличие возможности предъявления требования о возмещении вреда в упомянутых случаях по законодательству 
Республики Армения не является в достаточной мере определенной. Кажется, что в этом плане необходимо принять 
соответствующие поправки в гражданском кодексе Республики Армения. Данные польским законодательством 
решения могут послужить в этом деле хорошим примером.

 
Key words: Damage, physical and mental integrity, close persons, compensation, death, family bonds. 
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Ключевые слова: вред, физическая и психическая неприкосновенность, близкий человек, компенсация, 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ

SOME ASPECTS OF CONSUMER PROTECTION IN THE SPHERE OF 
CONSUMER LENDING

Кредитование играет важнейшую экономическую и социально-политическую роль в 
системе любого современного государства, так как способствует повышению благосостояния 
и уровня жизни населения, а также развитию предпринимательства. Кредит является 
экономическим средством удовлетворения материально-денежных потребностей населения, 
бизнеса, публично-правовых образований и иных субъектов. 

В Республике Армения особую значимость приобретает сектор потребительского 
кредитования, сам же потребительский кредит выступает чуть ли не самым востребованным 
видом кредитования населения, поскольку из-за недостатка собственных денежных средств 
многие лица вынуждены брать потребительские кредиты для удовлетворения своих бытовых 
потребностей. Важно также отметить, что данный вид кредитования ускоряет развитие 
банковского сектора, что, в конечном счете, способствует развитию экономики страны в целом, 
а, следовательно, и улучшению уровня жизни армянских граждан. В связи с этим, изучение 
тенденций в области потребительского кредитования, является довольно-таки актуальным.

Институт защиты прав потребителей в законодательстве странах Западной Европы в 
полном объеме сформировался в XX в., где термин «потребитель» обозначал слабую сторону 
отношений. Как отмечает С.Г. Бунина, «лишь в конце XX в. в ответ на злоупотребления со 
стороны профессиональных участников рыночных отношений появляются концепции защиты 
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прав потребителей как уязвимой категории лиц»1.
В СССР единой системы защиты прав потребителей не было сформировано, поскольку в 

условиях плановой экономики и дефицита потребительской продукции ситуация неравенства 
сторон на рынке не могла существовать в принципе, поскольку не было и самого свободного 
рынка.

В юридической и экономической доктрине неоднократно исследовались категории 
потребителя и потребительского кредита, имеющих ключевое значение для правового 
регулирования потребительского кредитования. Однако следует отметить отсутствие единого 
понимания данных понятий не только среди экономистов, но и среди юристов. 

Согласно Закону РА «О защите прав потребителей» , потребителем признается гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобрести товары (работы, услуги) исключительно 
для личного, семейного, домашнего или иного, не связанного с предпринимательской 
деятельностью использования2. 

После такого определения возникает вопрос: если в законодательстве в качестве 
потребителя указан исключительно гражданин, означает ли это, что субъектом 
правоотношений в качестве потребителя не может быть иное, к примеру, юридическое 
лицо?

В Законе РА «О потребительском кредитовании» в качестве потребителя рассматриваются 
следующие категории лиц։

	физическое лицо, получающее кредит с целью заказа или приобретения товаров 
(работ, услуг) для использования личного, семейного, домашнего или иного, не связанного с 
предпринимательской деятельностью пользования;

	физическое лицо, получающее кредит сельскохозяйственного назначения или 
индивидуальный предприниматель, получающий кредит сельскохозяйственного назначения;

	получающие кредит сверхмалые коммерческие организации, установленные законом «О 
государственной поддержке малого и среднего бизнеса» и индивидуальные предприниматели.3

Из вышеуказанного вытекает, что понятие «потребитель» в Законе РА «О потребительском 
кредитовании» имеет более широкое содержание, чем в Законе РА «О защите прав 
потребителей», поскольку в его определение включаются и иные субъекты, кроме физических 
лиц, в частности, индивидуальные предприниматели и коммерческие юридические лица, 
с некоторой оговоркой. Учитывая тот факт, что, оба закона направлены на защиту прав 
потребителей, и, несмотря на то, что Закон «О потребительском кредитовании» регулирует 
более узкую сферу правоотношений, считаем, что между этими двумя законами имеется 
некое несоответствие. В связи с этим появляется необходимость раскрыть содержание 
понятия потребителя в Законе РА «О защите прав потребителей», и тем самым включить 
туда также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, одновременно указывая 
необходимые критерии, когда последние могут рассматриваться в качестве субъекта данных 

1 Бунина С. Г., Юридическое обеспечение защиты прав потребителей в России: историко-правовое исследование: 
Автореф. дис. … канд. экон. Наук. М., 2009. С. 8.
2 Ст. 1 Закона Республики Армения “О защите прав потребителей” от 01.01.2002 (с последними изменениями от 
17.06.2016  г.)
3 П. 6 ч. 1 ст. 2 Закона Республики Армения “О потребительском кредитовании” от 23.01.2009 (с последними из-
менениями от 24.03.2021  г.)
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правоотношений, а именно – в качестве потребителя. Иначе, наличие столь узкого подхода 
должно быть подвергнуто критике и может стать предметом судебного спора. Считаем, что в 
определенных случаях индивидуальные предприниматели и юридические лица также могут 
рассматриваться в качестве потребителя и быть экономически слабой стороной. В данном 
случае необходимо правильно оценивать существующие диспропорции. Например, любая 
крупная компания, проводя тендеры на заключение договоров, слабой стороной, конечно не 
является. То есть, необходимо установить критерии «слабой стороны». 

Э.Г. Корнилов предлагает наделять юридические лица статусом потребителей в случаях, 
когда они совершают сделки для удовлетворения нужд своих сотрудников4. Исходным 
тезисом в его рассуждениях является то, что отдельные физические лица вкупе образуют одно 
юридическое. Следовательно, ущемление прав юридического лица предполагает ущемление 
прав соответствующих физических лиц5.

Ради справедливости надо отметить, что иногда в результате ненадлежащего исполнения 
или же неисполнения обязательств по одному договору страдает коллектив граждан. Этот 
коллектив же составляет юридическое лицо, которое должно наделяться статусом коллективного 
потребителя. Как справедливо отмечает В.А. Белов, когда лицо, будучи предпринимателем, в 
конкретных отношениях действует в качестве потребителя, ему также предоставляется право 
пользоваться нормами, дающими дополнительную защиту как потребителю6. Аналогичная 
позиция усматривается в ст. 12 Акта о несправедливых договорных условиях 1977 г. (Unfair 
Contract Terms Act)7.

Верховный Суд РФ указывает, что под термин «потребитель» могут подпадать 
индивидуальные предприниматели, закупающие товар в целях исключительного использования 
для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности8. Однако указанный подход сфокусирован на 
рассмотрении статуса физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, который одновременно является и физическим лицом, и коммерсантом. 
При этом Верховный Суд РФ указал лишь на то обстоятельство, что приобретение статуса 
индивидуального предпринимателя не лишает физического лица возможности вступать в 
правоотношения в качестве потребителя, сохраняя за собой все права, предусмотренные 
для указанной категории лиц. Представляется, что подход к рассмотрению индивидуального 
предпринимателя в двух аспектах является весьма обоснованным.

Именно в правовой природе складывающихся отношений раскрываются квалифици-
рующие признаки, по которым можно сделать вывод, выступает ли лицо в качестве 
слабого субъекта – потребителя или коммерсанта. В рассматриваемом вопросе критерием 
разграничения юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)-потребителей и 

4 Корнилов Э. Г., Вопросы совершенствования законодательства о защите прав потребителей // Хозяйство и право. 
1999. N 4.
5 Корнилов Э. Г., Защита прав потребителей при рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции: Дис. 
…канд. юрид. наук. М., 1999. С. 90.
6 Белов В. А., Кодекс европейского договорного права — European Contract Code : общий и сравнительноправовой 
комментарий : в 2 кн. М., Юрайт, 2015. Кн. 1. С. 26-32.
7 Council Directive №. 93/13/EEC «On unfair terms in consumer contracts». Luxembourg, 5.IV.1993 // Official Journal 
of Europeann Committee. 1993. L 95. Vol. 36. P. 29-34.
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей». П. 17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.
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юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)-непотребителей может послужить 
именно цель приобретения товаров, работ и услуг. 

Справедливо отмечает А. Хвощинский, который исследуя институт публичного договора, 
приходит к выводу, что при определении критериев применения специальных правил, 
отступающих от принципа свободы договора и предоставляющих особые гарантии прав слабой 
стороне, основное внимание должно быть уделено не правовой природе такой стороны, как 
субъект права (физическое лицо, юридическое лицо, организационно-правовая форма и т.п.), 
а оценке условий и целей его участия в торговом обороте в целом и в данной конкретной 
сделке, в частности оценке того, является ли он случайным или профессиональным участником 
торговых отношений, в которые он вступает9.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что имеется некая 
необходимость расширить содержание понятия «потребитель» в Законе «О защите прав 
потребителей», включая в его содержание не только физических лиц, но и индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, однако, с учетом цели их вступления в данные 
правоотношения.

Распознать нарушение прав потребителей в банковских услугах бывает довольно сложно, 
поскольку осложненные обороты в договорах, большое количество юридической терминологии 
делают трудной защиту своих прав для простого гражданина.

Как правило, потребитель банковских услуг находится в заведомо менее выгодных 
условиях, чем банк, так как типовой договор о предоставлении банковских услуг не меняется 
для определенного потребителя, и клиент соглашается с тем, что предлагает банк. И очень 
часто потребителям, которые не в состоянии в полной мере осознать содержание и сущность 
сложных юридических конструкций, не остается ничего иного, кроме того, как заключить 
договор в определенном смысле «вслепую». Тем временем, число допускаемых нарушений 
прав потребителей со стороны банка весьма широко, к примеру, неполное информирование 
клиента о предлагаемой услуге, навязывание приобретения дополнительных услуг, взимание 
скрытых, замаскированных комиссий и иных платежей и т.д. 

Перечислим права, которые предоставляются потребителям в соответствии с главой 3 
Закона РА «О потребительском кредитовании»։

	Право на расторжение потребительского договора в одностороннем порядке без какого-
либо обоснования в течение 7 дней после его заключения, если договором не предусмотрен 
более длительный срок.

В данном контексте важно обратиться к одному из решений Кассационного суда 
РА, где был рассмотрен следующий вопрос: является ли должным исполнением банком 
своего обязательства по предоставлению суммы кредита перед заемщиком, если перевод 
потребительского кредита был осуществлен от кредитора к поставщику10. Если Банк должным 
образом не исполнил своих обязанностей, то заемщик имел право расторгнуть кредитный 
договор в течение 7 дней, однако последний этим правом не воспользовался. Более того, 
потребитель также в силу п. 3 ч. 1-ой ст. 12 Закона РА «О потребительском кредитовании» имеет 
право выдвигать требования непосредственно кредитору в том случае, если определенные 
кредитным договором работы не были выполнены, или услуги не были предоставлены, или 

9 Хвощинский А., Публичный договор: защита частного интереса? // Бизнес-адвокат. 2000. № 9.
10 См. решение Кассационного суда РА номер ԵԱՔԴ/2723/02/15 от 2017г.
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же были выполнены/предоставлены частично. Суд указал, что если потребителем не были 
реализованы вышеизложенные права, то последний несет обязанность по возвращению 
суммы кредита и начисленных процентов. Подытоживая вышеизложенное, заметим, что в 
случае кредитного договора обязанность по предоставлению кредита считается исполненной 
как при передаче суммы кредита непосредственно заемщику, так и предусмотренному 
договором поставщику. 

	Право на досрочное исполнение обязательств, предусмотренных по кредитному 
договору, несмотря на то, предусмотрено ли такое условие договором или нет. В данном случае 
пропорционально снижается общая сумма кредита.

	При передаче прав кредитора потребитель имеет право на представление новому 
кредитору своих прежних претензий, а также произвести расчет обязательств.

	Право на предъвление требований кредитору в предусмотренных законом случаях.
Среди юристов имеются противоречащие точки зрения по поводу отнесения ст. 17 

рассматриваемого закона к так называемым правам потребителя. Данная статья не отражена 
в главе «Права потребителя», однако при системном толковании ее содержания, очевидно, 
что для потребителя прямо предусмотрено право на получение выписки. 

Суд общей юрисдикции марза Лори в своем постановлении номер ԼԴ2/1267/02/1911 
высказал следующее։ права потребителя перечислены в гл. 3 (ст. 9-12) Закона РА «О 
потребительском кредитовании» (далее также – Закон), который получило название «Права 
потребителя», и в них не перечислено право потребителя на получение информации о кредитном 
договоре. Апелляционный  же суд12 оценил данное мнение суда необоснованным и указал, что 
рассматриваемое право прямо установлено ч. 3 ст. 17, в частности, данная статья устанавливает, 
что потребитель может отказаться от получения информации, предусмотренной ч. 2 данной 
статьи, а именно от права получения выписки, а ст. 20 того же закона предусматривает 
основание для взимания неустойки при установлении факта нарушения данного права, 
одновременно не указывая, какой главой или статьей оно должно быть предусмотрено, 
следовательно, ст. 20 относится ко всем правам потребителя, отраженным во всех статьях 
Закона.

Законодатель Законом РА «О потребительском кредитовании» выделил важность 
коммуникации между потребителем и кредитором, что предполагает получение информации в 
установленном сроке и порядке. 

Кассационный суд РА разъяснил, что со стороны кредитора законодательное требование 
может нарушаться как в случае не предоставления информации в целом, так и в случае 
ее предоставления с нарушением установленных сроков. Кассационный Суд пояснил, что 
право на получение информации может считаться реализованным, если кредитор соблюдал 
все правила, связанные с предоставлением информации. В частности, непредоставление 
информации в целом не может отождествляться с предоставлением информации с нарушением 
сроков.13

Исходя из вышеизложенного, считаем, что с точки зрения законодательной техники 
правильно было бы все права потребителя перечислять в одноименной главе, избегая 
возможного двусмысленного восприятия читателем прав потребителя.

11 См. http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch, (19.10.2020).
12 См. http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch, (08.11.2020).
13 См. Решение Кассационного суда РА номер ԼԴ2/0698/02/19 от 2022г.
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Хотим особое внимание обратить на следующую проблему, которая очень часто возникает 
на практике: при реализации потребителем своего права на досрочное исполнение 
обязательств по кредитному договору при пропорциональном снижении общей суммы 
кредита снижается ли также плата за обслуживание?

Известно, что в РА различные банки используют разные способы подсчета, в связи с чем 
часто нарушаются права потребителей и последние бывают вынуждены обращаться для их 
защиты либо к Примирителю финансовой системы, либо в суд.

Досрочное погашение кредита означает, что должник возвращает взятую им денежную 
сумму раньше, чем предусмотрено заключенным договором. Досрочное исполнение 
обязательств допускается в силу ст. 353 ГК РА.

Согласно ч. 2 Закона РА «О потребительском кредитовании», при досрочном исполнении 
потребителем обязательств по кредитному договору пропорционально снижается общая 
сумма кредитования, а согласно п. 7 ч. 1 ст. 2, общая сумма кредитования включает в себя все 
проценты и иные платежи, который потребитель обязан осуществить для кредитования. П. 5 
ч. 1 той же статьи указывает, что годовая процентная ставка – это общая сумма кредитования 
потребителя. Согласно пункту 2.3., решения номер 363-Н от 16.12.2008 г. Центрального Банка 
об утверждении регламента 8/01 «Пояснения и примеры годовой процентной ставки» общая 
сумма кредитования рассматривается как все проценты и иные платежи, которые потребитель 
обязан осуществить для кредитования, а подпункт 4 п. 4 поясняет, что включает в себя понятие 
иные платежи, в котором перечислены также платы обслуживания.

По данному вопросу свою правовую позицию выразил и Примиритель финансовой 
системы по одному из своих решений, где было установлено, что при досрочном исполнении 
обязательств по кредитному договору общая сумма кредитования подлежит пропорциональному 
снижению, в том числе пропорциональному снижению подлежит также плата за обслуживание, 
включенная в общую сумму кредита. Причем досрочная выплата потребительского кредита 
означает погашение основной суммы кредита или ее части в момент, когда обязательство 
заемщика определено на будущее, а в случае установления договором исполнения 
обязательства по частям, то в данном случае речь идет о погашении следующей регулярной 
части кредита, если иное не предусмотрено соглашением сторон или исполнитель не дал 
другого указания. Иными словами, если нет конкретных указаний от заемщика о том, на какой 
период должно осуществляться погашение кредита и если стороны не предусмотрели иное, то 
сумма досрочного кредита необходимо направить   на следующие выплаты, в результате чего 
заемщик будет освобожден от обязанности производить следующие регулярные выплаты.

Более того, если имеется досрочное погашение обязательства по кредитному договору, 
общая стоимость кредитования должна быть пропорционально снижена. Следует подчеркнуть 
также, что данная норма является императивной нормой и, следовательно, стороны не 
имеют права предусматривать иное урегулирование по взаимному согласию. Примиритель 
также пришел к выводу, что досрочным погашением обязательства считается и досрочное 
полное погашение, и досрочное частичное погашение кредита, в противном случае, гарантия, 
предусмотренная для потребителей Законом РА «О потребительском кредитовании», стала 
бы применимой не в полной мере. Следовательно, при досрочном «частичном» или «полном» 
погашении общая стоимость потребительского кредитования должна быть снижена14.

14 См. https://www.fsm.am/media/2615/fsm_2018_arm.pdf, стр. 122-127, (19.10.2020).
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Аналогичное регулирование встречается и в судебной практике РФ.
Так, Верховный Суд РФ 1 марта 2016 г. вынес Определение № 51-КГ15–1415, где указал, что 

при досрочном погашении кредита заемщик вправе требовать от банка осуществления 
перерасчета предусмотренных договором процентов, основанного на сроке фактического 
пользования кредитом, и возврата части таких процентов, которая была уплачена им за 
период, который хотя и был согласован сторонами в кредитном договоре, но в течение 
которого заемщик уже прекратил пользоваться заемными средствами. 

ВС опроверг доводы судов нижестоящих инстанций, которые, заявляли о невозможности 
удовлетворения данного иска заемщика ввиду того, что он фактически сводится к требованию 
об изменении договорного условия о сроке предоставления кредита и размере процентов по 
нему, что, по их мнению, противоречит условиям обязательства, а также положениям закона16. 
При этом суд отметил следующее: указанное требование заемщика подлежит удовлетворению 
в силу положений ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»17, нормы которой 
предоставляют гражданину-заемщику как потребителю финансовых услуг банка право на отказ 
от исполнения кредитного договора в любое время при условии оплаты банку фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Такие 
расходы, как указал ВС РФ, включают в себя полученную заемщиком денежную сумму и 
подлежащие уплате проценты за период пользования кредитом.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что при досрочном исполнении 
обязательств на практике должно быть обеспечено единообразное применение положений 
закона, а именно должно быть произведено пропорциональное снижение также и плат за 
обслуживание. Противоречащей правоприменительной практики в банковской сфере должно 
исключаться, необходимо сохранять баланс интересов крупного частного капитала с одной 
стороны, и обычных граждан, предпринимателей и организаций, являющихся заемщиками, с 
другой. В противном случае, благосостояние народа будет падать, а социальное недовольство 
– только возрастать.

В РА правоотношения, связанные с потребительским кредитованием кроме Закона РА «О 
потребительском кредитовании», регулируются также Гражданским кодексом РА, Законом РА 
«О банках и банковской деятельности», Законом РА «О кредитных организациях», Законом 
РА «О защите прав потребителей» Законом РА «Об обращении кредитной информации и 
деятельности кредитных бюро», Законом РА «О примирителе финансовой системы», иными 
законами, а также нормативно правовыми актами Центрального Банка. Важно отметить, 
что именно данное обстоятельство подтверждает существующую в юриспруденции идеи о 
том, что начинать решение практически любого вопроса защиты граждан на рынке следует 
глобально —  с принятия нормативных актов. А.А. Райлян считает, что целесообразно ввести 
в Конституцию РФ дополнительную статью о праве граждан на потребительское образование. 
«Наличие такой статьи — пишет он в своей докторской диссертации — побудит Министерство 
образования и науки РФ включить «Потребительское право» в качестве самостоятельной 
учебной дисциплины в федеральный компонент … и, тем самым, будет способствовать 

15 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 01.03.2016, № 51- КГ15–14 // СПС «Гарант».
16 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда от 02.06.15 по 
делу № 33-4496/15 // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» (дата обращения: 01.03.2017).
17 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 (ред. от 01.05.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
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дальнейшему развитию потребительского образования…»18. 
Отметим, что нарушения прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг 

происходят в основном именно из-за финансово-правовой безграмотности населения. 
В РА огромный вклад в потребительское образование населения имеет офис Примирителя 

Финансовой системы РА. Ежегодно офисом организуются программы по повышению 
финансовой грамотности и осведомленности населения путем выявления системных проблем, 
просвещения потребителей в данной сфере. Соответствующие реципиенты разделяются на 
целевые группы: ученики, студенты, крупные работодатели, потребители финансовых услуг, 
лица, занимающиеся сельским хозяйством, женщины и т.д. Проводятся информационные 
семинары для учеников и студентов Армении и Арцаха19,  программы специальной студенческой 
практики, летние программы в молодежных лагерях,20 судебные игры и т.д.

Несмотря на большой вклад Финансового омбуцмена в финансовое образование 
населения, практика показывает, что пока что недостаточность знаний и навыков граждан 
в области использования элементарных финансовых инструментов, а также неспособность 
ориентироваться в мире финансово-экономических отношений порождают страх и 
неуверенность, а негативные последствия неверно принятых решений воплощаются в 
недоверие к финансовым организациям, банковским институтам и финансовой системе в 
целом, именно поэтому одной из важных задач государства должно являться повышение 
уровня финансовой грамотности населения.

Решением данной проблемы мы видим в использовании предложения А.А. Райлян, 
и внедрения в Конституцию РА право лица на потребительское образование, чему будет 
корреспондировать соответствующая обязанность государства по повышению надлежащей 
финансовой грамотности и правосознания граждан, также обязанность государства 
по систематизированной профилактической информационной работе для развития 
потребительской культуры, чем и будет решена часть проблем, возникающих в сфере 
банковских услуг.

Ամփոփագիր. Հոդվածը ներառում է սպառողական վարկավորման ոլորտում սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության որոշակի հիմնահարցերի վերլուծություն։ Տվյալ աշխատանքի նպատակն է մանրամասն 
ներկայացել սպառողի հասկացությունը, սպառողական վարկավորման ոլորտում սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության որոշակի խնդիրների վերհանումը, տարբեր գիտական կարծիքների նկարագրությունը՝ 
կապված այս հարցերի հետ, փնտրել սպառողների ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացման 
համար որոշակի ուղիներ։

Annotation. The article contains a theoretical analysis of some questions connected with consumer protection in 
the sphere of consumer lending. The aim of this work is to define the concept of the consumer, to identify some of the 
problems associated with consumer protection in the field of consumer lending, to describe the different scientific views 
on these issues, to consider ways to improve the financial literacy of consumers.

18 Райлян А. А., Теоретические основы потребительского права России Автореф.   Казань, 2007. С. 15.
19 Офисом Примирителя финансовой системы были проведены учебные семинары в 553 школах и вузах Армении 
и Арцаха, в которых приняло участие более 50,000 учеников 11-12 классов и студентов.
20 В данной программе уже приняли участие более 4000 детей. Целевой группой данной программы являются дети 
из социально необеспеченных семей.
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը (այ սու հետ՝ ՔԴՕ)1 որ պես տնօ րին-
չա կա նու թյան սկզ բուն քի դրս ևո րում կող մե րի հա մար ե րաշ խա վո րում է վե ճը հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյամբ լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կնք ման նպա տա կը սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյունն է, վե ճի կար գա վո րու մը, ի սկ դա տա րա նում գտն վող վե ճե րի պա րա գա յում նաև՝ 
դա տա կան վա րույ թի կար ճու մը2:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ի րա վա կան բնույ թի վե րա բե րյալ գրա կա նու թյան մեջ առ-
կա տե սա կետ նե րը տար բեր են: Այս պես՝ ռու սա կան ի րա վա կան դոկտ րի նա յում 19-րդ դա-
րի ե րկ րորդ կե սին և 20-րդ դա րի սկզ բին հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն ա ռա վե լա պես 
դի տարկ վում էր որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ի նս տի տուտ: Դեռևս նա խորդ դա րի 

1 Ըն դուն վել է 09.02.2018 թ., ու ժի մեջ է մտել 09.04.2018 թ., ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374):
2 Տե՛ս Колясникова Ю. С., Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Дис… канд. юрид. наук, Екате-
ренбург, 2009, էջ 166:
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սկզբին Վ. Ա. Ռյա զա նովս կին տա լիս էր հետ ևյալ բնո րո շու մը՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյու նը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նա գիր է, ո րը դա դա րեց նում է կող մե րի միջև առ կա 
պար տա վո րու թյուն նե րը (ա ռա վել հա ճախ նո րաց ման մի ջո ցով)3: 

Ի. Ե. Էն գել մա նը գրում է՝ հաշ տեց ման գոր ծարքն իր է ու թյամբ քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վուն քի ի նս տի տուտ է, այդ ի սկ պատ ճա ռով թե՛ դրա թույ լատ րե լի ու թյու նը, պայ ման նե րը, վա-
վե րու թյու նը և թե՛ պար տա դի րու թյու նը ո րոշ վում են քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե րով: 
Նշ ված մո տեց ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա սում են պայ մա-
նագ րի հա տուկ տե սակ նե րի շար քին, ո րոնք օգ տա գործ վում են որ պես կող մե րի պաշտ պա նու-
թյան մի ջոց ներ4: 

Եր րորդ տե սա կե տի կողմ ա կից նե րը են թադ րում են, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 
ի րա վա կան բնույ թը եր կա կի է: Դա տա կան հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հան դի սա նում է 
ոչ թե դա տա վա րա կան պայ մա նա գիր, այլ ա ռա վել բարդ ի րա վա բա նա կան կազմ, ո րի մեջ 
մտ նում են քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք հան դի սա ցող պայ մա նա գիր և դա տա վա րա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի շարք տար րեր5: 

Յու. Ս. Կո լյաս նի կո վան գտ նում է, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չի կա րող դաս վել 
կամ մի այն նյու թա կան կամ էլ մի այն դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի շար քին. դա բխում է 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կնք ման ըն թա ցա կար գից: Այս պես, կող մե րը, ո րոնք ո րո շում 
են կն քել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, հիմ վում են նյու թա կան օ րենսդ րու թյան վրա և, 
ը ստ է ու թյան, մշա կում են նոր պայ մա նա գիր (նա խա տե սում են այլ ժամ կետ ներ, կա տար ման 
կարգ և այլն)՝ ա վե լի վաղ ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով: Այս փու-
լում հա մա ձայ նու թյունն ու նի նյու թաի րա վա կան բնույթ: Սա կայն ե թե այն լի ներ զուտ քա ղա-
քա ցի աի րա վա կան պայ մա նա գիր, ա պա այն կա րող էր կա տար վել նաև ա ռանց դա տա րա նի 
կող մից հե տա գա հաս տատ ման: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման նպա տա կով 
դի մե լով դա տա րան՝ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րը մտ նում են 
դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, որ տեղ ի հայտ է գա լիս նման հա մա ձայ-
նու թյան հաս տատ ման ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված սուբյեկտ՝ դա տա րա նը: Մի այն դա տա րա նի 
կող մից հաս տատ վե լու դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը են թա կա կլի նի հար կա դիր 
կա տար ման: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րը դա տա րա նի կող մից հաս տա տե-
լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված պար տա կա նու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ այն ու նի խա ռը 
ի րա վա կան բնույթ: Ել նե լով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հատ կա նիշ նե րից և եր կա կի բնույ-
թից՝ հե ղի նա կը տա լիս է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հետ ևյալ բնո րո շու մը. հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րի միջև նյու թաի րա վա կան պայ մա-
նա գիր է, ո րը կնք վում է վե ճի կար գա վոր ման նպա տա կով, ու ղղ ված է սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյա նը և են թա կա է դա տա րա նի հաս տատ մա նը6: 

Անդ րա դառ նա լով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ի րա վա կան բնույ թի վեր լու ծու թյա-
նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կողմե րի 
միջև փոխ զիջ ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է, ո րը հաս տատ վում 
է դա տա րա նի կողմից: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լը տնօ րին չա կան դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյուն է, ո րի միջո ցով կողմե րը տնօ րի նում են ի նչ պես ի րենց նյու թա կան, 
այն պես էլ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` կն քե լով նման հա մա ձայ նու-

3 Տե՛ս Колясникова Ю.С., նույն աշ խա տու թյու նը, էջ 163:
4 Տե՛ս նույն տե ղում:
5 Տե՛ս նույն տե ղում:
6 Տե՛ս Колясникова Ю.С., նշ ված ա շխ., էջ 166-167:
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թյուն` կողմե րը փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ ո րո շա կի փո փո խու թյան են են թար-
կում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը` այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում ստանձ-
նե լով նոր պար տա վո րու թյուն ներ կամ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա րի նե լով մեկ 
այլ ի րա վա հա րա բե րու թյամբ կամ ու ղ ղա կի ո րեն դա դա րեց նե լով այն: Վե րը նշ վա ծում դրս ևոր-
վում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան նյու թաի րա վա կան (քա ղա քա ցի աի րա վա կան) կող մը: 
Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ կողմե րը միա ժա մա նակ տնօ րի նում են ի րենց դա տա վա րա-
կան ի րա վունք նե րը, ին չի ար դյուն քում դա տա վա րու թյան հե տա գա ըն թաց քը գոր ծի վա րույ-
թի կարճ մամբ դա դա րում է: Նշ վա ծում էլ դրս ևոր վում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան դա-
տա վա րա կան կող մը: Ը նդ ո րում, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի 
վճիռն իր դա տա վա րա կան նշա նա կու թյամբ և հետ ևանք նե րով հա վա սա րեց ված է գործն, ը ստ 
է ու թյան, լու ծող վճ ռին, ո րի կա մա վոր չկա տա րու մը հան գեց նում է դա տա կան ակ տի հար կա-
դիր կա տար ման7: 

Այս պի սով, ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կնք ված 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ո րը հաս տատ վում է դա տա րա նի վճ ռով ո չն չով չի տար բեր-
վում դա տաքն նու թյան ար դյուն քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նից, 
օ րենս գիր քը դրանց վե րա բե րյալ չի նա խա տե սում տա րա տե սակ կար գա վո րում եր, այլ մի աս-
նա կան կեր պով տա րա ծում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման ը նդ հա նուր կա-
նոն նե րը (Ք ԴՕ 151-րդ հոդ ված):

 Հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կնք վող հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն ու նի ի նչ պես 
նյու թաի րա վա կան, այն պես էլ դա տա վա րա կան բնույթ: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը՝ որ-
պես քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք, ա մե նից ա ռաջ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ի րա-
վա բա նա կան փաստ է, ո րը ըն կած է պար տա վո րու թյան հիմ քում, կա պում է վի ճե լի քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րին: Բա ցի այդ, « հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն» 
տեր մի նը նշա նա կում է նաև փաս տա թուղթ, պար տա վո րու թյան ծա գու մը կամ նո րաց ման մի-
ջո ցով պար տա վո րու թյան դա դա րելն ամ րագ րող ա կտ (ո րը ձևա կեր պում է դրա կող մե րի ի րա-
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը): Սահ ման ված կար գով կնք ված և դա տա րա նի կող մից 
հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա դա րեց նում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա-
րա բե րու թյան կող մե րի միջև քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճը8: 

Այս պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի9 430-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է 
պար տա վո րու թյու նը կա րող է դա դա րել կող մե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող սկզբ նա կան պար-
տա վո րու թյու նը նույն ան ձանց միջև մեկ այլ պար տա վո րու թյամբ փո խա րի նե լու մա սին հա-
մա ձայ նու թյամբ՝ նա խա տե սե լով դրա այլ ա ռար կա կամ կա տար ման այլ ե ղա նակ (նո րա ցում): 
Ը նդ ո րում, կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման և ա լի մեն տի 
վճար ման պար տա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ նո րա ցում չի թույ լատր վում: Մի ա ժա մա նակ, 
նո րա ցու մը դա դա րեց նում է սկզբ նա կան պար տա վո րու թյան հետ կապ ված լրա ցու ցիչ պար-
տա վո րու թյուն նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: Տվյալ դեպ-
քում կող մե րը կամ քի ի նք նա վա րու թյան և պայ մա նա գիր ա զա տու թյան սկզ բունք նե րի հի ման 
վրա, ի րենց կամ քով և ի շահ ի րենց, ի րենց ի սկ հայե ցո ղու թյամբ կն քում են հա մա ձայ նու-
թյուն, ո րն ու ղղ ված է գո յու թյուն ու նե ցող պար տա վո րու թյուն նե րը մեկ այլ պար տա վո րու թյամբ 
փո խա րի նե լուն կամ նոր ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 

7 Տե՛ս, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ո րո շու մը:
8 Տե՛ս Фролова И.Ю., Какурин А.Н., Мировое соглашение в гражданском процессе // Территория науки,  2014, №3, 
էջ 129-130:
9 Ըն դուն վել է 05.05.1998թ., ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999թ., ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
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կամ դա դա րեց նե լուն: Ո ւս տի, դա տա րա նի հաս տատ մա նը չներ կա յաց ված հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյու նը հա սա րակ քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծարք է՝ հա մա պա տաս խան քա ղա-
քա ցիաիրա վա կան հետ ևանք նե րով: Այդ դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան չկա տար-
ման ար դյուն քում խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված մի ջոց նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա վա րա կան ի րա վուն քի կար ևոր 
ի րա վա բա նա կան փաստ է և իր հատ կա նիշ նե րով հա վա սա րեց վում է դա տա րա նի ո րոշ մա-
նը, սա կայն ու նի այլ բնույթ: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կա րե լի է բնո րո շել որ պես դա-
տա կան վա րույ թի (կամ կա տար ման վա րույ թի) կող մե րի՝ փո խա դարձ հա տու ցե լի քա ղա քա-
ցիաիրա վա կան գոր ծարք (հաշ տեց ման գոր ծարք), ո րն ու ժի մեջ է մտ նում դա տա րա նի կող մից 
հաս տատ վե լուց հե տո և իր մաս նա կից նե րի հա մար ա ռա ջաց նում քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
և քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան հետ ևանք ներ՝ դա տա կան վա րույ թի կարճ ման, դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման և նույն ան ձանց միջև նույն ա ռար կայի վե րա բե րյալ կր կին դա տա րան 
դի մե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան ա ռու մով:

 Դա տա վա րա կան ա ռու մով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կնք ման ի րա վա կան հետևանքն 
ա մե նից ա ռաջ գոր ծի վա րույ թի ա վարտն է: Դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րով հաս տատ վում է հաշ-
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, դա դա րեց նում է դա տա րա նի և հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն 
կն քող կող մե րի միջև դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Ո ւս տի, հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյունն ու նի ի րա վա դա դա րեց նող ի րա վա բա նա կան փաս տի նշա նա կու թյուն10:

 Կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, ի նչ պես հայտ նի է, կար գա վոր ված են նոր մա տիվ կեր պով 
կամ պայ մա նագ րային կար գով: Ե թե կող մե րը կար գա վո րում են նշ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րը և կն քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, այն կա րող է փո փո խել գոր ծող կար գա վո րու մը: 
Ո ւս տի, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան է ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է դրա ու ղղ վա-
ծու թյու նը՝ դիս պո զի տիվ կար գա վոր ման փո փո խու մը11:

Մ. Ա. Ռոժ կո վան որ պես հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ ա ռանձ նաց-
նում է դրա կող մե րի՝ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րով փոխ կապ վա ծու թյու-
նը: Տվյալ դեպ քում օգ տա գործ վում է հա վա քա կան հաս կա ցու թյուն և են թադր վում է, որ խոս-
քը վե րա բե րում է նաև աշ խա տան քային, ըն տա նե կան և այլ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին: 
Որ պես է ա կան հատ կա նիշ նպա տա կա հար մար է դի տար կել նաև հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյան դե րը՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան զար գաց ման շր ջա նա կում: Նյու թա կան ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն ներն ա ռա ջա նում, փո փոխ վում և դա դա րում են: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կա-
րող է կնք վել ի րա վա հա րա բե րու թյան զար գաց ման բո լոր փու լե րում: Կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ նախ՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լը հնա րա վոր է, ե րբ կող մերն ար դեն ի սկ կապ-
ված են նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րով և ե րկ րորդ՝ այն ի նք նին նյու թա կան ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման, փո փոխ ման կամ դա դար ման հիմք է: Դա տա րա նի կող մից 
հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն ու ղղ ված է նաև դա տա վա րա կան ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը12: 

Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ի րա վա կան բնույ թի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից 
ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի այն հար ցի պար զա բա նու մը, թե ա րդյոք դա տա րա նի կող-
մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տա տու մը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան պար տա-

10 Տե՛ս Фролова И.Ю., Какурин А.Н., նշ ված ա շխ., էջ 131-132:
11 Տե՛ս Лазарев С.В., Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве (электронный ресурс). Дис.… канд. 
юрид. наук, 2007, 12.00.15-Екатеринбург (Из фондов Российской Государственной Библиотеки), էջ 17:
12 Տե՛ս Лазарев С.В., նշ ված ա շխ., էջ 18:
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դիր վա վե րա պայ ման է, թե՝ ոչ: 
Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ վում է տե սա կետ, հա մա ձայն ո րի՝ հաշ-

տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը պետք է հաս տատ վի դա տա րա նի կող մից, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
այն չի ա ռա ջաց նի ի րա վա կան հետ ևանք ներ: Ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կա րող են նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ մի այն ամ բող ջա կան ի րա վա բա նա կան կազ մի առ կա յու թյան դեպ քում՝ « հաշ-
տեց ման գոր ծարք և այն հաս տա տե լու մա սին դա տա վա րա կան ա կտ»13: 

Այս ա ռու մով կար ևո րում ե նք ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի թիվ 
Ե ԿԴ/1489/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման ու սում-
նա սի րու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Հա մա ձայ-
նագրով թվարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից և որ ևէ մե կի կա տա րու մը Հա մա ձայ նագ րի կող-
մե րը չեն պայ մա նա վո րել Հա մա ձայ նա գի րը դա տա րա նի կող մից հաս տատ վե լու մա սին 
դա տա կան ակ տի կա յաց մամբ. դրա վե րա բե րյալ նշում չի պա րու նա կում նաև Հա մա ձայ-
նա գի րը: Նման պայ ման նե րում ան հիմ է և Հա մա ձայ նագ րի բո վան դա կու թյու նից չի բխում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ « հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյու նը հաս տա տե լու մա սին դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո նոր մի այն 
Հա մա ձայ նագ րի պայ ման նե րը կա րող են գոր ծել որ պես ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն-
ներ ա ռա ջաց նող»: Ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, 
որ Հա մա ձայ նագ րի 10-րդ կե տով նա խա տես վել է, որ այն են թա կա է դա տա րա նի կող մից 
հաս տատ ման, ա պա վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո նշ վա ծը չէր կա րող 
հիմք հան դի սա նալ հետ ևու թյուն ա նե լու, որ Հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լը և այն ո րո շա կի 
ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լը կող մե րը պայ մա նա վո րել են այն դա տա րա նի կող մից 
հաս տա տե լու փաս տով: 

Ամ փո փե լով սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան-
գում ե րը՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, ո ր՝ 

ա) բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ կող մե րը կամ քի ի նք նա վա րու թյան և պայ մա նա գիր ա զա-
տու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա, ի րենց կամ քով և ի շահ ի րենց, ի րենց ի սկ հայե ցո ղու-
թյամբ կն քում են հա մա ձայ նու թյուն, ո րն ու ղղ ված է գո յու թյուն ու նե ցող պար տա վո րու թյուն նե-
րը մեկ այլ պար տա վո րու թյամբ փո խա րի նե լուն կամ նոր ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն-
ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դա դա րեց նե լուն, գործ ու նենք քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
պայ մա նագ րի հետ՝ հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րով.

բ) մի ա ժա մա նակ, պար զե լու հա մար, թե կնք ված հա մա ձայ նու թյուն ու ղղ ված է ա րդյոք 
դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը, ան հրա ժեշտ է հետ ևո ղա կա նո րեն ու սում ա-
սի րել հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րը՝ պար զե լու հա մար՝ ա րդյո՞ք կող մե րի կամքն ու ղղ ված է 
ե ղել հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը, թե՝ ոչ: 

Այս պի սով, կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ կախ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա-
տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու հան գա ման քից՝ հաշ տա րա րու թյու նը կա րող է ու նե-
նալ եր կա կի նշա նա կու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ 

ա)  հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու և դա տա-
րա նի կող մից հաս տատ վե լու պա րա գա յում ա ռա ջաց նում է նյու թաի րա վա կան և դա տա վա րա-
կան հետ ևանք ներ և հան դես է գա լիս որ պես վե ճի լուծ ման ըն թա ցա կարգ.

բ)  հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի հաս տատ մա նը չներ կա յաց նե լու պա րա-
գա յում ա ռա ջաց նում է քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծար քին բնո րոշ ի րա վա կան հետ ևանք ներ 

13 Տե՛ս Фролова И. Ю., Какурин А. Н., նշված ա շխ., էջ 129-130:
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և հան դես է գա լիս որ պես վե ճի կար գա վոր ման ըն թա ցա կարգ:
 Դա տա կան վա րույ թի հա մե մատ հաշ տա րա րու թյան հիմ ա կան ա ռա վե լու թյունն այն է, 

որ այդ ըն թա ցա կար գը թույլ է տա լիս դի տար կել վե ճի կար գա վոր ման հնա րա վոր ա ռա վե լա-
գույն տար բե րակ ներ և դրան ցից ը նտ րել վե ճի կող մե րի հա մար ա ռա վել ըն դու նե լի տար բե-
րա կը: Հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա կարգն ի նք նին այն պի սին է, որ կող մե րը կա րող են դուրս 
գալ սկզբ նա կան դիր քո րոշ ման շր ջա նա կից, այ սինքն՝ հայ ցի ա ռար կայից և վե ճը կար գա վո րել 
փո խա դարձ շա հե րի հի ման վրա: Այդ պատ ճա ռով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նում կա րող 
են սահ ման վել պայ ման ներ, ո րոնք կար գա վո րում են կող մե րի այն պի սի հա րա բե րու թյուն ներ, 
ո րոնք դուրս են դա տա կան վա րույ թի ա ռար կայից14: 

Այս պի սով, հնա րա վոր են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հայ ցի ա ռար-
կայի փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե նում, դա տա րա նի կող մից հայ ցի ա ռար կայի փո փո խու թյան 
վե րա բե րյալ ո րո շում չի կա յաց վում, սա կայն սկզբ նա պես ներ կա յաց ված հայ ցային պա հանջ-
ներն ը ստ է ու թյան փո փոխ վում ե ն՝ հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կնք ված հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյամբ, քա նի որ ՔԴՕ-ն կող մե րին չի ար գե լում հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կնք-
ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ փո փո խել սկզբ նա պես ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը և 
կող մե րը, ը ստ է ու թյան, տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի ու ժով ա զատ են դրանք փո փո խե լու 
հար ցում: Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս-
տա տե լիս դա տա րա նի վրա դր ված չէ սկզբ նա պես ներ կա յաց ված հայ ցային պա հանջ նե րի և 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ կար գա վոր ված պայ ման նե րի նույ նու թյան ստուգ ման պար-
տա կա նու թյուն (ի նչ պես բխում է ՔԴՕ 151-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից):

Գտ նում ե նք, որ ան կախ այն հան գա ման քից, որ ՔԴՕ 151-րդ հոդ վա ծը դա տա րա նին չի 
պար տա վո րեց նում ստու գել հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյան և սկզբ նա պես ներ կա յաց ված հայ ցային պա հանջ նե րի նույ նու թյու նը, այ նու ա մե նայ-
նիվ այդ պա հանջ նե րը տնօ րին չա կա նու թյան ար դյուն քում կա րող են փո փոխ վել այն քա նով, 
որ քա նով չի փո փոխ վի այն ի րա վուն քը կամ օ րեն քով պահ պան վող շա հը, ո րի պաշտ պա նու-
թյան նպա տա կով հայ ցը սկզբ նա պես հա րուց վել է կամ ո րի ար դյուն քում կնք ված հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյամբ տնօ րին ված վե ճը դուրս է գա լու ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի են թա կա-
յու թյան սահ ման նե րից:

Ք ԴՕ 151-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը չի հաս տա տում հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե՝

1) այն հա կա սում է օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րին.
2) խախ տում է այլ ան ձի ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը.
3) պա րու նա կում է այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ո րո շա կի ո րեն պար զել 

հատ կաց վող գու մա րի չա փը, հանձն ման են թա կա գույ քը կամ այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
կող մը պար տա վոր է կա տա րել.

4) պա րու նա կում է այն պի սի պար տա վո րու թյուն ներ, ո րոնց կա տա րու մը պայ մա նա վոր-
ված է մյուս կող մի պար տա վո րու թյան կա տար մամբ:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լիս դա տա րա նը ստու գում է հետ ևյա լը.
1) ա րդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է պատ շաճ սուբյեկտ նե րի կող մից և 

ա րդյոք վեր ջին ներս օ ժտ ված են հա մա ձայ նու թյան օբյեկ տը տնօ րի նե լու ի րա վա զո րու թյամբ, 
2) ա րդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քած կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն օ ժտ ված 

14 Տե՛ս Калашникова С. И., Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Дис.… канд. юрид. наук., Уральская 
государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2010, էջ 151:
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են հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն նե րով,
3) ա րդյո՞ք հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է տվյալ գոր ծով հայ ցի ա ռար կայի շր ջա նակ ում,
4) ա րդյո՞ք հա մա ձայ նու թյան ձևը հա մա պա տաս խա նում է օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին,
5) ա րդյո՞ք հա մա ձայ նու թյամբ կար գա վոր ված է դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը15: 
Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դա րա ցի ո րեն նշ վում է, որ հաշ տու թյան հա մա-

ձայ նու թյամբ վե ճի կար գա վոր ման դեպ քում վե ճի կար գա վոր ման պայ ման նե րը պետք է կրեն 
բա ցա ռա պես ի րա վա կան բնույթ, օ ժտ ված լի նեն կա տա րե լի ու թյան հատ կա նի շով, դա տա կան 
քն նու թյան ա ռար կայի հետ գտն վեն ո րո շա կի կա պի մեջ, չխախ տեն գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը 
և եր րորդ ան ձանց շա հե րը16: 

Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լիս ա ռանձ նա կի կար ևոր վում է դրա հա մա-
պա տաս խա նու թյունն օ րեն քի պա հանջ նե րին: Տվյալ դեպ քում, դա տա րա նը պետք է դի տար կի 
հնա րա վոր բո լոր խախ տում ե րը: Հատ կա պես ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն պի-
սի վե ճե րի կար գա վոր մա նը, ո րոն ցով ո րո շում կա յաց նե լու լի ա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է 
դա տա րա նի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծարքն ան վա վեր է քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մից այն այդ պի սին ճա նա չե լու 
ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ դա տա րա նի կող մից ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք նե րը կի րա ռե լով: Աս վա ծը վե րա բե րե լի է նաև գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի ճա նաչ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րին: Այ սինքն՝ նմա նա տիպ վե ճե րով ո րո շում կա-
յաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է դա տա րա նին և կող մերն ի րա վա սու չեն 
նա խա տե սել դիս պո զի տիվ կար գա վո րում եր՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ ճա նա չե լով 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյու նը կամ ճա նա չե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենս գիր քը կան խո րո շում է նաև մի շարք այլ վե ճե րով դա տա րա նի բա ցա ռիկ ի րա-
վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցե րի շր ջա նա կը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
լու ծար ման ո րոշ դեպ քեր (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ և 
3-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով), հիմ ադ րա մի կա նո նադ րու թյան փո փո խու թյան և 
այն լու ծա րե լու, բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու, հար կա դիր սեր վի տու տի, բնա կե լի տա րա ծու թյան 
նկատ մամբ գրանց ված ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն քը սե փա կա նա տի րոջ պա հան-
ջով դա դա րեց նե լու, գրա վի ա ռար կայի վրա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձում տա րա ծե լու, 
գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու մի ջո ցով գույ քը ա ռգ րավ վե լու, գոր ծար քը կա տա րած 
կող մի պա հան ջով այն վա վեր ճա նա չե լու, պայ մա նա գի րը կն քե լուն հար կադ րե լու, օ րեն քով 
սահ ման ված կա նոն նե րի խախտ մամբ ան ցկաց ված սա կար կու թյուն ներն ան վա վեր ճա նա չե-
լու, պայ մա նա գի րը փո փո խե լու և լու ծե լու, պե տա կան պայ մա նա գիր կն քե լուն պար տադ րե-
լու, նվի րատ վու թյու նը վե րաց նե լու, վար ձա տու ի պա հան ջով վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը 
վա ղա ժամ կետ լու ծե լու դեպ քե րը:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան՝ օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստու-
գե լիս չա փա զանց կար ևոր է հետ ևյալ հար ցե րի պար զա բա նու մը.

1) արդյո՞ք վե ճի ա ռար կայի հետ կապ ված ո րո շում կա յաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյու նը 
վե րա պահ ված չէ այլ ան ձի կամ մարմ ի (կամ դա տա րա նի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը).

2) արդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կող մերն օ ժտ ված են հա մա ձայ նու թյամբ 
տնօրին վող գույ քի (ի րա վուն քի) տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյամբ, ա րդյո՞ք գույ քը (ի րա վուն քը) 
ծան րա բեռն ված չէ եր րորդ ան ձանց ի րա վունք նե րով. ՔԴՕ 290-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-

15 Տե՛ս Колясникова Ю. С., նշված աշխ., էջ 181:
16 Տե՛ս Калашникова С. И., նշված աշխ., էջ 154:
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մա ձայն՝ ա ռան ձին դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է դի մո ղից պա հան ջել հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյու նը մեր ժե լու հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը բա ցա ռող փաս տաթղ թեր: 
Ու շագ րավ է, որ նման փաս տաթղ թեր պա հան ջե լու դա տա րա նի ի րա վա սու թյու նը նա խա տես-
ված է մի այն ար տա դա տա կան կար գով կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե-
լու դեպ քե րի հա մար: Կար ծում ե նք՝ հա ման ման կար գա վո րում է ան հրա ժեշտ նա խա տե սել 
նաև դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քում կամ գոր ծի դա տա-
կան քն նու թյան արդյուն քում կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն նե րի հաս տատ ման դեպ-
քե րի հա մար: 

3) արդյո՞ք պահ պան ված է նմա նա տիպ հա մա ձայ նու թյան կնք ման հա մար օ րենսդ րու-
թյամբ նա խա տես ված կար գը և առ կա չեն այն պի սի պայ ման ներ կամ հան գա մանք ներ, ո րոնք 
հե տա գա յում կա րող են հան գեց նել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ան վա վե րու թյան: Մաս նա-
վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 315-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե թե ան ձի գոր ծարք 
կն քե լու լի ա զո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ ված են պայ մա նագ րով կամ ի րա վա բա նա կան ան-
ձի մարմ ի լի ա զո րու թյուն նե րը` նրա կա նո նադ րու թյամբ, հա մե մա տած այն լի ա զո րու թյուն նե-
րի հետ, ո րոնք սահ ման ված են լի ա զո րագ րում, օ րեն քում կամ ա կն հայտ են այն ի րադ րու թյու-
նից, ո րում կնք վել է գոր ծար քը, և դա կն քե լիս նման ան ձը կամ մար մի նը դուրս է ե կել այդ 
սահ մա նա փա կում ե րի շր ջա նա կից, դա տա րա նը կա րող է գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չել այն 
ան ձի հայ ցով, ի շահ ո րի սահ ման ված են սահ մա նա փա կում ե րը, մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ 
կա պա ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուս կող մը գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար նշ ված 
սահ մա նա փա կում ե րի մա սին:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման դա տա վա րա կան հետ ևանքն ա մե նից 
ա ռաջ գոր ծի վա րույ թի կար ճում է: Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը դա տա վա րու թյան ցան-
կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե (…) դա տա րա նը հաս տա տել է կնք ված հաշ-
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, նե րա ռյալ` հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քով կնք ված հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը (Ք ԴՕ 182-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կետ): Գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու դեպ քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 
վճիռ է կա յաց նում գոր ծի վա րույ թը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ ա վար տե լու մա սին, ո րը 
պետք է պա րու նա կի ՔԴՕ 192-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 3-րդ մա սի 1-9-րդ կե տե րով սահ-
ման ված տե ղե կու թյուն նե րը և հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան բա ռա ցի շա րադ րան քը (Ք ԴՕ 
193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Գոր ծի վա րույ թի կարճ ման դեպ քում նույն ան ձանց միջև, նույն 
ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ չի թույ լատր վում կր կին դի մել դա-
տա րան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ սույն օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կե տով նա խա տես ված հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լուց հե տո դա տա րա նը մեր ժել է ար-
բիտ րա ժի վճ ռի կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի` կող մե րի հա մար պար տա դիր 
դար ձած ո րոշ ման հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լը (Ք ԴՕ 183-րդ 
հոդ վա ծի 8-րդ մաս): 

Ու շագ րավ է, որ նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ կր կին դա տա րան դի մե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա-
ռու թյուն է նա խա տես ված այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ դա տա րա նը ար բիտ րա ժի վճ ռի կամ 
ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի` կող մե րի հա մար պար տա դիր դար ձած ո րոշ ման 
հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լու գոր ծըն թա ցում ստու գում է այդ 
ըն թա ցա կար գե րի օ րի նա կա նու թյու նը և մեր ժում կա տա րո ղա կան թերթ տա լը այն դեպ քե րում, 
ե րբ առ կա են «Առևտ րային ար բիտ րա ժի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
սահ ման ված հիմ քե րը (ըն թա ցա կար գային խախ տում եր) և ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ-
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տա րա րի ո րո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րը (պա հան ջը են թա կա 
չէ քն նու թյան Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից, Ֆի նան սա կան հա մա կար-
գի հաշ տա րա րը ո րո շում է կա յաց րել օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային կա նոն նե-
րի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, բա ցա հայտ վել են Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի 
ա նա չա ռու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ): Մինչ դեռ, այն դեպ քե րում, ե րբ հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նում առ կա է գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ պայ ման, ո րով հաշ տա րա րու թյան 
կող մե րը հա մա ձայ նել են ա ռանց հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու գոր ծը կար-
ճե լու վե րա բե րյալ, ար տո նագր ված հաշ տա րա րը ծա նու ցում է դա տա րա նին վե ճը հաշ տա րա-
րու թյամբ լու ծե լու և գաղտ նի ու թյան պայ մա նի մա սին (գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նով 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու և ա ռանց հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա կան 
կար գով հաս տա տե լու վա րույ թը կար ճե լու ի րա վուն քից բա ցա ռու թյուն է նա խա տես ված ՔԴՕ 
219-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով՝ կոր պո րա տիվ վե ճե րով)։ Այդ դեպ քում դա տա րա նին է ներ կա-
յաց վում ա ռանց հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու գոր ծը կար ճե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն: Ստա նա լով հաշ տա րա րի ծա նու ցու մը վե ճը հաշ տա րա րու թյամբ լու ծե լու մա-
սին դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը` ա պա հո վե լով հաշ տա րա րու թյան գաղտ նի ու թյու-
նը և կող մե րը զրկ վում են նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով 
վե ճի վե րա բե րյալ կր կին դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից:

 Կար ծում ե նք՝ այս տեղ առ կա է դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քի ի րաց ման հետ կապ ված խն դիր, քա նի որ ե թե ար բիտ րա ժի վճ ռի կամ ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ 
տա լու գոր ծըն թա ցում դա տա րա նը ստու գում է այդ ըն թա ցա կար գե րի օ րի նա կա նու թյու նը և 
ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված խախ տում եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում կող մե րը հնա րա վո-
րու թյուն ու նեն կր կին դի մե լու դա տա րան, ա պա հաշ տա րա րու թյան դեպ քում գաղտ նի ու թյան 
վե րա բե րյալ պայ մա նի առ կա յու թյան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում կող մերն 
ը նդ հան րա պես զրկ վում են նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե-
րով վե ճի վե րա բե րյալ կր կին դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից: Գտ նում ե նք, որ ան հրա ժեշտ 
է բա ցա ռել գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նի առ կա յու թյան հիմ քով ա ռանց դա տա րա նի 
կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հնա րա վո-
րու թյու նը կամ էլ նա խա տե սել ար բիտ րա ժի վճ ռի կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա-
րա րի ո րոշ ման հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լու վե րա բե րյալ 
կար գա վոր մա նը հա ման ման կար գա վո րում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նում գաղտ նի ու-
թյան վե րա բե րյալ պայ մա նի առ կա յու թյան դեպ քե րի հա մար՝ չբա ցա ռե լով հե տա գա յում նույն 
ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ կր կին դա տա-
րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է սահ մա նել դա տա րա նի կող-
մից հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կող մե րին պար զա բա նե լու կա ռու ցա կարգ՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ ՔԴՕ 151-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս-
տա տե լու դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի պար զա բան ման ըն թա ցա կար գը պայ մա նա վո րում 
է նախ քան դրա հաս տա տու մը դա տա կան նիս տին ներ կա յա ցած գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
դրա պար զա բան ման հնա րա վո րու թյամբ, ի սկ գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նի առ կա-
յու թյան դեպ քում շր ջանց վում է հետ ևանք նե րի պար զա բան ման կա ռու ցա կար գը, քա նի որ դա-
տա կան նիստ չի հրա վիր վում:

 Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույթն ու 
պաշտ պա նու թյան հայց վող ար ժե քի կար ևո րու թյու նը՝ ո րոշ գե րա կա շա հե րի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում պա հան ջում են դրանց պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նել դա տա կան կար գով` 
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հաշ վի առ նե լով դա տա վա րա կան կարգն ու կա յուն ե րաշ խիք նե րը, դա տա կան մի ջամ տու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը և հաշ տա րա րի հս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի բա ցա կա յու թյու նը: Որ պես 
այդ պի սի գե րա կա շահ կա րող են դի տարկ վել մաս նա վո րա պես՝

1) ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող ֆի զի կա կան ան ձ 
սպա ռող նե րի շա հե րը, ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի և աշ խա տանք նե րի ո րա կի նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյու նը.

2) ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու կամ դրանց սահ մա նա փակ ման գոր ծըն թա ցում 
ե րե խայի կեն սա կան շա հե րի ա պա հո վու մը.

3) ե րե խայի՝ իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու և լս ված լի նե լու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա-
վո րու մը, ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի հաշ վա ռու մը.

4) ան չա փա հաս նե րի, ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց 
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ այլ ան ձանց ի րա-
վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը.

5) հան րու թյան շա հե րի կամ այ լոց հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան նպա տա կով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը.

6) շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, բնա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գործ ման 
հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը.

7) հան րու թյան ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը.
8) կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի առ կա յու թյու նը և պե տու թյան գույ քային շա հե րի պահ պա նու թյու-

նը: 
Ուս տի, վե րը թվարկ ված գե րա կա շա հե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում ան հրա ժեշտ է բա-

ցա ռել գաղտ նի ու թյան պայ մա նի առ կա յու թյան հիմ քով ա ռանց դա տա րա նի կող մից հաշ տու-
թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի 
առ նե լով պաշտ պա նու թյան հայց վող ար ժե քի կար ևո րու թյամբ պայ մա նա վոր ված դրանց դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այս պի սով՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ի րա վա կան բնույ թի և դրա կնք ման դա տա վա-
րա կան հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը. 

1.  Կախ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու 
հան գա ման քից՝ հաշ տա րա րու թյու նը կա րող է ու նե նալ եր կա կի նշա նա կու թյուն, մաս նա վո րա-
պես՝ 

ա) հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու և դա տա-
րա նի կող մից հաս տատ վե լու պա րա գա յում ա ռա ջաց նում է նյու թաի րա վա կան և դա տա վա րա-
կան հետ ևանք ներ և հան դես է գա լիս որ պես վե ճի լուծ ման ըն թա ցա կարգ.

բ) հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի հաս տատ մա նը չներ կա յաց նե լու պա րա-
գա յում ա ռա ջաց նում է քա ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծար քին բնո րոշ ի րա վա կան հետ ևանք ներ 
և հան դես է գա լիս որ պես վե ճի կար գա վոր ման ըն թա ցա կարգ:

2. Հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա կար գի ճկու նու թյու նը կող մե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն-
ձե ռում դուրս գալ հայ ցի ա ռար կայի շր ջա նա կից և վե ճը կար գա վո րել փո խա դարձ շա հե րի 
հաշ վառ մամբ՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ տնօ րի նե լով այն պի սի ի րա վունք ներ կամ շա-
հեր, ո րոնք դուրս են հայ ցի ա ռար կայից, սա կայն որ պես տնօ րին չա կա նու թյան ար դյուն քում 
սկզբնա պես ներ կա յաց ված հայ ցային պա հանջ նե րի փո փո խու թյան թույ լատ րե լի սահ ման 
պետք է դի տար կել այն ի րա վուն քը կամ օ րեն քով պահ պան վող շա հը, ո րի պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կով հայ ցը սկզբ նա պես հա րուց վել է, ի նչ պես նաև տվյալ վե ճի են թա կա յու թյունն ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի ի րա վա սու թյա նը:
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3. Վե ճե րի ո րո շա կի շր ջա նա կի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյու-
նը վե րա պահ ված է դա տա րա նին և կող մերն ի րա վա սու չեն նա խա տե սել դիս պո զի տիվ կար-
գա վո րում եր՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ տնօ րի նե լով ի րա վունք նե րի նշ ված շր ջա նա կը:

4. Գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նի առ կա յու թյան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
դեպ քում կող մե րը զրկ վում են նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե-
րով վե ճի վե րա բե րյալ կր կին դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից այն պա րա գա յում, ե րբ դա տա-
րա նը չի ստու գում նշ ված ըն թա ցա կար գի օ րի նա կա նու թյու նը (ի նչ պես օ րի նակ՝ ար բիտ րա ժի 
վճ ռի կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման հար կա դիր կա տար ման հա մար 
կա տա րո ղա կան թերթ տա լու գոր ծըն թա ցում): Ո ւս տի, ա ռն վազն սույն աշ խա տու թյու նում ներ-
կա յաց ված գե րա կա շա հե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում ան հրա ժեշտ է բա ցա ռել գաղտ նի ու-
թյան պայ մա նի առ կա յու թյան հիմ քով ա ռանց դա տա րա նի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյու նը հաս տա տե լու գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Annotation. The author analyzed the legal nature of the mediation agreement, the conditions for approval of 
the mediation agreement by the court and the circumstances excluding the approval of the mediation agreement, the 
procedural consequences of its approval. As a result, the author reaches conclusions about the legal nature of the 
mediation agreement and the procedural consequences of its conclusion.

Аннотация. В данной статье проанализирована правовая природа мирового соглашения, условия утвержде-
ния мирового соглашения судом и обстоятельства, исключающие утверждение мирового соглашения, а также про-
цессуальные последствия его утверждения. По результатам проведенного исследования автор приводит выводы о 
правовой природе мирового соглашения и процессуальных последствиях его заключения.

 
Բա նա լի բա ռեր - հաշ տա րա րու թյուն, վե ճե րի կար գա վո րում, հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գեր, հաշ տա րար, վե-

ճե րի լուծ ման այ լընտ րան քային մի ջոց, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն:
Key words: mediation, dispute resolution, settlement procedure, mediator, alternative dispute resolution form, 

mediation agreement.   
Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, примирительные процедуры, медиатор, альтерна-

тивный способ разрешения споров, мировое соглашение. 
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տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան խորհր դա կան, էլ. հաս ցե՝ tatevsarukhanyan1994@gmail.com:
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տպագ րու թյան 10.10.2022 թ.:
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ОБЩЕОБЩЕСТВЕННЫЕ/УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 
СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, ПО-ОСОБОМУ ПРЕЛОМЛЯЮЩИМИ 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

 Զին ված ու ժե րը հա սա րա կու թյան ան քաք տե լի մասն են, նրա բնա կան շա րու նա կու թյու նը, 
մի յու րա հա տուկ « ծե փա պատ ճեն», ո րն ար տա ցո լում է ո ղջ հա սա րա կու թյան ձեռք բե րում երն 
ու բաց թո ղում ե րը: Բայց և այն պես, Զին ված ու ժե րը նաև բա վա կան ի նք նու րույն և յու րա-
հա տուկ օր գա նիզմ է: Այս ան հեր քե լի փաս տե րը թույլ են տա լիս ա ռանձ նաց նել դի տարկ վող 
կար գի հան ցա վո րու թյան գոր ծոն նե րի այն խում բը, ո րը զին ծա ռայող նե րի միջև կա նո նադ րա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

48

կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախտ ման հա մա հա սա րա կա կան ո րո շիչ նե րի ար տա ցո լում 
է: Այս խմ բին պետք է դա սել հան ցա վո րու թյան ը նդ հա նուր ո րո շիչ նե րը, ո րոնք ա ռանձ նա հա-
տուկ բեկ վում են զին ծա ռայող նե րի յու րօ րի նակ կեն սաձ ևի, կեն ցա ղի, հանգս տի և այլ գոր ծու-
նե ու թյան ազ դե ցու թյամբ:

 Հան ցա վո րու թյան հա մա հա սա րա կա կան տն տե սա կան պատ ճառ նե րը ոչ մի այն բա ցա-
սա կան ի րա վա գի տակ ցու թյուն են ձևա վո րում զո րա կո չիկ նե րի մոտ, նրանց դաս տի ա րա կու-
թյան ըն թաց քում տեղ գտած ա րատ նե րի նա խա պայ ման են, հան գեց նում զո րա կո չիկ նե րի 
սո ցի ալ-դե մոգ րա ֆիկ և սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնու թագ րե րի վատ թա րաց մա նը, այլև ի րենց 
ար տա ցո լում են գտ նում զին ված ու ժե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ծա ռայո ղա կան-կեն ցա ղային 
ո լորտ նե րում: Ը նդ ո րում, զին ծա ռայող նե րի շր ջա նում տն տե սա կան ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը 
բռ նու թյուն են հրահ րում ա ռա վե լա պես միջ նոր դա վոր ված, քան ան մի ջա կա նո րեն:

 Ժա մա նա կա կից հան ցա վո րու թյան հիմ ա կան տն տե սա կան գոր ծո նը` ար տադ րո ղա կա-
նու թյան մա կար դա կի ան կու մը, չէր կա րող չանդ րա դառ նալ նաև զին ված ու ժե րի վրա: Այս 
գոր ծո նը մինչև օ րս էլ սահ մա նում է կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում 
զին ծա ռայող նե րի հան ցա վո րու թյու նը հետ ևյալ կերպ.

1. Զո րա մա սե րի և ստո րա բա ժա նում ե րի զին պատ րաստ վա ծու թյան թե րի ֆի նան սա-
վո րու մը հան գեց նում է օ րա կար գի բնա կա նոն կա տար ման խա թար ման, ո րի զգա լի մա սը 
նա խա տես ված է ռազ մա կան պատ րաստ վա ծու թյան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար: Ար դյուն-
քում, զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի հիմ ա կան մա սը ան գործ է մում (կամ զբաղ ված ոչ 
այն գոր ծով, ին չը են թադ րում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան նպա տակ նե րը) բա վա կան մեծ 
ժա մա նա կա հատ ված: Պա րա պու թյու նը, «ա զատ ժա մա նա կի» առ կա յու թյու նը ծայ րա հեղ վատ 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ո րոշ զին վո րա կան նե րի զին ծա ռա յու թյան, զին վո րա կան կո լեկ տի-
վին ին տեգր վե լու գոր ծըն թա ցի և այդ կո լեկ տի վի մյուս ան դամ ե րի հետ մի ջանձ նային հա-
րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի վրա: Պատ մա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այն բա նա կը, ո րը չի 
պա տե րազ մում (մեր դեպ քում ռազ մա կան պատ րաստ վա ծու թյամբ չի զբաղ վում), վաղ թե ու շ 
սկ սում է քայ քայ վել ի նչ պես հո գե պես, այն պես էլ գա ղա փա րա պես: Ա վե լին, հրա մա նա տար-
նե րի կող մից ան ձնա կազ մի թույլ վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում, զին ծա ռայող նե րը, ո րոնք 
ա զատ ժա մա նա կի «ա վել ցուկ» ու նեն, հիմ ա կա նում ի նք նու րույն են սկ սում ի նք նադրս ևոր-
վե լու ո լորտ ներ փնտ րել և այդ փնտր տուք նե րի ըն թաց քում հա ճախ կա րող են օ րի նա զան ցու-
թյան դի մել:

 Ռազ մա կան պատ րաստ վա ծու թյան ոչ բա վա րար ֆի նան սա վոր ման մյուս ա կն հայտ խնդի-
րը զին ծա ռայող նե րի ա զատ ժա մա նա կը տն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ներգ րավվ մամբ 
« փոխ հա տու ցե լու»` հրա մա նա տար նե րի հա ճախ ան հա ջող փոր ձերն են: Հրա մա նա տար նե-
րի նպա տակ նե րը հաս կա նա լի և ըն դու նե լի են` թույլ չտալ ան գոր ծու թյուն, բա րե լա վել ստո-
րա բա ժան ման նյու թա կան վի ճա կը: Սա կայն նմա նօ րի նակ փոր ձե րը հա ճախ հան գեց նում են 
այդ աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված զին ծա ռայող նե րի միջև մի ջանձ նային ան հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի սր ման: Սա ա ռա ջին հեր թին կապ ված է այն բա նի հետ, որ տն տե սա կան աշ խա-
տանք նե րի բաշխ ման ժա մա նակ շատ հրա մա նա տար ներ չեն մտա ծում այն մա սին, թե ով 
է ի րա կա նում կա տա րե լու այդ աշ խա տանք նե րը` հե տաքրքր ված լի նե լով մի այն կա տար վող 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյամբ (լավ ներկ ված ցան կա պատ, փոր ված փոս կամ տա-
րած քի մաք րու թյուն և այլն): 

Ար դյուն քում՝ ռազ մա կան պատ րաստ վա ծու թյուն փո խա րեն կա տար վող տն տե սա կան աշ-
խա տանք նե րի դի մազր կու մը բե րում է նրան, որ այդ աշ խա տանք ներն ի րա կա նում կա տա րում 
են մի այն վեր ջին զո րա կո չի զին ծա ռայող նե րը, այն դեպ քում, որ նա խորդ զո րա կո չե րի զին ծա-
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ռայող ներն ի րենք են տնօ րի նում ի րենց ա զատ ժա մա նա կը, ին չը հա ճախ քրե ա ծին նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րի հզոր աղ բյուր է դառ նում: Ա վե լին, վեր ջին զո րա կո չի ներ կա յա ցուց չի կող մից աշ-
խա տանք նե րի բաշխ ման նման հա մա կար գի նկատ մամբ ան հա մա ձայ նու թյան ցու ցա բե րու մը 
հա ճախ սպառ նում է նա խորդ զո րա կո չի զին ծա ռայող նե րի կող մից ֆի զի կա կան « պատ ժով»:

2. Պա րե նային ա պա հով վա ծու թյան ո լոր տի ոչ բա վա րար ֆի նան սա վոր ման ար դյունք է 
զին ծա ռայող նե րի միջև այն հա կա մար տու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, ո րոնց հիմ քում ըն կած է 
մթեր քի պա կա սը, ին չը հա ճախ հան գեց նում է եր կար ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող նե րի կող մից 
նո րա կո չիկ նե րի հա րա զատ նե րից ստաց ված մթեր քի յու րաց մա նը, նրանց գո ղու թյան դր դե-
լուն: 

3. Նմա նօ րի նակ հետ ևանք նե րի (ծեծկռ տուք ներ, կա շա ռա կե րու թյուն, գո ղու թյան և այլն) է 
բե րում նաև զին ծա ռայող նե րի պա րե նային, կեն ցա ղային և ա պա հով վա ծու թյան այլ ո լորտ նե-
րի ոչ բա վա րար ֆի նան սա վո րու մը:

4. Զին վո րա կան և, ա ռա ջին հեր թին, սպա յա կան աշ խա տան քի ֆի նան սա վոր ման ան բա-
վա րար մա կար դա կը հան գեց նում է զին ված ու ժե րից գրա գետ, մաս նա գի տա ցած և զին վո րա-
կան կո լեկ տի վի խն դիր նե րով մտա հոգ մաս նա գետ նե րի զգա լի մա սի ար տա հոս քի: 

Կադ րային զին ծա ռայող նե րի նման տրա մադր վա ծու թյու նը հա ճախ ա ռան ձին հրա մա նա-
տար նե րի մոտ ձևա վո րում է ծա ռա յու թյան նկատ մամբ մա կե րե սային, եր բեմ նաև ան պա-
տաս խա նա տու վե րա բեր մունք («ինչ պես մեզ են վճա րում, այն պես էլ մենք ե նք ծա ռա յում» 
սկզ բուն քով), ին չը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում նրանց հրա մա նա տա րու թյան տակ գտն-
վող ստո րա բա ժան ման զին վո րա կան կար գա պա հու թյան և զին ծա ռայող նե րի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի վրա: Այն սպա նե րը, ո րոնք, չնա յած դժ վա րու թյուն նե րին, մա ցել են բա նա կում, 
ստիպ ված են բա ռի բուն ի մաս տով պայ քա րել ի րենց ըն տա նիք նե րի գո յատև ման հա մար և 
ի րենց ու ժե րի և ժա մա նա կի (այդ թվում՝ նաև ծա ռա յու թյան հաշ վին) մեծ մա սը ծախ սել նյու-
թա կան խն դիր նե րի լուծ ման վրա: 

Ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կազ մա կերպ չաի րա վա կան պատ ճառ նե-
րը, ի նչ պես պատ ճառ նե րի նա խորդ խում բը, հա մա հա սա րա կա կան բնույթ ու նեն: Սա կայն, 
բա նա կի ա ռանձ նա հա տուկ կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի ազ դե ցու թյամբ ո րո շա կի ո-
րեն բեկ վե լով՝ լրա ցու ցիչ ա պա կա յու նաց նող ու ժ են ձեռք բե րում: Զին ծա ռայող նե րի փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի վրա զգա լի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն ան հրա ժեշտ օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րում ե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ գոր ծող նե րի ոչ լի ար ժեք կի րար կու մը, զին վո րա-
կան վար չա կան և ի րա վա պահ մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ա նար դյու նա վե տու թյու նը, 
զին ված ու ժե րում ոչ կա նո նադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի  վե րաց մանն ու ղղ ված ի րա վա-
կան հիմ քի (ա ռա ջին հեր թին հա մա զո րային կա նո նադ րու թյուն նե րի) և ի րա կան պատ կե րի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նող մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ա նար դյու նա վե տու թյու նը, քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու-
թյան հս տակ հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև զին վո րա կան ի րա վա պահ մար-
մին նե րի ոչ բա վա րար աշ խա տան քը:

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ վար չա կան, ֆի նան սա կան, նյու թա տեխ նի կա կան, գի տա կան, 
տե ղե կատ վա կան, կադ րային և ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ պայ քա-
րի այլ կար գի ա պա հով վա ծու թյուն նե րի կար ևո րա գույն կող մե րը հիմ ա կա նում սահ ման վում 
են ի րա վա կան հիմ քով, պետք է ըն դու նել, որ վե րոն շյալ գոր ծոն նե րի ի րա վա կան կար գա-
վոր ման թե րու թյուն նե րը ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հիմ ա-
կան պատ ճառ նե րից են: Դի տարկ վող պատ ճառ նե րի խու մը բազ մա կող մա նի է և բա վա կան 
ծա վա լուն: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, ան հրա ժեշտ է հիմ ա կան ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել 
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դի տարկ վող ո լոր տի քրե աի րա վա կան և վար չա-զին վո րա կան կար գա վոր ման հետ կապ ված 
հիմ ա կան թե րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք սահ մա նո ղա կան ա ռա վել մեծ ու ժ ու նեն:

Չ նա յած նրան, որ դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վրա ազ դե ցու թյան քրե աի րա վա-
կան մի ջոց ներն այս պա հի դրու թյամբ մում են ա մե նաար դյու նա վետ նե րը և գոր ծուն նե րը, 
կա նո նագր քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում ե րի դեմ պայ քա րի քրե աի րա վա կան 
կար գա վոր ման թե րու թյուն նե րը զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն դրանց սահ ման ման և ի նք նա-
սահ ման ման վրա:

 Զին ծա ռայող նե րի միջև կա նո նագր քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում ե րի դեմ 
պայ քա րի ռազ մա վար չա կան ո լոր տի ի րա վա կան ա պա հով վա ծու թյան թե րու թյուն ներն, ի րենց 
հեր թին, ար տա հայտ վում են հետ ևյալ կերպ. 

1. Զոր քե րի` շար քային նե րի և սպա յա կան կազ մի հա մալր ման գոր ծող հա մա կար գը հաշ վի 
չի առ նում աշ խա տան քային (զին վո րա կան) կո լեկ տի վի կազ մա վոր ման գի տա կան հիմ քե րը: 

Զին վո րա կան կո լեկ տի վի հա մար ա ռա վել կար ևոր է տա րի քային և նրա ան դամ ե րի` 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ գտն վե լու ժամ կետ նե րի մի ա տար րու թյու նը: Ա նս պա սե լի պա-
տե րազմ ե րից մեր եր կի րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով նա խորդ դա րի կե սե րին ներ մուծ ված 
բա նա կի հա մալր ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գը, ո րը հիմ ված է տա րե կան եր կու ան գամ 
կա տար վող զո րա կո չի վրա, բա րո յա պես և քա ղա քա կա նա պես հնա ցել է: Այս հա մա կար գը, 
ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նկա տել է Ֆ. Ս. Բրաժ նի կը, օբյեկ տիվ հիմք է զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան մեջ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հի ման վրա զին ծա ռայող նե րի մի ա վո րում ե րի 
ստեղծ ման հա մար, ին չի հետ ևան քով զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում ե րում ար մա տա վոր-
վե ցին ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք հա կա սում են զին վո րա կան կա-
նո նադ րա կան պա հանջ նե րին և հիմ ված են ա վե լի հին զո րա կո չի զին վո րա կան նե րի կող մից 
ա ռա վել ե րի տա սարդ զին ծա ռայող նե րի դեմ բռ նու թյուն նե րի և ստո րա ցում ե րի վրա1: Բա ցի 
այդ, են թաս պա նե րի և ա վագ նե րի հե ղի նա կու թյան ձևա վոր մանն ու պահ պան մանն ու ղղ ված 
զին վո րա կան կա նո նադ րա կան պա հանջ նե րը ա նար դյու նա վետ են դառ նում բա նա կի հա-
մալրման սխալ հա մա կար գի ստեղ ծած ոչ կա նո նադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն-
քում:

 Զին ված ու ժե րի հա մալր ման գոր ծող հա մա կար գի թե րու թյուն նե րից մեկն էլ, ո րը զին ծա-
ռայող նե րի միջև դրա կան մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման վրա ծայ րաս տի-
ճան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նի, մեր կար ծի քով, զո րա կո չային տա րիքն է: Ի նչ պես գի-
տենք, այ սօր զո րա կոչն ի րա կա նաց վում է 18 տա րե կա նից: Հո գե բան նե րը պն դում են, որ մար-
դը` որ պես ան հատ, ձևա վոր վում է մինչև 21 տա րե կա նը, ի սկ հիմ ա կան սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը տևում է մինչև 26 տա րե կա նը: « Հո գե կան բո վան դա կու թյու նը չի ժա ռանգ վում, 
այն ձևա վոր վում է ո ղջ հետ նա տալ ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում, և մա նա վանդ ա ռա ջին` 
ա ռա վել ակ տիվ ժա մա նա կաշր ջա նում (21-22 տա րե կա նում)»2: Կեն սա փոր ձի պա կաս, չձևա-
վոր ված հո գե բա նու թյուն, ան տար բե րու թյուն, ար ժե քային և սկզ բուն քային հա մա կար գե րի 
ան կա յու նու թյուն, սե փա կան ա րարք նե րի հետ ևանք նե րը կան խա տե սե լու ան կա րո ղու թյուն. 
ա հա վաղ զո րա կո չային տա րի քի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ոչ ամ բող ջա կան ցու ցա կը, 
ո րոնք հա ճախ դառ նում են զին ծա ռայող նե րի հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան ո րո շիչ նե րը: 

1 Տես. Բրաժնիկ Ֆ. Ս., Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում զինծառայողների միջև կանոնադրական 
հարաբերությունների խաթարման կանխարգելման ուղիները // ՌԴ զինված ուժերում կանոնադրական 
փոխհարաբերությունների խաթարման դեմ պայքարի արդի խնդիրները. Գիտագործնական համաժողովի 
նյութեր, Պատասխանատու խմբ. Մ. Մ. Կորնեև. Մ., Զին. համալս., 1997, էջ 23:
2 Լաս կի նա Ն. Դ., Ու շա կով Գ. Կ., Բժշ կա կան հո գե բա նու թյուն, Մ., Բժշ կու թյուն, 1984, էջ 38:
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2. Զին վո րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեծ մա սը կար գա վո րող հիմ ա կան նոր մա-
տիվ փաս տաթղ թե րը` զին ված ու ժե րի հա մա զո րային կա նո նադ րու թյուն նե րը, հնա ցել են ոչ 
մի այն բա րո յա պես, այլև կա ռու ցո ղա կա նու թյան տե սան կյու նից: Ու սում ա սի րու թյան չեն-
թար կե լով գոր ծող կա նո նադ րու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րի ո ղջ ցան կը, դի տարկ վող ո լոր տի 
հիմ ա կան խն դի րը՝ տես նում ե նք  ԶՈՒ կար գա պա հա կան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված 
այն հա կադ րու թյուն նե րի մեջ, ո րոնք առ կա են զին վո րա կան կար գա պա հու թյան պահ պան-
մանն ու ղղ ված հրա մա նա տար նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի, այդ պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման նրա ի րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի (լի ա զո րու թյուն նե րի) և դրանց ոչ պատ շաճ 
կա տար ման հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան միջև: 

Հ րա մա նա տարն, ա մեն դեպ քում, պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր են թա կա նե րի զան-
ցանք նե րի հա մար. կամ նա չգի տեր այդ հան ցա գոր ծու թյան նկատ մամբ իր են թա կայի հակ-
վա ծու թյան մա սին, կամ, ե թե գի տեր, պատ շաճ կեր պով չէր դաս տի ա րա կել նրան և մի ջոց ներ 
չէր ձեռ նար կել հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել ման հա մար, քա նի որ հան ցա գոր ծու թյունն, 
ա մեն դեպ քում, տե ղի է ու նե ցել: Ի րա վա կան ակ տե րի նմա նօ րի նակ հա մա կող մա նի ու թյու նը 
գործ նա կա նում բե րում է հրա մա նա տար նե րի կող մից բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի քո ղարկ-
ման, զան ցա թո ղու թյան, սե փա կան պար տա կա նու թյուն նե րի և ը նդ հան րա պես ծա ռա յու թյան 
նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյան: 

Ա ռանձ նա հա տուկ քն նա դա տու թյան են ար ժա նի նաև հրա մա նա տա րի պար տա կա նու-
թյուն նե րի ծա վա լի և նրա կար գա պա հա կան ի րա վա սու թյուն նե րի (խ րա խու սանք ներ և տույ-
ժեր, ո րոնք նա կա րող է կի րա ռել են թա կա նե րի նկատ մամբ) միջև ե ղած հա կա սու թյուն նե րը, և 
կաս կած ներ են հա րու ցում են թա կա նե րի վար քին ար ձա գան քե լու ի րա կան մի ջոց նե րից զուրկ 
լի նե լու դեպ քում ար դյու նա վետ դաս տի ա րա կու թյան և ան ձնա կազ մի ղե կա վար ման հնա րա-
վո րու թյան հար ցում: Խրա խուս ման մի ջոց նե րից շա տե րը, ո րոնք կա րող է կի րա ռել հրա մա նա-
տա րը, մեր հա սա րա կու թյան հա սա րա կա կան-տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի փո փո խու-
թյուն նե րի ար դյուն քում կորց րել են ի րենց շար ժա ռի թային ու ժը, ի սկ հրա մա նա տա րի ու նե ցած 
ի րա վա սու թյուն նե րը օ րի նա զանց նե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րառ ման 
հար ցում որ ևէ քն նա դա տու թյան չեն դի մա նում:

 Ներ կա յումս Կար գա պա հա կան կա նո նադ րու թյամբ նա խա տես ված տույ ժե րի հա մա կար-
գը, ո րը կա րող է կի րառ վել զո րա կոչ ված զին ծա ռայող նե րի նկատ մամբ, ի րա կա նում ան կա րող 
է ազ դել օ րի նա զան ցի վար քի վրա: Օ րի նակ` նկա տո ղու թյու նը և խիստ նկա տո ղու թյու նը որ ևէ 
կերպ չեն փո խում օ րի նա զան ցի կող մից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գը, չեն ա ռա ջաց նում 
որ ևէ ծա ռայո ղա կան սահ մա նա փա կում և նույ նիսկ բա րո յա կան հետ ևանք ներ կար գա պա հու-
թյու նը խախ տո ղի հա մար: Հեր թա կան ար ձա կուր դից զր կու մը ևս բա վա կան ա նար դյու նա վետ 
մի ջոց է, քա նի որ զո րա կոչ ված զին ծա ռայող ներն ա ռանց այդ էլ հազ վա դեպ են օ գտ վում այդ 
ի րա վուն քից, մա նա վանդ ծա ռա յու թյան ա ռա ջին կի սա մյա կում: Ար տա հերթ վե րա կար գի նշա-
նա կե լը ևս ա նար դյու նա վետ է, քա նի որ զին ծա ռայող ներն ա ռանց այդ էլ ի րենց ժա մա նա կի 
մեծ մասն ան ցկաց նում են տն տե սա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լով՝ ան կախ նրա նից դա 
տո՞ւյժ է, թե՞ ոչ:

 Սե փա կան կար գա պա հա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծող հա մա կար գի բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում, ի նչ պես ի րա տե սո րեն նկա տում է Ա. Լե բե դը, ծա ռա յա կից նե րին 
ստո րաց նե լիս բռն ված զին ծա ռայո ղի ծնո տը կոտ րե լը ո րոշ հրա մա նա տար նե րի հա մար հան-
դի սա նում է ոչ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մի ակ հնա րա վոր 
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մի ջո ցը3: Ո ՛չ կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում հրա մա նա տա րի 
գոր ծու նե ու թյու նը, ար դա րա ցի ո րեն ըն դուն վե լով որ պես նրա պար տա կա նու թյուն, փաս տա-
ցի ո րեն չի խրա խուս վում ո ՛չ հա սա րա կու թյան կող մից, ո ՛չ էլ պե տու թյան կող մից` ի դեմս բարձ-
րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի: Ա վե լին՝ այն զին ծա ռայող նե րի հա մար, ո րոնք ի րոք պայ քա րում 
են ստո րա ցում ե րի և բռ նու թյան փաս տե րով քրե ա կան հե տապնդ ման հա րուց ման ա ռիթ 
հան դի սա ցող այս հա սա րա կա կան չա րի քի դեմ, հա ջող զին վո րա կան կա րի ե րա ու նե նալն 
ի րոք խնդ րա հա րույց է: 

 Սա բա ցատր վում է ոչ մի այն «դժ գոհ» հրա մա նա տա րու թյան ա ռա ջաց րած խո չըն դոտ նե-
րով և հրա մա նա տա րի գոր ծու նե ու թյու նը գրանց ված օ րի նա զան ցու թյուն նե րի թվով գնա հա-
տե լու կա յուն հա մա կար գով, այլև այն, որ տվյալ զին ծա ռայո ղին քրե ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու և հե տա գա յում դա տա պար տե լու հետ ևան քով (որ պես կա նոն` հա սա րա-
կու թյու նից մե կու սաց նե լու մի ջո ցով), ստո րա բա ժա նու մը հաս տի քային մար տա կան կար գա-
ցու ցա կի մի ա վոր է կորց նում: Ար դյուն քում՝ կա րող է ի րա վի ճակ ստեղծ վել, ե րբ ստո րա բա ժա-
նում այլևս մար տու նակ չէ (զ րա հա մե քե նան, ո րը կորց րել է մե քե նա վա րին կամ նշա նա ռու-
օ պե րա տո րին, կորց նում է իր « կեն սու նա կու թյան» 90 %-ը): Այս հետ ևու թյու նը հիմ ա վոր վում 
է նաև այն փաս տով, որ հա կա կա նո նադ րա կան ու ղղ վա ծու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ քրե ա կան հե տապն դում ե րի մի ստ վար զանգ ված հա րուց վում է ոչ թե դրանք կա-
տա րե լուց ան մի ջա պես հե տո, այլ եր կար ժա մա նակ ան ց: Այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զգա լի 
մասն ա մեն տա րի թաքց վում է: 

Վե րոն շյա լը թույլ է տա լիս ձևա կեր պել հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը.
1. Ոչ կա նո նագր քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի կազ մա կերպ չա կան, ֆի-

նան սա կան, նյու թա տեխ նի կա կան, գի տա կան, տե ղե կատ վա կան, կադ րային և այլ տե սա կի 
ա պա հով վա ծու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման թե րու թյուն նե րը դի տարկ վող հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի խմ բում կենտ րո նա կան տե ղե րից մեկն են զբա ղեց նում:

2. Զին վո րա կան (ռազ մա կան) օ րենսդ րու թյան հա կա սու թյուն նե րը, հրա մա նա տա րի 
արդյու նա վետ կար գա պա հա կան իշ խա նու թյան ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ զին-
ծա ռայող նե րի միջև կա նո նադ րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում ե րի դեպ քե րի 
առ կա յու թյան կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մեկն են: Այս դրու թյու նը փո խե լու հա մար պետք է 
հա մա պա տաս խա նեց նել նոր մա տիվ-ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը ժա մա նա կի պա հանջ նե-
րին` հաշ վի առ նե լով քրե ա ծին ի րադ րու թյան բո լոր ա կն հայտ և թաքն ված կող մե րը:

 

Annotation. Criminality is the result of a negative legal awareness among conscripts, the preconditions of which 
are defects that have occurred during their upbringing, they contribute to the deterioration of the socio-demographic 
and socio-psychological characteristics of conscripts, which are reflected in the service-domestic spheres of the life of 
the armed forces. Moreover, economic disagreements among servicemen provoke violence more mediated than directly.

Аннотация. Преступность является результатом негативного правосознания призывников, предпосылками 
которого являются дефекты, имевшие место в процессе их воспитания: они способствуют ухудшению социально-
демографических и социально-психологических характеристик призывников, что находит отражение в служебно-
бытовой сфере жизни вооруженных сил. Более того, экономические разногласия между военнослужащими 
провоцируют насилие скорее опосредованно, чем непосредственно.

 

3 Տես՝ Լե բեդ Ա., Հայ րե նի քի հա մար է վի րա վո րա կան, Մ., 1995:
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 Բա նա լի բա ռեր - զին ված ու ժեր, ռազ մա կան պատ րաստ վա ծու թյան, զո րա կո չիկ, բա նակ, զին ծա ռայող, զո-
րա կո չային տա րիք, հրա մա նա տար:

Key words: armed forces, military training, conscription, army, serviceman, conscription age, commander.
Ключевые слова: вооруженные силы, военная подготовка, призыв на военную службу, армия, 

военнослужащий, призывной возраст, командир.

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

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 29.08.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 29.08.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել ՀՀ 
դա տա վոր նե րի մի ու թյան գոր ծա դիր տնօ րեն, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քրե ա կան դա տա վա րու թյան և 
կրի մի նա լիս տի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վա հե Են գի բա-
րյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 10.10.2022 թ.:
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CRIMINAL LEGAL FEATURES OF CRIME PROVOCATION IN THE 
CONTEXT OF THE LEGAL POSITIONS EXPRESSED BY THE EUROPEAN 

COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE RA COURT OF CASSATION

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВОКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, 

ВЫСКАЗАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И КАССАЦИОННЫМ СУДОМ РА

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան դա տա-
րան) և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, ո րոնք վե րա բե րում են հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի և 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան կամ քրե ա դա տա վա րա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (այ-
սու հետ՝ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ներ) հա րա բե րակ ցու թյա նը, ծան րակ շիռ դե րա կա տա րում 
կա րող են ու նե նալ տվյալ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նող ան ձի ա րարք նե րում հան ցա գոր-
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ծու թյան պրո վո կա ցի այի տար րե րի առ կա յու թյու նը ո րո շե լու և դրանց պատ շաճ ի րա վա կան 
գնա հա տա կան տա լու հար ցե րում։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը  հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի վե-
րա բե րյալ  « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի՝ 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հայե ցա կե տում, ի թիվս այլ նի (inter alia) ար ձա նագ րել 
է, ո ր՝

-  Ծպ տյալ գոր ծա կալ նե րի օգ տա գոր ծու մը պետք է սահ մա նա փակ վի և պետք է ե րաշ-
խիք ներ նա խա տես ված լի նեն նույ նիսկ թմ րա նյու թե րի ա ռևտ րի դեմ պայ քա րին վե րա բե րող 
գոր ծե րում: Թեև կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան ա ճը, ան կաս կած, պա հան ջում է հա մա-
պա տաս խան մի ջոց նե րի ձեռ նար կում, ար դա րա դա տու թյան ար դա րա ցի ի րա կա նա ցու մը, այ-
նու ա մե նայ նիվ, է ա կան տեղ է զբա ղեց նում1,

- Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ըն դու նե լի 
հա մա րե լով իշ խա նու թյուն նե րի՝ հա տուկ քնն չա կան մե թոդ նե րի դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
մի ա ժա մա նակ նշ վում է, որ հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի կող մից ը նտր ված մե թոդ-
նե րը կի րա ռե լիս առ կա է ոս տի կա նու թյան կող մից պրո վո կա ցի այի դի մե լու ռիսկ, հետ ևա բար՝ 
նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է դուրս չգան ո րո շա կի հս տակ սահ ման նե րի շր ջա նա կից2, 
ու ս տի ոս տի կա նու թյու նը կա րող է գաղտ նի գոր ծել, բայց ոչ սադ րել3, քա նի որ ժո ղովր դա վա-
րա կան հա սա րա կու թյու նում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը չպետք է զո հա բեր վի հա-
նուն նպա տա կա հար մա րու թյան4։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան ըն թաց-
քում ի րա վա չափ գաղտ նի հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի շր ջա նա կի և Եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախ տող պրո վո կա ցի այի միջև նյու թա կան և 
դա տա վա րա կան չա փո րո շիչ նե րի մի ջո ցով սահ մա նել է այն ի րա վա կան բա ժա նա րա րը, ո րով 
կա րող է կան խո րոշ վել իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց 
հրա հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց ա րարք նե րում հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի հատ կա-
նիշ նե րի առ կա յու թյու նը5։ 

Որ պես նյու թա կան չա փո րո շիչ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նա խա սահ մա նել է գոր ծա կալ նե-
րի կող մից՝ պա սիվ ներ գոր ծու թյան ը նդ հա նուր սկզ բուն քը։ Մաս նա վո րա պես, Գր բան ը նդ դեմ 
Խոր վա թի այի գոր ծով ը նդ գծ վել է, որ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում գոր ծա կա լի ներ թա փան ցու մը 
և մաս նակ ցու թյու նը չպետք է այն քան ըն դար ձակ վի, որ գաղտ նի գոր ծա կա լը վե րած վի պրո-
վա կա տոր գոր ծա կա լի (agents provocateurs): Այդ կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագր վել է, որ կոնկ-
րետ ի րա վի ճակ նե րում ան ձի նկատ մամբ նշա նակ վող պա տի ժը պետք է ար տա ցո լի միայն այն 
հան ցա գոր ծու թյու նը, ո րն ամ բաս տա նյա լը փաս տա ցի պլա նա վո րում էր կա տա րել6։ 

1 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Delcourt v. Belgium գոր ծով 1970 թվա կա նի հւոն վա րի 17-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ  2689/65, կետ 25:
2 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով 2008 թվա կա նի փետրվա-
րի 5-ի վճի ռը, գան գատ թիվ  74420/01, կետ 55:
3 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Khudobin v. Russia գոր ծով 2006 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
26-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   59696/00, կետ 128:
4 Տե՛ս վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 53-րդ 
կե տը։
5 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Matanović v. Croatia գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
23-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   2742/12, կետ 122 և վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` 
Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ կե տը։
6 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Grba v. Croatia գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ   47074/12, կե տեր 102-103:
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Ի տար բե րու թյուն քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չափ գաղտ նի 
հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի շր ջա նա կի, պրո վո կա ցի ան Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի մո տեց մամբ սահ ման վել է մի ի րա վի ճակ, ո րին թե՛ հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րը, 
և թե՛ նրանց հրա հանգ նե րով գոր ծող ան ձինք, ոչ թե սահ մա նա փակ վում են հան ցա վոր գոր-
ծու նե ու թյունն, ը ստ է ու թյան, պա սիվ կեր պով քն նե լով, այլ՝ հան գեց նում են այն պի սի դրու-
թյան, ե րբ ան ձը կա տա րում է այն պի սի հան ցանք, ո րը մինչ այդ չէր կա տա րի7։ 

Պա սիվ մի ջամ տու թյան հրա մա յա կա նի կոն տեքս տում՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել 
է նաև այն ը նդ հա նուր կա նոն նե րը, ո րոն ցով դա տա րանն ա ռաջ նորդ վում է մի ջամ տու թյան 
« պա սի վու թյու նը» գնա հա տե լիս։ Մաս նա վո րա պես, այդ պի սիք ե ն՝ գաղտ նի գոր ծո ղու թյան 
հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րի ու այն ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի վար քագ ծի ու սում-
նա սի րու թյու նը, ի նչ պես նաև են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տար ման կամ նա խամ տադր-
ման մա սին օբյեկ տիվ և հիմ ա վոր ված կաս կած նե րի առ կա յու թյան պար զու մը8, ը նդ ո րում՝ 
նախ կին դատ վա ծու թյան առ կա յու թյունն ի նք նին հան ցանք կա տա րե լու նա խատ րա մադր վա-
ծու թյան ցու ցիչ հա մար վել չի կա րող9։

 Զար գաց նե լով իր նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րը՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը Տեյք սեյ րա դե Կաս տոն ը նդ դեմ Պոր տու գա լի այի գոր ծով, պրո վո կա ցի այի առ կա յու թյու-
նը գնա հա տե լիս, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, հաշ վի ա ռավ այն հան գա ման քը, որ գոր ծա կալ նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կից դուրս են ե կել, 
քա նի որ նրանք ան ձին դր դել են ի րա վա խախտ ման, և որ ևէ հիմք չի ե ղել են թադ րե լու, որ 
ա ռանց նրանց մի ջամ տու թյան նշ ված ի րա վա խախ տու մը կկա տար վեր10: 

Մյուս նյու թա կան բա ղադ րի չը, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը հաշ վի է ա ռել քրե ա կան գոր-
ծե րով քն նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չափ գաղտ նի հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի 
շր ջա նա կի և Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախ տող պրո վո կա ցի այի 
միջև, հան դի սա ցել է գան գա տա բե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու փաս տի գնա հա տու մը։ 

Այս պես, գան գա տա բե րի հետ կա պի հաս տատ ման գոր ծա կալ նե րի նա խա ձեռ նու թյու նը, 
այն պա րա գա յում, ե րբ վեր ջի նիս՝ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ գտն վե լու կամ այդ պի սի 
կան խատ րա մադր վա ծու թյուն ու նե նա լու մա սին օբյեկ տիվ տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա կայել են, 
դիտ վել է որ պես նրա նկատ մամբ գոր ծադր ված ճն շում11։ Ճնշ ման գոր ծադ րում է հա մար վել 
նաև դա կրկ նե լը, այն դեպ քում, ե րբ ան ձի կող մից ստաց վել է մեր ժում12։

Հա ջորդ նյու թա կան գոր ծո նը՝ ան ձի, ու մ նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է Գաղտ նի գոր ծո-
ղու թյու նը, հետ կապ հաս տա տե լու հար ցում նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րելն է։ Սա վե րա բե-
րում է այն դեպ քե րին, ե րբ չի ե ղել որ ևէ օբյեկ տիվ կաս կած առ այն, որ ան ձը ներգ րավ ված է 

7 Տե՛ս վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ 
կե տը։
8 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Bannikova v. Russia գոր ծով 2010 թվա կա նի նոյեմ վեր րի 4-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ  18757/06, կետ 53։
9 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Constantin and Stoian v. Romania գոր ծով 2009 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 29-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ  23782/06 և 46629/06, կետ 55
10 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Teixeira de Castro v. Portugal գոր ծով 1998 թվա կա նի հու-
նի սի 9-ի վճի ռը, գան գատ թիվ  44/1997/828/1034, կե տեր 37-38:
11 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Burak Hun v. Turkey, գոր ծով  2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
15-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 17570/04, կետ 44, ի նչ պես նաև Sepil v. Turkey գոր ծով 2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 17711/07, կետ 34։
Գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   2742/12, կետ 122 և վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ կե տը։
12 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճի ռը, 
կետ 67:
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ե ղել հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ կամ նա խատ րա մադր ված է ե ղել կա տա րե լու քրե ա կան 
ի րա վա խախ տում13։ 

Այս հա մա տեքս տում, Եվ րո պա կան դա տա րա նը կոնկ րետ գոր ծով ար ձա նագ րել է, որ չնա-
յած նրան, որ ոս տի կա նու թյունն ազ դել էր դեպ քե րի ըն թաց քի վրա, մաս նա վո րա պես՝ տեխ նի-
կա կան սար քա վո րու մեր տա լով մաս նա վոր ան ձին խո սակ ցու թյուն ներ ձայ նագ րե լու հա մար 
և ա ջակ ցե լով գան գա տա բե րին ֆի նան սա կան շար ժա ռիթ տա լու ա ռա ջար կին, այ նու ա մե նայ-
նիվ ոս տի կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը բխում է ին հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյա նը մի ա նա լով, 
այլ ոչ թե նա խա ձեռ նե լով։ Մաս նա վո րա պես, գան գա տա բե րի դեմ հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րու մը՝ գլ խա վոր դա տա խա զի վե րահսկ մամբ ար դեն ի սկ ե ղել էր սկս ված այն ժա մա-
նակ, ե րբ նրա դեմ կա շառք պա հան ջե լու փաս տի առ թիվ ներ կա յաց ված էր հա ղոր դում14։ 

Ինչ վե րա բե րում է դա տա վա րա կան չա փո րո շի չին, ա պա Եվ րո պա կան դա տա րանն ամ-
րա գել է հս տակ և կան խա տե սե լի ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վե րահս-
կո ղու թյու նը, ո րի կոն տեքս տում ար ձա նագ րել է գան գա տա բեր նե րի ար դար դա տաքն նու թյան 
հիմ ա րար ի րա վուն քի խախ տում եր, ե րբ գոր ծա կալ նե րի կող մից կա տար ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը զուրկ են ե ղել դա տա խա զա կան կամ դա տա կան հս տակ և կան խա տե սե լի ըն թա-
ցա կար գե րի առ կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նից15։ 

Այս պի սով, հարկ է ը նդ գծել, որ Եվ րո պա կան դա տա րանն ի ր՝ վե րը թվարկ ված ո րո շում ե-
րով սահ մա նել է հա մա պա տաս խան վա վե րա պայ ման ներ, ո րով հնա րա վոր է սահ մա նա զա-
տել իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ մամբ 
գոր ծող ան ձանց կող մից ի րա վա չափ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը հան ցա գոր ծու-
թյան պրո վո կա ցի այից։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված դիր-
քո րո շում ե րի ո գով Գառ նիկ Գալս տյա նի գոր ծով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի ան ի րե նից ներ կա յաց նում է իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի (ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց) կող մից ի րա-
կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք դուրս են գա լիս զգա լի ո րեն պա սիվ ձևով քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րից՝ պայ մա նա վո րե լով ան ձի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու նա խա ձեռ-
նու թյան ձևա վո րու մը, որ պես զի հնա րա վոր դարձ նեն հան ցա գոր ծու թյան հաս տա տու մը, այն 
է՝ ա պա հո վեն ա պա ցույց ներ և հա րու ցեն16։ 

Այս պի սով, զու գակ ցե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մո տե ցում-
նե րը, կա րել է փաս տել, որ որ պես Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի և հան ցա գոր ծու թյան պրո վո-
կա ցի այի սահ մա նա զատ ման, ի նչ պես նաև տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նից՝ 
պրո վո կա ցի այի վե րա ճե լու պա րա գա յում ի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար որ պես 
գոր ծիք ներ կա րող են ծա ռայել հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

1) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ-
մամբ գոր ծող ան ձանց պա սիվ ներ գոր ծու թյան և նրանց կող մից ճն շում գոր ծադ րե լու ար գել-

13 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Burak Hun v. Turkey, գոր ծով  վճի ռը, կետ 
44, Sepil v. Turkey գոր ծով 2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 17711/07, կետ 34:
14 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Milinienė v. Lithuania գոր ծով  2008 թվա կա նի հու նի սի 
24-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 74355/01 կե տեր 37-38։
15 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Teixeira de Castro v. Portugal գոր ծով վճի ռը, 
կետ 38, Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճի ռը, կետ 51, ի նչ պես նաև Tchokhonelidze v. Georgia գոր ծով վճի ռը, 
գոր ծով  2018 թվա կա նի հու նի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 31536/07, կետ 51։
16 Տե՛ս, mutatis mutandis Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Գառ նիկ Գալս տյա նի գոր ծով 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի թիվ 
Ե ՄԴ/0027/01/14 ո րոշ ման 15-րդ կե տը։
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քի սկզբունք նե րը, ո րոնք հա րա բե րակ ցե լով քրե ա կան ի րա վուն քի՝ ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի 
հատ կա նիշ նե րին, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը չպետք է ուղեկցվեն 
ան ձի նկատ մամբ ակ տիվ ձեռ նար կում ե րով,

2) Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի կող մից նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա-
բե րե լու ար գել քը, ին չի հի ման վրա կա րե լի է փաս տել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց-
նող ան ձի մոտ սուբյեկ տիվ կող մից ի սկզ բա նե, ե րբ հայտ նի չէ տվյալ առ այն, որ ան ձը  նա-
խատ րա մադր ված է ե ղել կա տա րե լու քրե ա կան ի րա վա խախ տում, չպետք է մի տում եր լի նեն 
հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով ներ գոր ծե լու տվյալ ան ձի նկատ մամբ,

3) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ-
մամբ գոր ծող ան ձանց կող մից կա տար վող Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը 
և դրանց նկատ մամբ սահ ման ված ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նը, ո րի բա ցա կա յու թյունն 
է ա պես բարձ րաց նում է այն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի և հան-
րային վտան գա վո րու թյան սանդ ղա կը։

 Կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայտ ված վե րը հի շյալ ի րա վա կան դիր քո րո-
շում ե րի լույ սի ներ քո, հարկ է ը նդ գծել, որ պրո վո կա ցի այի ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյան 
կա տա րու մը չի հան դի սա նում այն կա տա րող ան ձի կա մար տա հայ տու թյան ար դյունք և տվյալ 
դեպ քում հան ցան քի կա տար մամբ ա ռա վե լա պես շա հագրգռ ված են ան ձին՝ ո րո շա կի նպա-
տակ նե րի հե տապնդ մամբ, հան ցա գոր ծու թյան մղող սուբյեկտ նե րը։ 

Թերևս այս ո գով Եվ րո պա կան դա տա րանն ա վե լի զար գաց րեց իր նախ կի նում ըն դուն ված 
ո րո շում ե րի տրա մա բա նու թյու նը և քն նարկ ման ա ռար կա դարձ րեց հան ցա գոր ծու թյան պրո-
վո կա ցի այի՝ որ պես հան ցան քի դր դող գոր ծո նի թե զը, ո րը « նյու թա կա նու թյուն» հա ղոր դեց 
մինչ այդ՝ քրե ա դա տա վա րա կան հայե ցա կե տում ար տա հայտ ված՝ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո-
կա ցի այի վե րա բե րյալ դրույթ նե րին։ 

Մաս նա վո րա պես, Պա պյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
կրկ նե լով իր այն դիր քո րո շու մը, որ գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, 
դրդ չու թյուն է տե ղի ու նե նում, ե րբ ներգ րավ ված ծա ռայող նե րը, չեն սահ մա նա փակ վում հան-
ցա վոր գոր ծու նե ու թյունն է ա պես պա սիվ կեր պով քն նե լով, այլ հան ցան քի կա տա րու մը հաս-
տատ ված հա մա րե լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով այն պես են ազ դում սուբյեկ տի 
վրա, որ դր դում են այն պի սի հան ցանք կա տա րել, ո րն այ լա պես չէր կա տար վի, տվյալ գոր ծով 
ար ձա նագ րեց, որ ԱԱԾ-ն պար զա պես չի « մի ա ցել» տե ղի ու նե ցող հան ցան քին, նրանք դր դել 
են դրա կա տա րու մը և ան ձը, ո րը գոր ծել է նրանց ան մի ջա կան հս կո ղու թյան և վե րահս կո ղու-
թյան ներ քո դուրս է ե կել գաղտ նի գոր ծա կա լի դե րի շր ջա նա կից և վե րած վել է պրո վա կա տոր 
գոր ծա կա լի (agents provocateurs)17։

Այս պի սով, վե րը նշյալ մո տեց մամբ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի՝ հան ցան քի մղման 
ե րանգն էլ ա վե լի խտաց վեց, և ը նդ գծ վեց դրա՝ ա ռա վել ին տեն սիվ ներ գոր ծու թյան ձև հա մար-
վե լու հատ կա նի շը, ին չից էլ հետ ևում է, որ պրո վո կա ցի այի առ կա յու թյան ար ձա նագ րու մը ոչ 
մի այն քրե ա դա տա վա րա կան կամ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա նո նա-
կար գող դրույթ նե րին է վե րա բե րում, այլև Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ-
տի գոր ծո ղու թյուն նե րին քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հար ցում ու նի ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն։

 Թերևս, նշ վա ծի հա մա տեքս տում հա տուկ դի տարկ ման է ար ժա նի գի տա կան այն տե սա-

17 Տե՛ս,  mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Papyan v. Armenia գոր ծով 2021 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 53166/10, կե տեր 80 և 88:
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կե տը, որ պրո վո կա ցի այի գոր ծադ րու մը «ար դա րաց ված» կա րող է լի նել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ դա հան դի սա նում է վեր ջին մի ջո ցը բա ցա հայ տե լու այն հան ցա վոր մտադ րու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման հա մար18։

Ն ման դիր քո րո շում էլ ա վե լի է ամ րապնդ վում՝ պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա չէ քրե ա կան օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րին վնաս պատ ճա ռած այն ան ձը, ո րն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա գոր ծակ ցել է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հետ` հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տե լուն, կան խե լուն 
կամ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լուն ա ջակ ցե լու նպա տա կով տր ված հանձ նա րա րու թյան սահ-
ման նե րում, ե թե այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար վնաս պատ ճա ռե լու հետ չկապ ված մի ջոց-
նե րը բա ցա կայել են, այ սինքն՝ այն հան դի սա ցել է վեր ջին մի ջո ցը: 

Ընդ հան րա պես, « վեր ջին մի ջո ցի» պայ մա նի, և այդ հա մա տեքս տում՝ գոր ծադր վող մի ջո-
ցառ ման և մաս նա վոր շա հի միջև ներ դաշ նակ հա վա սարկշ ռու թյան ա պա հո վե լու և հա կակշ-
ռող գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան և Վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի կող մից ձևա վոր վել 
են մի շարք ի րա վա կան դիր քո րո շում եր։ 

Մաս նա վո րա պես, Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ «[Ե]րբ (…) 
հա վա սա րակշ ռու թյան էր բեր վում մի կող մից` գաղտ նի հս կո ղու թյան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ 
ան վտան գու թյու նը պաշտ պա նե լու պա տաս խա նող պե տու թյան շա հը, ի սկ մյուս կող մից` դի-
մու մա տու ի ան ձնա կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան 
լր ջու թյու նը, ի րա վա սու ազ գային մար մին ներն ու նեն սե փա կան հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի լու-
սանցք պատ շաճ այն մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, ո րոնք կօգ տա գործ վեն ազ գային ան-
վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան օ րի նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, 
[ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի`] պետք է գո յու թյուն ու նե նան չա րա-
շա հում ե րից զերծ պա հող բա վա րար և ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ: Այս պի սով, դա տա րա նը 
հաշ վի է առ նում գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը, օ րի նակ` հնա րա վոր մի ջո ցա ռում ե րի բնույ-
թը, տա րած ման տի րույ թը և տևո ղու թյու նը, դրանց կար գադր ման հա մար պա հանջ վող պատ-
ճառ նե րը, դրանց թույ լատ րե լու, կա տա րե լու և հս կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մին նե րը, 
ի նչ պես նաև` ներ պե տա կան ի րա վուն քով նա խա տես ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի-
ջո ցի տե սա կը» 19։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս դեպ քում սահ մա նե լով « ներ քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցառ ման կի րա ռե լի ու թյան լե գի տի մու թյան չա փա նիշ նե րը՝ ար ձա նագ րել է 
հետ ևյա լը. « Հաշ վի առ նե լով, որ [« ներ քին դի տում»] գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մամբ լուրջ մի-
ջամ տու թյուն է տե ղի ու նե նում ան ձի ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա-
վուն քին՝ օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ այն կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես ե րբ`

(…)
բ) ե թե կան հիմ ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-

ջո ցա ռում ան ցկաց նող մարմ ի կող մից օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րում ան հնա րին է:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ վեր ջին չա փա նի շի ամ րագր մամբ օ րենս դիրն inter alia սահ մա նել 

18 Տե՛ս Говорухина Е. В., Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Говорухина Елена Владимировна. - Ростов-на-Дону, 2002, էջ 70:
19 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Roman Zakharov v. Russia գործով 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 47143/06, կետ 232, Irfan Guzel v. Turkey գործով 2017 թվականի փետրվարի 
7-ի վճիռը, գանգատ թիվ 35285/08, կետ 85:
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է, որ նշ ված մի ջո ցա ռու մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջոց 
(last resort), ե րբ այ լընտ րան քային ե ղա նա կով ան հնա րին է ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը։ Այ սինքն` նշ ված մի ջո ցա ռու մը ոչ 
միայն պետք է ի րա կա նաց վի դրա բնույ թին և նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս-
խան, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում են ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ո լորտ նվազ մի ջամ տու թյան ե ղա նա կով նույն տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման այլ մի ջոց ներ, 
այդ թվում` քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի շր ջա նա կում քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րը20։

 Նա խոր դիվ շա րադր վա ծը հա րա բե րակ ցե լով Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
ըն թաց քում իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա-
հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց ա րարք նե րում ի րա վա չափ գոր ծե լու ե րաշ խիք ներ հան դի սա ցող, 
հետևա բար նաև քրե աի րա վա կան գնա հա տա կա նի տե սան կյու նից է ա կան հա մար վող՝ ար դեն 
ի սկ թվարկ ված՝ 1) պա սիվ ներ գոր ծու թյան, 2) ճն շում գոր ծադ րե լու կամ նա խա ձեռ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լու ար գել քի, 3) կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թան և դրանց նկատ-
մամբ սահ ման ված ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան սկզ բունք նե րին, կա րե լի է ար դա րաց-
ված հա մա րել նաև տվյալ ան ձանց կող մից ան ձի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյուն ցու ցա բե րե լու՝ 
որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջո ցի (last resort) պայ մա նը, ո րի պա րա գա յում՝ այն ի րա գոր ծե լու 
հա մար հիմք հան դի սա ցող պատ ճառ նե րը պետք է լի նեն բա վա րար չա փով հիմ ա վոր ված, 
ի սկ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձի գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը և օ րենսդ րու թյամբ ա ռա ջադր վող հա մա չա փու թյան պա հանջ նե րը՝ ա պա հով-
ված։

 Վե րը ներ կա յաց վա ծը « տե ղա փո խե լով» քրե ա կան ի րա վուն քի դաշտ՝ պետք է շեշ տել, որ 
Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի ային 
ա ռնչ վող հիմ ա հար ցե րը պետք է դի տար կել եր կու՝ (ա) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի կամ 
նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող ան ձանց գոր ծա կա լա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ի րա-
վա չափ գոր ծե լու դեպ քում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան բա ցառ ման և (բ) «Պ րո վա-
կա տոր գոր ծա կալ» (agents provocateurs) հան դի սա նա լու դեպ քում ան հրա ժեշտ ու պատ շաճ 
քրեաիրա վա կան գնա հա տա կա նի տա լու մե խա նիզմ ե րի աս պեկտ նե րով։

Ա ռա ջին դեպ քում, ար դեն ի սկ հի շա տակ ված՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 
պայ ման նե րում օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ստա ցավ լե գի տիմ չա փա նիշ նե րով ե րաշ խա վոր-
ված՝ քրե ա կան օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րին վնաս պատ ճա ռող ան ձին քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից զերծ պա հե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չը վե րոն շյա լի պայ ման նե րում 
ար դա րա ցի ո րեն պա հանջ ված ի րա վա կար գա վո րում է ր։

 Մինչ դեռ, հարկ է նկա տել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյու նից հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա-
ցի այի վե րա ճե լու և հետ ևա բար «Պ րո վա կա տոր գոր ծա կա լի» (agents provocateurs) ա րարք նե-
րին քրե աի րա վա կան գնա հա տե լու տե սան կյու նից, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում ան հրա ժեշտ 
է նե րա ռել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նորմ, ին չի վե րա բե րյալ ար դեն 
ի սկ ո րո շա կի ո րեն փորձ առ կա է ար տա սահ մա նյան մի շարք ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդրու-
թյուն նե րում21՝ մի ա ժա մա նակ դրա մեջ ը նդ գր կե լով կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում 

20 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի՝ Գոռ Սարգսյանի գործով 019 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ Ե-ԿԴ/0229/01/16 որոշման 
17-րդ կետը։
21 Տե՛ս Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 412.1-րդ հոդ վա ծը (https://kodeksy-kz.com/ka/
ugolovnyj_kodeks/412-1.htm (01.07.2022թ.), Վրաս տա նի քրե ա կան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծը https://www.
legislationline.org/download/id/8541/file/Georgia_CC_2009_amOct2019_ru.pdf (01.07.2022թ.):
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ձևա վոր ված վե րը նշ ված նյու թա կան և դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք խախ տե լու 
հետևան քով ան ձի հա մար վնա սա րար հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող և քրե ա կան օ րենսդ րու-
թյամբ պաշտ պան վող օ րի նա կան շա հե րին վնաս հասց նող հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի 
հա մար պետք է ամ րագր վեն քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հս տակ և կան խա տե սե-
լի ի րա վա կան մե խա նիզմ եր։

Annotation. The legal positions formed by the European Court of Human Rights and the RA Court of Cassation in 
stable case law, which refer to the relationship between the crime provocation and operational-investigative or criminal 
procedural secret operations, can have a significant role in the actions of the person carrying out the mentioned 
operations in the matters of determining the presence of elements and giving their proper assessment.

 The points of view expressed in the article were based on doctrinal interpretations, experience of foreign countries, 
and stable case law formed in judicial practice, as a result it became possible to raise a number of issues related to the 
unique issue in question and make scientific proposals in connection with them.

Аннотация. Правовые позиции, сформированные Европейским судом по правам человека и Кассационным 
судом РА, в устойчивой судебной практике, касающейся соотношения провокации преступления и оперативно-
разыскной или уголовно-процессуальной секретной операции, могут иметь значительное значение в действиях 
лица, проводящего указанные операции, в вопросах определения наличия элементов и дачи их надлежащей 
оценки.

Точки зрения, высказанные в статье, базировались на доктринальных толкованиях, опыте зарубежных стран 
и на устойчивом прецедентном праве, сформированном в судебной практике, в результате чего удалось поставить 
ряд вопросов, связанных с уникальностью рассматриваемого вопроса, и внести научные предложения в связи с 
ними.

 

Բանալի բառեր - Հանցագործության պրովոկացիա, նախադեպային իրավունք, գործակալ, պասիվ 
ներգործություն, նյութական և դատավարական չափորոշիչներ։

Keywords: crime provocation, case law, agent, passive influence, material and procedural standards. 
Ключевые слова:  Провокация преступления, судебная практика, агент, пассивное воздействие,  мате-

риально-процессуальные нормы.
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Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ,
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան ա կա դե մի այի ռեկ տո րի խորհր դա կան, 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս
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 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԸ ՉԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԿԱՄ ԴՐԱ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱ ՆԸ 
ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ 
Ը ՍՏ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ ՆՈՐ 

Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 

RESPONSIBILITY FOR NOT PERFORMING THE JUDICIAL ACT 
OR OBSTRUCTING ITS PERFORMANCE ACCORDING TO THE 

REGULATIONS OF THE NEW CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC 
OF ARMENIA

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА 
ИЛИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЕГО ИСПОЛНЕНИЮ СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЯМ НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ

 Նե րա ծու թյուն
 Գործ նա կա նում եր բեմ դա տա կան ակ տե րը չեն կա տար վում, խո չըն դոտ ներ են ստեղծվում 

այդ ակ տե րի կա տար ման հա մար: Նշ ված ա րարք նե րի կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ-
վու թյուն է նա խա տե սում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան նոր օ րենս գիր քը (այ-
սու հետ՝ Օ րենս գիրք): Ի հար կե, այդ ա րարք նե րը նո րույթ չեն, դրանց հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյուն նա խա տես ված էր նաև նախ կին քրե ա կան օ րեն քում: Սա կայն Օ րենսգր քի 45-
րդ գլ խում (Ար դա րա դա տու թյան շա հե րի դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը) վե րը նշ ված 
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ա րարք նե րի ա ռան ձին հատ կա նիշ ներ կար գա վոր ված են նո րո վի, ո ւս տի ան հրա ժեշ տու թյուն 
է ա ռա ջա ցել մեկ նա բա նել այդ կար գա վո րում նե րը: Սրա նով է պայ մա նա վոր ված սույն հե տա -
զո տու թյան նո րույթն ու ար դի ա կա նու թյու նը:

Նշ վա ծից ել նե լով՝ հե տա զո տու թյան նպա տակն է ներ կա յաց նել դա տա կան ակ տը չկա տա-
րե լու կամ դրա կա տար մա նը խո չըն դո տե լու քրե աի րա վա կան նկա րա գի րը և մեկ նա  բա նու մը՝ 
ը ստ Օ րենսգր քի կար գա վո րում նե րի:

 Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է տրա մա բա նա կան, ի րա վա հա մե մա տա կան և հա մա-
կար գային վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րի գոր ծադր մամբ:

 Հիմ նա կան հե տա զո տու թյուն 
Օ րենսգր քի 507-րդ հոդ վա ծը պա տաս խա   նատ վու թյուն է սահ մա նում դա տա կան ակ տը 

չկա տա րե լու կամ դրա կա տար մա նը խո չըն դո տե լու հա մար:
« 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 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է. «Օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը պար տա դիր են դրանց հաս ցե ա տե րե րի հա մար»:

 Փաս տո րեն, դա տա կան ակ տի չկա տա րու մը հան գեց նում է դա տա կան ակ տի կա տար ման 
պար տա դի րու թյան սկզ բուն քի խախտ մա նը, ի նչ պես նաև խո չըն դո տում է ար դա րա դա տու-
թյան խն դիր նե րի ի րա գործ մա նը, բա ցա ռում է պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման, խախտ ված 
ի րա վուն քի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը, ա զա տում է դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տի-
րո ջը՝ դրա հետ ևանք նե րը կրե լուց1:

 Հան ցա կազ մի ձևա կեր պու մից բխում է, որ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան հարց կա-
րող է ա ռա ջա նալ մի այն քրե ա կան, քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու կամ դրա կա տար մա նը խո չըն դո տե լու հա մար: Հե տևա բար՝ 
քն նարկ վող հան ցա կազմ առ կա չէ դա տա կան այն ակ տե րը չկա տա րե լու կամ դրանց կա-
տար մա նը խո չըն դո տե լու հա մար, ո րոնք գործն ը ստ է ու թյան լու ծե լու հա մար նշա նա կու թյուն 
չու նեն (մի ջան կյալ դա տա կան ակ տեր, օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կար գա վո րում նե րին հա-
մա պա տաս խան վկային բեր ման են թար կե լու մա սին ո րո շու մը): 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ հան ցա կազմ առ կա է, ե թե եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ա կտն ար դեն մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Վե րը նշ վա ծից ել նե լով՝ քն նարկ վող հան ցան քի ան մի ջա կան օբյեկ տը դա տա կան ակ  տե-
րի՝ նոր մա տիվ ակ տե րով սահ ման ված կա տար ման կար գի ա պա հով ման հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն ներն ե ն2: 

Օբյեկ տիվ կող մից հան ցան քը դրս ևոր վում է հետ ևյալ այ լընտ րան քային ա րարք նե րով.
1. Դա տա կան ակ տի կա տար մա նը խո չըն դո տե լը.
Այս ա րար քը դրս ևոր վում է ակ տիվ վար քով՝ գոր ծո ղու թյամբ: Հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն-

ներն ու ղղ ված են դա տա կան ակ տե րի կա տար մա նը խան գա րե լուն: Օ րի նակ՝ դա տա կան ակ-
տով սահ ման ված սեր վի տու տի ի րա վուն քից օ գտ վե լուն խան գա րե լը՝ ճա նա պարհ փա կե լով 
կամ այլ խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լով:

2. Դա տա կան ակ տը դրա նով սահ ման ված ժամ կե տում կամ ժամ կետ սահ ման ված չլի նե-
լու դեպ քում՝ այն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ մե կամ սյա ժամ կե տում, կամ տվյալ ակ տի կա տար-
ման շր ջա նա կում հար կա դիր կա տա րո ղի սահ մա նած ժամ կե տում չկա տա րե լը.

1 Տե՛ս Уголовное право, Особенная часть (Чучаев А.И., 2019) //https://be5.biz/pravo/u032/17.html#6:
2 Տե՛ս Комментарий к статье 315 УК РФ // https://www.ugolkod.ru/statya-315.
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Այս ա րար քը դրս ևոր վում է պա սիվ վար քով՝ ան գոր ծու թյամբ, այ սինքն՝ սահ ման ված 
ժամ կե տում չի կա տա րում եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա կա նու թյու-
նը, ը նդ ո րում՝ ե թե դրա կա տա րու մը հնա րա վոր չէ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի3 գոր-
ծադրմամբ: Օ րի նակ՝ դա տա կան ակ տով սահ ման ված հո ղա մասն ա զա տե լու և այն ա զատ 
վի ճա կում սե փա կա նա տի րո ջը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լը:

3. Դա տա կան ակ տով ար գել ված գոր ծո ղու թյուն կա տա րելն այդ ար գել քի գոր ծո ղու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում.

Ինչ պես ձևա կեր պու մից ու ղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, այս ա րար քը դրս ևոր վում է գոր ծո ղու-
թյամբ՝ հան ցա վո րը հա մա պա տաս խան ժամ կե տում կա տա րում է ար գել ված գոր ծո ղու թյու նը: 
Օ րի նակ, դա տա կան ակ տով ար գել վել է վա ճա ռել գույ քը՝ մինչև այլ ան ձի կող մից դրա նկատ-
մամբ ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լը, կամ ար գել վել է քան դել ի նք նա կամ շի նու թյու նը՝ մինչև դրա 
օ րի նա կա նաց ման վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լը:

 Վե րը նշ ված թվարկ մամբ նշ ված 2-րդ և 3-րդ ա րարք նե րը կա տա րե լու հա մար հան ցա-
կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ է հան ցան քի կա տար ման ժա մա նա կը:

Քն նարկ վող հան ցա կազ մը ձևա կան է: 
Ինչ պես ու ղ ղա կի ո րեն նշ ված է հիմ ա կան հան ցա կազ մում քն նարկ վող հան ցա գոր ծու-

թյան սուբյեկտ են պար տա պա նը կամ նրա ի րա վա սու ան ձը: 
Սուբյեկ տիվ կող մից հան ցան քը դրս ևոր վում է ի նչ պես ու ղ   ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի-

տա վո րու թյամբ: Օ րի նակ՝ ե րբ պար  տա պա նը չի ա զա տում հո ղա մա սը, որ պես զի հասց նի հա-
վա քել և իր կա րիք նե րի հա մար օգ տա գոր ծել բեր քը, առ կա է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, քա նի 
որ հո ղա մա սը չա զա տե լը նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց է: Ի սկ ե թե պար տա պա նը, ա ռանց 
որ ևէ նպա տա կի, չի ա զա տում հո ղա մա սը, առ կա է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն:

Քն նարկ վող հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում 1-ին մա սով  
նա խա տես ված ա րարք նե րի հա մար, ո րոնք կա տար վել է իշ խա նա կան կամ ծա ռայո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն նե րը կամ դրան ցով պայ մա նա վոր ված ազ դե ցու թյունն օգ տա գոր ծե լով: Սա, 
Օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 10-րդ կե տի հա մա ձայն, նշա նա կում է ծա ռա յո ղա կան 
են թա կա յու թյան տակ չգտն վող ան ձանց նկատ մամբ սահ ման ված կար գով կար գադ րիչ լի ա-
զո րու թյուն նե րը կամ ծա ռայո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րը կամ ծա ռայո ղա կան դիր քից բխող 
հե ղի նա կու թյունն օգ տա գոր ծե լը:

 Պետք է նշել, որ քն նարկ վող հար ցում առ կա են Օ րենսգր քի և քրե ա կան նախ կին օ րենս-
գր քի կար գա վո րում ե րի ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, նախ կին քրե ա կան 
օ րենսգր քի 353-րդ հոդ վա ծը՝ դա տա կան ակ տը դի տա վո րու թյամբ չկա տա րե լը, բաղ կա ցած 
էր 3 մա սե րից. 

1. 1-ին մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն էր սահ մա նում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա-
տավճի ռը, վճի ռը կամ դա տա կան այլ ակ տը դա տա կան ակ տում սահ ման ված ժամ կե տում 
կամ ժամ կետ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում դա տա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մե-
կամ սյա ժամ կե տում, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նա-
տար ան ձանց կող մից դի տա վո րու թյամբ չկա տա րե լու հա մար,

2. 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն էր սահ մա նում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-

3 « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծը 
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րին դա սում է պար տա պա նի գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լը` ար գե լանք 
դնե լու և այն ի րաց նե լու մի ջո ցով, պար տա պա նի աշ խա տա վար ձի, կեն սա թո շա կի, կր թա թո շա կի և այլ տե սա կի 
ե կա մուտ նե րի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լը, այլ ան ձանց մոտ գտն վող պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի և 
այլ գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լը և այլն:
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կան ակ տը (բա ցա ռու թյամբ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի և քա ղա քա ցի ա ի րա վա կան 
պայ մա նագ րե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի) դա տա կան ակ տում սահ ման ված ժամ կե-
տում կամ ժամ կետ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում դա տա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` 
մե կամ սյա ժամ կե տում, կազ մա կեր պու թյուն նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից դի տա վո-
րու թյամբ չկա տա րե լու հա մար,

3. 3-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն էր սահ մա նում օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տը (բա ցա ռու թյամբ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի և քա ղա քա ցի ա ի րա վա կան 
պայ մա նագ րե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի) քա ղա քա ցու կող մից չկա տա րե լու հա մար՝ 
նույն ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում:

 Փաս տո րեն, նախ կին օ րենսգր քի 353-րդ հոդ վա ծի բա ժա նու մը մա սե րի պայ մա նա վոր-
ված էր սուբյեկտ նե րի դա սա կարգ մամբ, ի սկ 2-րդ և 3-րդ մա սե րով նա խա տես ված պա  տաս-
խա նատ վու թյուն չէր ա ռա ջա նա գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի և քա ղա քա ցի ա ի րա վա-
կան պայ մա նագ րե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րը չկա-
տա րե լու դեպ քում: Բա ցի դրա նից՝ 3-րդ մա սով պա տաս խա նատ վու թյուն կա ռա ջա նար, ե թե 
քն նարկ վող ա րար քը կա տար վեր նույն ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո` 
մեկ ա մս վա ըն թաց քում: 

Օ րենսգր քի 507-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ի նչ պես վե րը նշ վեց, նա խա տե սում է 1-ին մա սով 
նա խա տես ված ա րար քի ո րա կյալ տե սա կը, այ սինքն՝ առ կա է ծան րաց նող հան գա մանք: Հոդ-
վա ծը որ ևէ բա ցա ռու թյուն չի սահ մա նում, մաս նա վո րա պես՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան-
ջի և քա ղա քա ցի ա ի րա վա կան պայ մա նագ րե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
հետ ևա բար այդ հար ցե րը լու ծող օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րը 
չկա տա րե լը կամ դրանց կա տար մա նը խո չըն դո տելն ա ռա ջաց նում է քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն: 

Ինչ վե րա բե րում է նույն ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո` մեկ ա մս-
վա ըն թաց քում կա տա րե լու դեպ քում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջա նա լու հար-
ցին, ա պա Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե  տու թյան 
օ րենսգր քի 206.9 հոդ վա ծը 09.06.2022 թ. ու ժը կորց րել է, այլ կերպ ա սած՝ դա տա կան ակ տը 
չկա տա րե լու կամ դրա կա տար մա նը խո չըն դո տե լը ներ կա յում ա ռա ջաց նում է մի այն քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Եզ րա կա ցու թյուն
 Դա տա կան ակ տը չկա տա րե լը կամ դրա կա տար ման խո չըն դո տե լը՝ որ պես հան ցա վոր 

ա րարք, նո րույթ չէ, դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես ված էր նաև նախ կին 
քրե ա կան օ րեն քում: Սա կայն Օ րենսգր քի 507-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա րարք ի ա ռան ձին հատ-
կա նիշ ներ կար գա վոր ված են նո րո վի: Սույն հե տա զո տու թյամբ մեկ նա բան վում են այդ կար-
գա վո րում ե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, տե սա կան նշա նա կու թյու նից զատ, կար ծում 
ե նք, ու նեն նաև գործ նա կան նշա նա կու թյուն: Դրանք կա րող են ու ղե ցույց հան դի սա նալ հար-
կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի, ի նչ պես նաև խնդ րո ա ռար կա ա րարք-
նե րին ի րա վա բա նա կան գնա հա տա կան տվող և պա  տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ներ կի րա-
ռող մար մին նե րի հա մար՝ ի րենց ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյան մեջ:

Annotation: Failure to execute a judicial act or obstructing its execution as a criminal act is not a new reality, 
responsibility for it was also provided for in the previous criminal law. However, certain features of the act mentioned 
in Article 507 of the Code are regulated in a new way. These regulations are discussed in this article. We believe that 
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the results of the research, apart from the theoretical significance, also have a practical significance. They can serve as 
a guide for enforcement officers, as well as for bodies that provide legal evaluation of the acts in question and apply 
measures of punishment in their daily work.

Аннотация: Неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению, как преступление, не 
является чем-то новым. Ответственность за это деяние предусма тривалась и в предыдущем уголовном законе. 
Однако отдельные признаки деяния, ука занные в статье 507 Кодекса, регулируются по-новому. В данной статье 
рассматриваются новые положения. Мы считаем, что результаты исследования, помимо теоретического, имеют 
и практическое значение. Они могут служить ориентиром для сотрудников право охра ни тельных органов, а 
также органов, дающих правовую оценку рассматриваемого деяния и применяющих меры наказания в своей 
повседневной работе.

 Բա նա լի բա ռեր - քրե ա կան նոր օ րենս գիրք, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, դա տա կան ա կտ, չկա տա-
րե լը, կա տար մա նը խո չըն դո տե լը:

Keywords: new Criminal code, Criminal responsibility, judicial act, non-execution, obstruction of execution.
Ключевые слова: новый Уголовный кодекс, уголовная ответственность, судебный акт, неисполнение, 

воспрепятствование исполнению.
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COMPULSORY SUBMISSION TO THE STATE BODY CARRYING OUT 
THE PROCEEDINGS AS A CRIMINAL PROCEDURAL SANCTION 

(SCIENTIFIC AND PRACTICAL COMMENTS)

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЯВКА В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВО, КАК УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САНКЦИЯ  

(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ)

1. Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու է ու թյու նը
1.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար ներ կա յաց-

նե լու դա տա վա րա կան սանկ ցի ան ամ րագր ված է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
(այ սու հետ՝ ՀՀ քր. դատ. օր.) 145-րդ հոդ վա ծում։ Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ-
րա բար ներ կա յաց նե լը (այ սու հետ՝ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը) վա րույ թի հա մա պա տաս-
խան մաս նակ ցի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյան հար կա դիր կա տա րում ա պա հո վե լու 
մի ջոց է։ Այս սանկ ցի ան կա րող է կի րառ վել ի նչ պես մինչ դա տա կան, այն պես էլ դա տա կան 
վա րույ թում: 
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Հար կա դիր ներ կա յաց նե լը մար դուն ա զա տու թյու նից զր կե լու ե ղա նակ է, ո րի սահ մա-
նադրա կան հիմ քը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կետն է՝ «ա զա տու-
թյու նից զր կե լը օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյան կա տա րում ա պա հո վե լու 
նպա տա կով»։ 

Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը և նախ կին օ րենսդ րու թյամբ գոր ծած վող « բեր ման են թար-
կե լը» է ու թյան մեջ նույն ի նս տի տուտ ներն ե ն1, ու ս տի չա փա զան ցու թյուն է այն գնա հա տա կա-
նը, ը ստ ո րի՝ այս սանկ ցի ան « մա սամբ նո րա մու ծու թյուն է հայ րե նա կան քրե ա կան դա տա վա-
րու թյու նում»2: 

Օ րենս դի րը քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում հրա ժար վել է « բեր ման են թար կել» ձևա կեր-
պու մից, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ա զա տու թյու նից զր կե լու տվյալ դեպ քի օ րենսդ րա-
կան տեր մի նա բա նու թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի տեր մի նա բա նու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով3։ 

1.2. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը և ա զա տու թյան մեջ գտն վող մե ղադ րյա լին դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու հա մար ձեր բա կա լու մը։ Ա զա տու թյան մեջ գտն վող մե ղադ րյա լի նկատ մամբ 
կա լա նա վո րու մը, որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտ րե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, քն նիչն 
ի րա վա սու է ո րո շում կա յաց նել մե ղադ րյա լին ձեր բա կա լե լու մա սին (ՀՀ քր. դատ. Օր.-ի 111-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մաս): Ի տար բե րու թյուն հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու, ձեր բա կալ ման այս 
տե սա կի պա րա գա յում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը մե ղադ րյա լին չի ծա նու ցում դա-
տա կան նիս տին ներ կա յա նա լու մա սին, հետ ևա պես՝ մե ղադ րյա լը չի խախ տել ներ կա յա նա լու 
պար տա կա նու թյու նը։ Այս դեպ քում՝ ա զա տու թյու նից զր կե լը ոչ թե դա տա վա րա կան սանկ ցի ա 
է, այլ հար կադ րան քի այլ մի ջոց։ 

1.3. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը և խա փան ման մի ջո ցի պայ ման նե րը խախ տած մե-
ղադ րյա լի ձեր բա կա լու մը։ Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը պետք է տար բե րել նաև խա փան-
ման մի ջո ցի պայ ման նե րը խախ տած մե ղադ րյա լի ձեր բա կա լու մից։ Ե թե մե ղադ րյա լը խախ-
տում է իր նկատ մամբ կի րառ ված խա փան ման մի ջո ցի պայ ման նե րը, ա պա քն նիչն ի րա վա սու 
է ո րո շում կա յաց նե լու նրան ձեր բա կա լե լու մա սին` մի ա ժա մա նակ մե ղադ րյա լի կա լա նա վոր-
ման մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լով դա տա րան (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 112-րդ հոդ ված): 
Օ րի նակ՝ ե թե մե ղադ րյա լի նկատ մամբ կի րառ վել է գրավ, սա կայն նա պար բե րա բար չի ներ-
կա յա ցել վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով, ա պա հս կող դա տա խա զը կա յաց նում է 
գրա վը պե տու թյան ե կա մուտ դարձ նե լու մա սին ո րո շում (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 125-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մաս)։ Այս կար գա վո րու մից բխում է, որ գրա վի՝ որ պես խա փան ման մի ջո ցի, պայ ման նե-
րի ցան կում նա խա տես ված է նաև վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա-
լը։ Ե թե մե ղադ րյա լը խախ տում է գրա վի պայ մա նը, ա պա այս դեպ քում քն նիչն ու նի այ լընտ-
րան քային հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն՝ ո րո շում կա յաց նել մե ղադ րյա լին հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լու մա սին կամ մե ղադ րյա լին ձեր բա կա լել՝ մի ա ժա մա նակ նրա կա լա նա վոր ման 
մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լով դա տա րան։ 

1 1998 թ. ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 153-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բեր ման են թար կելն ա ռանց հար գե լի պատ-
ճա ռի քն նու թյան չներ կա յա ցող կաս կա ծյա լին, մե ղադ րյա լին, ամ բաս տա նյա լին, դա տա պար տյա լին, վ կային և 
տու ժո ղին, հար կադ րա բար քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ին ներ կա յաց նելն է` նրա նկատ մամբ սույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար, ո րը կա-
րող է զու գորդ վել բեր ման են թարկ վող ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փակ-
մամբ:
2 Ղու կա սյան Հ., Հա րու թյու նյան Ա., Դա տա վա րա կան սանկ ցի ա նե րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ը ստ 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծի // Պե տու թյուն և ի րա վունք, 2016, № 2 (72), էջ 136։
3 Դա տա վա րա կան այլ օ րենսգր քե րում դեռևս պահ պան վում է « բեր ման են թար կել» ձևա կեր պու մը (տե՛ս ՀՀ վարչ. 
դատ. օր.-ի 34-րդ հոդ ված, ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 69-րդ հոդ ված)։ 
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1.4. Հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձին ԶՊՎ-ու մ տե ղա փո խե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու-
նը։ Հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը բո լոր դեպ քե րում չի 
կա րող տևել 12 ժա մից ա վե լի: Այս հիմ քով ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձը չի կա րող տե ղա-
փոխ վել ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու վայ րեր։ Նախ՝ այս սանկ ցի այի կի րառ ման շր ջա նա կում 
ան ձին ա զա տու թյու նից զր կում են բա ցա ռա պես իր պար տա կա նու թյան հար կա դիր կա տա-
րում ա պա հո վե լու նպա տա կով, ու ս տի այդ նպա տա կին հաս նե լուն պես ան ձը պետք է ան հա-
պաղ ա զատ ար ձակ վի։ Ե րկ րորդ՝ ձեր բա կալ ված նե րին  պա հե լու  վայ րե րում ան ձին  տե ղա փո-
խե լու  հիմ քը ՀՀ քր. դատ. օր.-ին հա մա պա տաս խան կազմ ված ձեր բա կալ ման ար ձա նագ րու-
թյունն է կամ ձեր բա կալ ման մա սին քրե ա կան հե տապնդ ման մարմ ի ո րո շու մը (« Ձեր բա կալ-
ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ ված): Հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լու դեպ քում ձեր բա կալ ման ո րո շում կամ ար ձա նագ րու թյուն չի կա յաց վում, ու ս տի 
բա ցա կա յում է հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձին ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու վայր տե-
ղա փո խե լու դա տա վա րա կան հիմ քը։

1.5. Հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձի նկատ մամբ դա տա կան տու գանք նշա նա կե լու 
հնա րա վո րու թյու նը։ ՀՀ քր. դատ. օր.-ը և «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քը ու ղիղ չեն նա խա տե սում ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րած ան ձի նկատ-
մամբ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու և դա տա կան տու գանք կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, դա տա կան վա րույ թում դա տա վորն ի րա վա սու է ներ կա յա նա լու պար տա կա-
նու թյու նը չկա տա րած ան ձի նկատ մամբ մի ա ժա մա նակ կի րա ռել նշ ված եր կու սանկ ցի ա նե րը։ 

Նախ՝ դա տա վա րա կան այս սանկ ցի ա նե րի մի ջո ցով Օ րենս դի րը լու ծում է տար բեր խն դիր-
ներ. հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դեպ քում, պար տա կա նու թյան հար կա դիր կա տար մամբ վե-
րա կանգն վում է խախտ ված ի րա վա կար գը, ի սկ դա տա կան տու գան քի դեպ քում, խախ տում թույլ 
տված ան ձին գույ քային պատ ժի են թար կե լով, կանխ վում է նման ա րարք նե րի կա տա րու մը։ 

Երկ րորդ՝ դա տա վո րի նման հնա րա վո րու թյու նը բխում է ա վե լի ը նդ հա նուր նոր մից՝ « դա-
տա վա րա կան սանկ ցի այի կի րա ռում ար գելք չէ սանկ ցի այի են թարկ ված ան ձին օ րեն քով 
նա խա տես ված այլ պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար»: Նոր մե րի մեկ նա բան ման 
«a fortiori» տրա մա բա նա կան կա նո նի հի ման վրա կա րե լի է նշել` ե թե թույ լատր վում է ա ռա-
վե լա գույ նը (սանկ ցի այի են թար կած ան ձին են թար կել նաև այլ պա տաս խա նատ վու թյան), 
ա պա թույ լատր վում է նաև նվա զա գույ նը (հար կադ րա բար ներ կա յաց վա ծին են թար կել մեկ այլ 
պատ ժիչ բնույ թի դա տա վա րա կան սանկ ցի այի): 

Եր րորդ՝ այս հար ցում օ րենսդ րա կան կամ քը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով ու սում ա սիր վել 
են դա տա վա րա կան այլ օ րենսգր քե րի կար գա վո րում ե րը, ո րից պարզ է դար ձել, որ օ րենս դի-
րը թույ լատ րել է և թույ լատ րում է բեր ման են թարկ ված (հար կադ րա բար ներ կա յաց ված) ան ձի 
նկատ մամբ մի ա ժա մա նակ նշա նա կել դա տա կան տու գանք։ Այս պես՝ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 69-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ու ղիղ սահ ման ված է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը ո րո շում է 
կա յաց նում վկային բեր ման են թար կե լու մա սին` նրա վրա դնե լով չներ կա յա նա լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած ծախ սե րը և նշա նա կե լով դա տա կան տու գանք։  Հա ման ման նորմ նա խա տես ված 
է նաև ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ի 34-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում։ 

Ընդ ո րում, բեր ման են թարկ ված ան ձի նկատ մամբ մի ա ժա մա նակ դա տա կան տու գանք 
կի րա ռե լը ներ հա տուկ է Հա յաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար գին նաև ռետ րոս պեկ տիվ (հե-
տա հա յաց) տե սան կյու նից։ Այս պես՝ Հա յաս տա նի 1961 թ. քր. դատ. օր.-ի 63-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում սահ ման ված էր. « բա ցի բեր ման են թարկ վե լուց՝ ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի դա տա-
կան նիս տին չներ կա յա ցող վկան, գոր ծը քն նող դա տա րա նի ո րոշ մամբ, կա րող է տու գան վել 
մինչև ե րե սուն դրա մի չա փով»: ՀՀ 2007թ. վարչ. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
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նույն պես սահ ման ված էր, բեր ման են թարկ ված վկայի նկատ մամբ դա տա կան տու գանք նշա-
նա կե լու հնա րա վո րու թյուն:  

Այս պի սով՝ կա րե լի է վս տա հա բար նշել, որ Օ րենս դի րը թույ լատ րում է հար կադ րա բար 
ներ կա յաց ված ան ձի նկատ մամբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով նշա նա կել նաև դա տա կան 
տու գանք։

2. Մաս նա կից ներ, ո րոնց կա րե լի է հար կադ րա բար ներ կա յաց նել
2.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Քն նարկ վող սանկ ցի ան կա րող է կի րառ վել եր կու խումբ մաս-

նա կից նե րի՝ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի և օ ժան դա կող ան ձանց նկատ մամբ։ Վա-
րույ թին օ ժան դա կող ան ձան ցից սանկ ցի ան կա րող է կի րառ վել մի այն վկայի, փոր ձա գե տի 
կամ թարգ ման չի նկատ մամբ։ 

Վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից ներն ե ն՝ մե ղադ րյա լը, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, 
պաշտ պա նը, տու ժո ղը, գույ քային պա տաս խա նո ղը, տու ժո ղի և գույ քային պա տաս խա նո ղի 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը և լի ա զոր ներ կա յա ցու ցի չը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 6-րդ հոդ վա ծի 13-
րդ կետ)։ Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում Օ րենս դի րը չի հս տա կեց րել, թե այս սանկ ցի ան վա րույ թի 
մաս նա վոր մաս նա կից նե րից կոնկ րետ ու ՞մ նկատ մամբ կա րող է կի րառ վել։ Օ րենս դի րը մի այն 
փաս տա բա նի հա մար է սահ մա նել հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ար գելք4 (բա ցա ռու թյուն 
նա խա տե սող դրույթ), դրա նով ի սկ ստեղ ծե լով այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ այս սանկ ցի ան 
ի նք նին կա րող է կի րառ վել վա րույ թի մյուս բո լոր մաս նա վոր մաս նա կից նե րի նկատ մամբ։ 

 Այ նու ա մե նայ նիվ հար ցը պետք է քն նար կել ա ռա վել խոր քային։ Նկա տի ու նե նա լով, որ 
սույն սանկ ցի այի կի րառ ման հա մար հիմ ա րար նշա նա կու թյուն ու նի վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նից չա րամ տո րեն խու սա փե լը, ու ս-
տի կա րե լի է նշել, որ սանկ ցի ան կա րող է կի րառ վել վա րույ թի այն մաս նա վոր մաս նա կից նե-
րի նկատ մամբ, ով քեր կրում եմ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու 
պար տա կա նու թյուն։

 Վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րից հրա վե րով ներ կա յա նա լու է քսպ լի ցիտ պար տա-
կա նու թյուն կրում ե ն՝ մե ղադ րյա լը, տու ժո ղը, գույ քային պա տաս խա նո ղը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
43-րդ հոդ վա ծի 2-ին մա սի 1-ին կետ, 50-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կետ, 55-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կետ)։ 

Ինչ պես նշ վեց՝ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի ցան կում նա խա տես ված են նաև 
օ րի նա կան և լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, սա կայն նրանց հա մար վա րույթն իրա կա նաց նող 
մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու է քսպ լի ցիտ պար տա կա նու թյուն օրեն քով նա խա տես ված 
չէ, ու ս տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա սով այս հար ցը պետք է քն նար կել ա ռան ձին։ 

2.2. Օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը
2.2.1. Ֆի զի կա կան ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե-

լը։ Դա տա վա րա կան ո ՞ր նոր մե րի հի ման վրա կա րե լի կողմ ո րոշ վել, թե՞ օ րի նա կան և լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա րդյոք կրո՞ւմ են ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյուն, թե՞ ո չ։ Դա տա կան 
նիս տին կամ իր հա մար պար տա դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի պար տա կա նու թյու նը կա րե լի է բխեց նել մի քա նի դրույթ նե րից։ 

Նախ՝ լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի՝ դա տա կան նիս տին կամ 
իր հա մար պար տա դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը ներ կա յաց նե լու պար տա կա-

4 Ե թե փաս տա բա նը եր կու ան գամ ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի չի ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին կամ իր հա մար 
պար տա դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը, ա պա պետք է ո րո շում կա յաց նել նրան վա րույ թից հե ռաց-
նե լու մա սին։
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նու թյան մա սին ու ղիղ խոս վում է մեկ այլ դա տա վա րա կան սանկ ցի այի՝ վա րույ թից հե ռաց նե լու 
մա սին դրույ թում (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 147-րդ հոդ ված)։ 

Երկ րորդ՝ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կրում են մե ղադ րյա լի, տու ժո ղի, գույ քային պա տաս խա-
նո ղի բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ մե ղադ րյա լի, տու ժո ղի, գույ քային պա-
տաս խա նո ղի ան ձից ան բա ժա նե լի պար տա կա նու թյուն նե րի (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 44-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մաս, 53-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս, 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս, 56-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մաս)։ Մե ղադ րյա լի, տու ժո ղի և գույ քային պա տաս խա նո ղի՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի 
հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյունն ան կաս կած նրանց ան ձից բա ժա նե լի է, ու ս տի 
վե րը նշ ված նոր մե րի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ե թե, օ րի նակ՝ տու ժո ղը կրում է՝ 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյուն, ա պա այդ 
պար տա կա նու թյու նը կրում է նաև օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը։ 

Եր րորդ՝ ան չա փա հաuին վե րագր վող հան ցան քի վե րա բե րյալ վա րույ թով օ րի նա կան ներ-
կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյու նը պար տա դիր է (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 413-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): 
Այս դրույ թը նշա նա կում է, որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ոչ մի այն պար տա վոր է վա-
րույ թին ներգ րա վել օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ, այլ նաև՝ ան չա փա հա սի մաս նակ ցու թյամբ 
կա տար վող վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը պետք է հրա վի րի մաս նակ ցե լու նաև 
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին։ Այս նոր մը հնա րա վոր է կա տա րել, ե թե օ րի նա կան ներ կա յա ցու-
ցի չը կրի՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով, ան չա փա հա սի հետ ներ կա յա նա լու 
պար տա կա նու թյուն։

 Չոր րորդ՝ տու ժո ղի, գույ քային պա տաս խա նո ղի, նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, մե ղադ րյա լի 
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյու նը դա տա կան նիս տին պար տա դիր է, բա ցա ռու-
թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 274-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Այս 
նոր մը հնա րա վոր է ա պա հո վել, ե թե տվյալ ան ձինք կրում են դա տա րա նի հրա վե րով ներ կա-
յա նա լու պար տա կա նու թյուն։

 Հին գե րորդ՝ ան չա փա հաս, ան գոր ծու նակ կամ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող 
տու ժո ղի ի րա վունք նե րը նրա փո խա րեն ի րա կա նաց նում է նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը 
(ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 50–րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս): Ե թե ան գոր ծու նակ տու ժո ղը մաս նակ ցում է 
վա րու թային գոր ծո ղու թյա նը, ի սկ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը չի ներ կա յա նում տու ժո ղի հետ 
մի ա սին, և դրան զու գա հեռ չկա նրան հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու կա ռու ցա կարգ, ա պա 
ստաց վում է, որ տու ժո ղը զրկ վում է իր ի րա վունք նե րը ի րա կա նաց նե լու գործ նա կան հնա րա-
վո րու թյու նից։ 

Այս պի սով, նշ ված դրույթ նե րից բխում է, որ ներ կա յա ցու ցի չը կրում է իր հա մար պար տա-
դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյուն նե րին և դա տա կան նիս տին ներ կա յա նա լու պար տա կա նու-
թյուն5, ու ս տի ե թե նա չի կա տա րում իր պար տա կա նու թյու նը, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մինն ի րա վա սու է ո րո շում կա յաց նել նրան հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին։ 

Հարց է ծա գում՝ ներ կա յա նա լու իր պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց խու սա փող օ րի նա-
կան ներ կա յա ցուց չին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դեպ քում ա րդյո՞ք նա բա րեխղ ճո րեն 

5 Ան չա փա հա սի, ան գոր ծու նա կի կամ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյան կա տար մանն ի րա վունք ու նի մաս նակ ցե լու նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
212-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Ստաց վում է, որ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը ու նի իր հա մար պար տա դիր գոր ծո-
ղու թյա նը ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյուն և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք։ Ե թե հիմք ե նք 
ըն դու նում, որ տվյալ հա մա տեքս տում « ներ կա յա նալ» և « մաս նակ ցել» հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նա բո վան դակ են, 
ա պա ստաց վում է, որ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մար ան չա փա հա սի, ան գոր ծու նա կի կամ հո գե կան ա ռող ջու-
թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տար մանն մաս նակ ցե լը (ներ կա յա նա լը) 
մի ա ժա մա նակ ի րա վունք և պար տա կա նու թյուն է։ 
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կի րա կա նաց նի իր գոր ծա ռույթ նե րը։ Են թադր վում է, որ ե թե ներ կա յա ցու ցի չը ցան կա նար 
բա րեխղ ճո րեն ի րա կա նաց նել իր գոր ծա ռույթ նե րը, ա պա նա չէր խու սա փի ներ կա յաց վո ղի 
մաս նակ ցու թյամբ կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րին ներ կա յա նա լուց։ Ան բա րե խիղճ օ րի նա-
կան ներ կա յա ցուց չին ոչ թե պետք է ա մեն ան գամ հար կադ րա բար ներ կա յաց նել, այլ նման 
ներ կա յա ցուց չին պետք է մե կու սաց նել վա րույ թից։ Դա հնա րա վոր է եր կու ճա նա պար հով։ 
Ա ռա ջին՝ ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը, օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի՝ վա րույ թին ներ-
կա յա նա լու պար տա կա նու թյան չկա տա րե լը (պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց խու սա փե լը) 
գնա հա տի որ պես ներ կա յաց վո ղի շա հե րին ա կն հայ տո րեն վնա սող վար քա գիծ կամ ներ կա-
յաց վո ղի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տող վար քա գիծ, ա պա կա րող է, ՀՀ քր. 
դատ. օր.-ի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հի ման վրա, նրան վա րույ թին մաս նակ ցե լուց ա զա տել։  

Երկ րորդ՝ ե թե օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը եր կու ան գամ ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի չի 
ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին կամ իր հա մար պար տա դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա-
տար մա նը, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է, ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 147-րդ հոդ-
վա ծի հի ման վրա, նրան վա րույ թից հե ռաց նել։ 

2.2.2. Ի րա վա բա նա կան ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին հար կադ րա բար ներ կա-
յաց նե լը։ Ի րա վա բա նա կան ան ձանց օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին վա րույ թից հե ռաց նե լու 
հար ցը նույն պես պետք է քն նար կել տար բե րակ ված՝ կախ ված նրա նից, թե ի րա վա բա նա կան 
ան ձը տու ժող է, գույ քային պա տաս խա նող, թե՞ նրան վե րագր վում է հան ցանք (ք րե ա կան հե-
տապնդ ման վի ճա կում գտն վող)։ 

Ի րա վա բա նա կան ան ձին վե րագր վող հան ցանք նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թով դա տա կան 
նիս տին ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի չներ կա յա նա լու դեպ քում դա տա րանն ի րա վա սու է ո րո-
շում կա յաց նե լու ի րա վա բա նա կան ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին հար կադ րա բար ներ կա-
յաց նե լու մա սին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 448-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս):

 Մինչ դա տա կան վա րույ թում ի րա վա բա նա կան ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մա սով 
հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին հա տուկ նորմ նա խա տես ված չէ, սա կայն նման հնա-
րա վո րու թյու նը նա խա տես ված է ը նդ հա նուր նոր մե րով։ Այս պես՝ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչն 
ու նի մե ղադ րյա լի բո լոր ի րա վունք նե րը և կրում է նրա պար տա կա նու թյուն ներն այն քա նով, 
որ քա նով դրանք կա րող են կի րա ռե լի լի նել ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ (ՀՀ քր. դատ. 
օր.-ի 442-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս): Հայտ նի է, որ մե ղադ րյա լը կրում է վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյուն, ու ս տի դա վե րագ րե լի է նաև քրե ա-
կան հե տապնդ ման վի ճա կում գտն վող ի րա վա բա նա կան ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին։ 
Ե թե վեր ջինս չա րամ տո րեն չի կա տա րում այս պար տա կա նու թյու նը, ա պա կա րող է ո րո շում 
կա յաց վել նրան հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին։ 

3. Մաս նա կից ներ, ո րոնց չի կա րե լի հար կադ րա բար ներ կա յաց նել 
3.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված չեն 

վա րույ թի որ ևէ մաս նակ ցի նկատ մամբ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ար գելք։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, նոր մա տիվ դրույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ նում, 
որ ո րո շա կի խումբ ան ձանց ա զա տու թյու նը այս ե ղա նա կով չի կա րող սահ մա նա փակ վել։ Այդ 
ան ձանց նկատ մամբ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու սանկ ցի ան չի կա րող կի րառ վել, քա նի 
որ մի դեպ քում՝ մաս նա կի ցը, տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով, «a priori» չի 
կա րող չա րամ տո րեն խախ տել իր պար տա կա նու թյուն նե րը կամ մաս նա կի ցը, տվյալ ի րա վի-
ճա կում չէր կա րող օբյեկ տի վո րեն կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը, մեկ այլ դեպ քում՝ 
ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ օ ժտ ված ո րոշ սուբյեկտ նե րի հա մար նա խա տես ված են ա զա տու թյու-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

73

նից զր կե լու թույ լատ րե լի դեպ քեր, ո րոնց ցան կում հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը՝ որ պես 
ա զա տու թյու նից զր կե լու ե ղա նակ, նա խա տես ված չէ։ 

Ա ռա ջին խումբ ան ձինք ե ն՝ մինչև տասն չորս տա րե կան ան չա փա հաս նե րը և ծանր հի-
վանդ նե րը, ի սկ ե րկ րորդ խումբ ան ձինք՝ պատ գա մա վոր նե րը, դա տա վոր նե րը, ՀՀ գլ խա վոր 
դա տա խա զը (տե ղա կա լը), Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը։ 

3.2. Մինչև տասն չորս տա րե կան ան չա փա հաս նե րին և ծանր հի վանդ նե րին հար կադ րա-
բար ներ կա յաց նե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը։ Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում նա խա տես ված չէ 
մինչև 14 տա րե կան ան չա փա հաս նե րին (փոք րա հա սակ նե րին) և ծանր հի վան դու թյամբ տա-
ռա պող ան ձանց հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու է քսպ լի ցիտ ար գելք, սա կայն այս խումբ ան-
չա փա հաս նե րին հար կադ րա բար ներ կա յաց նելն ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ մինչև 14 տա րե-
կան ե րե խա նե րի պա րա գա յում գոր ծում է տա րի քային ան գոր ծու նա կու թյան (ան մեղ սու նա կու-
թյան) կան խա վար կա ծը, ը ստ ո րի՝ են թադր վում է, որ այդ տա րի քային խմ բի ե րե խա ներն օ ժտ-
ված չեն գի տակ ցա կան և կա մային հատ կա նիշ նե րով6։ Նկա տի ու նե նա լով այս ի րա վա կան 
կան խա վար կա ծը, կա րե լի է պն դել, որ մինչև տասն չորս տա րե կան ան չա փա հաս ներն ի րենց 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց չեն կա րող խու սա փել չա րամ տու թյամբ (դի տա վո րու-
թյամբ)7։ Մինչ դեռ մեկ նա բան վող հոդ վա ծում սանկ ցի այի կի րառ ման հա մար պա հանջ վում է 
դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու պայ մա նի 
առ կա յու թյու նը։ Այլ կերպ ա սած, օ րենս դի րը հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հա մար պա հան-
ջում է մեղ քի (դի տա վո րու թյան) առ կա յու թյուն։ Խն դի րը նույն կերպ չէր լուծ վի, ե թե օ րենս դի րը 
հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հա մար չնա խա տե սեր չա րամ տու թյան պայ մա նը, ո րի դեպ-
քում այս հետ ևան քը (հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը) կա րող էր վրա հաս նել նույ նիսկ օբյեկ-
տի վո րեն հա կաի րա վա կան ա րար քի դեպ քում8։ 

Ինչ վե րա բե րում է ծանր հի վանդ նե րին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լուն, ա պա ե թե ան ձը 
ծանր հի վանդ է, են թադր վում է, որ նա չու նի նաև վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա-
վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն։ Ո ւս տի՝ 
« չա րամ տու թյան» օ րենսդ րա կան պայ մա նը բա ցա կա յում է, ե թե ծանր հի վան դու թյու նը զր կել 
է ան ձին իր պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Այս դեպ քում գոր ծում է 
օ րեն քը չի պա հան ջում ան հնա րի նը (Ad impossibilia lex non cogit)9 ի րա վա կան աք սի ո ման10: 

3.3. Պատ գա մա վո րին, դա տա վո րին, գլ խա վոր դա տա խա զին (տե ղա կա լին) և Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը։ Քրեա-
կան դա տա վա րու թյա նը եր բեմ մաս նակ ցում են ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ օ ժտ ված ան ձինք 
(հա տուկ սուբյեկտ ներ), ո րոնց հա մար ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րու թյամբ նա խա-
տես ված են ա զա տու թյու նից զր կե լու սպա ռիչ դեպ քեր և հա տուկ կարգ։ Ե թե ՀՀ Սահ մա նադ-

6 Օ րենս դի րը սահ մա նել է դրույթ այն մա սին, որ ան չա փա հա սը ծա նուց վում է իր օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մի ջո-
ցով, ի սկ հա տուկ հաս տա տու թյու նում գտն վե լու դեպ քում` դրա վար չա կազ մի մի ջո ցով (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 149-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մաս):
7 Սույն աշ խա տան քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի գոր ծու նա կու թյան և դե լիկ տու նա կու թյան բարդ հար ցե-
րը չեն քն նարկ վի։
8 Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ ՀՀ-ու մ վար չա կան և քրե ա կան ի րա վա խախ տում ե րի սուբյեկտ կա րող է 
հա մար վել ան ձ, ո րի տասն վեց տա րին լրա ցել է մինչև ի րա վա խախ տում կա տա րե լու պա հը (ո րոշ հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի հա մար սահ ման ված է 14 տա րե կա նը)։
9 Латинские юридические изречения / Сост. проф. Е.И. Темнов. М.։ 2003. С. 74.
10 Հետ խորհր դային պե տու թյուն նե րի քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րում ձևա վոր վել է մինչև 14 տա րե կան ան չա-
փա հաս նե րին, հղի կա նանց և ծանր հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու (բեր ման 
են թար կե լու) ան թույ լատ րե լի ու թյան չա փո րո շիչ: Այն ներդր վել էր Ա ՊՀ Մո դե լային քր. դատ. օր.-ի 190-րդ հոդ վա-
ծում, այ նու հետև ար տա ցոլ վել՝ Ա ՊՀ մի շարք պե տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի 1998 թ., քր. դատ. օր.-ու մ։ 
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րու թյամբ կամ օ րեն քով նա խա տես ված չէ հա տուկ սուբյեկտ նե րին՝ հար կադ րա բար ներ կա-
յաց նե լու ե ղա նա կով ա զա տու թյու նից զր կե լու հնա րա վո րու թյուն, ա պա նրանց նկատ մամբ այս 
սանկ ցի ան չի կա րող կի րառ վել։ 

Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 96-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պատ գա մա վորն 
ա ռանց Ազ գային ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ 
ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում 
ա զա տու թյու նից զր կե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 164-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ դա տա վորն իր լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ ա ռանց ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կամ ՀՀ բարձ-
րա գույն դա տա կան խորհր դի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկ վել ա զա տու թյու նից, բա ցա-
ռու թյամբ ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: 
« Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գլ խա վոր 
դա տա խա զին կամ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լին չի թույ լատր վում իր լի ա զո րու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ ա զա տու թյու նից զր կել ա ռանց է թի կայի հանձ նա ժո-
ղո վի հա մա ձայ նու թյան, բա ցա ռու թյամբ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հի ման վրա 
ա զա տու թյու նից զր կե լու դեպ քե րի, կամ ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ 
ան մի ջա պես դրա նից հե տո: « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պաշտ պանն ա ռանց ՀՀ ազ գային ժո ղո վի 
հա մա ձայ նու թյան կա րող է զրկ վել ա զա տու թյու նից, ե րբ նա բռն վել է հան ցանք կա տա րե լու 
պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում ա զա տու թյու նից զր կե լը չի կա րող տևել 
յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: 

 Մեջ բեր ված նոր մե րից հս տակ է, որ հա տուկ սուբյեկտ նե րին՝ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե-
լու ե ղա նա կով ա զա տու թյու նից զր կե լու հնա րա վո րու թյուն (ա ռանց ի րա վա սու մարմ ի հա մա-
ձայ նու թյան) նա խա տես ված չէ, ու ս տի նրանց նկատ մամբ այս սանկ ցի ան չի կա րող կի րառ վել։

 Միև նույն ժա մա նակ՝ հա տուկ սուբյեկտ նե րին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ա նուղ ղա կի 
ար գել քը չի նշա նա կում, որ նրանք ա զատ վում են ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րից։ Պար զա-
պես վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյան հար-
կա դիր կա տար մանն ու ղղ ված գոր ծուն կա ռու ցա կար գի (հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյան) բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն այս 
սուբյեկտ նե րի հետ նա խա պես պետք է քն նար կի վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար վայ րը։ Օ րի նակ՝ Օ րենս դի րը դա տա վոր նե րի մա սով ու ղիղ սահ-
մա նել է, որ քն նի չը գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վայ րը պետք է հա մա ձայ նեց նի դա տա վո-
րի հետ։ Այս պես՝ «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ քրե ա կան հե տապնդ ման մեջ չգտն վող դա տա վո րի մաս նակ ցու թյամբ 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյու նը կա տար վում է նա խա պես դա տա վո րի հետ հա մա ձայ նեց ված ժա-
մա նակ և վայ րում։ Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն այս նորմ ա նա լո գի այով կա րող է 
փաս տա ցի կի րա ռել նաև պատ գա մա վոր նե րի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի դեպ-
քում։ 

Ե թե քն նի չը, այ նու ա մե նայ նիվ, ո րո շում է հա տուկ սուբյեկ տին հրա վի րել նա խաքն նու թյան 
մար մին, սա կայն վեր ջինս չի կա տա րում ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը, ա պա քն նի չը 
պետք է քն նար կի նրա նկատ մամբ այլ դա տա վա րա կան սանկ ցի ա կի րա ռե լու հար ցը, օ րի-
նակ՝ նկա տո ղու թյու նը կամ վա րույ թից հե ռաց նե լը։ Ե թե հա տուկ սուբյեկ տի՝ վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյան խախ տու մը բա ցա սա կան 
ի րա վա կան հե տևանք ներ չա ռա ջաց նի, ա պա այդ պար տա վո րեց նող կա նո նը կհա մար վեր «ոչ 
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ո րա կյալ նորմ» (Leges im perfectae)։ 

4. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հիմ քը և նպա տա կը
4.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը դա տա վա րա կան սանկ ցի ա 

է, ո րը վրա է հաս նում դա տա վա րա կան խախ տում կա տա րե լու դեպ քում։ Տվյալ պա րա գա-
յում դա տա վա րա կան խախտ ման օբյեկ տիվ կողմ ան գոր ծու թյունն է՝ պար տա կա նու թյու նը 
չկա տա րե լը։ Օ րեն քում օգ տա գործ վում է « պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից չա րամ տո-
րեն խու սա փել» ը նդ հա նուր ձևա կեր պու մը, ո րը կա րող է ստեղ ծել տպա վո րու թյուն, որ սույն 
սանկ ցի այի կի րառ ման փաս տա կան հիմ քը դա տա վա րա կան ցան կա ցած պար տա կա նու-
թյու նը չկա տա րելն է։ Նման մո տե ցում ըն դու նե լի չէ։ Բանն այն է, որ ո րոշ դա տա վա րա կան 
պար տա կա նու թյուն ներ չկա տա րե լը ի նք նին չի կա րող հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հիմք 
հան դի սա նալ, քա նի որ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լով չի կա րող ա պա հով վել այդ պար տա-
կա նու թյան հար կա դիր կա տա րու մը։ Օ րի նակ՝ ե թե վկան այլ վայր մեկ նե լիս վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ ին նա խա պես չի տե ղե կաց րել իր գտն վե լու նոր վայ րի և իր հետ հա ղոր դակց-
վե լու մի ջոց նե րի մա սին, այ սինքն` չի կա տա րել ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 58-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
5-րդ կե տով նա խա տես ված պար տա կա նու թյու նը, ա պա այս պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե-
լու հիմ քով վկան չի կա րող հար կադ րա բար ներ կա յաց վել, քա նի որ այս սանկ ցի այի կի րա ռու-
մը չի հե տապն դում ի րա վա չափ որ ևէ նպա տակ։ 

Այս սանկ ցի ան կա րող է կի րառ վել մի այն այն պի սի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն-
նե րը չկա տա րե լու դեպ քում, ե րբ ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լով՝ հնա րա վոր կլի նի 
ա պա հո վել այդ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը։ Այս ա ռու մով՝ քն նարկ վող դա տա վա-
րա կան սանկ ցի այի կի րառ ման մի ակ փաս տա կան հիմ քը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի 
հրա վե րով ներ կա յա նա լուց խու սա փելն է ։

4.2. Վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով ներ կա յա նա լուց խու սա փե լը (սանկ-
ցիայի հիմ քը)։ Այս սանկ ցի ան կոչ ված է ա պա հո վել ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյան հար-
կա դիր կա տա րու մը, քա նի որ հա ճախ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին ներ կա յաց նե լը՝ մաս-
նակ ցի կող մից իր գոր ծա ռույթ նե րը ի րա կա նաց նե լու, դրա նից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լու նա խա պայ ման է։ Ճիշտ է մաս նակ ցի զուտ ֆի զի կա կան ներ կա յու թյունն ա պա հո-
վե լը ի նք նին (ա ռան ձին վերց րած) դա տա վա րա կան ար ժեք չու նի, սա կայն մի շարք դեպ քե-
րում մի այն ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դեպ քում է հնա րա վոր ա պա հով վել նրա 
այլ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը։ Այս պես՝ մե ղադ րյա լը պար տա վոր է՝ 1) ներ կա յա նալ 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով 2) վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի պա հան ջով 
են թարկ վել բժշ կա կան զնն ման (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս)։ Այս դեպ քում 
հնա րա վոր է եր կու ի րա վի ճակ։ 

Ի րա վի ճակ ա ռա ջին՝ մե ղադ րյա լը կա տա րել է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե-
րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը, սա կայն չի կա տա րում բժշ կա կան զնն ման են թարկ-
վե լու պար տա կա նու թյու նը։ Այս դեպ քում հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու սանկ ցի այի կի րա-
ռու մը ա ռար կա յա զուրկ է (նա ներ կա յա ցել է), ի սկ բժշ կա կան զնն մա նը են թարկ վե լու պար-
տա կա նու թյան հար կա դիր կա տա րու մը պետք է ա պա հո վել այլ ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րով, 
օ րի նակ՝ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ ֆի զի կա կան հար կադ րանք կի րա ռե լով (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
18-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մաս): 

Ի րա վի ճակ ե րկ րորդ՝ մե ղադ րյա լը չի կա տա րել վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե-
րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը, հետ ևա պես խու սա փել է նաև բժշ կա կան զնն մա նը 
են թարկ վե լու պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց։ Այս ի րա վի ճա կում՝ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ 
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պետք է կի րա ռել հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու սանկ ցի ան, ո րից հե տո նրա նկատ մամբ 
կա րող է կի րառ վել ֆի զի կա կան հար կադ րանք, ե թե ան ձը չի կա տա րում բժշ կա կան զնն ման 
են թարկ վե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ու նի բա վա րար փաս տա կան տվյալ ներ, որ ան ձը 
ա պա գա յում չի ներ կա յա նա լու նրա հրա վե րով, ա պա դա բա վա րար չէ այս սանկ ցի ան կի-
րա ռե լու և ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հա մար։ Բանն այն է, որ հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լը ոչ թե խա փան ման մի ջոց է, այլ դա տա վա րա կան սանկ ցի ա է, ո րը կա րող է 
կի րառ վել, ե թե առ կա է ա ռն վազն չներ կա յա նա լու (ոչ ի րա վա չափ ան գոր ծու թյան) օբյեկ տիվ 
փաս տը։ Քն նարկ վող սանկ ցի այի կի րառ ման հիմքն ա վարտ ված ա րարքն է, այ սինքն՝ ան ձի՝ 
ծա նու ցագ րում նշ ված տե ղում և ժա մին չներ կա յա նա լը։

4.3. Չներ կա յա նա լու փաս տի և « չա րամ տու թյան» պայ մա նի ա պա ցու ցու մը։ Չներ կա յա նա-
լը՝ որ պես դա տա վա րա կան ի րա վա խախ տում, են թա կա է ա պա ցուց ման (բա ռի լայն ի մաս տով)։ 
Չներ կա յա նա լու փաս տի ա պա ցուց ման ա ռար կայի գլ խա վոր փաս տը բնա կա նա բար ծա նու-
ցագ րում նշ ված տե ղում և ժա մին հրա վիր ված ան ձի չլի նելն է։ Այս սանկ ցի այի կի րառ ման հա-
մար պետք է նաև պար զել, թե մաս նա կիցն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա րդյո՞ք հրա վիր վել 
է վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին, ե թե այո, ա պա նա ստա ցել է ա րդյոք այդ ծա նու ցա գի րը։ 
Այս հան գա մանք նե րը պետք է հիմ ա վոր վեն հա մա պա տաս խան փաս տաթղթե րով։ 

Այս սանկ ցի այի կի րառ ման օ րենսդ րա կան պայ ման է նաև վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ-
նի հրա վե րով ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց խու սա փե լու չա րամ տու թյու-
նը, ո րը սեր տո րեն կապ ված է պար տա կա նու թյունն ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի չկա տա րե լու 
հետ (չա րամ տու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
147-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյուն նե րը)։ Չա րամ տու թյու նը վե րա բե րում է ա րար քի սուբյեկ-
տիվ կող մին, ո րը փաս տա կան տվյալ նե րով ա պա ցու ցե լը բարդ է, քա նի որ չա րամ տու թյան և 
չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն, որ պես կա նոն, կա րե լի է ստա նալ այն 
ան ձից, ո րը պար տա վոր էր ներ կա յա նալ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հրա վե րով, սա-
կայն չի ներ կա յա ցել։ 

Ե թե պա հանջ վի չա րամ տու թյու նը և ան հար գե լի պատ ճառն ա պա ցու ցել բա ցա ռա պես 
փաս տա կան տվյալ նե րով, ա պա կս տեղծ վի փակ շր ջան. մի կող մից՝ չա րամ տու թյու նը և չներ-
կա յա նա լու պատ ճառ նե րը հնա րա վոր է պար զել այն ան ձից, ով պար տա վոր էր ներ կա յա նալ, 
սա կայն չի ներ կա յա ցել, մյուս կող մից՝ նրան հնա րա վոր չէ հար կադ րա բար ներ կա յաց նել, քա-
նի որ ա պա ցուց ված չէ չներ կա յա նա լու չա րամ տու թյու նը, այդ թվում՝ ան հար գե լի պատ ճա ռը։ 

Բ նա կա նա բար նման ի րա վի ճա կում պետք է կի րա ռել ա պա ցուց ման ֆոր մալ կա նոն նե-
րը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա կան կան խա վար կած նե րը։ Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ պատ-
շաճ ծա նուց մամբ հրա վիր ված ան ձը պար տա վոր է վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
վայր կամ դա տա կան նիս տի ներ կա յա նալ նշա նակ ված ժա մին կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ ին նա խա պես ի րա զե կել չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 153-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սեր): Ե թե պատ շաճ ծա նուց ված ան ձը չի ներ կա յա նում և նա խա-
պես չի ի րա զե կում չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին, ա պա այս նոր մից կա րե լի է դուրս 
բե րել պատ շաճ ծա նուց ված ան ձի չներ կա յա նա լու չա րամ տու թյան և ան հար գե լի պատ ճա ռով 
չներ կա յա նա լու կան խա վար կած նե րը։ Ե թե գոր ծով բա ցա կա յում է պատ շաճ ծա նուց ված ան-
ձի չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին ի րա զե կու մը, ա պա կա րե լի է կա տա րել ճշ մար տան-
ման դա տո ղու թյուն (են թադ րու թյուն) այն մա սին, որ ան ձը չի ու նե ցել չներ կա յա նա լու հար գե լի 
պատ ճառ և գոր ծել է չա րամ տու թյամբ, հա կա ռակ դեպ քում չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի 
մա սին նա խա պես կի րա զե կեր։ 

4.4. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու նպա տա կը: Ի նչ պես նշ վեց, ան ձին հար կադ րա բար 
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ներ կա յաց նե լը ի նք նան պա տակ չէ. ան ձը հար կադ րա բար չի բեր վում վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին զուտ նրա ֆի զի կա կան ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Ան ձին հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լը դա տա վա րա կան մի շարք պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րում ա պա հո վե լու 
նա խա պայ ման նե րից է։ Ո ւս տի հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու նպա տակն այն պար տա կա-
նու թյան կա տար ման ա պա հո վում է, ո րի հա մար ան ձը հրա վիր վել է վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մար մին։ Օ րի նակ՝ վկային հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու նպա տա կը նրա՝ ցուց մունք 
տա լու պար տա կա նու թյան կա տար ման ա պա հո վում է։ 

Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու հիմ քի և նպա տա կի տար բե րա կու մը կար ևոր է, քա նի որ 
օ րենս դիրն ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հիմ ա կան ժամ կե տը կա պել է հար կադ րա-
բար ներ կա յաց նե լու նպա տա կին հաս նե լու հետ. «ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը չի կա-
րող տևել ա վե լի, քան այն պար տա կա նու թյան կա տա րու մը, ո րի ա պա հով ման նպա տա կով նա 
հար կադ րա բար ներ կա յաց վել է (...) »։ Այս պես՝ ե թե վկան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի 
հրա վե րով չի ներ կա յա ցել հար ցաքն նու թյան, ա պա նա հար կադ րա բար ներ կա յաց վում է ցուց-
մունք տա լու պար տա կա նու թյան կա տա րում ա պա հո վե լու նպա տա կով։ 

5. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան կար գը
5.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում սահ ման ված են բեր ման են թար-

կե լու դա տա վա րա կան կար գի հիմ ա կան տար րե րը՝ ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու 
դա տա վա րա կան հիմ քը, ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու և ա զատ ար ձա կե լու փաս-
տե րի ամ րագր ման ձևը և բո վան դա կու թյու նը, ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ժամ կետ-
նե րը և այլն։ 

Դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված չէ, թե ով է ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց-
նե լու մա սին ո րո շու մը կա տա րող ի րա վա սու մար մի նը։ Քն նի չի լի ա զո րու թյուն նե րում մի այն 
սահ ման ված է, որ քն նի չը հե տաքն նու թյան մարմ ին հանձ նա րա րում է կա տա րել ձեր բա կալ-
ման, կա լա նա վոր ման վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
12-րդ կետ)։ Նկա տի ու նե նա լով, որ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը նույն պես ան ձին ա զա տու-
թյու նից զր կե լու ե ղա նակ է, ու ս տի են թադր վում է, որ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ո րո շու մը 
կա տա րում է հե տաքն նու թյան մար մի նը։ 

Օ րենս դի րը ման րա մասն սահ մա նել է հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ըն թաց քում կազմ-
վող դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։

5.2. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շու մը և ար ձա նագ րու թյուն նե րը։ Դա տա-
վա րա կան այս սանկ ցի այի կի րառ ման շր ջա նա կում կա յաց վում (կազմ վում) են ե րեք տե սա կի 
դա տա վա րա կան փաս տա թուղթ՝ 

1) հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շում.
2) հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ար ձա նագ րու թյուն.
3) ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին ար ձա նագ րու թյուն։ 
Ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան հիմ քը հար կադ րա բար ներ կա-

յաց նե լու մա սին ո րո շում է։ Նման ի րա վա սու թյուն ու նի մինչ դա տա կան վա րույ թում՝ քն նի չը, 
ի սկ դա տա կան վա րույ թում՝ դա տա րա նը։ Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը ստա նա լու պա-
հից մինչև մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը դա տա րան հանձ նե լը կամ վա րույ թի նյու թե րը 
նա խաքն նու թյան մար մին վե րա դարձ նե լը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը հս կող դա տա-
խազն է, սա կայն նա նշ ված սանկ ցի ան չի կա րող կի րա ռել, քա նի որ այդ փու լում նրա կող մից 
ան ձի մաս նակ ցու թյան վա րու թային գոր ծո ղու թյուն ներ չեն կա րող կա տար վել։ 

Ըստ մեկ նա բան վող հոդ վա ծի՝ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ո րոշ ման մեջ նշ վում են 
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այն կազ մե լու տա րին, ա մի սը, օ րը, հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու են թա կա ան ձի տվյալ նե-
րը, ի րա վա սու մար մի նը, ո րին հանձ նա րար վում է հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը, դրա հիմ քը 
և պատ ճառ նե րը (ա վե լի ճիշտ՝ նպա տա կը – Ա. Ղ.): Ի նչ պես նշ վեց՝ հար կադ րա բար ներ կա-
յաց նե լու փաս տա կան հիմ քը՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին ներ կա յա նա լու պար տա կա-
նու թյու նից չա րամ տո րեն խու սա փելն է, ի սկ պատ ճառ ա սե լով պետք է հաս կա նալ այն պար-
տա կա նու թյան կա տար ման ա պա հո վու մը, ո րի հա մար ան ձը հար կադ րա բար ներ կա յաց վում 
է (հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու նպա տա կը)։ 

Ա զա տու թյու նից փաս տա ցի զրկ վե լուց ան մի ջա պես հե տո ան ձը ներ կա յաց վում է վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մին:  Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու փաս տը վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ ի կող մից ամ րագր վում է հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյամբ, ո րի պատ ճե նը, ի սկ 
դա տա րա նի դեպ քում՝ քաղ ված քը հանձն վում է ան ձին: Օ րեն քը սահ մա նում է, թե ար ձա նագ-
րու թյան մեջ ի նչ տե ղե կու թյուն ներ պետք է նշ վեն։ 

Ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը վե րա նա լու կամ օ րեն քով սահ-
ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը լրա նա լու հիմ քով ան ձին ա զատ ար ձա կե լու փաս տի վե րա-
բե րյալ ևս կազմ վում է ար ձա նագ րու թյուն, ո րում նշ վում են ան ձին ա զատ ար ձա կե լու հիմ քը, 
տա րին, ա մի սը, օ րը, ժա մը և րո պեն: Ար ձա նագ րու թյան պատ ճե նը կամ քաղ ված քը հանձն-
վում է ան ձին:

5.3. Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հիմ ա կան և ա ռա վե լա գույն ժամ կետ նե րը։ Հար-
կադրա բար՝ ներ կա յաց ված ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հա մար Օ րենս դի րը նա խա-
տե սել է եր կու տե սա կի ժամ կետ՝ հիմ ա կան և ա ռա վե լա գույն։ Ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լու 
ժամ կե տը հո սում է ան ձին փաս տա ցի զր կե լու պա հից։ 

Ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հիմ ա կան ժամ կե տի ա վար տը ո րոշ վում է այն 
պար տա կա նու թյան կա տար ման (ա վարտ ման) փաս տով, ո րի ա պա հով ման նպա տա կով ան-
ձը հար կադ րա բար ներ կա յաց վել է։ Օ րի նակ՝ ե թե ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց րել են 
բժշ կա կան զն նու թյան են թար կե լու նպա տա կով, ա պա այդ զն նու թյու նը կա տա րե լուն պես ան-
ձն ան հա պաղ ա զատ է ար ձակ վում։ 

Ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ան-
մի ջա պես պետք է ձեռ նա մուխ լի նի կա տա րե լու այն վա րու թային գոր ծո ղու թյու նը, ո րի հա մար 
ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց րել ե ն։ Ան ձին հնա րա վո րինս եր կար (մինչև ա ռա վե լա գույն 
ժամ կե տը) ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու նպա տա կով վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար-
ման ձգձ գու մը կհա մար վի իշ խա նու թյան չա րա շա հում։ 

Ան ձին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը 12 ժամ է: Ա ռա վե լա գույն 
ժամ կե տի մեջ հաշ վարկ վում է նաև այն վա րու թային գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
ո րի կա տար ման նպա տա կով ան ձը հար կադ րա բար ներ կա յաց վել է։ Ե թե օ րեն քով այդ վա-
րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար սահ ման ված են հա տուկ ժամ կետ ներ, օ րի նակ՝ 
հար ցաքն նու թյան դեպ քում, ա պա հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձի հար ցաքն նու թյու նը 
պի տի ա վարտ վի ոչ թե հար ցաքն նու թյան ը նդ հա նուր ժամ կե տում, այլ նրան ա զա տու թյու նից 
զր կե լու պա հից հաշ ված 12 ժա մը լրա նա լու պա հից։ 

5.4. Ցե րե կային ժա մե րին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը: Գի շե րային ժա մե րին ան ձին 
հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին օ րենսդ րա կան ար գելք նա խա տես ված չէ11։ Այ նու ա մե-
նայ նիվ ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձին թույ լատր վում է հար կադ րա բար ներ կա յաց նել 

11 Հա յաս տա նի 1961 թ. քր. դատ. օր.-ու մ նույն պես սահ ման ված էր, որ մե ղադ րյա լը, բա ցի ան հե տաձ գե լի դեպ քե-
րից, բեր ման է են թարկ վում ցե րե կը (139-րդ հոդ ված):
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ցե րե կային ժա մե րին (ժա մը 700-ից մինչև 2200-ն)։ Այս պա հան ջը բխում է ժա մը 2200-ից 
մինչև 700-ն քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րե լու օ րենսդ րա կան ար գել քից (ՀՀ քր. դատ. 
օր.-ի 211-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Ե թե ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նում են իր հա մար 
պար տա դիր քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով, 
ի սկ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, կա րող են կա տար վել ժա մը 700-ից մինչև 2200-
ն, ու ս տի ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը նույն պես պետք է կա տար վի այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում։ 

Օ րեն քը թույլ է տա լիս ժա մը 2200-ից մինչև 700-ն քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րել այն 
դեպ քե րում, ե րբ դրա հե տաձ գու մը ող ջամ տո րեն կա րող է հան գեց նել տվյալ քնն չա կան գոր-
ծո ղու թյան ար դյուն քում ա կն կալ վող ա պա ցույ ցի կորս տի կամ վնաս ման։ Նման ի րա վի ճա կում 
հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լը նույն պես կա րող է կա տար վել ժա մը 2200-ից մինչև 700-ն։ 

Օ րեն քով նա խա տես ված չէ ոչ աշ խա տան քային կամ տոն օ րերն ան ձին հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լու որ ևէ օ րենսդ րա կան ար գելք։ 

5.5. Հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար-
գե րը։ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս օ րենք նե րը սահ մա նում են այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար-
գեր և ըն թա ցա կար գեր: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.05.2016 թ. ՍԴՈ-1271 ո րոշ մամբ նշել է.
«ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի փո փո խու թյուն նե րով ամ-

րագրվել է նոր դրույթ` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծը, ո րն օ րենսդ րին ու ղ ղա կի ո րեն 
պար տա վո րեց նում է հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս սահ մա-
նել այն պի սի կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն 
այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը»։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հիմ ա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թա ցա-
կար գե րի և կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ սահ մա նել է ո րո շա կի պա հանջ ներ։ Այդ ըն թա ցա կար-
գե րը պետք է ոչ թե մի այն սահ ման ված լի նեն, այլև դրանք պետք է լի նեն հա մա չափ, ո րո շա կի 
և ար դյու նա վետ։ Այս պես՝ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված են ա զա տու թյու նից զրկ ված ան-
ձանց ի րա վունք նե րը՝ ա զա տու թյու նից զրկ վե լու պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու 
ի րա վուն քը, իր ը նտ րած ան ձին իր գտն վե լու վայ րի մա սին տե ղե կաց նե լու ի րա վուն քը և այլն։ 
Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րը պետք է ա պա հով վեն ա զա տու թյու նից զր կե-
լու բո լոր ի րա վի ճակ նե րում, այդ թվում՝ ան ձին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու դեպ քում։ 

ՀՀ քր. դատ. օ ր.-ու մ հար կադ րա բար ներ կա յաց վա ծի՝ որ պես ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձի, ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ նորմ սահ ման ված չէ, սա կայն այդ ո լոր տում ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վունք նե րը գոր ծում են ան մի ջա կա-
նո րեն։ 

Հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձի ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նպա տա կով, օ րեն քի 
ա նա լո գի այի կար գով, կա րող են mutatis mutandis կի րառ վել նաև հան ցանք կա տա րած լի նե լու 
ան մի ջա կա նո րեն ծա գած հիմ ա վոր կաս կա ծի հիմ քով ձեր բա կալ ված ան ձի ի րա վունք նե րը և 
դրանց ի րա կա նաց ման պայ ման ներն ու ե րաշ խիք նե րը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 110-րդ հոդ ված)։ 
Հա կա ռակ դեպ քում կա րող է ստեղծ վել հա կա սահ մա նադ րա կան ի րա վի ճակ։

5.6. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու բո ղո քար կու մը
5.6.1. Բո ղո քարկ ման օբյեկտ նե րը։ Օ րեն քով՝ որ պես դա տա կան վի ճարկ ման օբյեկտ նա-
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խա տես ված է մի այն հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շու մը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
299-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կետ), ո րն ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լու ի րա վա բա նա կան 
ա կտն է (դա տա վա րա կան հիմ քը)։ Բայց հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ըն թաց քում կա րող 
են կա տար վել տա րաբ նույթ գոր ծո ղու թյուն ներ և ան գոր ծու թյուն, ո րոնք նույն պես մի ջամ տում 
են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ան ձանց ի րա վունք նե րին (մի ջամ տող ակ տեր)։ Օ րի նակ՝ 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ժամ կետ նե րը սխալ հաշ վար կե լը, ան ձին ան հա պաղ ա զա տե-
լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում ան գոր ծու թյուն դրս ևո րե լը, վա րու թային գոր ծո ղու թյան 
կա տա րու մը ձգձ գե լը։ Ո ւս տի հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձը, որ պես ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձ, պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա դա տա կան կար գով վի ճար կե լու մի ջամ տող 
ցան կա ցած ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը։ Այս ի րա վուն քը ճա նաչ ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
27-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում՝ ան ձնա կան ա զա տու թյու նից զրկ ված յու րա քան չյուր ոք ի րա-
վունք ու նի վի ճար կե լու ի րեն ա զա տու թյու նից զր կե լու ի րա վա չա փու թյու նը։ 

Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ օ րեն քով դա տա կան բո ղո քարկ ման են թա կա է ոչ թե 
ան ձին ձեր բա կա լե լու մա սին ո րո շու մը, այլ ձեր բա կա լում՝ ը նդ հան րա պես։ Նման օ րենսդ րա-
կան ձևա կեր պու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վի ճար կել ձեր բա կալ ման ո լոր տի ցան կա ցած 
մի ջամ տող ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը։ 

Այս պի սով՝ հար կադ րա բար ներ կա յաց ված ան ձը դա տա րա նում կա րող է վի ճար կել ոչ մի-
այն հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շու մը, այլ նաև այդ ըն թաց քում կա տար ված 
ցան կա ցած մի ջամ տող ա կտ։

5.6.2. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րոշ ման բո ղո քար կու մը։ Վա րույ թից հե-
ռաց նե լու մա սին քն նի չի ո րո շու մը դա տա րան կա րող է բո ղո քարկ վել տասն հին գօ րյա ժամ կե-
տում: Այդ ժամ կե տի սկիզբն է` 1) ի րա վա սու դա տա խա զին ու ղղ ված բո ղո քի մերժ ման ո րո շու-
մը կամ բա վա րա րու մից տար բեր վող պա տաս խա նը ստա նա լու օ րը 2) բո ղոք ներ կա յաց նե-
լուց հե տո՝ տասն հին գօ րյա ժամ կե տը լրա նա լու օ րը, ե թե բո ղո քի վե րա բե րյալ պա տաս խան չի 
ստաց վել (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 300-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս):

ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նում հա տուկ վե րա նայ ման են թա կա ե ն՝ 1) հար կադ րա բար ներ-
կա յաց նե լու մա սին քն նի չի (մինչ դա տա կան ակ տի) ո րոշ ման վի ճարկ ման բո ղո քը մեր ժե լու 
մա սին ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շու մը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 389-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 4-րդ կետ) 2) դա տա րան հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի ո րո շու մը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 389-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կետ): 

5.6.3. Հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ըն թաց քում մի ջամ տող ակ տե րի բո ղո քար կու-
մը։ Վե րը աս վա ծից պարզ դար ձավ, որ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 299-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում 
ու ղիղ նա խա տես ված չէ հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու ըն թաց քում կա տար ված այլ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն, մյուս 
կող մից՝ պարզ է, որ ան ձի նման հնա րա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է սահ մա նադ րո րեն, ու ս տի 
պետք է պար զել, թե դա տա վա րա կան ի ն՞չ ճա նա պար հով պետք է ա պա հով վի սահ մա նադ րա-
կան այդ հնա րա վո րու թյան ի րա ցու մը։ 

Այդ ակ տե րը դա տա րա նում վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյունն ան ձին կա րող է տր վել ստորև 
նշ ված ճա նա պարհ նե րից որ ևէ մե կով։ 

Ա ռա ջին՝ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 299-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տում գոր ծած ված « վա-
րույթն ի րա կա նաց նող մար մին հար կադ րա բար ներ կա յաց նե լու մա սին ո րո շում» ձևա կեր պու-
մը տա րա ծա կան մեկ նա բա նե լով, ո րի բո վան դա կու թյան մեջ կնե րառ վի նաև հար կադ րա բար 
ներ կա յաց նե լու ըն թաց քում կա տար ված այլ մի ջամ տող ակ տե րը (1), կամ այդ նորմ ա նա լո գի-
այի կար գով մի ջամ տող այլ ակ տե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով (2)։ 
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Երկ րորդ՝ ան ձին մի ջամ տող ակ տե րը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն է տր վել ՀՀ քր. 
դատ. օր.-ի 299-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով։ Դա հնա րա վոր է այն ի րա վի-
ճա կում, ե թե մի ջամ տող ակ տե րի վի ճար կու մը դա տաքն նու թյան ըն թաց քում ան հնար է լի նե լու 
կամ բո ղո քար կո ղին ա կն հայ տո րեն զր կե լու է իր ի րա վա չափ շա հերն ար դյու նա վետ պաշտ-
պա նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: Այս ճա նա պար հով գնա լու դեպ քում բո ղո քար կո ղի 
վրա դր վում է լրա ցու ցիչ բեռ հիմ ա վո րե լու, որ դա տաքն նու թյան ըն թաց քում տվյալ ակ տի 
վի ճար կում ան հնար է լի նե լու կամ ի րեն ա կն հայ տո րեն զր կե լու է իր ի րա վա չափ շա հերն ար-
դյու նա վետ պաշտ պա նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից։ Այս ա ռու մով, մար դու ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից ա ռա վել ըն դու նե լի է ա ռա ջին տար բե րա կը։ 

Դա տա կան նիս տին կամ իր հա մար պար տա դիր վա րու թային գոր ծո ղու թյան կա տար մա-
նը չներ կա յա նա լու (ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց խու սա փե լը) դեպ քում 
կա րող է կի րառ վել եր կու սանկ ցի ա։ Նախ՝ ո րո շում է կա յաց վում ան ձին հար կադ րա բար ներ-
կա յաց նե լու մա սին, ի սկ ե թե ան ձը կր կին չի կա տա րում ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը, 
ա պա քն նարկ վում է նաև վա րույ թից հե ռաց նե լու սանկ ցի այի կի րառ ման հար ցը։ 

Annotation. The author considers one of the procedural sanctions enshrined in the new Criminal Procedure Code 
of the Republic of Armenia (effective 01.07.2022) - compulsory submission to the state body carrying out the proceedings

The author subjects Article 145 of the RA Code of Criminal Procedure to a scientific and practical analysis based on 
a formal dogmatic methodology. The article comments on the differences between forced representation and detention of 
a person, the basis and purpose of forced representation, the procedural procedure, as well as the possibility of appeal.

Аннотация. Автор рассматривает одну из процессуальных санкций, закрепленных в новом Уголовно-
процессуальном кодексе РА (вступает в силу 01.07.2022 г.), а именно принудительное представление в орган, 
осуществляющий производство.

Автор подвергает статью 145 Уголовно-процессуального кодекса РА научно-практическому анализу на 
основе формально-догматической методологии. В статье комментируются различия между принудительным 
представлением и задержанием лица, основания и цель принудительного представления, процессуальный порядок, 
а также возможности обжалования.

 

 Բա նա լի բա ռեր - ա զա տու թյուն, ա զա տու թյու նից զր կել, ձեր բա կա լում, վա րու թային գոր ծո ղու թյուն, հար-
կադրանք, դա տա կան բո ղո քար կում։

Keywords: freedom, deprivation of liberty, detention, coercion, judicial appeal
Ключевые слова: свобода, лишение свободы, задержание, принуждение, судебное обжалование.
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ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ վաս տա կա վոր ի րա վա-
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 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 21.06.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 21.06.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել ՀՀ 
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EFFECTIVENESS OF CIVIL LEGAL COERCION MEASURES ENSURING 
THE FULFILLMENT OF THE OBLIGATIONS OF THE SUBJECTS OF 

CUSTOMS LAW

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

 
Ար տա քին տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան 

շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով մաք սային կար գա վո րում ա պա հո վե լու հա մար մշակ-
վել են մաք սա տուր քե րի վճար ման պար տա վո րու թյուն ներն ա պա հո վող մաք սային գոր ծու-
նե ու թյան այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոնց գործ նա կան կի րա ռու մը կա րող է ա պա հով վել պե տա-
կան հար կադ րան քի ու ժով, չնա յած վեր ջին ներս ար տա քուստ այդ պի սի բնույթ չեն կրում և 
օ րենսդրու թյամբ ամ րագր ված են որ պես մաք սա տուր քե րի վճար ման պար տա վո րու թյան կա-
տա րում ա պա հո վող գոր ծու նե ու թյան ձևեր: Մաք սային գոր ծու նե ու թյան այս ու ղ ղու թյուն նե րը 
դրս ևոր վում են. 

ա) « մաք սային տա րան ցում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման,
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բ) մաք սա տուր քե րի վճար ման ժամ կետ նե րի փո փո խու թյան,
գ) ապ րանք նե րի նկատ մամբ « մաք սային տա րած քում ապ րանք նե րի վե րամ շա կում» մաք-

սային ըն թա ցա կար գի սահ ման ման,
դ) ապ րանք նե րի բաց թող ման ժա մա նակ:
 Մաք սա տուր քե րի վճար ման ա պա հո վում չի տրա մադր վում`
1) ե թե վճար ման են թա կա մաք սա տուր քե րի տո կոս նե րի գու մա րի չա փը չի գե րա զան ցում 

500 (հինգ հա րյուր) եվ րոյին հա մար ժեք գու մա րը` հաշ վարկ ված Մաք սային մի ու թյան մաք-
սա տուր քե րը, ո րոնք են թա կա են վճար ման օ րենսդ րու թյան սահ ման ված մաք սային հայ տա-
րա րագ րի մուտ քագր ման օր վա նից, ի սկ ե թե մաք սային հայ տա րա րա գիր չի ներ կա յաց վում` 
ա պա հո վում չտ րա մադ րե լու մա սին ո րոշ ման ըն դուն ման օր վա նից՝ գոր ծող ար ժույթ նե րի փո-
խար ժեք նե րով:

 Մաք սա տուր քե րի վճա րու մը ա պա հո վում է վճա րո ղը, ի սկ « մաք սային տա րան ցում» մաք-
սային ըն թա ցա կար գի հա մա ձայն` ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման դեպ քում` նաև վճա րո ղի 
փո խա րեն այլ ան ձը, ե թե վեր ջինս այդ ապ րանք նե րի տի րա պետ ման օգ տա գործ ման կամ 
տնօ րին ման ի րա վունքն ու նի, ո րոնց հա մար ի րա կա նաց վում է մաք սա տուր քե րի վճար ման 
ա պա հո վում: 

Որ պես կա նոն, մաք սա տուր քե րի վճար ման ա պա հո վու մը տրա մադր վում է այն մաք սային 
մարմ ին, ո րն ի րա կա նաց նում է ապ րանք նե րի բաց թո ղու մը: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քում ամ րագր ված մաք սա տուր-
քե րի վճար ման ա պա հով ման մի ջոց ներն ու նեն ե լա կե տային նշա նա կու թյուն: Պա տա հա կան 
չէ, որ ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քում վեր ջին ներս ամ րագր ված են ան փո-
փոխ1:

 Ներ կա յումս մաք սա տուր քե րի վճա րում ա պա հով վում է` 
ա) դրա մա կան մի ջոց նե րով (դ րա մա կան գու մար նե րով),
բ) բան կային ե րաշ խի քով,
գ) ե րաշ խա վո րու թյամբ,
դ) գույ քի գրա վով:
Օ րենսդ րու թյու նը գոր ծա րար շր ջան նե րին ի րա վունք է տա լիս ը նտ րե լու նշ ված` մաք սա-

տուր քե րի վճար ման ա պա հով ման մի ջոց նե րից ցան կա ցա ծը:
Վ ճա րո ղը մաք սա տուր քե րի վճար ման պար տա վո րու թյան կա տա րու մը պետք է ա պա հով-

վի պար տա վո րու թյան գոր ծո ղու թյան ամ բողջ ժամ կե տի ըն թաց քում ա նընդ մեջ: Մաք սա տուր-
քե րի վճար ման` տրա մադր վող ա պա հով ման գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը պետք է բա վա րար լի նի 
տվյալ մաք սային մարմ ի ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման մա սին պա հան-
ջը մաք սային մար մին ժա մա նա կին ու ղար կե լու հա մար:

Անդ րա դառ նա լով գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ դրա մա կան մի ջոց նե րի ներդ րու մը (գ րավ)` 
որ պես մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման մի ջո ցի ի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը 
նկա տենք, որ վեր ջի նիս վեր լու ծու թյուն նե րը ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի 
105-րդ հոդ վա ծից են: Գործ նա կա նում մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հո վան դրա մա կան մի-
ջոց նե րը մուտ քագր վում են որ պես մի աս նա կան հա շիվ: Ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ի րենց 
ան ձնա կան օգ տա գործ ման հա մար տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի հա մար դրա մա կան մի ջոց-
նե րը` որ պես մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման մի ջոց, կա րող են մուտ քագր վել հան րա-

1 Տե՛ս մանրամասն, Таможенный кодекс таможенного союза, օրենսգրքի 86 և ՀՀ «Մաքսային կարգավորման 
մասին» օրենքի 104-րդ հոդվածները: 
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պե տու թյան հա մա պա տաս խան գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին: 
Օ րեն քը մաք սային մարմ ին ի րա վունք է վե րա պա հում պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար-

ման դեպ քում, մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման մի ջոց ներդր ված դրա մա կան մի ջոց նե-
րից, սահ ման ված կար գով գան ձել չկա տար ված պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան 
գու մար նե րը:

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի գրա վի` մուտ քի հաս տատ ման նպա տա կով դրա մա կան մի ջոց ներ 
ներդ րած ան ձին տր վում է ան դոր րա գիր, ո րի կի րառ ման ձևը և կար գը սահ ման վում է վե րա-
դաս մաք սային մար մի նը: Ան դոր րա գիրն այլ ան ձի չի կա րող փո խանց վել: Գործ նա կա նում 
ան դոր րագ րի կորս տի դեպ քում այն տրա մադ րած մաք սային մար մի նը դրա մա կան մի ջոց ներ 
ներդ րած ան ձի դի մու մի հի ման վրա տրա մադ րում է ան դոր րագ րի կրկ նօ րի նա կը:

 Մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման նպա տա կով ներդր ված, չօգ տա գործ ված կամ 
մաս նա կի օգ տա գործ ված մի ջոց ներն ան ձի դի մու մի հի ման վրա կա րող են հաշ վան ցել մաք-
սային վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վին, կամ հետ են վե րա դարձ վել հաշ վե-
տի րո ջը:

 Մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հո վա մի ջոց է բան կային ե րաշ խի քը:
 Մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման նպա տա կով մաք սային մար մին նե րը կա րող են 

ըն դու նել բան կային ե րաշ խիք ներ, ո րոնք տրա մադ րում են բան կե րը, վար կային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը կամ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը2:

 Բան կային ե րաշ խի քի տրա մադր ման, ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, ե րաշ խա վո րի պար-
տա վո րու թյուն նե րի և բան կային ե րաշ խի քի դա դա րեց ման հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են, որ վեր ջին ներս կար գա վո-
րում են ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով, այն պես էլ բան կային օ րենսդ րու թյամբ և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

 Կար ծում ե նք, որ բան կային ե րաշ խի քը, որ պես կա նոն, պետք է լի նի ան հետ կան չե լի: Այն 
ու նի օ րեն քով սահ ման ված մի շարք վա վե րա պայ ման ներ, ո րոնք ման րա մասն թվարկ ված են 
ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի 106-րդ հոդ. 3-րդ մա սում: Այդ պի սի վա վե րա-
պայ ման ներ են մաք սա տուր քեր վճա րո ղի պար տա վո րու թյուն նե րը, մաք սային մարմ ի կող մից 
ե րաշ խա վո րո ղից ե րաշ խա վոր ված մաք սա տուր քի գու մա րի դուրսգր ման ան վի ճե լի ի րա վուն-
քը, մաք սա տուր քի վճա րում ու շաց նե լու դեպ քում յու րա քան չյուր օ րա ցու ցային օր վա հա մար 
չվ ճար ված գու մա րի 0.15 տո կո սի չա փով տույժ վճա րե լու ե րաշ խա վո րո ղի պար տա վո րու թյու-
նը, բան կային ե րաշ խի քի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը, բան կային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
լի ցեն զի այի հա մա րը:

Տ րա մադր ված բան կային ե րաշ խի քի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը չի կա րող գե րա զան ցել 36 
ա մի սը և պետք է բա վա րար լի նի բան կային ե րաշ խի քով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե-
րը չկա տա րե լու դեպ քում մաք սային մարմ ի կող մից ե րաշ խա վո րո ղին բան կային ե րաշ խի քի 
մա սով պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար:

 Բան կային ե րաշ խի քը ստա նա լու օր վա նից ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում մաք-
սային մար մինն պար տա վոր է ու սում ա սի րել և բան կային ե րաշ խիքն ըն դու նե լու դեպ քում 
մաք սա տուր քեր վճա րո ղին տրա մադ րել վճար ման ան դոր րա գիր: 

Օ րեն քում ամ րագր ված են նաև բան կային ե րաշ խի քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րը: 
Ե րաշ խի քը կա րող է մերժ վել, ե թե ա պա հով վող մաք սա տուր քի ը նդ հա նուր գու մա րը չի բա-

2 Տե՛ս ման րա մասն, Բար սե ղյան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք (ա ռա ջին 
մաս), Ե ՊՀ, 2000, էջ 472-473:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

85

վա րա րում հայ տա րա րա տու ի կող մից վճար ման են թա կա մաք սա տուր քե րի գու մա րի վար ման 
հա մար, կամ բան կային ե րաշ խի քի ժամ կե տը պա կաս է հայ տա րա րա տու ի կող մից մաք սա-
տուր քի, պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կե տից, ի նչ պես նաև այլ դեպ քե րում:

 Մերժ ման ո րո շում ըն դուն վում է հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ մաք սային մար մին-
նե րին վե րա պահ ված` հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում:

 Բան կային ե րաշ խի քի ըն դու նու մը մեր ժե լու դեպ քում, մաք սային մար մի նը պար տա վոր է 
սահ ման ված ժամ կե տում, տե ղե կաց նել դրա մա սին բան կային ե րաշ խիք տրա մադ րած ան ձին` 
նշե լով այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք մերժ ման հա մար հիմք են դար ձել:

 Մաք սա տուր քե րի վճա րում ա պա հո վող հա ջորդ մի ջո ցը քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու-
թյու նից փո խա ռած ե րաշ խա վո րու թյունն է:

 Գոր ծող մաք սային օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ ե րաշ խա վո րու թյու նը ձևա կեր պի 
մաք սային մարմ ի և ե րաշ խա վո րի միջև կնք վող ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով: Ե րաշ-
խա վո րու թյան տրա մադր ման, ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, ե րաշ խա վո րի պար տա վո րու-
թյուն նե րի և ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի դա դա րեց ման հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը դուրս են մաք սային ի րա վա կան կար գա վո րում ե րից:

 Մաք սա տուր քե րի վճար ման ե րաշ խա վո րու թյու նից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
գործ նա կա նում վե ճե րի և տա րա ձայ նու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում բա ցա ռա պես պետք 
է լուծ վեն հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով:

 Պար զեց ման նպա տա կով ը նդ գծենք, որ մաք սա տուր քեր վճա րե լու ա պա հո վու մը ե րաշ-
խա վո րու թյան մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լու դեպ քում ե րաշ խա վո րը պար տա վոր է մաք սային 
մարմ ին ներ կա յաց նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով իր կող-
մից ստո րագր ված կամ կնք ված ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 2 օ րի նակ և մաք սա տուր-
քեր վճա րո ղի հա մա ձայ նու թյու նը` ե րաշ խա վո րի կող մից մաք սա տուր քե րի վճար ման ե րաշ-
խա վոր ման վե րա բե րյալ: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գի րը պետք է հա մա պա տաս խա նի քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փա նիշ նե րին և պետք է պա րու նա կի ե րաշ խա վո րու թյամբ 
ա պա հով ված պար տա վո րու թյան գու մա րը, մաք սա տուր քեր վճա րո ղի և ե րաշ խա վո րի հա մա-
պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև նշում եր ե րաշ խա վո րու-
թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի վե րա բե րյալ:

Օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է, որ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը չի կա րող գե րա զան ցել եր կու տա րին:

 Մաք սային մար մի նը ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու ա ռա ջար կը պար տա վոր է 
ու սում ա սի րել փաս տաթղ թե րը մաք սային մար մին ներ կա յաց նե լու օր վա նից սկ սած 5 աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու դեպ քում մաք սային մար մի նը մաք սա տուր քեր 
վճա րո ղին է տրա մադ րի ան դոր րա գիր` ե րաշ խա վո րու թյամբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյան 
գու մա րի չա փով: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել, ե թե` 
ա) ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գի րը չի հա մա պա տաս խա նում օ րեն քով սահ ման ված 

չա փա նիշ նե րին,
բ) ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով ա պա հով վող գու մա րը փոքր է վճար ման են թա կա 

մաք սա տուր քե րի գու մա րից,
գ) ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տը կարճ է մաք սա տուր քի գծով պար տա վո-

րու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կե տից: 
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Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը մեր ժե լու դեպ քում մաք սային մար մի նը սահ-
ման ված ժամ կե տում տե ղե կաց նում է դրա մա սին ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիրն ա ռա-
ջար կած ան ձին` նշե լով մերժ ման հիմ քե րը:

 Մաք սա տուր քե րի վճա րումն ա պա հո վող մի ջոց նե րի հա մա կար գում ի րա վա կան կար-
գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պետք է սահ մա նա զա տել գույ քի գրա վը, ո րի 
ի րա վա կան հիմ քում մաք սային մարմ ի և մաք սա տուր քեր վճա րո ղի միջև կնք վող պայ մա նա-
գիրն է: Որ պես ա ռանձ նա հատ կու թյուն նշենք, որ մաք սային տա րանց ման ըն թա ցա կար գով 
ապ րանք նե րի փո խադր ման հա մար գույ քի գրա վի մի ջո ցով մաք սա տուր քի վճար ման ա պա-
հո վու մը կա րող է ներ կա յաց նել նաև գրա վի ա ռար կա ապ րանք նե րի տի րա պետ ման, օգ տա-
գործ ման կամ տնօ րին ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից:

 Գույ քի գրա վի պայ մա նագ րից բխող բո լոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում 
են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ, մաք սային մի ու թյան օ րենսգր քով և ՀՀ « Մաք սային 
կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի դրույթ նե րով: Մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման նպա-
տակ նե րով, կա րող է գրա վադր վել հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան հա-
մա պա տաս խան գրա վի ա ռար կա գույ քը բա ցա ռու թյամբ`

1) ՀՀ սահ ման նե րից դուրս գտն վող գույ քի,
2) գրա վադր ված գույ քի,
3) կեն դա նի նե րի և ա րագ փչա ցող ապ րանք նե րի,
4) կազ մա կեր պու թյուն նե րի,
5) գույ քային ի րա վունք նե րի,
6) ար ժեթղ թե րի,
7) շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող ապ րանք նե րի գրա վի,
8) ար տադ րան քի և ար տադ րա կան այն թա փոն նե րի, ո րոնց ա զատ ի րա ցու մը հան րա պե-

տու թյան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն ար գել վում է, ի նչ պես նաև
9) այն գույ քի, ո րի վրա բռ նա գան ձու մը ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն, կա տար վում է բա-

ցա ռա պես դա տա րա նի ո րոշ մամբ:
 Գործ նա կա նում գրա վի ա ռար կան գրա վի պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում պետք 

է գտն վի հան րա պե տու թյան տա րած քում: Վեր ջի նիս շու կա յա կան ար ժե քը ո րո շե լու հա մար 
ի րա կա նաց վում է գրա վի ա ռար կայի գնա հա տում:

 Գույ քի գրա վով մաք սա տուր քի վճա րում ա պա հո վե լու նպա տա կով ան ձը մաք սային մար-
մին ներ կա յաց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով գույ քի 
գրա վի պայ մա նագ րի եր կու օ րի նակ` ստո րագր ված և կնք ված, ի նչ պես նաև գրա վի ա ռար-
կայի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, դրա շու կա յա կան ար ժե քը հաս տա տող փաս-
տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը կամ նո տա րա կան վա վե րաց մամբ պատ ճեն նե րը:

 Գույ քի գրա վի պայ մա նագ րում պետք է նե րառ ված լի նեն հետ ևյալ պայ ման նե րը` 
ա) չի թույ լատր վում գրա վադր ված գույ քը գրավ դնել,
բ) ան ձը, ա ռանց մաք սային մարմ ի հա մա ձայ նու թյան, ի րա վունք չու նի տնօ րի նե լու գրա-

վի ա ռար կան,
գ) գրա վա տուն իր մի ջոց նե րով պար տա վոր է ա պա հո վագ րել գրա վի ա ռար կան,
դ) գրա վի ա ռար կայի գնա հա տու մը գրա վա տուն կա տա րում է իր հաշ վին, 
ե) գրա վի ա ռար կան փո խա րի նե լը հա մար ժեք այլ գույ քով թույ լատր վում է մի այն մաք-

սային մարմ ի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ:
 Մաք սային մարմ ի գույ քի գրա վի պայ մա նա գիր կն քե լու մա սին ա ռա ջարկն ու սում ա սիր-

վում է ա ռա վե լա գույ նը 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:
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 Գույ քի գրա վի պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել, ե թե գրա վի ա ռար կայի շու կա յա կան ար-
ժե քը գե րա զան ցում է մաք սա տուր քի վճար ման ա պա հով ման ան հրա ժեշտ չափն ա վե լի քան 
20 %-ով:

Գ րա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գանձ ման տա րած ման դեպ քում ի րաց ման ծախ սե րը փոխ-
հա տուց վում են գրա վի ա ռար կայի ի րա ցու մից ստաց ված դրա մա կան մի ջոց նե րի հաշ վին, ի սկ 
դրանց ոչ բա վա րար լի նե լու դեպ քում գրա վա տու ի հաշ վին:

 Գույ քի գրա վի պայ մա նագ րի կն քու մը մաք սային մար մի նը կա րող է մեր ժել, ե թե պայ մա-
նա գի րը չի հա մա պա տաս խա նում օ րենսդ րու թյա նը, օ րի նակ, ա պա հով վող գու մա րը փոքր է 
վճար ման են թա կա մաք սա տուր քե րի գու մա րից կամ գրա վի պայ մա նագ րի ժամ կե տը կարճ է 
մաք սա տուր քի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կե տից:

 Գույ քի գրա վի պայ մա նագ րի կնք ման և գրա վադր ված գույ քի վրա բռ նա գան ձու մը տա րա-
ծե լու հետ կապ ված բո լոր ծախ սե րը կրում է գրա վա տուն:

 Գոր ծող մի ջազ գային և ներ պե տա կան մաք սային կար գա վոր ման օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված են նաև չվ ճար ված մաք սա տուր քե րի բռ նա գանձ ման կար գը: Այն ի րա կա նաց վում է 
վճա րո ղի մի ջոց նե րի կամ այն ապ րանք նե րի ար ժե քի հաշ վին, ո րոնց հա մար մաք սա տուր քեր 
չեն վճար վել:

Բռ նա գանձ ման մի ջոց ներ կի րա ռե լուց ա ռաջ մաք սային մար մի նը մաք սա տուր քեր վճա րո-
ղին ներ կա յաց նում է բռ նա գանձ ման ծա նու ցում, որ տեղ նշ վում են` 

ա) մաք սային վճար նե րի հաշ վարկ ման հիմ քը,
բ) մաք սա տուր քի տե սա կը, դրույ քա չա փը, գու մա րը, վճար ման ժամ կե տը,
գ) տո կոս նե րի տույ ժե րի տե սա կը, չա փը, գու մա րը, վճար ման ժամ կե տը,
դ) վճար ման ժամ կե տի ու շաց ման հա մար ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված պա տաս-

խա նատ վու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն:
 Մաք սային մար մի նը ծա նու ցու մը ու ղար կե լուց հե տո՝ եր կու ա մս վա ըն թաց քում, հայ տա-

րա րա տու ի կամ հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձի կող մից մաք սա տուր քե րի 
տույ ժե րի վճար ման պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում, մաք սային մար մին նե րի կող-
մից դրանց բռ նա գան ձու մը ի րա կա նաց վում է դա տա կան կար գով:

 Մաք սա տուր քի բռ նա գան ձում չի ի րա կա նաց վում, ե թե մաք սա տուր քի կա տար ման մա սին 
պա հանջ ներ չեն ներ կա յաց վել դրանց վճար ման ժամ կե տը լրա նա լու օր վա նից` 1-ին ապ րանք-
նե րի բաց թող նու մից հե տո մաք սային հս կո ղու թյան ժա մա նակ մաք սա տուր քեր չվ ճա րե լու 
փաս տը հայտ նա բե րե լու օր վա նից սկ սած` ե րեք տար վա ըն թաց քում:

 Պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րի հա մա կար գում մաք սա տուր քե րի ժա մա նա կին մուտ-
քագր ման պե տա կան գե րա կա շա հը ա պա հո վե լու նպա տա կով մաք սային և քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րում ա պա հո վող մի ջոց նե րի մի աս նա կա-
նա ցու մը (ու նի ֆի կա ցի ան) ը ստ է ու թյան կա տար վել է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ա ռանց-
քը կազ մող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան սահ ման նե րի 
խախտ մա նը, ի նչ պի սիք են սե փա կա նա տի րոջ՝ իր հայե ցո ղու թյամբ գույ քը տի րա պե տե լու, օգ-
տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վուն քը (ՀՀ սահ մա նադ րու թյուն, հոդ. 60): Խոս քը վե րա բե րում 
է մաք սային օ րենսդ րու թյամբ « մաք սային պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման դեպ քում» 
սե փա կա նա տի րոջ կող մից պայ մա նագ րով ը նտ րած պար տա վո րու թյան կա տա րու մը ա պա-
հո վող մի ջոց նե րի (բան կում ու նե ցած դրա մա կան մի ջոց նե րի, գրա վի, ե րաշ խի քի, ե րաշ խա վո-
րու թյան) մի ջոց նե րի բռ նա գանձ մա նը:

 Գոր ծող մաք սային օ րենսդ րու թյամբ մաք սային մար մին նե րի պայ մա նագ րե րից բխող 
պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման դեպ քե րում բռ նա գանձ ման ի րա վունք վե րա պա հե լը, 
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ո րով փոխ վում է սե փա կա նա տե րը, հա կա սում է ար դա րա դա տու թյան որ պես դա տա կան իշ-
խա նու թյան բա ցա ռիկ գոր ծա ռույ թի սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քին, ստ վե րում դա տա կան իշ-
խա նու թյան տե ղը և դե րը պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում: 

Օ րենսդ րու թյան հա մե մա տա կան-ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և բա ցա հայ տում ե րը 
հու շում են վե րա նայել ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վուն քից կա տար ված փո խա ռու թյուն նե րը:

 Ժա մա նա կա կից մաք սային ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ մաք սային օ րենսդ րու թյան խախ-
տում ե րի հա մար սահ ման վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի և դրանց տե սակ նե րի 
ի րա վա կան կար գա վոր ման հիմ ախն դիր նե րը բա վա րար լուծ ված չեն: Խոս քը հատ կա պես 
մաք սավ ճար նե րի սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվ ճա րե լու շուրջ ծա գող պար տա վո րու թյուն նե-
րի կար գա վոր ման մա սին է:

 Մաք սային ի րա վա կան գրա կա նու թյան մեջ, ի նչ պես նաև մաք սային գոր ծը կար գա վո րող 
օ րենսդ րու թյամբ հս տա կեց ված չեն հար կադ րան քի այն մի ջոց նե րը, ո րոնց գործ նա կան կի-
րառ մամբ հնա րա վոր է ա պա հո վել մաք սա տուր քե րի հա վա քագ րու մը: 

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում են` որ պես կա նոն, մաք սա տուր քե րի սահ մա նու մը և 
գան ձու մը՝ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով, ի րա կա նաց վում է ի րա վա հա րա բե րու թյան 
սուբյեկտ նե րի կող մից հայ տա րա րագ րե րի լրաց ման և ըն թա ցա կար գի ը նտ րու թյան ըն թաց-
քում, ի նչ պես նաև ա ռան ձին դեպ քե րում, ե րբ ապ րանք նե րը դուրս են բեր վում մաք սային սահ-
մա նից:

 Գործ նա կա նում շատ հա ճախ մաք սա տուր քե րի վճար ման պար տա վո րու թյուն նե րը կա-
տար վում են թե րու թյուն նե րով, ոչ լրիվ վճար նե րով:

Ն ման խախ տում ե րի վե րաց ման նպա տա կով, այ սօր ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման 
մա սին» օ րեն քի 113 և 114-րդ հոդ ված նե րում, ըն դա մե նը թռու ցիկ են ամ րագր ված մաք սային 
« տույ ժի» և « գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու» մա կե րե սային բնու թագ րե րը: Դրանք, որ պես մաք-
սավ ճա րի վճա րում ա պա հո վող հար կադ րան քի մի ջոց ներ, բա վա րար չեն, քա նի որ կապ ված 
գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րի հետ ամ բող ջո վին չեն ար տա ցո լում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված գույ քային տու ժան քի ( տու գանք, տույժ) ներ գոր ծու թյան մի ջոց-
նե րի կի րառ ման կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Մի կողմ թող նե լով մաս նա վոր և հան րային ի րա վուն քի ճյու ղե րի կող մից հատ կա պես 
տնտե սա կան օ րենսդ րու թյան խախ տում ե րի հա մար կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի-
ջոց նե րը` նշենք, որ « տույ ժը» որ պես ի րա վա կան մի աս նա կան կա տե գո րի ա ու ներ գոր ծու թյուն 
(պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց), խս տո րեն կի րա ռե լի է ի րա վուն քի մի շարք ճյու ղե րում ( քա-
ղա քա ցի ա կան, վար չա կան, ֆի նան սա կան, հար կային, մաք սային և այլ): 

Որ պես պա տաս խա նատ վու թյան հա մընդ հա նուր մի ջոց, մաք սային ի րա վուն քում նույն պես 
ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել և օ րենսդ րա կան ձևա կեր պում ե րի մի ջո ցով կի րա ռե լի դարձ նել 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան տու ժան քի մո դե լը, լայ նո րեն կի րա ռե լով ի նչ պես տու գան քը, այն-
պես էլ տույ ժը: Դրանք գործ նա կա նում կբարձ րաց նեն մաք սավ ճար նե րի ( մաք սա տուր քե րի) 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում կա տար ման պար տա վո րու թյուն3: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ գոր ծող մաք սային կար գա վոր ման մա սին օ րեն քում ամ րագր ված 
տույ ժին` որ պես մաք սավ ճար նե րի և մաք սա տուր քե րի ա պա հով ման մի ջո ցի, նկա տենք, որ 
վեր ջինս ( տույ ժը) սահ ման ված այն դրա մա կան գու մար ներն են, ո րոնք մաք սա տուրք վճա րո-

3 Տե՛ս ման րա մասն, Բար սե ղյան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք (1-ին մաս), 
Ե., Ե ՊՀ, 2000, էջ 453:
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ղը պար տա վոր է վճա րել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված ժամ կետ նե րում մաք սա տուր քը չվ ճա րե լու կամ ոչ ամ բող ջու թյամբ վճա րե լու դեպ քում:

 Մաք սա տուր քի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կետ նե րից ու շաց նե լու դեպ քում, ժամ կե տանց 
յու րա քան չուր օր վա հա մար վճա րո ղից գանձ վում է տույժ՝ ժա մա նա կին չվ ճար ված մաք սա-
տուր քի գու մա րի 0.15 տո կո սի չա փով, բայց ոչ ա վե լի, քան 365 օր վա հա մար: Բա ցա ռու թյուն 
են կազ մում Մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քով, ի նչ պես նաև ի րա վա պայ մա նագ րային բա զան 
կազ մող պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված այն դեպ քե րը, ե րբ հայ տա րա րա տու ին կամ նրա 
կող մից լի ա զոր ված ան ձին թույ լատր վել է մաք սա տուր քի վճար ման հե տաձ գում: 

Ինչ վե րա բե րում է որ պես մաք սավ ճա րի վճա րում ա պա հո վող ի րա վա կան մի ջո ցի « գույ-
քի վրա ար գե լանք դնե լու» հաս կա ցու թյա նը, բո վան դա կու թյան, կի րառ ման կար գի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին, ա պա ՀՀ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քում այս մա սին 
պար զա բա նում եր չկան: Պար զա պես ը նդ գծ վում է, որ գույ քի վրա կա րող է ար գե լանք դր վել 
( հոդ. 114):

Ն կա տենք, որ ի րա վա կան գնա հատ ման տե սան կյու նից մաք սային պար տա վո րու թյան 
կա տա րում ա պա հո վե լու նպա տա կով գույ քի ար գե լան քը ապ րանք տե ղա փո խո ղի, ի նչ պես 
նաև դրա սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ե րի նպա տա կով մաք սային 
մարմ ի ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն է: Որ պես կա նոն, գույ քի ար գե լան քը կի րառ վում է 
մաք սա տուրք վճա րո ղի բան կային հա շիվն ե րում կամ դրա մարկ ղում առ կա դրա մա կան մի-
ջոց նե րի հան դեպ, ի նչ պես նաև այլ գույ քի (ապ րան քի) տնօ րին մա նը, տի րա պետ ման կամ 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քի մաք սային պար տա կա նու թյուն նե րի չա փով սահ մա նա փակ ման 
մի ջո ցով:

 Մաք սային գոր ծի ո լոր տում գույ քի ար գե լան քի կի րա ռու մը որ պես մաք սա տուր քե րի վճա-
րում ա պա հո վող մի ջոց, ը ստ է ու թյան, սե փա կա նա տի րոջ գույ քային ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փա կում է, ո րի կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը, ը նդ հուպ մինչև գույ քի ար գե լանք հաս կա-
ցու թյու նը օ րենսդ րա կան սահ մա նում չու նի: Գույ քի ար գե լան քի կի րա ռու մը մաք սային գոր ծի 
կար գա վոր ման ո լոր տում, ը ստ է ու թյան, պետք է հա ջոր դի մաք սային մարմ ի ի րա կա նաց-
րած վար չա րա րու թյան ըն թաց քում ցան կա լի ար դյուն քի բա ցա կա յու թյան, ե րբ ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րը բա վա րար հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ մաք սա տուրք վճա րո ղը կա րող է 
թաքց նել, փչաց նել կամ սպա ռել մաք սային մարմ ի ըն դու նած ի րա վա կան ակ տի կա տար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ գույ քը: Այդ դեպ քում մաք սային մարմ ի ղե կա վա րը, օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով, ի րա վունք ու նի մաք սա տուրք վճա րո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու 
մա սին հանձ նա րա րա գիր հրա պա րա կել:

 Մաք սային մարմ ի կող մից գույ քի ար գե լան քը կա րող է կի րառ վել մի այն վե րահսկ վող 
մաք սային պար տա վո րու թյան կա տա րում ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ար գե լան քի են թա կա է 
մի այն այն գույ քը, ո րն ան հրա ժեշտ է մաք սային պար տա վո րու թյան կա տա րում ա պա հո վե-
լու հա մար` չվ ճար ված պար տա վո րու թյուն նե րի չա փով: Գույ քի ար գե լան քը դր վում է մաք սա-
տուրք վճա րո ղի գույ քի վրա` ան կախ այն հան գա ման քից, թե ու մ մոտ է այն գտն վում: Ար գե-
լան քը չի կա րող կի րառ վել այն գույ քի նկատ մամբ, ո րի վրա օ րեն քով բռ նա գան ձում չի կա րող 
տա րած վել, կամ ո րի պահ պան ման ժամ կե տը ար գե լանք դնե լու պա հին պա կաս է ե րեք ամ-
սից: Ար գե լան քը չի կա րող դր վել բան կե րի, վճա րա հաշ վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
ներդ րու մային ֆոն դե րի (այդ թվում` կեն սա թո շա կային հիմ ադ րամ ե րի) և ա պա հո վագ րա-
կան ( վե րաա պա հո վագ րա կան) ըն կե րու թյուն նե րի բան կային, կեն սա թո շա կային հա շիվն ե րի 
և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա:

 Գույ քի ար գե լան քի կի րառ ման ըն թա ցա կար գը գոր ծող մաք սային օ րենսդ րու թյամբ մեկ-
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նա բան ված չէ:
 Գույ քի վրա ար գե լան քը դնե լու մա սին մաք սային մարմ ի ղե կա վա րը պետք է հրա պա-

րա կի հանձ նա րա րա գիր` 2 օ րի նա կից: Ար գե լանք դնե լու մա սին հանձ նա րա րագ րում նշ վում 
են հանձ նա րա րա գիր հրա պա րա կող պաշ տո նա տար ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, պաշ տո նը, 
հանձ նա րա րագ րի տր ման տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, ար գե լանք դնող մարմ ի ան վա նու-
մը, գույ քի ար գե լանքն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա նու նը, 
մաք սա տուրք վճա րո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, կազ մա կեր պու թյան դեպ քում` լրիվ ան վա նու մը, 
չկա տար ված մաք սային պար տա վո րու թյան չա փը և ար գե լանք դնե լու ի րա վա կան հիմ քե րը: 
Ար գե լանք դնե լիս հանձ նա րա րագ րի 1 օ րի նա կը ներ կա յաց վում է մաք սա տուրք վճա րո ղին:

 Մաք սա տուրք վճա րո ղի գույ քի վրա ար գե լան քը կի րառ վում է հետ ևյալ հեր թա կա նու թյամբ.
1) բան կային հա շիվն ե րում առ կա դրա մա կան մի ջոց ներ,
2) դրա մարկ ղում առ կա կան խիկ դրա մա կան մի ջոց ներ,
3) ար գե լան քի են թա կա այլ գույք:
Յու րա քան չյուր հա ջորդ հեր թի գույ քի վրա ար գե լան քը կի րառ վում է մի այն նա խորդ հեր-

թի գույ քի վրա ար գե լան քը կի րա ռե լուց հե տո: Ա ռանց նա խորդ հեր թում ը նդ գրկ ված գույ քի 
վրա ար գե լանք կի րա ռե լու` հա ջորդ հեր թի գույ քի վրա ար գե լանք կա րող է կի րառ վել, ե թե 
ա կն հայտ է, որ նա խորդ հեր թի գույ քի ար ժե քը չի բա վա րա րում պա հանջ նե րը:

 Մաք սավ ճար վճա րո ղի գույ քի վրա ար գե լանքն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը գույ-
քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա, այն հրա պա րա կե լուց հե տո` 
ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, մաք սա տուրք վճա րո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե-
լու մա սին ըն դու նում է ո րո շում, որ տեղ նշ վում են ո րո շում ըն դու նե լու ա մի սը, ամ սա թի վը, 
վայ րը, ո րո շում ըն դու նած ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա նու նը, քնն վող հար ցը, մաք սա-
տուրք վճա րո ղի բան կային հա շիվն ե րում կամ դրա մարկ ղում առ կա դրա մա կան մի ջոց նե րի 
ար գե լանք ի րա կա նաց նե լու դեպ քում նաև ար գե լան քի են թա կա գու մա րի չա փը, ըն դուն ված 
ո րոշ ման հիմ քե րը` այն օ րենք նե րի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ, ո րոն ցով 
ո րո շում ըն դու նող ան ձը ղե կա վար վել է, քնն վող հար ցի վե րա բե րյալ եզ րա հան գու մը:

 Գույ քի բա ցա կա յու թյան, ան բա վա րա րու թյան կամ մաք սա տուրք վճա րո ղի գտն վե լու վայրն 
ան հայտ լի նե լու դեպ քում ար գե լանքն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը վե րա դաս մաք-
սային մարմ ի կող մից սահ ման ված ձևով կազ մում է հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն:

 Գույ քի վրա ար գե լանք դնե լիս այն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը յու րա քան չյուր 
դեպ քի հա մար ո րո շում է սահ մա նա փակ ման տե սակ նե րը, ծա վալ նե րը` հաշ վի առ նե լով գույ քի 
հատ կա նիշ նե րը, սե փա կա նա տի րոջ կամ տի րա պե տո ղի հա մար դրա նշա նա կու թյու նը և մաք-
սային պար տա վո րու թյան չա փը: Որ պես գույ քի ար ժեք` ըն դուն վում է գույ քի հաշ վեկշ ռային 
ար ժե քը:

 Մաք սա տուրք վճա րո ղը զգու շաց վում է, որ ար գե լան քի տակ դր ված գույ քը կամ դրա 
ա ռան ձին բա ղադ րա մա սե րը վատ նե լու, օ տա րե լու, թաքց նե լու կամ ա պօ րի նա բար մեկ ու րի-
շին հանձ նե լու դեպ քում կեն թարկ վի վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան: 

Ար գե լանք դնե լու մա սին ո րո շու մը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու 
ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար և են թա կա է կա տար ման ՀՀ ամ բողջ տա րած քում: Ար գե լանք 
դնե լու մա սին ո րոշ ման պատ ճե նը ոչ ու շ, քան այն ըն դու նե լու հա ջորդ օ րը, պատ շաճ ձևով 
ուղարկ վում է տուրք վճա րո ղին, ի նչ պես նաև այլ ան ձանց կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

 Գույ քի ար գե լանք ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը չի կա րող ար գե լել մաք սա տուրք 
վճա րո ղի ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյու նը գույ քի ար գե լան քի ի րա կա նաց մա նը:
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 Գույ քի ար գե լան քը կա րող է ի րա կա նաց վել ժա մը՝ 8.00-ից մինչև 18.00-ն:
 Գույ քի ար գե լան քի դեպ քում առ կա մաք սային պար տա վո րու թյան ոչ պա կաս, քան 20 %-ը 

մա րե լուց հե տո հար կային մարմ ի ղե կա վարն ի րա վունք ու նի հարկ վճա րո ղի հա մա պա տաս-
խան դի մու մի հա մա ձայն՝ փո խա րի նել հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման` գույ-
քի ար գե լան քի մի ջո ցը մաք սային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման այլ մի ջոց նե րով, ո րի 
տևո ղու թյու նը կա րող է սահ ման վել 2 ամ սից մինչև 6 ա միս: Ը նդ ո րում, ե թե գույ քի ար գե լան քի 
ըն թաց քում մաք սա տուրք վճա րո ղը դի մում է մաք սա տուր քի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա-
հով ման` գույ քի ար գե լան քի մի ջո ցը պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման այլ մի ջոց նե րով 
փո խա րի նե լու խնդ րան քով և ներ կա յաց նում է բա վա րար հիմ քեր այն մա սին, որ ար գե լան քի 
կի րա ռու մը ա կն հայ տո րեն վտան գում է իր գոր ծու նե ու թյու նը, ա պա մաք սային մարմ ի ղե կա-
վա րը հրա պա րա կում է հանձ նա րա րա գիր` օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով մաք սային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման` գույ քի ար գե լան քի մի ջո ցը սահ ման ված կար գով մաք-
սա տուր քի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման այլ մի ջոց նե րով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ, 
ո րի ձևը սահ մա նում է վե րա դաս մաք սային մարմ ի ղե կա վա րը: Հանձ նա րա րա գի րը հրա պա-
րակ վում է 2 օ րի նա կից, ո րի 1 օ րի նա կը 1 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ներ կա յաց վում է 
մաք սա տուրք վճա րո ղին:

 Գույ քի վրա ար գե լանք դնող պաշ տո նա տար ան ձը` իր ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե-
րում գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու դեպ քում, վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով, ար ձա նագ րում է խո չըն դոտ ման 
փաս տը: Խո չըն դո տող հան գա մանք նե րը վե րաց նե լու հա մար ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու նպա-
տա կով նա դի մում է ի րա վա պահ մար մին նե րին և նրանց օ ժան դա կու թյամբ շա րու նա կում է 
գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք դնե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Մաք սա տուր քե րի վճա րում ա պա հո վե լու նպա տա կով, կար ծում ե նք, հի շյալ գոր ծըն թա ցի 
կար գը կա րե լի է սահ մա նել բան կային հա շիվն ե րում առ կա դրա մա կան մի ջոց նե րի, մաք սա-
տուրք վճա րո ղի դրա մարկ ղում առ կա կան խիկ դրա մի, ի նչ պես նաև այլ գույ քի վրա ար գե լանք 
դնե լու մի ջո ցով4:

 Մաք սային ի րա վա կան հար ցե րը օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր ված են մաք սա տուր քե րի 
բռ նա գան ձում ե րի կի րառ ման, ի նչ պես նաև ապ րանք նե րի փո խադ րող նե րի կող մից ա վե լի 
վճար ված գու մար նե րի հետ վե րա դարձ ման կար գը:

 Մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քով հս տա կեց ված են բռ նա գանձ ված գու մար նե րի հա կա-
դարձ ման հար ցե րը: Այս պես, Մի ու թյան օ րենսգր քի 89-րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ մաք սա-
տուր քե րի հաշ վարկ վա ծից ա վե լի վճար ված կամ հաշ վարկ վա ծից ա վե լի բռ նա գանձ ված գու-
մար է հա մար վում որ պես մաք սավ ճար ներ վճար ված կամ բռ նա գանձ ված դրա մա կան այն 
մի ջոց նե րը, ո րոնց չա փը գե րա զան ցում է այն գու մար նե րը, ո րոնք են թա կա են վճար ման որ-
պես ապ րանք նե րի հա մար մաք սա տուր քե րի կոնկ րետ տե սակ ներ և գու մար ներ: Սահ ման-
ված ժամ կետ նե րում մաք սա տուր քե րի չվ ճար ման կամ ոչ լրիվ վճար ման դեպ քում մաք սային 
մար մին նե րի կող մից մաք սա տուր քե րը հար կա դիր կար գով բռ նա գանձ վում են վճա րո ղի դրա-
մա կան մի ջոց նե րի կամ այլ գույ քի, այդ թվում` մաք սա տուր քե րի հաշ վարկ վա ծից ա վե լի վճար-
ված գու մար նե րի կամ նա խավ ճար նե րի գու մար նե րի, ի նչ պես նաև մաք սա տուր քե րի վճար-
ման ա պա հով ման հաշ վին, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ: 

Չվ ճար ված մաք սա տուր քե րի բռ նա գան ձում ի րա կա նաց վում է Մաք սային մի ու թյան այն 

4 Տե՛ս ման րա մասն, Ն. Գ. Սու քի ա սյան, Բան կային ի րա վունք (ու սում ա կան ձեռ նարկ), Ե., 2018, գլուխ XIII, էջ 
395-421:
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ան դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով, ո րի մաք սային մար մինն ի րա կա-
նաց նում է մաք սա տուր քե րի բռ նա գան ձու մը:

Վ ճա րո ղի կող մից սահ ման ված ժամ կե տում մաք սա տուր քե րը չվ ճա րե լու կամ ոչ լրիվ 
վճա րե լու դեպ քում վճար վում են տու ժանք ներ, ո րոնց հաշ վեգր ման, վճար ման, բռ նա գանձ-
ման և վե րա դարձ ման կար գը սահ ման վում է Մաք սային մի ու թյան այն ան դամ պե տու թյան 
օ րենսդրու թյամբ, ո րի մաք սային մարմ ի կող մից ի րա կա նաց վում է մաք սա տուր քե րի հար կե-
րի բռ նա գան ձու մը:

 Հան րա պե տու թյան « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քում ամ րագր ված է բռ նա-
գանձ ման են թա կա գու մար նե րի նկատ մամբ բռ նա գան ձում կի րա ռե լու գոր ծըն թա ցի ի րա վա-
կան ե ղա նակ նե րը: Օ րեն քում աս վում է, որ նա խա տես ված, ի նչ պես նաև վճա րո ղի հա շիվն ե-
րին դրա մա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում մաք սային մար մին նե րը դա տա րա նի 
վճ ռի հի ման վրա ի րա վունք ու նեն բռ նա գան ձել մաք սա տուր քերն այն ապ րանք նե րի ի րաց ման 
հաշ վին, ո րոնց հա մար մաք սա տուր քեր չեն վճար վել, ե թե տվյալ ապ րանք նե րը չու նեն մի ու-
թյան ապ րանք նե րի կար գա վի ճակ:

Բռ նա գան ձու մը կա րող է տա րած վել մի այն այն ապ րանք նե րի նկատ մամբ, ո րոնց հա մար 
մաք սա տուր քե րը չեն վճար վել կամ վճար վել են մաս նա կի: 

Օ րեն քը սահ մա նում է, որ մաք սային մար մին նե րը պար տա վոր են չվ ճար ված մաք սա տուր-
քե րի գու մար նե րը բռ նա գան ձե լուց հե տո մեկ օր վա ըն թաց քում գրա վոր տե ղե կաց նել մաք սա-
տուր քեր վճա րո ղին:

 Մաք սային կար գա վոր ման օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված են նաև մաք սա տուր քե րի, ի նչ-
պես նաև ա վե լի վճար ված գու մար նե րի վե րա դարձ ման հիմ քե րը և կար գը: Ա վե լի վճար ված 
կամ գանձ ված մաք սա տուր քի գու մար նե րը են թա կա են վե րա դարձ ման կամ հաշ վանց ման` 
վճա րո ղի կամ նրա ի րա վա հա ջոր դի դի մու մի հի ման վրա:

 Մի ու թյան մաք սային տա րածք` մի ու թյան ան դամ չհան դի սա ցող պե տու թյան տա րած քից 
օ տա րերկ րյա ապ րանք նե րի ներ մուծ ման մաք սա տուր քի ա վե լի վճար ված գու մար նե րը կա րող 
են հաշ վանց վել մի այն ներ մուծ ման մաք սա տուր քի պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց:

 Հան րա պե տու թյան գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին ա վե լի վճար ված մաք սա տուր քի վե-
րա դարձ ման կամ հաշ վանց ման դի մու մը ներ կա յաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն` վճար ման կամ գանձ ման օր վա նից սկ սած ե րեք օր վա ըն-
թաց քում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին ա վե լի վճար ված կամ 
գանձ ված մաք սա տուր քի գու մար նե րի վե րա դարձ ման կամ հաշ վանց ման դի մու մի հետ ներ-
կա յաց վում է մաք սա տուր քի վճա րու մը կամ գան ձու մը հաս տա տող փաս տա թուղ թը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին ա վե լի վճար ված կամ 
գանձ ված մաք սա տուր քի վե րա դար ձը ի րա կա նաց վում է այդ մա սին դի մու մի ներ կա յա ցու մից 
30-օ րյա ժամ կե տում:

 Գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին ա վե լի վճար ված կամ գանձ ված մաք սա տուր քի գու մար-
նե րի վե րա դար ձը կա տար վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար ժույ թով:

 Հան րա պե տու թյան գան ձա պե տա կան հա շիվն ե րին ա վե լի վճար ված կամ գանձ ված մաք-
սա տուր քի գու մար նե րը չեն կա րող վե րա դարձ վել ա վե լի վճար ված կամ գանձ ված մաք սա-
տուր քե րի վե րա դարձ ման մա սին դի մում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րը լրա նա լուց հե-
տո ներ կա յաց նե լու դեպ քում:

 Մաք սային կար գա վոր ման ո լոր տում, այ սօր ճա նա չում են ստա ցել և ի րա վա կան կար գա-
վո րում ստա ցել բռ նա գանձ ման նպա տա կով մաք սա տուր քի պար տա վո րու թյան, ի նչ պես նաև 
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տույ ժե րի, տո կոս նե րի վճար ման հետ կապ ված պար տա վո րու թյան ան հու սա լի ճա նա չու մը և 
դուրսգ րու մը5:

 Մաք սա տուր քի, ի նչ պես նաև տույ ժե րի, տո կոս նե րի պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ վում է ան-
հու սա լի`

1) մաք սա տուր քեր վճա րող կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման կամ սնան կու թյան, ի նչ պես 
նաև ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ սնան կու թյան դեպ քում պար տա վո րու թյան այն չա փով, ո րը 
ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված բռ նա գանձ ման բո լոր մի ջոց նե րի ի րա կա նա ցու մից հե տո 
մա ցել է չմար ված,

2) ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան դեպ քում,
3) դա տա րա նի ո րոշ մամբ:
 Մաք սա տուր քի վճար ման հա մա պարտ պար տա վո րու թյուն ու նե ցող ան ձան ցից որ ևէ մե-

կի պարտ քի բռ նա գանձ ման ան հու սա լի ճա նա չե լը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ հա մա պարտ 
պար տա վո րու թյուն ու նե ցող այլ ան ձանց պարտ քի ան հու սա լի ճա նաչ ման և չե ղարկ ման հա-
մար:

Բռ նա գանձ ման նպա տա կով ան հու սա լի ճա նաչ ված` մաք սա տուր քի, ի նչ պես նաև տույ-
ժե րի վճար ման պար տա վո րու թյան դուրսգր ման կար գը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի ցան կը 
որ պես կա նոն պետք է հաս տա տի վե րա դաս մաք սային մար մի նը:

 Վեր լու ծու թյուն նե րը և բա ցա հայ տում ե րը բե րում են այն հա մոզ ման, որ ապ րան քա նյու-
թա կան ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման, բաշխ ման և տե ղա բաշխ ման գոր ծըն թաց նե րում 
ծա գող տն տե սա կան վե ճե րը, ան հար թու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հան րային և մաս նա վոր 
պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման դեպ քում ծա գող ի րա վա խախ տում ե րի լուծ ման ար դյու-
նա վետ ճա նա պարհն ար տադ րատն տե սա կան, գույ քային հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող 
ի րա վուն քի ճյու ղե րի օ րենսդ րու թյամբ պե տա կան հար կադ րան քի մեկ մի աս նա կան տե սա կի և 
մի ջոց նե րի սահ մա նում է, ո րը կն պաս տի պե տու թյան տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը կար-
գա վո րող ի րա վուն քի ճյու ղե րի ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի նս տի տու տի մի-
աս նա կա նաց մա նը, հատ կա պես, ե թե որ պես ի րո ղու թյուն ըն դու նում ե նք հան րային ի րա վուն-
քի տաս նյակ ճյու ղե րում այ սօր կի րառ վող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի « տու ժան քի» (տու-
գանք, տույժ) մո դե լը:

Annotation: This article for the first time attempts to reveal, through the application of the comparative legal method, 
the system of coercive measures defined by the consent of the parties, which is inherent in the contractual relations of 
civil law applied in public legal sphere in accordance with the borrowing procedures.

Although such loans used in practice contradict the main provisions of the legal concepts of regulation methods 
specific to the private and public branches of law, the loan procedure implies a change of the place of the borrowed 
branch of law in the existing legal system. Nevertheless, based on the principle of the priority of supplementing the 
income part of the state budget with stable sources, aimed at the financial and economic sovereignty of the state, such 
loans are to be considered as justified.

Moreover, as a new legal concept, the article proposes to combine the legal institutions defining uniform measures of 
state coercion into the legislation of one branch of law, considering it as “uniform measures of state coercion” applicable 
to the violations of “economic legislation”.

5 Այս մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Даговорное право, общые положения, 
М., «Статус», 1997, էջ 386-391:
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Аннотация: В статье впервые с использованием сравнительно-правового метода предпринята попытка 
раскрыть особенности устанавливаемой соглашением сторон системы мер принуждения, свойственной договорным 
отношениям гражданского права, применяемым в порядке заимствования в отраслях публичного права.

Хотя подобные применяемые на практике заимствования противоречат принципиальным положениям правовой 
концепции методов регулирования, присущих отраслям частного и публичного права, и в случае заимствования 
меняется место отрасли заимствованного права в действующей правовой системе, тем не менее исходя из принципа 
приоритетности пополнения доходной части государственного бюджета стабильными источниками, что направлено 
на финансово-экономический суверенитет государства, такие заимствования следует считать оправданными.

В статье в качестве новой правовой концепции предлагается объединить правовые институты, устанавливающие 
единые меры государственного принуждения, в законодательство одной отрасли права, рассматривая их как 
«единые меры государственного принуждения», применяемые к нарушениям «экономического законодательства».

 Բա նա լի բա ռեր - մաք սային պար տա վո րու թյուն, հար կադ րան քի մի ջոց, մաք սա տուր քե րի ա պա հով ման մի-
ջոց, բան կային ե րաշ խիք, դրա մա կան մի ջոց նե րի ներդ նում, գրա վի ա ռար կա, տու ժան քի մո դել, գույ քի ար գե լանք, 
բան կային հա շիվ, ար գե լանք դնե լու հանձ նա րա րա գիր:

Key words: Customs liability, coercion measure, customs security means, bank guarantee, investment of funds, 
collateral, model of penalty, attachment of property, bank account, attachment order

Ключевые слова: таможенное обязательство, мера принуждения, мера обеспечения таможенных пошлин, 
банковская гарантия, внесение денежных средств, предмет залога, модель неустойки, арест имущества, 
банковский счет, постановление о наложении ареста.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

CONTEMPORARY PROBLEMS OF INTERNATIONAL SETTLEMENT OF 
INVESTMENT DISPUTES

Как и все государства на постсоветском пространстве Республика Армения (РА) с момента 
приобретения независимости проводит политику активного привлечения иностранных 
инвестиций. Для этого активно используются возможности национального регулирования, 
в частности, принятие в 1994 закона “Об иностранных инвестициях”, который устанавливает 
общие подходы деятельности иностранных инвесторов в РА и порядок создания и деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями. В свою очередь, международно-правовое 
регулирование иностранных инвестиций с разной степенью успешности реализовывалось в 
двух плоскостях – во-первых, в виде участия в профильных многосторонних конвенциях в 
рамках СНГ или ЕАЭС, во-вторых, в виде заключения двусторонних соглашений о защите 
иностранных инвестиций и участия в соответствующих универсальных международных 
договорах, в первую очередь в Вашингтонской Конвенции 1965г. о создании Международного 
Центра по урегулированию инвестиционных споров и в Договоре к Энергетической Хартии. 
При этом несмотря на очевидную сложность и актуальность данной проблематики, этим 
вопросом посвящены лишь единичные публикации наших исследователей. 

В настоящей статье предпринята попытка в общих чертах охарактеризовать текущее 
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состояние международно-правового регулирования иностранных инвестиций в Республике 
Армения с учетом тех проблем и вызовов, с которыми сталкивается современное международное 
инвестиционное право.

I Международные соглашения в рамках СНГ.
В рамках СНГ основными многосторонними договорами, регулирующими вопросы 

иностранных инвестицией, являются Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности от 24 декабря 1993 г.(Ашхабатское соглашение), в котором участвуют все 
государства на пространстве СНГ кроме России, а также принятая в его развитие Московская 
Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 г. (вступила в силу 16 мая 2000 г.), в которой 
участвуют Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова. Россия это соглашение подписала, 
но не ратифицировала, а затем в 2007 г. отозвала свою подпись. Можно сказать, что 
указанные соглашения являются первым опытом стран-членов СНГ в разработке договоров 
такого рода, некоторые положения которых в последующем стали вызывать вопросы. Так, 
например, в отличие от устоявшегося в международной практике подхода, в ст. 3 Московского 
Соглашения устанавливалось, что в число инвесторов, на которых распространялась защита по 
данному договору, входили не только юридические и физические лица государств-участников 
этой Конвенции, но и третьих стран. Еще неопределенней оказалась ситуация с порядком 
рассмотрения инвестиционных споров. Так, Ашхабатское соглашение не конкретизирует 
порядок особого рассмотрения инвестиционных споров, лишь указывало в ст. 17, что такие 
споры “подлежат рассмотрению в установленном порядке в судах по месту инвестирования 
либо по договоренности участников спора в третейском суде”. Комментаторы отмечают, что 
тем самым Конвенция всего лишь подтверждает право инвестора обратиться в национальные 
суды, если в случае возникновения спора велика вероятность, что между государством и 
инвестором никакой договоренности об особом порядке его рассмотрения достичь не удастся1. 

В свою очередь, ст. 11 Московской Конвенции также содержала лишь общие формулировки, 
устанавливая, что споры по осуществлению инвестиций в рамках настоящей конвенции 
рассматриваются судами или арбитражными судами стран-участников споров, Экономическим 
Судом Содружества Независимых Государств и/или иными международными судами или 
международными арбитражными судами. Стоит отметить, что такая формулировка, по-
видимому, показалась слишком рискованной разработчикам от Республики Армения, которые 
сделали оговорку в отношении ст. 11, заявив, что необходимо “ст. 11 в Московской Конвенции 
изложить в следующей редакции: в рамках настоящей конвенции споры, возникающие между 
страной происхождения инвестиций и страной-реципиентом решаются по законодательству 
страны-реципиента, если между сторонами по двустороннему соглашению о защите инвестиций 
не предусмотрен иной порядок”.

Наконец, ст. 21 Московской Конвенции указывала, что ее положения “не затрагивают 
положения других международных договоров, участниками которых являются стороны”, что 
говорило о том, что государства не рассматривали эту конвенцию как основной документ 
для привлечений иностранных инвестиций. Также это дало основания некоторым авторам 

1 Рогозина А. А., Инвестиционный арбитраж на постсоветском пространстве, опыт договорного регулирования / 
Электронное приложение к “Российскому юридическому журналу” 2016г. N 1 с.15.
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считать, что Ашхабатское соглашение и Московская Конвенция остаются до сих пор “спящими” 
договорами2, а фактически международно-правовую основу защиты прав иностранных 
инвесторов в рамках СНГ составляют универсальные многосторонние соглашения и 
двусторонние инвестиционные соглашения3. 

Тем не менее нельзя не отметить три решения Арбитража при Московской ТПП по искам 
инвесторов в Киргизии, вынесенные в 2013-2014 гг. как раз на основании Московской 
Конвенции 1997 г., обязавшие Киргизию выплатить заявителям от 2 млн. до 118 млн. долларов 
США4.  Подобное толкование арбитражными трибуналами своей юрисдикции (на основании ст. 
11 этой конвенции вызвало негативную реакцию представителей академического сообщества5.  
Инцидент удалось разрешить лишь после вмешательства Экономического Суда СНГ, который 
в своем консультативном заключении от 23 сентября 2014 г.6  по запросу Киргизии указал, 
что ст. 11 Конвенции говорит исключительно о принципиальной возможности рассмотрения 
инвестиционных споров посредством международных арбитражных судов при условии 
заключения отдельных арбитражных соглашений в определенном порядке, при этом сама ст. 
11 Конвенции лишь упоминает о возможных типах институтов, которые вправе решать споры 
по осуществлению инвестиций в рамках данной Конвенции. По мнению Экономического Суда 
СНГ, ст. 11 Конвенции не может расцениваться как арбитражное соглашение о рассмотрении 
инвестиционного спора или как безотзывная оферта на его заключение, поскольку не указывает 
наименование компетентного международного арбитражного института либо порядок его 
определения. На основании этого решения Экономического суда СНГ, вынесенные против 
Киргизии арбитражные решения были отменены российскими судами, которые выступали 
как национальные суды по месту нахождения арбитража.

Стоит указать, что киргизские авторы, комментируя эти арбитражные разбирательства, 
высоко оценили проявленную Республикой Армения осмотрительность в виде заявленной и 
приведенной выше оговорки, которая полностью исключала такие инциденты в отношении 
Армении7. 

II Международные соглашения в рамках евразийской интеграции.
Заслуживает внимания Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в 

государствах-членах ЕврАзЭС, подписанное 12 декабря 2008 г., однако не вступившее в 
силу, и Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках  Единого 
экономического пространства от 9 декабря 2010 г., которое прекратило свое действие со 
вступлением в силу Договора о ЕАЭС 1 января 2015 г. В рамках Договора о ЕАЭС вопросы, 

2 Kim. J. A., Bellwether to Koreа $#39; а new Frontier in Investor State Dispute Settlement?, The Moscow Convention and 
Lee Jong Back v. Kyrgyz Republic/ Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. 2015. Vol.3 P. 557.
3 Бутич В. А., Обеспечение прав иностранного инвестора в праве Содружества Независимых Государств / Между-
народное гуманитарное право глазами белорусской общественности: материалы междунар. науч.форума. Минск, 
30 окт.2020г. (Белорус гос. унг. редкол.Е.Ф. Довгань (гл. ред.) и др.– Минск БГУ 2020-с. 117-125).
4 Арбитраж при Московской Торгово-Промышленной Палате, Решение N А-2013/08 от 13.11.2013г.
5 Исполинов А. С., Куда идет современный инвестиционный арбитраж? (Российский юридический журнал, 2015 г.. 
N 3. с. 87-89).
6 Экономический суд СНГ. Решение о толковании ст.11 Конвенции о защите прав инвестора от 28 марта 1997г.от 
23.11.2014г. /URL:http/sudsng.org./download.files/rh/2014/>h-01-1.14-23092014.pdf.
7 Бактыбек Кызы А., Некоторые правовые вопросы разрешения международных инвестиционных споров при 
участии правительства Кыргызской республики в качестве ответчика (Наука, новые технологии и инновации Кыр-
гызстана. 2018, N 7, с. 155-166, 165).
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касающиеся иностранных инвестиций, регулируются Протоколом о торговле услугами, 
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение N 16 к Договору) (далее 
- Протокол). 

Нормы договора о ЕАЭС обладают обратной силой, поскольку установленные ими гарантии 
применяются ко всем инвестициям, осуществленным инвесторами государств-членов, 
начиная с 16 декабря 1991 г. Кроме того, устанавливается право государств-членов ЕАЭС 
заключать между собой двусторонние международные договоры, которые предусматривали 
бы более глубокий уровень интеграции или предоставляющие дополнительные преимущества 
в пользу их физических и (или) юридических лиц, однако при условии, что такие договоры 
не затрагивают осуществление ими и другими государствами-членами ЕАЭС своих прав и 
выполнение обязательств по настоящему Договору и международным договорам в рамках 
Союза (п. 2 ст. 114 Договора о ЕАЭС). Некоторые авторы считают, что тем самым более 
благоприятные положения двусторонних договоров имеют приоритет перед нормами Договора 
о ЕАЭС8, с чем мы не можем согласиться. Исходя из идеи создания единого внутреннего рынка 
ЕАЭС, действующего по единым правилам, главным в этой Главе является все же требование 
о том, чтобы такие двусторонние договоры не затрагивали обязательств государств-членов 
ЕАЭС по Договору о ЕАЭС.

В соответствии с п. 85 Протокола N16 к Договору о ЕАЭС возникший между инвестором 
и государством спор по истечении шести месяцев может быть передан по выбору инвестора 
на рассмотрение компетентного суда данного государства, арбитражного трибунала при 
торговой палате любого государства, согласованного участниками спора, либо арбитражного 
суда ad hoc, который, если стороны не согласятся на иное, должен быть создан и действовать 
согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ или МЦУИС. При этом Протокол требует, 
чтобы инвестор использовал при направлении своего требования о рассмотрении спора 
только один из указанных вариантов (п. 86). Однако следует указать, что на практике эти 
положения Протокола N 16 не применяются, оставаясь “спящими” нормами.

III Иные двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения.
А. Двусторонние соглашения о защите иностранных инвестиций.
На сегодня Армения в разное время заключила 44 таких соглашения, причем первое такое 

соглашение было заключено с Испанией в 1990 г., т.е. еще до распада СССР. Три из них 
еще не вступили в силу (соглашения с Туркменистаном, Таджикистаном и Вьетнамом), а два 
были прекращены (Индия в 2017 г. и Италия в 2018 г.). Все эти соглашения предусматривали 
примерно одинаковый (за исключением некоторых деталей) особый порядок разрешения 
инвестиционных споров. Например, в соответствии с п. 2 ст.7 Соглашения 2001г. между 
Республикой Армения и Российской Федерацией о взаимном поощрении и защите инвестиций 
(вступило в силу 8 февраля 2006г.) спор по выбору инвестора может быть передан на 
рассмотрение в компетентный суд государства, на территории которого осуществлены 
капиталовложения, либо в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
лицо в МЦУИС. Все эти соглашения содержали также так называемую “закатную оговорку” 
(sunset clause), согласно которой в случае прекращения соглашения все его положения остаются 

8 Рогозина А. А., указ соч. 14.
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в силе в течение длительного времени (как правило, 15 лет) в отношении капиталовложений, 
осуществленных до его даты прекращения.

Ситуация с этими соглашениями зеркально отражает общие проблемы современного 
международного инвестиционного права, каждая из которых заслуживает отдельного 
исследования.

Во-первых, примерно половина этих соглашений была подписана в 1990-е годы, на которые 
пришелся пик их популярности в качестве способа привлечения иностранных инвестиций. Не 
имея достаточного опыта и знаний для того, чтобы оценить возникающие риски, страны 
бывшего СССР (страны с переходной экономикой) вступили в этом отношении в конкуренцию 
за иностранные инвестиции с развивающимися странами, соревнуясь в объеме разнообразных 
льгот и гарантий для инвесторов, в том числе и гарантируя им беспрепятственный доступ к 
международному правосудию по выбору инвестора. В итоге, по оценкам Б. Симмонс, частные 
инвесторы в рамках инвестиционных соглашений получали права и льготы в объёме, которого 
не было в других отраслях международного права, и с нарастающей частотой начинали эти 
права использовать9.  

Во-вторых, с начала XXI века стало очевидным прямое соотношение между количеством 
заключенных государством двусторонних соглашений о защите иностранных инвестиций 
и уровнем риска для этого государства оказаться ответчиком по инвестиционному спору в 
международном арбитраже (как отметила Б. Симмонс, “если вы подписываете эти соглашения, 
то они (инвесторы) приходят судиться”)10.

К 2022г. Республика Армения оказалась ответчиком в пяти инвестиционных спорах, причем, 
если первые два спора были инвестированы инвесторами в 2007 г., то 3 спора возникли в 
последние пять лет. Все споры возникли на основании двусторонних соглашений о защите 
иностранных инвестиций, из них четыре спора на основании соглашения о защите инвестиций 
между Арменией и США 1992 г. Два арбитражных разбирательства окончились в пользу 
государства-ответчика11, одно – мировым соглашением еще до формирования арбитражного 
трибунала12 (это означает согласие государства выплатить некую конфиденциальную сумму, 
не дожидаясь решения арбитража по существу спора), а рассмотрение двух споров еще 
продолжается13. 

В деле Arin Capital and Khudyan v. Armenia проигравший инвестор обратился в МЦУНС с 
заявлением об аннулировании арбитражного решения, что может привести к тому, что спор 
возможно будет рассмотрен снова. В-третьих, общей проблемой инвестиционного арбитража 
стала противоречивость толкования арбитрами норм инвестиционных соглашений, причем 
право инвесторов решать, когда, где и что он собирается оспаривать, ничем не ограничено. 
Это привело к тому, что государства стали внимательнее относиться к заключаемым ими 
инвестиционным соглашениям, прекращая действие слишком либеральных, по их мнению, 
соглашений, и уже в новых соглашениях ограничивая процессуальные права инвесторов и 

9 Simmons B., Bargaining over BITS, Arbitrating Awards: The Regime for Protection and Promotion of International 
Investment (World Politics 2014 vol. 66. P. 18).
10 Simmons B., Op. cit P. 30.
11 Arin Capital Camp., Investment Corp. and Edmond Khudvan v. Republic of Armenia (ICSID Case No. ARB 17/36c).TS 
Investment v. Armenia LCIA (London Court of International Arbitration).
12 Global Gold Mining LLC v. Republic of Armenia (ICSID No ARB 07/07).
13 Saniek S. a. r. l., Sari Haddad and Elias Doumet v. Republic of Armenia (ICSID Case No ARB/21/17) Joseph K. Borkowski 
and Rasia FZE v. Republic of Armenia (ICSID Case No ARB/18/28).
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выводя целые категории споров из-под юрисдикции арбитражей. Так сделала в середине 
второго десятилетия XXI века Индия после ряда проигранных арбитражных решений, 
расторгнув около 60 двусторонних соглашений (в том числе и упомянутое выше соглашения 
с Арменией) и приняв новое более жесткое для инвесторов типовое соглашение о защите 
иностранных инвестиций14.

В-четвертых, сложной и неопределенной для международного инвестиционного права 
является ситуация с двусторонними инвестиционными соглашениями, заключенными 
государствами-членами ЕС с третьими странами как с точки зрения разделения компетенции 
между ЕС и странами-членами ЕС, так и с точки зрения механизма разрешения инвестиционных 
споров. На сегодня в Республике Армения насчитывается 1515 действующих соглашений со 
странами ЕС (после прекращения соглашения с Италией в 2018 г.). Вступивший в силу в 2009 
г. Лиссабонский договор передал в исключительную компетенцию ЕС вопросы регулирования 
прямых иностранных инвестиций, поэтому речь идет о постепенной замене действующих 
соглашений, заключенных государствами-членами ЕС с третьими странами, на соглашения, 
заключаемые от имени ЕС. Все действия государств-членов ЕС в этот период регулируются 
специальным Регламентом ЕС, принятым в 2012г.15

Согласно этому документу, государства-члены ЕС должны согласовать с Европейской 
комиссией все свои действия в рамках заключенных ими инвестиционных соглашений с 
третьими странами, а также получать разрешение на их продление или изменение вплоть до 
замены таких соглашений новым договором с участием ЕС.

В случае с Республикой Армения, по-видимому, такой заменой, возможно, должно было 
стать Всеобъемлющее Соглашение о партнерстве (СЕРА) между ЕС и РА, подписанное в 2018 
г. и вступившее в силу в 2021 г.16 

В окончательном тексте этого Соглашения глава “Инвестиции” оказалась состоящей из 
одной статьи 203, согласно которой стороны договорились провести через три года после 
вступления Соглашения в силу исследование состояния защит инвестиций и на этой основе 
рассмотреть возможность проведения переговоров о дополнении Соглашения положениями 
о защите инвестиций. 

Можно предположить, что подобная нерешительность в этом вопросе была инициирована 
ЕС и стала следствием неопределенности в своих соглашениях от арбитражного рассмотрения 
инвестиционных споров к их разрешению постоянно действующим международным 
инвестиционным судом17. 

Эта неопределенность наступила после принятия в 2017 г. Судом ЕС решения по делу 
Achmea, в котором Суд признал противоречащим праву ЕС положение двустороннего 
инвестиционного соглашения между Словакией и Голландией, которое предусматривало 

14 Hartmann S., Spruk R., The impact of unilateral BIT terminations on FDI: Quasi experimental evidence from India 
(The Review of International Organizations, 2022, vol. 17, No. 3, P 2).
15 Regulation 1219/2012 of The European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional 
arrangements for bilateral investment agreements between Member states and third countries (2012) OS (351/40).
16 Comprehensive and enhanced Partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy 
Community and their Member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part OJL 23, 26.1.2018, 
P. 4-466.
17 См.по этому поводу обстоятельный анализ предлагаемых ЕС инициатив: Лименова С. Д., Реформа инвестицион-
ного арбитража глазами Европейского Союза: проблемы и перспектива (международное правосудие. 2018, Т. 28, 
№4, С. 113-125).
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арбитражное рассмотрение споров между инвестором и принимающим государством18. 
Несмотря на то, что это решение касалось спора между инвестором из одной страны 

ЕС и государством также членом ЕС, использованный Судом ЕС аргумент о том, что 
инвестиционный арбитраж не является частью судебной системы ЕС, вызвал опасения, что 
Суд ЕС в принципе является противником особого порядка рассмотрения инвестиционных 
споров в международных соглашениях с участием ЕС. Определенная ясность в этом вопросе 
наступила в 2019 г. после Заключения Суда ЕС N1/17, в котором Суд оценил соответствие 
праву ЕС предлагаемого Комиссией нового порядка рассмотрения инвестиционных Споров, 
уже включенного в доработанный соответствующим образом текст Соглашения СЕТА между 
ЕС и Канадой19. 

Суд ЕС поддержал планы Комиссии о реформе инвестиционного арбитража и переходе 
к постоянно действующему инвестиционному суду, но при выполнении некоторых жестких 
требований. Во-первых, автономный характер права ЕС не должен быть нарушен ни при 
каких условиях. Этого можно достичь, если создаваемый на основе международного договора 
инвестиционный суд будет заниматься исключительно толкованием положений только этого 
договора, а не права ЕС.

Во-вторых, решения такого суда не должны приводить к понижению существующего в 
ЕС уровня правовой защиты за счет обязывания Европейского Союза изменять или отменять 
собственные правовые акты20. 

В-третьих, такой Суд должен соответствовать ст. 47 Хартии основных прав ЕС в части 
их независимости и доступности, что в понимании Суда ЕС означает не арбитраж ad hoc, 
а постоянно действующий суд с обязательным наличием апелляционной инстанции, в 
котором судьи назначаются на длительный срок и имеют процессуальные гарантии, их 
беспристрастности независимости. Суд ЕС предполагает, что Европейский Суд должен в 
ходе переговоров с третьими странами о создании такого суда обеспечить выполнение этих 
требований, иначе соответствующий договор будет сочтен Судом ЕС противоречащим праву 
ЕС. Как отмечает А.С. Исполинов, эти требования рассматриваются сегодня как некий тест 
для целей определения соответствия сторонних механизмов разрешения споров принципу 
автономности права ЕС21. 

Т.е. по-видимому, именно эти условия будут предложены Армении в случае проведения 
переговоров о том, чтобы дополнить Соглашение с ЕС 2018 г., положениями о защите 
инвестиций и об особом порядке рассмотрения инвестиционных споров, и с учетом 
бескомпромиссной позиции Суда ЕС.

Пример с Японией, которая отказалась принимать предложения ЕС и выступила за 
арбитражное рассмотрение инвестиционных споров, показал, что в лучшем случае договор 
не будет содержать никаких инвестиционных механизмов, а инвесторам останутся доступны 
только национальные суды для разрешения своих проблем22.  

18 CJEU, C – 284/16, Slovak Republic v. Achmea BV, [2018] ECR 158.
19 CETA chapter by chapter. URL: https/policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and region/countries-
and regions/Canada/eu-Canada-agreement/ceta-chapter-chapter.en.
20 Ibid §150.
21 Исполинов А. С., Принципы автономности и приоритета права ЕС как оружие Суда ЕС в конфликте с инвестицион-
ными арбитражами. Часть 2.После дела Achmea (Российский юридический журнал. 2021, № 3, с. 44).
22 Pereira P. The EU – Japan Economic Partnership Agreement from the European Parliament’s perspective: a land mask 
Agreement beyond Trade/ journal of Inter-Regional Studies: Regional and Global Perspectives (JIRS) 2019, Vol. 2, P. 18).
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Что касается ситуации с двусторонними соглашениями о защите иностранных инвестиций, 
заключенными Республикой Армения с 15-ью странами ЕС, то в соответствии со ст. 351 ДФЕС 
они будут оставаться в силе до тех пор, пока не противоречат праву ЕС или не будут заменены 
новым соглашением с участием ЕС. Хотя и в этом случае возникает риск применения подхода, 
избранного Судом ЕС в решении по делу Achmea и в Заключении 1/17. В этом случае есть 
основания предполагать, что с точки зрения права ЕС арбитражное разбирательство между 
инвестором и государством будет считаться допустимым только применительно к спорам 
между инвесторами из стран ЕС и Арменией, где не будут рассматривать вопросы права ЕС. 
Для инвесторов из Армении, которые будут пытаться оспорить в арбитраже меры, принятые 
на уровне ЕС, либо меры, принятые страной-членом ЕС, но в порядке имплементации норм 
права ЕС, вопрос их действия с точки зрения права ЕС может оказаться не таким однозначным.

Можно согласиться с мнением авторов о том, что Суд ЕС в этом случае может объявить 
арбитражную оговорку в таких договорах несовместимой с правом ЕС в ее применении к 
искам инвесторов из Армении к странам членам ЕС23. 

В качестве выводов к приведенному выше анализу ситуации с современным состоянием 
международно-правового регулирования иностранных инвестиций в Республике Армения 
можно сказать следующее:

во-первых, в силу ряда причин существующие многосторонние документы о защите 
иностранных инвесторов на уровне СНГ остаются пока “спящими” нормами, и инвесторами 
не используются. Регулирование этих вопросов осуществляется в основном на двустороннем 
уровне;

во-вторых, динамика развития двусторонних соглашений о защите иностранных 
инвестиций, заключенных РА с третьими странами, отражает все современные проблемы 
международного инвестиционного права. Это и массовое прекращение Индией всех 
двусторонних инвестиционных соглашений в ответ на проигранные споры в инвестиционном 
арбитраже, и активизация процесса подачи исков от инвесторов к РА именно на основе 
двусторонних инвестиционных соглашений;

в-третьих, особо сложными и требующими внимательного анализа с правовой точки зрения 
остаются соглашения Республики Армения со странами ЕС, исходя из недавних решений 
Суда ЕС, о которых шла речь выше. При оценке возможного воздействия этих решений на 
двусторонние соглашения, заключенные между РА и странами ЕС, а также на соглашение 
между ЕС и РА от 2018 г., необходимо исходить из понимания логики Суда ЕС, его роли в 
правопорядке ЕС, а также из национальных интересов и приоритетов Республики Армения.

Ամփոփում: Գիտական հոդվածում փորձ է կատարվում ընդհանուր գծերով բնութագրել Հայաստանի 
Հանրապետությունում օտարերկրյա ներդրումերի միջազգային-իրավական կարգավորման ընթացիկ վիճակը՝ 
այն հիմախնդիրների ու մարտահրավերների հաշվառմամբ, որոնց բախվում է միջազգային ներդրումային 
իրավունքը: 

Annotation: This scientific article attempts to outline in general terms the current state of the international legal 
regulation of foreign  investments in the Republic of Armenia, taking into account problems and challenges faced by the 
contemporary international investment law.

23 Damjanovic I., de Sadeleer N., I Would Rather Be a Respondent State Before a Domestic Court in the EU than Before 
an International Investment Tribunal/European Papers a Journal on Law and Integration 2019, Vol. 4, N 1, P. 51-52.
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ՎԴ/10906/05/18

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2022 թվա կա նի հու նի սի 10-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի, Տիգ-

րա նու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 17.01.2022 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի « Նորք-Մար Սու իթ» բնա կա րա-
նա շի նա րա րա կան ոչ ա ռևտ րային սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի (այ սու հետ՝ Կոո պե րա տիվ) 
սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա դաստ րի կո մի տե ի 
(այ սու հետ` Կա դաստր), մաս նակ ցու թյամբ՝ եր րորդ ան ձինք Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա-
տու հի Եր մա գյա նի, Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի՝ Եր ևա նի Գ.Հով սե փյան 
փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի թիվ 10, թիվ 60, թիվ 69, թիվ 6, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 
2, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ պա տաս խա նո ղի կող մից հա մա պա տաս խա-
նա բար Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա 
Յար մա գյա նի ան վամբ 2011 թվա կա նին ի րա կա նաց ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա-
կան գրան ցում ե րի առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ Հով հան նես 

Ե ղյա նը պա հան ջել է ճա նա չել Եր ևա նի Գ.Հով սե փյան փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի թիվ 10, թիվ 
60, թիվ 69, թիվ 6, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 2, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի 
նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից հա մա պա տաս խա նա բար Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա-
տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի ան վամբ 2011 թվա կա նին 
ի րա կա նաց ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րի առ ո չինչ լի նե լը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ա ռա քե լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.04.2021 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 17.01.2022 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի, Տիգ րա նու հի Եր մա-
գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել, և Դա տա րա նի վճի ռը թողն վել է 
ան փո փոխ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Խա չա տուր Եր մա գյա նը, Ա զա տու հի 
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Երմա գյա նը, Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նը և Հրա չյա Յար մա գյա նը (ներ կա յա ցու ցիչ՝ Է միլ Ա միր-
խա նյան):

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

վո րում ե րով. 

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տը, 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տը։ 

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը դուրս է ե կել իր լի ա զո րու թյուն-

նե րի շր ջա նակ նե րից, քա նի որ վար չա կան ակ տերն առ ո չինչ է ճա նա չել մի հիմ քով, ո րը կա-
րող էր քն նու թյան ա ռար կա դառ նալ մի այն վի ճարկ ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է թիվ ՎԴ/0562/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ 
լի նե լու հա մար է ա կան և ան հրա ժեշտ պայ ման է ան ձի վրա ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա-
կա նու թյուն դնե լը, կամ ան ձին ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք տրա մադ րե լը: Այ սինքն` 
ան ձի վրա դր վող պար տա կա նու թյու նը, կամ ան ձին տրա մադր վող ի րա վուն քը պար տա դիր 
կեր պով պետք է լի նի ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ: Հետ ևա բար` վար չա կան ակ տով ան ձի 
վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» պար տա կա նու թյուն դնե լը, կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» 
ի րա վունք տրա մադ րե լը, ո րը կա րող է պարզ վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա-
րույ թում, դեռևս բա վա րար չէ վար չա կան ա կտն առ ո չինչ դի տե լու հա մար: Այ սինքն` ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա-
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դրա նով տրա մադր ված ի րա վուն քը կամ դր ված պար տա կա-
նու թյունն ա ռեր ևույթ ոչ ի րա վա չափ լի նի, ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վում է 
վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը կամ կի րառ ված 
նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը, ա պա նման վար չա կան ակ տը 
չի կա րող դիտ վել առ ո չինչ, այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև առ ո չինչ վար չա կան ակ տի ի րա վա կան բնույ թի 
մա սին թիվ ՍԴՈ-1137 ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած այն դիր-
քո րո շում ե րը, ը ստ ո րի՝ «(…) Ի տար բե րու թյուն վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան, վար չա-
կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րով, 
ո րոնք ի հայտ են գա լիս ա ռանց տվյալ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը հա տուկ 
ըն թա ցա կար գով ստու գե լու և գնա հա տե լու ան հրա ժեշ տու թյան և բա ցա ռում են տվյալ ակ-
տի առ ո չինչ լի նե լու վե րա բե րյալ հնա րա վոր վե ճե րը, (…) ի տար բե րու թյուն առ ո չինչ չհան-
դի սա ցող մյուս ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, առ ո չինչ վար չա կան ակ տերն այդ պի սին 
են հան դի սա նում հենց օ րեն քի ու ժով, ի նչն ի րա վուն քի սուբյեկ տին չի պար տադ րում բո ղո-
քար կել նման վար չա կան ակ տե րը և դրա ար դյուն քում ու նե նալ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ 
լի նե լու հան գա ման քի հաս տատ ման վե րա բե րյալ ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից կա յաց-
ված ո րո շում, հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով առ ո չինչ վար չա կան ակ տի կա տա րու մը կամ 
կի րա ռում ա ռա ջաց նում է օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն»: 
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ե րբ վի ճարկ վող ա ռար կայի ի րա վա չա փու-
թյան պարզ ման տի րույ թում գնա հատ ման ա ռար կա պետք է դարձ վեն վի ճարկ վող ակ տի 
հիմք հան դի սա ցած փաս տաթղ թե րը և ա պա ցույց նե րը, հան գա մանք նե րի ման րա մասն ու-
սում ա սի րու թյան ար դյուն քում պետք է պարզ վի վար չա կան մարմ ի կող մից ի րա վա կան նոր-
մե րի սխալ կի րա ռու մը կամ դրանց սխալ մեկ նա բա նու մը, ի նչ պես նաև գնա հատ ման ա ռար կա 
դարձ վի այն հար ցը, թե ա րդյոք վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է դրա ըն դուն ման հա մար բա վա-
րար փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում (այն ի նչ ա րել են դա տա րան նե րը), ա պա 
այն ի նք նըս տին քյան բա ցա ռում է ոչ ի րա վա չա փու թյան ա կն հայտ բնույթ ու նե նա լը և դրանք 
գնա հատ ման ա ռար կա են ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել և մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 118-րդ, 120-րդ հոդ ված նե րը և 172-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, պատ շաճ չի գնա հա տել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը, կոպ տո րեն խախ տել է վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ պա հան ջի սահ ման նե րում 
ը ստ է ու թյան քն նու թյան առ նե լու և կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, խախ տել 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 172-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ կե տով զուտ կար գա վոր վում են այն դեպ քե րը, ե րբ կոո պե րա տի վի ան դա մը ոչ թե 
դուրս է գա լիս կոո պե րա տի վից և այդ փաս տի ու ժով է ստա նում իր փային հա մար ժեք գույք, 
այլ վեր ջինս կոո պե րա տի վին իր ան դա մու թյան ու ժով ու նի կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ պա-
հան ջի ի րա վունք և օ րենս դի րը ա սում է, որ այդ գույ քի նկատ մամբ վեր ջինս ձեռք է բե րում սե-
փա կա նու թյան ի րա վունք, ե թե ան դամ ամ բող ջու թյամբ վճա րել է իր փա յավ ճա րը։ Այ սինքն՝ 
այդ նոր մով կար գա վոր վում են Կոո պե րա տի վի ան դա մի և Կոո պե րա տի վի միջև ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րը վե րոն շյալ դեպ քե րում։ 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյու նը դր վել է նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քում, ո րին վեր ջինս 
որ ևէ կերպ չի ան դրա դար ձել և չի հեր քել դրա հա վաս տի ու թյու նը։ Փո խա րե նը վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը պար զա պես կրկ նել է դա տա րա նի ա կն հայտ ան հիմ մեկ նա բա նու թյուն նե րը։

 Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ի նչ պես նաև գրան ցող մարմ ին 
ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ Բո ղոք բե րած ան ձինք հան դի սա ցել են Կոո-
պե րա տի վի ան դամ եր, տի րա պե տել են կոնկ րետ չա փով փայե րի (հիմք՝ Կոո պե րա տի վի կա-
նո նադ րու թյուն)։ Գոր ծում առ կա կա նո նադ րու թյու նից և 25.11.2010 թվա կա նի փո փո խու թյու-
նից նաև հետ ևում է, որ վեր ջին ներս նաև ա վե լաց րել են ի րենց փայի չա փը։ Հե տա գա յում, 
ե րբ վեր ջին ներս դուրս են ե կել Կոո պե րա տի վից, ը նդ հա նուր ժո ղո վը հաշ վի առ նե լով եր րորդ 
ան ձանց ար դեն ի սկ ու նե ցած փայի չա փը և կր կին ան գամ ար ձա նագ րե լով, որ այդ չա փով 
փա յավ ճար նե րը ար դեն ի սկ վճար ված են (կր կին ան գամ, ո րով հետև, ե թե վճա րու մը կա-
տար ված չլի ներ, ա պա փայի նկատ մամբ ի րա վուն քը գրանց ված չէր լի նի), ո րո շել է դրա դի-
մաց եր րորդ ան ձանց տրա մադ րել դրան հա մար ժեք գույք։ 

Վե րոգ րյա լը բա վա րար է ար ձա նագ րե լու հա մար, որ եր րորդ ան ձինք ներ կա յաց րել է ին 
ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր փաս-
տաթղ թե րը՝ Կոո պե րա տի վի ան դամ լի նե լու, փայի կոնկ րետ չա փի ի րա վա տեր լի նե լու և 
դրա դի մաց Կոո պե րա տի վի կող մից գույք ստա ցած լի նե լու վե րա բե րյալ, ի սկ հա վե լյալ փաս-
տաթղթեր, այդ թվում փա յավ ճա րը վճա րե լու վե րա բե րյալ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու 
պար տա վո րու թյուն չու նե ին։

 Սույն գոր ծով թե՛ Դա տա րա նում և թե՛ Վե րաքն նիչ դա տա րա նում ե րբ ևի ցե որ ևէ դա տա վա-
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րու թյան մաս նակ ցի կամ հենց դա տա րան նե րի կող մից հարց չի բարձ րաց վել այն մա սին, թե 
ա րդյոք Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լը ի րա վա սու էր ստո րագ րել Ը նդ հա նուր ժո ղո վի 
ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քը, կամ փա յավ ճա րի վճար ման վե րա բե րյալ տե ղե կանք նե րը։ 

Ա վե լին, դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ի րենք վկա յա կո չել են վե րոն շյալ ա պա ցույց նե րը՝ 
նշե լով, որ տե ղե կանք նե րը ստո րագր վել են Կոո պե րա տի վի լի ա զոր ված ան ձի՝ նա խա գա հի 
տե ղա կա լի կող մից, և չնա յած այն հան գա ման քի, որ ոչ Հայց վո րի և ոչ էլ Դա տա րա նի կող մից 
ե րբ ևի ցե կաս կա ծի տակ չի դր վել վեր ջի նիս լի ա զոր ված ան ձ լի նե լու հան գա ման քը, այ նուա-
մե նայ նիվ ի րենց ներ կա յա ցու ցի չը ցան կա ցել է Վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նել հա մա-
պա տաս խան ա պա ցույ ցը, այն է՝ Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լի պայ մա նա գի րը, որ-
տե ղից հետ ևում է վեր ջի նիս լի ա զոր ված ան ձ լի նե լը, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ ե թե նման հարց չի բարձ րաց վել նախ կի նում, ա պա դա տա րանն ան հրա ժեշտ չի 
հա մա րում նման ա պա ցույ ցի ներ կա յա ցու մը։

Չ նա յած վե րոգ րյա լի, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել 
է հենց այն հան գա ման քը, որ չի հիմ ա վոր վել, որ Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լը 
լիա զոր ված էր ստո րագ րե լու հա մա պա տաս խան տե ղե կանք նե րը։ 

Այ սինքն՝ ստաց վում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծի կամ բո ղո քի քն նու թյան 
հա մար չի կար ևո րում որ ևէ հան գա մանք և չի ըն դու նում հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցը, այ-
դու հան դերձ նույն այդ հան գա ման քը դր վում է վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ան կախ նրա նից, թե Կոո պե րա տի վի նա-
խա գա հի տե ղա կա լը լի ա զոր ված էր ստո րագ րել հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը, թե ոչ, 
նշված հար ցը հայ ցա դի մու մի հիմ քե րի և հիմ ա վո րում ե րի սահ ման նե րից դուրս է և չի կա րող 
քն նու թյան ա ռար կա դառ նալ սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ եր րորդ ան ձանց փայի չա փը և այն 
վճար ված լի նե լու հան գա ման քը հաս տատ վում է թե Կոո պե րա տի վի կա նո նադ րու թյամբ, թե՛ 
16.12.2010 թվա կա նին կա յա ցած ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս տի թիվ 8 ար ձա նագ րու-
թյամբ և թե՛ Կոո պե րա տի վի տե ղե կանք նե րով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ փա յավ ճա րի դի մաց վճա րում կա տար ված լի նե լը 
հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով, ին չը ան տես վել է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից։

 Մաս նա վո րա պես, թիվ ԵԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով (Ար տակ Գևոր գի Դալ դու-
մյա նի հայցն ը նդ դեմ « Նորք մար Սու իթ» կոր պո րա տի վի, Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա տուր 
Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի, Հրա չյա Յարմ գյա նի, եր րորդ ան ձ` « Նորք մար Սու իթ» 
կոր պո րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նի` « Նորք մար Սու իթ» 
կոր պո րա տի վի ը նդ հա նուր ժո ղո վի 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի ո րոշ մամբ օ տար ված` 
Եր ևան քա ղա քի Գ.Հով սե փյան փո ղո ցի թիվ 24/3 շեն քի թիվ 2, 6, 9, 10, 18, 69, 46, 48, 60, 
68, 69 բնա կա րան նե րը « Նորք մար Սու իթ» կոր պո րա տի վին վե րա դարձ նե լու, հա մա պա տաս-
խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 172 հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սի կա նոն նե րը կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին) դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել այն 
փաս տա կան հան գա ման քը, որ « մատ նանշ ված բնա կա րան նե րը ստա ցած կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րը կոո պե րա տի վի ո րոշ մամբ ստա ցել են բնա կա րան ներ, ար ձա նագր վել է, որ 
կոո պե րա տի վի նա խա գա հին դի մած բո լոր ան դամ ե րը կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված 
ի րենց փա յավ ճար ներն ամ բող ջու թյամբ վճա րել են»:
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3) Դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, չի կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 9-րդ կե տի պա հան ջը, ո րը պետք է կի րա ռեր։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սնան կու թյան կա ռա վա րի չը հայց ներ կա յաց նե լու 

ի րա վունք չու ներ, հետ ևա բար հայ ցը պետք է վա րույթ չըն դուն վեր, ի սկ ըն դուն վե լու դեպ քում 
էլ գոր ծի վա րույ թը պետք է կարճ վեր:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Կա ռա վար չի՝ որ պես դա տա վա րա կան հա-
տուկ սուբյեկ տի դա տա րան դի մե լու լի ա զո րու թյու նը ու ղ ղա կի ո րեն և ան վե րա պա հո րեն սահ-
ման ված է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով։ Նման մո տե ցում ա ռա ջին հեր թին պայ մա-
նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ի նչ պի սին է՝ ող ջա միտ 
և ո րո շա կի ժամ կե տում պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան, ֆի նան սա կան վի ճա կի, նե րա ռյալ` 
գույ քագր ված ակ տիվն ե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում կազ մե լը, 
պար տա պա նին վնաս հասց նող և հետ ևա բար պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող նախ կի նում կնք ված գոր ծարք նե րի վեր հա նու մը և 
դրանց վե րա նայ ման կամ դրանց ար դյուն քում հասց ված վնա սի հա տուց ման ու ղ ղու թյամբ մի-
ջոց նե րի ձեռ նար կու մը, և ար դյուն քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի ող ջա միտ ժամ կե տում 
բա վա րա րու մը:

 Մաս նա վո րա պես, կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նի՝ այս դեպ քում Կոո պե րա տի վի 
կող մից կա տար ված ցան կա ցած գույ քի փո խան ցում հետ պա հան ջել, այդ թվում նաև ի րա-
վուն քի գրանց ման վի ճարկ ման պա հանջ ներ կա յաց նել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու 
մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում: Մինչ դեռ սույն 
գոր ծով Կա ռա վա րի չը նման հայ ցա դի մում ներ կա յաց րել է Կոո պե րա տի վի սնանկ ճա նաչ վե լու 
վճի ռը օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց (2015թ.) ա վե լի քա նի 3 տա րի ան ց (2018թ.): 

Բա ցի այդ, օ րեն քով սահ ման ված է նաև, որ պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո-
խան ցում ե րի վի ճարկ ման դեպ քում կա ռա վա րի չը կա րող է հայց ներ կա յաց նել դա տա րան, 
ե թե դրանք կա տար վել են սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող 3 տար վա ըն թաց քում (փոխ կա-
պակց ված ան ձանց դեպ քում՝ 5), նույն ժամ կետն է գոր ծում հա տու ցե լի փո խան ցում ե րի դեպ-
քում, ի նչ պես նաև սնան կու թյան  դի մում ներ կա յաց նե լուն նա խոր դած 90 օր վա ըն թաց քում 
կա տար ված ցան կա ցած փո խան ցում։

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծով վի ճարկ վում է վար չա կան ա կտ, ո րն ըն դուն վել է 2011 թվա կա նին, 
այն է՝ հայ ցը ներ կա յաց վել է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն (Կոո պե րա տի վը սնանկ է 
ճա նաչ վել 2015 թվա կա նին) ա վե լի քան 4 տա րի նա խոր դող փո խան ցու մը հետ ստա նա լու պա-
հան ջով (փո խանց ման բնույ թը՝ հա տու ցե լի)։ 

Ընդ ո րում, օ րեն քը չի նա խա տե սում այդ ժամ կետ նե րի բաց թո ղու մը հար գե լի ճա նա չե-
լու որ ևէ մե խա նիզմ։ Այ սինքն՝ ել նե լով սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
օ րենս դի րը կա ռա վար չի հա մար սահ մա նել է կոնկ րետ ժամ կետ, ո րի ըն թաց քում մի այն վեր-
ջինս կա րող է, գոր ծե լով պար տա պա նի ա նու նից, դա տա կան հայ ցեր ներ կա յաց նել և հետ 
ստա նալ պար տա պա նի կող մից նախ կի նում կա տար ված ցան կա ցած գույ քային ի րա վուն քի ոչ 
ի րա վա չափ փո խան ցում, ի սկ նշ ված ժամ կե տից հե տո կա ռա վա րի չը կորց նում է նման հայ-
ցա պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով սնան կու թյան կա ռա վա րի չը 
դա տա րան է դի մել պար տա պա նի ա նու նից, վեր ջի նիս և պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով։ Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րը բա վա րար են ար-
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ձա նագրե լու հա մար, որ սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման փաս տով ոչ 
պար տա պա նի և ոչ էլ պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րին որ ևէ վնաս չի հասց վել, քա նի որ ի նչ-
պես ար դեն ի սկ նշ վեց վեր ևում, այդ փո խան ցում ե րի դի մաց պար տա պա նը ար դեն ի սկ ստա-
ցել է հա մար ժեք դրա մա կան փոխ հա տու ցու մը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 17.01.2022 թվա կա նի ո րո շու մը և հայցն ամ բող ջու թյամբ մեր ժել, կամ գոր ծի վա րույ-
թը կար ճել: Միև նույն ժա մա նակ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է, որ պես դա տա կան ծախս, 
հայց վո րից բռ նա գան ձել փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
գու մա րը և վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը. 
1) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792620 վկա յա կա նի 

հա մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 60 բնա կա րա նի (ձեղ նա հար կի) 
նկատ մամբ Կոո պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե-
րի և 18.01.2011 թվա կա նի թիվ 7 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է 
Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75-78).

2) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792629 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 69 բնա կա րա նի (ձեղ նա հար կի) 
նկատ մամբ Կոո պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն-
նե րի և 18.01.2011 թվա կա նի թիվ 7 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է 
Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79-82). 

3) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792612 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 8 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Խա չա տուր Եր մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 83-86).

4) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2779267 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 10 բնա կա րա նի նկատ մամբ, Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 7 քաղ ված քի հի ման վրա, 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Տիգ րա նու հի Եր-
մա գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 87-90).

5) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2779265 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 9 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Ա զա տու հի Եր մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 91-94).

6) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2779271 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 19 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 9 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Ա զա տու հի Եր մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 95-98).

7) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792600 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 49 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
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պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 9 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Ա զա տու հի Եր մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 99-102).

8) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792635 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 54 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 9 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Ա զա տու հի Եր մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 103-106).

9) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792608 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 2 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 10 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Հրա չյա Յար մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 107-110).

10) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792599 վկա յա կա նի 
հա մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 48 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 10 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Հրա չյա Յար մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 111-114).

11) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2792628 վկա յա կա նի հա-
մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Գ. Հով սե փյան փո ղոց 24/3 շեն քի թիվ 68 բնա կա րա նի նկատ մամբ Կոո-
պե րա տի վի 30.12.2010 թվա կա նի, 17.01.2011 թվա կա նի կա նո նադ րու թյուն նե րի և 18.01.2011 
թվա կա նի թիվ 10 քաղ ված քի հի ման վրա 31.01.2011 թվա կա նին գրանց վել է Հրա չյա Յար մա-
գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 115-118).

 12) Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լի կող մից Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի Ա ՄՆ, 
Կա լի ֆոր նի ա նա հանգ, ք. Գլեն դել, 16.12.2010 թվա կա նի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս-
տի թիվ 8 ար ձա նագ րու թյու նից 18.01.2011 թվա կա նին կա տար ված թիվ 10 քաղ ված քի հա մա-
ձայն՝ Կոո պե րա տի վի ժո ղո վը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ո րո շել է բա վա րա րել 
Կոո պե րա տի վի ան դամ Հրա չյա Յար մա գյա նի Կոո պե րա տի վի ան դա մու թյու նից դուրս գա լու 
դի մու մը, և Կոո պե րա տի վի ան դամ Հրա չյա Յար մա գյա նին տրա մադ րել ՀՀ, ք. Եր ևան, Գ. 
Հով սե փյան փ. 24/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 2, թիվ 7, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րը (հա-
տոր 3-րդ, գ.թ. 118).

13) Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լի կող մից Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի Ա ՄՆ, 
Կա լի ֆոր նի ա նա հանգ, ք. Գլեն դել, 16.12.2010 թվա կա նի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս-
տի թիվ 8 ար ձա նագ րու թյու նից 18.01.2011 թվա կա նին կա տար ված թիվ 7 քաղ ված քի հա մա-
ձայն՝ Կոո պե րա տի վի ժո ղո վը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ո րո շել է բա վա րա րել 
Կոո պե րա տի վի ան դամ Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի Կոո պե րա տի վի ան դա մու թյու նից դուրս գա-
լու դի մու մը, և Կոո պե րա տի վի ան դամ Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նին տրա մադ րել ՀՀ, ք. Եր ևան, 
Գ. Հով սե փյան փ. 24/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 9, թիվ 10, թիվ 60, թիվ 69 բնա կա րան նե րը 
(հա տոր 3-րդ, գ.թ. 119).

14) Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լի կող մից Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի Ա ՄՆ, 
Կա լի ֆոր նի ա նա հանգ, ք. Գլեն դել, 16.12.2010 թվա կա նի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս-
տի թիվ 8 ար ձա նագ րու թյու նից 18.01.2011 թվա կա նին կա տար ված թիվ 9 քաղ ված քի հա մա-
ձայն՝ Կոո պե րա տի վի ժո ղո վը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ո րո շել է բա վա րա րել 
Կոո պե րա տի վի ան դամ Ա զա տու հի Եր մա գյա նի Կոո պե րա տի վի ան դա մու թյու նից դուրս գա լու 
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դի մու մը, և Կոո պե րա տի վի ան դամ Ա զա տու հի Եր մա գյա նին տրա մադ րել ՀՀ, ք. Եր ևան, Գ. 
Հով սե փյան փ. 24/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54 բնա կա րան նե րը (հա-
տոր 3-րդ, գ.թ. 120).

15) Կոո պե րա տի վի նա խա գա հի տե ղա կա լի կող մից Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի Ա ՄՆ, 
Կա լի ֆոր նի ա նա հանգ, ք. Գլեն դել, 16.12.2010 թվա կա նի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս-
տի թիվ 8 ար ձա նագ րու թյու նից 18.01.2011 թվա կա նին կա տար ված թիվ 8 քաղ ված քի հա մա-
ձայն՝ Կոո պե րա տի վի ժո ղո վը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ո րո շել է բա վա րա րել 
Կոո պե րա տի վի ան դամ Խա չա տուր Եր մա գյա նի կոո պե րա տի վի ան դա մու թյու նից դուրս գա լու 
դի մու մը, և Կոո պե րա տի վի ան դամ Խա չա տուր Եր մա գյա նին տրա մադ րել ՀՀ, ք. Եր ևան, Գ. 
Հով սե փյան փ. 24/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 6, թիվ 16, թիվ 18, թիվ 46 բնա կա րան նե րը (հա-
տոր 3-րդ, գ.թ. 121)։

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի 
ի մաս տով, այն է՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի մեկ նա բա նու թյու-
նը հա կա սում է թիվ ՎԴ/0562/05/09, թիվ ՎԴ/7157/05/08 և թիվ ՎԴ3/0233/05/12 վար չա կան 
գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 թվա կա նի, 12.03.2010 թվա կա նի և 27.12.2017 
թվա կա նի ո րո շում նե րում նույն ի րա վա նոր մին տր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րին: Միև նույն ժա-
մա նակ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի 
առ կա յու թյամբ, նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի ի մաս տով, այն է՝ ա ռեր ևույթ առ կա է 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ ա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ վող 
դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա նը թույլ է տվել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի խախ տում, 
ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք դա տա կան կար գով կա րող է հաս-
տատ վել վար չա կան ակ տի ա ռո չինչ լի նելն այն պա րա գա յում, ե րբ դա պայ մա նա վոր ված չէ 
ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րով և ան հրա ժեշտ է հա տուկ ըն թա ցա կար գով ստու գել և գնա հա տել 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը:

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

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

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րից մե կում ար ձա նագրել 
է, որ դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը մար դու՝ սահ-
մա նադ րաի րա վա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա րար ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն բա-
ղադ րիչն է (տե՛ս, « Վե ո լի ա  Ջուր» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րու թյան՝ թիվ ՎԴ/5605/05/19 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
01.07.2020 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ու ղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված չէ Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ 
Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ան բա-
ժա նե լի տարր: Այս պես. Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե-
րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ ա վո րում է դա տա-
րան դի մե լու, այն է` դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս օ գտվե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես ված մյուս ե րաշ խիք նե րից 
(տե՛ս, Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի 
վճի ռը, 52-րդ կետ): 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ 
օ րենս դի րը, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման ա պա հով ման նպա տա կով, 
սահ մա նել է դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն ներ, ո րոնց կի րառ մամբ դա տա րան-
ներն ի րա վա սու են քն նել և լու ծել ի րենց դա տին հանձն ված վե ճե րը: Ը ստ այդմ՝ դա տա կան 
պաշտ պա նու թյուն հայ ցող ան ձը պետք է իր ի րա վունքն ի րաց նի հա մա պա տաս խան դա տա-
վա րա կան կա նոն նե րի հաշ վառ մամբ: 

Այս պես. 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա-

տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա: 
Օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով, 

որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբյեկտ նե րի կող մից վար չա կան դա տա րան դի մե լու հայ ցա տե-
սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր:

 Վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող ա ռան ձին հայ ցա տե-
սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի-
ճարկ ման հայ ցը, ո րով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը), ի նչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցը, ո րի 2-րդ մա սով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել վար-
չա կան ակ տի առ ո չինչ  լի նե լը։ 

Այս պի սով,  վի ճարկ ման հայ ցը՝ որ պես ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձանց 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց, օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված հայ ցի տե սակ է, ո րն 
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ու ղղված է դա տա կան կար գով վար չա կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի վե րաց նե-
լուն, ի սկ ճա նաչ ման հայցն օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված հայ ցի տե սակ է, ո րն ու ղղ ված է 
օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը փաս տե լուն և դրա հիմ-
քով վար չա կան ակ տի դա տա կան կար գով ա ռո չինչ լի նե լը ճա նա չե լուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան և ան վա վե-
րու թյան հիմ քե րը սահ ման ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խա նա բար 62-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով:

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ առ ո չինչ է այն վար չա կան ակ տը, ո րում առ կա են, մաս նա վո րա-
պես՝ հետ ևյալ ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րը.

(…)
դ) ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու-

թյուն, կամ նրան տրա մադր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք:
 Նույն հոդ վա ծի 2–րդ կե տի հա մա ձայն՝ առ ո չինչ վար չա կան ա կտն ըն դուն ման պա հից 

ի րա վա բա նա կան ու ժ չու նի և են թա կա չէ կա տար ման կամ կի րառ ման, ի սկ 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ առ ո չինչ վար չա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կի րա ռում ա ռա ջաց նում է օ րեն քով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն ոչ 
ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է.

-օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում՝ օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան ման 
հետ ևան քով,

-կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս-
տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ոչ ի րա-
վա չափ վար չա կան ակ տը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան 
մարմ ի կամ դրա վե րա դաս մարմ ի կող մից, ի նչ պես նաև դա տա կան կար գով։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րում ան դրա դառ նա լով 
վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րին, եզ րա հան գել է, որ ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րը կա րող 
են հան դես գալ եր կու ձևով՝ որ պես օ րեն քին (գե րա կայող ի րա վուն քին) հա կա սող և որ պես 
ա ռո չինչ ակ տեր:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քում ամ րագ րե լով վի ճարկ ման և ճա նաչ ման հայ ցա տե սակ նե րը՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է 
ան վա վեր և առ ո չինչ վար չա կան ակ տե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լը դա տա կան կար գով հաս-
տա տե լու եր կու ե ղա նակ: Ը նդ ո րում, վի ճարկ ման հայ ցը քն նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր 
է նախ ևա ռաջ ան դրա դառ նալ վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյա նը կամ 
բա ցա կա յու թյա նը, քա նի որ վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով 
պայ մա նա վոր ված՝ ան վա վեր կա րող է ճա նաչ վել մի այն առ ո չինչ չհան դի սա ցող վար չա կան 
ակ տը: Այ սինքն՝ առ ո չինչ վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող լի նել վի ճարկ-
ման հայ ցի ա ռար կա, քա նի որ ան վա վե րու թյան հիմ քե րի պարզ ման ան հրա ժեշ տու թյունն առ 
ո չինչ վար չա կան ակ տի պա րա գա յում բա ցա կա յում է: Ա վե լին, ե թե առ կա է վար չա կան ակ տի 
ա ռո չինչ լի նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում թվարկ ված հիմ քե րից որ ևէ մե կը, ա պա այդ վար չա կան ակ տը 
չի կա րող ճա նաչ վել ան վա վեր (Գառ նիկ Վեր մի շյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
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թիվ ՎԴ/0150/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.03.2019 թվա կա նի ո րո-
շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տի ա ռո-
չինչ լի նե լու հա մար է ա կան և ան հրա ժեշտ պայ ման է ան ձի վրա ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ 
պար տա կա նու թյուն դնե լը, կամ ան ձին ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք տրա մադ րե լը: 
Այ սինքն` ան ձի վրա դր վող պար տա կա նու թյու նը կամ ան ձին տրա մադր վող ի րա վուն քը պար-
տա դիր կեր պով պետք է լի նի ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ: Հետ ևա բար վար չա կան ակ տով ան ձի 
վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» պար տա կա նու թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» ի րա-
վունք տրա մադ րե լը, ո րը կա րող է պարզ վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, 
դեռևս բա վա րար չէ վար չա կան ա կտն ա ռո չինչ դի տե լու հա մար: Այ սինքն` վար չա կան ակ-
տի ա ռո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դրա նով տրա մադր-
ված ի րա վուն քը կամ դր ված պար տա կա նու թյու նը ա ռեր ևույթ ոչ ի րա վա չափ լի նի, ի սկ բո լոր 
այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վում է վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա-
վաս տի ու թյու նը կամ կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը, 
ա պա նման վար չա կան ակ տը չի կա րող դիտ վել ա ռո չինչ, այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա-
վեր, այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Սպան դա րյա նի 1 հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Նով ռո սին վեստ» 
ՍՊԸ-ի` թիվ ՎԴ/0562/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 թվա-
կա նի ո րո շու մը, « Տավ րոս-66» ֆիր մա ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա-
կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Մաշ տո ցի հար կային տես չու թյան և ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րու թյան թիվ ՎԴ/7157/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 թվա-
կա նի ո րո շու մը, Ժի րայր Զոհ րա բյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Ա րա րա տի մար զային ստո րա բա ժան ման, 
Ան նա Զոհ րա բյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Գո ռա վա նի գյու ղա կան հա մայն քի 
թիվ ՎԴ3/0233/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի ո րո-
շու մը):

 Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դառ նա լով նաև « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը՝ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը ոչ ի րա վա չափ է դի տում այն վար չա կան ակ տը, 
ո րն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան ման հետ ևան քով, կամ 
ե թե ներ կա յաց վել են այն պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոն ցից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան 
տվյալ վար չա կան ակ տով պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում։ Այ սինքն՝ վար չա կան ա կտն ան-
վա վեր ճա նա չե լու հա մար պետք է առ կա լի նի հետ ևյալ հիմ քե րից որ ևէ մե կը, այն է ՝

«ա» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ մամբ, կամ
«բ» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ մեկ նա բան մամբ, կամ
«գ» ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ վար չա կան ակ տով պետք է ըն-

դուն վեր այլ ո րո շում: Ընդ ո րում, վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չափ՝ ան վա վեր լի նե լու հան-
գա ման քը ճա նաչ վում է ի նչ պես այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան մարմ ի կամ դրա վե րա դաս 
մարմ ի կող մից, այն պես էլ դա տա կան կար գով (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ Կա մո Պետ րո սյա նի, « Դի նո Գոլդ Մայ նինգ Քամփ նի» 
ՓԲԸ-ի թիվ ՎԴ1/0143/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա-
նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ևս մեկ ան գամ ը նդ գծել, որ օ րենս դի րը, որ պես 
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դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տե րից ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց, ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ մա նել է եր կու ա ռան ձին հայ ցա տե սակ՝ վի-
ճարկ ման և ճա նաչ ման հայ ցե րը, ո րոն ցից ա ռա ջինն ո ւղղ ված է դա տա կան կար գով վար չա-
կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի վե րաց նե լուն, ի սկ ե րկ րոր դը՝ օ րեն քով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը փաս տե լուն և դրա հիմ քով վար չա կան ակ տի 
դա տա կան կար գով ա ռո չինչ լի նե լը ճա նա չե լուն: Ը նդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե սակ ներն ի րենց 
մեջ նե րա ռում են մի մյանց բա ցա ռող տար րեր: Մաս նա վո րա պես վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար-
կա կա րող է լի նել մի այն այն վար չա կան ակ տը, ո րն առ ո չինչ չէ: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան 
ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հան գա մանքն ի նք նին բա ցա ռում է վի ճարկ ման հայ ցի հա րու ցու մը և 
հե տա գա քն նու թյու նը: Հա մա պա տաս խա նա բար վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հիմ քե րի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում վար չա կան ակ տի օ րեն քին հա մա պա տաս խա նու թյու նը չի կա րող 
քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ վի ճարկ ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում, քա նի որ ըն դուն ման պա-
հից ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող և կա տար ման կամ կի րառ ման ոչ են թա կա վար չա կան 
ակ տի օ րեն քին հա մա պա տաս խա նելն այլևս որ ևէ նշա նա կու թյուն չի կա րող ու նե նալ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ակ տի 
առ ո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դա տա կան կար գով հաս-
տատ վի « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվարկ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե կի առ կա յու թյու նը, սույն գոր ծի փաս-
տե րի հաշ վառ մամբ նաև ան ձի վրա ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու թյուն դնե լը, 
կամ ան ձին ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք տրա մադ րե լը, ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ վի ճարկ վում է վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը 
կամ կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը, ա պա նման վար-
չա կան ակ տը չի կա րող դիտ վել ա ռո չինչ, այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ-
մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 31.10.2018 թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան 
է մուտ քագր վել Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի` 29.10.2018 թվա կա նին 
փոս տի մի ջո ցով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, ո րով Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րի չը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևան քա ղա քի Գ. Հով սե փյան փո ղո ցի թիվ 
24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, 
թիվ 69 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից Հրա չյա Յար մա գյա նի, Խա չա տուր, 
Ա զա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մա գյան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում ե րը կամ ճա նա չել դրանց առ ո չինչ լի նե լը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-8):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կոո պե րա տի վի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նի կող մից ներ կա յաց ված` բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա-
դի մում ըն դուն վել է վա րույթ: 

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը, մեր ժե լով եր րորդ ան ձանց վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
ը ստ է ու թյան հիմ ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.11.2020 թվա կա նի ո րոշ մամբ վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել 
է, ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց վել է և կա յաց վել է նոր դա տա կան ա կտ. բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սով վե րաց վել է 
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա-
սին» ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.01.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում երն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

 Դա տա րա նը, քն նե լով վար չա կան ակ տե րի ա ռո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին հայց վո րի պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծը, 16.04.2021 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը 
բա վա րա րել է՝ գտ նե լով, որ Կա դաստ րի կող մից Եր ևան քա ղա քի Գ. Հով սե փյան փո ղո ցի 24/3-
րդ շեն քի թիվ 10 բնա կա րա նի, թիվ 60 և թիվ 69 ձեղ նա հար կե րի նկատ մամբ Տիգ րա նու հի Եր-
մա գյա նի ան վամբ, թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ Խա չա տուր Եր մա գյա նի ան վամբ, թիվ 13, 
թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Ա զա տու հի Եր մա գյա նի ան վամբ, թիվ 2, 
թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Հրա չյա Յար մա գյա նի ան վամբ 31.01.2011թ վա-
կա նին կա տար վել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում եր՝ գրանց ման հիմ-
քում որ պես ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ դնե լով Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի Ա ՄՆ, 
Կա լի ֆոր նի ա նա հանգ, ք. Գլեն դել, 16.12.2010 թվա կա նի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղո վի նիս-
տի թիվ 8 ար ձա նագ րու թյու նից կա տար ված թիվ 7, թիվ 8, թիվ 9 և թիվ 10 քաղ վածք նե րը: Վե-
րոն շյալ՝ թիվ 8 ար ձա նագ րու թյամբ, ո րի հի ման վրա տր վել է ին քաղ վածք ներ, ար ձա նագր վել 
է, որ տե ղի է ու նե ցել Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղով, ո րի ըն թաց-
քում ո րոշ վել է Կոո պե րա տի վի ան դամ եր Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա տուր Եր մա գյա նի, 
Ա զա տու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի՝ Կոո պե րա տի վից դուրս գա լու դի մում ե րը 
բա վա րա րել և վեր ջին նե րիս հատ կաց նել վե րոն շյալ բնա կա րան նե րը (ձեղ նա հար կե րը): Վե-
րոն շյալ ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վկա յա կան-
նե րում այլ ի րա վա հա վաս տող փաս տաթղ թի, մաս նա վո րա պես՝ վե րոն շյալ ան շարժ գույ քե րի 
հա մար փա յավ ճա րը լրիվ վճար ված լի նե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րի հղում կա տար ված 
է: Սույն վար չա կան գոր ծում առ կա՝ պա տաս խա նող Կա դաստ րի կող մից ներ կա յաց ված վե-
րոնշյալ ան շարժ գույք նե րի կա դաստ րային գոր ծե րում ևս այդ պի սի ա պա ցույց ներ առ կա չեն:

 Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եր ևան քա ղա քի Գ. Հով սե փյան փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի 
թիվ 10 բնա կա րա նի, թիվ 60 և թիվ 69 ձեղ նա հար կե րի նկատ մամբ Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի 
ան վամբ, թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ Խա չա տուր Եր մա գյա նի ան վամբ, թիվ 13, թիվ 19, 
թիվ 49, թիվ 54 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Ա զա տու հի Եր մա գյա նի ան վամբ, թիվ 2, թիվ 48, 
թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Հրա չյա Յար մա գյա նի ան վամբ 31.01.2011 թվա կա նին 
կա տար վել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում եր՝ ա ռանց ան հրա ժեշտ 
ի րա վա հաս տա տող փաս տաթղ թե րի՝ ան շարժ գույ քե րի հա մար փա յավ ճա րը լրիվ վճար ված 
լի նե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րի, հետ ևա բար այդ գրան ցում ե րը կա տա րե լով՝ վար չա կան 
ակ տի հաս ցե ա տե րե րին տրա մադր վել են ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք ներ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի, Տիգ րա նու հի 
Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա տա րա նի վճի ռը թո-
ղել ան փո փոխ՝ հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի և եզ րա հան գում ե րի 
հետ։

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

Տ վյալ դեպ քում վար չա կան ակ տերն ա ռո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում հայց վո րը 
դրել է այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող ակ տե րի սե փա կա-
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նու թյան ի րա վունք նե րի գրանց ման ժա մա նակ Կա դաստ րը չի պա հան ջել ներ կա յաց նել փա-
յա բա ժի նը վճա րե լը հիմ ա վո րող փաս տա թուղթ: Հայց վո րի պնդ մամբ Կա դաստ րը պետք է 
ա ռաջ նորդ վեր այդ կան խա վար կա ծով, որ վճա րու մը տե ղի չի ու նե ցել և գրան ցում ե րը չպետք 
է կա տա րեր, քա նի դեռ չեն ներ կա յաց վել վճա րու մը հիմ ա վո րող փաս տաթղ թեր: Մինչ դեռ 
Կա դաստ րը գրան ցել է եր րորդ ան ձանց ի րա վունք ներն ա ռանց վճա րու մը հիմ ա վո րող փաս-
տաթղ թե րի առ կա յու թյան՝ դրա նով ի սկ թույլ տա լով մի շարք ի րա վա կան նոր մե րի խախ տում, 
հետ ևա բար Կա դաստ րի կող մից եր րորդ ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի գրան ցու-
մը հա մար վում է ոչ ի րա վա չափ:

 Հայց վո րը պն դել է նաև, որ Կա դաստ րը պար տա վոր էր չի րա կա նաց նել սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում ե րը, ին չը չի կա տա րել՝ ար դյուն քում ա ռանց բա վա րար հիմ-
քե րի Կոո պե րա տի վին զր կե լով վի ճա հա րույց բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քից: Փաս տո րեն գրան ցում ե րը կա տար վել են գրանց ման ներ կա յաց ման հա մար 
պա հանջ վող պար տա դիր փաս տաթղ թի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, ին չը նշա նա կում է, 
որ վի ճա հա րույց բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա տուր Եր մա-
գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի ան վամբ ի րա կա նաց ված սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում երն ի րա կա նաց վել են օ րեն քի խախտ մամբ:

 Մի ա ժա մա նակ հայց վո րը չի բա ցա ռել վի ճա հա րույց վար չա կան ակ տե րի առ ո չինչ վար-
չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ պա րու նա կե լու հան գա ման քը, քա նի որ վի ճա հա րույց 
բնա կա րան նե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում եր կա տա րե լիս ա ռն վազն 
Կա դաստ րի հա մար ա կն հայտ էր, որ Կոո պե րա տի վի ը նդ հա նուր ժո ղո վի են թադ րյալ ո րո շում-
նե րից քաղ վածք ներն օբյեկ տի վո րեն ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին վկայող փաս տաթղ թեր 
չեն, ի նչն էլ նշա նա կում է, որ պա տաս խա նո ղը կա րող էր գի տակ ցել, որ եր րորդ ան ձանց տրա-
մադ րում է ա կն հայ տո րեն ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք, ին չը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով հան գեց նում 
է վար չա կան ակ տե րի առ ո չն չու թյա նը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 24-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 120-րդ, 180-րդ հոդ ված նե րի, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի տա րած-
քային ստո րա բա ժա նում ե րում գոր ծա վա րու թյան կազ մա կերպ ման հրա հան գը հաս տա տե լու 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
16.04.2002 թվա կա նի թիվ 245-Կ հրա մա նի, մաս նա վո րա պես դրա 12-րդ կե տի վկա յա կոչ-
մամբ հայց վո րը փաս տար կել է, որ օ րեն քով հս տակ սահ ման վել են այն փաս տաթղ թե րը, 
ո րոնք կա րող է ին հիմք հա մար վել ի րա վունք նե րի գրանց ման հա մար և որ ևէ այլ ի րա վա կան 
նորմ չկա, ո րը թույլ կտար Կա դաստ րին մի այն Կոո պե րա տի վի ժո ղո վի ո րո շում կամ ո րոշ ման 
քաղ վածք ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում ի րա կա նաց նել ի րա վուն քի գրան ցում:

 Վե րոգ րյալ հիմ ա վո րում ե րով հայց վո րը պա հան ջել է ճա նա չել Եր ևան քա ղա քի Գ. Հով-
սե փյան փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 10 բնա կա րա նի, թիվ 
60 և թիվ 69 ձեղ նա հար կե րի, Խա չա տուր Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 6 բնա կա րա նի, Ա զա-
տու հի Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54 բնա կա րան նե րի, Հրա չյա Յար-
մա գյա նի ան վամբ թիվ 2, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից 
31.01.2011 թվա կա նին ի րա կա նաց ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում ե-
րի առ ո չինչ լի նե լը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 04.02.2014 թիվ ՍԴՈ-1137 ո րոշ մամբ ի րա վա կան 
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դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ «(…) ի տար բե րու թյուն վար չա կան ակ տի ան վա-
վե րու թյան, վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է ակ նա ռու 
կո պիտ սխալ նե րով, ո րոնք ի հայտ են գա լիս ա ռանց տվյալ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա-
փու թյու նը հա տուկ ըն թա ցա կար գով ստու գե լու և գնա հա տե լու ան հրա ժեշ տու թյան և բա-
ցա ռում են տվյալ ակ տի առ ո չինչ լի նե լու վե րա բե րյալ հնա րա վոր վե ճե րը, (…) ի տար բե րու-
թյուն առ ո չինչ չհան դի սա ցող մյուս ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, առ ո չինչ վար չա կան 
ակ տերն այդ պի սին են հան դի սա նում հենց օ րեն քի ու ժով, ի նչն ի րա վուն քի սուբյեկ տին չի 
պար տադ րում բո ղո քար կել նման վար չա կան ակ տե րը և դրա ար դյուն քում ու նե նալ վար չա-
կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հան գա ման քի հաս տատ ման վե րա բե րյալ ի րա վա սու մար մին-
նե րի կող մից կա յաց ված ո րո շում, հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով առ ո չինչ վար չա կան ակ տի 
կա տա րու մը կամ կի րա ռում ա ռա ջաց նում է օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն»: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րի կող մից փաս տա ցի 
վի ճարկ վել է վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը, ի նչ պես 
նաև կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հան գա ման քը հայց վորն ին քը պայ-
մա նա վո րել է ոչ թե ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րով, ո րոնք ի հայտ են գա լիս ա ռանց վար չա կան 
ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը հա տուկ ըն թա ցա կար գով ստու գե լու և գնա հա տե լու, այլ այն պի-
սի հան գա մանք նե րով, ո րոնց ազ դե ցու թյու նը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վրա են-
թա կա է ստուգ ման և գնա հատ ման հա տուկ ըն թա ցա կար գով, ո ւս տի ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ո րոշ մամբ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա յաց ված ո րո շում նե րում և 
սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ այդ վար չա կան 
ակ տե րը չեն կա րող դիտ վել ա ռո չինչ, այլ դրանք կա րող են ճա նաչ վել ան վա վեր: Ը նդ ո րում, 
հատ կան շա կան է նաև այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի կող մից ի սկզ բա նե ներ կա յաց ված 
է ե ղել նաև վի ճարկ ման հայց, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է միև նույն հիմ նա վո րում նե րով ան-
վա վեր ճա նա չել հի շյալ գրան ցում նե րը, սա կայն այդ մա սով սույն գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է՝ 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը բաց թողն ված 
լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայց վո րի կող մից վար չա կան ա կտն ա ռո-
չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դր ված հիմ ա վո րում ե րը ոչ  թե վար չա կան ա կտն առ 
ո չինչ ճա նա չե լու, այլ ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քեր են,  քա նի որ տվյալ դեպ քում վար չա կան 
ակ տով ան ձի վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» պար տա կա նու թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա-
վա չափ» ի րա վունք տրա մադ րե լը կա րող է պարզ վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա-
րույ թում: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում 
առ կա չեն « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ա կտն առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը, ու ս տի Կոո պե րա-
տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նի հայ ցը են թա կա էր մերժ ման, 
ի նչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում բա ցա կայել են Եր ևան քա ղա քի 
Գ. Հով սե փյան փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 10 բնա կա րա-
նի, թիվ 60 և թիվ 69 ձեղ նա հար կե րի, Խա չա տուր Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 6 բնա կա րա նի, 
Ա զա տու հի Եր մա գյա նի ան վամբ թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54 բնա կա րան նե րի, Հրա չյա 
Յար մա գյա նի ան վամբ թիվ 2, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող-
մից 31.01.2011 թվա կա նին ի րա կա նաց ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
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ցում ե րի առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը, ի նչն ի նք նին բա վա րար է հայց վո րի պա հան ջը մեր ժե-
լու հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն այլևս չի ան դրա դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ քե րին 
և հիմ ա վո րում ե րին, քա նի որ դրանք վե րա բե րում են վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյա նը, 
ու ս տի սույն գոր ծի քն նու թյան հա մար որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նեն:

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

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ-
ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա-
զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծում 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի վե րոգ րյալ հոդ-
վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար` գոր ծի 
ան հար կի ձգձ գում ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու-
նից: Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն 
գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

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

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախuե րից:

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

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ սույն հայ ցը հա րու ցե լու պա հին գոր ծող խմբագրու-
թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի «ի ա.1» կե տի հա մա ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից ա զատ վում են սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա-
րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մում ե րի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
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հա մար:
«Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քի՝ սույն հայ ցը հա րու ցե լու պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 

29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով նշա-
նակ ված կա ռա վա րի չը՝ պար տա պա նի ա նու նից դի մում է դա տա րան ներ` դա տա կան կար գով 
լու ծում պա հան ջող հար ցե րով, ներգ րավ վում է պար տա պա նի այն դա տա վա րու թյուն նե րում, 
ո րոն ցում վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես հայց վոր, պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կայի 
նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ, ա ռանց լի ա զո րագ րի հան-
դես է գա լիս պար տա պա նի ա նու նից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված իր լի ա զո րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մում ե րի, վե րաքն նիչ և 
վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար կա ռա վա րիչն ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րում ե րից: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյան հա մա-
ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում 
է պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ սույն հայ ցը հա րու ցե լու 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ի ա.1» կե տի ու ժով ա զատ ված 
է սույն գոր ծով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու, ի նչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր 
փու լե րում պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: 

Այս եզ րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ սույն հայ ցը հա րու ցե լու պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «ի ա.1» կե տի այն մեկ նա բա նու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ կա ռա վա րիչ ներն ա զատ-
ված են դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր փու լե րում պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-
կա նու թյու նից, հետ ևա բար չեն կա րող կրել պե տա կան տուրք վճա րե լու կամ վճար ված կամ 
վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար նե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն՝ թե՛ 
դա տա րա նում, թե՛ դա տա կան բո ղո քարկ ման փու լե րում՝ ան կախ գոր ծի ել քից (տե՛ս, Գա գիկ 
Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 
թիվ ՎԴ/1390/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո-
շու մը):

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րում ե րից հետ ևում է, որ պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ-
վե լուց հե տո պար տա պա նի ա նու նից դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն ի րաց նում է 
վեր ջի նիս կա ռա վա րի չը, ո րը «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քի՝ սույն հայ ցը հա րու ցե լու պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ա զատ ված է դա տա րան ներ ներ-
կա յաց վող հայ ցա դի մում ե րի, դի մում ե րի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ-
ման ված պե տա կան տուր քի վճա րում ե րից: Օ րենսդ րա կան նման կար գա վոր ման հիմ քում, 
ը ստ է ու թյան, ըն կած է այն տրա մա բա նու թյու նը, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում կամ պար-
տա պա նի մաս նակ ցու թյամբ դա տա վա րու թյուն նե րին ներգ րավ վում է պար տա պա նի ա նու նից, 
հետ ևա բար՝ նրա վրա պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կա րող դր վել այլ 
ան ձի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հերն ի պաշ տո նե ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նման եզ-
րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ պե տու թյու նը, որ պես ան ձի 
հիմ ա րար ի րա վունք հռ չա կե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, կոնկ րետ ե րաշ-
խիք ներ է նա խա տե սում այդ ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար՝ ը նդ ո րում, 
ո րո շա կի խումբ ան ձանց հա մար սահ մա նե լով նաև հա վե լյալ ե րաշ խիք ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տում է (տե՛ս, « Կոն վերս բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ « Լուս Ը նդ 
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Լի Պրոֆ» ՍՊԸ-ի, Վար դան, Վլա դի միր, Վար սե նիկ Քե րո բյան նե րի, Ար ման Մու շե ղյա նի, Լի-
լի ա Գրի գո րյա նի, Էմ մա Միր զո յա նի թիվ ԿԴ1/1081/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի 04.06.2021 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Կոո պե րա տի վի կա ռա վա-
րի չը պար տա վոր չէ հա տու ցել վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու-
մա րը, ո րոնց վճա րու մից Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն ա զատ ված է 
օ րեն քի ու ժով: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Խա չա տուր Եր-
մա գյա նը, Ա զա տու հի Եր մա գյա նը, Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նը և Հրա չյա Յար մա գյա նը տվյալ 
դեպ քում վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել են օ րեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուր-
քը, հետ ևա բար ներ կա յաց ված բո ղո քը բա վա րար վե լու պայ ման նե րում վեր ջին նե րի կող մից 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված։ 

Անդ րա դառ նա լով փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված գու-
մա րը հայց վո րի կող մից հա տուց ման են թա կա հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է հետ ևյա լը.

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում ե րում ար ձա նագ րել է, որ պե-
տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ ված սուբյեկ տը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն-
ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած) 73-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով պետք է կրի մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու 
պար տա կա նու թյուն: Նման մո տե ցու մը բխում է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից 
և կոչ ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ ված սուբյեկ տի կող մից իր դա-
տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ան բա րե խիղճ ի րա կա նաց ման ար դյուն քում մյուս կող մին հնա-
րա վոր պատ ճառ վե լիք վնաս նե րը: Ա վե լին, կա ռա վար չի պա րա գա յում նշ ված եզ րա հան գու մը 
հիմ ա վոր վում է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ի րա վա-
կար գա վոր մամբ, ը ստ ո րի՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս 
կա ռա վա րի չը գոր ծում է պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյամբ: Հետ ևա բար, 
թեև կա ռա վա րի չը հայ ցը հա րու ցում է պար տա պա նի ա նու նից, այ նու ա մե նայ նիվ, նման հայց 
հա րու ցե լու կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հիմ քերն ու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը գնա հա տում է իր ի սկ հայե ցո ղու թյամբ, ու ս տիև պետք է պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրի դրանց ար դյուն քում այլ ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա-
մար (տե՛ս, օ րի նակ` Գևորգ Ա ֆան դյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Թոռ-
չյանն ը նդ դեմ Վա հե Ա ֆան դյա նի թիվ Ե ԿԴ/0298/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը, Ար թուր Բա դա լյա նի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյանն ը նդ դեմ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի թիվ Ե ԿԴ/0598/02/16 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով պե տա կան տուր քից բա ցի, բո-
ղոք բե րող ան ձան ցից Հրա չյա Յար մա գյա նը կա տա րել է նաև այլ դա տա կան ծախս, որ պի սին 
է հան դի սա նում փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված գու մա րը։  

Այս պես. գոր ծի նյու թե րում առ կա է Հրա չյա Յար մա գյա նի և Այ գուլ Կա րա պե տյա նի (Պատ-
վի րա տու կամ Պատ վի րա տու ներ) և «Ա միր խա նյան և Հով հան նի սյան փաս տա բա նա կան գրա-
սե նյակ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան (Կա տա րող) միջև 20.01.2019 
թվա կա նին կնք ված « Փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու վե րա բե րյալ» պայ մա նա-
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գիր (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 37-39), ո րի 2.1 կե տի հա մա ձայն՝ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նույն 
պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում Կա տա րո ղը թիվ ՎԴ/10906/05/18 և թիվ ՎԴ/12298/05/18 վար-
չա կան գոր ծե րով պար տա վոր վում է՝ 1) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում ներ կա յաց նել Պատ-
վի րա տու նե րի շա հե րը, մաս նակ ցել դա տա կան նիս տե րին, կա տա րել այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ, 2) ներ կա յաց նել Պատ վի րա տու նե րի շա հե րը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նում, 3) ներ կա յաց նել Պատ վի րա տու նե րի շա հե րը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նում։

« Փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու վե րա բե րյալ» վե րոգ րյալ պայ մա նագ րի 4.1 
կե տի հա մա ձայն՝ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նույն պայ մա նագ րի 2.1 կե տի 1-ին են թա կե տով 
սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի գի նը յու րա քան չյուր գոր ծով կազ մում է 200.000 ՀՀ դրամ։

Տ վյալ դեպ քում հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի բար դու թյու նը, փաս տա բա նի կա տա րած աշ-
խա տան քի ծա վա լը, նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ման հա մար Հրա չյա Յար մա գյա նի կող մից կրած 
դա տա կան ծախ սը, այն է՝ փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
200.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, են թա կա է 
հա տուց ման Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նի կող-
մից: 

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

 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
17.01.2022 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ « Նորք-Մար Սու իթ» բնա կա րա նա շի նա րա-
րա կան ոչ ա ռևտ րային սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ 
Հով հան նես Ե ղյա նի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ կա դաստ րի կո մի տե ի, մաս նակ ցու թյամբ՝ եր րորդ ան-
ձինք Խա չա տուր Եր մա գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի, Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա 
Յար մա գյա նի՝ Եր ևա նի Գ.Հով սե փյան փո ղո ցի 24/3-րդ շեն քի թիվ 10, թիվ 60, թիվ 69, թիվ 
6, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 2, թիվ 48, թիվ 68 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ պա-
տաս խա նո ղի կող մից հա մա պա տաս խա նա բար Տիգ րա նու հի Եր մա գյա նի, Խա չա տուր Եր մա-
գյա նի, Ա զա տու հի Եր մա գյա նի և Հրա չյա Յար մա գյա նի ան վամբ 2011 թվա կա նին ի րա կա-
նաց ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում ե րի առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել:

2. Պե տա կան տուր քի մա սով դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
« Նորք-Մար Սու իթ» բնա կա րա նա շի նա րա րա կան ոչ ա ռևտ րային սպա ռո ղա կան կոո պե-

րա տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյա նից հօ գուտ Հրա չյա Յար մա-
գյա նի բռ նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ, որ պես փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ման 
հա մար կրած դա տա կան ծախ սի գու մար:

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո քարկ-
ման են թա կա չէ:
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ՎԴ/1051/05/15

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2022 թվա կա նի հու նի սի 24-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « ԲԻ Է ՍԷՄ ԲԻ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-

թյամբ ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 29.01.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ ՀՀ տնտե-
սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րու թյան շու կայի վե րահս կո ղու թյան տես չա-
կան մարմ նի (այ սու հետ՝ Տես չա կան մար մին)` 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ-
տը և դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել Տես չա կան մարմ նի 17.02.2015 

թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը և դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 1 կար գադ րա գի րը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Զա րի կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.03.2017 

թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 
ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 29.01.2019 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Դա-
տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի վճիռն ամ բող ջու թյամբ բե կան վել է: Թիվ ՎԴ/1051/05/15 վար-
չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը վե րաց նե լու պա-
հան ջի մա սով, կարճ վել է, ի սկ թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով՝ վար չա-
կան գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա վոր Ք. Մկո յա նը 29.01.2019 թվա կա նին ներ կա յաց րել է 
հա տուկ կար ծիք:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը (ներ կա յա ցու ցիչ՝ Հով հան նես 
Հա րու թյու նյան):

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը. 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ ա վո-
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րում ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ ված կա նո նա կար գի 6-րդ, 7-րդ կե տե րը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել 
« Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
07.03.2013 թվա կա նի թիվ 199-Ն ո րո շու մը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է « Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ, 6-րդ, 27-րդ հոդ ված նե րը, 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 
126-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կե տե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Տես չա կան մարմ նի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 

47-Ա ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա նում է վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին, 
մաս նա վո րա պես՝ այդ ա կտն ո ւղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց րել կազ մա կեր-
պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ո ւղ ղա կի կա պի մեջ չգտն-
վող ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար, քա նի որ դրա նով ար ձա նագր վել է, որ ներ մուծ ված 1450 
հատ ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րից 280 հա տը ի րաց վել են ա ռանց հա մա պա տաս-
խան սեր տի ֆի կա տի և/ կամ հա մա պա տաս խա նու թյան հայ տա րա րագ րի առ կա յու թյան, ո րի 
հետ ևան քով Ըն կե րու թյանն է տր վել կար գադ րա գիր հա լո գեն լամ պե րի ի րա ցու մը կա սեց նե-
լու մա սին: Այլ կերպ ա սած՝ ստուգ ման ակ տով սահ մա նա փակ վել է Ըն կե րու թյան ի րա վուն քը 
ի րա կա նաց նել ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի ի րա ցում կամ որ նույնն է պար տա վո րու-
թյուն է դր վել Ըն կե րու թյան վրա` չի րաց նե լու վե րը նշ ված ապ րան քը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը 
17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն է, ո րը վար չա կան ա կտ է, քա նի որ դրա-
նով ճա նաչ վել է Ըն կե րու թյան կող մից « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ-
ման 6-րդ, 7-րդ կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը, ո րի 
կա պակ ցու թյամբ Ըն կե րու թյունն ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը: Ա նդ րա դառ նա լով մի այն 
կար գադ րա գի րը վար չա կան ա կտ ճա նա չե լուն՝ ա պա հարկ է նշել, որ նման մո տե ցու մը չա փա-
զանց նե ղաց նում է Ըն կե րու թյան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ ման նե րը:

 Բա ցի այդ, ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, որ ստուգ ման ակ տով որ պես ար ձա-
նագր ված խախ տում նշ վել է ա ռանց հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կա տի և/ կամ հա մա-
պա տաս խա նու թյան հայ տա րա րագ րի ար տադ րան քի ի րաց ման հան գա ման քը, մինչ դեռ Ըն-
կե րու թյու նը ստուգ ման ժա մա նակ տրա մադ րել է ՌԴ-ո ւմ գոր ծող կազ մա կեր պու թյան կող մից 
տր ված հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կատ ներ, ո րոն ցում առ կա են ՌԴ լի ա զոր մար մին 
ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի և դրանք տված կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան վա նում նե րի հա-
պա վում ներ: Ստո րա դաս դա տա րան նե րը հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կատ նե րի առ-
կա յու թյանն, ը ստ է ու թյան, չեն ան դրա դար ձել և չեն գնա հա տել, թե ին չու սեր տի ֆի կատ նե րի 
առ կա յու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը բա վա րար չեն։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 29.01.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայցն ամ բող ջու թյամբ 
բա վա րա րել։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը. 
1) ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րի 29.01.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա հրա մա նի հա մա ձայն` 

Տես չու թյան աշ խա տա կից ներ, պե տա կան տե սուչ ներ՝ ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ՝ Գե ղամ 
Գրի գո րյա նին (ս տուգ ման ղե կա վար), ին ժե ներ Գևորգ Գյո զա լյա նին (ս տուգ ման մաս նա կից) 
հանձ նա րար վել է Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել ապ րանքն ար տադ րե լու, ի րաց նե լու, պա-
հե լու, շա հա գոր ծե լու, փո խադ րե լու և օգ տա հա նե լու, աշ խա տանք ներ կա տա րե լու փու լե րում 
տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով և ստան դար տաց ման նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րով սահ-
ման ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ստու գում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8):

2) Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր վել 
է հետ ևյա լը. 

«1. Սկզբ նա կան տվյալ ներ` Ըն կե րու թյու նը ի րա կա նաց նում է ոչ պա րե նային ապ րանք նե րի 
ներ մու ծում և ի րա ցում։ Ըն կե րու թյու նը գրանց ված է պե տա կան ռե գիստ րում` վկա յա կան 03Ա 
072712։ 2012 թվա կա նի մայի սի 1-ից առ ստուգ ման պա հը ըն կե րու թյու նը շու կայի վե րահս կո-
ղու թյան պե տա կան տես չու թյան կող մից չի ստուգ վել։

2. Ստուգ ման ար դյունք նե րը` Ըն կե րու թյու նը ի րա կա նաց նում է շար ժի չի յու ղե րի, հիդ րավ-
լիկ հե ղուկ նե րի, քսա յու ղե րի, հա կա սա ռիչ նե րի, հա լո գեն լամ պե րի ներ մու ծում և ի րա ցում։ 
Ըն կե րու թյու նը ստուգ մամբ ը նդ գր կող ժա մա նա կաշր ջա նում (2012 թվա կա նի մայի սի 1-ից առ 
ստուգ ման պա հը) ներ մու ծել է հա մա պա տաս խա նու թյան պար տա դիր գնա հատ ման են թա-
կա` 25.05.2012 թվա կա նին 30801 կգ, 12.10.2012 թվա կա նին 11 կգ, և 17.11.2014 թվա կա նին 
9,057 կգ 38200000 ԱՏ ԳԱԱ ծած կա գով հա կա սա ռիչ ներ, 13.11.2013 թվա կա նին 800 հատ, 
21.01.2014 թվա կա նին 450 հատ և 13.11.2013 թվա կա նին 200 հատ (ըն դա մե նը 1450 հատ) 
85392198 ԱՏ ԳԱԱ ծած կագ րով ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պեր, ո րոնց մա ցոր դը առ 
ստուգ ման պա հը կազ մում է 1170 հատ (տե ղե կան քը կազ մում է)։ Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2013 թվա կա նի մար տի 28-ի թիվ 370-Ն ո րոշ ման « Հա կա սա ռիչ նե րի և հիդ րավ լիկ ար-
գե լա կի հե ղուկ նե րի ստուգ ման վե րա բե րյալ» թիվ 9 և « Ցածր լար ման է լեկտ րա սար քա վո րում-
նե րի ստուգ ման վե րա բե րյալ» թիվ 10 ստու գա թեր թի ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց վեց ստու-
գում, ո րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ 38200000 ԱՏ ԳԱԱ ծած կագ րով հա կա սա ռիչ նե րը ի րաց-
վել են AST-01.A-0856-2012 (գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը 25.05.2012 թվա կա նից մինչև 25.11.2012 
թվա կա նը), AST-A-29. A-0076-2012 (գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը 12.10.2012 թվա կա նից մինչև 
12.04.2013 թվա կա նը) և AST-01.A-1576-2014 (գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը 19.11.2014 թվա կա նից 
մինչև 19.11.2015 թվա կա նը) հա մա պա տաս խան սեր տի ֆի կատ նե րով: 85392198 ԱՏ ԳԱԱ ծած-
կագ րով ներ մուծ ված 1450 հատ ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րից 280 հա տը ի րաց վել 
են ա ռանց հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կա տի և (կամ) հա մա պա տաս խա նու թյան հայ-
տա րա րագ րի առ կա յու թյամբ, ո րով խախտ վել է թիվ 10 ստու գա թեր թի 1-ին կե տի պա հան ջը։

(...)
4. Ըն կե րու թյան ա ռար կու թյուն նե րը և ա ռա ջար կու թյուն նե րը` Ըն կե րու թյան կող մից 

16.02.2015 թվա կա նի թիվ 02-2015 գրու թյամբ ներ կա յաց ված ա ռար կու թյուն նե րը չեն ըն դուն-
վում, քա նի որ « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն օ տա րերկ րյա հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մար մին նե րի հա մա-
պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման ար դյունք նե րը ճա նաչ վում են դրանց փոխ ճա նաչ ման կամ 
բազ մա կողմ ճա նաչ ման մա սին հա մա ձայ նագ րի առ կա յու թյան դեպ քում։

 Հա մա ձայն ՌԴ ստան դար տաց ման, չա փա բա նու թյան և սեր տի ֆի կաց ման կո մի տե ի և 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Ստան դար տաց ման, չա փա բա նու թյան և սեր տի ֆի կաց ման 
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վար չու թյան միջև 14.07.1994 թվա կա նի հա մա ձայ նագ րի 4-րդ հոդ վա ծի` ար տադ րող կող մի 
սեր տի ֆի կաց ման հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում տր ված սեր տի ֆի կա տը ներ մու ծող կող մը 
վե րաձ ևա կեր պում է հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թի, ե թե դա սահ ման ված է նրա սեր տի-
ֆի կաց ման ազ գային հա մա կար գում։ Գոր ծող ՀՍՏ 5.3-2004 « Հա մա պա տաս խա նու թյան հա-
մա կարգ. Ար տադ րան քի սեր տի ֆի կա ցում» ստան դար տի 6.9.2 կե տով սահ ման ված է, որ ար-
տադ րան քի օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նա չու մը նե րա ռում է` 

ա) օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նաչ ման հա մար հայ տի ներ կա յա ցում.
բ) օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի հայ տի հետ ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի փոր ձաքն նու-

թյուն և ար տադ րան քի նույ նա կա նա ցում.
գ) օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նաչ ման կամ մերժ ման հիմ ա վո րու մով ո րոշ ման ըն-

դու նում.
դ) օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի հի ման վրա ՀՀ հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կա-

տի ձևա կեր պում և գրան ցում։
 Հաշ վի առ նե լով, որ օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նաչ ման ըն թա ցա կար գը տն տես վա-

րող սուբյեկ տի կող մից չի պահ պան վել, ու ս տի ՌԴ լի ա զոր ված մարմ ի կող մից տրա մադր ված 
հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կատ նե րը ակ տի նա խագ ծում հաշ վի չեն ա ռն վել։

5. Եզ րա կա ցու թյուն նե րը` Չի կա տար վել « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն 
ո րոշ ման 6.7 կե տով սահ ման ված պա հանջ նե րը։

 Հա վել ված (...) 8. Կար գադ րա գիր լամ պե րի խմ բա քա նա կի կա սեց ման վե րա բե րյալ (...)» 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-10):

3) Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու մա-
սին» թիվ 1 կար գադ րագ րով, ո րը տր վել է 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի 
հի ման վրա, կա սեց վել է 85392198 ԱՏ ԳԱԱ ծած կագ րով ներ մուծ ված թվով 1170 հատ ավ տո-
մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի վա ճառ քը, մինչև հայտ նա բեր ված խախ տում ե րի վե րա ցու-
մը։ Նույն կար գադ րագ րով նշ ված խախ տում ե րը վե րաց նե լու հա մար սահ ման վել է ժամ կետ` 
մինչև 20.04.2015 թվա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ 11):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի 
ի մաս տով, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել 
է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ ա վոր վում է ստորև ներ կա-
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու-
թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ո րում ար ձա նագր վել 
են կոնկ րետ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախ տում եր, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում կա րող է ո րակ վել վար չա կան ա կտ և 
ը ստ այդմ վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված վի ճարկ ման հայ ցով՝ վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շում-
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նե րը: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 

ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 

ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա-
տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վի-
ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե-
րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը): 

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ վի ճարկ ման հայ-
ցի ա ռար կան մի ջամ տող վար չա կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու պա-
հանջն է։ Հայ ցի ա ռար կայի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի ա ռար կայի 
նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը։ Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի նյու թա-
կան օբյեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ա կտն է։ Վեր ջինս վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 
հան դի սա նում է դա տա կան քն նու թյան հիմ ա կան օբյեկ տը (տե՛ս, Սամ վել Մել քու մյանն ը նդ-
դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու մը)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ o րենսդ րի կող մից ան ձին ի րա վունք է վե րա-
պահ վել հայց ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րան այն դեպ քում, ե րբ վար չա կան մարմ ի 
կող մից կա յաց ված վար չա կան ակ տով խախտ վում են կամ կա րող են խախտ վել իր ի րա վունք-
նե րը։ Այ սինքն՝ դա տա րան վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է 
հան դի սա նում վար չա կան ակ տի առ կա յու թյու նը, ո րն այն վի ճար կող ան ձի հա մար պետք է 
ու նե նա մի ջամ տող ազ դե ցու թյուն։ Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծող վար չա դա տա վա րա կան կա նոն նե-
րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կա կա րող է հան դի սա նալ բա ցա ռա պես մի ջամ տող 
վար չա կան ակ տը: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցա տե սա կով որ ևէ փաս տա-
թուղթ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի քն նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
թե ա րդյոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան 
ա կտ, թե ոչ, հետ ևա բար վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի 
քննու թյան ըն թաց քում ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյոք ներ կա յաց ված 
հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան ա կտ է, թե ոչ: 

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

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

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ա կտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու-
մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն է, ո րը վար չա կան 
մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման 
նպա տա կով, և ու ղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա-
նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Անդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րին և զար գաց նե լով դրանք՝ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նաց նե լով « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րու մը, գտել է, որ օ րենս դի րը, նշ ված հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ար տա քին ներ գոր ծու-
թյուն ու նե ցող ո րո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ, 
ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի 
կար գա վոր ման նպա տա կով, և ու ղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

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

 Միև նույն ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րենս դի րը կոնկ րե տաց րել է բա րեն-
պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ի թիվս այլ նի, ամ-
րագ րե լով նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու-
նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող պայ մա նը: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող 
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ի րա վա կան ակ տի բնո րո շում օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով 
ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող հետ-
ևան քի ա ռա ջաց մամբ: Այլ կերպ ա սած, ե թե վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է այն պի սի 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, ո րի մի ջո ցով ցան կա ցած ե ղա նա կով բա րե լա վել կամ վատ-
թա րա ցել է ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, ա պա ի րա վա կան հա մա կար-
գում այդ ակ տը չի կա րող բնո րոշ վել այլ կերպ, քան հա մա պա տաս խա նա բար որ պես բա րեն-
պաստ կամ մի ջամ տող վար չա կան ա կտ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, սա կայն, չի բա ցա ռում վար չա կան ակ տով ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ու ղ ղա կի հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լը, 
հետ ևա բար վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ պետք է ո րակ վի որ պես վար չա կան ա կտ ի նչ պես այն դեպ քում, ե րբ դրա նով 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար ա ռա ջա նում են ու ղ ղա կի հետ ևանք-
ներ, այն պես էլ այն դեպ քում, ե րբ ու ղղ ված (միտ ված) են այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մա-
նը և ակ ներև է, որ դրա նում ար ձա նագր ված խախ տումն երն ի նք նին վատ թա րաց նում են 
վեր ջին նե րիս ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան վա րույ-
թը եզ րա փա կող փաս տա թուղ թը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի, վար չա կան ա կտ պետք է ո րակ-
վի ոչ մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ դրա նով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա-
մար ու ղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ են ա ռա ջա նում, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ տվյալ 
վար չա կան ա կտն ու ղղ ված է ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն և ակ ներև է, որ 
դրա նում ար ձա նագր վածն ի նք նին բա վա րար է վեր ջին նե րիս ի րա վա կան կամ փաս տա ցի 
դրու թյու նը վատ թա րաց նե լու հա մար (տե՛ս, «Էյ Քեյ Էյ Ջի» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Ար բեն Ղու լյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ ի թիվ ՎԴ/11082/05/20 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.12.2021 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց րած վի ճարկ ման 
հայ ցով Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա-
կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը և դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 1 կար գադ րա գի րը: 

 Դա տա րա նը 14.03.2017 թվա կա նի վճ ռով Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցը 
մեր ժել է: Ա նդ րա դառ նա լով Տես չա կան մարմ նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի ի րա վա կան կար-
գա վի ճա նին՝ Դա տա րա նը նախ քն նար կել է այն հար ցը, թե ա րդյոք վի ճարկ վող ա կտն հայց-
վոր Ըն կե րու թյան հա մար ա ռա ջաց րել է այն ի րա վա կան հետ ևան քը, ո րը բնո րոշ է վար չա-
կան ակ տին: Դա տա րա նը գտել է, որ վի ճարկ վող ակ տը ու նի մի ջամ տող վար չա կան ակ տին 
բնո րոշ բո լոր հատ կա նիշ նե րը՝ նշե լով, որ «(...) վար չա կան ակ տը սահ մա նում է վար քագ ծի 
կա նոն կոնկ րետ ան ձանց հա մար, այդ թվում՝ սահ մա նե լով ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ: Ը նդ ո րում, այս հատ կա նի շը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է 
նաև վար չա կան ակ տի մեկ այլ բնո րոշ հատ կու թյան՝ դրա կար գա վո րիչ նշա նա կու թյան հետ: 
Ի նչ պես նշ վեց վե րը, վար չա կան ակ տը կար գա վո րում է կոնկ րետ խն դիր, ի սկ խնդ րի կար գա-
վո րու մը կա րող է դրս ևոր վել բազ մա թիվ ե ղա նակ նե րով, այդ թվում՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
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բա նա կան ան ձանց որ ևէ գոր ծո ղու թյուն նե րով ի րա վուն քի որ ևէ նոր մի խախտ ման մա սին ար-
ձա նագ րե լու և դրա նով ի սկ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու սահ մա նա փա կում ներ սահ-
մա նե լու մի ջո ցով: Ա նդ րա դառ նա լով վի ճարկ վող ակ տի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի խնդ րին՝ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դրա նով, փաս տո րեն, ար ձա նագր վել է, որ հայց վոր ըն կե րու-
թյու նը ա ռանց հա մա պա տաս խան սեր տի ֆի կաց ման փաս տաթղ թե րի ի րաց րել է ՀՀ տա րածք 
ներ մուծ ված ավ տո մե քե նայի հա լո գեն լամ պեր՝ խախ տե լով օ րեն քը: Դա տա րա նը գտ նում է, որ 
վար չա կան մար մի նը, ար ձա նագ րե լով այս խախ տու մը, ոչ թե սոսկ հաս տա տել է որ ևէ փաստ, 
այլ դրան տա լով ի րա վա կան գնա հա տա կան, ո րո շել է, որ հայց վոր ըն կե րու թյունն ի րա վուն քի 
չու ներ ի րաց նե լու ներ մուծ ված լամ պե րը, ի սկ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քը հա կաօ րի նա կան է 
(...)»: 

Այ նու հետև Դա տա րա նը, քն նար կե լով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը, գտել 
է, որ Տես չա կան մարմ նի՝ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը և դրա հի ման վրա 
ըն դուն ված թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րաց նե լու մա սին պա հան ջը են թա կա է մերժ ման:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 29.01.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո-
քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի վճիռն ամ բող ջու թյամբ 
բե կան վել է: Թիվ ՎԴ/1051/05/15 վար չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա 
ստուգ ման ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով, կարճ վել է, ի սկ թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե-
րաց նե լու պա հան ջի մա սով՝ վար չա կան գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Տես չու թյան 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման 
ակ տը չի հան դի սա նում վար չա կան ա կտ, քա նի որ այն ի նք նին չու նի վար չա կան ակ տին բնո-
րոշ` ո ւղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հատ կա նի շը. դրա նով վար չա կան մար-
մի նը չի սահ մա նել, փո փո խել, վե րաց րել կամ ճա նա չել ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
Ըն կե րու թյան հա մար, քա նի որ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հետ ևանք ներն ա ռա ջա ցել են 
Տես չու թյան 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 1 կար գադ րագ րով, այն ի րո ղու թյան հաշ վառ մամբ, որ 
դրա նով է կար գադր վել է Ըն կե րու թյա նը կա սեց նել 85392198 ԱՏ ԳԱԱ ծած կագ րով ներ մուծ-
ված թվով 1170 հատ ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի վա ճառ քը, մինչև հայտ նա բեր ված 
խախ տում նե րի վե րա ցու մը: 

Այ նու հետև՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Տես չու թյան թիվ 1 կար գադ րա գի-
րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով վճ ռի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը և օ րի նա կա նու թյա նը, գտել է, 
որ Դա տա րա նը չի պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս-
տե րը, հե տա մուտ չի ե ղել ա պա ցույց նե րի հա վա քագր մա նը, հե տա զոտ մա նը և գնա հատ մա նը։ 
Ո ւս տի, նշ ված մա սով վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա վոր Ք. Մկո յա նը 29.01.2019 թվա կա նին ներ կա յաց րել է 
հա տուկ կար ծիք առ այն, որ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը վար չա կան 
ա կտ է, քա նի որ ստուգ ման ակ տով սահ մա նա փակ վել է Ըն կե րու թյան ի րա վուն քը՝ ի րա կա-
նաց նել ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի ի րա ցու մը կամ որ նույնն է՝ պար տա վո րու թյուն է 
դր վել Ըն կե րու թյան վրա` չի րաց նե լու նշ ված ապ րան քը։ Հետ ևա բար՝ սույն վար չա կան գոր ծով 
Տես չու թյան թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
29.01.2019 թվա կա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, կապ ված գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
հետ, կի րա ռե լի են նաև 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ակ տի նկատ մամբ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն վար չա կան 
գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ ա վոր վա ծու-
թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 
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Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րի 29.01.2015 թվա կա նի 
թիվ 47-Ա հրա մա նի հա մա ձայն` Տես չու թյան աշ խա տա կից ներ, պե տա կան տե սուչ ներ՝ ա ռա-
ջին կար գի մաս նա գետ՝ Գե ղամ Գրի գո րյա նին (ս տուգ ման ղե կա վար), ին ժե ներ Գևորգ Գյո-
զա լյա նին (ս տուգ ման մաս նա կից) հանձ նա րար վել է Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել ապ-
րանքն ար տադ րե լու, ի րաց նե լու, պա հե լու, շա հա գոր ծե լու, փո խադ րե լու և օգ տա հա նե լու, աշ-
խա տանք ներ կա տա րե լու փու լե րում տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով և ստան դար տաց ման 
նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րով սահ ման ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ստու գում:

 Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր վել է, 
որ օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նաչ ման ըն թա ցա կար գը տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից 
չի պահ պան վել, ու ս տի ՌԴ լի ա զոր ված մարմ ի կող մից տրա մադր ված հա մա պա տաս խա նու-
թյան սեր տի ֆի կատ նե րը ակ տի նա խագ ծում հաշ վի չեն ա ռն վել։ Նշ ված ստուգ ման ակ տով 
ար ձա նագր վել է, որ չի կա տար վել « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ ման 
6-րդ, 7-րդ կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը։ Տես չա կան մարմն ի 17.02.2015 թվա կա նի 
թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տին որ պես հա վել ված կց վել է «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց-
նե լու մա սին» կար գադ րա գիր: 

Այս պես՝ Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե-
լու մա սին» թիվ 1 կար գադ րագ րով, ո րը տր վել է 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ-
ման ակ տի հի ման վրա, կա սեց վել է 85392198 ԱՏ ԳԱԱ ծած կագ րով ներ մուծ ված թվով 1170 
հատ ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի վա ճառ քը, մինչև հայտ նա բեր ված խախ տում ե րի 
վե րա ցու մը։ Նույն կար գադ րագ րով նշ ված խախ տում ե րը վե րաց նե լու հա մար սահ ման վել է 
ժամ կետ` մինչև 20.04.2015 թվա կա նը:

 Վե րը նշ ված փաս տե րի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հարկ է հա մա-
րում ան դրա դառ նալ սույն գոր ծով Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ-
ման ակ տի և դրա հա վել ված 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու 
մա սին» թիվ 1 կար գադ րագ րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կին։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Տես չա կան մարմ ի կող մից կա յաց ված 
17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա նում է վար չա կան ակ տին 
բնո րոշ բո լոր հատ կա նիշ նե րին հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ան հա տա կան ա կտ է, քա նի որ վե րա-
բե րում է ո րո շա կի ի րա վա բա նա կան ան ձի, այ սինքն՝ ու նի հս տա կո րեն ո րոշ ված հաս ցե ա տեր. 
ու ղղ ված է Ըն կե րու թյա նը,

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ըն դուն վել է վար չա կան մարմ ի՝ ՀՀ 
է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան շու կայի վե րահս կո ղու թյան պե տա կան տես չու թյան կող մից,

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, քա-
նի որ ա ռնչ վում է ի րա վա բա նա կան ան ձի, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չի գտն վում այն ըն դու նած մարմ ի հետ, 
այ սինքն` կար գա վո րում է վար չա կան մարմ ի և ի րա վա բա նա կան ան ձի միջև ծա գած ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ըն դուն վել է հան րային ի րա վուն քի բնա-
գա վա ռում, քա նի որ այն հան րային իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմ ի, այն է` Տես չա կան մարմ-
նի կող մից կա տար ված մի ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է` ու ղղ ված ի րա վա բա նա կան ան ձին,

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ըն դուն վել է կոնկ րետ գոր ծի կար գա-
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վոր ման նպա տա կով, այն ու ղղ ված են հան րային իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված մարմ ի կող մից 
հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան ան ձին ա ռնչ վող կոնկ րետ հար ցի 
կար գա վոր մա նը, այն է` « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի կա տար-
ման բա ցա հայտ մա նը,

- 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ա կտն ու ղղ ված է ո րո շա կի ի րա վա կան 
հետևանք նե րի ա ռա ջաց մա նը իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա-
կա յա կան կամ որ ևէ այլ ու ղ ղա կի կա պի մեջ չգտն վող ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար, քա նի որ 
դրա նով ար ձա նագր վել է ներ մուծ ված 1450 հատ ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րից 280 
հա տը ա ռանց հա մա պա տաս խան սեր տի ֆի կա տի և/ կամ հա մա պա տաս խա նու թյան հայ տա-
րա րագ րի առ կա յու թյան ի րաց ման հան գա ման քը, ը ստ այդմ նաև՝ « Տեխ նի կա կան կա նո նա-
կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 03.02.2005 
թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ ման 6-րդ, 7-րդ կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րի խախտ ման 
փաս տը, ո րի հի ման վրա Ըն կե րու թյա նը տր վել է կար գադ րա գիր հա լո գեն լամ պե րի ի րա ցու մը 
կա սեց նե լու մա սին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից 
վեր ջի նին, հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ վե րը նշ ված ստուգ ման ակ տով սահ մա նա փակ վել է 
Ըն կե րու թյան ի րա վուն քը ի րա կա նաց նել ավ տո մե քե նա նե րի հա լո գեն լամ պե րի ի րա ցում։ Ա վե-
լին՝ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի հի ման վրա տր ված կար գադ րագ րով 
Ըն կե րու թյա նը կար գադր վել է կա սեց նել նույն կար գադ րագ րում նշ ված ապ րան քի ի րա ցու մը 
մինչև հայտ նա բեր ված խախ տում ե րի վե րա ցու մը: 

Այս պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րի 
29.01.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա հրա մա նով վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց-
ված վար չա կան վա րույ թը ը ստ է ու թյան եզ րա փակ վել է Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա-
կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տով, քա նի որ նշ ված ակ տով Ըն կե րու թյա նը վե րագր վել են 
« Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 03.02.2005 թվա կա նի թիվ 150-Ն ո րոշ ման 6-րդ, 7-րդ կե տով սահ ման ված 
պա հանջ նե րի խախ տում եր այն բա նի հա մար, որ օ տա րերկ րյա սեր տի ֆի կա տի ճա նաչ ման 
ըն թա ցա կար գը տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից չի պահ պան վել, ու ս տի ՌԴ լի ա զոր ված 
մարմ ի կող մից տրա մադր ված հա մա պա տաս խա նու թյան սեր տի ֆի կատ նե րը ակ տի նա խագ-
ծում հաշ վի չեն ա ռն վել։ 

Միև նույն ժա մա նակ Տես չա կան մարմն ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման 
ակ տին որ պես հա վել ված կց վել է կար գադ րա գիր՝ լամ պե րի խմ բա քա նա կի կա սեց ման 
վե րա բե րյալ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ Տես-
չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու մա սին» թիվ 1 
կար գադ րա գի րը տր վել է 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի հի ման վրա և կազ-
մում է դրա բաղ կա ցու ցիչ մա սը: 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի և փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա կող մա-
նի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Տես չա կան մարմ ի 
17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տը բա վա րա րում է վար չա կան ակ տին բնո րոշ 
բո լոր հատ կա նիշ նե րին և սույն գոր ծով հա րուց ված վի ճարկ ման հայ ցի նյու թա կան օբյեկտն է: 
Ա նդ րա դառ նա լով Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տին կց-
ված հա վել վա ծի, այն է՝ 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու մա սին» 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

137

թիվ 1 կար գադ րա գի րը որ պես վար չա կան ա կտ և ը ստ այդմ՝ դրա վե րա բե րյալ որ պես ի նք նու-
րույն պա հանջ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից քնն ված լի նե լու հան գա ման քին՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը կա րող է ու նե նալ ներ դիր ներ, հա վել ված ներ 
կամ լրա ցու ցիչ այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնց գոր ծո ղու թյու նը չի կա րող գե րա զան ցել վար չա կան 
ակ տի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը: Ներ դիր նե րը, հա վել ված նե րը և լրա ցու ցիչ այլ փաս տաթղ թե-
րը ի նք նու րույն վար չա կան ակ տեր չեն, դրանք վար չա կան ակ տի բաղ կա ցու ցիչ մասն են և 
գոր ծում են այն քա նով, որ քա նով գոր ծում է բուն վար չա կան ակ տը:

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

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

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գում սկ սե լուց ա ռաջ հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մարմ ի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը) ստու գում 
ի րա կա նաց նե լու մա սին հրա պա րա կում է հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր, որ տեղ նշ վում են 
ստու գում ի րա կա նաց նող մարմ ի ան վա նու մը, ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի լրիվ 
ան վա նու մը, ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, ա նու նը, 
ազ գա նու նը, ստու գա թեր թով նա խա տես ված այն հար ցե րի շր ջա նա կը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է 
պար զա բա նել տվյալ ստուգ ման ըն թաց քում (...):

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

 (…)
Ս տու գող մարմն ի պաշ տո նա տար ան ձը ստուգ ման ակ տի հի ման վրա, օ րեն քով սահ-

ման ված իր ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, տն տե սա վա րող սուբյեկ տին տա լիս է 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

138

հանձ նա րա րա կան ներ (կար գադ րագ րեր) բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րի և թե րու թյուն-
նե րի վե րաց ման ու ղ ղու թյամբ` սահ մա նե լով ժամ կետ ներ դրանց վե րաց ման հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ խախ տում եր չհայտ նա բեր վե լու դեպ քում կազմ-
ված տե ղե կան քում ար ձա նագր վում են այն կազ մե լու ամ սա թիվն ու վայ րը, ստու գում ի րա կա-
նաց նող հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ ի և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նում ե րը, 
ստու գող պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ար դյունք նե րը: 

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

նու նը.
5) ստուգ վող տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ան վա նու մը, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս պաշ տո նա-

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

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

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

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

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

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

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

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

•	  տե ղե կան քի կազ մու մը, 
•	 ակ տի կազ մու մը: 
Ընդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փա կող 

նշված եր կու փաս տա թուղ թը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով հան դի սա նում են հա մա պա տաս խա-
նա բար բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տեր, քա նի որ տե ղե կան քի կազ մու մը հաս-
տա տում է խախ տում ե րի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը տվյալ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի հա մար 
ու նի նրա ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ազ դե ցու թյուն, ի սկ ակ տի կազ մու-
մը հաս տա տում է խախ տում ե րի առ կա յու թյու նը՝ վատ թա րաց նե լով տն տե սա վա րող սուբյեկ-
տի ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը: Այլ կերպ ա սած, ե թե տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վա րույ թը եզ րա փակ վում է տե ղե կանք կազ մե լով, 
այ սինքն՝ նրա գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա հունչ, ա պա այդ 
վա րույ թում քն նարկ ված հար ցե րով պայ մա նա վոր ված այլևս բա ցառ վում է նշ ված սուբյեկ տի 
գոր ծու նե ու թյա նը հե տա գա մի ջամ տու թյու նը, մինչ դեռ ստուգ ման վա րույթն ակ տի կազմ մամբ 
եզ րա փակ վե լու պա րա գա յում տվյալ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ծա վա լած գոր ծու նե ու թյու նը 
գնա հատ վում է օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա կա նաց ված՝ դրա նից բխող բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րով (տե՛ս, «Էյ Քեյ Էյ Ջի» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Ար բեն Ղու լյանն ը նդ դեմ ՀՀ բնա-
պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մարմ ի թիվ ՎԴ/11082/05/20 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.12.2021 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը ևս մեկ ան գամ փաս տում են, որ ՀՀ է կո նո մի-
կայի նա խա րա րի 29.01.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա հրա մա նով վար չա կան մարմ ի նա խա ձեռ-
նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վել է վար չա կան ակ տով՝ 17.02.2015 
թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տով, ո րն ու նի կից հա վել ված ներ: Այ սինքն՝ 17.02.2015 
թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու մա սին» թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րը նշ ված 
վար չա կան ակ տի բաղ կա ցու ցիչ մասն է, գոր ծում է այն քա նով, որ քա նով գոր ծում է բուն վար-
չա կան ակ տը և ի նք նու րույն վար չա կան ա կտ չէ: Հետ ևա բար` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 1 կար գադ րա գի րը ի նք նու րույն վար չա կան 
ա կտ չէ և դրա վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող հան դի սա նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կա, հետ ևա բար 
այդ պա հան ջը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան։ Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման 
ակ տի հա վել վա ծի՝ 17.02.2015 թվա կա նի «Ար տադ րան քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու մա սին» թիվ 
1 կար գադ րագ րի վե րաց ման պա հան ջը կա րող է քնն վել մի այն որ պես հետ ևանք նե րի վե րաց-
ման ա ծան ցյալ պա հանջ, ո րի լուծ ման ել քը կախ ված է մի այն հիմ ա կան պա հան ջի լուծ ման 
ար դյուն քից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե 
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վե ճը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան։
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տի 

հա մա ձայն` դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե առ կա են նույն 
օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմ քե րը։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն, նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշված ի րա վա նոր մի մեկ նա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր ված՝ « Դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ-
քե րում են թա կա է բե կան ման» եզ րույ թը պետք է մեկ նա բան վի այն պես, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 9-րդ կե-
տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան-
ման՝ ան կախ բո ղո քի հիմ քե րից և հիմ ա վո րում ե րից (տե՛ս, Սամ վել Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ 
ՀՀ կա դաստ րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ/1626/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.11.2021 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Տես-
չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 1 կար գադ րա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սով ան վի ճե լի ո րեն առ կա է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք, այն է՝ վե ճը են թա կա 
չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ սույն գոր ծով հա րուց ված վի ճարկ ման հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը հան դի սա ցող վար չա-
կան ակ տի, այն է՝ Տես չա կան մարմ ի 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի ի րա-
վա չա փու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի վճ ռի օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ ա վոր վա ծու թյու նը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից չի գնա հատ վել: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
սույն գոր ծը՝ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 47-Ա ստուգ ման ակ տի վե րաց ման պա հան ջի մա սով 
ան հրա ժեշտ է ու ղար կել Վե րաքն նիչ դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոգ րյալն ար դեն ի սկ 
բա վա րար է դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, ու ս տի վճ ռա բեկ բո ղո քով ներ կա յաց ված 
մյուս փաս տարկ նե րին այլևս չի ան դրա դառ նում:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված 
դիր քո րո շում ե րի հի ման վրա գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախuե րից:

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

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-
րար ման, և գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, գտ նում է, որ տվյալ պա րա գա յում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին պետք է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ ա վո րում ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը

 

  ՈՐՈՇԵՑ

 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 29.01.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և սույն գոր ծի վա րույ թը` 17.02.2015 թվա կա նի 
թիվ 1 կար գադ րա գի րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով, կար ճել, ի սկ 17.02.2015 թվա կա նի թիվ 
47-Ա ստուգ ման ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով վար չա կան գործն ու ղար կել ՀՀ վե-
րաքննիչ վար չա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան։

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

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո քարկ-
ման են թա կա չէ:
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Բ-3683/20

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

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

2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րոշ ման դեմ դի մող Ա րա Ա շո տի Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` 

նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 28-ի ո րոշ մամբ բա վա րար վել է 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի միջ նոր դու թյու նը և թույ լատր վել՝ 2 (եր կու) ա միս ժամ կե տով 
Սու րեն Տար խա նո վի նկատ մամբ ի րա կա նաց նել « Ներ քին դի տում» և «Ար տա քին դի տում» 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր:

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 26-ին Ա րա Շահ նա զա րյա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 38-314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 38-
308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի ո րոշ մամբ Ա.Շահ նա-
զա րյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է կի րառ վել կա լա նա վո րու մը՝ 2 (եր կու) ա միս 
ժամ կե տով:

2. 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13-ին դի մող Ա.Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ր.Աս-
լա նյա նը և Գ.Գ ևոր գյա նը վե րաքն նիչ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 
2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 28-ի՝ « Ներ քին դի տում» և «Ար տա քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու միջ նոր դու թյու նը 
բա վա րա րե լու մա սին ո րոշ ման դեմ: Նշ ված բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի 
(այ սու հետ` նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան)՝ 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րոշ մամբ թողն վել է 
ա ռանց քն նու թյան:

3. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հի շյալ ո րոշ ման դեմ դի մո ղի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ր.Աս լա նյա նը 
և Գ.Գ ևոր գյա նը վճ ռա բեկ բո ղոք են բե րել, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի փետր-
վա րի 10-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2022 թվա կա նի մայի սի 
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19-ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ:
 Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց-

վել:

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

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է. «(…) 
Քն նար կե լով թիվ 58226120 քրե ա կան գոր ծով մե ղադ րյալ Ա րա Շահ նա զա րյա նի պաշտ պան-
ներ Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը (…)՝ հարկ 
է նշել, որ տվյալ դեպ քում Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վե րը նշ ված դա տա կան ակ տի դեմ 
վե րաքն նիչ բո ղոք է բեր վել այն ան ձանց կող մից, ով քեր սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում բո ղոք 
բե րե լու ի րա վունք չու նեն։ Տվյալ դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղո քը պետք 
է թող նել ա ռանց քն նու թյան՝ բո ղո քարկ ման ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից բեր ված լի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

 Մաս նա վո րա պես, ի նչ պես բո ղոք բե րե լու ի րա վունք սահ մա նող ը նդ հա նուր կա նոն նե րը, 
այն պես էլ հա տուկ կա նոն նե րը սահ մա նել են հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված սուբյեկտ նե րի ցան կը, ը ստ ո րի մե-
ղադ րյալ Ա րա Շահ նա զա րյա նը կամ նրա պաշտ պան նե րը տվյալ դեպ քում չու նեն վե րաքն նիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք։ Բա ցի այդ, ի նչ պես եր ևում է սույն ո րոշ ման 1-ին կե տում 
նշ ված փաս տա կան տվյալ նե րից, հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյու նը վե րա բեր վել է Սու րեն 
Թար խա նո վի նկատ մամբ « Ներ քին դի տում» (վեր ջի նիս՝ ք.Եր ևան, Նորք, 7-րդ փո ղոց, տուն 
42Ա հաս ցե ում) և «Ար տա քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա-
նաց մա նը և վի ճարկ վող դա տա կան ակ տով քն նու թյան է ա ռն վել Սու րեն Թար խա նո վի ան-
ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հար ցը։ Ի նչ պես վե րաքն նիչ 
բո ղո քում, այն պես էլ դա տա կան գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յում են հա մա պա տաս խան բա վա-
րար փաս տա կան տվյալ ներ առ այն, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վի ճարկ վող դա տա կան 
ա կտն ա ռեր ևույթ ու ղ ղա կի ո րեն վե րա բեր վել է Ա րա Շահ նա զա րյա նի ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փակ մա նը։ Ի սկ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց նե լու կա տար ման 
ար դյուն քում այլ ան ձի հնա րա վոր ի րա վունք նե րի ա ռեր ևույթ սահ մա նա փակ ման են թադ րյալ 
հան գա ման քը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու-
թյան ա ռար կա չի հան դի սա նում և բա վա րար չէ փաս տե լու, որ հնա րա վոր այլ ան ձինք կա րող 
են վի ճար կել մեկ այլ ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի 
օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ ա վոր վա ծու թյու նը: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ վի ճարկ վող դա տա կան ակ տը վե րա բեր-
վել է Սու րեն Թար խա նո վի ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
մա նը, ի սկ Ա րա Շահ նա զա րյա նի պաշտ պան ներ Ր.Աս լա նյա նը և Գ.Գ ևոր գյա նը վե րաքն նիչ 
բո ղո քով, ը ստ է ու թյան, վի ճար կել են Սու րեն Թար խա նո վին վե րա բեր վող դա տա կան ակ տի 
օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ ա վոր վա ծու թյու նը։ Ի դեպ, դա տա կան ա կտն ի նք նին չի ա ռնչ վում 
Ա.Շահ նա զա րյա նի ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին։ Բա ցի այդ, հարկ է նշել, որ տվյալ 
դեպ քում կոնկ րետ ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա տու թյուն նե րի են թադ րյալ խախտ ման տե-
սան կյու նից Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյան և հիմ ա վոր վա ծու-
թյան դա տա կան ստու գու մը նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կար գով, ան հնար 
է, քա նի որ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյու նը և դա տա րա նի ո րո շու մը վե րա բեր վում են 
մեկ այլ ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը։ Ե թե օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-
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ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման ար դյունք նե րը կառնչ վեն որ ևէ այլ ան ձի՝ մե ղադ րյա լի, ի րա-
վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին, ա պա տվյալ պա րա գա յում ան ձը՝ մե ղադ րյա լը, զրկ ված չէ 
այլ ըն թա ցա կար գե րով, այդ թվում վե րա բե րե լի չա փա նիշ նե րի և պայ ման նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կար գով կամ դա տա կան քն նու թյան շր ջա-
նակ նե րում ստա նալ ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյուն (Տես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 15.06.2018 թվա կա նի թիվ Ե ԿԴ/0189/01/17 ո րո շու մը)։ Հետ ևա բար, վե րը նշ ված հետ ևու-
թյուն նե րը վկա յում են նաև այն մա սին, որ տվյալ դեպ քում չեն սահ մա նա փակ վում նաև ան ձի 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ար դյու նա վետ դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գում է այն հետ ևու թյան, որ Ա րա 
Շահ նա զա րյա նի պաշտ պան ներ Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է 
թող նել ա ռանց քն նու թյան բո ղո քարկ ման ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից բեր ված լի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ»1։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն ա վո րումն 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.
5. Բո ղո քա բեր նե րը, վկա յա կո չե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մի շարք նա խա դե պային ո րո-

շում եր, նշել են, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի սահ մա նա փա կել է 
մե ղադ րյալ Ա.Շահ նա զա րյա նի՝ դա տա րան դի մե լու, իր ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող ու 
իր մե ղադ րան քի և կա լա նա վոր ման հիմ քում դր ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա-
ռում ե րի ար դյունք նե րի ձեռք բեր ման ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, այդ թվում՝ դրանք 
կա տա րե լու թույլտ վու թյուն տա լու մա սին դա տա կան ակ տե րը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո-
քար կե լու ի րա վունք նե րը: 

Ըստ բո ղո քա բեր նե րի՝ թեև դա տա րա նի ո րոշ մամբ ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը կա տար վել են Սու րեն Տար խա նո վի նկատ մամբ, սա կայն դրանց 
ար դյուն քում ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը դր վել են Ա րա Շահ նա զա րյա նի ի նչ պես 
մե ղադ րան քի, այն պես էլ կա լա նա վոր ման հիմ քում, ին չի մա սին են վկա յում Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի՝ Ա.Շահ նա զա րյա նի նկատ մամբ կա լա նա-
վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը։ 
Դրան ցում որ պես Ա.Շահ նա զա րյա նին վե րագր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ ա վոր կաս-
կա ծը հիմ ա վո րող փաս տա կան տվյալ, վկա յա կոչ ված են Ս.Տար խա նո վի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ար դյունք նե րը։ Այդ պատ ճա ռով 
բո ղո քա բեր նե րը փաս տել են, որ Ա.Շահ նա զա րյա նը հան դի սա նում է շա հագր գիռ ան ձ, քա նի 
որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու 
միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շում ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է 
նրա ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին։

 Բո ղո քա բեր նե րը փաս տել են նաև, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը պետք է 
լի նի ի րա կան և ոչ թե պատ րան քային, ին չը են թադ րում է, որ ան ձն իր ի րա վունք նե րի ու ա զա-
տու թյուն նե րի խախտ ման յու րա քան չյուր դեպ քում` ող ջա միտ սահ մա նա փա կում ե րի պայ-
ման նե րում, պետք է դա տա րան դի մե լու, իր խախտ ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
վե րա կանգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-

1 Տե՛ս նյութեր, հատոր 1, թերթեր 48-51:
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քի ի րաց ման հնա րա վոր սահ մա նա փա կում ե րը չպետք է ձևա կան բնույթ կրեն, որ պես զի 
շա հագր գիռ ան ձը հա վա սար պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան-
մամբ, ան կախ և ան կողմ ա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա-
պա րա կային քն նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Հա կա ռակ դեպ քում 
կխախտ վեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը:

6. Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քի հե ղի նակ նե րը խնդ րել են բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րո շու մը, և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
7. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 

դա տա րան նե րի կող մից կար գադր ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մի ջո-
ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը վե րա դա սու թյան կար գով վի ճար կե լու սուբյեկ տային 
կազ մի կա պակ ցու թյամբ առ կա է հա կա սա կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա։ Ա վե լին, այդ պի սի 
ո րո շում ե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո-
ղոքն ը ստ է ու թյան քն նու թյան առ նե լու ի րա վա սու թյան կա պակ ցու թյամբ ևս առ կա է ա նո րո-
շու թյուն, ին չը նաև ար ձա նագ րել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը՝ Համ-
բար ձու մյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով կա յաց ված վճ ռում։ Մաս նա վո րա պես, ան դրա-
դառ նա լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան այն փաս տար կին, թե « դի մու մա տուն ի րա վունք է ու նե ցել 
բո ղո քար կե լու դա տա րա նի՝ ի րեն գաղտ նի դի տե լը թույլ տվող ո րո շու մը, ե րբ նա տե ղե կա ցել է 
դրա մա սին»2, մի ջազ գային դա տա րա նը փաս տել է, որ « ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ո րո-
շա կի դրույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում բնավ պարզ չէ, թե ա րդյոք Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ի րա վա սու էր քն նել, թե վի ճարկ վող մի ջամ տու թյունն ա րդյոք ծայ րա հեղ սո ցի ա լա կան 
ան հրա ժեշ տու թյուն էր և ա րդյոք հա մա չափ էր հե տապնդ վող նպա տակ նե րին»3։

 Հետ ևա բար, նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան են թա կա օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման կա ռու ցա կար գի և սուբյեկտ նե րի 
շր ջա նա կի հս տա կեց ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյուն ա պա-
հո վե լու և ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր։ Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա-
մա րում սույն գոր ծով ար տա հայ տել ի րա վա կան դիր քո րո շում եր, ո րոնք կա րող են ու ղե նի-
շային նշա նա կու թյուն ու նե նալ հա ման ման փաս տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր ծե րով 
մի ա տե սակ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար:

8. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցը հետ ևյալն 
է. հիմ ա վո՞ր է ա րդյոք Ս.Տար խա նո վի նկատ մամբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
ներ ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն տա լու մա սին Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման 
դեմ Ա.Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու 
մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը։

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

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

2 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 2019 
թվականի դեկտեմբերի 5-ի վճիռը, գանգատ թիվ 43478/11, 45-րդ կետ:
3 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 2019 
թվականի դեկտեմբերի 5-ի վճիռը, գանգատ թիվ 43478/11, 46-րդ կետ:
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ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք»:
9.1. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 2018 թվա կա նի հու նի սի 19-ի թիվ ՍԴՈ-1420 

ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, դա-
տա կան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ, ի թիվս այ լի, նշել է.

- դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի սահ մա-
նա փա կում եր, ո րոնք չպետք է խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը,

- ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ա պա հով ման պա հան ջից ել նե լով՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ո րո շա կի իմ պե րա տիվ նա խա պայ մա նի առ-
կա յու թյունն ի նք նին չի կա րող դիտ վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող: Այլ հարց է, 
որ նման նա խա պայ մա նը պետք է լի նի ի րա գոր ծե լի, ող ջա միտ և իր ծան րու թյամբ չհան գեց նի 
ի րա վուն քի է ու թյան խախտ ման4:

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

10.1. Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող՝ դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա-
հայ տել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

- դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ, և պե տու թյուն նե րը կա րող են 
այն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո րել ո րո շա կի պա հանջ նե րով և չա փա նիշ նե-
րով5,

- պե տու թյու նը դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել 
ո րո շա կի պայ ման ներ, պար զա պես պե տու թյան կող մից կի րառ ված սահ մա նա փա կում ե րը 
չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը6,

- ներ պե տա կան դա տա կան ա տյան նե րը դա տա վա րա կան կա նոն նե րը կի րա ռե լիս պետք 
է ձեռն պահ ման դրանց չա փա զանց ված ձևա կա նա ցու մից, ո րն իր ազ դե ցու թյու նը կու նե նա 
դա տա վա րու թյան ար դա րա ցի ու թյան վրա7:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը տեղ են գտել նաև Մա մի կո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս-
տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված վճ ռում, 
որ տեղ ը նդ գծ վել է. «Որ պես զի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը լի նի ար դյու նա վետ, 
ան ձը պետք է իր ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը մի ջամ տող ի րա վա կան ակ տը վի ճար կե լու 

4 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի` 2018 թվականի հունիսի 19-ի թիվ ՍԴՈ-1420 որոշման 4.1-րդ կետը:
5 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Luordo v. Italy գործով 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 32190/96, 85-րդ կետ, Staroszczyk v. Poland գործով 2007 թվականի հուլիսի 9-ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 59519/00, 124-րդ կետ, Stanev v. Bulgaria գործով 2012 թվականի հունվարի 17-ի վճիռը, գանգատ 
թիվ 36760/06, 230-րդ կետ:
6 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Luordo v. Italy գործով 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 32190/96, 85-րդ կետ, Staroszczyk v. Poland գործով 2007 թվականի հուլիսի 9-ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 59519/00, 124-րդ կետ, Stanev v. Bulgaria գործով 2012 թվականի հունվարի 17-ի վճիռը, գանգատ 
թիվ 36760/06, 230-րդ կետ: 
7 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Walchli v. France գործով 2007 թվականի հուլիսի 26-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 35787/03, 29-րդ կետ:
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հս տակ և ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նե նա (…)»8:
11. Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում կար ևո րե լով դա տա րա նի մատ-

չե լի ու թյան ի րա վուն քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կա յուն նա խա դե պային ի րա վունք է ձևա վո րել 
այն մա սին, որ « Դա տա կան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը պետք է լի նի ի րա կան և ոչ թե պատ-
րան քային, ին չը են թադ րում է, որ ան ձն իր ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման 
յու րա քան չյուր դեպ քում` ող ջա միտ սահ մա նա փա կում ե րի պայ ման նե րում, պետք է դա տա-
րան դի մե լու, իր խախտ ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վոր 
սաh մա նա փա կում ե րը չպետք է ձևա կան բնույթ կրեն, որ պես զի շա հագր գիռ ան ձը հա վա սար 
պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ ա կալ 
դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վուն-
քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Հա կա ռակ դեպ քում կխախտ վեն ան ձի՝ դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը»9:

12. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, « ներ քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ մանն 
ա ռնչ վող օ րենսդ րա կան նոր մե րի մեկ նա բան ման և կի րառ ման կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված 
Գոռ Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ ո րոշ մամբ, բա ցա հայ տե լով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռում ե րի հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույ թը, ար ձա նագ րել է, որ դրանց ար դյուն քում 
մի ջամ տու թյուն է տե ղի ու նե նում մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին, 
ո րոնց ա ռն չու թյամբ պետք է պահ պան վեն պե տու թյան ստանձ նած պո զի տիվ և նե գա տիվ 
պար տա վո րու թյուն նե րը10։ Սույն ո րոշ մամբ բարձ րաց ված հար ցի շր ջա նակ նե րում, հարկ է 
փաս տել, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ար դյուն քում մար դու հիմ ա րար 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող մի ջամ տու թյան ծա վալ ներն 
ան հա մե մատ ըն դար ձակ ե ն։ Ա վե լին, ո րոշ դեպ քե րում դրանք նույ նիսկ « թի րա խա վո րում» 
են ա նո րոշ թվով ան ձանց շր ջա նա կի, ի նչն էլ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե-
րը, քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մե մատ, դարձ նում է հան ցա վոր դեպ քի բա ցա հայտ ման 
ա ռա վել ծայ րա հեղ մի ջոց։ Ո ւս տի, օ ժտ ված լի նե լով հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ՝ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի գոր ծի քա կազ-
մը գործ նա կա նում կա րող է « թի րա խա վո րում» ոչ մի այն այն ան ձանց, ով քեր ու ղ ղա կի ա ռնչու-
թյուն են ու նե ցել հան ցա վոր դեպ քին (օ րի նակ՝ հան դի սա ցել են հան ցա գոր ծու թյանն օ ժան-
դա կող), այլ նաև ա նուղ ղա կի ա ռն չու թյուն ու նե ցող նե րին (օ րի նակ՝ դեպ քի վայ րով ան ցնող 
ան ձանց)։ Նման պայ ման նե րում, ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում հս տա կեց նել այդ եր կու 
խումբ ան ձանց նկատ մամբ ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու կա ռու ցա կար գը և 
այն չա փա նի շը, ո րի պայ ման նե րում այդ կա ռու ցա կար գը կա րող է գոր ծադր վել։

13. Նա խորդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևոր է հա մա րել ը նդ գծել օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու կա ռու ցա կար գի 

8 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Mamikonyan v. Armenia գործով 2010 թվականի մարտի 
16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 25083/05, 25-րդ կետ։
9 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Արթուր Այվազյանի գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ ՇԴ2/0007/15/12 
որոշումը, 16-րդ կետ, Լևոն Հարությունյանի գործով 2016 թվականի հունիսի 24-ի թիվ ԵԿԴ/0337/06/15 որոշումը, 
13-րդ կետ:
10 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի՝ Գոռ Սարգսյանի գործով 2019 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ ԵԿԴ/0229/01/16 որոշումը, 
17.1-17.2 կետեր:
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ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս ա ռու մով հատ կան շա կան են 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը Եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի ա ռն չու թյամբ։ Մի շարք գոր ծե րով դա տա րանն ը նդ գծել 
է, որ այդ հոդ վա ծը պա հան ջում է, որ ներ պե տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց առ կա լի նի 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով նա խա տես ված՝ « վի ճար կե լի» բո ղո քի է ու թյու նը քն նե լու և հա մա-
պա տաս խան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու հա մար, չնա յած որ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե-
րին տր վում է ո րո շա կի թույ լատ րե լի հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ՝ կապ ված այն ձևի հետ, ո րով 
նրանք կա տա րում են Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի այս դրույ թով նա խա տես ված ի րենց պար-
տա կա նու թյուն նե րը11։ Բա ցի այդ, դա տա րա նը կար ևո րել է, որ 13-րդ հոդ վա ծով պա հանջ վող 
պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը պետք է լի նի «ար դյու նա վետ»՝ ի նչ պես գործ նա կա նում, այն պես էլ 
օ րենսդ րու թյան մեջ, ը նդ ո րում՝ դրա կի րա ռու մը չպետք է ա նար դա րա ցի ո րեն խո չըն դոտ վի 
պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ բաց թո ղում ե րով12։ Ա վե լին, հարկ է նաև հի շա տա կել, 
որ ազ գային դա տա կան հա մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ 2004 
թվա կա նի մայի սի 12-ի թիվ R (2004) 6 հանձ նա րա րա կա նի հա վել վա ծում Եվ րո պայի խորհր-
դի Նա խա րար նե րի կո մի տեն ան դամ պե տու թյուն նե րին հոր դո րել է Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո վե րա նայել ի րենց ի րա-
վա կան հա մա կար գե րը և, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, օ րենսդ րու թյան կամ դա տա կան ո րո շում-
նե րի մի ջո ցով ամ րագ րել ան հրա ժեշտ և պատ շաճ մի ջոց ներ` ե րաշ խա վո րե լու հա մար Եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյու նը13։

14. Խնդ րո ա ռար կա հար ցով ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ գործ նա կա նում նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյան են թա կա օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի կա տա րու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ո րո-
շում ե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը փոր ձում են վի ճար կել կա՛մ այդ ո րոշ ման դեմ ան-
մի ջա կան բո ղոք ներ կա յաց նե լով վե րաքն նիչ դա տա րան, կա՛մ ի րենց բո ղո քի հիմ քում դր վող 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը բարձ րաց նել հե տա գա յում՝ բուն քրե ա կան գոր ծի դա տա կան 
քն նու թյան ըն թաց քում։ Մի ա ժա մա նակ, ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը 
վկա յում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա թիվ դեպ քե րում քն նու թյան չի առ նում բո ղո քը՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ բարձ րաց ված հար ցը հե տա գա քն նու թյան ա ռար կա է կազ մում, ի սկ 
բուն քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ևս դա տա կան ակ տը չի են թարկ վում վե-
րահս կո ղու թյան, քա նի որ դա տա կան քն նու թյան ա ռար կան սահ մա նա փակ ված է բա ցա ռա-
պես մե ղադ րան քի հիմ քում դր ված ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ մամբ և գնա հատ մամբ։

 Մինչ դեռ, հարկ է նշել, որ այդ պի սի ի րա վա կի րառ պրակ տի կան հա կա սում է Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի որ դեգ րած մո տե ցում ե րին։ Այս պես, Klass and Others v. 
Germany գոր ծով դա տա րա նը, դեռևս 1978 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով, ար ձա նագ րել է, որ 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա-
կու թյան ար ժեք նե րը պետք է հնա րա վո րինս հա վա տար մո րեն պահ պան վեն վե րահս կո ղու-
թյան մե խա նիզմ ե րում։ Դա տա րա նը փաս տել է, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան 

11 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Petropavlovskis v. Latvia գործով 2015 թվականի հունվարի 
13-ի վճիռը, գանգատ թիվ 44230/06, 91-րդ կետ:
12 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom գործով 
2002 թվականի մարտի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 46477/99, 96-97-րդ կետեր:
13 Տե՛ս Ազգային դատական համակարգերի արդյունավետության խնդիրների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի 
Նախարարների կոմիտեի` 2004 թվականի մայիսի 12-ի թիվ R (2004) 6 հանձնարարականի հավելվածը, 4-րդ կետ։
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հիմ ա րար սկզ բունք նե րից է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը, ո րը վկա յում է inter alia, որ իշ խա-
նու թյուն նե րի կող մից ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը պետք է են թա-
կա լի նի «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան» («contrôle efficace»)։ Մինչ դեռ, հայ րե նա կան 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
կա տա րու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ո րո շում ե րի ստուգ ման ա ռու մով ոչ բո լոր 
դեպ քե րում է ա պա հով վում այդ պի սի «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան» մե խա նիզմ։

15. Նման պայ ման նե րում, ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել «ար դյու նա վետ 
վե րահս կո ղու թյան» կա ռու ցա կար գի ո րո շա կի աց ման հար ցը։ Այդ նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ու շադ րու թյան ար ժա նաց նել սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տում 
հի շա տակ ված՝ Համ բար ձու մյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նի կա յաց ված վճ ռով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա-
կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րո շու մը բո ղո քար կե լու ըն թա ցա կար գի 
ա ռն չու թյամբ տր ված գնա հա տա կան նե րը։ Մաս նա վո րա պես, այդ գոր ծով դա տա րա նը հա-
մա ձայ նել է կա ռա վա րու թյան հետ, որ դի մու մա տու ին ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քի 
հար ցը լու ծող դա տա րան նե րը չէ ին կա րող Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի ա ռն չու-
թյամբ նրա բո ղոք նե րի մա սով ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ տրա մադ րել14։ Ա վե-
լին, դա տա րա նը փաս տել է, որ թեև այս դա տա րան ներն ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան 
հետ կապ ված հար ցե րը քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցել են, նրանք ի րա վունք չեն ու նե ցել 
ան դրա դառ նալ, ը ստ է ու թյան, եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային ա ռնչ վող բո ղո քին առ այն, որ մի-
ջամ տու թյու նը դի մու մա տու ի մաս նա վոր կյան քի և  նա մա կագ րու թյան նկատ մամբ հար գան քի 
ի րա վուն քին «օ րեն քով նա խա տես ված» կամ « ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ» չի ե ղել. բո ղո քի մա սով հա մար ժեք ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե-
լու ի րա վունք նրանք ա ռա վել ևս չեն ու նե ցել15։

 Վե րոն շյա լի հի ման վրա, պետք է փաս տել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րանն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ 
դա տա րա նի ո րո շու մը քրե ա կան գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան շր ջա նակ նե րում վի ճար կե լու 
հնա րա վո րու թյու նը որ պես ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց չի դի տար կել։

16. Միև նույն ժա մա նակ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան 
գոր ծե րի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վե րահս կո ղու թյան գաղտ նի մի ջո ցա ռում ե-
րի դեպ քում դա տա րանն այդ մի ջո ցա ռում ե րի վի ճարկ ման ար դյու նա վե տու թյու նը քն նարկ-
ման ա ռար կա է դարձ րել վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կար գով դրանց ի րա վա չա փու թյու նը 
ստու գե լու ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում։ 

Այս պես, Lambert v. France գոր ծով դի մու մա տուն վի ճար կում էր, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից իր հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահսկ ման դեմ բո ղո քը քն նե լուց հրա ժար-
վելն այն պատ ճա ռով, որ եր րորդ կող մի հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն է վե րահսկ վել, մի-
ջամ տու թյուն է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի աի 8-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված իր ի րա վուն քին։ 
Դի մու մա տուն պն դել է, որ ցան կա նում է վի ճար կել այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնց 
հի ման վրա դա տա րա նը թույ լատ րել է վե րահս կո ղու թյու նը, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
զր կել է ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու որ ևէ հնա րա վո րու թյու նից։ Ը նդ ո րում, ու շադ-
րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ տվյալ գոր ծով դի մու մա տուն մինչ այդ վի ճար կել 

14 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 2019 
թվականի դեկտեմբերի 5-ի վճիռը, գանգատ թիվ 43478/11, 43-րդ կետ:
15 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 2019 
թվականի դեկտեմբերի 5-ի վճիռը, գանգատ թիվ 43478/11, նույն կետը: 
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էր վե րահսկ ման ի րա վա չա փու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նում, ո րն ը ստ է ու թյան քն նել էր 
բո ղո քը և մեր ժել այն։ Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել էր, որ ան ձը բո ղո քարկ ման ի րա-
վունք չու նի, ա վե լին՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս ի րա վա սու չէր քն նու թյան առ նել բո ղո քը։ 
Տվյալ գան գա տով, ե րբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հրա ժար վել է դի մու մա տու ի բո ղո քը քն նու-
թյան առ նե լուց և գտել, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս չպետք է քն ներ այն, Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ-
վա ծի խախ տում և փաս տել, որ դի մու մա տուն չի ու նե ցել «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն», 
ո րի ի րա վունքն ու նեն քա ղա քա ցի ներն ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ներ քո և ո րը կա րող էր 
սահ մա նա փա կել մի ջամ տու թյու նը նրա նով, ի նչն «անհ րա ժեշտ էր ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյու նում»16։

 Բա ցի այդ, Matheron c. France գոր ծով դի մու մա տուն բո ղո քել էր հե ռա խո սային խո սակ-
ցու թյուն նե րի գաղտ նալ սու մը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված լի նե լուց։ Տվյալ գոր-
ծով դի մու մա տուն հան դի սա նում էր եր րորդ ան ձ, ո րը գաղտ նալս վել էր քրե ա կան գոր ծով 
տր ված թույլտ վու թյան շր ջա նակ նե րում։ Հե տա գա յում, ը ստ դի մու մա տու ի՝ այդ գաղտ նալս ման 
ար դյուն քում ձեռք բեր ված տվյալ ներն օգ տա գործ վել է ին իր մե ղադ րան քի հիմ քում։ Գաղտ-
նալս ման թույլտ վու թյան դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քը քն նու թյան չէր ա ռն վել ո ՛չ վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի, ո ՛չ էլ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից։ Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
գնա հատ ման ար դյուն քում, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի խախ տում և կր կին փաս տել, որ դի մու մա տուն չի 
ու նե ցել «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն», ո րի ի րա վունքն ու նեն քա ղա քա ցի ներն ի րա վուն-
քի գե րա կա յու թյան ներ քո և ո րը կա րող էր սահ մա նա փա կել մի ջամ տու թյու նը նրա նով, ի նչն 
«անհ րա ժեշտ էր ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում»17։

Նշ ված դիր քո րո շում ե րը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը վե րա հաս տա-
տել է նաև Affaire Versini-Campinchi Et Crasnianski c. France գոր ծով, որ տեղ են թադ րյալ հան-
ցանք կա տա րած ան ձի հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի գաղտ նալս ման շր ջա նակ նե րում 
վե րահսկ վել և վեր ծան վել էր նաև նրա ու դի մու մա տու-փաս տա բա նի հետ ու նե ցած խո սակ-
ցու թյու նը, ին չի հի ման վրա հե տա գա յում հա րուց վել էր վեր ջի նիս կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան վա րույթ: Տվյալ գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն 
ը նդ գծել է, որ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ա ռու մով նշա նա կու թյուն չու նի այն հան գա ման քը, 
որ փաս տա բա նը չի ե ղել « հե ռա խո սային գծի սե փա կա նա տե րը», այս պի սի մի ջո ցա ռում երն 
ը ստ է ու թյան հան գեց նում են նաև եր րորդ ան ձանց հետ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի 
գաղտ նալս ման և հետ ևա բար, նե րա ռում են այն ան ձանց հայ տա րա րու թյուն նե րի գաղտ նալ-
սու մը, ով քեր չեն հան դի սա ցել դա տա վո րի կող մից նշա նակ ված մի ջո ցա ռում ե րի օբյեկտ18։

17. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա-
վա կան դիր քո րո շում ե րի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րո շու մը 
ստու գե լու «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան» մե խա նիզմ կա րող է լի նել բա ցա ռա պես դրա 
ի րա վա չա փու թյան վի ճար կու մը վե րա դա սու թյան կար գով։ Ո ւս տի, Համ բար ձու մյանն ը նդ դեմ 

16 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Lambert v. France գործով 1998 թվականի օգոստոսի 24-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 23618/94, 23-41-րդ կետեր:
17 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Matheron c. France գործով 2005 թվականի մարտի 29-ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 57752/00, 36-44-րդ կետեր:
18 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Affaire Versini-Campinchi Et Crasnianski c. France գործով 
2016 թվականի հունիսի 16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 49176/11, 51-56-րդ, 62-64-րդ կետեր:
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Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճ ռում ար տա ցոլ ված 
այն մո տե ցու մը, որ քրե ա կան գոր ծի, ը ստ է ու թյան, քն նու թյան շր ջա նակ նե րում օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րո-
շու մը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու-
թյան» մե խա նիզմ, ըն դու նե լի է նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մար ներ քո շա րադ րյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ.

 Նախ ևա ռաջ, ի նչ պես նշել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, քրե ա կան 
գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան ըն թաց քում դա տա րան նե րը գնա հա տում են ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լի ու թյու նը, նրանք ի րա վա սու թյուն չու նեն գնա հա տա կան ներ տա լու այդ ա պա ցույց-
նե րի ձեռք բեր ման հիմք հան դի սա ցած՝ մեկ այլ դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տի 
ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ։ Այս պի սի դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը Սամ վել Բա բա յա նի և մյուս նե րի վե րա բե րյալ գոր ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ՝ ար ձա-
նագ րե լով, որ հիմ ա կան քրե ա կան գոր ծը քն նող դա տա րա նը գնա հա տա կան է տա լիս օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան քնն ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված դա տա րա նի ո րոշ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյա-
նը, վե րա բե րե լի ու թյա նը և ար ժա նա հա վա տու թյա նը՝ ա ռանց այդ ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու-
նը կաս կա ծի տակ դնե լու19։ Այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ է սահ մա նա զա տել ա պա ցույ ցի ձեռք բեր-
ման ըն թա ցա կար գի ի րա վա չա փու թյան ստու գում այդ ա պա ցույ ցը ձեռք բե րե լու թույլտ վու-
թյուն տվող դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման ըն թա ցա կար գից։ Ա վե լին, 
կար ևոր է փաս տել, որ ե թե, կախ ված խախտ ման բնույ թից, դա տա կան ակ տի ոչ ի րա վա չա-
փու թյու նը կա րող է ի նք նին հան գեց նել նաև դրա ար դյուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցի ան-
թույ լատ րե լի ու թյան, ա պա ա պա ցույ ցի ան թույ լատ րե լի ճա նա չում ի նք նին հիմք չէ դրա ձեռք-
բե րու մը թույ լատ րած դա տա կան ակ տը ոչ ի րա վա չափ ո րա կե լու հա մար։ 

Երկ րորդ, հարկ է ար ձա նագ րել, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա-
նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման հնա-
րա վո րու թյու նը չի կա րող կախ վա ծու թյան մեջ դր վել քրե ա կան գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու 
հան գա ման քից և վեր ջինս դի տար կել որ պես ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու կա ռու-
ցա կար գի պայ ման։ Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է նկա տել, որ ան ձի վե րա բե րյալ հա րուց ված 
քրե ա կան գոր ծը գործ նա կա նում հնա րա վոր է, որ կարճ վի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում և 
չու ղարկ վի դա տա րան։ Մինչ դեռ, ան ձը չի կա րող զրկ վել իր ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի-
ջամ տող դա տա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Հարկ է ար-
ձա նագ րել, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե-
րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը որ ևէ կերպ փոխ կա պակց ված չէ քրե ա կան 
գոր ծի ել քի հետ, հա մա պա տաս խան մի ջո ցառ ման ան ցկա ցու մը քն նարկ վում և թույ լատր վում 
է հա տուկ այդ նպա տա կով ի րա կա նաց վող դա տա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում։ Այլ կերպ, 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րող դա տաքն նու-
թյան, ի սկ հե տո՝ նաև դրա վե րաքն նու թյան ա ռար կան կամ ratione materia e-ն կրում է ի նք-
նա վար բնույթ, հիմ ված է կոնկ րետ փաս տե րի հե տա զոտ ման վրա, ո րոնց վերս տուգ ման 
հնա րա վո րու թյունն էլ հենց պայ մա նա վո րում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ և 13-րդ հոդ-
ված նե րի ա ռանց քը կազ մող՝ վի ճարկ ման ար դյու նա վե տու թյան չա փա նի շը։ Բա ցի այդ, օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա-

19 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի` Սամվել Բաբայանի և մյուսների գործով 2018 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 
ԵԿԴ/0189/01/17 որոշումը, 14-րդ կետ,
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նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման հնա րա վո րու թյու նը քրե ա կան գոր ծը դա տա րան 
ու ղար կե լու հան գա ման քից կախ վա ծու թյան մեջ չի կա րե լի դնել նաև այն պատ ճա ռով, որ հա-
կա ռակ դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման հնա րա վո-
րու թյուն պա հան ջե լը եր րորդ ան ձանց կող մից, ով քեր են թարկ վել են մի ջամ տու թյան, սա կայն 
քրե ա կան գոր ծով որ պես մե ղադ րյալ չեն ներգ րավ վել, նույ նիսկ չեն հան դի սա նում քրե ա կան 
դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձ։ 

Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նկա տել, որ ե թե դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հիմ ա կան քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում բարձ րաց նե-
լու ի րենց նկատ մամբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րող 
դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը, ա պա կա րող է ա ռա ջա նալ նույն հար ցի վե րա բե-
րյալ զու գա հեռ դա տաքն նու թյան ի րա կա նաց ման վտանգ։ Այլ կերպ, դա տա վա րու թյան մաս-
նա կի ցը կա րող է և՛ այդ ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կել վե րաքն նու թյան կար գով, և՛ 
հնա րա վոր ան հա ջո ղու թյան դեպ քում այդ հար ցը փոր ձել կր կին բարձ րաց նել քրե ա կան գոր ծի 
հիմ ա կան դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում, որ պի սի մո տե ցում ա նըն դու նե լի է ի րա վուն քի 
ա վան դա կան սկզ բունք նե րից ել նե լով։ Մաս նա վո րա պես, lis alibi pendens (այս դոկտ րինն ար-
գե լում է նույն կող մե րի միջև, նույն հար ցի վե րա բե րյալ զու գա հեռ դա տա կան վա րույ թի նա խա-
ձեռ նու մը), res judicata (այս դոկտ րի նը կող մե րի հա մար պար տա դիր կա տար ման են թա կա է 
հա մա րում դա տա րա նի կա յաց րած վերջ նա կան ո րո շու մը) և electa una via (այս դոկտ րի նի հա-
մա ձայն, ե թե ը նտր վել է ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կարգ, այն չի կա րող փոխ վել 
մեկ ու րի շով) կա նոն նե րի մի աս նու թյան պայ ման նե րում ա նըն դու նե լի է օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րող դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու-
նը վի ճար կե լուն զու գա հեռ ըն թա ցա կարգ նա խա ձեռ նե լու մո տե ցում ու այդ պի սի հնա րա վոր 
պրակ տի կան։ 

Ուս տի, վե րոգ րյա լի հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման 
նկատ մամբ «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն» կա րող է դի տարկ վել բա ցա ռա պես դրա ի րա-
վա չա փու թյու նը վե րա դաս դա տա կան ա տյա նում վի ճար կե լը։ Այդ պի սի կա ռու ցա կար գը կա-
րող է լի նել ե րաշ խիք դեպ քին ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես ա նուղ ղա կի ա ռն չու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց մաս նա վոր կյան քի ան ձենմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ կա մա յա կան մի ջամ-
տու թյուն նե րը բա ցա ռե լու հա մար։

18. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հաշ վի առ նե լով, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռում երն ի րենց բնույ թով կա րող են թի րա խա վո րել» ա նո րոշ թվով ան ձանց շր ջա նա կի, 
ու ս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևոր է հա մա րում նա խա դե պային ի րա վա կան դիր քո րո շում 
ձևա վո րել նաև դրանց ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րո շու մը վե-
րա դաս դա տա կան ա տյան բո ղո քար կե լու չա փա նի շի վե րա բե րյալ։ 

Մաս նա վո րա պես, որ պես այդ պի սի չա փա նիշ պետք է դի տար կել մաս նա վոր կյան քի ան-
ձենմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի խախտ ման զո հի վի ճա կի հիմ ա վո րու մը։ Օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման 
ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լիս ան ձը պետք է հիմն ա վո րի, որ իր մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ տե ղի է ու նե ցել մի ջամ տու թյուն, ո րն ու ղ ղա կի 
կամ ա նուղ ղա կի վնաս է պատ ճա ռել ի րեն կամ ազ դե ցու թյուն է թո ղել իր լե գի տիմ շա հե րի 
վրա։ 

Վե րոն շյա լը վկա յում է այն մա սին, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա-
նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման կա-
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ռու ցա կար գի գոր ծադր ման եր կաս տի ճան չա փա նի շը են թադ րում է հետ ևյալ հար ցե րի պար-
զում.

ա) ա րդյո՞ք ան ձի մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ տե ղի է 
ու նե ցել մի ջամ տու թյուն,

բ) ե թե այո, ա պա ա րդյո՞ք այդ պի սի մի ջամ տու թյունն ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի վնաս է 
պատ ճա ռել ան ձին կամ ազ դե ցու թյուն թո ղել իր լե գի տիմ շա հե րի վրա։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևոր է հա մա րում ը նդ գծել, որ վե րոն շյալ վեր-
ջին չա փա նի շը ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում չպետք է այն աս տի ճան ձևա կա նաց վի (excessive 
formalism), որ ան ձը, մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ տե ղի 
ու նե ցած մի ջամ տու թյան պայ ման նե րում, զրկ վի օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման 
ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը ստուգ-
ման են թար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

Մյուս կող մից էլ, հարկ է նկա տել, որ շա հագր գիռ ան ձինք ի րենց բո ղո քը ներ կա յաց նե լիս 
պետք է հիմ ա վո րեն վե րոն շյալ չա փա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը։ Այս ա ռու մով, նաև հաշ վի առ-
նե լով ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես 
կար ևոր է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա-
նաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի հի ման վրա ան ձին որ պես մե-
ղադ րյալ ներգ րա վե լը և մե ղադ րանք ա ռա ջադ րելն ի նք նին չի կա րող վկայել վե րոն շյալ չա-
փա նիշ նե րը հաղ թա հար ված գնա հա տե լու հա մար։ Մաս նա վո րա պես, ան ձանց նկատ մամբ 
ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ար դյուն քում ձեռք բեր ված 
տվյալ նե րի հի ման վրա կա րող են որ պես մե ղադ րյալ ներգ րավ վել եր րորդ ան ձինք: Նշվա ծը 
խնդ րո հար ցի հա մա տեքս տում չի կա րող դի տարկ վել որ պես լե գի տիմ շա հի պաշտ պա նու-
թյան մե խա նիզմ, ե թե այդ եր րորդ ան ձանց որ ևէ ի րա վունք չի են թարկ վել մի ջամ տու թյան 
բուն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում։ Նրանք 
կա րող են հե տա գա յում՝ հնա րա վոր քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում վի ճար կել մե ղադ-
րան քի հիմ քում դր ված այդ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ար դյուն քում ձեռք բեր-
ված փաս տա կան տվյալ նե րի թույ լատ րե լի ու թյու նը։ 

19. Նա խորդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հետ մեկ տեղ, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը կար ևոր է հա մա րում նաև փաս տել, որ շա հագր գիռ ան ձի բո ղո քի քն նու թյան 
ար դյուն քում, դա տա կան ակ տի հի ման վրա ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-
ջո ցառ մամբ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման ար ձա նագ րու մը մե խա նի կո րեն չի վկա յում նաև այլ 
ան ձանց ի րա վուն քի խախտ ման մա սին։ Այս պես, սահ մա նա փակ ված լի նե լով բո ղո քի հիմ քե րի 
և հիմ ա վո րում ե րի սահ ման նե րով, վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րը քն նարկ ման ա ռար կա 
են դարձ նում վի ճարկ վող ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը մի այն բո ղո քա բե րի ի րա վունք նե րի 
խախտ ման մա սով, այլ ոչ այն բո լոր ան ձանց, ով քեր ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռն չու թյուն 
են ու նե ցել օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ մա նը կամ նույ նիսկ մի ջամ տու թյան են-
թարկ վել այդ մի ջո ցա ռում ե րով։ Ա վե լին, շա հագր գիռ ան ձի բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում, 
ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ մամբ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման 
ար ձա նագ րու մը մե խա նի կո րեն չի հան գեց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման 
ար դյուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցի ան թույ լատ րե լի ու թյան։ Նշ ված հան գա մանք նե րի փո-
խազ դե ցու թյու նը են թա կա է ման րակր կիտ և հա մա կող մա նի գնա հատ ման վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ ի կող մից՝ հա մա պա տաս խան եզ րա հանգ ման գա լու հա մար։

20. Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա-
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նի ո րո շու մը ստու գե լու «ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան» մե խա նիզ մը կա րող է գոր ծադր վել 
դրա ի րա վա չա փու թյու նը վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կար գով վի ճար կե լու ճա նա պար հով 
այն դեպ քում, ե րբ այդ մի ջո ցառ ման ար դյուն քում ան ձը դար ձել է մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քի խախտ ման զոհ։

21. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նից եր ևում է, ո ր՝
- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 28-ի ո րոշ մամբ բա վա րար վել 

է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի միջ նոր դու թյու նը և թույ լատր վել՝ 2 (եր կու) ա միս ժամ-
կե տով Ս.Տար խա նո վի նկատ մամբ ի րա կա նաց նել « Ներ քին դի տում» և «Ար տա քին դի տում» 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր,

- 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 26-ին Ա րա Շահ նա զա րյա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 311-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 38-314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 38-
308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
27-ի ո րոշ մամբ Ա.Շահ նա զա րյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է կի րառ վել կա լա-
նա վո րու մը՝ 2 (եր կու) ա միս ժամ կե տով20,

- 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13-ին Ա.Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վե րաքն-
նիչ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 28-ի 
« Ներ քին դի տում» և «Ար տա քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա-
կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին ո րոշ ման դեմ, 
ին չը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րոշ մամբ թողն վել է ա ռանց 
քն նու թյան21: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ա րա Շահ նա զա րյա նը կամ նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը տվյալ դեպ քում չու նեն վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք։ Միև նույն ժա մա նակ, 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ վի ճարկ վող դա տա կան ակ տը վե րա բեր վել է Սու րեն Տար-
խա նո վի ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մա նը, ի սկ Ա րա Շահ-
նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ր.Աս լա նյա նը և Գ.Գ ևոր գյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քով, ը ստ է ու-
թյան, վի ճար կել են Սու րեն Տար խա նո վին վե րա բե րող դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը 
և հիմ ա վոր վա ծու թյու նը։ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի նչ պես վե րաքն նիչ բո ղո քում, այն-
պես էլ դա տա կան գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յում են հա մա պա տաս խան բա վա րար փաս տա-
կան տվյալ ներ առ այն, որ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վի ճարկ վող դա տա կան ա կտն ա ռեր-
ևույթ ու ղ ղա կի ո րեն վե րա բեր վել է Ա րա Շահ նա զա րյա նի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը։ 
Ո ւս տի, նշ վել է, որ տվյալ դեպ քում կոնկ րետ ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա տու թյուն նե րի 
են թադ րյալ խախտ ման տե սան կյու նից Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման օ րի նա կա նու-
թյան և հիմ ա վոր վա ծու թյան դա տա կան ստու գու մը նախ նա կան դա տա կան վե րահսկո ղու-
թյան կար գով, ան հնար է, քա նի որ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյու նը և դա տա րա նի ո րո-
շու մը վե րա բեր վում են մեկ այլ ան ձի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը։ 

Մի ա ժա մա նակ, հղում կա տա րե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Սամ վել Բա բա յա նի և մյուս նե-
րի գոր ծով 2018 թվա կա նի հու նի սի 15-ի թիվ Ե ԿԴ/0189/01/17 ո րոշ մա նը, Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել, որ ե թե օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա-
նաց ման ար դյունք նե րը կառնչ վեն որ ևէ այլ ան ձի՝ մե ղադ րյա լի, ի րա վունք նե րին և ա զա տու-
թյուն նե րին, ա պա նա զրկ ված չէ այլ ըն թա ցա կար գե րով, այդ թվում՝ վե րա բե րե լի չա փա նիշ նե-
րի և պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կար գով 

20 Տե՛ս սույն որոշման 1-րդ կետը։
21 Տե՛ս սույն որոշման 2-րդ կետը։
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կամ դա տա կան քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ստա նալ ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա-
նու թյուն։ Հետ ևա բար, դա տա րա նը գտել է, որ տվյալ դեպ քում չեն սահ մա նա փակ վում նաև 
ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ար դյու նա վետ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը22։

22. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով սույն 
ո րոշ ման 9-19-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, առ հա սա րակ բա ցա ռե լով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը 
թույ լատ րող ո րո շու մը եր րորդ ան ձանց կող մից վե րա դա սու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա-
րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի չի ա ռել, որ այդ ո րո շում ե րի հի ման վրա կա րող է տե ղի ու նե նալ մի-
ջամտու թյուն եր րորդ ան ձանց մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի 
հաշ վառ մամբ, ար ձա նագ րում է, որ թեև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա-
կա նաց նե լու թույլտ վու թյու նը տր վել է Սու րեն Տար խա նո վի նկատ մամբ, սա կայն նշ ված հան-
գա մանքն ի նք նին բա վա րար չէր եզ րա հան գե լու, որ Ա րա Շահ նա զա րյա նը դա բո ղո քար կե-
լու ի րա վունք չու նի։ Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
շրջա նակ նե րում գնա հա տե լով դի մող Ա.Շահ նա զա րյա նի կող մից Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 28-ի ո րո շու մը բո ղո քար կե լու ի րա վա սու թյու նը, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տում է, որ դի մո ղի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի կող մից 
չեն ներ կա յաց վել փաս տա կան տվյալ ներ և չի հիմ ա վոր վել, որ այդ ո րոշ ման հի ման վրա 
մի ջամ տու թյուն է տե ղի ու նե ցել Ա.Շահ նա զա րյա նի մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան 
ի րա վուն քին, ո րն ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի վնաս է պատ ճա ռել ի րեն կամ ազ դե ցու թյուն է թո-
ղել իր լե գի տիմ շա հե րի վրա: Բո ղո քա բեր ներն ի րենց փաս տարկ նե րը հիմ ա վո րել են մի այն 
այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ կա տար ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի 
ար դյուն քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րը դր վել են Ա.Շահ նա զա րյա նի մե ղադ րան քի և կա լա նա-
վոր ման հիմ քում23։ Մինչ դեռ, ի նչ պես նշ վել է սույն ո րոշ ման 18-րդ կե տում, օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ-
նե րի հի ման վրա ան ձին որ պես մե ղադ րյալ ներգ րա վե լը և մե ղադ րանք ա ռա ջադ րելն ի նք նին 
չի կա րող վկայել սույն ո րոշ մամբ վկա յա կոչ ված չա փա նիշ նե րը հաղ թա հար ված գնա հա տե լու 
հա մար։ Հետ ևա բար, թեև Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է պատ ճա ռա բա նել իր դա տա կան 
ակ տը, սա կայն, բո ղո քա բեր նե րի կող մից ներ կա յաց ված հիմ ա վո րում ե րի պայ ման նե րում, 
հան գել է ճիշտ եզ րա հանգ ման։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շում ե րի պայ ման նե րում դի մո ղը զրկ ված չէ այլ ըն թա ցա կար գե րով, այդ թվում 
վե րա բե րե լի չա փա նիշ նե րի և պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում հե տա գա դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյան կար գով կամ դա տա կան քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ստա նալ ար դյու նա վետ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ վի ճար կել այդ ա պա ցույ ցի ձեռք բեր ման 
թույ լատ րե լի ու թյու նը։ Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
Սամ վել Բա բա յա նի և մյուս նե րի գոր ծով 2018 թվա կա նի հու նի սի 15-ի թիվ Ե ԿԴ/0189/01/17 
ո րոշ մա նը կա տար ված հղ մամբ ար տա հայտ ված այն պն դու մը, թե տվյալ դեպ քում չեն սահ-
մա նա փակ վում նաև ան ձի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես-

22 Տե՛ս սույն որոշման 4-րդ կետը։
23 Տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կետը:
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ված ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րը, 
հիմ ա վոր է։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Ս.Տար խա-
նո վի նկատ մամբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու թույլտվու-
թյուն տա լու մա սին Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ Ա.Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
եզ րա հան գու մը հիմ ա վոր է ։

23. Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, դի մող 
Ա րա Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղոքն 
ա ռանց քն նու թյան թող նե լիս, թեև սխալ է պատ ճա ռա բա նել դա տա կան ակ տը, սա կայն թույլ 
չի տվել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ տում, ու ս տի, վճ ռա բեկ բո ղո քը պետք է մեր ժել, 
ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ՝ հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-
թյան 162-րդ, 163-րդ, 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծով և 
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 մեր ժել։ Դի մող Ա րա Ա շո տի Շահ նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Ր.Աս լա նյա նի և Գ.Գ ևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու վե րա բե րյալ 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ի ո րո շու մը թող նել օ րի-
նա կան ու ժի մեջ՝ հիմք ըն դու նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շում ե րը։

2. 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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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Մուրադ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի նախագահի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար

Ռուզաննա ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր
Արտակ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Աստղիկ ԽԱՌԱՏՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Արմեն ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր
Գոռ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Լուսինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Գագիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,
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ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր
Քրիստինե ՄԿՈՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ
Մխիթար ՊԱՊՈՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Վաչե ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Վարդան ՍՈՒՂՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր
Ռուստամ ՄԱԽՄՈՒԴՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Անի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Դավիթ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Լիլիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,
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ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Տաթևիկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Հայկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Ազատ ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Վահե ՋԻՎԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Բակուր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ծննդյան 30-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Տիգրան ՈՍԿԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 30-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Դատական իշխանություն» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան առնվազն 
չորս 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:


