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COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN COMPENSATION 
SYSTEMS FOR DAMAGE CAUSED TO PERSONAL LIFE AND HEALTH

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

 Վար չա կան մար մին նե րի կող մից կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լուց բխող 
պար տա վո րու թյուն նե րի հիմ ախն դիր նե րի ա ռն չու թյամբ դեռևս հիմ ա րար, ամ բող ջա կան 
ու սում ա սի րու թյուն ներ առ կա չեն, ին չը ո րո շա կի ո րեն բար դու թյուն ներ է ստեղ ծում ի նչ պես 
ի րա վաս տեղծ, այն պես էլ ի րա վա կի րառ ո լոր տում։ Թերևս, բա ցա կա յում է նաև վար չա կան 
մար մին նե րի կող մից կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու հետ կապ ված վե ճե րի 
լուծ ման կա յուն դա տա կան պրակ տի կա: Նկա տի ու նե նա լով, որ ար տերկ րում ար դեն ի սկ կու-
տակ վել է վնա սի հա տուց ման ի րա վա կան ի նս տի տու տի կի րառ ման հա րուստ պրակ տի կա, 
նպա տա կա հար մար է ան դրա դառ նալ այդ ե րկր նե րի փոր ձին և ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյամբ նա խա տես ված կար գա վո րում ե րի հետ դրանք հա մադ րե լու ար դյուն քում ա ռա ջադ րել 
հա մա պա տաս խան լու ծում եր: 

Այս պես, ա պա հո վագ րու թյան հա տուց ման մե խա նիզմ ե րի զար գաց ման պայ ման նե րում 
(սկ սած աշ խա տան քային դժ բախտ պա տա հար նե րի և մաս նա գի տա կան հի վան դու թյուն նե րի 
սո վո րա կան ա պա հո վագ րու թյու նից մինչև ա պա հո վագ րու թյան ժա մա նա կա կից տե սակ նե րը) 
տար բեր ե րկր նե րում ա ռա ջարկ վում են ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սի հա տուց ման չա փի 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

4

հաշ վարկ ման ա ռանձ նա հա տուկ տար բե րակ ներ, մինչ դեռ՝ ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սի 
փոխ հա տուց ման ծա վա լի և բնույ թի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րա-
կան նոր մե րը դեռևս չեն ա ռանձ նա նում ան հրա ժեշտ խո րու թյամբ: 

Ն կա տենք, որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյու նում առ կա գի տա կան    հե տա զո տու թյուն-
նե րը, հիմ ա կա նում ու ղղ ված են ոչ նյու թա կան օ գուտ նե րին պատ ճառ ված վնա սի դրա մա կան 
գնա հատ ման ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ քն նար կում ե րին1, ի նչ պես նաև ոչ նյու թա կան 
վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լու չա փո րո շիչ նե րի ո րոն մա նը2: 

Ա ռա վել ամ բող ջա կան տե սա կան հիմ ա վո րում եր ա ռա ջադ րե լու տե սան կյու նից ա ռաջ-
նա հերթ նպա տա կա հար մար է դի տար կել Ի տա լի ա յում կի րա ռե լի վնա սի հա տուց ման ծա վալն 
ու բնույ թը ո րո շե լու մո տե ցու մը, ո րը վնա սը բա ժա նում է ե րեք բա ղադ րի չի՝ «danno biologico» 
(կեն սա բա նա կան վնաս), «danno morale» (բա րո յա կան վնաս) և «danno patrimoniale» (գույ-
քային վնաս): «Danno biologico»-ի բո վան դա կու թյու նը նե րա ռում է այն կո րուստ նե րը, ո րոնք 
ը նդ հա նուր առ մամբ բնու թագր վում են որ պես կյան քի ո րա կի վատ թա րա ցում՝ պայ մա նա վոր-
ված վնաս վածք նե րի, սո ցի ա լա կան կյան քում սահ մա նա փա կում ե րի և այլ նի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած էս թե տիկ խն դիր նե րի պատ ճա ռով3։ «Danno morale» եզ րույ թը ի մաս տով մոտ է 
ներ պե տա կան   օ րենսդ րու թյան բա րո յա կան վնա սի ը մբռն մա նը և են թադ րում է ցավ, բա րո յա-
կան բնույ թի տա ռա պանք: Վնա սի այս եր կու տե սակ նե րը մի ա սին կա րող են հա մակց վել «ոչ 
դրա մա կան կո րուստ ներ» եզ րույ թի ներ քո՝ ար տա ցո լե լով ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու 
փաս տի ազ դե ցու թյու նը տու ժո ղի ներ քին վի ճա կի վրա, ի նչ պես նաև նրա վե րա բեր մուն քը 
պատ ճա ռած սահ մա նա փա կում ե րի նկատ մամբ։ Բո լոր մյուս վնաս նե րը, ո րոնք կապ ված չեն 
«danno biologico»-ի և «danno morale»-ի հետ, վե րագր վում են «danno patrimoniale»-ին, փոխ-
հա տուց վում են, ե թե կան հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ:

 Հա մե մա տա կան   ու սում ա սի րու թյան հա մա տեքս տում ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րու-
թյուն է ներ կա յաց նում «danno patrimoniale»-ի կա ռուց ված քի բնու թագ րու մը, ո րն իր մեջ նե-
րա ռում է վնաս նե րի եր կու մեծ խումբ՝ «damnum emergens» (ա ռա ջա ցող վնաս) և «lucrum 
cessans» (շա հույ թի դա դա րե ցում), ո րոնք տար բեր վում են ա ռա ջաց ման ժա մա նա կով: Այս պես, 
«damnum emergens»-ը նե րա ռում է տու ժո ղի կող մից ի րա կա նում կա տար ված բո լոր ծախ սերն 
ու կո րուստ նե րը՝ ու ղղ ված նախ կին դրու թյան վե րա կանգն մա նը, ո րը գո յու թյուն ու ներ մինչև 
ի րա վուն քի խախ տու մը, մինչ դեռ՝ «lucro cessante»-ն կորս ված ե կա մուտն է, ո րը կա րող էր 
ստաց վել ա պա գա յում: «Lucro cessante»-ի հաշ վար կը հիմ ված է տու ժո ղի ե կամ տի մա կար-
դա կի վրա՝ մինչև ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սը, ի նչ պես նաև այն պի սի գոր ծոն նե րի հա-
մակ ցու թյան վրա, ի նչ պի սիք են ո րա կա վոր ման բարձ րա ցու մը, կր թու թյան մա կար դա կը, լրա-
ցու ցիչ հմ տու թյուն նե րը, աշ խա տան քի հա սա նե լի տար բե րակ նե րը և այլն: «Lucro cessante»-ը 
գնա հա տե լիս պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն փաս տին, որ հիմ ա կան չա փա նի շը ո րո-
շա կի աշ խա տան քով զբաղ վե լու կամ այլ վճա րո վի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու կա րո ղու-

1 Տե՛ս Прутовых В. В., К необходимости унификации законодательного инструментария для медико-юридической 
оценки степени вреда, причиненного здоровью // Медицинское право, 2016 թ. № 1, Էջ 49: Васильева М. И., 
Правовые проблемы возмещения вреда здоровью граждан, причиненного экологическими правонарушениями // 
Судья, 2017թ., № 9, Էջ 18:
2 Տե՛ս Матякубова А. А., Межотраслевой срез в рамках института компенсации морального вреда: проблемы и 
решения // Трудовое право в России и за рубежом, 2018 թ., № 4, էջ 38, Габай П. Г., Карапетян Р. Ю., Компенсация 
морального вреда пострадавшим пациентам в Российской Федерации: актуальные проблемы теории и практики // 
Юрист, 2017 թ., № 20, Էջ 44:
3 Տե՛ս Sepehr Marzi, Jaroslav Mysiak, Silvia Santato, Comparing adaptive capacity index across scales: The case of Italy // 
Journal of Environmental Management, Volume 223, 1 October 2018 թ., Էջ 1023:
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թյան կո րուստն է4:
 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ կեն սա բա նա կան վնասն Ի տա լի այի ի րա վա կան հա մա կար-

գում դաս վում է վնա սի ա ռան ձին տե սա կին, ո րն ու նի հա տուց ման իր ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը: Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ վնա սի հա-
տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի օ րենսդ րա կան տեխ նի-
կայի կա նոն նե րին: Այս պես՝ հայ րե նա կան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը՝ որ պես վնա սի 
ա ռան ձին տե սակ ներ, տար բե րա կում է կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի 
և ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Այ սինքն՝ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսդ րու թյան մեջ նույն պես վկա յա կոչ ված վնա սի տե սակ նե րը տար բե րակ ված են և կար-
գա վոր վում են ա ռան ձին ի րա վա կան նոր մե րով, մինչ դեռ՝ օ րեն քով ֆի զի կա կան ան ձի ա ռող-
ջու թյա նը և աշ խա տու նա կու թյան կորս տի հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են «Ոչ գույ քային վնա սի հա տուց ման 
հիմ քե րը և կար գը» վեր տա ռու թյամբ 104-րդ հոդ վա ծով: Այս հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է 
ը նդ գծել, որ Ի տա լի այի ի րա վա կան հա մա կար գում աշ խա տու նա կու թյան կորս տով պայ մա նա-
վոր ված ե կամ տի դա դա րե ցու մը դաս վում է բաց թողն ված օ գու տի (շա հույ թի դա դա րեց ման) 
վնա սի տե սա կին, այ սինքն՝ այն ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է գույ քային վնա սի տե սա կին, ի սկ 
աշ խա տու նա կու թյան կամ այլ վճա րո վի գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր կորս տի չա փա նի շը նե-
րառ ված է «danno biologico»-ի հայե ցա կար գում։ 

Ի տա լի այի դա տա կան   պ րակ տի կա յում մշակ վել են «lucro cessante»-ի հաշ վարկ ման չա-
փա նիշ ներ՝ ո րոշ կա տե գո րի ա նե րի տու ժող նե րի հա մար. աշ խա տող ներ (ծա ռայող ներ), ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ան ձինք, տնային տն տե սու հի ներ, թո շա կա ռու-
ներ և ան չա փա հաս ներ5: «Lucro cessante»-ը հաշ վար կե լիս կա րող է օգ տա գործ վել ա նա լո գի ա, 
օ րի նակ՝ ան չա փա հաս նե րի հա մար հաշ վի են ա ռն վում տա րի քը, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, 
ու նե ցած հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը և այլն, տնային տն տե սու հի նե րի հա մար՝ փոխ-
հա տուց վող հի մունք նե րով կեն ցա ղային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ան ձանց ե կա մու տը։ 

Ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման չա փը ո րո շե լու գեր մա նա կան 
մո տեց ման տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը տու ժո ղի ֆի նան սա կան վի ճա կի վե րա-
կանգն մանն ու ղղ ված եր կու տե սա կի վճա րում ե րի առ կա յու թյունն է: Դրանք նե րա ռում են 
կորս ված ե կամ տի փոխ հա տուց ման վճա րում ե րը, ո րոնց հաշ վար կով ո րոշ վում է տու ժո ղի 
ե կա մու տը մինչև վնաս ված քը կամ հի վան դու թյու նը, կամ աշ խա տա շու կա յում տու ժո ղի մաս-
նա գի տու թյամբ ե կամ տի մա սին վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը, ի նչ պես նաև (ե րկ րորդ 
տե սա կի) վճա րում ե րը՝ հի վան դու թյան կամ վնաս ված քի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ա ճող կա-
րիք նե րի բա վա րար ման հե տա գա ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը6։ Եր կու տե սա կի վճա րում ե րը 
կա րող են լի նել և՛ մի ան վագ, և՛ պար բե րա կան: 

Այս մո տե ցու մը կա րե լի է բա ցատ րել մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցող տու-
ժո ղի գույ քային վի ճա կի վե րա կանգն ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, այ սինքն՝ տու ժո ղին հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձե ռել օ գտ վե լու բա րե կե ցու թյան այն մա կար դա կից, ո րը նա կա րող էր ա կնկա լել 

4 Տե՛ս Tom Vandersteegen, W im Marneffe, Irina Cleemput, Lode Vereeck, The impact of nofault compensation on health 
care expenditures: An empirical study of OECD countries // Health Policy, Volume 119, Issue 3, March 2015., Էջ 367:
5 Տե՛ս Ilsoon Shin, Jun-Byoung Oh, Kwan Hyung Yi., W orkers’ Compensation Insurance and Occupational Injuries // 
Safety and Health at Work, Volume 2, Issue 2, 2011, Էջ 148
6 Տե՛ս Florian Tille, Julia Röttger, Bernhard Gibis, Reinhard Busse, Adelheid Kuhlmey, Susanne Schnitzer, Patients’ 
perceptions of health system responsiveness in ambulatory care in Germany // Patient Education and Counseling, Volume 
102, Issue 1, 2019, Էջ 169:
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մինչև հի վան դու թյու նը կամ վնաս ված քը: Այս պես, ա պա գա յում ա կն կալ վող ե կամ տի կո րուս տը 
փոխ հա տու ցե լու հա մար պա հանջ վում է հաս տա տել ոչ մի այն աշ խա տու նա կու թյան, ձեռ նար-
կա տի րա կան կամ այլ գոր ծու նե ու թյան նվազ ման կամ կորս տի փաս տը, այլև տու ժո ղի կող մից 
ե կա մուտ ստա նա լու պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ա սած, գույ քային կո րուստ նե-
րի կազ մում ը նդ գրկ վում է ոչ թե ե կա մուտ ստա նա լու ու նա կու թյան կո րուս տը, այլ վաս տա կի 
կամ ե կա մուտ նե րի փաս տա ցի կո րուս տը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ՝ հաշ վի առ նե լով 
տու ժո ղի հնա րա վոր այ լընտ րան քային զբաղ վա ծու թյու նը և ա պա գա յում դրա նից ա կն կալ վող 
ե կա մու տը: Այս ա ռու մով վճա րում եր չեն նշա նակ վում այն   ան ձանց, ով քեր կկորց նե ին ի րենց 
ե կա մու տը՝ ան կախ վնաս ված քից, օ րի նակ՝ գոր ծա տու ի սնան կու թյան, այլ պատ ճառ նե րով 
աշ խա տան քից ան խու սա փե լի ա զատ ման կամ այլ հիմ քե րով։ 

Փոխ հա տուց ման գու մա րից հաշ վանց վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե-
րը, հար կային ար տո նու թյուն նե րի կի րառ ման ար դյուն քում ստաց ված գու մար նե րը, ա պա հո-
վագրա կան վճար նե րը և այլն, ե թե դրանք նպաս տում են մինչև վնաս ված քը տու ժո ղի ե կամտի 
մա կար դա կի մաս նա կի պահ պան մա նը, այ սինքն՝ տու ժո ղը չի կրում ի րա կան կո րուստ ներ 
վաս տա կից (ե կամ տից) կամ նման կո րուստ նե րը նվա զա գույ նի են հասց վում: Միև նույն ժա մա-
նակ, փոխ հա տուց ման չափն ա վե լա նում է՝ հաշ վի առ նե լով տու ժո ղի ա ճող կա րիք նե րը բա վա-
րա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րը, ո րոնց ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է վնաս ված-
քով (հի վան դու թյամբ), օ րի նակ՝ ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման, մաս նա գի տա կան    վե րա պատ-
րաստ ման հա մար ծախ սե րը, ե թե այդ պի սիք ան հրա ժեշտ են հե տա գա աշ խա տան քի հա մար: 
Ի նչ վե րա բե րում է բուժ ման և վե րա կանգն ման ծախ սե րին, ա պա ը նդ հա նուր մո տե ցում այն 
է, որ փոխ հա տու ցու մը տա րած վում է բո լոր փաս տագր ված, փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե-
րին, ե թե դրանք նպաս տում են տու ժած ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա կանգն մա նը7: 

Ամ փո փե լով վնա սի հա տուց ման գեր մա նա կան ի րա վա կան մո դե լը, կա րե լի է փաս տել, որ 
ի տար բե րու թյուն վնա սի հա տուց ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան մո դե լի, 
այն ա ռա վել խիստ է և ա ռա վել ճշգ րիտ է ար տա ցո լում մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը գո յու-
թյուն ու նե ցող վի ճա կի վե րա կանգն ման պատ կե րը: Մաս նա վո րա պես՝ գեր մա նա կան ի րա վա-
կան հա մա կար գում փոխ հա տուց ման գու մա րից են թա կա են հաշ վանց ման ա պա հո վագ րա-
կան և ար տո նու թյուն նե րի վճար նե րը, մինչ դեռ Օ րեն քի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1078-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով կորց րած աշ խա տա վար ձը 
(ե կա մու տը) սահ մա նե լիս տու ժո ղին` հաշ մու թյան կամ ա ռող ջու թյան այլ վնա սի հետ կապ-
ված, նշա նակ ված հաշ ման դա մու թյան կեն սա թո շա կը, ի նչ պես նաև այլ կեն սա թո շակ ներն ու 
նպաստ նե րը և այլ նմա նօ րի նակ վճար նե րը, ո րոնք նշա նակ վել են ա ռող ջու թյան քայ քա յու մից 
ա ռաջ կամ հե տո, հաշ վի չեն ա ռն վում: Վնա սը հա տու ցե լիս հաշ վի չի ա ռն վում նաև տու ժո ղի 
կող մից ա ռող ջու թյան քայ քա յու մից հե տո ստա ցած աշ խա տա վար ձը (ե կա մու տը): 

Անգ լի ա կան ի րա վուն քում ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի, նե րա ռյալ հա տուկ վնա սի 
դեպ քում տր վող փոխ հա տուց ման հիմ քում դր վում են բո լոր գույ քային կո րուստ նե րը, ո րոնք 
տու ժո ղը կրում է ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու պա հից մինչև դա տաքն նու թյու նը, և ը նդ-
հա նուր վնա սը, ո րը վնաս ված քի (հի վան դու թյան) ար դյուն քում տու ժող ան ձի կյան քի տար-
բեր ո լորտ նե րում ա ռա ջա ցած ան բա րեն պաստ ոչ գույ քային հետ ևանք նե րի ամ բող ջու թյուն 
է: Որ պես ը նդ հա նուր վնա սի հա տու ցում՝ տու ժո ղի օգ տին նշա նակ վող մի ան վագ փոխ հա-
տու ցու մը, ը ստ է ու թյան, վե րա ցա կան փոխ հա տու ցում է՝ պատ ճառ ված ֆի զի կա կան ցա վի, 

7 Տե՛ս Thomas G. McGuire, Richard C. van Kleef, Risk Adjustment, Risk Sharing and Premium Regulation in Health 
Insurance Markets, Academic Press, 2018, Էջ 295:
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բա րո յա կան տա ռա պան քի, կյան քի ո րա կի ան կման՝ սպոր տով զբաղ վե լու, այլ հոբ բի նե րի, 
մաս նա գի տա կան ի նք նաի րաց ման, սահ մա նա փա կում ե րի, սե ռա կան դիս ֆունկ ցի այի ա ռա-
ջաց ման, ա մուս նու թյան հե ռան կար նե րի նվազ ման և այլ պատ ճառ նե րով: Փոխ հա տուց ման 
չա փը ո րոշ վում է՝ հաշ վի առ նե լով դա տա կան   պ րակ տի կան8: 

Հա տուկ վնաս ներն ի րենց կա ռուց ված քում ա վան դա կան են և նե րա ռում են կորց րած ե կա-
մուտ նե րի և բուժ ման ու վե րա կանգն ման ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը: Հիմ ա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ կորց րած ե կա մու տը փոխ հա տու ցե լիս ա ռաջ նա հեր-
թու թյու նը տր վում է մի ան վագ վճա րին, ո րը ո րոշ վում է հաշ վի առ նե լով մի շարք ցու ցա նիշ ներ 
(տու ժո ղի կյան քի տևո ղու թյու նը, են թադ րյալ աշ խա տան քային կամ այլ վճա րո վի գոր ծու նե ու-
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա ռող ջա կան վի ճա կից ան կախ գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով աշ խա-
տան քը կորց նե լու հնա րա վո րու թյու նը, ա պա գա յում գնա ճի մա կար դա կը, կա րի ե րայի հնա րա-
վոր է ա կան փո փո խու թյուն նե րը, ե կա մուտ նե րի ա վե լի բարձր մա կար դա կի հե ռան կար նե րը): 
Բուժ ման և վե րա կանգն ման ծախ սե րի փոխ հա տու ցում ի րա կա նաց վում է բժիշկ-փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա, ո րը հաս տա տում է հա տուկ տե սա կի օգ նու թյան և խնամ քի 
տու ժո ղի կա րի քը9: 

Միև նույն ժա մա նակ, կան ը նդ հա նուր չա փա նիշ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս այս կամ այն   
 գու մա րը նե րա ռել փոխ հա տուց ման մեջ։ Այս պես, յու րա քան չյուր դեպ քում պարզ վում են 
հետևյալ հար ցե րը. 

1) ա րդյո՞ք դե ղը, տեխ նի կա կան սար քը կամ ծա ռա յու թյունն իս կա պես ձեռք է բեր վել այդ 
ախ տո րոշ մամբ տու ժած ան ձի բուժ ման և վե րա կանգն ման հա մար.

2) ա րդյո՞ք կոնկ րետ դե ղա մի ջո ցի, տեխ նի կա կան գոր ծի քի, ծա ռա յու թյան ը նտ րու թյու նը 
հիմ ա վոր ված է գնի տե սան կյու նից (այ սինքն՝ կա րե լի էր ա րդյոք կա տա րել ա ռա վել նվազ 
ծախ սեր). 

3) ա րդյո՞ք դե ղո րայ քը, տեխ նի կա կան սար քը կամ ծա ռա յու թյու նը կա րե լի էր ձեռք բե րել՝ 
ան կախ ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու հան գա ման քից։ 

Օ րի նակ՝ փոխ հա տուց ման են թա կա չեն թեթև մար դա տար մե քե նայի գն ման ծախ սե րը, 
ո րը կա րող էր գն ված լի նել՝ ան կախ վնաս ված քից կամ հի վան դու թյու նից, սա կայն սայ լա կով 
օ գտ վո ղի կա րիք նե րի հա մար ան ձնա կան տրանս պոր տային մի ջոց նե րի վե րա զին ման ծախ-
սե րը կա րող են փոխ հա տուց վել։ Ե թե    վե րը նշ ված չա փա նիշ նե րը բա վա րար վեն, կա րող են 
փոխ հա տուց վել այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք ներ պե տա կան   ի րա վա կան դոկտ րի նում չեն դի-
տարկ վում որ պես բուժ ման և վե րա կանգն ման ծախ սե րի բաղ կա ցու ցիչ մաս, օ րի նակ՝ ա ռօ րյա 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հա տուկ հա գուստ գնե լու և հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց հա տուկ մի ջո ցա ռում ե րին մաս նակ ցե լու ծախ սեր և այլն։ 

Չ նա յած Ի տա լի այի, Գեր մա նի այի, Մեծ Բրի տա նի այի ի րա վա կան հա մա կար գե րի տար-
բե րու թյուն նե րին՝ ու սում ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս ա նել մի շարք ը նդ հան րաց նող եզ րա-
կա ցու թյուն ներ։ Նախ, ա պա գայի հա մար կորց րած ե կամ տի չա փի ո րո շու մը կան խա տես վում 
է մի շարք գոր ծոն նե րի հի ման վրա (սեռ, տա րիք, կր թա կան մա կար դակ, մաս նա գի տա կան   
 վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն և այլն) և միշտ չէ, որ պա հան ջում է փաս տա ցի ե կամ-
տի կորս տի հաս տա տում: Աշ խա տու նա կու թյան կամ վճա րո վի այլ գոր ծու նե ու թյան կո րուստն 

8 Տե՛ս Mouton J., Houdre H., Beccari R., Tarissi N., Autran M., Auquit-Auckbur I., Surgical exploration of hand wounds 
in the emergency room: Preliminary study of 80 personal injury claims // Orthopaedics & Traumatology: Surgery & 
Research, Volume 102, Issue 8, 2016, Էջ 1011:
9 Տե՛ս Lane R., Davies P., Post traumatic headache (pth) in a cohort of uk personal injury compensation claimants // 
Journal of the Neurological Sciences, Volume 381, Supplement 2017, Էջ 175:
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ամ բող ջու թյամբ (ան կախ կոնկ րետ մաս նա գի տու թյու նից) գնա հատ վում և փոխ հա տուց վում 
է, որ պես կա նոն, ա ռան ձին։ Ե րկ րորդ, առ կա է մար դու մարմ ի « կորց րած կա րո ղու թյուն-
նե րի» հա մա պար փակ գնա հատ ման մի տում, ո րը չի սահ մա նա փակ վում կորց րած վաս տա-
կի (ե կամտի) հա մար ժե քու թյան ո րոշ մամբ։ Ե թե   անհ նար է դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ 
գնա հա տել մարմ ի ո րոշ ու նա կու թյուն ներ (մաս նակ ցել հա սա րա կա կան կյան քին, սո վո րել, 
շփ վել և այլն), ա պա հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն նե րի կո րուս տը գնա հատ վում է մի ջին 
ցու ցա նիշ նե րով կամ հաշ վի է ա ռն վում ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տուց ման չա փը ո րո շե-
լիս: Եր րորդ, բուժ ման և վե րա կանգն ման ծախ սե րի « փոխ հա տու ցե լու թյան» չա փա նի շը շատ 
դեպ քե րում դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում տու ժա ծի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա կանգն-
ման գոր ծըն թա ցի վրա (օգ տա կա րու թյուն), քան ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն ներ, դե ղեր կամ 
վե րա կանգ նում ան վճար ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման՝ վե րը նշ ված ի րա վա կան մո դել նե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է նաև, որ ան գլի ա կան մո դելն ա ռա վել ար դյու-
նա վետ է պաշտ պա նում ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սը նե րա ռում է հա տուկ և ը նդ հա նուր վնաս նե րը, ո րոնք ե րաշ խա վո րում են 
ի նչ պես մինչև խախ տու մը գո յու թյուն ու նե ցող գույ քային վի ճա կի վե րա կանգն ման հնա րա վո-
րու թյու նը՝ կա տար ված նյու թա կան ծախ սե րի և բաց թողն ված ե կամ տի հա տուց ման տես քով, 
այն պես էլ ոչ նյու թա կան, այդ թվում՝ ֆի զի կա կան և հո գե կան տա րա պան քի հա մար վնաս նե-
րի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը: 

Հայ րե նա կան հան րային ի րա վուն քում ա ռանձ նա կի կար գա վո րում են ստա ցել ան ձի ա ռող-
ջու թյան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այս պես, Օ րեն քի 104-րդ հոդ վա ծի 2-3-րդ մա-
սե րով կար  գա վոր վում են ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ ան ձի մաս նա գի տա կան ա նաշ-
խա տու նա կու թյան և ը նդ հա նուր ա նաշ խա տու նա կու թյան կորս տի հա տուց ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ ֆի զի կա կան ան ձի մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա-
կու թյան լրիվ կամ մաս նա կի կորս տի դեպ քում հա տուց ման են թա կա գու մա րի չա փը ո րոշ վում 
է հետ ևյալ կերպ`

1) մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան լրիվ կորս տի դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձին 
վճար վում է հա տու ցում` հիմ ա կան աշ խա տան քի վայ րում նրա վեր ջին մեկ տար վա աշ խա-
տա վար ձի ա ռն վազն 70 տո կո սի չա փով` մինչև տվյալ մաս նա գի տու թյան հա մար սահ ման ված 
ա ռա վե լա գույն տա րի քի հաս նե լը, ի սկ ե թե դա սահ ման ված չէ, ա պա մինչև այն տա րի քի հաս-
նե լը, ո րի դեպ քում սո վո րա բար նրա հետ կա րող են դա դա րեց վել տվյալ մաս նա գի տու թյամբ 
աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

2) մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան մաս նա կի կորս տի դեպ քում ֆի զի կա կան ան-
ձին վճար վում է հա տու ցում` հիմ ա կան աշ խա տան քի վայ րում նրա վեր ջին մեկ տար վա աշ-
խա տա վար ձի ոչ ա վե լի, քան 70 տո կո սի չա փով` մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան 
կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան, մինչև ան ձի` սույն մա սի «ա» կե տում նշ ված տա րի-
քի հաս նե լը։ 

Ե թե ան ձի մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգն վում է, ա պա նրան վճար-
վող հա տու ցու մը նվա զեց վում է` մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան վե րա կանգն ման աս-
տի ճա նին հա մա պա տաս խան։

 Մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում հա տուց ման են թա կա 
գու մա րի չա փը ո րոշ վում է հետ ևյալ կերպ`

1) ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան լրիվ կորս տի դեպ քում, ե թե ան ձն աշ խա տել է, ա պա 
վեր ջին աշ խա տան քի վայ րում նրա տա րե կան աշ խա տա վար ձի ա ռն վազն 85 տո կո սի չա փով` 
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մինչև ան ձի կեն սա թո շա կային տա րի քի հաս նե լը,
2) ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան մաս նա կի կորս տի դեպ քում, ե թե ան ձն աշ խա տել է, 

ա պա ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան` վեր ջին աշ-
խա տան քի վայ րում նրա տա րե կան աշ խա տա վար ձի ոչ ա վե լի, քան 85 տո կո սի չա փով` մինչև 
ան ձի կեն սա թո շա կային տա րի քի հաս նե լը,

3) ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան լրիվ կորս տի դեպ քում, ե թե ան ձը չի աշ խա տել, ա պա 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի չա փով,

4) ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան մաս նա կի կորս տի դեպ քում, ե թե ան ձը չի աշ խա տել, 
ա պա ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան` նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի ոչ ա վե լի, քան հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով։

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րում ե րի վե րա բե րյալ հարկ է նշել, որ օ րենս դի րը ո րոշ 
դեպ քե րում նա խա տե սել է վնա սի հա տուց ման նվա զա գույն և ա ռա վե լա գույն չա փեր: Ե թե 
նվա զա գույն չա փի սահ մա նու մը բխում է ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյու նից, ա պա ա ռա վե լա գույն չա փի սահ մա նա փա կու մը, ո րոշ դեպ քե րում, կա րող է սահ-
մա նա փա կել ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի ամ բողջ ծա վա լով վե րա կանգն ման հնա րա վո-
րու թյու նը, քա նի որ հա տուց ման չա փը ո րոշ վում է գոր ծի հան գա մանք նե րով և ո րոշ վող վնա սի 
չա փի վրա կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են գե րա զան-
ցել Օ րեն քով սահ ման ված ա ռա վե լա գույն չա փը: Նման պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է թվում 
դի տար կել օ րենսդ րի կող մից ի րա վա կի րա ռող նե րին ա ռա վել լայն հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ 
տրա մադ րե լու հար ցը:

 Կյան քի ի րա վուն քը նույն պես պաշտ պան վում է ներ պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան 
ակ տե րով: Այս պես՝ Սահ մա նադ րու թյան 24-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քան չյուր ոք 
ու նի կյան քի ի րա վունք, ի սկ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի (այ սու հետև՝ Կոն վեն ցի ա) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյու րի կյան քի ի րա վուն քը պաշտ պան վում է օ րեն քով:

 Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան և ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի զար գաց ման նկա տա ռում-
նե րով ան հրա ժեշտ է ու սում ա սի րու թյան ա ռար կա դարձ նել կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա-
նու թյանն ու ղղ ված ՄԻ ԵԴ նա խա դե պային ի րա վուն քը: 

Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան վե րա բե րյալ ՄԻ ԵԴ-ն ը նդ գծել է, որ այն կա-
րող է կի րա ռե լի լի նել, նույ նիսկ ե թե ան ձը, ու մ կյան քի ի րա վուն քը են թադ րա բար խախտ վել 
է, չի մա հա ցել: Մաս նա վո րա պես, ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում և հաշ վի 
առ նե լով այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են գոր ծադր ված ու ժի աս տի ճա նը և տե սա կը, ի նչ-
պես նաև վնաս վածք նե րի բնույ թը, պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ու ժի գոր ծադ րու մը, ո րը 
թեև չի հան գեց րել մահ վան, կա րող է ա ռա ջաց նել Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի խախ տում, 
ե թե վեր ջին նե րիս վար քա գիծն իր բնույ թով լուրջ վտան գի տակ է դրել դի մու մա տու ի կյան քը10: 
ՄԻ ԵԴ-ը նաև քն նել է 2-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ներ կա յաց ված այն պի սի գան գատ ներ, ո րոն ցում 
թեև վտան գը դեռևս չէր ի րա կա նա ցել, սա կայն Դա տա րանն հաս տա տել էր, որ փաս տա ցի 
առ կա էր դի մու մա տու նե րի կյան քին սպառ նա ցող լուրջ սպառ նա լիք: Օ րի նակ, ե րբ դի մու մա-
տու նե րը բո ղո քում է ին վկա նե րի պաշտ պա նու թյան ծրագ րից հե ռաց վե լու վե րա բե րյալ, կամ 
ե րբ հան ցա գոր ծը ցան կա ցել էր սպա նել դի մու մա տու ին՝ փոր ձե լով կաց նով կոտ րել վեր ջի նիս 

10 Տե՛ս «Մակարացիսն ընդդեմ Հունաստանի» գործով, «Makaratzis v. Greece», գանգատ թիվ 50385/99, ՄԻԵԴ 
20.12.2004թ. վճիռ, § 55, «Սոարեն և այլք ընդդեմ Ռումինիայի», «Soare et autres c. Roumanie», գանգատ թիվ 
24329/02, ՄԻԵԴ 22.02.2011 թ. վճիռ, §§ 108-109 և «Տրևալեցն ընդդեմ Բելգիայի», գանգատ թիվ 30812/07, 
Trévalec c. Belgique, ՄԻԵԴ 14.06.2011 թ. վճիռ, §§ 55-61:
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սե նյա կի դու ռը11:
 Նույն ձևով, պո տեն ցի ալ մա հա բեր ել քով դժ բախտ պա տա հար նե րի12 կամ բնա պահ պա-

նա կան ա ղետ նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րի դեպ քում13, ՄԻ ԵԴ-ը եր ջա նիկ պա տա հա կա նու թյան 
ար դյուն քում ո ղջ մա ցած դի մու մա տու նե րի գան գատ նե րը քն նել է Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա-
ծի ներ քո: Սկզ բունքն այն է, որ այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րում 2-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է, ե թե.

1) խնդ րո ա ռար կա գոր ծո ղու թյունն իր բնույ թով վտան գա վոր է և ա ռն չու թյուն ու նե ցող 
մարդ կանց կյան քը են թար կել է ի րա կան և ան խու սա փե լի վտան գի, կամ 

2) նրանց հասց ված վնաս վածք նե րը լուրջ վտանգ են ներ կա յաց րել կյան քի հա մար։ 
Որ պես ա ռա ջի նի օ րի նակ կա րող է ծա ռայել « Ջեն թին ը նդ դեմ Բել գի այի» գոր ծը, որ տեղ 

հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող կա լա նա վո րին բազ մա թիվ փոր ձե րից հե տո չէր 
հա ջող վել ի նք նաս պա նու թյուն գոր ծել, ՄԻ ԵԴ-ը գտել է. հաշ վի առ նե լով, որ քն նու թյան ա ռար-
կա գոր ծո ղու թյու նը դի մու մա տու ի կյան քը են թար կել է ի րա կան և ան խու սա փե լի վտան գի, 
2-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է տվյալ գոր ծի հան գա մանք նե րի նկատ մամբ՝ ան կախ այն փաս տից, 
որ դի մու մա տու ի ստա ցած վնաս վածք նե րը լուրջ չէ ին14։

 ՄԻ ԵԴ-ը, մեկ նա բա նե լով Կոն վե նից 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, գտել է, որ այն պար տա վո-
րեց նում է պե տու թյուն նե րին ոչ մի այն զերծ մալ դի տա վո րու թյամբ և ա նօ րի նա կան կեր պով 
մահ պատ ճա ռե լուց, այլև ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել իր ի րա վա սու թյան ներ քո գտն-
վող ան ձանց կյան քը պաշտ պա նե լու հա մար: Լայն ա ռու մով այս պո զի տիվ պար տա վո րու-
թյունն ու նի եր կու տարր, այն է` ա) ստեղ ծել հա մա պա տաս խան նոր մա տի վային դաշտ և բ) 
ձեռ նար կել գործ նա կան բնույ թի կան խար գե լիչ մի ջոց ներ: ՄԻ ԵԴ-ը գտել է նաև, որ Կոն վեն-
ցի այի 2-րդ հոդ վա ծով պե տու թյուն նե րի վրա դր ված ի րենց ի րա վա սու թյան ներ քո գտն վող 
ան ձանց կյան քի պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյունն առ կա է ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյան հա մա տեքս տում (ան կախ դրա պե-
տա կան կամ ոչ պե տա կան լի նե լու հան գա ման քից), ո րի շր ջա նակ նե րում կյան քի ի րա վուն քը 
կա րող է վտանգ վել15: Դրա հետ մի ա սին, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա հան գել է, որ Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ-
վա ծից որ ևէ կերպ հնա րա վոր չէ բխեց նել մա հա նա լու ի րա վուն քը` լի նի դա այլ ան ձի ձեռ քով, 
թե պե տա կան մարմ ի ա ջակ ցու թյամբ: ՄԻ ԵԴ-ը շեշ տել է, որ իր կող մից քնն ված բո լոր գոր-
ծե րում սկզ բուն քային հիմ քը ե ղել է կյան քի ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու պե տու թյան պար տա-
վո րու թյու նը16: 

Այս պի սով, ՄԻ ԵԴ նա խա դե պային ի րա վուն քի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
կյան քի ի րա վուն քի բո վան դա կային ծա վա լում չի նե րառ վում մա հա նա լու ի րա վուն քը: Կյան քի 
ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն ան ձի մահ վան, այլև այն 

11 Տե՛ս «Ռ.Ռ.-ն և այլք ընդդեմ Հունգարիայի» գործով, R.R. and others v. Hungary, գանգատ թիվ  19400/11, ՄԻԵԴ 
4.12.2012թ. վճիռ, §§ 26-32, «Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի» գործով, Makuchyan 
and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary, գանգատ թիվ 17247/13, ՄԻԵԴ 26.05.2020 թ. վճիռ, §§ 93-94:
12 Տե՛ս «Ալքինն ընդդեմ Թուրքիայի» գործով, Alkin v. Turkey, գանգատ թիվ 75588/01, ՄԻԵԴ 13.10.2009 թ. վճիռ, § 
29:
13 Տե՛ս «Կոլյադենկոն և այլք ընդդեմ Ռուսաստանի» գործով, «Kolyadenko and others v. Russia», գանգատներ թիվ 
17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 և 35673/05, ՄԻԵԴ 28.02.2012 թ. վճիռ, § 155:
14 Տե՛ս «Ջենթին ընդդեմ Բելգիայի» գործով, Jeanty c. Belgique, գանգատ թիվ 82284/17, ՄԻԵԴ 31.03.2020թ. 
վճիռ, § 40:
15 Տե՛ս «Վալենտին Կամպենուի անվան իրավաբանական ռեսուրսների կենտրոնն ընդդեմ Ռումինիայի» գործով, 
«Centre for legal resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania», գանգատ թիվ 47848/08, ՄԻԵԴ 17.07.2014 
թ. վճիռ, § 130:
16 Տե՛ս «Փրիթին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» գործով, Pretty v. The United Kingdom, գանգատ թիվ 
2346/02, ՄԻԵԴ 29 April 2002 թ. վճիռ, § 39:
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դեպ քե րում, ե րբ ան ձի կյան քը են թարկ վել է ի րա կան և ան խու սա փե լի վտան գի կամ ան ձի 
ստաց ված վնաս վածք նե րը լուրջ վտանգ են ներ կա յաց րել կյան քի հա մար: Միև նույն ժա մա-
նակ, պե տու թյան կող մից նշ ված ի րա վուն քի խախ տում կա րող է ար ձա նագր վել ի նչ պես պե-
տա կան մար մին նե րի կող մից կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի, այն պես էլ կյան քի պաշտ պա-
նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու՝ ան գոր ծու թյան ար դյուն քում: 

Ի տար բե րու թյուն Մար դու ի րա վունք նե րի ա մե րի կյան կոն վեն ցի այի 4-րդ հոդ վա ծի, ո րով 
ամ րագր վում է, որ կյան քի ի րա վուն քը պետք է պաշտ պան վի «առ հա սա րակ սաղմ ա վոր ման 
պա հից», Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծը լռում է կյան քի ի րա վուն քի ժա մա նա կային սահ մա նա-
փա կում ե րի մա սին, մաս նա վո րա պես՝ չի սահ մա նում, թե ով է այն «ան ձը», ու մ « կյան քը» 
պաշտ պան ված է Կոն վեն ցի այով, ա րդյոք վկա յա կոչ ված ի րա վուն քի խախ տում ե րը կի րա-
ռե լի են զույ գի կող մից ստեղծ ված սաղ մե րին կամ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ մա նը: 
ՄԻ ԵԴ-ը, հաշ վի առ նե լով եվ րո պա կան ե րկր նե րում կյան քի սկզ բի մա սին գի տա կան և ի րա-
վա կան սահ մա նում ե րի վե րա բե րյալ մի աս նա կան կար ծի քի բա ցա կա յու թյու նը, եզ րա կաց րել 
է. այն հար ցը, թե ե րբ է ծա գում կյան քի ի րա վուն քը, պետք է ո րո շի ան դամ պե տու թյու նը 
սե փա կան հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե րում: « Վոն ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» գոր ծով վճ ռում, որ-
տեղ դի մու մա տուն բժիշկ նե րի ան փու թու թյան պատ ճա ռով ստիպ ված էր թե րապև տիկ նկա-
տա ռում ե րով են թարկ վել հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման, Դա տա րա նը հարկ չհա-
մա րեց վեր լու ծել` ա րդյոք հղի ու թյան հար կադր ված ը նդ հա տու մը գտն վում էր 2-րդ հոդ վա ծի 
կի րառ ման տի րույ թում` նշե լով, որ ան գամ են թադ րե լով հան դերձ, որ այդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի 
է, Պա տաս խա նող պե տու թյու նը չի խախ տել հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում կյան քի 
պահ պա նու թյա նը վե րա բե րող պա հանջ նե րը17: 

Ի վեր ջո, ե րբ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը մեր ժել է ին դի մու մա տու ի դի մու մը մաս նա-
վոր ան ձի կող մից իր եղ բոր սպա նու թյան դեպ քի կա պակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող քրե ա-
կան դա տա վա րու թյա նը որ պես քա ղա քա ցի ա կան հայց վոր ներգ րավ վե լու և փոխ հա տու ցում 
ստա նա լու վե րա բե րյալ, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի նպա տակ նե րի 
հա մար « պատ շաճ փոխ հա տու ցում» ա պա հո վե լու ու նակ դա տա կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու 
պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը պա հան ջում է այն պի սի մի ջոց, ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն-
ձե ռեր դի մու մա տու ին՝ որ պես իր ըն տա նի քի մի ակ ան դամ և իր մա հա ցած եղ բոր մի ակ ժա-
ռան գորդ, ո րի հետ ու նե ցել է մտե րիմ հա րա բե րու թյուն ներ, պա հան ջել փոխ հա տու ցում ի րեն 
պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար18: 

Այս պի սով, ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային ի րա վուն քից հետ ևում է, որ.
- պե տու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ի նչ պես ա նօ րի նա կան կեր պով մահ 

պատ ճա ռե լու, այն պես էլ իր ի րա վա սու թյան ներ քո գտն վող ան ձանց կյան քը պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու հա մար,

- կյան քի ի րա վուն քը պաշտ պան վում է ոչ մի ան տու ժո ղի մահ վան, այլ նաև այն դեպ քե-
րում, ե րբ ան ձի կյան քը են թարկ վել է ի րա կան և ան խու սա փե լի վտան գի կամ ան ձի ստաց ված 
վնաս վածք նե րը լուրջ վտանգ են ներ կա յաց րել կյան քի հա մար,

- կյան քի ի րա վուն քի ծագ ման ժա մա նա կային սահ ման նե րը ո րո շում է յու րա քան չյուր պե-
տու թյուն՝ սե փա կան հայե ցո ղու թյան շր ջա նա կում,

- կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման հա մար ծա գում է պե տու թյան՝ « պատ շաճ փոխ հա տու-

17 Տե՛ս «Վոն ընդդեմ Ֆրանսիայի» գործով, «Vo v. France», գանգատ թիվ 53924/00, ՄԻԵԴ 08.07.2004 թ. վճիռ, § 
82:
18 Տե՛ս «Վանյո Թոդորովն ընդդեմ Բուլղարիայի» գործով, «Vanyo Todorov c. Bulgarie», գանգատ թիվ 31434/15, 
ՄԻԵԴ 21.07.2020 թ. վճիռ , § 66:
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ցում» վճա րե լու պար տա կա նու թյուն:
 Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ Օ րեն քի 106-րդ հոդ վա ծը ա ռան ձին 

կար գա վո րում է նա խա տե սում նաև ան ձի մահ վան դեպ քում վնա սի հա տուց ման վե րա բե-
րյալ։ Ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով ան ձի մահ վան դեպ քում նրա ա ռա ջին, 
ի սկ վեր ջին նե րիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ե րկ րորդ կար գի ժա ռանգ նե րին վճար վում է մի-
ան վագ հա տու ցում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կից ոչ պա կաս չա փով։ Այ-
սինքն՝ օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ վել են նաև այն ան ձանց շր ջա նա կը, ո րոնք կա րող են վե րը 
նշ ված հիմ քով հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք19, նրանց շար քին են դաս վում 
ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը (ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներ), հա րա զատ, հա մա հայր 
կամ հա մա մայր եղ բայր նե րը և քույ րե րը (ե րկ րորդ հեր թի ժա ռանգ ներ): 

Ամ փո փե լով վնա սի ա ռն չու թյամբ գի տա գործ նա կան նյու թի վեր լու ծու թյու նը, նպա տա կա-
հար մար ե նք հա մա րում վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի ի նս տի տու տը հարս տաց նել 
այն պի սի տե սա կան հիմ ադ րույթ նե րով, ո րոնք ը նդ գծում են վնա սի հաս կա ցու թյան ա ռա վել 
հա մար ժեք չա փա նիշ նե րը և զերծ են հան րային շա հե րի՝ նեղ գե րա տես չա կան ըն կա լում ե-
րից: 

Ա ռանց քային ե նք հա մա րում նաև այն հար ցադ րու մը, որ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ-
վում է ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի վնաս: Ե րկ րորդ ի րա վի ճա կը վար չա կան մար-
մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նում, թերևս, տեղ է գտ նում այն դեպ քում, ե րբ վնա սը մաս նա վոր 
սուբյեկտ նե րի կող մից պատ ճառ վում է վար չա կան մար մին նե րի կող մից վե րահս կո ղու թյուն 
չի րա կա նաց նե լու կամ ոչ պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու ար դյուն քում: 

Annotation. The right to life and physical integrity is one of the fundamental human rights protected by the 
Constitution and laws of the Republic of Armenia. Damage to life and health caused by administrative bodies is subject 
to compensation. From the international experience of compensation for DAMAGE, it follows that the most effective 
restoration of the violated rights of a person should guarantee the restoration of the property condition that existed 
before the violation of the right, as well as the realization of the right to compensation for damage for non-material - 
physical and moral suffering.

From the case law of the ECHR it follows that the state is responsible both for wrongfully causing death and for 
failing to take the necessary measures to protect the lives of persons under its jurisdiction, the right to life is protected not 
only in the case of the death of the victim, but also in those cases where the life of the person was put in real and imminent 
danger or in case of receiving injuries that endanger life; the timing of the emergence of the right to life is determined by 
each state at its own discretion; violation of the right to life gives rise to the duty of the state to pay “just compensation”.

Аннотация. Право на жизнь и физическую неприкосновенность является одним из основных прав человека, 
охраняемых Конституцией и законами РА. Вред, причиненный жизни и здоровью административными органами, 
подлежит возмещению. Из международного опыта возмещения вреда следует, что наиболее эффективное восста-
новление нарушенных прав лица должно гарантировать восстановление имущественного состояния, существовав-
шего до нарушения права, а также реализацию права на возмещение вреда за нематериальные – физические и 
моральные страдания.

Из прецедентного права ЕСПЧ в отношении права на жизнь, предусмотренного Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, следует, что государство несет ответственность как за противоправное причинение 
смерти, так и за непринятие необходимых мер на защиту жизни лиц, находящихся под его юрисдикцией; право на 

19 Առաջին և երկրորդ հերթի ժառանգների շրջանակը սահմանված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1216-րդ և 
1217-րդ հոդվածներով:
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жизнь защищается не только в случае смерти потерпевшего, но и в случаях, когда жизни лица была поставлена 
реальная и неизбежная опасность либо при получении телесных повреждений, создающих угрозу для жизни; сроки 
возникновения права на жизнь определяются каждым государством по своему усмотрению; нарушение права на 
жизнь порождает обязанность государства выплатить «справедливую компенсацию».

 Բա նա լի բա ռեր – կյան քի ի րա վունք, ֆի զի կա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն, կյան քին և ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ-
ված վնաս, խախ տում, վնաս, վե րա կանգ նում, հա տու ցում:

Keywords – right to life, physical integrity, damage to life and health, violation, damage, recovery, compensation.
Ключевые слова: право на жизнь, физическая неприкосновенность, причинение вреда жизни и здоровью, 

нарушение, ущерб, восстановление, компенсация.

 Մել քու մյան Մ. - Վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր, Պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հայ ցորդ, էլ. 
հաս ցե՝ m.melqumyan@rambler.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 10.10.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 10.10.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է Երևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի պրո ֆե-
սոր, Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ու պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ Դա նի ե լյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 09.01.2023 թ.:
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Адвокат, член Палаты Адвокатов РА
 

 ԲԱԶ ՄԱ ԿՈՒ ՍԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՊԱՌ ԼԱ ՄԵՆ ՏԱ ՐԻԶ ՄԻ 
ԿԱՅԱՑ ՄԱՆ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՊԱՅ ՄԱՆ

THE MULTI-PARTY SYSTEM AS A NECESSARY CONDITION FOR THE 
ESTABLISHMENT OF PARLIAMENTARISM

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Պառ լա մեն տա րիզ մի սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քերն ա ռա վել ամ բող ջա կան բա ցա-
հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի թիվս այ լոց, ան դրա դառ նալ նաև քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի ու նե ցած դե րին: Ո րոշ պե տա կա նա գետ ներ պառ լա մեն տա րիզ մի ծա գու մը և 
գոր ծու նե ու թյու նը բա ցատ րում են ա ռա ջին հեր թին տվյալ ե րկ րի կու սակ ցա կան կա ռուց ված-
քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով1:Ն րանց կար ծի քով, պառ լա մեն տա րիզմ են ներդ նում այն 
ե րկրնե րը, ո րոն ցում կան «..ա ռն վազն եր կու խո շոր կու սակ ցու թյուն ներ, կամ որ տեղ կու սակ-
ցու թյուն նե րից մե կը բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն ու նի ներ կա յա ցուց չա կան մարմ ում, որ-
տեղ այդ կու սակ ցու թյուն նե րը լավ կազ մա կերպ ված են, խիստ կար գու կա նո նով և մի մյանց 
նկատ մամբ հան դուր ժող»2: 

Պառ լա մեն տա րիզ մը հնա րա վոր չէ ա ռանց բազ մա կու սակ ցու թյան: ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը ճա նա չում է կու սակ ցու թյուն նե րը ի բրև ժո ղովր դի քա ղա-
քա կան կամ քի ձևա վոր ման ու ար տա հայտ ման ան հրա ժեշտ գոր ծիք ներ և բարձ րաց նում է 
նրանց սահ մա նադ րա կան կա ռույ ցի մա կար դա կի: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պաշտ պա նում 
է կու սակ ցու թյուն ներ հիմ ադ րե լու և նրանց գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյու նը, ո րը նե րա ռում է 
նաև կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևի ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը: Թե քա ղա քա կան կու սակ-

1 Այս տեղ ներ կա յաց ված տե սա կետն իր ար տա ցո լում է գտել եվ րո պա կան սահ մա նադ րա գետ նե րի աշ խա տու-
թյուն նե րում, ի նչ պես, օ րի նակ, Y.-C. Colliard. Les regimes parlamentaires, որ տեղ այս դրույ թը հիմ ա վոր վում է Մեծ 
Բրի տա նի ա յում, Բել գի ա յում և Նի դեր լանդ նե րում պառ լա մեն տա րիզ մի զար գաց ման օ րի նա կի վրա: Այս տե սա-
կե տը ու նեն նաև ա մե րի կա ցի պե տա կա նա գետ Դ. Գար բե րը՝ իր 1997 թ. « Տա րան ջատ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն» 
ու սում ա սի րու թյան մեջ:
2 Տես` Мережко Л., Сумерки парламентаризма// Юридическая практика, № 5, 2002, Էջ 21:
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ցու թյան ծրա գիրն ի նչ ար ժեք ու նի և թե որ քա նով կա րող է այս կամ այն կու սակ ցու թյու նը 
մաս նակ ցել պե տա կան կամ քի ձևա վոր մա նը, Սահ մա նադ րու թյու նը թող նում է ը նտ րող նե րի 
ո րոշ մա նը:

Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը միջ նոր դի 
դեր են կա տա րում ը նտ րող նե րի և պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան միջև: Դրանք պե-
տա կան ո լոր տում ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման ե ն՝ հան դես գա-
լով որ պես ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ի սկ ը նտ րու թյուն նե րը վե րած վում են պլե բիս ցի-
տար քվե ար կու թյան՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ծրագ րե րի օգ տին: Կու սակ ցա կան 
պայ քա րի տրա մա բա նու թյու նը հան գեց նում է դե պի հա սա րա կա կան կար ծի քի պար զեց մա-
նը, հա մա կարգ մա նը՝ կլա նե լով և քո ղար կե լով զա նա զա նու թյու նը, ը նդ հա նուր կու սակ ցա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյան շր ջա նակ նե րում հա մա հար թեց նե լով տար բեր տե սա կետ նե րը3: Հա-
վա նա կա նու թյուն կա, որ հզոր կու սակ ցա կան կա ռույց նե րի առ կա յու թյամբ ա ռա վել կար ևոր 
պե տա կան հար ցե րը կսկ սեն լուծ վել ոչ թե պառ լա մեն տա կան բաց բա նա վե ճե րում, այլ նեղ 
կու սակ ցա կան կո մի տե նե րում, ո րոնք ե րկ րի կա ռա վար ման գոր ծում հա սա րա կու թյան մաս-
նակ ցու թյու նը դարձ նում են ձևա կան4: 

Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հիմ ա կան նպա տա կը, ան կաս կած, իշ խա նու թյան 
հա մար պայ քարն է, պառ լա մեն տում տե ղե րի մե ծա մաս նու թյու նը նվա ճե լը: Այդ նպա տա կով 
կու սակ ցա կան կա ռույց նե րում տե ղի է ու նե նում քա ղա քա կան հա յացք նե րի ու նի ֆի կա ցում, 
հաս տատ վում է կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյուն, ին չը պայ մա նա վո րում է օ րենս դիր մարմ-
նում միև նույն խմ բակ ցու թյան պատ գա մա վոր նե րի մի ա տե սակ վար քա գի ծը, նրանց դարձ նում 
է ոչ այն քան ը նտ րող նե րի կամ քի, որ քան կու սակ ցա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ար տա հայ-
տող ներ: Կու սակ ցա կան կա ռույց նե րի ներ քին կա ռուց ված քը պետք է հա մա պա տաս խա նի ժո-
ղովր դա վա րա կան ըն դուն ված սկզ բունք նե րին (կու սակ ցա կան հա մա գու մար նե րի ան ցկաց-
ման պար բե րա կա նու թյուն, ղե կա վար մար մին նե րի ը նտ րո վի ու թյուն և այլն), նրանք պետք է 
հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց վեն ի րենց գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ, նե րա ռյալ գույ քի, ֆի-
նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը: Հետ ևա բար, պե տու թյու նը պար տա-
վոր է ե րաշ խա վո րել բո լոր քա ղա քա կան մի ա վո րում ե րի հա վա սար հա սա րա կա կան դիրքն ու 
բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը5: 

Դա սա կան ի մաս տով պառ լա մեն տա րիզ մը քիչ տեղ է թող նում ան ձե րի և ան ձնիշ խա-
նու թյան հա մար և հիմ ված է կո լե գի ալ քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի, խորհր դա րա նի, 
կա ռա վա րու թյան վրա: Այս թվարկ ման հա ջոր դա կա նու թյունն ի սկ ցույց է տա լիս, որ նշ ված 
ե ռա մի աս նու թյան մեջ հա մա կար գաս տեղծ նշա նա կու թյուն ու նեն հենց կու սակ ցու թյուն նե րը: 
Ի վեր ջո, խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում կու սակ ցու թյուն ներն են այն 
մի ակ քա ղա քա կան խո ղո վա կը, ո րի մի ջո ցով ժո ղո վուրդն ի րա կա նաց նում է իր իշ խա նու թյու-
նը՝ ձևա վո րե լով օ րենս դիր մար մին, ո րն էլ իր հեր թին կազ մա վո րում է պե տաիշ խա նա կան 
մա ցած հա մա կար գը: 

3 Տես` Медушевский А. Н., Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспек-
тиве, М., 1997, էջ 103:
4 Տե՛ս Шайо А., Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) М., «юрист», 2001, էջ 54:
5 ԳԴՀ Հիմ ա կան օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. « Կու սակ ցու թյուն նե րը նպաս տում են ժո ղովր դի քա ղա-
քա կան կամ քի ձևա վոր մա նը: Դրանց ներ քին կազ մա կեր պու մը պետք է հա մա պա տաս խա նի ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզ բունք նե րին: Կու սակ ցու թյուն նե րը պետք է հրա պա րա կային հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նեն սե փա կան մի ջոց-
նե րի գո յաց ման աղ բյուր նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ»: 
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 Կու սակ ցու թյուն նե րը խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում ժո ղովր դի 
իշ խա նու թյան քա ղա քա կան պատ վի րակ ման շղ թայի ա ռա ջին օ ղակն ե ն6: Դրանք այն բա նա
լին են, ո րով հա սա րա կու թյու նը գոր ծար կում է պե տա կան մե քե նայի շար ժի չը և ա պա հո
վում պե տա կան մե խա նիզ մի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը7: Հա մա կար ծիք ե նք նաև պրո-
ֆե սոր Յու. Կոր գու նյու կի հետ. «... կու սակ ցու թյուն նե րը քա ղա քա կան հա մա կար գում խա ղում 
են այն նույն դե րը, ի նչ շու կան խա ղում է ար տադ րու թյան հա մա կար գում: Ի նչ պես շու կան է հե-
տա դարձ կա պի մե խա նիզմ ստեղ ծում սպա ռո ղի և ար տադ րո ղի միջև, այն պես էլ կու սակ ցու-
թյուն նե րը միջ նորդ են քա ղա քա ցու և պե տա կան իշ խա նու թյան միջև»8: Հետ ևա բար, կու սակ-
ցու թյուն նե րի կա յաց վա ծու թյու նը, դրան ցում ո րո շում ե րի ըն դուն ման ժո ղովր դա վա րա կան 
կա ռու ցա կար գե րի գոր ծա ռու թյու նը, ը նտ րու թյուն նե րին թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման գոր-
ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյունն ու կու սակ ցու թյուն նե րի հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը, 
հս տակ գա ղա փա րա խո սա կան-քա ղա քա կան ծրագ րի և տես լա կա նի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես 
նաև մի շարք այլ գոր ծոն ներ ու նեն ան կյու նա քա րային կար ևո րու թյուն ամ բողջ պե տա կան 
հա մա կար գի ձևա վոր ման և գոր ծու նե ու թյան սահ մա նադ րա կա նու թյան հա մար: Պե տա կան 
իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րը փաս տո րեն ձևա վոր վում են կու սակ ցու թյուն նե րի 
կող մից, խորհր դա րա նում իշ խա նու թյուն – ը նդ դի մու թյուն հա րա բե րակ ցու թյու նը ևս։ Չմո ռա-
նանք նաև, որ ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան հա մա կարգ ու նե ցող պե տու թյուն նե րում 
Սահ մա նադ րու թյու նը (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ ված), կու սակ ցու թյուն նե րի վրա դնում 
է Ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր ման և ար տա հայտ ման ա ռա քե լու թյու նը, ի նչն ար-
դեն ի սկ հու շում է, որ կու սակ ցու թյուն նե րը պետք է ու նե նան սո ցի ա լա կան զար գաց ման տես-
լա կան՝ հիմ ված հս տակ և ի րա տե սա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ու քա ղա քա կան ծրագ րի 
վրա, ո րը ձևա վոր վում է ը նտ րող նե րի հետ մշ տա կան ան մի ջա կան և հե տա դարձ կա պի ու 
շփում ե րի ար դյուն քում:

Պետք է ըն դու նել, որ ե թե կու սակ ցու թյուն նե րը կա յա ցած չեն, չկան հս տակ տա րան ջատ-
ված գա ղա փա րա կան հո սանք ներ, կա ղում է կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյու նը, քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րը չու նեն քա ղա քա կան մշա կույ թի ան հրա ժեշտ մա կար դակ, ա նի մաստ է 
ա կնկա լել, որ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը կա րող է ի րաց նել իր ո ղջ սահ-
մա նադ րաի րա վա կան և քա ղա քա կան նե րուժն ու ա պա հո վել ժո ղովր դա վա րա կան և դի նա միկ 
գոր ծող հա սա րա կա կան ու պե տա կան կարգ: Ա վե լին, նման պայ ման նե րում խորհր դա րա նա-
կան կա ռա վար ման հա մա կար գը կա րող է վե րա ճել ավ տո րի տա րիզ մի: 

Կու սակ ցու թյուն նե րը նույ նիսկ զար գա ցած ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում ո րո շա կի շա հե-
րի վրա հիմ ված մարդ կանց մի ա վո րում եր են, և բնա կան է, որ նրանց կոր պո րա տիվ շա հը 
կա րող է հա կա սու թյան մեջ մտ նել հան րային շա հի հետ: Չէ՞ որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը և 
նրանց ներ կա յաց նող կու սակ ցու թյուն նե րը ձգ տում են հնա րա վո րինս եր կար պա հել իշ խա-
նու թյու նը, ի նչն օբյեկ տի վո րեն նրանց դարձ նում է ա ռա վել զգու շա վոր, ո րո շա կի ո րեն ամ բո-
խա հա ճո: Դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը հակ ված են վե րա-
ճե լու փակ կա ռույց նե րի և հան րային շա հե րի սպա սարկ ման ի րենց հիմ ա կան գոր ծա ռույ թի 
ի րա կա նա ցու մը ստո րա դա սե լու ան ձնա կան կամ խմ բային շա հե րին: Հետ ևա բար, ե թե չլի-

6 Տե՛ս Muller W. C., Political parties in parliamentary democracies: Making delegation and accountability European 
Journal of Political Research 37, 2000, էջ 310:
7 Տե՛ս Силаев В. С., Роль партий в политической системе РФ, Москва., 2007, էջ 19:
8 Տե՛ս Коргунюк Ю.Г, Заславский С.Е., Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие 
- М.: Центр прикладных политических исследований ИНДЕМ, 1966г, էջ 85: 
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նեն հա մա պա տաս խան սահ մա նադ րաի րա վա կան զս պիչ կա ռու ցա կար գեր, կու սակ ցու թյուն-
նե րը փաս տա ցի կա րող են ի րեն ցով փո խա րի նել հան րային պե տա կան ի նս տի տուտ նե րը և 
խորհրդա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը վե րա ծել կու սակ ցա պե տու թյան9:

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում վե րը նշ վա ծի հա կազդ ման մե խա նիզմ 
է, օ րի նակ, պե տու թյան գլու խը, ո րը, որ պես կա նոն, ան կու սակ ցա կան է: Այդ պի սին է մի ա-
պե տը խորհր դա րա նա կան մի ա պե տու թյուն նե րում՝ Մեծ Բրի տա նի ա յում, Իս պա նի ա յում և այ-
լուր, կամ նա խա գա հը՝ Գեր մա նի ա յում, Իս րայե լում, սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րից 
հե տո՝ նաև Հա յաս տա նում; Ան կու սակ ցա կան պե տու թյան գլ խի ի նս տի տու տի առ կա յու թյու նը 
թույլ է տա լիս հա վա սա րակշ ռել հան րային և պե տա կան շահն ու քա ղա քա կան հա մա կար-
գի սուբյեկտ նե րի քա ղա քա կան շա հերն ու նկր տում ե րը՝ ա պա հո վե լով սահ մա նադ րա կան 
կար գի կեն սու նա կու թյու նը: Տար բեր պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րով կամ ըն թա-
ցիկ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված են պե տա կան պաշ տոն ներ, ո րոնց ստանձ նու մը թույ-
լատրվում է մի այն ան կու սակ ցա կան ան ձանց՝ գլ խա վոր դա տա խազ, ոս տի կա նա պետ, կենտ-
րո նա կան բան կի նա խա գահ և այլն: Բնա կա նա բար, շատ կար ևոր է նաև հա սա րա կու թյան 
ի րա վա գի տակ ցու թյան և սահ մա նադ րա կան մշա կույ թի բարձր աս տի ճա նը, ժո ղովր դա վա-
րա կան քա ղա քա կան ա վան դույ թի առ կա յու թյու նը,որ տեղ քա ղա քա կա նու թյան սուբյեկտ նե րի 
սահ մա նադ րա կան վար քա գի ծը վա ղուց ար դեն դար ձել է օ րի նա կե լի նորմ, ո րն ա պա հով վում 
է նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ջան քե րով: 

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի կեն սու նակ գոր ծու նե ու թյան և սահ մա-
նադ րա կան կար գի ը նդ հա նուր կա յու նու թյան հա մար կար ևոր է նաև, որ քա ղա քա կան դաշ-
տը բա ժան ված չլի նի բազ մա թիվ փոքր կու սակ ցու թյուն նե րի, լի նեն խո շոր և գա ղա փա րա կան 
հս տակ ու ի նք նու րույն ու ղե նիշ նե րով քա ղա քա կան ու ժեր, ո րոնք,ու նե նա լով կա յուն ը նտ րա-
զանգ ված և սո ցի ա լա կան հա մա պա տաս խան հե նա րան, ու նակ լի նեն ա ռան ձին կամ կոա լի-
ցի այի ձևով խորհր դա րա նում կազ մա վո րել կա յուն մե ծա մաս նու թյուն և ձևա վո րել գոր ծու նակ 
կա ռա վա րու թյուն: Խո շոր կու սակ ցու թյուն նե րի առ կա յու թյունն այլ հա վա սար պայ ման նե րում 
վկա յում է կու սակ ցա կան հա մա կար գի ո րոշ չա փով կա յա ցած լի նե լու մա սին և նա խադ րյալ-
ներ է ստեղ ծում գոր ծու նակ օ րենս դիր ու գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ձևա վոր ման հա մար: Նման 
հա մա կար գեր են գոր ծում Իս րայե լում, Գեր մա նի ա յում, Իս պա նի ա յում, Ի տա լի ա յում և այ լուր: 
Նշ ված պե տու թյուն նե րում կա յուն կու սակ ցա կան հա մա կար գը թույլ է տա լիս ո րո շա կի ո րեն 
չե զո քաց նել խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի կա ռու ցա կար գային հիմ ա կան 
ռիս կե րից մե կը՝ խորհր դա րա նա կան կա յուն մե ծա մաս նու թյան բա ցա կա յու թյու նը և որ պես 
դրա հետ ևանք՝ կա ռա վա րու թյուն նե րի հա ճա խա կի փո փո խու թյու նը: 

Հարկ է նկա տել, սա կայն, որ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի գոր ծա ռու-
մը Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան հա մա կար գը դի մա վո րեց ի րա վա կան ու քա ղա քա կան բազ-
մա թիվ խն դիր նե րով, քան զի ժո ղովր դի կող մից ը նտր վող ու ժեղ նա խա գա հի ի նս տի տու տի 
բա ցա կա յու թյու նը կու սակ ցու թյուն նե րի վրա է դնում պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար 
հիմ ա կան քա ղա քա կան և ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Թերևս ճիշտ կլի նի 
փաս տել, որ մե զա նում ներդր ված կա ռա վար ման մո դելն իր բնույ թով ա վե լի ա ռա ջա դի մա կան 
է, քան այն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, ո րում այն պետք է գոր ծի: Սրա պատ ճառ նե րը բազ մա-
թիվ են և հան գում են ան կա խու թյու նից ի վեր Հա յաս տա նում ար մա տա վոր ված ան ձնա կենտ-

9 Տե՛ս Шмитт Карл., Демократия и парламемтаризм // Шмитт Карл. Политическая теология. - М., Канон-пресс-
«Кучково поле», 2000, էջ 87:
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րոն քա ղա քա կան ա վան դույ թին: 
Մեր հա մոզ մամբ՝ Նա խա գա հի ի նս տի տու տի տևա կան գե րարժ ևո րու մը ՀՀ-ու մ փաս-

տա ցի ան սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն նե րով նրան օժ տե լը դար ձավ կու սակ ցու թյուն նե-
րի զար գաց ման հիմ ա կան ար գե լակ նե րից մե կը: Նա խա գա հի ի նս տի տու տը չա վարտ-
ված պա տե րազ մի և սո ցի ալ-տն տե սա կան լր ջա գույն խն դիր նե րի պայ ման նե րու մո րոշ 
ա ռու մով սկ սեց օբյեկ տի վո րեն սահ մա նա փա կել քա ղա քա կան հա մա կար գի ժո ղովր դա-
վա րաց ման գոր ծըն թա ցը և ձևա վո րել իշ խող կու սակ ցու թյան հե գե մո նի այի վրա խարսխ-
ված, գործ նա կա նում որ ևէ սահ մա նադ րա կան և քա ղա քա կան հա կակշ ռով չկաշ կանդ ված 
ան ձնիշ խա նա կան քա ղա քա կան-պե տա կան հա մա կարգ: Սկզբ նա կան շր ջա նում, որ քան էլ 
որ պա րա դոք սալ հն չի, Հա յաս տա նում կար նման իշ խա նա կան ու ղ ղա հա յա ցի ձևա վոր ման 
ո րո շա կի սո ցի ա լա կան պա հան ջարկ, ին չի հետ ևան քով քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
և մյուս ի նս տի տուտ նե րի ան կա տա րու թյու նը հա սա րա կու թյան մոտ «ու ժեղ ձեռ քի» ան հրա-
ժեշ տու թյուն է ին ա ռա ջաց րել: Այդ պատ ճա ռով նա խա գա հը փաս տա ցի դար ձավ քա ղա քա-
կան հա մա կար գի մի ակ կեն սու նակ և լե գի տիմ ի նս տի տու տը՝ իր ձեռ քում կենտ րո նա ցա նե-
լով ըն դար ձակ լի ա զո րու թյուն ներ, ո րոնց մի մա սը չու ներ սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմք: 
Պրո ֆե սոր Ա. Հա րու թյու նյա նի բնո րոշ մամբ՝ « …ե թե պե տու թյան քա ղա քա կան հա մա կարգն 
ու պե տա կան ի նս տի տուտ նե րը կա յա ցած չեն, հա սա րա կու թյան ի րա վա գի տակ ցու թյան մա-
կար դա կը դեռևս թույլ չի տա լիս ըն կա լել պառ լա մեն տա րիզ մի է ու թյու նը, և որ պես ար դյունք՝ 
հան րու թյու նը հակ ված է ան ձնա վո րել իշ խա նու թյու նը, ան կախ նա խա գահ սահ մա նադ րա կան 
լի զո րու թյուն նե րի ծա վա լից և հա կակ շիռ նե րից ու զս պում ե րից: Այս տեղ շատ բան կախ ված 
է նա խա գա հի ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րից»10: Ա վե լին, նա խա գա հի՝ որ պես ան ձ - ի նս տի-
տու տի նման կար գա վի ճա կը ներ քա ղա քա կան հար թու թյու նում նրան դարձ րեց քա ղա քա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան մի ակ սուբյեկտ, ի սկ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը փաս տա ցի 
դա դա րե ցին գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ պե տա կան կա ռա վար մա նը: Այդ պատ ճա ռով 
խորհր դա րա նը ևս, որ պես բարձ րա գույն ներ կա յա ցուց չա կան մար մին, ը ստ պատ շա ճի չէր 
ի րա կա նաց նում իր օ րենսդ րա կան և վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Նույ նը վե րա բե րում 
է նաև կա ռա վա րու թյա նը: Այս զար գա ցում երն ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց րե ցին Հա յաս-
տա նի քա ղա քա կան կյան քի գե րանձ նա վոր մա նը, կու սակ ցու թյուն նե րը չդար ձան ժո ղովր դի 
քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր ման և ար տա հայտ ման խո ղո վա կը, այլ փո խա րե նը, սկ սե ցին 
սպա սար կել ու ժեղ քա ղա քա կան ան հատ նե րի ան ձնա կան նկր տում ե րը՝ թե րա նա լով կու սակ-
ցա շի նու թյան գոր ծում: Այս ա ռու մով հատ կա պես ա ռանձ նա ցավ իշ խող Հա յաս տա նի հան րա-
պե տա կան կու սակ ցու թյու նը, ո րը նա խա գա հի քա ղա քա կան հե նա րա նը լի նե լու ու ժով ձեռք էր 
բե րել ո րո շա կի կա յուն կազ մա կեր պա կան կա ռուց վածք և քա ղա քա կան դի մա գիծ՝ պայ մա նա-
վոր ված նա խա գա հի ի նս տի տու տի ազ դե ցու թյամբ:

Այ սօր ար դեն, ե րբ սահ մա նադ րա կան ու ե րկ րում տե ղի ու նե ցած (ու նե ցող) մյուս ար մա-
տա կան բա րե փո խում ե րի հետ ևան քով ի րա վի ճա կը կտ րուկ փոխ վել է, կու սակ ցու թյուն նե-
րը կանգ նել են ի րենց ան ցած քա ղա քա կան ու ղին վե րաի մաս տա վո րե լու հրա մա յա կա նի 
ա ռջև: Մաս նա վո րա պես, ա ռաջ նա հերթ խն դիր է նրանց ան ձնա կենտ րո նու թյան նվա զե ցու մը, 
կու սակ ցու թյուն նե րի կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան ա պա րա տի ձևա վո րու մը, քա ղա քա-
կան ու ժե րի խո շո րաց ման խթա նու մը և ար դյուն քում՝ բազ մա թիվ փոքր, սո ցի ա լա կան բա վա-

10 Տե՛ս Арутюнян А.Ш., Институт президента в постсоветских республиках: Конституция и политическая реальность 
Сравнительно-правовой анализ, Ереван, Петакан цараютюн, 2006, էջ 96:
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րար հե նա րան չու նե ցող, գա ղա փա րա խո սու թյան ի մաս տով մի մյանց կրկ նող կու սակ ցու թյուն-
նե րի մի ա վո րու մը, ո րոնք կու նե նան հս տակ գա ղա փա րա խո սա կան տա րան ջատ վա ծու թյուն, 
քա ղա քա կան ծրագ րեր և կա յուն սո ցի ա լա կան հե նա րան: Այս հա մա տեքս տում ըն թա ցող զար-
գա ցում ե րը, սա կայն, մեր կար ծի քով, բա վա րար վս տա հու թյուն չեն ներշն չում: Մաս նա վո րա-
պես, « Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» և «Ազ գային Ժո ղո վի կա նո նա կարգ» Սահ մա նադ րա կան 
օ րենք նե րում մինչև օ րս չեն շտկ վել այն պի սի հար ցեր, ի նչ պի սիք են կու սակ ցու թյուն նե րի կա-
ռա վար ման ներ քին ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գե րի և ե րաշ խիք նե րի ստեղ ծու մը, կու-
սակ ցու թյան ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի կազ մու մը, թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման հրա պա րա-
կայ նու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի թա փան ցի կու թյան ա պա-
հո վում ե րաշ խիք նե րը և այլն: Ա վե լին՝ ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված բաց ցու ցակ-
նե րով հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գը կու սակ ցու թյուն նե րի ի նս տի տու ցի ո նալ զար գա ցու մը 
խթա նե լու փո խա րեն ու ժե ղաց նում է ան ձի գոր ծո նը կու սակ ցու թյուն նե րի մր ցակ ցու թյու նում: 
Այս ի րա վի ճա կում տրա մա բա նա կան է, որ ա կա նա տեսն ե նք դառ նում ոչ այն քան գա ղա փա-
րա կան պայ քա րի, ը նդ հա նուր ար ժեք նե րի վրա հիմ ված կու սակ ցա կան դա շինք նե րի և մի ա-
վո րում ե րի ձևա վոր ման, որ քան խո շոր կա պի տա լի տի րա պե տող ան ձանց շուրջ ար հես տա-
կան մի ա վո րում ե րի, ո րոնք շատ դեպ քե րում չու նեն ո ՛չ հս տակ գա ղա փա րա կան հենք և ո ՛չ 
էլ ի րա տե սա կան քա ղա քա կան ծրա գիր: Նման կու սակ ցա կան հա մա կար գի պայ ման նե րում 
մի ան գա մայն հա վա նա կան է փաս տա ցի մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տա տու մը, քա-
նի որ մի այն իշ խող և կամ օ լի գարխ նե րի շուրջ ստեղծ ված կու սակ ցու թյուն ներն են, որ տի րա-
պե տում են բա վա րար ռե սուրս նե րի թե՛ ներ կու սակ ցա կան բա րե փո խում ե րի ի րա կա նաց ման 
և թե՛ քա ղա քա կան ան հրա ժեշտ գոր ծի քա կազ մով հան րու թյա նը ներ կա յա նա լու հա մար:

Ան շուշտ, այս հե ռան կարն ա մեն ևին ոգ ևո րիչ չէ, սա կայն, ու նի օբյեկ տիվ հիմ քեր, ո րոնց 
վե րա ցու մը և մր ցակ ցային քա ղա քա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը պետք է դառ նան Հա յաս-
տա նի քա ղա քա կան դա սի՝ ա ռա ջի կա տա րի նե րի մտա հո գու թյան գլ խա վոր ա ռար կան, քան-
զի կան պառ լա մեն տա րիզ մի ի նս տի տու ցի ո նալ գո յու թյան ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնք հաշ-
վի են ա ռն վում հա մաշ խար հային պառ լա մեն տա կան պրակ տի կա յում11:

Բազ մա կու սակ ցու թյունն ըն դու նակ է ազ դել պառ լա մեն տա րիզ մի վրա և այս կամ այն պե-
տու թյան սահ մա նադ րա կան կար գի հիմ քը ձևա վո րել պե տու թյան քա ղա քա կան հա մա կար-
գում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ դիր քի շնոր հիվ12: Զար գա ցած կու-
սակ ցա կան հա մա կար գը նպաս տում է ոչ մի այն գա ղա փա րա խո սա կան բազ մա կար ծու թյա նը, 
այլև գոր ծու նակ պառ լա մեն տի ձևա վոր մա նը: Հենց պառ լա մեն տի, քա նի որ դա պե տա կան 
իշ խա նու թյան մի ակ մար մինն է, ո րի քա ղա քա կան կշի ռը թույլ է տա լիս տար բեր գա ղա փա րա-
խո սու թյուն նե րի կրող նե րին նե րազ դել պե տու թյան կա ռա վար ման վրա: Պրո ֆե սոր Մ. Բագ-
լայը բազ մա կու սակ ցու թյու նը սահ մա նում է որ պես քա ղա քա կան ժո ղովր դա վա րու թյան ձև և 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի կար ևո րա գույն նա խադ րյալ13, ի սկ սահ մա նադ րա գետ 
Վ. Լա պա ևայի բնո րոշ մամբ՝ «..բազ մա կու սակ ցու թյու նը հա սա րա կու թյան ի նք նա կազ մա-

11 Հա կա ռակ դեպ քում խոս քը կա րող է գնալ մի այն կեղծ բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի մա սին, այ սինքն, 
մի հա մա կար գի, որ տեղ մի քա նի կու սակ ցու թյուն նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում ի րա կա նում դրան ցից մի այն 
մեկն է ազ դում քա ղա քա կան կյան քի վրա, կամ էլ ոչ մե կը չի ազ դում:
12 Նշենք, որ պառ լա մեն տա րիզ մի գո յու թյու նը կախ ված չէ այլ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի բազ մա թիվ 
լի նե լուց:
13 Տե՛ս Баглай М.В., Конституционное право РФ.Учебник для вузов - 3-е изд. изм. и доп. - Москва., НОРМА-ИНФРА-
Москва, 2002г., էջ 149:
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կերպ ման յու րա հա տուկ ձև է, ո րն ի րեն դրս ևո րում է քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում, այ սինքն՝ 
պե տա կան իշ խա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված ո լոր տում»14: Մեր կար ծի քով, 
սա կայն, նշ ված սահ մա նում ե րից ոչ մե կը չի ար տա հայ տում բազ մա կու սակ ցու թյան է ու
թյու նը, ը ստ այդմ, հնա րա վոր ե նք դի տում սահ մա նել բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը 
որ պես սահ մա նադ րա կան սկզ բունք, ո րով ո րոշ վում է հա սա րա կու թյան ի նք նա կազ մա
կերպ ման ձևը և պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի ձևա վոր ման նա խադ րյա լը: 

Ա նդ րա դարձ կա տա րե լով պառ լա մեն տա րիզ մի կա յաց ման գոր ծում քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րի դե րին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ գտ նում ե նք, ո ր՝ 

Ա ռա ջին՝ կու սակ ցու թյու նը չի ներ մուծ վում ան մի ջա կա նո րեն պե տա կան իշ խա նու թյան 
հա մա կարգ, այլ կա մա վոր հի մունք նե րով մի ա վո րում է իր ան դամ ե րին: Ը նդ ո րում, մի ա վոր-
ման հիմք սահ ման վում է կու սակ ցու թյան ան դամ ե րի կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րի 
մի աս նու թյու նը: Այդ նպա տակ նե րը հռ չակ վում են հան րայ նո րեն և դրանց հաս նե լու հա մար 
օգ տա գործ վում են բա ցա ռա պես քա ղա քա կան մի ջոց ներ: Այս պի սով, « քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն» հաս կա ցու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս են բեր վում ճնշ ման այն խմ բե րը15, ո րոնք 
փոր ձում են իշ խա նու թյան վրա ազ դե լու ճա նա պար հով ներ գոր ծել քա ղա քա կան ո րո շում ե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 

երկ րորդ՝ կու սակ ցու թյունն ար տա հայ տում է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան խմ բի քա ղա քա կան 
շա հե րը կամ, հա մե նայն դեպս, հա վակ նում է ա նել դա, « քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն» հաս-
կա ցու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս է բե րում բա ցա ռա պես նեղ կոր պո րա տիվ շա հեր հե տապն-
դող մի ա վո րում ե րին, 

եր րորդ՝ կու սակ ցու թյան ար տա հայ տած շա հե րը պետք է կրեն հա մազ գային, այլ ոչ թե 
նեղ կոր պո րա տիվ բնույթ, ին չը նշա նա կում է, որ կու սակ ցու թյու նը պետք է ու նե նա հս տակ 
ձևա կերպ ված ծրագ րային նպա տակ, ո րով ա ռա ջարկ վում է հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
ո րո շա կի նա խա գիծ: Ի հար կե, ան կյու նա քա րային կա րող են հռ չակ վել ա ռան ձին սո ցի ա լա կան 
խմ բի շա հե րը, սա կայն նա խա գի ծը մի ա ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նի հա սա րա կու թյան շա-
հերն ը նդ հան րա պես կամ գո նե պետք է հա վակ նի դրան: Պրո ֆե սոր Վ. Լա պա ևան գրում է. 
«..Բանն այն է, որ, ի տար բե րու թյուն այս կամ այն խմ բային շա հե րի հի ման վրա ձևա վոր ված 
քա ղա քա ցի նե րի այլ մի ա վո րում ե րի, հենց կու սակ ցու թյուն ներն ի րենց բնույ թով նա խա տես-
ված են ոչ թե պար զա պես նման շա հե րը ար տա հայ տե լու հա մար, այլ տար բեր խմ բա կային 
կոր պո րա տիվ շա հե րի մեջ հա մընդ հա նուր կար ևո րու թյուն ու նե ցող հիմ քի բա ցա հայտ ման, 
մաս նա վոր շա հե րի քա ղա քա կան ի մաս տի ին տեգր ման, դրանք հա մա պե տա կան մա կար դակ 
դուրս բե րե լու հա մար»16: 

Եվ վեր ջա պես՝ կու սակ ցու թյու նը պետք է ու նե նա ճյու ղա վոր ված կա ռուց վածք, ո րի տար բեր 
մա սե րի միջև գո յու թյուն ու նի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հս տակ սահ մա նա զա տում: 
Կու սակ ցու թյու նը պետք է ու նե նա օ րեն քով սահ ման ված բա վա րար թվով ան դամ եր, տա րա ծաշր-
ջա նային բա ժան մունք նե րի ցանց և ը նտ րո վի կենտ րո նա կան մար մին ներ: Այ սինքն՝ « քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյան» հաս կա ցու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս է բեր վում հան րային կազ մա կեր պու թյուն նե-

14 Տե՛ս Лапатева В.В., Политическая партия: понятие и цели. К принятию закона о партиях // Журнал российского 
права. 2002г., нoм. 1, էջ 43:
15 Ճնշման խմբերի տակ պետք է հասկանալ տարաբնույթ ոչ ֆորմալ միավորումերը (որպես կանոն, ոչ 
պաշտոնական բնույթի), որոնց գործունեությունն ուղղված է սեփական քաղաքական շահերի լոբբինգին:
16 Տե՛ս Лапаева В.В., Становление многопартийности в России (социально-правовой анализ) // Государство и право, 
1995, № 8, էջ 4:
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րի մի ամ բողջ շարք, ո րոնք հա վակ նում են քա ղա քա կան կյան քում ակ տիվ մաս նակ ցու թյան, սա-
կայն չեն կա րող ներ կա յա նալ որ պես հան րային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կան սուբյեկտ ներ` թե կուզև 
ի րենց փոք րաթ վու թյան պատ ճա ռով: 

Այս պի սով, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նը ե րկ րի քա ղա քա կան կյան քի ա ռանձ նա հա
տուկ սուբյեկտ է, կա պող օ ղակ քա ղա քա ցի նե րի և պե տու թյան միջև: Այն թե՛ քա ղա քա-
կան գա ղա փար նե րի յու րա հա տուկ «գե նե րա տոր» է, թե՛ տվյալ գա ղա փար նե րը կյան քի կո չե լու 
ե ղա նակ: Ու, չնա յած քա ղա քա կա նից բա ցի կու սակ ցու թյուն նե րը կա տա րում են նաև մի շարք 
ոչ պա կաս կար ևոր՝ նո րա րա րա կան, ա կու մու լյա տիվ, կենտ րո նաց նող և ին տեգ րող գոր ծա-
ռույթ ներ, այ դու հան դերձ, մե զա նում ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի զգա լի մա սը դեռևս կա տա րում են խիստ ան բա վա րար: Ա վե լին, մեր կար ծի քով Հա յաս տա նի 
կու սակ ցա կան հա մա կար գը դեռևս չի հա մա պա տաս խա նում խորհր դա րա նա կան կա ռա վար-
ման ձևի օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ - պայ ման նե րին՝ քա ղա քա կան հա մա կար գի ա վան դա կան ան-
ձնա կենտ րո նու թյան հաղ թա հար ված չլի նե լու հետ ևան քով: Դա բա ցատր վում է մի շարք պատ-
ճառ նե րով17 և ա ռա ջին հեր թին այն հան գա ման քով,որ հա յաս տա նյան կու սակ ցու թյուն նե րի 
զգա լի մա սի քա ղա քա կան ի մի ջը շա րու նա կում է «ո րոշ վել» դրանց ա ռաջ նորդ նե րի դիր քով, 
այլ ոչ թե կու սակ ցու թյան ծրագ րե րով: Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր Հա յաս տա նում գոր ծող ոչ բո լոր 
կու սակ ցու թյուն ներն են ի րենց վրա վերց րել հա սա րա կու թյան մեջ ծա գող հա կա սու թյուն նե րը 
քա ղա քա կան մի ջոց նե րով լու ծե լու և ը ստ այդմ՝ սո ցի ա լա կան խմ բե րի « փաս տա բա նի» դե րը 
ստանձ նե լու ա ռա քե լու թյու նը: Նման ի րա վի ճակն, ան կաս կած, չի կա րող ազ դե ցու թյուն չու նե-
նալ բազ մա կու սակ ցու թյան՝ որ պես պառ լա մեն տա րիզ մի կա յաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման նե-
րից մե կի ար դյու նա վե տու թյան վրա; Ո ւս տի, կա րե լի է պն դել, որ հա յաս տա նյան « բազ մա կու-
սակ ցու թյան հա մա կար գը» այն տես քով, ի նչ տես քով այն գո յու թյուն ու նի ներ կա յումս, ըն դու նակ չէ 
դրա կա նո րեն ազ դել իշ խա նու թյան վրա և քիչ բա նով է նպաս տում պառ լա մեն տա րիզ մի կա յաց մանն 
ու զար գաց մա նը: Նման դրու թյու նը պայ մա նա վո րող պատ ճառ նե րը և գոր ծոն նե րը, ի նչ պես նշ վեց, 
բազ մա թիվ են, հետ ևա բար, կա րե լի է պն դել նաև, որ կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կայիս ա ռա տու թյու նը 
Հա յաս տա նում՝ ա պա գա յում հա զիվ թե պահ պան վի, ի սկ դի ֆե րենց ման գոր ծըն թա ցը ան խու սա փե-
լի ո րեն կփո խա րին վի ին տեգր մամբ: 

 

Annotation. In this article, based on the study and comparative analysis of international best practices, reference 
is made to political parties, their role in developed democracies, as well as to the issues of suspension and prohibition of 
party activities.

Аннотация. В данной статье на основе сравнительного анализа изучается передовой мировой опыт, полити-
ческие партии, их роль в развитых демократических странах. В статье также рассматриваются проблемы  приоста-
новления и запрета партийной деятельности.

 Բա նա լի բա ռեր  Ազ գային ժո ղով, պառ լա մեն տա րիզմ, Կա ռա վա րու թյուն, Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, 
սահ մա նադ րաի րա վա կան, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ, բազ մա կու սակ ցու թյուն, հան րային հաշ վետ վո ղա կա-
նու թյուն, ան ձնա կենտ րոն, ման դատ, ժո ղովր դա վա րա կան կա ռու ցա կար գեր, ՄԻ ԵԴ, ՄԻ ԵԿ:

Keywords: National Assembly, parliamentarism, Government, Constitutional Court, constitutional, political 
parties, multi-party, public accountability, person-centered, mandate, democratic structures, ECHR (European Court of 

17 Օ րի նակ, պատ ճառ նե րի թվում կա րե լի է նշել կու սակ ցու թյուն նե րի հս տակ քա ղա քա կան նպա տակ նե րի բա ցա կա-
յու թյու նը, և, հետ ևա բար, դրանց հաս նե լու ու ղի նե րի բա ցա կա յու թյու նը:
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Human Rights), ECHR (European Convention on Human Rights).
Ключевые слова: национальное собрание, Парламентаризм, Правительство, Конституционный суд, кон-

ституционно-правовой, политические партии, общественная подотчетность, самоцентричный, мандат, де-
мократические структуры.
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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

POPULATION PARTICIPATION IN THE EXERCISE OF PUBLIC POWER IN 
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF ARMENIA

Народовластие, местное самоуправление, формирование органов власти путем 
выборов являются важнейшими признаками демократического государства. Народ, являясь 
источником публичной власти, самостоятельно реализует ее посредством форм, закрепленных 
в законодательстве. 

Как справедливо отмечают Нарутто С.В. и Шугрина Е.С., «задачей государства, 
обеспечивающей прочность конституционного строя и стабильность общества, является 
выявление и проведение в жизнь воли народа, согласование существующих в нем 
разнообразных интересов, достижение оптимального баланса, порождающего солидарность 
сограждан»1.

Вопрос развития форм муниципальной демократии нуждается в постоянном изучении 
в контексте цифровизации на современном этапе всех институтов власти. Современные 
институты муниципальной демократии все активнее развиваются в направлении перехода к 

1 Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Муниципальная демократия: от теории к практике. – М.: Юрлитинформ, 2020. 272 
с. – с. 27-28.
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информационной стадии, что прямым образом воздействует на прозрачность и эффективность 
реализации населением своих прав по участию в муниципальном управлении. Многообразие 
форм участия населения в решении вопросов местного значения значительно расширяет 
способы их осуществления, в частности с использованием современных технологий. 

По мнению Л.А. Нудненко, классификация консультативных форм непосредственной 
демократии выглядит следующим образом:

«- опрос граждан;
- публичные слушания;
- собрания граждан;
- обращения граждан;
- петиции граждан;
- правотворческая инициатива граждан;
- территориальное общественное самоуправление»2.
Осуществление данных форм в современных реалиях представляется более эффективным 

при наличии технической возможности и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Использование современных технологий помогает эффективно наладить не только 
процесс информирования населения со стороны муниципальных властей, но и осуществить 
«обратную связь» населения с властями, что наилучшим образом отражается на увеличении 
степени доверия населения к работе органов местного самоуправления. 

Однако, является проблематичным обеспечение высокой степени учета мнения граждан, 
высказанного на публичных слушаниях, при опросах и т.д. Информированность граждан о 
возможности участия в опросах, обсуждениях оставляет желать лучшего, и, как следствие, 
падает интерес среди населения к участию в них. Данный фактор влияет на снижение уровня 
доверия граждан к существующим институтам прямой демократии и подрывает уверенность 
в нужности выражения своего мнения в принципе. Этой проблеме необходимо уделять особое 
внимание, а современные цифровые технологии смогут помочь в этом. 

Важность использования цифровых технологий при взаимодействии населения с 
органами власти нельзя недооценивать. Посредством современных электронных ресурсов 
осуществляется большая доля участия граждан в управлении делами местных территорий. 
Природа реализации прав граждан на участие в управлении делами муниципалитета требует 
определенной свободы воли, а также право на честную и объективную информацию. 
Прозрачность и открытость информации о деятельности органов местного самоуправления, 
доступность этой информации, безусловно требуют совершенствования уже имеющихся 
механизмов реализации прав на участие в управлении делами местных территорий. 

Известно, что совершенствование механизмов государственного управления влияет на 
качество взаимодействия между государством и гражданским обществом, а это лучшим 
образом отразится на доверии населения к публичной власти, что в конечной итоге, означает 
выполнение институтами непосредственной демократии своего предназначения3.

Говоря об электронной демократии, нельзя обойти стороной ее развитие в Республике 

2 Нудненко Л.А., Проблемы правовой регламентации опроса граждан в системе местного самоуправления Российской 
Федерации / Л.А. Нудненко // Муниципальное имущество: экономика, право и управление. ‒ 2018. ‒  № 4.  ‒  с. 
34-36.
3 Тхабисимова Л.А., Современные тенденции развития консультативной демократии на муниципальном уровне / 
Л.А. Тхабисимова, С.М. Арзуманова // Образование и право. – 2022. – № 5. – С. 26-30.
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Армения, где реализуется проект э-Армения, цель которого – улучшение электронных услуг для 
своих граждан. Этот проект позволяет создать единую электронную почту для всех жителей 
Армении, с помощью которой государство могло бы общаться с населением, электронную среду 
цифрового реестра народонаселения и услуги э-полиции в интернете. Благодаря цифровым 
технологиям и осуществлению данного проекта стало возможным создание «Mail Armenia» – 
официальной электронной почты для каждого гражданина Армении. Появилась возможность 
создания электронных платформ общественного взаимодействия для проведения реформ в 
различных сферах жизнедеятельности населения. Очевидно, что главная цель создания веб-
сервиса ‒ привлечение внимания горожан к преобразованиям, а также участие общественности 
в процессе принятия решений – достигнута. Правовое регулирование данного вопроса осу-
ществляется Законом Республики Армения «О местном самоуправлении»4.

Как известно, создание возможности участия населения в принятии важных решений, 
касающихся места их проживания, во много раз усиливает доверие к работе органов местного 
самоуправления, а наличие «обратной связи» делают эту работу более эффективной. Ряд 
реформ, касающихся жизнедеятельности горожан в Ереване, выносится на открытое интернет-
обсуждение, как, например, вопрос о реформе общественного транспорта. Интернет‒
платформа позволяет любому гражданину проголосовать за то или иное представленное 
решение и внести свое предложение. Таким образом, происходит не только выявление 
мнения различных общественных групп, но и их участие в процессе принятия решений. Это 
показывает важность участия населения в решении вопросов местного значения. 

Осведомленность и участие граждан в этом процессе являются крайне важным. Для 
наиболее эффективного взаимодействия необходимо учитывать мнение как можно большего 
количества населения, поэтому общественное обсуждение разворачивается и в социальных 
сетях. 

Российский опыт применения информационно-коммуникационных технологий в 
области консультативных институтов непосредственной демократии ‒ сервис общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее ‒ РОИ). Его создание стало одним 
из этапов в развитии консультативных институтов непосредственной демократии. 4 марта 
2013 г. Указом Президента РФ был создан интернет-ресурс «Российская общественная 
инициатива». «Будучи первым государственным федеральным механизмом прямой 
демократии, он помогает гражданам быть услышанными. Это ресурс, посредством которого 
граждане могут реализовать свою законотворческую инициативу, где могут обсуждаться 
различные предложения по актуальным проблемам жизни общества»5. Активно использует-
ся интернет-сайт «Активный гражданин», который представляет собой систему электронных 
опросов, в ходе которых выявляются мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся 
развития местных территорий. Это один из инструментов прямой демократии, позволяющий 

4 Закон Республики Армения от 5 июня 2002 года №ЗР-337 «О местном самоуправлении» // Официальные 
ведомости Республики Армения, 2002 года, №21 (196), Ст. 473.
5 Арзуманова С.М., Территориальное общественное самоуправление как форма опосредованного участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления / С.М. Арзуманова // Актуальные проблемы правового, социального и 
политического развития России: Материалы XIV Международной научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов, соискателей, Саратов, 08 апреля 2021 года. – Саратов: Издательство «Саратовский 
источник», 2021. – c. 10-14.
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горожанам через участие в голосованиях и опросах влиять на развитие местных территорий. 
Все эти сервисы способствуют развитию консультативных форм демократии и значительно 
повышают интерес населения к участию в управлении делами местных территорий и решении 
вопросов местного значения. Однако для большей эффективности данных форм необходим 
более широкий охват населения, участвующего в опросах, обсуждениях, слушаниях и т.д.

В этой связи следует упомянуть о таком важном факторе, как осуществление данных 
форм консультативной демократии на уровне регионов в Российской Федерации и на уровне 
областей в Республике Армения. 

К сожалению, система электронной демократии на сегодняшний день в регионах 
фактически не существует на том уровне, на каком она представлена в федеральных центрах. 
Это обусловлено различными факторами, в частности, тем, что для правового регулирования 
регионам доступны не все сферы жизни общества. Значительной проблемой выступает 
отсутствие возможности для жителей регионов принимать участие в публичных слушаниях, 
обсуждениях и т.д. в связи с отсутствием качественного информационно-коммуникационного 
обслуживания. Сдержанная политика в отношении демократических форм, незначительный 
учет позиции граждан, особенно в регионах, ставит вопрос о назревании политической апатии, 
обусловленной невозможностью систематически влиять на принятие общественно значимых 
решений6.

В контексте вышесказанного, стоит упомянуть такое направление как участие населения 
Российской Федерации и Республики Армения в законотворческом процессе. Развитие данной 
формы народовластия с применением ИКТ является весьма актуальным и значимым для наших 
государств. На общественные обсуждения в Армении выносятся законопроекты, касающиеся 
важных вопросов жизнедеятельности населения, как например, новый проект закона «Об 
оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду»7.  Такая форма участия населения 
в правотворческом процессе является одной из ключевых возможностей непосредственного 
участия граждан в создании федеральных законов. 

В Российской Федерации правотворческая инициатива является одним из институтов 
непосредственной демократии. Важным критерием инициативного проектирования выступает 
то, что население являясь не только инициатором, но и разработчиком инициативного проекта, 
осуществляет функцию непосредственного управления местной территорией. Кроме того, 
при поддержке местной администрации проекта заинтересованные лица могут участвовать в 
его реализации путем денежного, имущественного участия или участия своим трудом. Такая 
форма участия населения может способствовать увеличению степени ответственности граждан 
в решении проблем своих территорий.

Помимо вышеназванных форм участия населения в решении вопросов местного значения 
набирает обороты цифровизация таких институтов непосредственной демократии, как опрос 
граждан, коллективные обращения, публичные слушания и т.д. Потенциал использования 
социальных сетей, мобильных информационных технологий в осуществлении форм 
непосредственной демократии растет благодаря развитию возможностей технологической 
базы. Однако, наряду с возможностями, которые дают цифровые технологии, существуют и 

6 Сенникова, Д.В., Об учете позиции граждан в регионах при принятии федеральных законов: опыт применения 
представительных и непосредственных форм демократии / Д.В. Сенникова // Юридическая наука и практика. – 
2020. – Т. 16. – № 3. – С. 20-27.
7 Информационный портал ArmInfo/ FinPort // https://arminfo.info/full_news
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недостатки. Нет уверенности в однозначности и исключительной позитивности использования 
данных технологий. Несовершенства процесса цифровизации ряда консультативных 
институтов муниципальной демократии отметил С.А. Авакьян. По его мнению, «ряд институ-
тов непосредственной демократии можно облачить в электронные формы, например, подачу 
проектов нормативных актов, петиций, наказов избирателей и др. Но это будут лишь процеду-
ры. Выявить потребности, написать проект документа, а главное, получить внимание органов 
публичной власти ‒ все это остается внутри человеческого фактора»8.

Л.А. Нудненко полагает, что проводимые в сети Интернет опросы граждан не позволяют 
отразить подлинное отношение значительной части граждан, проживающих на территории 
муниципального образования и обладающих избирательным правом. В силу сказанного 
опросы граждан в сети Интернет нельзя отнести к классическому пониманию опроса граждан 
в соответствии с предписаниями ст.  31 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»9. 

Резюмируя вышесказанное, следует определить некоторые риски, которые несет 
цифровизация институтов непосредственной демократии.

Во-первых, проблемой является цифровое неравенство, которое означает отсутствие 
у определенной группы людей технической возможности доступа к современным 
информационным технологиям. К сожалению, регионы не могут похвастаться полным охватом 
информационными технологиями населения субъектов РФ, муниципалитетов. Необходимо 
добиться обеспечения доступности информационных технологий для всего населения. 
В Республике Армения цифровые технологии наиболее широко используются в столице, 
что также не идет в сравнение с применением ИКТ в реализации форм непосредственной 
демократии в областях.

Во-вторых, безопасность использования ИКТ в области цифровизации институтов 
непосредственной демократии является крайне важной и определяющей результат 
проблемой.  Существующая возможность искажения воли избирателей не позволяет слепо 
доверять результатам интернет‒опросов, голосования. Для доверительного и безопасного 
использования цифровых технологий в интернет‒голосованиях, опросах и обсуждениях 
необходимо совершенствование самой процедуры и обеспечение недоступности ИКТ 
для противоправных посягательств. Исключив дискредитирующую использование ИКТ 
составляющую, можно говорить о реализации главной функции «цифровой демократии».  

Таким образом, следует констатировать, что несмотря на очевидные достоинства новых 
информационно-технических средств в реализации институтов непосредственной демократии,  
их не следует переоценивать. Современные информационные технологии следует применять 
параллельно с обычными процедурами. Не стоит сбрасывать со счетов вероятность 
вмешательства со стороны компьютерных хакеров, технические неисправности и т.д.

Существование компьютерной неграмотности населения среднего и старшего возраста 
необходимо также учитывать и предусмотреть организацию обучающих программ, чтобы 
продемонстрировать процедуру проведения дистанционного электронного голосования. Эти 
меры позволят повысить правовую культуру в целом и ответственность каждого участника 

8 Авакьян С.А., Информационное пространство знаний, цифровой мир и конституционное право / С.А. Авакьян // 
Конституционное и муниципальное право. ‒ 2019. ‒ № 7. ‒ С. 23‒28.
9 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, № 40, ст. 3822.
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системы за свой выбор.
Несомненно, совершенствование форм реализации непосредственной демократии в 

Российской Федерации и Республике Армения имеет приоритетной задачей формирование 
системы обратной связи между гражданами, институтами гражданского общества и органами 
публичной власти. Это позволит качественно изменить механизм реализации прав граждан на 
участие в управлении делами собственных территорий. 

Անոտացիա: Հոդվածը նվիրված է մունիցիպալ մակարդակում խորհրդատվական ժողովրդավարության 
առկա ձևերի և ընթացակարգերի վերլուծությանը:

Վերլուծված են թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման արդյունավետությունն ու կարևորությունը 
Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ բնակչության 
փոխգործակցության մեջ, դիտարկվում են դրանց առավելություններն ու թերությունները:

Հիմնվելով քաղաքային մակարդակում խորհրդատվական ժողովրդավարության ընթացակարգերի 
իրականացման գործում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման պրակտիկայի 
վերլուծության վրա՝ եզրակացվում է, որ անհրաժեշտ է ընդլայնել դրանց օգտագործման հնարավորությունները 
Ռուսաստանի Դաշնության մարզերում և մարզերում։ Հայաստանի Հանրապետության։

Annotation. The article is devoted to the analysis of existing forms and procedures of consultative democracy at the 
municipal level.

The effectiveness and importance of using digital technologies in the interaction of the population with the authorities 
in the Russian Federation and the Republic of Armenia are analyzed, their advantages and disadvantages are considered.

Based on the analysis of the practice of using information and communication technologies in the implementation of 
procedures for consultative democracy at the municipal level, it is concluded that it is necessary to expand the possibilities 
of their use in the regions of the Russian Federation and the regions of the Republic of Armenia.

Ключевые слова: местное самоуправление, Российская Федерация, Республика Армения, консультативная 
демократия, органы местного самоуправления, взаимодействие власти с населением, цифровизация, 
электронная демократия, публичная власть.

Բանալի բառեր  տեղական ինքնակառավարում, Ռուսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի Հանրապետու-
թյուն, խորհրդատվական ժողովրդավարություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, իշխանություն-
բնակչություն փոխազդեցություն, թվայնացում, էլեկտրոնային ժողովրդավարություն, հանրային իշխանություն։

Keywords: local self-government, Russian Federation, Republic of Armenia, consultative democracy, local self-
government bodies, government-population interaction, digitalization, e-democracy, public authority.

Арзуманова С.  - Аспирант кафедры Конституционного и муниципального права Юридического института 
«Пятигорского государственного университета», эл. почта: arzumanova.silvana@yandex.ru.

Представлено в редакцию 25.08.2022 г., рецензия выдана 25.08.2022 г., рекомендовано – доцент кафедры 
Теории права и конституционного права Института права и политики Российско-армянского университета, 
кандидант юр. наук, доцент Лилия Ареговна Акопян, принято в печать 09.01.2023.



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

29

НОВЕЛЛА АВАНЕСЯН 
Магистрант 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

ՆՈՎԵԼԼԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մագիստրոս

Հանրային ծառայության և կառավարման ինստիտուտ
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր ժողովրդական 

տնտեսության և հանրային ծառայության ռուսական ակադեմիա

NOVELLA AVANESYAN 
Master student 

Institute of Public Service and Management
Russian Academy of People’s Economy and Public Service under 

the President of the Russian Federation

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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STATE AND MUNICIPAL SERVICES: BASIC CONCEPTS

Первостепенной задачей современного государства является обеспечение надлежащего уровня 
жизни своего населения, а также всесторонней, безопасной и эффективной реализации прав и свобод 
гражданина. В Российской Федерации данные принципы озвучены в Конституции РФ. Статья 3 
Конституции Российской Федерации гласит, что «носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Никто не может присваивать власть в Российской Федерации». Исходя из данной статьи можно говорить  
о том, что права и свободы гражданина РФ являются наивысшей ценностью, поэтому основной целью 
государства выступает обеспечение прав и свобод гражданина за счет создания необходимых условий, 
которые позволяют реализовывать защиту прав и свобод на любом уровне управления – федеральном, 
региональном и муниципальном.

Основным параметром оценки отношения граждан государства к власти является эффективность 
оказания органами власти государственных услуг, а качество оказываемых государственных услуг 
позволяет провести оценку эффективности деятельности того или иного органа государственной или 
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муниципальной власти.  
Переходя к рассмотрению сущностных характеристик государственной услуги, необходимо 

определиться с ее терминологическим аппаратом. До 2010 года в нормативно-законодательных 
актах не существовало закрепленного определения «государственные услуги». И только принятие 
Федерального Закона № 210 – ФЗ от 27.07.2010 года закрепило данное понятие. Так, в ст. 2 указанного 
Закона дается следующее определение данного понятия: «государственная услуга, предоставляемая 
федеральным органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом 
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – государственная услуга), 
– деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации (далее – органы, предоставляющие государственные услуги), которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги». 

Как видно из данного определения, основным критерием государственной услуги является 
ее заявительный характер. При этом, конкретным признаком заявительного характера выступает 
непосредственное обращение гражданина или юридического лица с определенным запросом в 
определенные органы власти. Обращение с запросом инициирует совершение определенных действий 
органа власти, в который поступил запрос. По мнению З.С. Романовой, «инициатива в этом случае 
лежит на стороне заявителя, что отличает оказание услуги от других типов государственных функций, 
где инициатива принадлежит государству» [5].

Инициативы граждан, которые исходят от них в государственную структуру носят исключительно 
вопрос взаимодействия между государством и гражданином, при этом решая важные и стратегические 
инициативы, которые возложены на управление государством.

Любая государственная организация осуществляет в той или иной мере работу с обращениями 
граждан, некоторые организации, такие, как муниципалитеты, напрямую принимают обращения, если 
вопрос касается их компетенции, если же касается другой организации, то делают перенаправление 
в соответствующую структуру. В случае работы с администрациями Губернаторов, в данном случае 
обращения переходят в профильные комитеты или иные органы. Комитеты в своей работе, как 
правило организовывают согласно внутренним регламентам, а также могут сделать перенаправление 
в подведомственную им организацию для решения данного вопроса и указав конкретный срок 
исполнения.

Рассмотрение понятия, сущности и качества оказываемых государственных услуг затрагивается 
многими авторам. Так, например Л.А. Гаврилов в своей статье «Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в России: современное состояние и основные направления совершенствования» 
отмечает, что «в государственной политике совершенствование организации предоставления 
государственных услуг остается одним из приоритетных направлений в рамках совершенствования 
всей системы государственного управления» [3].

Говоря об оценке качества предоставляемых государственных услуг С.Н. Костина в статье 
«Современные проблемы оценки качества оказания государственных услуг» отмечает, что «понятие 
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качества предоставления государственных услуг плотно вошло в деятельность федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, став одним из важнейших критериев оценки их работы» 
[4]. Тем не менее, существуют и проблемы в данной области. По мнению автора эти проблемы носят не 
только теоретический, но и практический характер. 

Исходя из анализа литературы можно выделить два подхода к определению понятия «государственная 
и муниципальная услуга» (рис. 1).

Рис. 1. – Подходы к определению понятия «государственная, или муниципальная, услуга»

Рассмотрев понятие и подходы к определению государственной и муниципальной услуги исследуем 
способы осуществления запросов заявителей. 

В настоящее время заявитель за получением государственной и муниципальной услуги может 
обратиться следующими способами (рис. 2):



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

32

Рис. 2 – Способы обращения за государственной и муниципальной услугой

В настоящий период времени постоянно идет усовершенствование и реконструкция существующего 
порядка оказания государственных и муниципальных услуг, создаются разного рода платформы, 
активно задействуются электронные сети.

Технологическое обеспечение достаточно ярко и эффективно оказывает влияние на механизмы 
управления, в том числе и на предоставление государственных и муниципальных услуг. Государственные 
организации, всецело проходят путь изменения к реальным уже существующим условиям и 
приспосабливаются к новым тенденциям информационного пути. Развитие информационного 
поля изменило само видение информационной открытости и вносит в него взгляд с точки зрения 
общественных коммуникаций посредством сети интернет.

Таким образом, государственные органы и учреждения взаимодействуют с населением по основным 
направлениям своей деятельности. Сегодня особенно актуальным становится вопрос о повышении 
эффективности подобного взаимодействия.

Одним из основных направлений взаимодействия в последнее десятилетие стал процесс оказания 
населению государственных услуг, а на уровне местного самоуправления – муниципальных услуг.

Одним из приоритетных направлений начатой и проводимой административной реформы была 
выдвинута задача повышения качества государственных и муниципальных услуг. 

На основе вышесказанного можно с делать вывод о том, что государство – это не только институт, 
и не только субъект управления, это еще и субъект, который предоставляет свои м гражданам 
определенные государственные и муниципальные услуги.  

Annotation. the article provides an overview of the basic concepts of state and municipal services. The main 
parameter for assessing the attitude of the citizens of the state to the authorities is the effectiveness of the provision 
of public services by the authorities, and the quality of the public services provided makes it possible to assess the 
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effectiveness of the activities of a particular state or municipal authority.

Անոտացիա: Հոդվածում ներկայացված է պետական և վարչական ծառայությունների հիմական հասկա-
ցությունների ակնարկը: Քաղաքացիների վերաբերմունքն իշխանությունների նկատմամբ` գնահատելու իշխա-
նությունների կողմից հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունը, իսկ մատուցվող հանրային 
ծառայությունների որակը հնարավորություն է տալիս գնահատելու անձի գործունեության արդյունավետությունը։

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, государственная служба, заявитель.
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ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROTECTION OF 
PHYSICAL INVIOLABILITY OF THE HUMAN BODY UNDER CONDITIONS 

OF IMPLEMENTATION OF MODERN GENOME TECHNOLOGIES

Магистральным направлением государственно-правового развития России на современном 
этапе является процесс инноватизации, связанный с развитием в том числе биомедицинских 
технологий. В силу того, что реализация указанного процесса приводит к переосмыслению 
правового статуса участника биомедицинских технологий, необходимо признание его прав и 
свобод высшей ценностью. Данный процесс невозможен без гарантирования прав и свобод 
участника биомедицинских технологий, в том числе без создания комплексной системы 
гарантий его физической неприкосновенности.  

Это важно,  поскольку  сегодня использование современных медицинских технологий  
предполагает не только анализ физического состояния субъекта на предмет подверженности 
его определенным заболеваниям, но и непосредственное вмешательство в его генетические 
характеристики. В данном случае речь идет о возможности редактирования генетического 
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материала эмбриона. Стоит отметить, что необходимость анализа указанной медицинской 
технологии объясняется тем, что на международном уровне она получила некоторое 
распространение. Так, исследователь И.С. Буйнякова отмечает, что с 2016 года в Великобри-
тании высказывалась позиция относительно возможности применения технологии CRISPR/
Cas9, позволяющей осуществлять корректировку генома эмбриона человека1.

Ученые О.А. Мальгина и Д.В. Полякова также обращают внимание на эксперимент по 
усовершенствованию генетических характеристик эмбрионов на предмет их устойчивости к 
ВИЧ инфекции, реализованный ученым Хе Цзянькуи. Несмотря на то, что данный опыт воз-
действия увенчался успехом, вопрос о допустимости  его применения остался открытым2. 

Конвенция «О защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением 
достижений биологии и медицины»  предусматривает возможность воздействия в отно-
шении генетических составляющих эмбриона исключительно в следующих случаях: в 
профилактических, диагностических и терапевтических целях3. То есть имеется в виду влия-
ние на эмбрион, не связанное с непосредственной трансформацией его генома.  

Проблема заключается в том, что вышеуказанный документ не ратифицирован в РФ. Это 
обстоятельство порождает вопрос о допустимости проведения в РФ таких исследований в 
контексте учета неприкосновенности тела человека.

Здесь необходимо отметить, что аспект невмешательства в генетические характеристики 
эмбриона в научно-исследовательской литературе рассматривается с точки зрения признания 
за эмбрионом потенциала к рождению. В данном контексте речь идет о возможности развития 
его физических характеристик присущих человеческому телу, после  появления на свет. В 
частности на данное обстоятельство обращает внимание исследователи Е.В. Коновлева и В.М. 
Остапенко, отмечая, что человеческий эмбрион является «самостоятельным существом», в 
отношении которого требуется реализация правовой защиты4. 

Полагаем, что под самостоятельностью здесь подразумевается его генетическая 
уникальность. Более того, полагаем, что формирование данной позиции основано на выводах 
Европейского суда по правам человека, сформированных в постановлении «Парилло против 
Италии», где данный правоприменительный орган отметил потенциал человеческого эмбриона 
к развитию5.

 Однако стоит учесть, что данный подход не исчерпывает проблему применения 
генетических манипуляций в отношении человеческого эмбриона. В первую очередь стоит 
иметь в виду, что эмбрион, в контексте содержания норм российского законодательства, 

1 Буйнякова И.С. «Дизайнерские младенцы»: социально-этические проблемы биотехнологического проектирова-
ния будущих детей// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Соци-
ология. Право. 2017. №10 (259).  Вып. 40. С. 131.
2 Мальгина О.А., Полякова Д.В. Проблема правового регулирования генетического редактирования//Юридические 
науки, правовое государство и современное законодательство. Сборник статей VIII Международной научно-
практической конференции. 2019. С. 110.
3 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине (Овьедо, 4.04.1997 г.)// URL: https://rm.coe.int/168007d004 (Дата 
обращения: 02.08.2022 г.)
4 Коноплева Е.Л., Остапенко В.М. К вопросу о проекте федерального закона «О донорстве органов, частей 
органов человека и их трансплантации (пересадке)» // Медицинское право. – М.: Юрист, 2015, № 3 (61). С. 14-19.
5 Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 августа 2015 г. Дело «Парилло против Италии» 
[Parrillo v. Italy] (жалоба № 46470/11) (Большая Палата) (извлечение)//Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. N 1/2016
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представляет собой совокупность генетических характеристик мужчины и женщины. Кроме 
того, подобный подход также отображен в Законе Республики Армения «О репродуктивном 
здоровье и репродуктивных правах человека», где в ст. 2 указано, что биологическим родите-
лем  является  «мужчина или женщина из половых клеток которого или которой сформировался 
эмбрион и носителем генотипа которого или которой является его или ее будущий ребенок»6.

При таких обстоятельствах говорить о признании за эмбрионом  собственной генетической 
уникальности не представляется возможным. 

В частности, об обоснованности указанного довода свидетельствует содержание 
позиции Европейского суда по правам человека, сформулированной в деле «Коста 
и Паван против Италии». В рамках данного спора запрет использования технологии 
эмбрионального скрининга с целью предотвращения возникновения заболевания их 
будущих детей было расценено судом как посягательство на присущие  инициаторам 
жалобы интересы в появлении здорового потомства7.  Более того, указанный случай де-
монстрирует пренебрежение государства – ответчика возможностью заявителей определить 
порядок действий с элементами присущими им физической автономии (в данном случае гене-
тическим материалом, находящимся в основе эмбриона).

Полагаем, что в контексте применения медицинских технологий, связанных с модификацией 
человеческого эмбриона, следует вести речь о необходимости правовой защиты генетического 
материала будущих родителей в его основе. Указанный вывод основывается на специфике 
правовой природы репродуктивных прав. Так,  по данному поводу Петросян В.А. приводит 
обоснованное замечание, сформулированное на Международной конференции ООН по 
народонаселению и развитию  в 1994 г.: «Указанные (репродуктивные) права зиждутся на 
признании основного права всех супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать 
ответственное решение относительно количества своих детей, интервалов и времени их 
рождения, и располагать для этого необходимой информацией и средствами»8. В данном кон-
тексте под необходимой информацией, на наш взгляд, также следует понимать информацию 
о порядке и способах обращения с генетическим материалом потенциальных родителей.

Кроме того, необходимо помнить, что физическая неприкосновенность тела характеризуется 
сохранением его целостности (на данный признак указанной категории непосредственно 
указывается в тексте Хартии Европейского Союза об основных правах9). Под целостностью, 
в данном контексте, по нашему мнению, необходимо понимать сохранение генетических 
показателей лиц, клетки которых были заложены в основу эмбриона.

Полагаем, что из подобной логики исходит законодатель ряда стран, где исследования на 
человеческих эмбрионах, проводимые с целью корректировки их генетических показателей 
не допускается. В частности, исследователь А.Г. Блинов обращает внимание на правовой 
опыт Италии. Так, в Законе указанного государства «О  вспомогательных репродуктивных 

6 Закон Республики Армения «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека»(Принят 11.12.2002 
г.)// URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=rus (Дата обращения: 02.08.2022 г.)
7 Постановление Европейского Суда по правам человека от 28 августа 2012 г. Дело «Коста и Паван против Италии» 
[Costa and Pavan v. Italy] (Жалоба № 54270/10) (II Секция) (извлечение)//Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. № 2. 2013.
8 Петросян В.А. Репродуктивные права женщин и гендерное равенство в международном праве//Вестник Россий-
ско-армянского (Славянского) университета: гуманитарные и общественные науки. 2020. № 1 (34). С.81.
9 Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 2007 г.) (2016/C 202/02)//СПС «Гарант» 
URL: https://base.garant.ru/71672404/ (Дата обращения: 02.08.2022 г.)
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технологиях» от 19.04.2002 г. предусмотрен запрет на реализацию экспериментальных 
манипуляций в отношении человеческих эмбрионов10. 

Кроме того, группа исследователей во главе с Н.А. Алтынником отмечают нормативные 
положения законодательства Федеративной республики Германия, где возможность 
использования эмбрионов в целях реализации специфических медицинских манипуляций 
возможна в условиях соблюдения ряда ограничений. Так, в указанном государстве запрещены 
исследования эмбрионов по признаку пола, а также не допускается проведение  в отношении 
них генетических экспертиз11.

На аналогичный подход, характерный для нормативного регулирования указанного 
вопроса в Великобритании, обращают внимание исследователи Э.В. Алимов и Ф.А. Лещенков. 
Они отмечают, что в указанном государстве проведение манипуляций с эмбрионами человека 
возможно лишь с определенными ограничениями. В частности, не допускается имплантация 
генетически измененного эмбриона12.  Кроме того, согласно ст. 7 Закона Республики Армения 
«О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека» речь идет исключительно 
о хранении репродуктивных клеток потенциальных родителей и эмбриона в том числе для 
его использования в последующем в репродуктивных целях. Причем в данном нормативно-
правовом акте возможность какой бы то ни было модификации эмбриона не предусмотрена13.

Здесь полагаем, что указанные подходы немецкого законодателя, законодателя 
Великобритании и законодателя Армении обусловлены  опасением возможной трансформации 
инновационных медицинских технологий, связанных с использованием клеток будущих 
родителей и собственно эмбрионов  как средство осуществления евгенистического отбора. 
На указанное обстоятельство непосредственно указано в ст. 25 Конституции Республики 
Армения. В данной норме не только закреплено само право человека на физическую 
неприкосновенность и ситуации, в условиях существования которых данное право может 
быть ограниченно, но и в части 3 данной статьи идет речь о том, что «В областях медицины 
и биологии в частности запрещаются евгенические опыты, превращение органов и тканей 
человека в источник прибыли, репродуктивное клонирование человека»14. 

Кроме того, результатом модификации  может  явиться  получение эмбриона с улучшенным 
набором клеток, природа которых отличается от генетического материала лиц, элементы 
организма которых стали его основой. На наш взгляд подобный итог косвенно характеризует 
вмешательство в область физической идентичности субъектов, предоставивших свой 
генетический материал, для формирования эмбрионов.   

И здесь необходимо обратить внимание на то, что медицинские технологии, 

10 Блинов А.Г. Правовая основа редактирования генома человека в России: критерии качества и ориентиры 
развития // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности: сборник статей по матер. 
IV всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 30 сентября - 1 октября 2019 г.). Саратов. Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 2019. С. 72.
11 Алтынник Н.А., Бородина М.А., Комарова В.В.,  Суворова Е.И. Перспективы правовой регламентации процедуры 
предимплантационной генетической диагностики в Российской Федерации (с учетом опыта Федеративной 
Республики Германия)// Здравоохранение Российской Федерации. 2019. № 63(4). С. 210.
12 Алимов Э.В., Лещенков Ф.А. Правовые основы проведения геномных исследований в Российской Федерации и 
странах англосаксонской правовой семьи // Журнал российского права. 2019. № 11. С. 48.
13 Закон Республики Армения «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека»(Принят 11.12.2002 
г.)// URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=rus (Дата обращения: 02.08.2022 г.)
14 Конституция Республики Армения (Принята 06.12.2015 г.)// URL: http://www.parliament.am/parliament.php?id=-
constitution&lang=rus (Дата обращения: 06.08.2022 г.)
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предусматривающие вмешательство в генетические характеристики эмбриона факти-
чески позволяют охарактеризовать как «модифицированные», «дизайнерские». Здесь 
стоит отметить, что модификация генетического материала эмбриона в первую очередь 
затрагивает интересы субъектов, предоставивших клетки для его формирования. 

Учитывая тот факт, что в отечественном законодательстве не регламентирован 
вопрос допустимости осуществления генетической трансформации человеческого 
эмбриона, полагаем, что в нормах  Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан»15 необходимо закрепить положение следующего содержания:

«Реализация медицинских технологий, связанных с изменением генетического 
материала, допускается исключительно в целях предимплантационной диагностики, 
необходимой для выявления клеток, способных спровоцировать возникновение 
заболеваний. Модификация генетического материала эмбриона не допускается».

 На наш взгляд, внедрение в нормы вышеуказанного документа данного ограничения, 
не допускающего клеточную трансформацию эмбриона, обеспечит неприкосновенность 
и уникальность генетического материала лиц, заинтересованных в его формировании, 
предоставившие собственные клетки с указанной целью. 

Вместе с тем, в контексте вопроса о возможности модификации генетического 
материала человека особого рассмотрения заслуживает вопрос об обязательности 
предоставления клеток организма человека для их последующего хранения и 
использования. 

Так, в качестве подобной технологии в РФ следует рассматривать способ забора 
пуповинной крови для криоконсервации, хранения или последующей эксплуатации для из-
влечения стволовых клеток. 

И здесь обращает на себя внимание позиция  группы исследователей под 
руководством Л.А. Солоницыной, что вид данного врачебного воздействия не получил в 
российском законодательстве достаточной правовой регламентации16. 

 Проблема заключается в том, что забор пуповинной крови в содержании отечественных 
нормативно-правовых актов не раскрывается как вид медицинской деятельности. Данный 
вывод следует из текста Приложения к Положению «О лицензировании медицинской 
деятельности», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 
«О лицензировании медицинской деятельности»17. В частности, в указанном документе 
данная форма врачебного воздействия непосредственно не поименована. Обращает 
на себя внимание тот факт, что речь здесь идет исключительно о заготовке, хранении 
донорской крови и (или) ее компонентов, и заборе, криоконсервации и хранении половых 
клеток и тканей репродуктивных органов (пуповинная кровь,  как соединительная ткань 

15 Об основах охраны здоровья граждан в РФ: Фед. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ: в ред. Федер. закона от 
27 декабря 2018 г. № 511-ФЗ // РГ. 2011. 23 ноября; № 263.
16 Солоницына Л.А., Сазонов С.В., Леонтьев С.Л. Пробелы правового регулирования клеточных технологий. Забор 
пуповинной/ плацентарной крови// Вестник Уральской медицинской академической науки. 2013. № 4 (46). С. 21.
17 О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково») (вместе с Положением о лицензировании медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-
низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)): 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 21.02.2020)// СЗ РФ. 23.04.2012. № 17.  Ст. 1965.
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особого органа (пуповины), также не может быть однозначно охарактеризована как ткань 
репродуктивного органа).  В связи с изложенным, в упомянутом документе речь идет о 
донорстве крови человека в целом, без конкретизации  источника её получения. Таким 
образом, аспект хранения и криоконсервации именно пуповинной крови в контексте 
содержания данного документа остается неохваченным.

И здесь необходимо отметить, что иной позиции в обосновании исследуемой формы 
воздействия придерживается зарубежный законодатель. Так, исследователи Д.В. Иванов 
и А.В. Чабаненко обращают внимание на правовой опыт Великобритании. Как отмечают 
исследователи, в данном государстве лицензированию подлежит любая деятельность, 
связанная с использованием стволовых клеток18.

Кроме того, также необходимо обратить внимание на регламентацию указанного аспекта 
в законодательстве Европейского Союза. И здесь особое внимание следует обратить на 
содержание Директивы 2004/23/EC Европейского парламента и Совета «Об установлении 
стандартов качества и безопасности при донации, заготовке, испытаниях, обработке, консер-
вации, хранении и реализации тканей и клеток человека». Так, в п. 1. ст. 6 этого документа 
непосредственно упомянута обязательность лицензирования в отношении деятельности орга-
низаций, производящих любые манипуляции с клетками и тканями субъектов, подвергнутых 
воздействию19. 

В этой связи также следует обратить внимание на тот факт, что категория «медицинская 
деятельность», которой, по существу, является совершение манипуляций с клетками крови, 
в том числе и пуповинной, должна включать в себя и проведение исследуемой медицинской  
технологии.

Следует учесть, что на возможность трактовки забора пуповинной крови как врачебной 
деятельности, требующей ее осуществления на профессиональной основе, свидетельствует 
определение категории «медицинская деятельность», данное в подп. 10 ст. 2 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ».  В нем указано, что подобная деятельность включает в себя, 
в том числе и осуществление манипуляций, связанных с обращением донорской крови или 
её компонентов в медицинских целях20.  Однако, учитывая тот факт, что получение пуповин-
ной крови предполагает не только достижение целей донорства, но и совершение в отноше-
нии нее иных форм воздействия (хранения, криоконсервации), полагаем, что данное понятие 
должно быть трактовано следующим образом: 

«Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию медицинской 
помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и 
(или) тканей, обращением крови человека   в целях донорства, реализацией биомедицинских 
технологий и иных форм врачебного воздействия». По нашему мнению, данное уточнение 

18 Иванов Д.В., Чабаненко А.В. Некоторые вопросы законодательного регулирования клеточных технологий: рос-
сийский и зарубежный опыт//Вестник новых медицинских технологий. 2010. Т. 7.  № 2. С. 288.
19 Директива 2004/23/EC Европейского парламента и Совета от 31 ноября 2004 г. об установлении стандартов каче-
ства и безопасности при донации, заготовке, испытаниях, обработке, консервации, хранении и реализации тканей 
и клеток человека.// Сайт: http://pharmadvisor.ru URL: http://pharmadvisor.ru/document/tr3578/ ( Дата обращения: 
02.08.2022 г.)
20 Об основах охраны здоровья граждан в РФ: Фед. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ: в ред. Федер. закона от 
27 декабря 2018 г. № 511-ФЗ // РГ. 2011. 23 ноября; № 263.
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позволяет расширить спектр воздействий, объединенных вышеуказанным понятием с 
включением в него, в том числе и манипуляций с пуповинной кровью.

Также необходимо отметить, что  лицензирование форм врачебного вмешательства является 
специфической формой контроля в деятельности медицинских организаций и, как следствие, 
выступает в качестве специальной гарантии, не допускающей произвольное воздействие 
в отношении элементов тела человека. В этой связи мы полагаем, что деятельность по 
использованию пуповинной крови  человека должна быть упомянута в тексте Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности»21, 
причем под подобным использованием следует понимать следующие формы воздействия:

1) собственно забор  пуповинной крови;
2) криоконсервация пуповинной крови с её с последующим хранением;
3) извлечение из пуповинной крови стволовых клеток.
Более того, забор пуповинной крови не упомянут в отечественных нормативно-правовых 

актах в качестве особой формы медицинского вмешательства. Однако, принимая во внима-
ние, что в контексте получения указанного элемента организма человека речь идет о воздей-
ствии, оказываемом на  его физическое состояние, считаем необходимым охарактеризовать 
проведение манипуляций с  данным элементом человеческого тела следующим образом: 

«Форма медицинского воздействия на элементы тела человека в послеродовой период 
с целью забора пуповинной крови для её последующей обработки, хранения, а также 
типирования стволовых клеток».

Кроме того, здесь так же стоит упомянуть аспект обеспечение хранения указанного эле-
мента организма человека, поскольку в настоящее время в РФ отсутствует единая база учета  
изъятой пуповинной крови. На наш взгляд это является негативным моментом, поскольку 
в этом случае возможность её незаконного использования сохраняется, что может служить 
нарушением права на физическую неприкосновенность. 

Так,  группа исследователей во главе с  А.А. Исаевым отмечает, что  сегодня в РФ 
функционирует несколько банков пуповинной крови (в Москве, Санкт-Петербурге), 
деятельность которых финансируется за счет средств бюджета на уровне субъекта РФ22.

Необходимо отметить, что единственным документом в РФ, который регламентирует во-
прос хранения пуповинной крови является Положение «О банке стволовых клеток пуповинной 
крови человека», утвержденное  Приказом Минздрава  РФ от 25 июля 2003 г. № 325 «О 
развитии клеточных технологий в Российской Федерации»23. Следует отметить, что в указан-
ном документе не регламентирован вопрос об использовании данной биологической жидкости 
без согласия лиц, у которых она была получена, не указаны случаи, в которых она подлежит 
обязательной утилизации. 

21 О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково») (вместе с Положением о лицензировании медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-
низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)): 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 21.02.2020)// СЗ РФ. 23.04.2012. № 17.  Ст. 1965.
22 Исаев А.А., Квашнина Н.В., Приходько А.В. Банки пуповинной крови  деятельность, её регулирование, перспек-
тивы//Гены и клетки. 2006. № 1 (3). С. 89.
23 О развитии клеточных технологий в Российской Федерации: Приказ Минздрава РФ от 25 июля 2003 г .№ 325//
СЗ РФ. 12.08.2003. № 159.
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Здесь, принимая во внимание наличие у субъектов, подвергнутых вмешательству в целях 
получения пуповинной крови, физической автономии, необходимо закрепить в содержании 
данного нормативного документа положение следующего содержания: «Использование 
переданной на хранение пуповинной крови допускается исключительно с письменного 
согласия пациента (его законного представителя). Подобный подход также соотносится и с 
логикой зарубежного законодателя. Здесь следует обратить внимание на содержание  Закона 
Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения»24, являюще-
гося , по выражению  Т.А. Зограбян нормативным актом «одним из наиболее важнейших 
и общеохватывающих, в частности, для рынка медицинских услуг Республики Армения»»25. 
Так, в ст. 5 данного Закона речь идет о том, что  «каждый при обращении за медицинской 
помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания имеет право: г) 
быть осведомленным о своей болезни и давать согласие на медицинское вмешательство; 
е) на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, 
обслуживание»26. 

Кроме того, сформулированный вывод о необходимости регламентации в россий-
ском законодательстве вопроса о согласии на забор пуповинной крови также базируется на 
обоснованном мнении Т.Л. Мартиросян о том, что "согласие, как одно из условий обработки 
человеческого биоматериала, основано на идее, что подобные исследования являются 
разновидностью исследований на человеке"27.

Здесь, учитывая значимость конституционноправовой защиты тела человека, 
считаем, что в  Положении «О банке стволовых клеток пуповинной крови человека», 
утвержденном  Приказом Минздрава  РФ от 25 июля 2003 г. № 325 «О развитии клеточных 
технологий в Российской Федерации»28, должен быть отображен аспект утилизации пупо-
винной крови. В указанном документе, в этой связи, необходимо отобразить следующее: 
пуповинная кровь, находящаяся на хранении в банке подлежит обязательной утилизации в 
следующих случаях: а) письменного волеизъявления об этом лица, у которого  была изъята 
пуповинная кровь, б) смерти пациента, у которого была получена пуповинная кровь.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что использование и хранение генетических 
элементов организма человека может осуществляться с целью оценки и прогнозирования  
возможности появления в будущем биологически здорового потомства.  В частности, в 
данном случае речь идет о технологии геномной регистрации. В соответствии с  ч. 1 ст. 
1 Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» данная форма воздействия  предполагает сбор, хранение 
и использование биологического материала человека и информации о генетических 

24 Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения» (Принят 04.03.1996 г.)// URL:  
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=rus (Дата обращения: 06.08.2022 г.)
25 Зограбян Т.А. Правовое регулирование медицинской деятельности в исторических и современных источниках 
права Армении// Вестник Российско-армянского (Славянского) университета: гуманитарные и общественные нау-
ки. 2018. № 1 (28). С.50
26 Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения» (Принят 04.03.1996 г.)// URL:  
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=rus (Дата обращения: 06.08.2022 г.)
27 Мартиросян Т.Л. Гражданско-правовое регулирование органов и тканей человека как объектов права 
собственности// Вестник Российско-армянского (Славянского) университета: гуманитарные и общественные науки. 
2020. № 2 (35). С.68.
28 О развитии клеточных технологий в Российской Федерации: Приказ Минздрава РФ от 25 июля 2003 г .№ 325//
СЗ РФ. 12.08.2003. № 159.



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

42

элементах его организма в целях идентификации29. 
Важно отметить, что в соответствии с положениями указанного нормативного акта  

обязательная реализация данной технологии возможна только в отношении конкретных 
субъектов: лиц, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
неустановленных лиц, элементов организмов, которые были получены в процессе 
осуществления следственных действий, неопознанных трупов. В остальных случаях 
государственная геномная регистрация производится на добровольных началах.

Вместе с тем, в научной литературе в настоящий момент высказываются предложения 
о необходимости осуществления данной медицинской манипуляции в отношении лиц, 
намеренных создать в будущем семью и стать родителями с целью предотвращения 
возникновения фактора риска, касающегося возникновения у потомков данных лиц каких-
либо наследственных заболеваний. Исследователи О.В. Романовская и А.А. Рыжова обращают 
внимание на точку зрения М. Селезнева, который отмечал, что отсутствие регламентации 
обязательной геномной регистрации в отношении лиц, намеревающихся в будущем стать 
супругами, приводит к нарушению присущих каждому из них права на здоровье30. 

Однако с вышеуказанной позицией можно не согласиться в силу того, что принуждение 
указанных субъектов к геномной регистрации стоит рассматривать как произвольное 
воздействие на элементы их организма – биологический материал и генетические клетки 
(составляющие права на физическую неприкосновенность). И в данном случае здесь стоит 
отметить, что в индивидуальных вопросах о создании семьи и реализации присущих человеку 
репродуктивных прав принуждение не допустимо.

В качестве дополнительного аргумента, свидетельствующего о недопустимости применения 
обязательной геномной регистрации в исследуемом контексте, следует рассматривать 
специфическую характеристику генетических данных человека, которая отражена в ст. 4 
Международной декларации «О генетических данных человека». В частности, в упомянутом 
документе указано, что данные элементы организма человека следует рассматривать в 
следующих значениях31: 

1) как элементы тела, характеризующие генетическую предрасположенность субъекта;
2) как средство оказания воздействия на отдельно взятую семью и её потомков (полагаем, 

что здесь генетические характеристики человека рассматриваются как фактор, определяющий 
наследственность);

3) как вместилище информации о биологических данных человека;
4) как элемент, имеющий культурное значение для одного или нескольких лиц (Здесь 

генетическая информация человека рассматривается как часть генома в его широком 
понимании, о чем нами было сказано выше).

Однако закрепленный в нормах отечественного законодательства аспект добровольности 
генетических исследований лиц, желающих в будущем приобрести статус супругов и родите-
лей, вызывает некоторые вопросы. Так, ч. 1 ст. 15 СК РФ предусматривает, что «медицин-

29 О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: ФЗ РФ от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ// 
СЗ РФ. 08.12.2008. № 49. С. 5740.
30 Романовская О.В., Рыжова А.А. Конституционная правосубъектность граждан в условиях развития 
биомедицинских технологий: монография. – М.:Проспект, 2019. 144 с.
31 Международная декларация о генетических данных человека. Принята резолюцией Генеральной конференции 
ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 октября 2003 года// Сайт ООН: https://www.un.org 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml (Дата обращения: 02.08.2022 г.)
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ское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по  медико-генетиче-
ским вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по 
месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак»32. 

При этом в данной норме не конкретизировано, в какой форме должно быть получено 
указанное согласие, должно ли оно являться обоюдным и достигнутым в отношении всех 
форм обследования, перечисленных в указанной норме.

Таким образом, анализ проблем конституционно-правовой защиты физической 
неприкосновенности человека в условиях реализации рассмотренных геномных технологий 
позволяет придти к следующим выводам:

1. Любые исследования сопряженные с воздействием в отношении генетического 
материала человека должны носить исключительно добровольный характер  и соответствовать 
праву на физическую неприкосновенность. Любая трансформация клеток организма человека 
должна рассматриваться в качестве вторжения в сферу  его физической автономии – элемента 
конституционного права на физическую неприкосновенность.  В этой связи реализация 
технологий, направленных на трансформацию любого репродуктивного материала с целью 
изменения физических качеств будущих поколений, в том числе получения модифицированных 
эмбрионов с использованием генетического материала потенциальных родителей следует 
рассматривать в качестве недопустимых к реализации. 

2. Такая форма вмешательства, как забор пуповинной крови для ее последующей 
криоконсервации, хранения или эксплуатации для извлечения стволовых клеток, нуждается 
в дополнительной правовой регламентации, но безусловно не может быть реализована 
в отсутствие добровольного информированного согласия в отношении каждого аспекта 
манипуляции с пуповинной кровью лица, участвующего в реализации данной формы 
воздействия.

3. Обязательная геномная регистрация рассматривается нами как форма воздействия, 
применяемая в исключительных случаях, указанных российским законодателем, в целях уста-
новления личности определенного круга субъектов, а не в качестве условия реализации прав 
и свобод человека. В связи с изложенным, мы полагаем, что генетическая регистрация лиц, 
намеревающихся создать семью, не может носить принудительный характер. 

Ամփոփում: Այս հոդվածում հեղինակը դիտարկում է ժամանակակից գենոմային տեխնոլոգիաների 
մասնակիցների ֆիզիկական բարեկեցությանը չմիջամտող գործընթացների խնդիրները: Ուսումասիրվել են 
մարդու սաղմի հետագա արտադրության համար իրենց գենետիկ նյութը տրամադրած սուբյեկտների շահերի 
սահմանադրական և իրավական պաշտպանության առանձնահատկությունները, պորտալարային արյան 
նմուշառման տեխնոլոգիաների ներդրման մեջ և ցողունային բջիջների արտահանման, դրանց հետագա 
կրիոպսերվացիայի, պահպանման կամ շահագործման համար, ինչպես նաև գենոմային գրանցման տեխնոլոգիայի 
գործընթացներում ներգրավված անձանց ֆիզիկական անձեռնամխելիությունը:

Անձի գենետիկական նյութի ցանկացած օգտագործում, կամավոր համաձայնության վերաբերյալ 
տեղեկատվության բացակայության դեպքում, համարվում է ֆիզիկական անձեռնամխելիության ոտնահարում: 
Ռուսաստանի օրենսդրության կատարելագործման, ինչպես նաև ժամանակակից գենոմային տեխնոլոգիաների 

32 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// СЗ РФ. 01.01.1996. № 
1. Ст. 16.
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մասնակիցների իրավական պաշտպանության խնդիրների հաղթահարման նպատակով հոդվածում ներկայացվում 
են համապատասխան առաջարկներ։

Annotation. In this article, the author considers the problems of ensuring non-interference in the sphere of physical 
well-being of a participant in modern genomic technologies. The features of the constitutional and legal protection of the 
interests of subjects who provided their genetic material for the subsequent production of a human embryo, the physical 
integrity of persons involved in the implementation of technologies for the collection of cord blood for its subsequent 
cryopreservation, storage or operation for the extraction of stem cells, as well as the physical integrity of subjects partic-
ipating in the technology of genomic registration are investigated. Any use of human genetic material in the absence of 
voluntary informed consent is regarded as an encroachment on physical integrity. In order to overcome the problems of 
legal protection of participants in modern genomic technologies, the article formulates relevant proposals for improving 
Russian legislation.
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ՎԻ ՃԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ԳՈՐ ԾԵ ՐՈՎ) 

THE USE OF ANALOGY IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE
(CASES OF CHALLENGING A NORMATIVE LEGAL ACT)

АНАЛОГИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
(ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ ПРАВОМЕРНОСТИ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ)

1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ
1.1. Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա վո րում ե րը։ Նոր մա տիվ ի րա վա-

կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վա րույ թով դա տա վա րա կան նոր մերն ա նա լո-
գի այի կար գով կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյան (թույ լատ րե լի ու թյան) հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել ա ռա վել ը նդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վո րում եր։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան պո զի տիվ ի րա վուն քում ա նա լո գի այի ի նս տի տու տը 
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կար գա վոր ված չէ։ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝ (այ սու հետ՝ ՀՀ վարչ. դատ. 
օ ր.) « Վար չա կան դա տա վա րու թյան մա սին օ րենսդ րու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծում 
սահ ման ված է .

 Վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է սույն օ րենսգր քով և « 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 քով, ի սկ սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում` 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով (ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ 

Այս հոդ վա ծում ամ րագր ված չէ դա տա վա րա կան օ րեն քը կամ դա տա վա րու թյան սկզբունք-
ներն ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռե լու մա սին թույ լատ րող կամ ար գե լով դրույթ։ Այս հար ցը 
կար գա վոր ված չէր նաև 2007 թ. ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ու մ (ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թ.)։ 

1.2. Դա տա վա րա կան օ րեն քի ա նա լո գի այի ի նս տի տու տի ժխ տու մը։ Ա. Ղամ բա րյանն այս 
կա պակ ցու թյամբ նշում է, որ ՀՀ-ու մ դեռևս տա րա ծում ու նի այն մո տե ցու մը, որ դա տա վա-
րա կան նորմ ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռելն ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ դա կհա կա սի ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, ը ստ ո րի՝ դա տա վոր նե րը, որ պես պաշ տո-
նա տար ան ձինք, ի րա վա սու են կա տա րել մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար 
լի ա զոր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով1: 

Այս մո տե ցու մը տա րած ված է հատ կա պես քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր քն նող դա տա վոր նե-
րի մոտ։ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ ման ված է, որ դա տա վա րա կան 
նոր մերն օ րեն քի ա նա լո գի այով չեն կի րառ վում։ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի այս ար գել քը բխեց վում 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ի մա սի կար գա վո րու մից։ Այս պես՝ ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը թիվ ԵԴ/18211/02/18 գոր ծով 08.04.2019 թ. ո րոշ մամբ նշել է.

 
« (...) հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը` դա տա վա րա կան 

օ րենսդ րու թյու նում ա նա լո գի ա չի կա րող կի րառ վել, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման-
քը, որ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պար տա դիր սուբյեկ տը դա տա րանն է, 
ո րը պաշ տո նա տար ան ձ է: Այ սինքն, ե թե լի ա զո րու թյունն ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տես-
ված չէ դա տա վա րա կան օ րենսգր քով, դա տա րա նը ի րա վա սու չէ այն ի րա կա նաց նել»։ 

Դա տա վա րա կան օ րենքն ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռե լու մա սին նոր մը չի կա րող հա-
կա սել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծին ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան այդ նոր մը չի հե տապն դում օ րենսդ րա կան բա ցի` պատ ճա ռով մար դուն ար դա րա դա-
տու թյու նից կամ իր ի րա վունք նե րը ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե լու նպա տակ, 
այլ նաև՝ այն պարզ տրա մա բա նու թյամբ, որ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րենքն է լի ա զո րել ի րա վա կի րա ռող նե րին հա մա պա տաս խան ար գել քի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում դի մել extra legem ի րա վա կի րառ ման։ 

Ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ հենց նույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր քն նող ՀՀ դա տա-
րան նե րը, ո րոշ գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, ի հա-
կա ռակ ՀՀ քաղ. դատ. օր. 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ը նդ դա տու թյան մա սին դա տա վա րա կան 

1 Այս մա սին տե՛ս Ղամ բա րյան Ա., Contra legem ի րա վուն քի զար գաց ման դոկտ րի նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցում // Գի տա կան Ար ցախ, 2021, №3 (10), է ջեր 86-97։
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առ կա նոր մե րը փաս տա ցի կի րա ռում են օ րեն քի ա նա լո գի այով։ Այս պես՝ ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 
249-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում սահ ման ված է, որ ե թե քա ղա քա ցին բուժ վում է հո գե բու ժա կան 
կազ մա կեր պու թյու նում, ա պա ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մու մը ներ կա յաց վում 
է հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյան գտն վե լու վայ րի Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան, սա կայն 
օ րենս դի րը չի կար գա վո րել հա կա ռակ ի րա վի ճա կը, այն է՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա-
քա ցուն գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մու մը կոնկ րետ որ դա տա րան պետք է ներ կա-
յաց նել: ՀՀ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 
թիվ Ա ՐԴ1/0235/02/21 գոր ծով փաս տա ցի ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 249-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը 
կի րա ռել են ա նա լո գի այով։ 

Այս ի րա վի ճա կում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին օ րեն քով հնա րա վո րու թյուն է տր վել 
գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց նել դա տա րան, սա կայն օ րեն քը չի կար գա վո րել այս 
գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան հար ցը։ Կաս կա ծից վեր է, որ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի րա կա նաց-
ման ըն թա ցա կար գի կամ դրա տար րե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը որ ևէ դեպ քում չի կա-
րող ար գե լա փա կել այդ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը։ Ո ւս տի սույն գոր ծով ՀՀ դա-
տա րան նե րը, ել նե լով մար դու ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան շա հից, բնա կա նա բար դի մել են 
contra legem ի րա վա կի րառ ման. թեև դա տա վա րա կան օ րենսգր քով ու ղ ղա կի ո րեն ար գել ված 
է դա տա վա րա կան նոր մե րը օ րեն քի ա նա լո գի այով կի րա ռե լը (ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 4-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մաս), սա կայն ՀՀ դա տա րան նե րը, ի հա կա ռակ օ րենսդ րա կան այդ ար գել քի, փաս-
տա ցի ը նդ դա տու թյան մա սին դա տա վա րա կան նոր մը ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռել են նմա-
նա տիպ գոր ծով ը նդ դա տու թյու նը ո րո շե լիս։ Ը նդ ո րում, թեև ՀՀ դա տա րան նե րը է քսպ լի ցիտ 
չեն նշել, որ դի մում են օ րեն քի ա նա լո գի ային, սա կայն դրա նից հար ցի է ու թյու նը չի փոխ վում, 
քա նի որ ի նք նին ա կն հայտ է, որ տվյալ դեպ քում դա տա րան նե րը փաս տա ցի դա տա վա րա կան 
նոր մը կի րա ռել են օ րեն քի ա նա լո գի այի կար գով։ 

Ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, ը ստ ո րի՝ որ ևէ բա նա կան ի րա վա բան չի կա րող կաս կա ծի 
տակ դնել ի րա վա խախտ օ րեն քի (ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը) contra legem 
ի րա վա կի րառ ման ի րա վա չա փու թյու նը2։ 

1.3. Վար չա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի զար գա ցու մը օ րեն քից դուրս (extra legem)։ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րանն ա րդյոք կա րող է օ րենսդ րա կան բա ցի պայ ման նե րում ի րա կա-
նաց նել ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծա ռույթ։ Լայն ի րա վաըն կալ ման տի րույ թում ի րա վուն քի 
զար գա ցու մը (մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա կան նոր մե րի մեկ նա բա նու մը և ի րա վա կի րա ռու մը) 
ի րա կա նաց վում է ոչ մի այն օ րեն քի ներ սում՝ intra legem (ը ստ օ րեն քի), այլև՝ օ րեն քից դուրս 
(extra legem) և օ րեն քին հա կա ռակ (contra legem)։ 

Extra (praeter) legem ի րա վա կի րառ ման ժա մա նակ առ կա է օ րեն քի բաց, ո րի դեպ քում ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նը գոր ծը լու ծում է հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող նոր մի 
կամ ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րի հի ման վրա (օ րեն քի բա ցի՝ լրա ցու մը՝ ը ստ օ րեն-
քի և ի րա վուն քի ա նա լո գի այի): Extra legem ի րա վա կի րառ ման դեպ քում ի րա վա կան խնդ րի 
լու ծու մը, թեև օ րեն քով ու ղ ղա կի ո րեն կար գա վոր ված չէ, սա կայն այն չի հա կա սում օ րեն քին 
(ա նօ րի նա կան չէ), ե թե, ի հար կե, պահ պան վում են օ րեն քի բա ցը լրաց նե լու հա մար « Նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րը: 

Contra legem ի րա վա կի րառ ման դեպ քում առ կա է օ րեն քի կար գա վո րում, սա կայն ի րա վա-
կի րառ մար մի նը, ել նե լով ո րո շա կի ի րա վա չափ նպա տակ նե րից (o րի նակ՝ ար դա րու թյան կամ 

2 Ղամ բա րյան Ա., Contra legem ի րա վուն քի զար գաց ման դոկտ րի նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խաց-
ման գոր ծըն թա ցում // Գի տա կան Ար ցախ, 2021, №3 (10), է ջեր 89։
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ի րա վուն քի այլ սկզ բունք նե րի ան նա հանջ պա հան ջից), կա յաց նում է օ րեն քի կար գա վոր մա նը 
հա կա ռակ ո րո շում: Այս դեպ քում ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը contra legem ակ տով վե րաց նում 
կամ փո փոխ վում է օ րեն քի կար գա վո րում ե րը3: 

Այս պի սով` լայն ի րա վաըն կալ ման տե սան կյու նից ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, օ րենսդ րա-
կան բա ցի պայ ման նե րում, ան կաս կած կա րող է և պետք է ի րա վուն քը զար գաց նի օ րեն քից 
դուրս, սա կայն գործ նա կա նում ՀՀ դա տա րան նե րում գե րա կա յում է պո զի տի վիս տա կան ի րա-
վաըն կա լու մը, ու ս տի ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից դա տա վա րա կան նոր մերն ա նա-
լո գի այով կի րա ռե լու թույ լատ րե լի ու թյան ի րա վա կան հիմ քե րը պետք է փնտ րել « Նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի» մա սին ՀՀ օ րեն քում և դա տա կան պրակ տի կա յում։ 

1.4. Վար չա դա տա վա րա կան նոր մերն ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռելն ը ստ « Նոր մա տիվ-
ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի։ Վար չա կան դա տա վա րու թյան ի րա վունքն օ րեն քի 
ա նա լո գի այի կի րառ մամբ զար գաց նե լուն (extra legem ի րա վա կի րառ մա նը), նոր մա տիվ հիմ քը 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մասն է, ը ստ ո րի՝ 
օ րեն քի ա նա լո գի ան և ի րա վուն քի ա նա լո գի ան կա րող են կի րառ վել մի այն, ե թե տվյալ օ րեն-
քով չի ար գել վում ա նա լո գի այի կի րա ռու մը: Ի նչ պես նշ վեց, ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ի 2-րդ հոդ-
վա ծում նա խա տես ված չէ օ րեն քի ա նա լո գի ան թույ լատ րող կամ այն ար գե լող դրույթ, ու ս տի, 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով, վար-
չա կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում թույ լատր վում է դա տա վա րա կան օ րեն քի ա նա լո գի ան4։ 

Ա վե լին՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը կա րող է դի մել ոչ մի այն ներ ճյու ղային ա նա լո գի ային, 
այլև միջ ճյու ղային ա նա լո գի ային։ Դա նշա նա կում է, ե թե ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ու մ առ կա է 
օ րենսդ րա կան բաց, և ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ու մ չկա հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա-
վո րող նորմ, սա կայն նման նորմ առ կա է ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ու մ, ա պա ՀՀ վար չա կան դա տա-
րա նը հղում կա տա րե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա-
ծի վրա կա րող է կի րա ռել ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի հա ման ման հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող 
նոր մը։ Դա տա վա րա կան ի րա վուն քի ա նա լո գի այի կի րառ ման ժա մա նակ պետք է պահ պա նել 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րը։

2. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ վա-
րու թային նոր մերն ա նա լո գի այով կի րա ռե լու պրակ տի կան

2.1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ։ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի պրակ տի կա յում նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ վա րու թային նոր մերն ա նա լո-
գի այով կի րա ռե լու հար ցը ծա գել է թիվ ՎԴ/10366/05/19 վար չա կան գոր ծով։ 

Նշ ված գոր ծով ան ձը 03.12.2019 թ. դի մու մով վի ճար կել է իր նկատ մամբ կի րառ ված ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 08.04.2010 թ. թիվ 393-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված Կար գի 3-րդ կե տը (վեր-
ջին պար բե րու թյու նը), այն հիմ քով որ դա հա կա սում է 08.04.2010 թ. գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցնե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սին, 51-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սին։ Այս գոր ծով հիմ ա կան խն դիրն այն է, որ « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն 
ան ցնե լու մա սին» ՀՀ օ րենքն 16.12.2017 թ.-ին ու ժը կորց րել էր, այ սինքն՝ ՀՀ վար չա կան դա-

3 Այս մա սին ման րա մասն տե՛ս Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյուն: Գիտ. խմբ` Ա. Ղամ բա րյան, Մ. Մու րա դյան. 
3-րդ լրամ շակ ված հրատ. Եր.: 2018, է ջեր 496-499, Հով հան նի սյան Գ., Ը նդ հա նուր ի րա վա գի տու թյուն և ի րա վուն-
քի մե թո դա բա նու թյուն: Եր.: 2020, է ջեր 357, 390-392, Ղամ բա րյան Ա., Ի րա վուն քի և օ րեն քի կո լի զի ա նե րը ի րա-
վուն քի փի լի սո փա յու թյու նում // Գի տա կան Ար ցախ, №1(8), 2021, է ջեր 64-85
4 Դա տա վա րա կան նոր մե րի ա նա լո գի այի թույ լատ րե լի ու թյան մա սին տե՛ս Гамбарян А. С., Аналогия процессуального 
закона в Республике Армения // Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 6. С. 79-83.



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

49

տա րա նը պետք է քն նար կեր այն հար ցը, թե ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում ա րդյոք հա կա սում 
է այդ պա հին ու ժը կորց րած (չ գոր ծող) օ րեն քին։ 

Բանն այն է, որ Օ րենս դի րը կար գա վո րել է այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րբ վի ճարկ վող 
նոր մա տիվ-ի րա վա կան ա կտն ու ժը կորց րել է մինչև վար չա կան դա տա րա նի կող մից այդ գոր-
ծով ը ստ է ու թյան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը (ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 198-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մաս), սա կայն չի կար գա վո րել այն դեպ քե րը, ե րբ մինչև դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը ու ժը 
կորց րել է բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող ակ տը։ 

2.2. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից վե ճի լու ծու մը։ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը իր դա-
տա կան ակ տում չի քն նար կել այն հար ցը, թե ա րդյոք ի րա վա սու է ստու գե լու են թաօ րենսդրա-
կան ակ տի՝ տվյալ պա հին չգոր ծող/ու ժը կորց րած օ րեն քին հա մա պա տաս խա նե լու հար ցը։ 
Այս լռու թյու նից կա րե լի է կա տա րել եր կու այ լընտ րան քային եզ րա հան գում. ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նում նման հարց չի բարձ րա ձայն վել կամ բարձ րա ձայն վել է, սա կայն ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նը, վեճն ը ստ է ու թյան լու ծե լով, փաս տա ցի ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կա-
նոն նե րը կի րա ռել է ա նա լո գի այով։ Ի դեպ, այս գոր ծով հե տա գա յում ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը 14.12.2021 թ. թիվ ՍԴԱՈ-254 ո րոշ մամբ նշել է. 

«ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կա նոն նե րը կի րա-
ռել է այն պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, ո րով լու ծել է ա վե լի ցածր նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի` դրա հա մե մատ ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող, սա կայն գոր ծո-
ղու թյան մեջ չգտն վող/ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տին հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծը՝ կա յաց նե լով գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ա կտ»: 

Ի տար բե րու թյուն ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի, ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը 
կաս կա ծի տակ է դրել օ րենսդ րա կան բա ցի՝

 պայ ման նե րում նշ ված հար ցը քն նար կե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 
2.3. ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դիր քո րո շու մը։ ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը 

փաս տել է, որ ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կա նոն նե րը չեն կա րող կի րառ վել այն հա րա-
բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ե րբ վի ճարկ վում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ու ժը կորց րած օ րեն քին.

 «ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա-
փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան հա տուկ վա րույ թի կար գա վո-
րում ե րում օ րենս դի րը չի նա խա տե սել այն պի սի դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գեր և 
ըն թա ցա կար գեր, ո րի մի ջո ցով դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն կու նե նա ստու գե լու վի-
ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (կամ դրա դրույ թի) ի րա վա չա փու թյան հար ցը՝ 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծած՝ ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե-
ցած այն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հա մե մատ, ո րն ու ժը կորց րել է (գոր ծո ղու թյու-
նը դա դա րել է): Ստաց վում է, որ օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է տվյալ հա տուկ վա րույ-
թի շր ջա նա կում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (կամ դրա դրույ թի)՝ դրա նկատ մամբ 
ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցած, սա կայն ու ժը կորց րած (գոր ծո ղու թյու նը 
դա դա րած) նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հետ հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ՀՀ 
վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կա նոն նե րով քն նու թյան ա ռար կա դարձ նե լու հնա րա վո-
րու թյու նը, քա նի որ ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կար գա վո րում ե րով օ րենսդ րի 
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կող մից չեն սահ ման վել պատ շաճ դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գեր՝ նման պա հան-
ջով ներ կա յաց ված դի մում ե րի հի ման վրա տվյալ հա տուկ վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 
գործ հա րու ցե լու, քն նու թյան ա ռար կա դարձ նե լու և դրանց ար դյուն քում գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող հա մա պա տաս խան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը, ա ռանց քն նար կե լու ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ 
գլ խի կա նոն ներն ա նա լո գի այով կի րա ռե լու հար ցը, 09.07.2021 թ. ո րոշ մամբ դի մել է ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան։ Ը նդ ո րում՝ այս գոր ծով վար չա կան դա տա վա րու թյան նոր մերն 
ա նա լո գի այով կի րա ռե լու ան հար ժեշ տու թյան մա սին նշել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նում ՀՀ ազ գային ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցի չը. 

«Ա ռանց ի րա վուն քի կամ օ րեն քի ա նա լո գի այի հնա րա վոր չէ լի ար ժեք մեկ նա բա-
նել ի րա վա նոր մը: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ օ րենս դիրն ու ղ ղա կի ո րեն չի նա-
խա տե սել վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (կամ դրա դրույ թի) ի րա վա չա-
փու թյան ստուգ ման հնա րա վո րու թյու նը (...), այ նու ա մե նայ նիվ, ՀՀ վարչ. դատ. օր.-ի 
վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ նման գոր ծե րը քնն վում են օ րեն քի ա նա լո գի այի 
կի րառ մամբ, ի նչն էլ, ը ստ է ու թյան, սույն գոր ծով ա րել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը» 
(14.12. 2021 թ. ՍԴԱՈ-254 ո րո շում)։

2.4. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դիր քո րո շու մը։ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի 14.12.2021 թ. թիվ ՍԴԱՈ-254 ո րոշ մամբ «ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի դի մու մի 
հի ման վրա՝ ՀՀ վարչ. դատ. օ ր. 26-րդ գլ խի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու 
հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ» գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

« Կոնկ րետ գոր ծով կի րառ ման են թա կա նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի սահ մա-
նադ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ հիմ ա վոր կաս կա ծի մա սին կա րող է խոս վել այն 
պա րա գա յում, ե րբ դա տա րա նը հա մոզ վի, որ դա տա կան մեկ նա բան մամբ ան հնար է 
հաղ թա հա րել կի րառ ման են թա կա նոր մի Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սու թյան վե րա-
բե րյալ հիմ ա վոր կաս կա ծը: Նման ի րա վի ճակ կա րող է ա ռա ջա նալ այն պա րա գա-
յում, ե րբ, օ րի նակ, վի ճարկ վող նոր մը հնա րա վոր է մեկ նա բա նել մի այն այն պես, որ 
այն իր վերջ նա կան բո վան դա կու թյամբ հա կա սում է Սահ մա նադ րու թյա նը: Այդ դեպ-
քում Սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ կա յաց րած դի մու մում նշե լով օգ տա գործ ված 
մեկ նա բան ման մե թոդ նե րը՝ դա տա րա նը պար տա վոր է հիմ ա վո րել դա տա կան մեկ-
նա բան մամբ կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան նոր մի սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա-
բե րյալ հիմ ա վոր կաս կա ծը հաղ թա հա րե լու ան հնա րի նու թյու նը։ Այ լա պես՝ նման հիմ-
նա վո րում ե րի բա ցա կա յու թյու նը կա րող է գնա հատ վել Սահ մա նադ րու թյան 169-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված պայ մա նի, այն է՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի մոտ հիմ ա վոր կաս կած նե րի բա-
ցա կա յու թյուն: 

Քն նու թյան ա ռար կա գոր ծի շր ջա նա կում Դի մո ղը բարձ րաց րել է օ րենսդ րա կան 
բա ցի խն դիր: (...). Տվյալ դեպ քում, դի մու մի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ Դի մո-
ղը վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ դրա հա մե մատ ա վե լի բարձր ի րա վա-
բա նա կան ու ժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րին (բա ցի Սահ մա նադ րու թյու-
նից) հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստու գե լու լի ա զո րու թյու նը դի տար կել է ի բրև ա վե լի 
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բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան գոր ծող ակ տին հա մա-
պա տաս խա նու թյան ստու գում՝ բա ցա ռե լով ըն դուն ման հա մար հիմք հան դի սա ցած 
ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ու ժ ու նե ցած, սա կայն ու ժը կորց րած (գոր ծո ղու թյու նը 
դա դա րած) նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տին հա մա պա տաս խա նու թյան ստու գու մը: Դի-
մո ղը, ի թիվս այլ նի, պետք է պատ շաճ կեր պով հիմ ա վո րում եր ներ կա յաց ներ այն 
մա սին, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ գլ խի կա նոն նե րի՝ վար-
չա կան դա տա րա նի ը նտ րած դա տա կան մեկ նա բան ման կա նո նի կի րառ մամբ ևս ան-
հնար է ե ղել հաղ թա հա րել այդ գլ խի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սու թյան վե րա բե րյալ 
հիմ ա վոր կաս կա ծը: Այլ կերպ՝ դի մու մը պետք է պա րու նա կեր նաև հիմ ա վո րում եր 
առ այն, թե կոնկ րետ դեպ քում Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան տե-
սան կյու նից ին չո՞վ է խնդ րա հա րույց դա տա կան մեկ նա բան ման այդ կա նո նի կի րա ռու-
մը»:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շել է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը 
հիմ ա վո րում չի ներ կա յաց րել առ այն, թե որ քա նո՞վ է ան հնար ե ղել իր կող մից մատ նանշ ված 
են թադ րյալ օ րենսդ րա կան բա ցը դա տա կան մեկ նա բա նու թյամբ հաղ թա հա րե լը։ 

Այս ա մե նից պարզ է դառ նում, որ և՛ ՀՀ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, և՛ ՀՀ Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նին ու ղ ղոր դել են այս ի րա վա կան հար-
ցը լու ծել օ րեն քի ա նա լո գի այի կամ օ րեն քի մեկ նա բան ման ի նս տի տուտ նե րի մի ջո ցով։

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի այս ո րո շու մից հե տո ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա-
տա րանն այս ան գամ, ը ստ է ու թյան, քն նար կել է վե րաքն նիչ բո ղո քը և 29.06.2022 թ. ո րոշ-
մամբ մեր ժել է այն։ ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը ո րոշ ման մեջ որ ևէ կերպ չի մեկ-
նա բա նել կամ քն նար կել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում իր ի սկ բարձ րաց րած օ րենսդ-
րա կան բա ցը դա տա կան մեկ նա բա նու թյամբ հաղ թա հա րե լու հար ցը, դա տա կան ակ տում չի 
վկա յա կո չել նաև ա նա լո գի այի ի նս տի տու տը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, պարզ է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ 
վար չա կան դա տա րանն, ը ստ է ու թյան բո ղո քը քն նե լով, իր կող մից բարձ րաց րած օ րենսդ րա-
կան բա ցը փաս տա ցի վար քագ ծով (ա ռանց ի րա վա կան վեր լու ծու թյան) հաղ թա հա րել է ՀՀ 
վարչ. դատ. օ ր.-ի 26-րդ գլ խի կա նոն ներն ա նա լո գի այի կար գով կի րա ռե լու ճա նա պար հով։ 

3. Եզ րա կա ցու թյուն ներ
1. ՀՀ վարչ. դատ. օ ր.-ու մ դա տա վա րա կան նոր մերն ա նա լո գի այով կի րա ռելն ար գե լող 

կամ թույ լատ րող նորմ նա խա տես ված չէ, ու ս տի, հիմք ըն դու նե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կար գա վո րում ե րը, պետք է նշել, որ ի րա վա կան ար գել քի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում դա տա վա րա կան նոր մերն 
ա նա լո գի այի ով կի րա ռե լը թույ լատր վում է ։

2. ՀՀ դա տա կան հա մա կար գում դա տա վոր նե րը, օ րենսդ րա կան բաց հայտ նա բե րե լիս, 
դեռևս խու սա փում են այն հաղ թա հա րել՝ օ րեն քի ա նա լո գի այի վրա է քսպ լի ցիտ հղում կա տա-
րե լու ե ղա նա կով։

3. Դա տա կան պրակ տի կա յում ՀՀ վարչ. դատ. օ ր. 26-րդ գլ խի կա նոն նե րը փաս տա ցի 
ա նա լո գի այով կի րա ռել են այն հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ե րբ վի ճարկ վում է են-
թաօրենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ ու ժը կորց րած (չ գոր ծող) օ րեն քին հա մա-
պա տաս խա նե լու հար ցը։ 
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Annotation. The article is about the application of law by analogy in administrative procedure, mainly concerning 
the cases of challenging a normative legal act. The types of law enforcement are discussed and the positions of the 
legislative authority, Constitutional court and Administrative court of appeal of the Republic of Armenia on the above- 
mentioned issues are revealed.

Аннотация. Статья посвящена исследованию аналогии в административном судопроизводстве, в частности 
по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрены виды правоприменения, выявлены позиции 
относительно аналогии в административном судопроизводстве как законодательной власти, так и Конституционного 
суда и Административного апелляционного суда РА.

 Բա նա լի բա ռեր – վար չա կան դա տա վա րու թյուն, օ րենսդ րա կան բաց, ա նա լո գի ա, նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտ, ի րա վա կի րա ռում, intra legem (ը ստ օ րեն քի), (extra legem) օ րեն քից դուրս, (contra legem) օ րեն քին հա կա ռակ։ 

Keywords: administrative procedure, gap in the law, analogy, law enforcement, normative legal act, intra legem, 
extra legem, contra legem.

Ключевые слова: административное судопроизводство, законодательный пробел, аналогия, нормативный 
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ՀՀ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔԻ 162.1 ՀՈԴ ՎԱ ԾՈՒՄ 
ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՈՉ ՆՅՈՒ ԹԱ ԿԱՆ ՎՆԱ ՍԻ 

ՀԱ ՏՈՒՑ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԻ ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 
Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

THE LEGAL NECESSITY OF PROVISIONING THE STRUCTURE OF 
COMPENSATION FOR NON-MATERIAL DAMAGE CAUSED BY CRIME IN 

ARTICLE 162.1 OF THE CIVIL CODE OF RA

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, В СТАТЬЕ 162.1 ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РА

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի1 162.1 հոդ վա ծը՝ որ պես վնա սի հա տուց ման տե սակ, 
սահ մա նում է ոչ նյու թա կան վնա սի հաս կա ցու թյու նը և դրա հա տու ցու մը։ 

Ըստ Տ. Մ. Ռա սո լո վայի՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ի րա վա կան և գույ քային 
դրու թյան ամ բող ջա կան վե րա կանգն ման սո վո րա բար ան հնար է հաս նել, ա պա ոչ նյու թա կան 

1 Ըն դուն վել է 05.05.1998 թ., ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ., ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)
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բնույթ կրող վնաս նե րի վե րա կանգն ման ե ղա նա կին՝ որ պես փոխ հա տուց ման լրա ցու ցիչ տե-
սակ, գու մար վում է նաև բա րո յա կան վնա սի վե րա կանգ նու մը2։ 

Ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման ի րա վունք ա ռաջ է գա լիս բա րո յա կան տա ռա պանք ներ 
կրող ֆի զի կա կան ան ձանց մոտ։ Հետ ևա բար մարդ կանց զգաց մունք նե րը նույն պես դաս վում 
են ի րա վա բա նա կան փաս տե րի շար քին3։

Առ հա սա րակ ոչ նյու թա կան վնա սը, ո րն այլ կերպ կա րող է բնո րոշ վել որ պես ոչ նյու թա-
կան կո րուստ, տվյալ կո րուս տը կրող սուբյեկ տի (նաև տու ժո ղի, տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դի) 
մոտ դրս ևոր վում է հո գե բա նա կան ցա վով և տա ռա պան քով, ո րը կա րող է զու գորդ վել տագ-
նա պի և վա խի զգա ցո ղու թյամբ, ի նչ պես նաև կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված ան ձին կամ ան ձանց ո րո շա կի խմ բի ան հար մա րու թյուն և ան հանգս տու թյուն պատ-
ճա ռե լով, այդ թվում՝ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում ո րո շա կի ճնշ վա ծու թյամբ։

Ե թե վնա սը չի կա րող գնա հատ վել դրա մա կան ձևով, ա պա այն դառ նում է ոչ նյու թա կան 
կամ ոչ գույ քային վնաս4։

Ոչ նյու թա կան վնա սը կա րող է բաղ կա ցած լի նել բա րո յա կան զգա ցում ե րից՝ կապ ված 
հա րա զատ նե րի կորս տի, ակ տիվ սո ցի ա լա կան կյան քը շա րու նա կե լու ան կա րո ղու թյան, աշ-
խա տան քի կորս տի, ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան կամ որ ևէ ի րա վուն քից զրկ վե լու 
ձևով։

 Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան, մաս նա վո րա պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 162.1 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
ոչ նյու թա կան վնա սի մա սին կա րող է խոսք լի նել այն դեպ քե րում, ե րբ քրե ա կան հե տապնդ-
ման մարմ ի կամ դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ակ տով հաս տատ վել է այն փաս տը, 
որ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի 
կող մից կա յաց վել է այն պի սի ո րո շում կամ դրս ևոր վել է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր-
ծու թյուն, ո րը հան գեց րել է ան ձի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1-ին հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րից (կյան քի ի րա վուն քը, խոշ տանգ ման, ան մարդ կային կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի չեն թարկ վե լու ի րա վուն քը, ան ձնա կան ա զա տու-
թյան և ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը, ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, ան ձնա կան և 
ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու, բնա կա րա նի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը, մտ քի, խղ ճի և 
կրո նի ա զա տու թյան, սե փա կան կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, հա վաք նե րի և 
մի ա վոր ման ա զա տու թյան ի րա վուն քը, ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց-
նե րի ի րա վուն քը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը) որ ևէ մե կի խախտ ման: 

Այ սինքն՝ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը հի շյալ հիմ ա րար ի րա վունք նե րի խախտ-
ման հա մար ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում նա խա տե սում է այն դեպ քե րում, ե րբ այդ ոչ 
նյու թա կան վնա սի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է հան դի սա ցել պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մարմ ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի կող մից կա յաց ված ո րո շու մը կամ 
դրս ևոր ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, կամ այլ կերպ ա սած՝ պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրող սուբյեկտ նե րի մա սով առ կա է սուբյեկ տային հս տակ սահ մա նա զա տում։ Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը չի բո վան դա կում որ ևէ կար գա վո րում կապ ված հան ցա գոր ծու թյան 

2 Տե՛ս Гражданское право. Рассолова Т.М., էջ 19:
3 Տե՛ս Гражданское право. Рассолова Т.М., էջ 139:
4 Տե՛ս Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խոս կան կազ մի գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, 
Ե ՊՀ հրատ., 2015, «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման մի շարք հար ցե րի 
շուրջ» Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ, ի րավ. գիտ. թեկ նա ծու Գրի գոր Բեք մե զյան, էջ 191 
http://www.ysu.am/files/190-206_Grigor_Bekmezyan.pdf
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հետ ևան քով հիմ ա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման ար դյուն քում պատ ճառ ված ոչ նյութա կան 
վնա սի հա տուց ման հետ։

 Հատ կան շա կան է, որ, ի տար բե րու թյուն հայ րե նա կան օ րենսդ րու թյան, Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 151-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ ե թե քա ղա-
քա ցին ոչ նյու թա կան վնաս է կրել (ֆի զի կա կան կամ բա րո յա կան տա ռա պանք) այն պի սի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րոնք խախ տում են վեր ջի նիս ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա-
վունք նե րը կամ ո տնձ գում են քա ղա քա ցուն պատ կա նող ոչ նյու թա կան օ գուտ նե րը, ի նչ պես 
նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում, դա տա րա նը կա րող է ի րա վա խախ տին պար-
տադ րել վճա րե լու նշ ված վնա սի հա մար դրա մա կան փոխ հա տու ցում:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ ռու սա կան օ րենսդ րու թյու նը գնա ցել է հար ցի կար գա վոր ման 
ա վե լի հա մա պար փակ ճա նա պար հով՝ չսահ մա նա փա կե լով ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցե-
լի ու թյան հար ցը՝ այդ պի սի վնա սը կոնկ րետ սուբյեկ տի կող մից պատ ճառ ված լի նե լու պայ մա-
նով, կամ առ հա սա րակ սահ մա նա փա կե լով այդ պի սի վնա սի հա տու ցում օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րի պայ մա նով, ի նչ պես դա ար վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 17-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սով։

 Մա րի կե Մալ շը, կենտ րո նա նա լով քա ղա քա ցի ա կան և քրե ա կան գոր ծե րով տու ժող նե րի 
ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տուց ման վրա, իր կող մից 2002 թվա կա նին հե ղի նա կած հոդ-
վա ծում քն նար կում է Նի դեր լանդ նե րում դժ բախտ պա տա հար նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար տու ժող նե րի փոխ հա տու ցու մը: Սկ-
սե լով Նի դեր լանդ նե րի քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի կող մից ոչ նյու թա կան 
վնա սի՝ սե ռա կան ո տնձ գու թյուն նե րի և ե րթ ևե կու թյան գոր ծե րով տր վող փոխ հա տուց ման 
քննար կու մից, հե ղի նա կը ոչ նյու թա կան վնա սը նկա րագ րում է որ պես ֆի զի կա կան վնաս, հո-
գե բա նա կան ցավ, տա ռա պանք, վախ և կյան քի նկատ մամբ հա ճույ քի կո րուստ: Կենտ րո նա-
նա լով նե րըն տա նե կան սե ռա կան բռ նու թյան և Նի դեր լանդ նե րի դա տա րան նե րի կող մից ներ-
կա յաց ված այլ ոչ նյու թա կան վնա սի մա սին հայ ցե րի վրա՝ այս հոդ վա ծը պն դում է, որ միայն 
ու ղ ղա կի հան ցա գոր ծու թյան զո հե րը կա րող են պա հան ջել փոխ հա տու ցում ի րենց պատ ճառ-
ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար: Չնա յած պն դե լով, որ տար բեր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ճա նա պար հատ րանս պոր տային պա տա հար նե րի զո հե րի ոչ նյու թա կան վնա սի դրա մա կան 
փոխ հա տու ցու մը տու ժող նե րի կող մից հա մար ժեք չեն ըն կալ վում, հե ղի նա կը պն դում է, որ 
նման հա տու ցում երն ան հրա ժեշտ են, որ պես զի տու ժած նե րը կա րո ղա նան վե րա կանգ նել 
վս տա հու թյու նն ի րա վա կան հա մա կար գի նկատ մամբ, ո րը հա ճախ կորս վում է հան ցա գոր ծու-
թյան հետ ևան քով։ Հե ղի նա կը եզ րա կաց նում է, որ տու ժող նե րի վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ցի 
հա մար կար ևոր է, որ հո լան դա կան դա տա րան նե րը սկ սեն ա վե լի լայ նո րեն հար գել ոչ նյու թա-
կան վնա սի պա հանջ նե րը5:

 Մեր գնա հատ մամբ, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման 
մե խա նիզմ ե րի նա խա տե սու մը ոչ մի այն տու ժո ղի կամ վեր ջի նիս ի րա վա հա ջոր դի խախտ-
ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ան հրա ժեշտ ե ղա նակ է, այլ նաև վնաս պատ ճա ռո ղին 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու լրա ցու ցիչ մի ջոց և հիմ վում է 
այն տե սու թյան վրա, որ տու ժած ան հա տի և հա սա րա կու թյան շա հե րը կա րող են ա վե լի ռե ալ 
պաշտ պան վել, ե թե լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն դր վի ի րա վա խախ տի վրա, 
ին չը կլի նի պատ ժիչ և կոմ պեն սա ցի ոն վնաս նե րի մի ա ձու լում և ու ղղ ված կլի նի ոչ նյու թա կան 
վնա սի հա տուց մա նը։ 

5 Տե՛ս International Review of Victimology Volume: 9 Issue: 1 Dated: 2002 Pages: 31-42:
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Այս ա ռու մով կար ևոր է քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ հան ցա գոր ծու թյամբ պատ-
ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման մե խա նիզմ ե րի նա խա տե սու մը, կամ հար կա վոր 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վե րը մեջ բեր ված հոդ ված ներն ըն կա լել ա ռա վել լայն ա ռու-
մով և վե րա բե րե լի հա մա րել նաև այն ի րա վի ճակ նե րի հա մար, ե րբ ոչ նյու թա կան վնա սի հա-
տու ցում է պա հանջ վում նաև ֆի զի կա կան/ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից, քա նի որ ի րա վա կան 
հա մա կար գը սկզ բուն քո րեն պետք է բա ցա ռի ի րա վա կար գա վոր ման այն պի սի եր ևույթ, ի նչ-
պի սին է թե րի ու տա րա կար ծու թյուն նե րի տե ղիք տվող նոր մե րի մեկ նա բա նու մը: 

Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան գերխն դի րը ոչ թե ի րա վա կան նոր մե րի հս տա կու թյունն է, այլ 
դրանց ի մաս տը հա մար ժեք բա ցա հայ տե լու և դրան հա մա պա տաս խան ի րա վա կի րառ պրակ-
տի կա ձևա վո րե լու մշա կույ թը: Ա ռն վազն ի րա վա չափ չէ ան վե րա պա հո րեն, ա ռանց նա խա պես 
սահ ման ված չա փա նիշ նե րի ա կն կա լել ի րա վա կան նոր մե րի հս տա կու թյուն սոսկ օ րենսդ րա-
կան փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով6: 

Այդ պի սի հս տա կու թյուն և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա կա րող է ձևա վոր վել նաև դա տա-
րան նե րի կող մից տր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Քա նի որ կար ծում ե նք` հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հան ջը  կա րող է բարձ րաց վել 
մի այն դա տա րան նե րի ա ռջև և մի այն այն դեպ քում, ե թե առ կա է նաև ի րա կան վնաս նե րի 
հա տուց ման պա հանջ։ 

Ընդ ո րում, մեր գնա հատ մամբ, ե թե ի րա կան վնաս նե րի հա տու ցու մը են թա կա է ա ներկ բա 
բա վա րար ման, ա պա բա րո յա կան վնա սի հա տու ցե լի ու թյան հար ցում ո րո շիչ դե րա կա տա րում 
պետք է ու նե նա հար ցը քն նող դա տա րա նը, այն տե սան կյու նից, որ, կախ ված հան ցա գոր ծու-
թյան բնույ թից, ոչ նյու թա կան վնա սի գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը կա րող են տար բեր լի նել։ 
Ը նդ հուպ նաև՝ կախ ված հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյու նից, հիմ ա րար ի րա վուն քի խախտ-
ման աս տի ճա նից, հան ցա վո րի ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րից կա րող է նաև առ հա սա րակ բա-
ցա կայել հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, որ պի սի եզ րա հանգ ման, այ նու ա մե նայ նիվ, կա րող է գալ մի այն հար ցը քն նող դա-
տա րա նը՝ գոր ծի փաս տա կազ մի ման րազ նին ու սում ա սի րու թյան ար դյուն քում։ 

Ինչ պես նշ վեց, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սը կա րող է ու նե նալ 
տար բեր դրս ևո րում եր պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով թե ի նչ բնույ թի հան ցա գոր ծու-
թյամբ է այն պատ ճառ վել։ Օ րի նակ՝ կյան քի և ա ռող ջու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի դեպ քում ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հան ջը բարձ րաց վում է ա վե լի բարձր 
մա կար դա կի։ Ը նդ ո րում, կախ ված նաև հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նից (մահ-
վան փաս տի առ կա յու թյու նից) կա րող են տար բեր լի նել հա տու ցում պա հան ջող սուբյեկտ նե րի 
շր ջա նա կը։ Ե թե բա ցա կա յում է մահ վան փաս տը, ա պա հա տուց ման սուբյեկտ է հան դի սա-
նում տու ժո ղը, ի սկ մահ վան փաս տի առ կա յու թյան դեպ քում ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում 
կա րող է պա հան ջել տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դը։ 

Է ա կան կար ևո րու թյան է տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ նե րի ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման 
պա հանջ նե րի դեպ քում այն հար ցի բա ցա հայ տու մը, թե ա րդյոք տու ժո ղի բո լոր ի րա վա հա-
ջորդ ներն ու նեն ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման ի րա վունք։

 Մեր կար ծի քով՝ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան տե սան կյու նից նպա տա կա հար մար է տու ժո-
ղի մահ վամբ պայ մա նա վոր ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման դեպ քում սահ մա նել այդ-
պի սի վնա սի հա տուց ման մե կան գա մյա դր վագ, սա կայն որ պես ոչ նյու թա կան վնա սի հա-

6 Տե՛ս Գևորգ Դանիելյան, «Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրա-
վական ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմախնդիրները», էջ 5:
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տուց ման չա փա նիշ ըն դու նել նաև այն ան ձանց շր ջա նակն ու մ տու ժո ղի մահ վամբ հասց վել է 
ոչ նյու թա կան վնաս։ 

Այս գոր ծի քա կազ մի դեպ քում կա րող ե նք խու սա փել հնա րա վոր չա րա շահ ման դեպ քե րից, 
ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ նե րի հա մար 
որ պես « հարս տաց ման» մի ջոց դի տարկ վե լուց։

Մ. Վ. Վրոնս կա յան իր աշ խա տու թյան մեջ գտել է, որ, ան կախ հա տուց ման են թա կա նյու-
թա կան վնա սից, գու մա րային ար տա հայտ մամբ հա տուց ման է են թա կա նաև ոչ նյու թա կան 
վնա սը։ Ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում 
հաշ վի առ նե լով հետ ևյալ հան գա մանք նե րը.

1. ի րա վա խախ տի մե ղա վո րու թյան աս տի ճա նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ օ րեն քը 
փոխ հա տու ցու մը տրա մադ րում է ան կախ ի րա վա խախ տի մեղ քից (օ րի նակ՝ ա ռա վել վտան գի 
աղ բյու րով քա ղա քա ցու կյան քին և ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի դեպ քում),

2. ֆի զի կա կան և բա րո յա կան տա ռա պան քի աս տի ճա նը,
3. քա ղա քա ցու ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը,
4. ի րա վա խախ տի գույ քային կար գա վի ճա կը,
5. տու ժո ղի մեղ քի աս տի ճա նը,
6. բա նա կա նու թյան և ար դա րու թյան պա հանջ նե րը7։
 Վե րա դառ նա լով հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցե լի ու-

թյան հար ցում օ րենսդ րա կան բա ցի լրաց ման մեր կող մից ա ռա ջարկ վող տար բե րա կին՝ գտ-
նում ե նք, որ որ պես օպ տի մալ լու ծում օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րի ճա նա պար հով պետք 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վե րա շա րադ րել հետ ևյալ կերպ՝ 
«2. Ան ձը, ի սկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու նա կու թյան դեպ քում նրա ա մու սի նը, ծնո ղը, որ-
դեգ րո ղը, ե րե խան, որ դեգր վա ծը, խնա մա կա լը, հո գա բար ձուն ի րա վունք ու նեն դա տա կան 
կար գով պա հան ջե լու պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում, ե թե դա տա րա նը դա
տավճ ռով հաս տա տել է, որ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի քրե աի րա վա կան ո րա
կում ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով կամ նա խաքն նու թյան մար մի նը, դա տա խա-
զը կամ դա տա րա նը հաս տա տել է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ-
նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ ման, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով 
խախտ վել են այդ ան ձի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այով 
ե րաշ խա վոր ված հետ ևյալ հիմ ա րար ի րա վունք նե րը.»։

 Մինչ այդ, սա կայն, կար գա վոր ման են թա կա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ի րա վա-
կան նոր մե րի բա ցա կա յու թյու նը, մեր կար ծի քով, չպետք է հան գե ցի ի րա վա կան հա մար ժեք 
նոր մե րի կի րա ռու մը բա ցա ռե լուն, քան զի նման պա րա գա յում մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը կդառ նա ա նի րա տե սա կան։ Ո ւս տի, մեր դիր քո րոշ մամբ 
ո րո շա կի թե րու թյուն նե րի շտ կու մը կամ, այլ կերպ ա սած, կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի նկատ մամբ հա մար ժեք նոր մե րի կի րա ռու մը կա րող է և պետք է նաև դր վի ի րա վա կի րառ 
մարմ ի՝ դա տա րա նի վրա։

Գտ նում ե նք, որ ի րա վա կան խու թե րի հաղ թա հա րում ա ռա վել դյու րին կլի նի, ե թե նոր մի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում կի րառ վի ի րա վա չափ ա նա լո գի ա, ո րի մի ջո ցով ար դեն ի րա տե-
սա կան կլի նի ո րո շա կի սահ ման նե րում հաղ թա հա րել ի րա վա կան հա մա կար գի թե րու թյուն նե-
րը և ե րաշ խա վո րել ի րա վուն քի ի րաց ման բնա կա նոն ըն թաց քը:

7 Տե՛ս Гражданское право. Вронская М.В., էջ 126-127:
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« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի8 39-րդ հոդ վա ծի կար գա վոր ման 
նպա տա կը ի րա վուն քի և օ րեն քի ա նա լո գի այի (հա ման մա նու թյան) կի րա ռում է։ 

Մաս նա վո րա պես՝ հի շա տակ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե թե օ րենսդ րու թյան մեջ 
բա ցա կա յում է կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մը, 
սա կայն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է հա ման ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ 
ի րա վա կան նորմ, ա պա այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ (ե թե դա չի հա կա սում 
դրանց է ու թյա նը) կի րառ վում են հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող ի րա վա կան 
նոր մե րը (օ րեն քի ա նա լո գի ա):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ օ րենսդ րու թյան մեջ կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մի բա ցա կա յու թյան և օ րեն քի ա նա լո գի այի կի-
րառ ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում 
են ի րա վուն քի տվյալ ճյու ղի սկզ բունք նե րը կամ տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյան է ու թյա նը հա-
մա պա տաս խան ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը (ի րա վուն քի ա նա լո գի ա): 

Ինչ վե րա բե րում է 3-րդ մա սին, ա պա այդ կե տով սահ ման վում է, որ օ րեն քի կամ ի րա վուն-
քի ա նա լո գի ա չի կա րող կի րառ վել, ե թե դրա նով սահ մա նա փակ վում են ան ձանց ի րա վունք-
նե րը, ա զա տու թյուն նե րը, կամ նրանց հա մար նա խա տես վում է նոր պար տա կա նու թյուն կամ 
պա տաս խա նատ վու թյուն, կամ խս տաց վում են նրանց նկատ մամբ կի րառ վող պա տաս խա-
նատ վու թյան, հար կադ րան քի մի ջոց նե րը կամ դրանց կի րառ ման կար գը, հար կե րի, տուր քե րի 
և այլ պար տա դիր վճար նե րի վճար ման կար գը, ան ձանց գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ հս կո-
ղու թյուն ու վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րը և կար գը: 

Օ րեն քի ա նա լո գի ան և ի րա վուն քի ա նա լո գի ան կա րող են կի րառ վել մի այն, ե թե տվյալ 
օ րեն քով չի ար գել վում ա նա լո գի այի կի րա ռու մը: 

Ա նա լո գի ա կի րա ռե լու հա մար նախ հարկ է վս տահ լի նել, որ կի րառ վող նոր մը կար գա վո-
րում է հա մա սեռ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ9, սա կայն վեր ջին նե րիս բնույ թը պար-
զելն ի նք նին ոչ բո լոր դեպ քե րում է պարզ խն դիր, և ա ռան ձին դեպ քե րում մի այն մեկ նա բան-
ման մի ջո ցով է հնա րա վոր հիմ ա վո րել, որ տվյալ դեպ քում գործ ու նենք « հա մա սեռ հա րա բե-
րու թյուն նե րի» հետ10: 

Անդ րա դառ նա լով մեր կող մից ա ռա ջարկ վող կար գա վոր ման ան ձանց ի րա վունք նե րը և 
ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կող, նրանց հա մար նոր պար տա կա նու թյուն կամ պա տաս-
խա նատ վու թյուն նա խա տե սող, նրանց նկատ մամբ կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան, հար-
կադ րան քի մի ջոց նե րը խս տաց նող են թադ րյալ բնույ թի մա սին հնա րա վոր վար կած նե րին՝ 
գտնում ե նք, որ վե րոգ րյալ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման մա սին առ հա սա րակ 
խոսք կա րող էր լի նել այն դեպ քում, ե րբ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյունն ը նդ հան րա պես 
գնա ցած չլի ներ ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում նա խա տե սե լու ճա նա պար հով։ Այ նինչ գոր-
ծող նոր մա տիվ կար գա վոր ման պայ ման նե րում, ե րբ սահ ման վում է, որ ոչ նյու թա կան վնա սը 
են թա կա է հա տուց ման քրե ա կան հե տապնդ ման մարմ ի կամ դա տա րա նի օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած ակ տով հաս տատ ված պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ-
նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի կող մից կա յաց ված ո րոշ մամբ կամ դրս ևոր ված գոր ծո-
ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ ան ձի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րի խախտ ման հան գեց նե լու դեպ քե րում, ա պա հան ցա գոր-

8 Ընդունվել է 21.03.2018 թ., ուժի մեջ է մտել 07.04.2018 թ., ՀՀՊՏ 2018.03.28/23(1381):
9 Տե՛ս «Большой юридический словарь». М., 2003, էջ 356:
10 Տե՛ս Գևորգ Դանիելյան, «Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական 
ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմախնդիրները», էջ 10:
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ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնաս նե րի ան հա տու ցե լի ու թյան հար ցում հա վա սա րու-
թյան տե սան կյու նից ոչ շա հե կան դիր քե րում են հայտն վում տու ժո ղը և վեր ջի նիս ի րա վա հա-
ջոր դը։

 Սույն պա րա գա յում պետք է հա տուկ ը նդ գծել, որ ֆի զի կա կան (ի րա վա բա նա կան) ան ձին 
ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը և պե տու թյա նը ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հետ 
կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հա մա սեռ ե ն։ Եվ, չնա յած այն հան գա ման քին, որ գոր-
ծող օ րենսդ րու թյու նը որ ևէ կերպ չի կար գա վո րում ֆի զի կա կան (ի րա վա բա նա կան) ան ձից 
ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում ստա նա լու և պա հան ջե լու հա րա բե րու թյուն նե րը, այ նու ա-
մե նայ նիվ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1 հոդ վա ծը նա խա տե սում է պե տա կան կամ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ ման, գոր ծո-
ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով ան ձի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյամբ և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված հիմ ա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման ար դյուն քում 
պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն, որ պի սի ի րա-
վա հա րա բե րու թյունն իր բո վան դա կու թյամբ և հե տապն դած ի րա վա չափ նպա տա կով հա մա-
սեռ է ֆի զի կա կան (ի րա վա բա նա կան) ան ձին ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյա նը։ 

Մաս նա վո րա պես թե՛ ֆի զի կա կան (ի րա վա բա նա կան) ան ձից ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու-
ցում պա հան ջե լու և թե՛ պե տու թյու նից ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու դեպ քե-
րում գործ ու նենք տու ժո ղին կամ վեր ջի նիս ի րա վա հա ջոր դին ֆի զի կա կան և հո գե կան տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լու դեպ քե րի հետ։ Թե՛ ա ռա ջին և թե՛ ե րկ րորդ դեպ քում առ կա է ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյամբ և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված հիմ ա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քը։ Այ նու-
հան դերձ, այս եր կու դեպ քե րում էլ տար բեր են հար կադ րան քի են թարկ վող սուբյեկտ նե րը՝ մի 
դեպ քում մաս նա վոր սուբյեկտն է (ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ), մյուս դեպ քում՝ 
պե տաիշ խա նա կան լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված սուբյեկ տը՝ ի դեմս պե տու թյան։

 Հետ ևա բար, պետք է ար ձա նագ րել, որ տվյալ դեպ քում կար գա վոր ման են թա կա հա րա-
բե րու թյան ա ռն չու թյամբ՝ ֆի զի կա կան (ի րա վա բա նա կան) ան ձից ոչ նյու թա կան վնա սի հա-
տուց ման պա հան ջի ի րա վա կան նոր մե րի բա ցա կա յու թյու նը, չի կա րող ան խու սա փե լի ո րեն 
հան գեց նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162 և 162.1 նոր մե րի կի րա ռու մը հան ցա գոր ծու-
թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման գոր ծե րով փաս տե րի նկատ մամբ բա-
ցա ռե լուն, քան զի նման պա րա գա յում մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը կդառ նա խո ցե լի, ա վե լին՝ այն չի ի րա կա նա նա՝ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Ուս տի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162 և 162.1 հոդ ված նե րի ֆի զի կա կան ան ձից 
(առ հա սա րակ մաս նա վոր սուբյեկ տից) ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վի-
ճակ նե րում կի րա ռե լի հա մա րե լու հան գա ման քի հաշ վառ մամբ, գտ նում ե նք, որ հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սը են թա կա է հա տուց ման հետ ևյալ դեպ քե րում.

-  դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել մե ղադ րյա լի կող մից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված հան ցանք նե րի կա տա րու մը, 

- հան ցա գոր ծու թյամբ տու ժո ղին կամ վեր ջի նիս ի րա վա հա ջոր դին պատ ճառ վել է  հո գե-
կան և ֆի զի կա կան տա ռա պանք, ի նչն էլ հան դի սա նում է հա տուց ման են թա կա ոչ նյու թա կան 
վնաս։
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 Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հիմք հան դի սա ցող տա-
ռա պան քի, մաս նա վո րա պես՝ հո գե կան տա ռա պան քի հաս տատ ման հա մար պետք է հաշ վի 
առ նել այն հան գա ման քը, որ նման տա ռա պան քը հաս տա տե լու հա մար ու ղ ղա կի ա պա ցույց-
ներ (օ րի նակ՝ բժշ կա կան փաս տաթղ թեր, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն) կա րող են և չներ կա-
յաց վել: Այլ կերպ ա սած` հո գե կան տա ռա պան քի առ կա յու թյու նը հիմ ա վո րե լու հա մար չա փից 
ա վե լի ֆոր մալ պա հանջ նե րը չեն բխի հո գե կան տա ռա պան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: 
Ո ւս տի ցան կա ցած փաս տարկ, այդ թվում՝ ան վի ճե լի թվա ցող (ան վի ճե լի է, որ զա վա կի կորս-
տյան կա պակ ցու թյամբ ծնո ղը կա րող է հայտն վել ան նկա րագ րե լի հո գե կան տա ռա պանք նե րի 
մեջ), ո րը կա րող է վկայել հո գե կան տա ռա պան քի առ կա յու թյան մա սին, պետք է գնա հատ վի 
դա տա րա նի կող մից11:

 Բա ցի այդ, ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ ող ջամ տու-
թյան, ար դա րա ցի ու թյան (eqսitableոess) և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս-
խան՝ հաշ վի առ նե լով ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը և տևո-
ղու թյու նը, պատ ճա ռած վնա սի հետ ևանք նե րը, վնա սը պատ ճա ռե լիս մեղ քի առ կա յու թյու նը, 
ոչ նյու թա կան վնաս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ի նչ պես նաև այլ վե րա բե րե լի 
հան գա մանք ներ: Վնա սի չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ ոչ նյու-
թա կան վնա սի հա տու ցու մը չպետք է ու ղղ ված լի նի տու ժող կող մի « հարս տաց մա նը»՝ նկա-
տի ու նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի 
չա րա շահ ման ար գել քը: Ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րը 
պետք է օ ժտ ված լի նեն ճկու նու թյամբ՝ մաս նա վո րա պես հաշ վի առ նե լով, որ իր բնույ թով պայ-
մա նա վոր ված՝ ոչ նյու թա կան վնա սը հաշ վար կի կամ հս տակ քա նա կա կան գնա հատ ման են-
թա կա չէ12: 

Որ պես ամ փո փում, ը նդ գծե լով հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի 
հա տուց ման մե խա նիզմ ե րի կի րարկ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, գտ նում ե նք, որ այդ պի սի կա-
ռու ցա կար գի նա խա տես մամբ ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հան ջի ի րա վուն քը սահ-
մա նա փակ ված չի լի նի մի այն այն դեպ քե րով, ե րբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա յաց ված 
ո րոշ մամբ կամ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով հաս տատ վել է պե տա կան կամ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ան ձի հիմ-
նա րար ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը և այդ պի սի պա տաս խա նատ վու թյան հաս ցե ա տեր 
սուբյեկտ չի հան դի սա նա մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Այլ հան ցա գոր ծու թյան 
ար դյուն քում հիմ ա րար ի րա վունք նե րի ցան կա ցած խախտ ման դեպ քում ան ձը (ի րա վա հա-
ջոր դը) կա րող է ստա նալ ոչ նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն՝ այդ պա հան-
ջով հան դես գա լով դա տա կան ա տյա նի ա ռջև։

Annotation. With this scientific work the author analyzes the nature and essence of non-material damage, highlights 
the limitations of compensation for such damage under Article 162.1 of the Civil Code of the RA, emphasizes the need and 
the importance to introduce mechanisms for compensation of non-material damage caused by crime, and also suggests 
ways to fill the legislative gap.   

11 Տե՛ս թիվ Ե ԿԴ/3296/02/14 դա տա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 27.12.2017 թվա կա նին կա յաց ված 
ո րո շու մը
12 Տե՛ս օ րի նակ, Nagmetov v. Russia (գան գատ թիվ 35589/08) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 30.03.2017 թվա կա-
նի վճի ռը, կե տեր 72-73, Varnava and Others v. Turkey (գան գատ ներ թիվ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 
16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 և 16073/90) 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует природу и сущность нематериального вреда, выделяет 
ограничения возмещения такого вреда в соответствии со статьей 162.1 Гражданского кодекса РА, подчеркивает 
необходимость и значение введения механизмов возмещения нематериального вреда, причиненного преступлением, 
а также предлагает пути восполнения законодательного пробела.

 

Բա նա լի բա ռեր – ոչ նյու թա կան վնաս, հան ցա գոր ծու թյուն, հիմ ա րար ի րա վունք ներ, տու ժող, տու ժո ղի ի րա-
վա հա ջորդ, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում։

Keywords: non-material damage, crime, fundamental rights, victim, successor of the victim, compensation for non-
material damage caused by crime.

Ключевые слова։ нематериальный вред, преступление, основные права, потерпевший, правопреемник 
потерпевшего, возмещение нематериального вреда, причиненного преступлением.

 Պա պո յան Ն. - Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րոս, ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ 
(ար տո նագ րի գոր ծո ղու թյու նը կա սեց ված է), ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա տա վո րի օգ նա կան, 
էլ. հաս ցե՝ nano.papoyan.1995@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 15.12.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 15.12.2022 թ., ե րաշ խա վոր-
վել Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, իրաաբանական գիտությունների թեկնածու Կ. 
Համբարձումյանի կողմից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 09.01.2023 թ.:
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 ՏԱՍՆ ՎԵՑ ՏԱ ՐԻՆ ՉԼ ՐԱ ՑԱԾ ԱՆ ՁԻՆ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՄ ՍԵՔ ՍՈՒ ԱԼ ԲՆՈՒՅ ԹԻ ԱՅԼ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

ԿԱՄ ՄԱՆԿԱ ԿԱՆ ՊՈՌ ՆՈԳ ՐԱ ՖԻ Ա ՍՏԵՂ ԾԵԼ ԿԱՄ 
ԱՐՏԱԴՐԵԼ Ա ՌԱՋԱՐԿԵ ԼԸ (Գ ՐՈՒ ՄԻՆԳ). ԳԻ ՏԱ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

OFFERING SEXUAL INTERCOURSE OR OTHER ACTS OF A SEXUAL 
NATURE OR A MANUFACTURE OR PRODUCTION OF CHILD 

PORNOGRAPHY TO A PERSON UNDER THE AGE OF SIXTEEN 
(GROOMING):

SCIENTIFIC AND PRACTICAL COMMENTS

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ ЛИЦУ, НЕ ДОСТИГШЕМУ 
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА (ГРУМИНГ): НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
 

1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ:
2021 թվա կա նի մայի սի 5-ին ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից ըն դուն վել և 2022 թվա կա նի 

հու լի սի 1-ից ու ժի մեջ է մտել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նոր քրե ա կան օ րենս գիր քը այ-
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սու հետ՝ քր. օր.): Քր. օր.-ու մ տեղ գտած նո րա մու ծու թյուն նե րից մե կը 16 տա րին չլ րա ցած ան-
ձին սե ռա կան հա րա բե րու թյուն կամ սեք սու ալ բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն ներ, կամ ման կա կան 
պոռ նոգ րա ֆի ա ստեղ ծել, կամ ար տադ րել ա ռա ջար կե լու (գ րու մին գի)1 այ սու հետ՝ գրու մինգ) 
քրե ա կա նա ցում է 202-րդ հոդ ված): 

Գ րու մին գը քրե ա կա նաց վել է ի կա տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից 
ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյան: Մաս նա վո րա պես, 2021 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել « Սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և սե-
ռա կան բնույ թի բռ նու թյուն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պայի խորհր դի 
կոն վեն ցի ան այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա), ո րն ըն դուն վել էր Լան սա րո տե ում 2007 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 25-ին: Կոն վեն ցի այի 23-րդ հոդ վա ծը Ե րե խա նե րին սե ռա կան նպա տա կով ա ռա-
ջարկ ա նե լը սո լի սի թինգ)) սահ մա նում է՝ Յու րա քան չյուր Կողմ ձեռ նար կում է ան հրա ժեշտ 
օ րենսդ րա կան կամ այլ մի ջոց ներ՝ քրե ա կա նաց նե լու չա փա հա սի կող մից տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման-
ված տա րի քին2 չհա սած ե րե խայի հետ հան դի պե լու նպա տա կով դի տա վո րու թյամբ կա տար-
ված ա ռա ջար կը՝ ե րե խայի նկատ մամբ 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «ա» կե տին3 կամ 
20-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «ա» կե տին4 հա մա պա տաս խան սահ ման ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րից որ ևէ մե կի կա տար ման նպա տա կով, ե թե տվյալ ա ռա ջար կին հետ ևել են 
այդ պի սի հան դիպ մա նը հան գեց նող գործ նա կան քայ լեր: 

Քր.օր.-ի 202-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է գրու մին գի հաս կա ցու թյու նը՝ Տե ղե կատ վա կան 
կամ հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ մամբ 18 տա րին լրա ցած ան ձի կող մից 
16 տա րին չլ րա ցած ան ձին հան դի պում ա ռա ջար կե լը և հան դիպ մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լը՝ սե ռա կան հա րա բե րու թյան կամ սեք սու ալ բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի, այդ 
թվում` սե ռա կան հա րա բե րու թյան նմա նակ ման կամ սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու, 
կամ ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա ստեղ ծե լու կամ ար տադ րե լու նպա տա կով, ե թե բա ցա կա-
յում են սույն օ րենսգր քի 189-րդ կամ 198-201-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցանք նե րի 
հատ կա նիշ նե րը: 

Գ րու մին գը սահ մա նող քրե աի րա վա կան նոր մի գի տա գործ նա կան մեկ նա բա նու թյան հա-
մար ը նդ հա նուր ու ղե նիշ կա րող են ծա ռայել Կոն վեն ցի այի բա ցատ րա կան զե կույ ցի այ սու-
հետ՝ Բա ցատ րա կան զե կույց) դրույթ նե րը: Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 156-րդ կե տում նշ վում 
է, որ «գ րու մինգ» եզ րույ թը վե րա բե րում է ե րե խային սե ռա կան բնույ թի բռ նու թյան հա մար 
նա խա պատ րաս տե լուն՝ պայ մա նա վոր ված սե ռա կան բա վա րար վա ծու թյան հա մար ե րե խային 
օգ տա գոր ծե լու շար ժա ռի թով5: 

2. Գ րու մին գի օբյեկ տը և օբյեկ տիվ կող մը:
Գ րու մին գի օբյեկ տը 16 տա րին չլ րա ցած ան ձանց սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան պաշտ-

պա նու թյանն ու ղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են: Մաս նա գի տա կան գրա կա-

1 Ը ստ Քեմբ րի ջյան բա ռա րա նի՝ grooming բա ռը հան ցա վոր ա րար քի հա մա տեքս տում նշա նա կում է ե րե խայի 
հետ ըն կե րա նա լուն ու ղղ ված հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյուն՝ նրան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րին հա կե լու փոր ձի 
նպա տա կով: Տե՛ս https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grooming վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022 թ.):
2 Տու ժո ղի տա րի քի ո րո շու մը Կոն վեն ցի այով վե րա պահ վել է այն ստո րագ րած Կող մե րի ի րա վա սու թյա նը:
3 Կոն վեն ցի այի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «ա» կե տով նա խա տես ված է հետ ևյալ հան ցան քը՝ Այն ե րե-
խայի հետ սեք սո ւալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ ներգ րավ վե լը, ո րը ազ գային ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ չի հա սել սեք սո ւալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար օ րեն քով սահ ման ված տա րի քին:
4 Կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «ա» կե տով նա խա տես ված է ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա ար-
տադ րե լը:
5 Տե՛ս Բա ցատ րա կան զե կույ ցը //https://www.moj.am/legal/view/article/1307/ վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022 թ.):
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նու թյան մեջ ներ կա յաց վել են սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան տար բեր բնո րո շում եր, սա կայն 
ը նդ հա նուր առ մամբ դրանց բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ սե ռա կան ան ձեռնմ ե-
լի ու թյու նը սե ռա կան ա զա տու թյամբ չօժտ ված ան ձանց սեք սու ալ հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ 
ներ քա շե լու բա րո յա կան և ի րա վա կան ար գելքն է6: 

Գ րու մին գից տու ժած ան ձ կա րող է լի նել 16 տա րին չլ րա ցած ցան կա ցած ե րե խա, ան կախ 
սե ռից:

Գ րու մին գի օբյեկ տիվ կող մը բար դեց ված է. հան ցա կազ մի առ կա յու թյան հա մար ան հրա-
ժեշտ է, որ հան ցա վո րը կա տա րի հետ ևյալ եր կու գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ 

1) 16 տա րին չլ րա ցած ան ձին հան դի պում ա ռա ջար կե լը,
2)  հան դիպ մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը:
Գ րու մինգն ի րե նից ներ կա յաց նում է ե րե խային սի րա հե տե լու և գայ թակ ղե լու գոր ծըն թաց, 

ո րը, որ պես կա նոն, ի րա կա նաց վում է նա խա պես մշակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րով: Դրանց 
արդյուն քում հան ցա վո րը ե րե խայի նկատ մամբ աս տի ճա նա բար հաս տա տում է իշ խա նու թյուն 
և վե րահս կո ղու թյուն7: 

Նախ հան ցա վորն առ ցանց հար թա կում ծա նո թա նում է ե րե խայի հետ: Դրան որ պես կա-
նոն հա ջոր դում են ե րե խայի հետ ըն կե րա նալն ու վս տա հե լի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ձևա վո-
րե լը օ րի նակ՝ ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն նե րը նշե լու, ան ձնա կան գաղտ նիք ներ փո խա նա-
կե լու և այլ ե ղա նակ նե րով): 

Ընդ ո րում, գրու մին գի նա խա պատ րաս տա կան փու լում հան ցա վո րը կա րող է ե րե խայից 
թաքց նել իր ի րա կան ան ձը՝ կեղ ծե լով ա նու նը, տա րի քը և այլն: Գրու մին գով զբաղ վող ան ձինք 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րում հա ճախ ու նե նում են մի քա նի կեղծ օգ տա հա շիվն եր: Ի րենց ա պա գա 
զո հե րի օգ տա հա շիվն ե րը ման րա մասն ու սում ա սի րե լուց հե տո նրանց հետ սկ սում են շփվել 
զո հե րի տա րի քին, նա խա սի րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նեց ված կեղծ օգ տա հաշ վի մի-
ջո ցով: Այդ պի սի դեպ քե րում գրու մին գով զբաղ վող ան ձինք ի րենց ի րա կան դեմ քը բա ցա հայ-
տում են հե տա գա յում՝ առ ցանց շփ ման վեր ջին փու լե րում, հան դի պում ա ռա ջար կե լիս կամ 
նույ նիսկ հան դիպ ման ժա մա նակ8: 

Ե րե խային հան դի պում ա ռա ջար կե լը դրս ևոր վում է նրա նում, որ հան ցա վո րը ե րե խայի 
մոտ ա ռա ջաց նում է ի րա կան կյան քում հան դի պե լու ցան կու թյուն՝ հա մո զե լու, տար բեր խոս-
տում եր տա լու, սի րա հե տե լու, գայ թակ ղե լու և այլ ե ղա նակ նե րով: Ե րե խային ըն դա մե նը հան-
դիպ ման վե րա ցա կան ցան կու թյան մա սին հայտ նե լը չի կա րող դի տարկ վել որ պես հան դիպ-
ման ա ռա ջարկ: Ա նհ րա ժեշտ է, որ հան դիպ ման ա ռա ջար կը լի նի կոնկ րետ, բո վան դա կի հան-
դիպ ման վայրն ու ժա մա նա կը, քա նի որ մի այն այդ դեպ քում է հնա րա վոր կա տա րել գրու մին-
գի օբյեկ տիվ կող մի մյուս մա սը՝ հան դիպ մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյու նը: 

Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 160-րդ կե տում սահ ման ված է, որ հան ցանքն ա վարտ ված է հա-
մար վում մի այն այն դեպ քում, ե րբ հան դիպ ման ա ռա ջար կին հա ջոր դել են այդ պի սի հան դիպ-
մանն ու ղղ ված գործ նա կան քայ լեր: Սա պա հան ջում է կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ կա տա րո ղի կող մից հան դիպ ման վայր ժա մա նե լու փաս տը9: 

Կար ծում ե նք, որ գրու մին գը կա րող է ա վարտ ված հա մար վել ոչ մի այն հան ցա վո րի կող-

6 Տե՛ս Российское уголовное право: Курс лекций, Т. 3, Преступления против личности / под. Ред. А.И. Коробеева, 
Владивосток, 2000, էջ 345:
7 Տե´ս Wolak J., Finkelhor D., Mitchell K., Online “Predators” and Their Victims: Myths, Realities and Implications for 
Prevention and Treatment//The American psychologist, 2010, № 63, է ջեր 111-28:
8 Տե՛ս Safer internet for children and young people.//https://www.childsafenet.org վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022թ.):
9 Տե՛ս Բա ցատ րա կան զե կույ ցը //https://www.moj.am/legal/view/article/1307/ վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022թ.):
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մից հան դիպ ման վայր ժա մա նե լու պա հից, այլև այն պա հից, ե րբ հան ցա վորն ար դեն մեկ նել, 
բայց դեռ չի հա սել հան դիպ ման վայր: Այդ պի սի գոր ծո ղու թյու նը նույն պես պետք է հա մար վի 
հան դիպ մանն ու ղղ ված գործ նա կան քայլ, քա նի որ հան ցա վո րը առ ցանց հար թա կից ար դեն 
տե ղա փոխ վում է ի րա կան կյանք: Նման մո տե ցում ամ րագր ված է օ րի նակ՝ Մեծ Բրի տա-
նիայի օ րենսդ րու թյան մեջ, ո րի հա մա ձայն` գրու մինգն ա վարտ ված է հա մար վում ոչ մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ հան ցա վո րը հան դի պում է ե րե խայի հետ, այն պես էլ այն դեպ քում, ե րբ 
հան ցա վո րը ճամ փոր դում է այդ պի սի հան դիպ ման նպա տա կով10: 

 Ե թե հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը խա փան վում են ե րե խայի հետ առ ցանց շփ ման փու-
լում, և հան ցա վորն իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով չի հասց նում հան դի պում ա ռա-
ջար կել ե րե խային օ րի նակ, ե րե խան մի ա կող մա նի դա դա րեց նում է շփու մը, հան ցա վո րին 
գցում է սև ցու ցակ, կամ դեպ քը բա ցա հայտ վում է ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից), ա պա 
հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա է ո րակ ման որ պես գրու մին գի նա խա պատ րաս տու թյուն: 

Ե թե հան ցա վո րը ե րե խային ա ռա ջար կում է հան դի պում, այ սինքն՝ սկ սում է գրու մին գի 
օբյեկ տիվ կող մի ի րա կա նա ցու մը, սա կայն իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով չի հասցնում 
կա տա րել հան դիպ մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման որ-
պես գրու մին գի փորձ: 

Գ րու մին գի օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ է նաև հան ցան քի կա տար ման մի-
ջո ցը՝ տե ղե կատ վա կան կամ հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րը: Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 
159-րդ կե տում սահ ման ված է՝ Հան ցան քը կա րող է կա տար ված լի նել մի այն տե ղե կատ վա-
կան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով։ Ի րա կան շփում ե րի կամ 
ոչ է լեկտ րո նային հա ղոր դակց ման մի ջո ցով ի րա կա նաց վող գրու մին գի մյուս ձևե րը տվյալ 
դրույ թի Կոն վեն ցի այի 23-րդ հոդ վա ծի - Մ. Մ.) գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից դուրս ե ն։ Հաշ վի 
առ նե լով այդ պի սի տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման ար դյուն քում դրանք վե րահս կե լու դժ վա րու-
թյան պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող ա ռանձ նա հա տուկ վտան գը՝ բա նակ ցող կող մե րը ցան կա ցել են 
դրույ թը կենտ րո նաց նել բա ցա ռա պես ե րե խա նե րին գրու մին գի են թար կե լու ա մե նավ տան գա-
վոր ե ղա նա կի վրա, ո րն ի րա կա նաց վում է հա մա ցան ցի և բջ ջային հե ռա խոս նե րի օգ տա գործ-
ման մի ջո ցով, ո րոն ցից այժմ նույ նիսկ շատ փոքր ե րե խա ներն են ա վե լի ու ա վե լի լայ նո րեն 
օ գտ վում11: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րը (Information and Communication Technologies, ICT) բնո րոշ վում են որ պես մե թոդ նե-
րի, մի ջոց նե րի և հա մա կար գե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք նա խա տես ված են տե ղե կատ վու թյան 
տար բեր տե սակ նե րի հա վաք ման, ստեղծ ման, մշակ ման, փո խանց ման, տա րած ման, պահ-
պան ման, օգ տա գործ ման, ներ կա յաց ման և պաշտ պա նու թյան հա մար12: Գրու մին գով զբաղ-
վող ան ձինք ե րե խա նե րի հետ ա ռա վել հա ճախ ծա նո թա նում են սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, 
ծա նո թու թյուն նե րի կայ քե րում, օն լայն խա ղե րի զրու ցա րան նե րում չա տե րում) և վեբ-ֆո րում-
նե րում13: Հե տա գա յում հան ցա վո րի և ե րե խայի շփու մը կա րող է շա րու նակ վել այլ վիր տու ալ 
հար թակ նե րում է լեկտ րո նային փոստ, Viber, WhatsApp կամ այլ նմա նաբ նույթ հա վել ված-

10 Տե՛ս Մեծ Բրի տա նի այի Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծը // https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/15 վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022թ.):
11 Տե՛ս Բա ցատ րա կան զե կույ ցը //https://www.moj.am/legal/view/article/1307/ վեր ջին մուտք՝ 05.10.2022թ.):
12 Տե՛ս Орлянская Н.П., Нагоев А.В., Проблемы проектирования и внедрения информационной системы // Научный 
электронный журнал КубГАУ, № 01(9), 2014, էջ 4:
13 Տե՛ս Мазур А.А., Cоциально-криминологическое исследование Интернет-груминга//Вестник Российского универ-
ситета кооперации, 2020, № 1 39), էջ 144: 
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ներ և այլն): 
3. Գ րու մին գի սուբյեկ տը և սուբյեկ տիվ կող մը:
Գ րու մին գի սուբյեկտ կա րող է լի նել 18 տա րին լրա ցած, ֆի զի կա կան մեղ սու նակ ցան կա-

ցած ան ձ, ան կախ սե ռից: 
Ինչ վե րա բե րում է գրու մին գի սուբյեկ տիվ կող մից, ա պա Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 158-րդ 

կե տը սահ մա նում է՝ Հան ցան քի բո լոր տար րե րը պետք է կա տար ված լի նեն դի տա վո րյալ 
կեր պով: Սուբյեկ տիվ կող մից գրու մին գը դրս ևոր վում է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Քր.օր.-ի 
25-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան ցան քը հա մար վում է ու ղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ 
կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են, և այդ ա րար քը կա տա րե լը նրա նպա տակն է կամ նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջո ցը: 

Գ րու մին գի սուբյեկ տիվ կող մի առ կա յու թյան հաս տատ ման հա մար հատ կա պես կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի հան ցա վո րի կող մից ե րե խայի տա րի քի գի տակց ման փաս տը: Ե թե հան-
ցա վո րը կար ծել է, թե հան դիպ ման ա ռա ջարկ է ա նում 16 տա րին լրա ցած ան ձի, սա կայն ի րա-
կա նում ե րե խայի 16 տա րին լրա ցած չի ե ղել, ա պա գրու մին գի հան ցա կազ մը բա ցա կա յում է: 
Ի սկ հա կա ռակ ի րա վի ճա կում, ե րբ հան ցա վո րը կար ծել է, թե հան դիպ ման ա ռա ջարկ է ա նում 
16 տա րին չլ րա ցած ան ձի, սա կայն ի րա կա նում այդ ան ձի 16 տա րին լրա ցած է ե ղել, ա պա 
ա րար քը փաս տա կան սխա լի կա նոն նե րով պետք է ո րա կել որ պես գրու մին գի փորձ: 

Գ րու մին գի սուբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ է նաև նպա տա կը, ո րը հան ցա վո-
րը ձգ տում է ի րա գոր ծել ե րե խայի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես, գրու մին-
գի հան ցա կազ մի առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է հա վաս տել հան ցա վո րի մոտ հետ ևյալ 
նպա տակ նե րից ա ռն վազն մե կի առ կա յու թյու նը՝ 

1. ե րե խայի հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը, ե րե խայի նկատ մամբ սեք սու ալ բնույ թի 
այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` սե ռա կան հա րա բե րու թյան նմա նա կու մը կամ 
սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լը, 

2. ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա ստեղ ծե լը կամ ար տադ րե լը:
 Ա ռա ջին կե տում նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ գրկ վում են սեք սու ալ բնույ թի գոր-

ծո ղու թյուն ներ սե ռային հաս կա ցու թյամբ: Այն դաս վում է ոչ ի րա վա բա նա կան հաս կա ցու-
թյուն նե րի շար քին և օգ տա գործ վում է մար դա բա նու թյան, ֆի զի ո լո գի այի, մար դու ա նա տո-
միայի, սեք սո լո գի այի, դա տա կան բժշ կու թյան մեջ14: 

Ք րե ա կան ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը բնո րոշ վում 
են դրանց օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը նկա րագ րե լու մի ջո ցով: Ը նդ ո րում՝ սեք-
սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի սուբյեկ տիվ հատ կա նի շի վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված մո-
տե ցում ե րի միջև է ա կան տա րա ձայ նու թյուն ներ չկան: Բո լոր հե ղի նակ ներն էլ նշում են, որ 
սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ու ղղ ված լի նեն սե ռա կան կա րիք նե րի բա վա-
րար մա նը15: Ո րոշ հե ղի նակ ներ սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու նպա տա կից ա ռանձ նաց-
նում են սե ռա կան գրգռ ման նպա տա կը16: 

Ինչ վե րա բե րում է սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի օբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րին, 
ա պա դրանց կա պակ ցու թյամբ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ մի աս նա կան մո տե ցում 

14 Տե՛ս Безверхов А.Г., О некоторых вопросах квалификации насильственных преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности // Уголовное право, 2014, № 5, է ջեր 18-24:
15 Տե՛ս Бимбинов А.А., Актуальные проблемы уголовного законодательства о ненасильственных половых преступле-
ниях//Пробелы в российском законодательстве, 2016, № 5, էջ 66:
16 Տե՛ս Исаев Н.А., Сексуальные преступления как объект криминологии, СПб., 2007, էջ 215:
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չկա: Տար բեր աղ բյուր նե րում նշ վում են սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րին բնու թագ րա-
կան տար բեր օբյեկ տիվ հատ կա նիշ ներ, ին չի ար դյուն քում այդ հաս կա ցու թյան ծա վա լը նե-
ղաց վում կամ ը նդ լայն վում է: Մաս նա վո րա պես՝ կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նաց նել 
սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հաս կա ցու թյան սահ ման ման ե րեք մո տե ցում եր՝ նե-
ղաց ված, մի ջին և ը նդ լայն ված: 

Սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հաս կա ցու թյան նե ղաց ված սահ ման ման հա մա-
ձայն՝ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի պար տա դիր հատ կա նի շը սե ռա կան ներ թա փան-
ցում է: Ը նդ ո րում, սե ռա կան ներ թա փան ցու մը բնո րոշ վում է որ պես սե ռա կան օր գա նը կամ 
որ ևէ ա ռար կա այլ մար դու մարմ ի բնա կան խո ռոչ մտց նե լը՝ սե ռա կան բա վա րա րում ստա-
նա լու նպա տա կով17: Այդ պի սի բնո րոշ մամբ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներն ի րենց մեջ 
նե րա ռում են բնա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը18, per os և per anum ե ղա նակ նե րով 
կա տար վող սե ռա կան ակ տե րը19, ի նչ պես նաև կնոջ հեշ տոց մատ նե րի կամ տար բեր ա ռար-
կա նե րի ներ թա փանց մամբ կա տար վող սեք սու ալ գոր ծո ղու թյուն նե րը 20 և այլն: 

Հե ղի նակ նե րի ե րկ րորդ խում բը ո րո շա կի ո րեն ը նդ լայ նում է սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու-
թյուն ներ հաս կա ցու թյան ծա վալն ու դրա նում նե րա ռում նաև ա ռանց սե ռա կան ներ թա փանց-
ման կա տար վող այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք զու գորդ վում են զու գըն կեր նե րից ա ռն վազն 
մե կի սե ռա կան օր գա նի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ կամ դրա վրա ան մի ջա կան ներ գոր-
ծու թյամբ21: Այդ պի սի բնո րոշ մամբ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներն ի րենց մեջ նե րա ռում 
են սե ռա կան հա րա բե րու թյան այն պի սի փոխ նակ ձևեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ coitus inter mammas, 
coitus intra22, ի նչ պես նաև սե ռա կան օր գան նե րի գրգ ռու մը լեզ վով, մատ նե րով, մարմ ի այլ 
մա սե րով կամ ա ռար կա նե րով, սա կայն ա ռանց ներ թա փանց ման23 և այլն: 

Սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հաս կա ցու թյան ը նդ լայն ված սահ ման ման հա մա-
ձայն՝ դրանց պար տա դիր օբյեկ տիվ հատ կա նիշ է ոչ թե սե ռա կան ներ թա փան ցու մը կամ սե-
ռա կան օր գա նի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը, այլ՝ առ հա սա րակ զու գըն կեր նե րի ֆի զի կա-
կան կոն տակ տը24: Այդ պի սի բնո րոշ մամբ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռում են 
պե տին գը25, մա տի կամ որ ևէ ա ռար կայի ներ թա փան ցու մը հե տանց քի մեջ26, սա դիս տա կան և 

17 Տե՛ս Изотов Н.Н., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г., Уголовная ответственность за насильственные действия 
сексуального характера. - Ставрополь: 2000, էջ 46:
18 Տղա մար դու և կնոջ միջև ֆի զի ո լո գի ա կան սե ռա կան ա կտ, ո րն իր կա նաց վում է տղա մար դու առ նան դա մը կնոջ 
հեշ տոց մտց նե լու մի ջո ցով: Տե՛ս Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р., Основы сексологии, М., 1998, էջ 692: 
19 Տղա մար դու առ նան դա մը բե րա նը կամ հե տանց քը մտց նե լով կա տար վող սե ռա կան ակ տե րը: Տե՛ս Комментарий 
к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред., С.И. Никулина, изд. 
3-е. М., 2002, էջ 418:
20 Տե՛ս Котельникова Е.А., Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность: 
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2007, է ջեր 8-9:
21 Տե՛ս Старович З., Судебная сексология / Пер. с польск. - М.: Юридическая литература., 1991, էջ 182:
22 Coitus inter mammas նար վա սա դա տա)՝ սեք սո ւալ կոն տակ տի ձև, ո րն ի րա կա նաց վում է տղա մար դու առ նան-
դա մը կնոջ կաթ նա գեղ ձե րի միջև մտց նե լով, coitus intra վիկ խա րի տա)՝ սեք սո ւալ կոն տակ տի ձև, ո րն ի րա կա-
նաց վում է տղա մար դու առ նան դա մը փակ կոն քե րի միջև մտց նե լով: Տե՛ս Бимбинов А.А., նշվ. ա շխ., էջ 64:
23 Տե՛ս Цэнгэл С.Д., Квалификация насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ): Дис. .канд. 
юрид. наук. СПб., 2004, է ջեր 36-37:
24 Տե՛ս Исаев Н.А., նշվ. ա շխ., էջ 215:
25 Պետինգը սեռական պահանջմունքի բավարարում է էրոգեն գոտիների պտուկ, ականջի բլթակ, հետանցք և 
այլն) գրգռման միջոցով, առանց սեռական օրգանների անմիջական կոնտակտի: Տե՛ս Дерягин Г.Б., Сексуальное 
поведение и насилие: Монография. - М.: МЕДпресс-информ, 2007, էջեր 8-9, Билич Г.Л., Зигалова Е.Ю., Справочник 
по андрологии и сексологии - 4-е изд., перераб. — М.: Практическая медицина, 2018, էջ 153:
26 Տե՛ս Утямишев А.Б., Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, не связан-
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մա զո խիս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը27, ֆրոտ տա ժը28 և այլն: 
Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, օ րենս դի րը քր.օր.-ու մ սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի 

շրջա նա կի մեջ նե րա ռել է ոչ մի այն սե ռա կան հա րա բե րու թյունն ու սեք սու ալ բնույ թի այլ գոր-
ծո ղու թյուն նե րը, այլև սե ռա կան հա րա բե րու թյան նմա նա կու մը և սե ռա կան կա րիք նե րը բա-
վա րա րե լը: Սե ռա կան հա րա բե րու թյան նմա նակ ման դեպ քում բա ցա կա յում է տու ժած ան ձի 
մարմ ի մեջ սե ռա կան ներ թա փան ցու մը29, ի սկ սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լը չի կապ-
վում բա ցա ռա պես սե ռա կան օր գան նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան հետ: Ել նե լով վե-
րոգրյա լից՝ կար ծում ե նք, որ քր.օր.-ի 27-րդ գլ խով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը 
ո րա կե լիս ան հրա ժեշտ է հիմք ըն դու նել սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ հաս կա ցու թյան 
սահ ման ման եր րորդ՝ ը նդ լայն ված տար բե րա կը: 

Մաս նա վո րա պես, ըն դու նե լի ե նք հա մա րում սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևյալ 
բնո րո շու մը՝ եր կու կամ ա վե լի մարդ կանց միջև ի րա կա նաց վող վար քագ ծի կոն տակ տային 
ձևեր, ո րոնք ու ղղ ված են սե ռա կան գրգռ մա նը կամ սե ռա կան կա րիք նե րի բա վա րար մա նը30: 

Միև նույն ժա մա նակ պետք է փաս տել, որ մար դու սե ռա կան ցան կու թյան բա վա րար ման 
ե ղա նակ նե րը բազ մա թիվ են, և կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան սեք սու ալ բնույ թի ո րո շու մը եր բեմ 
կա րող է պա հան ջել հա տուկ գի տե լիք նե րի առ կա յու թյուն: Ել նե լով դրա նից՝ կար ծում ե նք, որ 
ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի հա մար ա կն հայտ կամ հս տակ չէ ան ձի կող մից կա-
տար ված այս կամ այն գոր ծո ղու թյան սեք սու ալ բնույ թը, կամ դա վի ճար կում է պաշտ պա նու-
թյան կող մը, ա պա հարցն ան հրա ժեշտ է պար զել դա տաբժշ կա կան-դա տա սեք սո լո գի ա կան 
հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով: 

Ինչ վե րա բե րում է գրու մին գի մյուս նպա տա կին՝ ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա ստեղ ծե լուն 
կամ ար տադ րե լուն, ա պա այն հան դես է գա լիս որ պես քր.օր.-ի 300-րդ հոդ վա ծի  Պոռն-
կագ րա կան նյու թեր կամ ա ռար կա ներ պատ րաս տե լը, տա րա ծե լը կամ պահ պա նե լը) 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան ա ռան ձին դրս ևո րում: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
տր ված է ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի այի հաս կա ցու թյու նը՝ …) ցան կա ցած նյութ, որ տեղ ե րե-
խան պատ կեր ված է բա ցա հայտ սեք սու ալ բնույ թի ի րա կան կամ նմա նակ ված գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լիս կամ սե ռա կան շար ժա ռի թով ե րե խայի սե ռա կան օր գա նը ցու ցադ րե լիս: 

 Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 143-րդ կե տը սահ մա նում է, որ « բա ցա հայտ սե ռա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ» ար տա հայ տու թյու նը նե րա ռում է հետ ևյալ ի րա կան կամ նմա նակ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը՝ 

ա) նույն սե ռի կամ հա կա ռակ սե ռի ե րե խա նե րի միջև կամ չա փա հա սի և ե րե խայի միջև 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ, այդ թվում՝ սե ռա կան օր գան-սե ռա կան օր գան, օ րալ-սե ռա-
կան օր գան, ա նալ-սե ռա կան օր գան կամ օ րալ-ա նալ ճա նա պար հով, 

բ) ա նաս նապղ ծու թյուն, 
գ) մաս տուր բա ցի ա, 

ные с изнасилованием. Автореф. канд. дисс., Хабаровск, 2001, էջեր 4-5:
27 Տե՛ս Утямишев А.Б., Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, не 
связанные с изнасилованием. Автореф. канд. дисс., Хабаровск, 2001, էջեր 4-5:
28 Ֆրոտտաժը սեռական բավարարման նպատակով սեռական օրգանը մեկ այլ մարդու մարմին հպելն է հագուստի 
վրայից: Տե՛ս Романов В.Г., Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук, - М., 2013, էջ 7:
29 Տե՛ս Գաբուզյան Ա., Մարգարյան Ա., Սիմոնյան Տ., ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքում տեղ գտած հայեցակարգային 
մոտեցումերի և նոր ինստիտուտների մեկնաբանման ուղեցույց, 2022 թ., Էջ 293// https://rm.coe.int/new-criminal-
code-guideline-arm/1680a72c57:
30 Տե՛ս Исаев Н.А., նշվ. աշխ., էջ 215:
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դ) սա դիս տա կան կամ մա զո խիս տա կան բռ նու թյուն սե ռա կան հա մա տեքս տում, 
ե) սե ռա կան օր գան նե րի կամ ե րե խայի ցայլ քի շր ջա նի ա նա ռա կա բա րո ցու ցադ րում31:
4. Գ րու մին գի հան ցա կազ մի նե գա տիվ հատ կա նիշ նե րը: 
Նե գա տիվ են կոչ վում հան ցա կազ մի այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք մատ նան շում են տվյալ 

հան ցա վոր ա րար քի այս կամ այն ո րակ նե րի և հատ կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը32:
Քր.օր.-ի 202-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի նե գա տիվ հատ կա նիշ նե րը դրս-

ևոր վում են նրա նում, որ հան ցա վո րի ա րար քում պետք է բա ցա կայեն հետ ևյալ հան ցանք նե րի 
հատ կա նիշ նե րը՝ 

1) Ե րե խայի կամ ա նօգ նա կան վի ճա կում գտն վո ղի թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու մը 
189-րդ հոդ ված),

2)  Սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը 198-րդ հոդ ված),
3)  Սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րին հար կադ րե լը 199-րդ հոդ ված),
4)  Սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը 16 տա րին չլ րա ցած ան ձի նկատ մամբ 

200-րդ հոդ ված), 
5) Ա նա ռա կա բա րո ա րարք կա տա րե լը 201-րդ հոդ ված): 
Ե թե հան ցա վո րի ա րար քը գրու մին գի հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րից բա ցի՝ պա րու նա-

կում է նաև վե րոն շյալ հան ցանք նե րից ա ռն վազն մե կի հատ կա նիշ նե րը, ա պա ա րարքն այլևս 
չի կա րող ո րակ վել քր.օր.-ի 202-րդ հոդ վա ծով: Այդ դեպ քում հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա 
է ո րակ ման քր.օր.-ի 189-րդ կամ 198-201-րդ հոդ ված նե րից մե կով կամ մի քա նի սով: Օ րի-
նակ, ե թե հան ցա վո րը տե ղե կատ վա կան կամ հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ-
մամբ ե րե խային ա ռա ջար կում է հան դի պում, բայց միև նույն ժա մա նակ նրան ու ղար կում է 
պոռնկագ րա կան տե սա նյութ, ա պա հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո րա կել մի այն 
որ պես տե ղե կատ վա կան կամ հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներն օգ տա գոր ծե լով ա նա ռա-
կա բա րո ա րարք կա տա րե լը քր.օր.-ի 201-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կետ): 

Առ հա սա րակ, հան ցա վո րի և ե րե խայի միջև առ ցանց շփ ման նա մա կագ րու թյան, զրույց-
նե րի, ու ղարկ վող լու սան կար նե րի, տե սա նյութ նե րի և ձայ նային հա ղոր դագ րու թյուն նե րի) բո-
վան դա կու թյան պար զու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի գրու մին գի և ա նա ռա կա բա րո ա րարք 
կա տա րե լու հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման հա մար: Այս պես, քր.օր.-ի 201-րդ հոդ վա ծով 
որ պես ա նա ռա կա բա րո ա րարք կա տա րե լու ա ռան ձին դրս ևո րում նա խա տես ված է նաև 16 
տա րին չլ րա ցած ան ձի հետ սեք սու ալ բնույ թի զրույ ցը: Հետ ևա բար, գրու մին գի հան ցա կազմ 
առ կա կլի նի այն դեպ քում, ե րբ հան ցա վո րի և ե րե խայի առ ցանց շփու մը չի վե րա ճել սեք սու ալ 
զրույ ցի, այլ ար տա հայտ վել է, օ րի նակ, ռո ման տիկ խո սակ ցու թյուն նե րով, սի րո խոս տո վա նու-
թյուն նե րով և այլն: 

Գ րու մին գի հան ցա կազ մի նե գա տիվ հատ կա նիշ նե րի կա պակ ցու թյամբ ցան կա նում ե նք 
նշել նաև հետ ևյա լը: Մեր կար ծի քով՝ քր.օր.-ի 189-րդ կամ 198-201-րդ հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված հան ցանք նե րի հատ կա նիշ նե րը պետք է բա ցա կայեն ոչ մի այն ե րե խայի հետ առ-
ցանց շփ ման ժա մա նակ հան ցա վո րի կող մից կա տար վող ա րարք նե րում, այլև դրա նից հե տո՝ 
ե րե խայի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ կա տար վող ա րարք նե րում: 

Ե թե գրու մին գին հա ջոր դել է ե րե խայի հետ ի րա կան հան դի պու մը, և դրա ըն թաց քում 
հան ցա վո րը ե րե խայի նկատ մամբ կա տա րել է քր.օր.-ի 189-րդ կամ 198-201-րդ հոդ ված նե-
րով նա խա տես ված հան ցանք նե րից մե կը կամ մի քա նի սը, ա պա հան ցա վո րի ա րարքն այլև 

31 Տե՛ս Բացատրական զեկույցը //https://www.moj.am/legal/view/article/1307/ վերջին մուտք՝ 05.10.2022 թ.):
32 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 
2006., էջ 104:
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պետք չէ ա ռան ձին ո րա կել որ պես գրու մինգ: Մեր այս պն դու մը հիմ ա վոր վում է հետ ևյալ 
փաս տարկ նե րով: 

Ա ռա ջին՝ քր.օր.-ի 189-րդ կամ 198-201-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա վոր 
ա րարք նե րի մի մա սը օ րի նակ, սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րը) օբյեկ տի վո րեն հնա րա-
վոր չէ կա տա րել առ ցանց շփ ման ժա մա նակ, հետ ևա բար, ե թե գրու մին գի նե գա տիվ հատ կա-
նիշ նե րը վե րա բե րե ին մի այն առ ցանց շփ ման ժա մա նա կա հատ վա ծին, ա պա քր.օր.-ի 202-րդ 
հոդ վա ծում ա նի մաստ կլի ներ նշել, օ րի նակ, 198-րդ և 200-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
հան ցանք նե րի հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Երկ րորդ, ե թե գրու մին գից հե տո հան ցա վորն ի րա կան կյան քում հան դի պել է ե րե խային և 
նրա նկատ մամբ կա տա րել է, օ րի նակ, սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն, ա պա կա րե լի է 
պն դել, որ գրու մին գը վե րա ճել է ա վե լի ծանր հան ցա գոր ծու թյան, ու ս տի են թա կա չէ ա ռան ձին 
ո րակ ման: 

Annotation. The article presents the criminal-legal characteristics and qualification features of offering sexual 
intercourse or other acts of a sexual nature or a manufacture or production of child pornography to a person under the 
age of sixteen (grooming).

Based on the study of the specialized literature related to the topic and the analysis of the legal regulations provided 
by the new Criminal Code of the Republic of Armenia, the author presents the scientific and practical commentaries on 
the objective and subjective features of the offence of grooming. The article also presents the author’s positions on the 
criteria for distinguishing grooming from related offences and other features of qualification.

Аннотация. В статье представлены уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации предло-
жения полового сношения или иных действий сексуального характера или изготовления или производства детской 
порнографии лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста (груминга).

На основе изучения специальной литературы по теме и анализа правовых норм, предусмотренных новым 
Уголовным кодексом Республики Армения, автор статьи представляет научно-практический комментарий объек-
тивных и субъективных признаков состава груминга. Также в статье представлены позиции автора о критери-
ях разграничения груминга от смежных составов преступлений и других особенностей квалификации груминга. 

 Բա նա լի բա ռեր – գրու մինգ, կի բեր հան ցա գոր ծու թյուն, սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն, տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներ, սեք սու ալ բնույ թի գոր ծո ղու թյուն ներ, պոռն կագ րա կան նյու թեր: 

Keywords: grooming, cybercrime, sexual integrity, information and communication technologies, acts of a sexual 
nature, pornographic materials.

Ключевые слова: груминг, киберпреступление, половая неприкосновенность, информационные и коммуни-
кационные технологии, действия сексуального характера, порнографические материалы.

 Մար կո սյան Մ. - ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի-
րի պե տի ա ռա ջին տե ղա կալ, էլ. հաս ցե՝ misakmmm100@gmail.com: 

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 10.10.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 10.10.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ու սում ա մե թո դա կան և զար գաց ման վար չու թյան պետ, ի րա վա բա նա կան գի տու-
թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Ա. Մնա ցա կա նյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 09.01.2023 թ.:
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ԳԵ ՎՈՐԳ ԻՍ ՐԱՅԵԼՅԱՆ 
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, 

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս

GEVORG ISRAYELYAN
Candidate of Law, Associate Professor,

Lecturer at the Law Department at Eurasia International University    

ГЕВОРГ ИСРАЕЛЯН  
кандидат юридических наук, доцент,

преподаватель Международного университета Евразия

 ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԴԱ ՏԱ ՎՈ ՐԻ, ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶԻ, ՔՆ ՆԻ ՉԻ, 
ՔՆՆ ՉԱ ԿԱՆ ՄԱՐՄ ՆԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ, ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄ ՆԻ, 
ՓԱՍ ՏԱ ԲԱ ՆԻ, ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՑ ՉԻ, ՓՈՐ ՁԱ ԳԵ ՏԻ ԿԱՄ ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ 

ԿԱ ՏԱ ՐՈ ՂԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻ ՔԻ, ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՄԱ ՍԻՆ 
ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԵ ԼՈՒ, ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ԳՈՒՅ ՔԸ 

Ո ՉՆ ՉԱՑ ՆԵ ԼՈՒ, ԿԱՄ ՎՆԱ ՍԵ ԼՈՒ, ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐ ԾԱԴ ՐԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ՝ Ը ՍՏ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ ՆՈՐ Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔԻ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ

RESPONSIBILITY FOR THE THREAT TO THE JUDGE, PROSECUTOR, 
INVESTIGATOR, HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY, INQUIRY, 

LAWYER, REPRESENTATIVE, EXPERT OR FORCED EXECUTOR OR THE 
PUBLICATION OF INFORMATION ABOUT THEM OR THE DESTRUCTION 

OR DAMAGE OF THEIR PROPERTY OR THE USE OF VIOLENCE IN 
ACCORDANCE WITH THE NEW CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF 

ARMENIA

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УГРОЗУ В ОТНОШЕНИИ СУДЬИ, 
ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

ОРГАНА, ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, АДВОКАТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 
ЭКСПЕРТА ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ЛИБО 
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ПУБЛИКАЦИЮ О НИХ СВЕДЕНИЙ ЛИБО УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИХ ИМУЩЕСТВА ЛИБО ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ 

СОГЛАСНО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ

 Նե րա ծու թյուն
2022 թվա կա նի հու լի սի 1-ից գոր ծո ղու թյան մեջ է դր վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

քրե ա կան նոր օ րենս գիր քը (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք), ո րում, նոր հան ցա կազ մե րից զատ, տեղ 
են գտել նաև նախ կին քրե ա կան օ րենսդ րու թյա նը ծա նոթ հան ցա կազ մեր: Այդ հան ցա կազ մե-
րի ո րոշ մա սը ձևա կերպ ված են նո րո վի: 

Գործ նա կա նում եր բեմ դա տա վո րի, դա տա խա զի, քն նի չի, քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա-
րի, հե տաքն նու թյան մարմ ի, փաս տա բա նի, ներ կա յա ցուց չի, փոր ձա գե տի կամ հար կա դիր 
կա տա րո ղի նկատ մամբ գոր ծադր վում է սպառ նա լիք, նրանց մա սին տե ղե կու թյուն է հրա պա-
րակ վում, ո չն չաց վում կամ վնաս վում է նրանց գույ քը, կամ նրանց նկատ մամբ բռ նու թյուն է 
գոր ծադր վում: Թվարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե-
սում Օ րենս գր քի 409-րդ հոդ վա ծը: Ի հար կե, նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը նո րույթ չեն, դրանց 
հա մար տար բեր հոդ ված նե րով պա տաս խա նատ վու թյուն էր սահ ման ված նաև նախ կին քրեա-
կան օ րեն քում: Սա կայն Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծում քն նարկ վող հան ցան քի ա ռան ձին 
հատ կա նիշ ներ կար գա վոր ված են նո րո վի, ա ռա վել ման րա մասն, ու ս տի ան հրա ժեշ տու թյուն 
է ա ռա ջա ցել մեկ նա բա նել այդ կար գա վո րում ե րը: Այս հան գա ման քով 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 վե րը նշ ված հան ցան քի 
քրե աի րա վա կան նկա րա գի րը և մեկ նա  բա նու մը՝ ը ստ Օ րենսգր քի կար գա վո րում  ե 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 ա կան հե տա զո տու թյուն 
Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում դա տա-

վո րի, դա տա խա զի, քն նի չի, քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա րի, հե տա քն նու  թյան մարմ ի, փաս-
տա բա նի, ներ կա յա ցուց չի, փոր ձա գե տի կամ հար կա դիր կա տա րո ղի, կամ նշ ված ան ձանց 
մեր ձա վոր ազ գա կա նի, կամ մեր ձա վո րի, կամ նշ ված ան ձանց դաս տի ա րա կու թյան, խնամ քի 
կամ հս կո ղու թյան տակ գտն վո ղի մա սին ա րա տա վո րող, կամ նշ ված ան ձանց ի րա վունք նե-
րին ու օ րի նա կան շա հե րին այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու, կամ նրանց 
նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու, կամ վնա սե լու սպառ նա լի քը՝ կապ-
ված նշ ված ան ձանց օ րի նա կան ծա ռա յո ղա  կան կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան, կամ 
բա ցա ռա պես դա տա վոր, դա տա խազ, քն նիչ, քնն չա կան մարմ ի ղե կա վար, հե տաքն նու թյան 
մար մին, փաս տա բան, ներ կա յա ցու ցիչ, փոր ձա գետ կամ հար կա դիր կա տա րող կամ նշ ված 
ան ձանց մեր ձա վոր ազ գա կան, կամ մեր ձա վոր կամ նշ ված ան ձանց դաս տի ա րա կու թյան, 
խնամ քի կամ հս կո ղու թյան տակ գտն վող լի նե լու հան գա ման քի հետ: 

Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս  պո զի ցի այի ձևա կեր պու մից բխում է, որ 
քննարկ վող հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժող կա րող են լի նել դա տա վո րը, դա տա  խա զը, քն նի չը, 
քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա րը, հե տաքն նու  թյան մար մի նը, փաս տա   բա նը, ներ կա յա ցու ցի չը, 
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փոր   ձա գե տը կամ հար կա դիր կա տա րո ղը կամ նշ ված ան ձանց մեր ձա վոր ազ գա կա նը կամ 
մեր ձա վո րը կամ դաս տի ա րա կու թյան, խնամ քի կամ հս կո ղու թյան տակ գտն վող ան ձը:

« Մեր ձա վոր ազ գա կան» և « մեր ձա վոր» հաս կա ցու թյուն նե րը բա ցա հայտ վում են Օ րենսգրքի 
3-րդ հոդ վա ծում: Մաս նա վո րա պես, նշ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սի 18-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մեր-
ձա վոր ազ գա կա նը, ան կախ հա մա տեղ բնա կու թյան հան գա ման քից, ա մու սինն է, նախ կին 
ա մու սի նը, ծնո ղը, այդ թվում՝ խորթ ծնո ղը, որ դեգ րող ծնո ղը, խնա մա տար ծնո ղը, ե րե խան 
(այդ թվում՝ որ դե գր ված, խորթ, հո գե զա վակ), եղ բայ րը, քույ րը (այդ թվում՝ խորթ), պա պը, 
տա տը, թո ռը, որ դեգ րող ծնո ղի կամ խնա մա տար ծնո ղի ա մու սի նը, կամ նախ կին ա մու սի նը, 
ա մուս նու կամ նախ կին ա մուս նու ծնո ղը, ի նչ պես նաև ա մուս նու կամ նախ կին ա մուս նու ծնո ղի 
հա մար՝ փե սան կամ հար սը: Ը նդ ո րում, ա մու սին կամ նախ կին ա մու սին է հա մար վում նաև 
փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող կամ գտն ված ան ձը: 

Ըստ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 19-րդ կե տի՝ մեր ձա վոր է հա մար վում յու րա քան չյուր ոք, 
ո րի կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, շա   հե րը կամ բա րե կե ցու թյու նը կար ևոր են ան ձի հա մար` պայ  -
մա նա վոր ված այդ ան ձի հետ ու նե ցած ան ձնա կան հա րա   բե րու  թյուն նե րով:

 Հոդ ված 490-ու մ նշ ված ան ձանց դաս տի ա րա կու թյան, խնամ քի կամ հս կո ղու թյան տակ 
գտն վող ան ձ կա րող է հան դի սա նալ, օ րի նակ՝ հար ևա նի որ դին, հո գե զա վա կը (սա նի կը), ու մ 
տվյալ պա հին խնա մում է ան ձը կամ ով գտն վում է նրա հս կո ղու թյան ներ քո, և այլք:

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյունն օբյեկ տիվ կող մից բնու թագր վում է գոր ծո ղու թյամբ, 
այն է՝ նշ ված ան ձանց ա րա տա վո րող կամ նրանց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին 
այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու կամ նրանց նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր-
ծադրե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու կամ վնա սե լու սպառ նա լի քով:

Ս պառ նա լի քը վե րը թվարկ ված ան ձանց ա րա տա վո րող կամ նրանց ի րա վունք նե րին ու 
օ րի նա կան շա հե րին այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու, կամ նրանց նկատ -
մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու կամ վնա սե լու՝ բա նա վոր կամ գրա վոր 
ձևով ար տա հայտ ված մտա դրու թյունն է: Այն կա րող է տր վել ի նչ պես հրա պա րա կայ նո րեն, 
այն պես էլ եր րորդ ան ձանց բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում՝ ան ձամբ կամ միջ նոր դի օգ նու-
թյամբ, իր կամ ու րի շի, ո րո շա կի խմ բի ա նու նից: 

Այս պի սով, քն նարկ վող հան ցա կազ մը ձևա վո րում են սպառ   նա լի քի հետ ևյալ տե սակ նե րը.
1. Վե րը թվարկ ված ան ձանց ա րա տա վո րող կամ նրանց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա  կան 

շա հե րին այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու սպառ նա լի քը: Մեր կար ծի-
քով, որ պես այդ պի սին կա րող է հան դես գալ այդ ան ձանց բա րո յա կա նու թյան և ի րա վուն քի 
տե սա կե տից բա ցա սա բար բնու թա գրող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու սպառ նա լի քը: Նշ ված 
տե ղե կու թյու նը կա րող է հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը կամ հան դի սա նալ զր պար-
տու թյուն: 

2. Նշ ված ան ձանց նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քը: Օ րենսգր քի 
դրույթ նե րի տե սան կյու նից՝ որ պես այդ պի սին հաս կաց վում է այլ մար   դու նկատ  մամբ, նրա 
կամ քին հա կա ռակ կամ կամքն ան տե սե լով, դի տա վոր յալ ֆի զի կա կան ներ գոր ծու թյուն գոր-
ծադ րե լու կամ այդ ե ղա նա կով նրան ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռե լու սպառ նա լի քը:

3. Նշ ված ան ձանց գույ քը ո չն չաց նե լու կամ վնա սե լու սպառ նա լի քը: Տվյալ պա րա գա-
յում խոս քը գույ  քը լրիվ կամ մաս նա կի ան պի տան վի ճա կի հասց նե լու սպառ նա լի քի մա սին է: 

Այն սպառ նա լի քը, ո րի մա սին վե րը թվարկ ված ան ձինք տե ղյակ չեն ե ղել (ար տա հայտ վե-
լով այ լոց ներ կա յու թյամբ՝ ան ձը նպա տակ չու նի նրանց որ ևէ ձևով այդ սպառ նա լի քի մա սին 
տե ղե կաց նե լու), կա րող է հա մար վել զուտ դի տա վո րու թյան բա ցա հայ տում, ին չը քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն չի ա ռա ջաց նում: 
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Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ սպառ նա լի քը պետք է կապ ված լի նի նշ ված ան ձանց 
օ րի նա կան ծա ռայո ղա կան կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան կամ բա ցա ռա պես դա -
տա վոր, դա տա խազ, քն նիչ, քնն չա կան մարմ ի ղե կա վար, հե տաքն նու թյան մար   մին, փաս-
տա բան, ներ կա յա ցու ցիչ, փոր ձա գետ կամ հար կա դիր կա տա րող կամ նշ ված ան ձանց մեր-
ձա վոր ազ գա կան կամ մեր ձա վոր կամ նշ ված ան ձանց դաս տի ա րա կու թյան, խնամ քի կամ 
հս կո ղու թյան տակ գտն վող լի նե լու հան գա ման քի հետ:

 Ծա ռայո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը ո րո շա կի ո լոր տում (օ րի նակ՝ հար կա դիր կա տար ման) 
ծա ռա յու թյան հետ կապ ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում է, ի սկ մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի ի րա կա նա ցու մը պա հան-
ջում է հա տուկ գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ (օ րի նակ՝ դա տա վո րի գոր ծու-
նե ու թյու նը): Ը նդ ո րում, թե՛ ծա ռայո ղա կան և թե՛ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը պետք 
է լի նեն օ րի նա կան՝ հեն վեն օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ան ձինք զբա ղեց նեն հա մա պա-
տաս խան պաշ տոն: 

Ի տար բե րու թյուն սպառ նա լի քի այլ դեպ քե րի (ի նչ պես, օ րի  նակ՝ Օ րենսգր քի հոդ ված 
308-ով նա խա տես ված ա հա բեկ  չու թյան պա րա գա յում` պայ թյու նի, հր կիզ ման կամ այլ հան-
րա վտանգ ա րարք կա տա րե լու ի րա կան սպառ նա լի քը), քն նարկ վող հան ցա կազ մի ի մաս տով 
սպառ նա լի քի ի րա կան լի նե լը պար տա դիր չէ, բա վա կան է հա վաս տել մի այն սպառ նա լու փաս-
տը: Վե րը թվարկ ված ան ձանց նկատ մամբ ցան կա ցած սպառ նա լիք ան թույ լատ րե լի է, քան զի 
դա հե  ղի նա կազր կում է իշ խա նու թյու նը, սպառ նում ար դա րա դա տու թյան պատշաճ ի րա կա-
նաց մա նը:

Քն նարկ վող հան ցան քը նա խա տես ված է ձևա կան հան ցա կազ մով՝ ա վարտ ված է հա-
մար վում, բա նա վոր սպառ նա լի քի դեպ քում՝ այն տա լու, ի սկ գրա վո րի դեպ քում՝ տու ժո ղի կող-
մից ստա նա լու պա հից: 

Ինչ վե րա բե րում է հան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րին, ա պա նշենք, որ, ել նե լով 
Օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից, Հոդ ված 490-ով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտն ը նդ հա նուր է՝ 16 տա րին լրա ցած ցան կա ցած մեղ սու նակ ֆի-
զի կա կան ան ձ1, ի սկ սուբյեկ տիվ կող մից ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել ի նչ պես ու ղ ղա կի, այն-
պես էլ ան ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ: 

Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա  տես ված ան ձանց մա սին ա րա տա վո րող կամ նշ ված ան ձանց 
ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն հրա պա րա կե լու 
կամ նշ ված ան ձանց գույ քը ո չն չաց նե լու կամ վնա սե լու հա մար՝ կապ ված նրանց օ րի նա կան 
ծա ռայո ղա կան կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հետ: 

Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ան ձանց նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու հա մար՝ 
կապ ված նրանց օ րի նա կան ծա ռայո ղա կան կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու  թյան հետ: 
Օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տում բռ նու թյու նը, ի նչ պես վե րը նշ վեց, բնո-

1 Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձին՝ նախ, Օրենսգրքի դրույթների տեսանկյունից այն, ոչ թե 
հանցագործության, այլ քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ է: Ապա, Օրենսգրքով իրավաբանական 
անձը ենթակա է պատասխանատվության սկզբունքորեն բոլոր հանցագործոթյունների համար: Օրենքում 
չկա հանցագործությունների թվարկում, որոնց համար կարող է իրավաբանական անձը ենթարկվել 
պատասխանատվության: Տե՛ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքում տեղ գտած հայեցակարգային մոտեցումերի և նոր 
ինստիտուտների մեկնաբանման ուղեցույց /Ա. Գաբուզյան և այլք: ԵԽ, Երևան, 2022, էջ 216
//https://rm.coe.int/new-criminal-code-guideline-arm/1680a72c57 (վերջին մուտք՝ 20.07.2022թ.):
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րոշ վում է որ պես այլ մար դու նկատ մամբ նրա կամ քին հա կա ռակ կամ կամքն ան տե սե լով, 
դի տա վո րյալ ֆի զի կա կան ներ գոր ծու թյուն գոր ծադ րե լը կամ այդ ե ղա նա կով նրան ֆի զի կա-
կան վնաս պատ ճա ռե լը: Քա նի որ տվյալ դեպ քում խոս քը ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռե լու 
մա սին է, ու ս տի ա ռա ջա նում է դրան ի րա վա բա նա կան գնա հա տա կան տա լու հարց: Ա ռող  ջու-
թյա նը թեթև և մի ջին ծան րու թյան վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում ա րար քը ո րակ վում է 490-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սով: Ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում ո րակ ման հար ցը 
կքննարկ վի ստորև: 

Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում նույն 
հոդ վա ծի 1-ին կամ 2-րդ կամ 3-րդ մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է ՝

1)  մի խումբ ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ կամ 
2) 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: 
Օ րենսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝   հան ցան քը հա մար վում է մի խումբ 

ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ կա տար ված, ե թե հան ցա գոր ծու թյա նը 
մաս նակ ցել են այն պի սի հա մա կա տա րող ներ, ո րոնք նախ քան հան ցան քը սկ սե լը պայ մա նա-
վոր վել են հան ցան քը հա մա տեղ կա տա րե լու մա սին:

 Հան ցանքն 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 կա տա րե լը, 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 ռա յո  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: 

Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում նույն 
հոդ վա ծի 1-ին կամ 2-րդ կամ 3-րդ կամ 4-րդ մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մա ր, ո րը կա-
տար վել է ՝

1) հան ցա վոր կազ մա կեր պու թյան կող մից,
2) զեն քի կամ մարմ ա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու հա մար նա խա պես պատ րաստ ված 

կամ հար մա րեց ված ա ռար կայի կամ մի ջո ցի գոր ծադր մամբ կամ
3) մար դու ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լով: 
Օ րենսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան ցան քը հա մար վում է հան ցա վոր 

կազ մա կեր պու թյան կող մից կա տար ված, ե թե կա տար վել է մեկ կամ մի քա նի հան ցանք ներ 
կա տա րե լու հա մար ստեղծ ված ե րեք կամ ա վե լի ան ձից բաղ կա ցած կա յուն խմ բի կամ խմ բե րի 
մի ա վոր ման կող մից: Հան ցան քը հա մար վում է հան ցա վոր կազ մա  կեր պու թյան կող մից կա-
տար ված նաև այն դեպ քում, ե րբ դա ստեղ ծած կամ ղե կա վա րող ան ձի դի տա վո րու թյան մեջ 
ը նդ գրկ ված հան ցանքն ան մի ջա կա նո րեն կա տա րել է խմ բի թե կուզ մեկ ան դա մը կամ խմ բի 
ա ռա ջադ րան քով` դրա ան դամ չհան դի  սա ցող ան ձը:

« Զեն քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 1-ին հոդ   վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
կե տի հա մա ձայն՝ զեն քը ի րենց կա  ռուց ված քով կեն դա նի կամ այլ նշա նա կետ խո ցե լու կամ 
ազ դան շան ար ձա կե լու հա մար նա խա տես ված սար քե րը և ա  ռար կա ներն են: Տվ յալ պա րա-
գա յում զենք պետք է հա մա րել հրա զե նը (վա ռո դի կամ այլ լից քի է ներ գի ա յի հաշ վին` նպա-
տա կաուղղ ված շար ժում ստա ցած գն դա կի մի ջո ցով տա րա ծութ յան վրա գտն վող նշա նա կե տի 
մե խա նի կա կան խոց ման հա մար նա խա տես ված զենք, ո րի հիմ  ա կան բաղ կա ցու ցիչ մա սերն 
են` փո ղը, փա կա ղա կը, թմ բու կը, ի րա նը, փո ղի պահ պա նա կը, սա ռը զեն քը՝ մար դու մկա նա-
յին ու ժի օգ նութ յամբ, օբ յեկ տի հետ ան մի ջա կան շփ ման ժա մա նակ այն խո ցե լու հա մար նա-
խա տես ված զեն քը), ի նչ պես նաև օ րեն քով նա խա  տես  ված այլ զի նա տե սակ նե րը: 
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Ա րար քի ո րակ ման հա մար զեն քի գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան կամ ի նք նա շեն լի նե լու 
հան գա ման քը նշա նա կու թյուն չու նի: Նշա նա կու թյուն չու նի նաև զեն քի կր ման օ րի նա  կա նու-
թյու նը, այն տար բե րու թյամբ, որ ա պօ րի նի կրե լու պա րա գա յում առ կա կլի նի հան    ցա գոր ծու-
թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն (կո րակ վի նաև О րենսգր քի հոդ ված 334-ո վ՝ ա պօ  րի նի կեր պով քա-
ղա քա ցի ա կան ո ղոր կա փող հրա զեն, գա զա յին, օ դա ճն շիչ, սա ռը կամ նե տո ղա կան զենք կրե լը 
կամ հոդ ված 335-ո վ՝ հրա զե նի, դրա հիմ նա կան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի, ռազ մա մթեր քի և այլ 
նյու թե րի, սար քե րի, ա ռար կա նե րի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյու նը): 

Որ պես մարմ նա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու հա մար նա խա պես պատ րաստ ված կամ 
հար մա րեց ված ա ռար կա նե րին կամ մի ջոց նե րին դաս վում են կեն ցա ղային կամ ար տա քին 
աշ խար հի ա ռար կա նե րը, ո րոնք ան ձն օգ տա գոր ծում է հան ցան քի կա տար ման հա մար (փայ-
տի կտոր, եր կա թե ձող և այլն): Նա խա պես պատ րաստ ված է հա մար վում այն ա ռար կան 
կամ մի ջո ցը, ո րը մինչև հան ցան քի կա տա րու մը ստեղծ վում է հան ցա վո րի կող մից, օ րի նակ՝ 
ի նք նա շեն դա նակ: Նա խա պես հար մա րեց ված է այն ա ռար կան կամ մի ջո ցը, ո րը նա խա պես 
չի պատ րաստ վել հան ցանք կա տա րե լու հա մար, այլ հար մար է դարձ վել այդ նպա տա կին, 
օ րի նակ՝ հան ցա վո րը սրել է եր կա թե ձո ղը:

 Զեն քի կամ մարմ նա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու հա մար նա խա պես պատ րաստ ված 
կամ հար մա րեց ված ա ռար կայի կամ մի ջո ցի գոր ծադր մամբ կա տա րե լը են թադ րում է նպա-
տա կային նշա նա կու թյամբ դրա փաս  տա ցի օգ տա գոր ծե լը: 

Ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում ա րար քը ո րակ վում է մի այն Օ րենսգրքի 
490-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 3-րդ կե տով: Օ րենսգր քի 166-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րի 
տե սան կյու   նից ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը մեկ ու րի շին մարմ նա կան վնաս-
վածք պատ ճա ռե լը կամ նրա ա ռող ջու  թյանն այլ վնաս պատ ճա ռելն է, ո րը` 1) վտան գա վոր է 
կյան քի հա մար, 2) ա ռա ջաց րել է տե սո ղու թյան, խոս քի, լսո ղու թյան կամ որ ևէ օր գա նի կամ 
դրա գոր ծա ռույ թի կո րուստ, 3) ար տա հայտ վել է դեմ քի, գլ խի, ա կան ջի կամ կզա կի ան ջն ջե լի 
այ լան դակ մամբ, 4) ա ռա ջա ցրել է ա ռող ջու թյան քայ քա յում՝ զու գորդ ված ը նդ հա նուր աշ խա-
տու նա  կու թյան ոչ պա կաս, քան մեկ եր րոր դի կա յուն կորս տով կամ մաս նա գի տա կան աշ խա-
տու նա կու թյան լրիվ կորս տով 5) ա ռա ջաց րել է հղի ու  թյան ը նդ հա տում կամ 6) ա ռա ջաց րել է 
հո գե կան խան գա րում, թմ րա մո լու թյամբ կամ թու նա մո լու թյամբ հի վան դա ցում:

3. Եզ րա կա ցու թյուն 
Օ րենսգր քի 490-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված հան ցան քի հատ կա նիշ նե րի՝ վե րը ներ կա-

յաց ված վեր լու ծու թյան հի ման վրա հնա րա վոր է ար ձա նագ րել քն նարկ վող հան ցա կազ մի վե-
րա բե րյալ Օ րենս գր քի և նախ կին օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րում նե րի տար  բե րու թյուն նե րը. 

1) Նախ կին օ րենսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն էր սահ մա-
նում դա տա վո րի կամ նրա մեր ձա  վո րի նկատ մամբ սպա նու թյան, ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ-
ճա ռե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու կամ վնա սե լու սպառ նա լի քի հա մար՝ կապ ված գոր ծը կամ նյու թե-
րը դա տա րա նում քն նե լու հետ, 2-րդ մա սը՝ նույն ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է դա տա-
խա զի, քն նի չի, հե տա քն նու թյուն կա տա րող ան ձի, պաշտ պա նի, փոր ձա գե տի կամ դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղի կամ նրանց մեր ձա վո րի նկատ մամբ՝ կապ ված նախ նա կան 
քն նու թյուն վա րե լու, գոր ծը կամ նյու թե րը դա տա րա նում քն նե լու կամ դա տա րա նի դա տավ ճի-
ռը, վճի ռը կամ դա տա կան այլ ակ տը կա տա րե լու հետ, 3-րդ մա սը՝ նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին 
կամ ե րկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է կյան քի կամ ա ռող-
ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով, ի սկ 4-րդ մա սը՝ նույն հոդ վա ծի 
ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ կամ եր րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մար, ո րը զու գորդ վել 
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է կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով:
2) Նախ կին օ րենսգր քի 344-րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նա տվու թյուն էր նա խա տե սում դա-

տա վո րին, դա տա խա զին, քն նի չին, հե տաքն նու թյուն կա տա րող ան ձին, դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րո ղին զր պար տե լու հա մար: Օ րենսգր քում նման ա ռան  ձին ա րարք նա խա-
տես ված չէ, քա նի որ, ի նչ պես վե րը նշ վեց, թվարկ ված ան ձանց ա րա տա վո րող կամ նշ ված ան-
ձանց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին այլ վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյու նը կա րող է 
կրել նաև զր պարտ չա կան բնույթ, ո ւս տի պա տաս  խա նատ վու թյուն է ա ռա ջաց նում Օ րենսգրքի 
490-րդ հոդ  վա ծով:

Annotation. Threatening a judge, prosecutor, investigator, head of an investigative body, body of inquiry, lawyer, 
representative, expert or enforcement agent, or publishing information about them, or destroying or damaging their 
property, or using violence as a crime, is not something new, responsibility for this act was also provided for in the 
previous criminal law. However, certain features of an act, specified in Article 490 of the new Criminal Code of the 
Republic of Armenia, are regulated in a new way. The scientific article presents the results of the analysis of the specified 
corpus delicti. The results of the study, in addition to theoretical ones, also have practical significance. They can serve as 
a guide for bodies that give a legal assessment of the act in question and apply penalties in their daily work.

Аннотация. Угроза в отношении судьи, прокурора, следователя, руководителя след  ственного органа, органа 
дознания, адвоката, представителя, эксперта или прину ди тель ного исполнителя либо публикация сведений 
о них, либо уничтожение или повреж де ние их имущества, либо применение насилия по отношению к ним, как 
преступление, не является чем-то но вым, от ветственность за это деяние предусма тривалась и в предыдущем 
уголовном зако не. Од на ко отдельные признаки деяния, ука занные в статье 490 нового Уголовного ко декса 
Республики Армения, регулируются по-новому. В данной научной статье приведены резуль таты ана лиза указанного 
состава преступления. Результаты исследования, помимо теоре ти чес кого, имеют и практическое значение. Они 
могут служить ориентиром для органов, даю щих 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 վոր, դա տա խազ, 
բռ նու թյուն, սպառ նա լիք:

Keywords: new Criminal code, Criminal responsibility, judge, prosecutor, violence, threat.
Ключевые слова: новый Уголовный кодекс, уголовная ответственность, судья, про ку рор, насилие, угроза.

Իս րայե լյան Գ.  – Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ, էլ. հաս ցե՝ g_i_1979@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 10.10.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 10.10.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումամեթոդական և զարգացման վարչության պետ, իրավաբանական 
գիտությունների թեկանծու, դոցենտ Արտակ Մնացականյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 09.01.2023 թ.:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

78

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/CRIMINAL PROCEDURE/УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ, գնդապետ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ANDRANIK SIMONYAN
Deputy Director of the National Security Service of the RA, Colonel,
PhD of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS of the RA

АНДРАНИК СИМОНЯН
Заместитель директора Национальной службы безопасности Республики Армения, полковник
Соискатель института философии, социологии и права НАН РА 

 ՓՈԽ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՔՐԵ Ա ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ՈՒ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ 

ՀՐԱՏԱՊ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ

BASIC ACTUAL ISSUES OF COOPERATION OF CRIMINAL 
PROCEDURAL AND ORGANIZATIONAL COMPONENTS OF 

INTERACTION

ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա րագ բա ցա հայտ ման, կան խար գել ման, ի նչ պես նաև ար դյու-
նա վետ քն նու թյան հա մար ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի քրե ա կան վա րույթ և օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հա մա կարգ ված փոխ-
գոր ծո ղու թյան կազ մա կեր պու մը, հատ կա պես նա խա ձեռն ված քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա-
կում: Ը նդ ո րում, ի նչ պես գործ նա կա նում, այն պես էլ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
խնդրո առարկա են համարվում փոխ գոր ծո ղու թյան տա րաբ նույթ հիմ քերի և ձևերի, դրանց 
դասակարգման վերաբերյալ հարցերը, ո րոնց շար քում ար դյու նա վետ քրե ա կան վա րույթ 
կազ մա կեր պե լու տե սան կյու նից ա ռա վել կար ևոր վում է դրանց դա սա կար գու մը հետ ևյալ հիմ-
քե րով.

ա) քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րեն քով կար գա վոր վող, 
բ) գե րա տես չա կան և միջ գե րա տես չա կան հրա ման նե րով ու կար գադ րու թյուն նե րով նա-
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խա տես ված,
գ) քնն չա կան պրակ տի կա յում ձևա վոր ված, բայց ի րենց նոր մա տիվ ամ րագ րու մը չս տա-

ցած1։
 Փոխ գոր ծո ղու թյան դա սա կարգ ման յու րօ րի նակ ձև է ա ռա ջար կում Ի. Ֆ. Գե րա սի մո վը, 

ո րը փոխ գոր ծու նե ու թյու նը բա ժա նում է 2 խմ բի՝ դա տա վա րա կա նի և կազ մա կեր պա տակ տի-
կա կա նի2։ Նշ ված դա սա կար գում ա ռա վել հրա տապ է դառ նում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) որ դեգ րած փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: 
Մաս նա վո րա պես Օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է. « Նա խաքն նու թյան 
պատ շաճ կազ մա կեր պու մը (ը նդգ ծու մը՝ հե ղի նա կինն է), այդ թվում` դրա ար դյու նա վե տու-
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա րը՝.....»: Ի նչ պես նկա տում ե նք, 
գոր ծող օ րենսդ րու թյունը քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա րին օժ տել է ա ռա վե լա պես կազ մա կեր-
պա կան ա ռա քե լու թյամբ, ին չը միտ ված է ոչ մի այն նա խաքն նու թյա նն ու ղ ղու թյան տա լուն, 
տե խի կա տակ տի կա պես ա պա հո վե լուն, այլ նաև փոխ գոր ծո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լուն:

 Բա ցի դրա նից՝ Օ րենսգր քի 184-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն ՝ քնն չա կան խմ բի ղե-
կա վա րը կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է քնն չա կան խմ բի աշ խա տան քը: Քնն չա կան խմ բի 
ղե կա վա րի հանձ նա րա րու թյուն նե րը պար տա դիր են խմ բի բո լոր քն նիչ նե րի հա մար: 

 Ա կն հայտ է, որ քնն չա կան խմ բի ղե կա վա րի պա րա գա յում ևս օ րենս դի րը վեր ջի նիս վե րա-
պա հել է ղե կա վար ու կազ մա կերպ ման բնույ թի գոր ծա ռույթ ներ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, 
որ օ րենս դի րը դա սա կան ի մաս տով չի ա ռանձ նաց րել փոխ գոր ծո ղու թյան դա տա վա րա կան և 
կազ մա կեր պա կան հիմ քե րը, այլ քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ի րա-
վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց, inter alia, օժ տել է նաև կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լու ի րա վա սու թյան, ո րի ենթատեքստում էլ, կար ծում ե նք, կա րե լի է դի տար կել քրե ա-
կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում քրե ա կան վա րույթ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հա մա կարգ ված փոխ գոր ծո ղու թյան ա պա հո վու մը:

Քն նի չի և հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ խա տակ ցի դա տա վա րա կան փոխ գոր ծո ղու թյուն-
նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ ՔԴՕ-ով, ո րի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տում տր ված է 
հե տաքն նու թյան սահ մա նու մը, հա մա ձայն ո րի՝ հե տաքն նու թյու նը հե տաքն նու թյան մարմ ի 
կող մից նա խաքն նու թյան ըն թաց քում ի րա կա նաց վող և դրան օ ժան դա կող գոր ծու նե ու թյուն է, 
ո րը նե րա ռում է գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-
ջո ցա ռում ե րի կա տա րու մը: Ա վե լին՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 21-րդ կե տում սահ ման ված է 
հե տաքն նու թյան մարմ ի հաս կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ հե տաքն նու թյան մար մի նը «Օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
նա խա տես ված պե տա կան մարմ ի հա մա կար գում գոր ծող և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ստո րա բա ժան ման ղե կա վարն է (հե տաքն նու թյան մարմ ի 
պե տը) և աշ խա տա կից նե րը (հե տաքն նիչ նե րը), ով քեր նա խաքն նու թյան շր ջա նա կում ի րա-

1 Տես Балашов А. Н., Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – М., 1973; 
Гуткин И. М., Указ. соч.; Герасимов И. Ф., Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при 
расследовании особо опасных преступлений. – Свердловск, 1965; Дубинский А. Я., Взаимодействие следователя с 
органом дознания. – Киев, 1970; Гапанович Н. Н., Мартинович И. И., Указ. соч.; Рогожин В. А., Взаимодействие 
следователя с органами дознания при производстве расследования по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними. – Киев, 1985:
2 Տես Герасимов И. Ф., Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1976, է ջեր 132-151:
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վա սու են կա տա րե լու գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում եր:

 Նա խաքն նու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ա րագ բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից կար ևոր է, թե քն նի չի և հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ-
խա տակ ցի փոխ գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կում ով պետք է հան դես գա նա խա ձեռ նու թյամբ։ Այս 
տե սան կյու նից հատ կան շա կան է, որ մինչև 01.07.2022 թ. գոր ծող ՀՀ ՔԴՕ-ի 55-րդ հոդ վա-
ծի՝ քն նի չը լի ա զոր ված է իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում հե տաքն նու թյան մարմ ից տե-
ղե կու թյուն ներ ստա նալ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման և 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, ան հայտ կո րած ան ձանց և կո րած գույ քի հայտ նա-
բեր ման ու ղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում ե րի մա սին, հե տաքն նու թյան մարմ ին՝ նրա 
հա մար պար տա դիր գրա վոր հանձ նա րա րու թյուն ներ տալ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման մա սին, հե տաքն նու թյան մարմ ին հանձ նա րա րել ի րա գոր ծե լու 
ձեր բա կալ ման, բեր ման են թար կե լու, կա լա նա վոր ման, այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը, ի նչ պես նաև հե տաքն նու թյան մարմ ից ան հա պաղ 
ա ջակ ցու թյուն ստա նալ քնն չա կան և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե-
լիս: Հի շյալ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բո լոր դեպ քե րում նա-
խա ձեռ նու թյուն պետք է հան դես բե րի քն նի չը, քա նի որ վեր ջինս է լի ա զոր ված հանձ նա րա րու-
թյուն ներ տա լու հե տաքն նու թյան մար մին նե րին:

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ գոր ծող ՀՀ ՔԴՕ-ի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 49-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հանձ նա րա րու թյու նը դա տա խա զի կող մից քն նի չին, քնն չա կան մարմ ի ղե-
կա վա րին, քնն չա կան մարմ ի ղե կա վա րի կող մից քն նի չին կամ քն նի չի կող մից հե տաքն նու-
թյան մարմ ին` ի րենց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում տր վող գրա վոր հրա հանգ է՝ պար զե լու 
ո րո շա կի հան գա մանք ներ, կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, կա յաց նե լու ո րո շում եր 
կամ ձեռն պահ մա լու որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց կամ ո րո շում կա յաց նե լուց: 

Նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան տե սան կյու նից՝ հե տաքն նու թյան մարմ ի կող մից նա խաքննու-
թյան փու լում գտն վող քրե ա կան գոր ծով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա-
կա նաց նե լու հա մար հանձ նա րա րու թյան պար տա դիր բնույթն ը նդ գծել է նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը Գոռ Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով 2019 թվա կա նի ապ րի լի 11-ի ո րոշ ման մեջ՝ 
մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րե լով՝ նա խաքն նու թյան փու լում գտն վող քրե ա կան գոր ծով հե-
տաքն նու թյան մարմ ի կող մից ի րա կա նաց վել է « ներ քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի ջո ցա ռում, այ նինչ քրե ա կան գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յում է ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 4-րդ կե տով նա խա տես ված` դա տա խա զի 
ցու ցու մը կամ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 55-րդ մա սի 4-րդ մա սի 7-րդ կե տով 
նա խա տես ված` քն նի չի հանձ նա րա րու թյու նը՝ « ներ քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ3։

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ի րա վա ցի ո րեն նշ վում է, որ հանձ նա րա րու թյունն 
ար դյու նա վետ ու նպա տա կա հար մար փոխ գոր ծո ղու թյան ձև է, ո րը սահ ման ված է օ րեն քով4։ 

3 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով 2019 թվա կա նի ապ րի լի 11-ի 
Ե ԿԴ/0229/01/16 ո րոշ ման 19-րդ կե տը:
4 Տե՛ս Мельников А. С., Поручение как одна из форм взаимодействия следователя с органами дознания / 
А.С. Мельников, С.С. Чернова // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борь бе 
с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конфе рен ции (03–04 
ноября 2011 г.). Вып. 8. — Тюмень: ООО «Вектор Бук», Тюм. обл. Дума, ГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП», 2011, է ջեր 208–
210; Кругликов А., Поручения следователя органам дознания о проведении опе ративно-разыскных мероприятий 
в стадии возбуждения уголовного дела / А. Кругликов // Уголовное право. — 2011. — № 4, է ջեր 88–92:
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Հանձ նա րա րու թյուն տա լով՝ քն նի չը հե տաքն նու թյան մարմ ի ա ռջև խն դիր է դնում, սա կայն 
դրա լուծ ման ու ղի նե րը և մի ջոց նե րը ո րո շում է հե տաքն նու թյան մար մի նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է հանձ նա րա րու թյուն նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ դրանց կա տար-
ման ար դյու նա վե տու թյա նը, ա պա մի ան գա մայն ար դա րա ցի է պրո ֆե սոր Վ. Գ. Են գի բա րյա-
նը, ու մ կար ծի քով՝ հե տաքն նու թյան մարմ ին նպա տա կա հար մար է հանձ նա րա րել ո րո շա-
կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում և ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում մի այն։ 
Դրանք կա րող են լի նել այն քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց բնույ թով ա ռա վել 
մոտ են և հա րիր հե տաքն նու թյան մարմ ի գոր ծա ռույթ նե րին, ի սկ պայ ման նե րը, այն մաս նա-
վոր քնն չա կան ի րա վի ճակ ներն են, ո րոնք դժ վա րաց նում կամ ան հնար են դարձ նում դրանց 
կա տա րու մը քն նի չի կող մից5։

 Փոխ գոր ծո ղու թյան նոր ձևե րի սահ ման ման հա մա տեքս տում հարկ է շեշ տադ րել գոր ծող 
Օրենսգրքի 30-րդ գլ խի ի րա վա կար գա վո րում ե րը, ո րոնք վե րա բե րում են գաղտ նի քնն չա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը։ 

Այս պես, հա մա ձայն Օրենսգրքի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ 
« Հե տաքն նի չը՝
1) «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րեն քին հա մա պա տաս խան` ի րա կա նաց նում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա-
ռում եր.

2)  սույն օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան` կա տա րում է գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ.

3) օ ժան դա կում է ա պա ցու ցո ղա կան և վա րու թային այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա-
նը.»:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-3-րդ կե տե րով նա խա-
տես ված լի ա զո րու թյուն նե րը հե տաքն նիչն ի րա կա նաց նում է բա ցա ռա պես քն նի չի հանձ նա-
րա րու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է վե րը նշ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված գոր ծա-
ռույ թի ի րա կա նաց ման ար դյունք նե րի նշա նա կու թյա նը և այդ հա մա տեքս տում ար դյու նա վետ 
փոխ գոր ծո ղու թյան ա պա հով մա նը, ա պա, կար ծում ե նք, հե տաքն նու թյան մարմ ի հա մար հա-
մա պա տաս խան գոր ծի քա կազ մեր ա պա հո վե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է լի նե լու հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րել ի նչ պես «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նե ու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում, այն պես էլ հե տաքննու-
թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րում՝ 
հատ կա պես նկա տի ու նե նա լով Օրենսգրքի 173-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, ո րի հա-
մա ձայն՝ ի րենց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում քրե ա կան վա րույթ կա րող են նա խա ձեռ նել 
մի այն դա տա խա զը կամ քն նի չը:

 Կար ծում ե նք՝ ան հրա ժեշտ է օ րենսդ րո րեն նա խա տե սել սա հուն ի րա վա կար գա վո րում եր 
Օ ՀԳ-ի ար դյունք նե րի պատ շաճ օգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև քրե ա կան վա րույթ ի րա կա նաց-
նող մար մին նե րի ար դյու նա վետ փոխ գոր ծո ղու թյան ա պա հով ման հա մար: 

Այսպես, Ա. Մար կու շի նի կար ծի քով՝ ՕՀԳ ար դյունք նե րի օգ տա գոր ծու մը հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ու քն նու թյան և թաքն վող հան ցա գործ նե րի հե տա խուզ ման 
մեջ օբյեկ տի վո րեն պայ մա նա վո րում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան ստո րա բա ժա նում նե-

5 Մանրամասն տե՛ս Енгибарян В. Г.,  Расследование массовых беспорядков: теоретические, организационные и 
методико-криминалистические основы (по материалам Республики Армения). Дисс. … докт. юрид. наук. - М., 2015, 
է ջեր 289-292:
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րի աշ խա տա կից նե րի և (հե տաքն նու թյան մարմ նի, հե տաքն նի չի, քն նի չի, դա տա խա զի 
ու դա տա վո րի) քրե ա կան վա րույ թի սուբյեկտ նե րի (պաշ տո նա տար ան ձանց) փոխ գոր-
ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այ նու հետև հե ղի նա կը նշում է, որ թեև ո ՛չ քրե ա դա-
տա վա րա կան և ո ՛չ էլ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան օ րենսդ րու թյամբ չի օգ տա գոր ծում 
փոխ գոր ծակ ցու թյուն հաս կա ցու թյու նը և չի տր վում դրա բնու թագ րու մը, այ դու հան-
դերձ հի շա տակ ված օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում 
է, որ հա մա պա տաս խան մար մին ներն, ը ստ է ու թյան, ու նեն փո խա դարձ հե տաքրք րու-
թյուն ներ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ մե ղա վոր ան ձանց հայտ նա բե րե-
լու գոր ծում6: 

Ինչ պես նկա տում ե նք վե րոգ րյալ մեջ բե րում ե րից, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում 
միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյանն ան դրա դառ նա լիս հե ղի նակ ներն ը նդ գծում են 
Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի և քն նի չի փոխ գոր ծակ ցու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը: 

Կար ևոր է, սա կայն, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում Օ ՀԳ սուբյեկտ նե րի մաս նա գի-
տաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը, ո րի պա րա գա յում մի այն հնա րա վոր 
է ցան կա լի ար դյունք ա պա հո վել: Այդ հար ցե րը ևս ո րո շա կի ո րեն լու սա բան ված են մաս նա գի-
տա կան գրա կա նու թյան մեջ, ո րոնց կանդ րա դառ նանք ստորև: 

« Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ի տար բե րու թյուն փոխ գոր ծո ղու թյան, ա ռա վել լայն հաս կա-
ցու թյուն է և ու նի ը նդ հան րա կան բնույթ: Այն բնո րոշ է այն պի սի մար մին նե րի ա ռար կա յա-
կան կամ դր վա գային հա մա տեղ աշ խա տան քին, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան բնույթն ու ու ղ ղու-
թյուն ներն է ա պես տար բեր վում են մի մյան ցից (օ րի նակ’ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի 
և պե տա կան կա ռա վար ման ու տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մա տեղ աշ-
խա տան քը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման, դրանց կա տար մա նը նպաս տող հան-
գա մանք նե րի վեր հան մանն ու վե րաց մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի հա մա լի րը): Ի սկ փոխ-
գոր ծո ղու թյունն ա ռա վել բնո րոշ է այն մար մին նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քին, ո րոնք թեև մի-
մյանց նկատ մամբ ծա ռա յա կան, գե րա տես չա կան կամ այլ են թա կա յու թյան տակ չեն, սա կայն 
հա մա տեղ աշ խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրանց գոր ծու նե ու թյան 
բնույ թով, բխում է հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի մի աս նա կան նպա տա կից, ա ռա վել կազ-
մա կերպ ված, փոխ հա մա ձայ նեց ված ու նպա տա կաուղղ ված բնույթ ու նի, ի սկ մաս նա կից նե րը 
գոր ծում են մի աս նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար ը նդ հա նուր պա տաս խա նատ վու թյան 
գի տակց մամբ (օ րի նակ’ քնն չա կան, օ պե րա տիվ-քնն չա կան խմ բե րի աշ խա տան քը, տակ տի-
կա կան օ պե րա ցի ա նե րի, կոմ բի նա ցի ա նե րի ի րա կա նա ցու մը, հա մա տեղ այլ մի ջո ցա ռում ե րի 
ի րա կա նա ցու մը և այլն):

 
Այս են թա տեքս տում նշենք, որ փոխ գոր ծո ղու թյան հաս կա ցու թյան ու նշա նա կու թյան մա-

սին հայ րե նա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ վել են տար բեր տե սա-
կետ ներ7:

 Անդ րա դառ նա լով փոխ գոր ծո ղու թյան ի րա կան հիմ քե րին՝ կա րող ե նք փաս տել, որ 
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) թեև չի 

6 Տե՛ս, Маркушин А., Оперативно-разыскная деятельность, Москва, «Юрайт», 2013, էջ 279:
7 Տե՛ս, Են գի բա րյան Վ., Մար տի կյան Ռ., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն և քրե ա կան վա րույթ ի րա-
կա նաց նող մար մին նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան հրա տապ հիմ նախն դիր նե րը: « Դա տա կան իշ խա նու թյուն. գի տա մե-
թո դա կան ամ սա գիր, № 11-12/245-246, 2019, է ջեր 94-96, ի նչ պես նաև Սի մո նյան Ա., Ո րոշ նկա տա ռում ներ քրե ա-
դա տա վա րա կան փոխ գոր ծո ղու թյան հե ռան կա րային ի րա վա կար գա վո րում նե րի վե րա բե րյալ, Բան բեր Ար դա րա-
դա տու թյան ա կա դե մի այի, № 1, էջ 101:
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օգ տա գոր ծում փոխ գոր ծակ ցու թյուն հաս կա ցու թյու նը, այ նու ա մե նայ նիվ Օ րեն քի ա ռան ձին 
նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս խո սե լու դրա մա սին: Մաս նա վո րա պես՝ Օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում է, որ Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը 
կա րող են հա մա տեղ ըն դուն ված գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման-
ված կար գով հա մա գոր ծակ ցել Օ րեն քով նա խա տես ված Օ ՀՄ-ներ ան ցկաց նե լիս: 

Օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ազ գային ան վտան գու թյան հան րա պե տա կան 
մարմ ի հա մա կար գում գոր ծող օ պե րա տիվ-տեխ նի կա կան գլ խա վոր վար չու թյու նը հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան օ պե րա տո րի մոտ ա պա հո վում է հա մա պա տաս խան օ պե րա տիվ-տեխ նի կա-
կան ան հրա ժեշտ պայ ման ներ՝ Օ րեն քով լի ա զոր ված մար մին նե րի կող մից թվային, այդ թվում՝ 
հե ռա խո սային հա ղոր դակ ցու թյան վե րահս կում Օ ՀՄ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ա կն հայտ է, որ 
այս դեպ քում ևս նա խա տես վում է Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող տար բեր մար մին նե րի ու նրանց աշ-
խա տա կից նե րի ու ղ ղա կի հա մա գոր ծակ ցու թյուն կամ փոխ գոր ծակ ցում: 

 Այս իմաստով՝ Ս. Բա լա նյանն ան դրա դառ նա լով Օ ՀԳ տար բեր սուբյեկտ նե րի մաս նա գի-
տաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի հա մա գոր ծակ ցու թյա նը գտ նում է, որ պետք է այն քն նար կել 
եր կու տե սան կյու նով. 

 Լայն ի մաս տով՝ դա հան ցա վո րու թյան դեմ տար վող պայ քա րում տար բեր գե րա տես չու-
թյուն նե րի գործ նա կան կա պե րը և ձևա վոր ված աշ խա տանքն է. 

- հա մա տեղ գոր ծու նու թյուն այդ պայ քա րի ռազ մա վա րու թյու նը մշա կե լու հա մար, ո րի 
ար դյունք նե րը, մաս նա վո րա պես, պետք է օգ տա գործ վեն հա կաի րա վա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
կան խար գե լե լու ծրագ րե րը մշա կե լիս.

-  հա մա տեղ խորհր դատ վու թյուն ներ տար բեր մա կար դակ նե րում, ո րոնք ու ղղ ված են փո-
խա դարձ տե ղե կատ վու թյան օ պե րա տի վու թյան բարձ րաց մա նը, օգ տա գոր ծե լու եր կու և ա վել 
գե րա տես չու թյուն նե րի ու ժերն օ պե րա տիվ ստուգ ման, մշակ ման մի ջո ցա ռում ե րում և ան-
ցկաց նե լու մար տա վա րա կան օ պե րա ցի ա ներ.

-  փոր ձի մշ տա կան փո խա նա կում հան ցա վո րու թյան դեմ տար վող պայ քա րում, ի նչ պես 
մեր ձա կա, այն պես էլ այլ պե տու թյուն նե րի հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի և քրե ա կան ոս տի կա-
նու թյան փոր ձի ծա նո թա ցում.

-  մար տա վա րու թյան հա մա տեղ մշա կում՝ հաշ վի առ նե լով կազ մա կերպ ված հան ցա վո-
րու թյան մասշ տաբ նե րը, կա ռուց ված քի բար դու թյուն նե րը և հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար-
գը հան ցախմ բում.

-  հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րում օգ տա գոր ծել այլ պե տա կան մար-
մին նե րի, ոչ պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը.

-  հան ցա վո րու թյա նը, կո ռուպ ցի ային և ա հա բեկ չու թյա նը նպաս տող պատ ճառ նե րի և 
պայ ման նե րի վե րաց ման ու ղ ղու թյամբ ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշա կում և մի ջոց նե րի հա մա-
տեղ ըն դու նում:

 Նեղ ի մաս տով՝ դա տար բեր գե րա տես չու թյուն նե րի օ պե րաշ խա տող նե րի հա րա բե րու-
թյուն ներն են, ո րոնք ծա գում են տար բեր փու լե րում կոնկ րետ օ պե րա տիվ ստո րա բա ժա նում-
նե րի հետ կապ ված՝ ե լա կե տային ին ֆոր մա ցի այի ստա ցու մից և գնա հա տու մից մինչև պլա նա-
վո րու մը և հա վաք ված տվյալ նե րի ի րաց ման օ պե րա տիվ-տեխ նի կա կան և ու ժային ա պա հո-
վու մը (օ պե րա տիվ-մար տա վա րա կան փոխ գոր ծակ ցու թյուն)8:

 ՕՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի նպա տակ նե րը և խն դիր ներն ի րա վա կան տի րույ թում 
մի աս նա կան են: Նրանց գոր ծու նե ու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է Օ րեն քով նա խա տես ված 

8 Ս. Պ. Բա լա նյան, Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն (տե սա կան մաս), Եր ևան 2014, էջ 67: 
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ի րա վա չափ նպա տակ նե րին հաս նե լուն: Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի փոխ կա պակց վա-
ծու թյու նը և մի մյանց օ ժան դա կե լու պայ ման նե րը նա խա տես ված են նաև այդ մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը կա նո նա կար գող օ րենք նե րով: Օ րի նակ՝ ազ գային ան վտան գու թյան մար-
մին նե րը բա ցա հայ տում, կան խում և խա փա նում են ի րենց քնն չա կան են թա կա յու թյա նը վե-
րա պահ ված, ի նչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի կա տար ման ըն-
թաց քում հայտ նի դար ձած այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ի րա կա նաց նում են այդ հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րը կա տա րած կամ դրանց կա տար ման մեջ կաս կած վող ան ձանց հե տա խու զու մը, 
մշա կում և պե տա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց նում են 
մի ջո ցա ռում եր՝ ու ղղ ված պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կո-
ռուպ ցի ոն եր ևույթ նե րի, օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի հետ կապ ված՝ զեն քի և թմ րա նյու թե րի 
ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան, դրանց մաք սա նեն գու թյան, հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 
գույքն օ րի նա կա նաց նե լու, զին ված կազ մա վո րում ե րի, հան ցա վոր խմ բե րի, ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան կար գը բռ նու թյամբ փո խե լու նպա տակ ու նե ցող ան ձանց և կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի դեմ պայ քա րին: (Ազ գային ան վտան գու թյան մար մին նե րի մա սին օ րեն քի 15-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 26-րդ և 28-րդ կե տեր): Տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է նշել, որ Կո ռուպ ցի այի 
կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վի մա սին օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րի 
հա մա ձայն՝ կո ռուպ ցի այի հանձ նա ժո ղովն ի րա վա սու է դի մե լու Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րին (այդ թվում նաև ազ գային ան վտան գու թյան մար մին նե րին) և ստա նա լու ան հրա ժեշտ 
տե ղե կու թյուն ներ, ի սկ Ոս տի կա նու թյան մա սին օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի պա-
հանջ նե րի հա մա ձայն՝ ա պօ րի նի զենք, ռազ մամ թերք, պայ թու ցիկ նյու թեր պա հե լու, տե ղա փո-
խե լու մա սին ստույգ տվյալ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ոս տի կա նու թյունն ի րա կա նաց նում է 
ի րե րի, բեռ նե րի, ծան րոց նե րի, տրանս պոր տային մի ջոց նե րի զն նում, խու զար կում և այդ պի սի 
ա ռար կա նե րի ա ռգ րա վում: 

Նշ ված նոր մե րից ա կն հայտ է դառ նում, որ ազ գային ան վտան գու թյան մար մին նե րը պե-
տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կո ռուպ ցի ոն եր ևույթ նե րի դեմ պայ-
քա րի հար ցում Օ ՀՄ-ներ ան ցկաց նե լիս կա րող են հա մա գոր ծակ ցել կո ռուպ ցի այի կան խար-
գել ման հանձ նա ժո ղո վի հետ, ի սկ ա պօ րի նի զենք, զի նամ թերք, պայ թու ցիկ նյու թեր հայտ նա-
բե րե լու և դրանք ա ռգ րա վե լու հար ցում Օ ՀՄ-ներ ան ցկաց նե լիս՝ նաև ոս տի կա նու թյան հետ: 
Նշ ված մար մին նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը վե րոգ րյալ նոր մե րով հս տակ է 
ամ րագր ված: 

ՕՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի միջ գե րա տես չա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան ձևե րից մե-
կը տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում է, սա կայն որ պես հիմ ա կան ձև այն կա րող է դրս ևոր վել 
ի նչ պես ա ռան ձին, այն պես էլ հա մա տեղ Օ ՀՄ-ներ ան ցկաց նե լով, ի նչ պես նաև օ պե րա տիվ 
ստուգ ման օբյեկտ նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի, նրանց գոր ծու նե ու թյանն ու կա պե րին վե րա-
բե րող տե ղե կու թյուն նե րը Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ար խի վային ու հաշ վա ռու մային 
տվյալ նե րով ստու գե լու մի ջո ցով և այլն: 

Ըստ Ս. Բա լա նյա նի՝ ՕՀԳ նշ ված սուբյեկտ նե րի (ն կա տի ու նի Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող 
սուբյեկտ նե րին,-հե ղի նակ ներ) մար տա վա րա կան փոխ գոր ծակ ցու թյունն ա պա հո վում է.

- օ պե րա տիվ ստուգ ման օբյեկտ նե րի նկատ մամբ ա նընդ մեջ հետ ևե լը.
- ս տուգ վող ան ձանց մի ջա վայ րում ին ֆոր մա ցի այի հա ղորդ ման ու ղի նե րի փա կում.
- ՕՀՄ ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի այի ս տուգ ման ու ղի նե րի 

կազ մա կեր պում, այդ թվում՝ գաղտ նի ու ղի նե րով.
-  զա նա զան օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մար մին նե րի ար խիվն ե րի և հաշ վա ռում ե րի 

տվյալ նե րի օգ տա գոր ծում, ո րոնք վե րա բե րում են օ պե րա տիվ ստուգ ման ան ձին, նրա գոր ծու-
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նե ու թյա նը և կա պե րին9:
 Բո լոր դեպ քե րում Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը նպա տա-

կաուղղ ված է հան ցա վո րու թյան դեմ տար վող պայ քա րում ա ռա վել ար դյու նա վե տու թյուն 
ա պա հո վե լուն, ին չը նպաս տում է Օ ՀԳ նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի կա տար մա նը:

 Նոր քրե ա դա տա վա րա կան ի րա վա կար գա վո րում ե րի հա մա տեքս տում կար ծում ե նք 
հրա տապ է նաև հա մա պա տաս խան գե րա տես չա կան ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նու մը, ո րով 
կո րո շա կի աց վեն փոխ գոր ծո ղու թյան քրե ա դա տա վա րա կան և կազ մա կեր պա կան տար րե րի 
սա հուն փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը:

Annotation. The scientific article is devoted to criminal procedure law and one of the most important problems of 
theory of governance in the frame of the RA legislation. During the investigation and preventing of crimes the interaction 
of the investigator and the inquiry bodies represents a certain connection system of law enforcement activity, which finds 
its reflection in the concerted activity of interoperable subjects. When examining criminal cases, the investigator and the 
employee of inquiry bodies are in certain relations, which by their nature can be both as and as non-procedural.

The author in the article emphasizes the actual legal and organizational issues of the interaction. In the article the 
institute of interaction of the investigator and the inquiry body undergoes to legal analyze, the new RA CPC innovations 
in this sphere are revealed.

As a result of the research, the author concludes and underlines the necessity of future law amendments in this 
scope.

Аннотация. Данная научная статья посвящена исследованию основополагающих вопросов уголовно-
процессуального права и теории управления в рамках Законодательства Республики Армения. В процессе 
расследования, раскрытия и пересечения преступлений взаимодействие следователя и органов дознания, в 
частности органов ОРД, представляет собой определенную структуру связей правоохранительной деятельности, 
которая находит свое проявление в согласованной деятельности взаимодействующих субъектов.

В статье автор рассматривает актуальные вопросы процессуального и организационного взаимодействия 
следователя и сотрудника органа дознания. В статье раскрываются нововведения в УПК РА в рассматриваемой сфере. 

На основе проведенного анализа автор статьи подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования 
законодательства в сфере ОРД, а также принятия подзаконных актов.   

 Բա նա լի բա ռեր  քրե ա կան վա րույթ, քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, քն նիչ, փոխ գոր ծո ղու թյուն, 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն, հե տաքն նու թյան մարմ ի աշ խա տա կից, հանձ նա րա րու թյուն:

Keywords: Criminal case criminal procedure code, operative-search activity, investigator, interaction, operative-
search action, employee of inquiry body, order.

Ключевые слова: уголовное производство, уголовный процессуальный кодекс, следователь, 
взаимодействие, оперативно-разыскная деятельность, сотрудник органа дознания, поручение.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ 

НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Տն տե սա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված քրե ա կան, քա ղա քա ցի-
ա կան և վար չա կան դա տա կան վա րույթ նե րով ա պա ցույց ներ ստա նա լը, ը ստ է ու թյան, բո վան-
դա կում է ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հե տաքն նու թյան կամ դա տա րա նի 
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մի ջո ցով փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված փաս տաթղ թե րում ամ փոփ ված տն տե սա գի տա-
կան բնույ թի տե ղե կատ վու թյան վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյան խախ տում ե րի կամ փաս տե րի 
ու հան գա մանք նե րի պարզ ման (բա ցա հայտ ման) նպա տա կով ան ցկաց վող տն տե սա գի տա-
կան փոր ձաքն նու թյան նպա տա կը: Վեր ջինս ըն դուն ված է հա մա րել հա տուկ գի տե լիք նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի օգ տա գործ մամբ ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման և գրա-
վոր եզ րա կա ցու թյան ու կար ծի քի վրա հիմ ված գոր ծա ռույթ: Եվ հատ կան շա կանն այն է, որ 
փոր ձա գի տա կան եզ րա հանգ ման գա լու ո ղջ հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցի ըն թաց քում մի ա-
ժա մա նակ օգ տա գործ վում են տն տե սա գի տու թյան, մաս նա վո րա պես՝ հան րային և կոր պո րա-
տիվ ֆի նանս նե րի, ֆի նան սա կան մե նեջ մեն թի, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման և աու դի տի, 
ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան ի րա վուն քի մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում հա տուկ գի տե լիք նե րի 
ըն ձե ռած ժա մա նա կա կից բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի ո րոշ ման դա տա կան ֆի-
նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում ծա գած ար դի մե թո դա կան խն դիր-
նե րի դի տար կում ա ռա ջին հեր թին ու ղ ղոր դում է նրա ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րում 
ար տա ցոլ ված ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թյա նը, ո րոնք հա մա կարգ ված կեր պով ներ կա յաց նում 
են կազ մա կեր պու թյան վրա ազ դող ի րա դար ձու թյուն ներն ու նրա կող մից ի րա կա նաց րած ֆի-
նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը թվե րի լեզ վով: 

Նախ հարկ է նշել, որ հա մա ձայն « Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
8-րդ հոդ վա ծի՝ « Կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյու նը պա տաս խա նա տու է հաշ վա պա հա-
կան հաշ վա ռու մը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում կազ մա կեր պե լու և ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա-
յաց նե լու հա մար. նաև uահ մա նում է կազ մա կեր պու թյան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման քա-
ղա քա կա նու թյու նը»: Ի սկ նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Գլ խա վոր հաշ վա պա հը 
(հաշ վա պա հա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վա րը կամ լի ա զոր ան ձը) պա տաս խա նա տու է հաշ-
վա պա հա կան հաշ վա ռում ը նդ հա նուր վա րե լու և ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը ժա-
մա նա կին պատ րաս տե լու հա մար՝ հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը կար գա վո րող ի րա վա կան 
ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան»1: 

Ա վե լորդ չէ նշել, որ ըն կե րու թյուն նե րը ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը ներ կա յաց նում 
են ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րին, պար տա տե րե րին լրատ վու թյան մի ջոց նե րին, ի նչ պես նաև 
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի  մար մին նե րին, ի սկ դրանց վի ճա կի, հա վաս տի ու-
թյան և ժա մա նա կին ներ կա յաց նե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է ըն կե րու թյան 
տնօրե նը2: Ըն կե րու թյու նը նաև բաժ նե տի րոջ պա հան ջով պար տա վոր է վեր ջի նիս տրա մադ րել 
ըն կե րու թյան տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րի, տա րե կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե-
րի և այլ փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը3: Ի դեպ, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման բո լոր փաս-
տաթղ թե րը (նաև է լեկ տրո նային տե ղե կատ վու թյու նը) կազ մա կեր պու թյան կող մից պահ պան-
վում են օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում (ոչ պա կաս, քան 5 տա րի): 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ ֆի նան սա կան հաշ վառ ման նպա տա կը՝ ֆի նան սա կան հաշ-
վետ վու թյուն ներն օգ տա գոր ծող նե րին կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան 
ար դյունք նե րի, ֆի նան սա կան վի ճա կի և դրա փո փո խու թյան վե րա բե րյալ ան կողմ ա կալ 
տե ղե կատ վու թյան ա պա հո վում է, ի սկ հար կային հաշ վառ ման նպա տա կը՝ ՀՀ հար կային 
օ րենսգր քի հա մա ձայն հար կե րի հաշ վար կու մը, հար կային հաշ վարկ նե րում դրանց ար տա ցո-

1 « Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րենք, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված ներ:
2 « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 94, 1-ին մաս:
3 « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 95, 4-րդ մաս։
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լու մը և ամ բող ջա կան բյու ջե վճա րու մը:
 Սա կայն և, ֆի նան սա կան և հար կային հաշ վա ռում ե րի տար բե րու թյուն նե րի մա սին խո-

սե լիս, ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ ՀՀ հար կային օ րենսգր քով սահ ման ված հետ ևյալ դրույ-
թը. «ՀՀ հար կային օ րենսգր քի՝ ա ռան ձին հար կա տե սակ նե րին վե րա բե րող բա ժին նե րով սահ-
ման ված դեպ քե րում հար կի կամ հարկ ման բա զայի հաշ վարկ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող 
հաշ վա ռում ի րա կա նաց վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը և ֆի նան սա կան հաշ վետ վու-
թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված դրույթ նե րի 
հի ման վրա, ե թե ՀՀ հար կային օ րենսգր քով չեն նա խա տես վում դրանց կի րա ռու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ»4։ Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ ՀՀ հար կային օ րենսգր քով, այ նու ա մե-
նայ նիվ, սահ ման ված են կոնկ րետ շա հու թա հար կով հարկ ման բա զան ո րո շե լիս ո րոշ է ա կան 
նշա նա կու թյամբ հաշ վառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնց դեպ քում հար կային և ֆի-
նան սա կան տար բե րակ ված հաշ վառ ման ու ղ ղու թյուն նե րով ստաց վում են միև նույն օբյեկ տի 
հաշ վառ ման վե րա բե րյալ տար բեր ցու ցա նիշ ներ, մաս նա վո րա պես՝ ստորև ներ կա յաց վում է 
հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը. 

1. Հար կային և ֆի նան սա կան հաշ վառ ման ա ռու մով շա հույթ նե րի ու վնաս նե րի տար բեր 
ցու ցա նիշ նե րը։ Ի սկզ բա նե ակ տիվն ե րի ու պար տա վո րու թյուն նե րի ճա նաչ ման, չափ ման հաս-
կա ցու թյուն ներն ու սահ մա նում ե րը ֆի նան սա կան և հար կային հաշ վա ռում ե րում տար բեր-
վում են, ի նչն ա կն հայ տո րեն հան գեց նում է դրանց հի ման վրա հաշ վարկ ված ե կա մուտ նե րի 
ու ծախ սե րի, ո րոնց ար դյուն քում է լ՝ գո յա ցող շա հույ թի ու վնա սի հար կային և ֆի նան սա կան 
ա ռու մով տար բեր ցու ցա նիշ նե րի։ Ա վե լին, գործ նա կա նում պա տա հում են դեպ քեր, ե րբ կազ-
մա կեր պու թյու նը զուտ ֆի նան սա կան հաշ վառ ման տե սան կյու նից տա րե կան ար դյունք նե րով 
ար ձա նագ րում է վնաս, սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, հար կային հաշ վառ մամբ՝ ար ձա նագ րում 
է հարկ վող շա հույթ։ Օ րի նակ, ե րբ կազ մա կեր պու թյունն ու նի ար տար ժույ թով ար տա հայտ ված 
խո շոր կրե դի տո րա կան պարտք, և դրա մի նկատ մամբ ար տար ժույ թի ար ժե քը բարձ րա նա-
լու պա րա գա յում, կա տա րում է կրե դի տո րա կան պարտ քի վե րագ նա հա տում՝ տար բե րու թյան 
դրա կան ար դյուն քը դի տե լով ֆի նան սա կան ծախս, ո րը սա կայն հար կային հաշ վառ մամբ 
ծախս չի հա մար վում, այ սինքն նա խա տես ված չէ ՀՀ հար կային օ րենսգր քով5:

2.  Հիմ ա կան մի ջոց նե րի մաշ վա ծու թյան հաշ վառ ման հետ կապ ված տար բեր ցու ցա նիշ-
նե րը։

1) Հա մա ձայն « Հիմ ա կան մի ջոց ներ» հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մի ջազ գային ստան-
դարտ (ՀՀՄՍ) 16-ի 55-րդ կե տի՝ «Ակ տի վի մաշ վա ծու թյու նը սկ սում է հաշ վարկ վել, ե րբ այն 
մատ չե լի է օգ տա գործ ման հա մար, այ սինքն՝ ե րբ այն գտն վում է այն պի սի վայ րում և վի ճա-
կում, ո րն ան հրա ժեշտ է՝ ղե կա վա րու թյան նա խան շած նպա տա կով այն օգ տա գոր ծե լու հա-
մար»6: Ի սկ հար կային հաշ վառ ման դեպ քում՝ մաշ վա ծու թյու նը կա րող է հաշ վարկ վել ակ տի վի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման պա հից, այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում հա մա խառն ե կամ-
տից նվա զեց վում են ա մոր տի զա ցի այի են թա կա, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
կամ ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյամբ (լի զին գով) ստաց ված հիմ ա կան մի ջոց նե րի և ոչ նյու-
թա կան ակ տիվն ե րի ա մոր տի զա ցի ոն մաս հա նում ե րի գծով ծախ սե րը7։

2) Հա մա ձայն « Հիմ ա կան մի ջոց ներ» ՀՀՄՍ 16-ի 6-րդ կե տի, մաշ վա ծու թյու նը՝ ակ տի վի 
մաշ վող գու մա րի պար բե րա կան բաշ խում է դրա օգ տա կար ծա ռա յու թյան ըն թաց քում: Մաշ-

4 ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 15, 7-րդ մաս, հոդ ված 106։
5 ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 112, 1-ին մա սի 7-րդ կետ։
6 « Հիմ ա կան մի ջոց ներ» ՀՀՄՍ 16, 55-րդ կետ:
7 ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 121, 1-ին մաս։ 
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վող գու մարն, իր հեր թին, ակ տի վի ի նք նար ժեքն է կամ դրան փո խա րի նող այլ գու մար` հա նած 
դրա մա ցոր դային ար ժե քը8։ Ի սկ հար կային հաշ վառ ման դեպ քում՝ մաշ վա ծու թյու նը հաշ-
վարկ վում է որ պես սկզբ նա կան ար ժե քի և հիմ ա կան մի ջոց նե րի ա ռան ձին խմ բե րի և ոչ նյու-
թա կան ակ տիվն ե րի հա մար սահ ման ված՝ ա մոր տի զա ցի ոն ժամ կետ նե րի հա րա բե րու թյուն9: 

3) Հա մա ձայն ՀՀՄՍ 16-ի 62-րդ կե տի, ակ տի վի մաշ վող գու մարն իր օգ տա կար ծա ռա յու-
թյան ըն թաց քում պար բե րա կան հի մուն քով բաշ խե լու հա մար կա րող են կի րառ վել տար բեր 
մե թոդ ներ, նե րա ռյալ՝ գծային մե թո դը, նվա զող մա ցոր դի մե թո դը և թո ղարկ ված մի ա վոր-
նե րի մե թո դը։ Ը նտր ված մե թո դը հետ ևո ղա կա նո րեն կի րառ վում է մի ժա մա նա կաշր ջա նից 
մյու սը, քա նի դեռ չկա ակ տի վի տն տե սա կան օ գուտ նե րի ստաց ման ա կն կալ վող մո դե լի փո-
փո խու թյուն10: Ի սկ ՀՀ հար կային օ րենսգ րով՝ հիմ ա կան մի ջոց նե րի խմ բե րի նվա զա գույն 
ժամ կետ նե րը հս տակ սահ ման ված ե ն11:

4) Ֆի նան սա կան հաշ վառ ման նպա տա կով տրանս պոր տային մի ջո ցի (կամ հաս տո ցի) 
մաշ վա ծու թյու նը հաշ վարկ վում է նվա զող մա ցոր դի մե թո դով՝ հաշ վի առ նե լով այդ ակ տի վի 
տն տե սա կան օ գուտ նե րի փոխ հա տուց ման մո դե լը: Ի սկ հար կային հաշ վառ ման նպա տա կով՝ 
հաշ վարկ վում է գծային մե թո դով՝ հաշ վի ա ռած ՀՀ հար կային օ րենսգր քով սահ ման ված պա-
հանջ նե րը: Կամ, ե րբ եր կու դեպ քում էլ ը նտր ված մաշ վա ծու թյան մե թո դը գծայինն է, սա կայն 
օգ տա կար ծա ռա յու թյան ժամ կետ նե րը՝ տար բեր են: Այս պի սի դեպ քե րում ստեղծ վում է մի 
այն պի սի ի րա վի ճակ, ե րբ ակ տի վի հաշ վեկշ ռային ար ժե քը տար բեր վում է այդ ակ տի վի հար-
կային նպա տա կով վե րագր վող մե ծու թյու նից, այ սինքն՝ հար կային բա զայից (այն գու մարն է, 
ո րը ակ տի վի հաշ վեկշ ռային ար ժե քը փոխ հա տու ցե լիս, հար կային նպա տա կով նվա զեց վե լու է 
ցան կա ցած հարկ վող տն տե սա կան օ գուտ նե րից12):

3. ՀՀ հար կային օ րենսգր քով շա հու թա հարկ վճա րո ղի հարկ ման բա զան ո րո շե լիս ծախ-
սե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի հա մար հա մա խառն ե կամ տից չի նվա զեց վում սահ ման ված չա-
փե րը գե րա զան ցող ծախ սե րը: Մինչ դեռ ֆի նան սա կան հաշ վառ ման դեպ քում այդ նույն ծախ-
սե րը ե կամ տից կա րող են նվա զեց վել ամ բող ջու թյամբ: Եվ փաս տո րեն, հար կային հաշ վառ-
մամբ կա րող են նա խա տես ված չլի նել այն պի սի նվա զե ցում եր (ծախ սեր, կո րուստ ներ և այլ 
նվա զե ցում եր), ո րոնք ֆի նան սա կան հաշ վառ մամբ ա կն հայ տո րեն դիտ վում են ծախս, և այլն։ 
Ներ կա յաց վա ծից ա կն հայտ է դառ նում, որ ֆի նան սա կան հաշ վառ ման տե սան կյու նից ՀՀՄՍ-
նե րով սահ ման ված ծախ սե րը (նե րա ռյալ կո րուստ նե րը), և որ պես ե կա մուտ նե րի (նե րա ռյալ 
օ գուտ նե րի) ու այդ ծախ սե րի տար բե րու թյուն՝ շա հույ թը կամ վնա սը, չեն կա րող հա մընկ նել 
հար կային հաշ վառ ման նույն պի սի ցու ցա նիշ նե րի հետ: 

Ի դեպ, ֆի նան սա կան և հար կային հաշ վառ ման տար բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հարկ 
է նշել նաև դրանց ժա մա նա կա վոր (ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել հար կային հետ ևանք ներ) 
և մշ տա կան (ո րոնք հար կային հետ ևանք ներ չեն ա ռա ջաց նում) տար բե րա կում ե րի մա սին: 
Ժա մա նա կա վոր տար բե րու թյուն նե րը ակ տի վի (պար տա վո րու թյան) հաշ վեկշ ռային ար ժե քի և 
դրա հար կային բա զայի միջև ե ղած տար բե րու թյուն ներն են, ի սկ մշ տա կան տար բե րու թյուն-
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ հե տա գա ժա մա նա կաշր ջան նե րում հար կային հետ-
ևանք ներ, այ սինքն՝ հե տաձգ ված հար կեր չեն ա ռա ջաց նում: Հե տաձգ ված հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րը և հե տաձգ ված հար կային ակ տիվն ե րը ժա մա նա կա վոր տար բե րու թյուն-

8 « Հիմ ա կան մի ջոց ներ» ՀՀՄՍ 16, 6-րդ կետ:
9 ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 121, 1-ին մա սի 1-ին կետ։
10 « Հիմ ա կան մի ջոց ներ» ՀՀՄՍ 16, 62-րդ կետ:
11 ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 121, 1-ին մա սի 3-րդ կետ։
12 « Շա հու թա հար կեր» ՀՀՄՍ 12, 7-րդ կետ:
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նե րի հետ կապ ված ա պա գա ժա մա նա կաշր ջան նե րում՝ մի դեպ քում վճար ման են թա կա, մյուս 
դեպ քում փոխ հա տուց ման են թա կա շա հու թա հար կե րի գու մար ներն ե ն13:

Ն կա տի ու նե նա լով վե րոգ րյա լը՝ հարկ է նաև ը նդ գծել, որ գործ նա կա նում կազ մա կեր պու-
թյու նը տա րե կան ար դյունք նե րով կա րող է ու նե նալ սե փա կա նա տե րե րի միջև բաշխ ման են-
թա կա ֆի նան սա կան շա հույթ, ո րն է ա պես տար բեր վում է հար կային շա հույ թից։ Հետ ևա բար, 
այն տն տե սա գի տա կան փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնց ի րա կա նաց ման ըն-
թաց քում հիմք են ըն դուն վում մի այն հար կային հաշ վառ մամբ (ՀՀ հար կային օ րենսգր քով նա-
խա տես ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան) ստաց ված ակ տիվն ե րի, պար տա վո րու թյուն-
նե րի, կա պի տա լի, ի նչ պես նաև ե կա մուտ նե րի, նվա զե ցում ե րի (ծախ սե րի, կո րուստ նե րի) և 
հարկ վող շա հույ թի ար ժեք նե րը, ա ռանց հս տակ նա խան շե լու, թե տվյալ ֆի նան սա կան վեր լու-
ծու թյամբ հատ կա պես ի նչ նպա տակ է հե տապնդ վում, ա ռն վազն ճշգ րիտ եզ րա հանգ ման չեն 
կա րող բե րել։

 Կազ մա կեր պու թյան ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի ո րոշ ման դա տա կան ֆի նան-
սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ կազ մա կեր պու թյան 
ֆի նան սա կան վի ճա կի բնո րո շում ե րում իր տեղն ու նի նաև «ա նուղ ղա կի ու թյու նը»: Այս ա ռու-
մով հարկ է ը նդ գծել պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի պարզ ման շր ջա նակ նե րում կա պի տա-
լի կա ռուց ված քի, ա րագ ի րաց վե լի ակ տիվն ե րի, պա շար նե րի, գույ քային դրու թյան, ֆի նան-
սա կան կա յու նու թյան ու ան կա խու թյան ցու ցա նիշ նե րի ստաց ման հետ կապ ված ա նուղ ղա կի 
մե թո դա կան մո տե ցում ե րի կի րա ռու թյու նը: Այ դու հան դերձ, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վեր-
լու ծու թյան պա րա գա յում տն տե սա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է ֆի նան սա-
կան վի ճա կը գնա հա տել՝ օ գտ վե լով շր ջա նա ռե լի ու թյան (հաշ վար կում մաս նակ ցում է ի րա ցու-
մից հա սույ թը) և շա հու թա բե րու թյան (հաշ վար կում մաս նակ ցում է շա հույ թը) ցու ցա նիշ նե րից։ 
Հիմ ա կա նում ա ռանձ նաց վում են ի րաց վե լի ու թյան (լիկ վի դայ նու թյան) և վճա րու նա կու թյան 
կա տե գո րի ա նե րը, ո րոնք ի մաս տային ա ռու մով տար բեր վում են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
պար տա վո րու թյուն նե րի մար ման « պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյան» և դրանց « ժա մա նա կին 
մար ման» բնո րո շում ե րով14։ 

Այս պի սով, ի մի բե րե լով վե րոգ րյա լը, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կազ մա կեր պու թյան ֆի-
նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի և շա հու թա հար կի հաշ վար կի պատ րաստ ման հա մար սահ-
ման ված պա հանջ նե րը, դրանց միջև առ կա հաշ վառ ման տար բե րու թյուն նե րը ներ կա յումս 
միաս նա կան և ը նդ հա նուր ձևա վոր ված մե թո դա բա նու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով 
կա րող են տն տե սա գետ փոր ձա գե տին ու ղ ղոր դել ա նուղ ղա կի մե թո դա կան մո տե ցում ե րի կի-
րա ռու թյան, ո րի դեպ քում էլ ստեղծ վում է ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյան ի րա վի ճա կային մո-
տեց ման, սահ ման ված պա հանջ նե րի յու րո վի մեկ նա բա նու թյան, դրան ցում հա կա սու թյուն նե-
րի ա ռա ջաց ման, հետ ևա բար և՝ փոր ձա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի թե րի կա տար ման 
խն դիր:

Annotation. The article is devoted to a review of topical problems that arise in the course of forensic financial and 
economic expertise to determine the signs of financial insolvency of legal entities. The main normative acts that guide 
the conduct of expert research within the framework of forensic financial and economic expertise in bankruptcy cases 

13 « Շա հու թա հար կեր» ՀՀՄՍ 12, 5-րդ կետ:
14 Կա րեն Մա մի կո նյան, « Կազ մա կեր պու թյան ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի դա տա հաշ վա պա հա կան 
փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման կի րա ռա կան մե թո դա բա նու թյու նը», Դա տա կան իշ խա նու թյուն, հուն վար-
փետր վար, 2017 1-2 (211-212), Էջ 93:
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are considered. The absence of a unified expert opinion regarding the choice of methods for financial analysis of the 
activities of legal entities during forensic economic expertise is stated. The problem of the study is the lack of a single 
generally established methodology today, and the methods currently used are not free from shortcomings, since there 
are contradictions in the interpretation of the requirements laid down in financial and tax reporting.

Аннотация. Статья посвящена обзору актуальных проблем, возникающих при производстве судебных 
финансово-экономических экспертиз по определению признаков неплатёжеспособности юридических лиц. 
Рассмотрены основные нормативные акты, которыми руководствуются при проведении экспертных исследований 
в рамках судебных финансово-экономических экспертиз по делам о банкротстве. Констатируется отсутствие 
единого экспертного мнения в отношении выбора методик финансового анализа деятельности юридических 
лиц при проведении судебных экономических экспертиз. Проблематика исследования состоит в отсутствии 
на сегодняшний день единой общеустановленной методики, а используемые на текущий момент методики не 
свободны от недостатков, т.к. возникают противоречия в интерпретации требований, заложенных в финансовых 
и налоговых отчетностях.

 Բա նա լի բա ռեր - ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն, մե թո դա բա նու թյուն, ան վճա րու նա կու թյան 
հատ կա նիշ ներ, ֆի նան սա կան հաշ վա ռում, հար կային հաշ վա ռում, հիմ ա կան մի ջոց ներ, մաշ վա ծու թյուն:

Keywords: financial and economic expertise, methodology, signs of financial insolvency, financial reporting, tax 
reporting, fixed assets, amortization.

Ключевые слова: финансово-экономическая экспертиза, методология, признаки неплатежеспособности, 
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ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

EUROPEAN LAW (PART I) – BASIC ISSUES AND ORGANISATIONAL 
STRUCTURE OF THE EUROPEAN UNION

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
(ЧАСТЬ I) – ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Շատ ու սա նող նե րի հա մար եվ րո պա կան ի րա վուն քը ներ կա յա նում է ի բրև դժ վա րա մատ-
չե լի հա տուկ թե մա՝ իր սե փա կան հաս կա ցու թյուն նե րով և կա ռուց ված քով, ո րի պատ ճա ռով 
հա ճախ բա վա րար խո րու թյամբ չի ու սում ա սիր վում։ Չորս մա սից բաղ կա ցած հոդ վա ծա շա րի 
այս ա ռա ջին մա սը ներ կա յաց նում է եվ րո պա կան ի րա վուն քի հիմ ա կան հար ցե րը, ի նչ պես 
նաև լու սա բա նում է Եվ րո պա կան մի ու թյան (ԵՄ) կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը։

I. Նե րա ծու թյուն 
Ի րա վա կան ի րա կա նու թյան մեջ եվ րո պա կան ի րա վուն քի ա ճող նշա նա կու թյա նը հա մա-
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պա տաս խա նում է ի րա վա բա նա կան կր թու թյան մեջ դրա նշա նա կու թյան ա ճը։ Վա ղուց վա-
նից հայ կա կան հա մալ սա րան նե րում դա սա վանդ վում է «Եվ րո պա կան ի րա վունք» ա ռար կան։ 
Ուսա նող նե րի հա մար դա նշա նա կում է, նախ, սո վո րե լու են թա կա ի րա վա կան թե մա նե րի 
ա վե լա ցում։ Նկա տի ու նե նա լով պայ մա նագ րե րի խճճ վա ծու թյու նը, ե րկ րոր դային ի րա վուն քի 
մեծ ծա վա լը և Ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա տա րա նի (ԱԵԴ) պրակ տի կայի բազ մա-
զա նու թյու նը՝ պետք է այ նու ա մե նայ նիվ սահ մա նա փա կել ու սուց վող թե մա նե րի ծա վա լը։ Ա մեն 
դեպ քում եվ րո պա կան ի րա վունք սո վո րող ու սա նո ղը պետք է ու նե նա ը նդ հա նուր պատ կե րա-
ցում եվ րո պա կան ի րա վուն քի մա սին և հաս կա նա այն։

 Մի այն այդ ան հրա ժեշտ ը մբռ նու մը կա րող է օգ նել նրան ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա-
հե լու ու սում ա կան թե մա նե րը։ Աս վա ծը հատ կա պես վե րա բե րում է ԱԵԴ-ի պրակ տի կայի 
ի մա ցու թյա նը։ Եվ րո պա կան ի րա վուն քը կրում է դա տա կան պրակ տի կայի դրոշ մը, և հնա րա-
վոր չէ այն հաս կա նալ ա ռանց ԱԵԴ-ի հիմ ա կան ո րո շում ե րի ի մա ցու թյան։ Է ՛լ ա վե լի շատ, 
քան ազ գային ի րա վուն քում սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում ե րի դերն է, եվ րո պա-
կան ի րա վուն քը գոր ծում է այն պես, ի նչ պես այն մեկ նա բա նում ու հաս կա նում է ԱԵԴ-ը։ Այդ 
պատ ճա ռով առ կա է ԱԵԴ-ի ո րո շում ե րի մե խա նի կա կան պո զի տի վաց ման վտանգ1: Ո ւս ման 
ըն թաց քում այս տեղ ա ռա ջին հեր թին օգ նում է ԱԵԴ-ի կար ևոր ո րո շում ե րի ճիշտ ը նտ րու թյու-
նը2: Ա ռան ձին կար ևոր ո րո շում ե րի ըն թեր ցա նու թյան ժա մա նակ ու սա նո ղը կա րող է սո վո րել, 
թե ի նչ պես պետք է փաս տար կել եվ րո պա կան ի րա վուն քում, և մի ա ժա մա նակ զար գաց նել իր 
մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րը՝ ի նք նու րույն հաս կա նա լու ԱԵԴ-ի ո րո շում ե րը։ 

Եվ րո պա կան ի րա վուն քը դժ վար է բա ժա նել ի րա վուն քի ե րեք հիմ ա կան ո լորտ նե րի (քա-
ղա քա ցի ա կան ի րա վունք, հան րային ի րա վունք, քրե ա կան ի րա վունք), ի նչ պես դա ար վում է 
ազ գային ի րա վուն քում։ Եվ րո պա կան ի րա վուն քը կա ռուց ված է ու րիշ տրա մա բա նու թյամբ։ 

Այդ պատ ճա ռով եվ րո պա կան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ խն դիր նե րը կա րող են նե րա-
ռել փաս տա կան հան գա մանք ներ ի րա վուն քի բո լոր ո լորտ նե րից, մա նա վանդ որ եվ րո պա-
կան ի րա վուն քը սեր տո րեն մի ա հյուս ված է ան դամ պե տու թյուն նե րի ի րա վա կար գե րի հետ3: 
Այ նուա մե նայ նիվ, կան տի պիկ խն դիր ներ, ո րոնք ի րենց կա ռուց ված քով ա վե լի շատ նման 
են հան րային ի րա վուն քի խն դիր նե րին, ո րոնց լու ծու մը կազմ ված է եր կու մա սից՝ ի րա վուն-
քի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի թույ լատ րե լի ու թյու նից ու հիմ ա վոր վա ծու թյու նից4: Դժ վար են 
հա մար վում ա մե նից ա ռաջ այն խն դիր նե րը, ո րոն ցում եվ րո պա կան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ 
հար ցե րը մի ա հյուս ված են ազ գային ի րա վուն քի վար չա րա րու թյան կամ որ ևէ պա հան ջի ի րա-
վուն քի ստուգ ման հետ, օ րի նակ՝ ը նդ հա նուր վար չա կան ի րա վուն քում կամ պե տու թյան պա-
տաս խա նատ վու թյան ի րա վուն քում5:

II. ԵՄ-ն ի բրև վե րազ գային կազ մա կեր պու թյուն
1. Կազ մա կեր պու թյու նը բնո րո շե լու բար դու թյու նը 
Ի՞նչ է Եվ րո պա կան մի ու թյու նը։ Ար դեն այս ե լա կե տային հարցն ա ռն վազն մար տահ րա վեր 

է ու սա նո ղի հա մար, ան գամ ե թե այս սկզ բուն քային հար ցի վե րա բե րյալ վե ճը վեր ջին շր ջա-
նում մա րել է։ Պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի ըն դուն ված հաս կա ցու թյուն նե րը քիչ են 

1 Այդ մա սին տես, օ րի նակ, Kingreen in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR: Theoretische u. Dogmatische Grund-
züge, 2009, 706 f.։
2 Ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ տա լիս է Pechstein, Entscheidungen d. EuGH – Kommentierte Studienauswahl, 2018։
3 Տես, օ րի նակ, հետ ևյալ խն դիր նե րը՝ Musil/Burchard, Klausurenkurs im EuropaR, 2016, 204 (խն դիր 11, մաս II, հարց 
1 – քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք); Brand/Blatter, JuS 2016, 983 (ք րե ա կան ի րա վունք)։
4 Տես, օ րի նակ, Saurer/Rothfuß, JuS 2017, 1099; Kube, JuS 2014, 726։
5 Օ րի նակ՝ Hesse/Sacher, JuS 2017, 1015; Musil/Burchard, , Klausurenkurs im EuropaR, 2016, 204 (խն դիր 11, հարց 2), 
160 (խն դիր 8)։
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օգ նում ԵՄ-ն բնո րո շե լու հա մար։ Ան վի ճե լի ո րեն ԵՄ-ն պե տու թյուն չէ Գե որգ Յե լի նե կի «ե րեք 
տար րե րի տե սու թյան» ի մաս տով6: Ա մե նից ա ռաջ Գեր մա նի այի ֆե դե րա լիզ մի պատ մու թյու նից 
ծա գող « հա մա դաշ նու թյուն» (Staatenbund) և « դաշ նային պե տու թյուն» (Bundesstaat) հաս-
կա ցու թյուն նե րը նույն պես ի վի ճա կի չեն ճշգ րիտ բնու թագ րե լու ԵՄ-ի բնույ թը։ ԵՄ-ն՝ իր մի ու-
թե նա կան բնույ թով, մի կող մից ա վե լին է, քան հա մա դաշ նու թյու նը, ո րը մի ջազ գային ի րա վա-
կան բնույ թի է, և ո րում մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ոչ մի ի նք նիշ խան ի րա վունք չեն զի ջում7, 
մյուս կող մից՝ ԵՄ-ն կրում է դաշ նային տար րեր՝ ա ռանց դաշ նային պե տու թյուն լի նե լու8:

2. Մի ու թե նա կան ի րա վա կար գի ի նք նա վա րու թյու նը 
Այդ պատ ճա ռով գի տու թյան մեջ ար մա տա վոր վել է ԵՄ-ի բնու թագ րում ի բրև վե րազ-

գային կազ մա կեր պու թյուն։ Վե րազ գային բնույ թը վե րա բե րում է եվ րո պա կան ի րա վուն քի 
ո րա կին։ Եվ րո պա կան ի րա վունքն ի նք նա վար է։ Այն մի յու րօ րի նակ ի րա վա կարգ է9, ներ գոր-
ծում է ան մի ջա կա նո րեն, այն պես որ նրա նից կա րող են ծա գել ի րա վունք ներ՝ ա ռանց ան դամ 
պե տու թյուն նե րի ակ տե րով ներդր վե լու ան հրա ժեշ տու թյան10: Բա ցի դրա նից՝ եվ րո պա կան 
ի րա վունքն ու նի կի րառ ման ա ռաջ նու թյուն ազ գային ի րա վուն քի նկատ մամբ։ Դա նշա նա կում 
է, որ կար գա վոր ման նույն ա ռար կայի պա րա գա յում միշտ պետք է կի րա ռել եվ րո պա կան ի րա-
վուն քի նոր մը և ոչ թե ազ գային նոր մը (ան կախ՝ ո ՛ր մա կար դա կի)։ Բայց ազ գային ի րա վուն քի 
նոր մը մում է վա վեր, այն պար զա պես չի կա րող կի րառ վել եվ րո պա կան ի րա վուն քի կող մից 
նե րառ վող դեպ քի նկատ մամբ։ Այս տեղ է կի րառ ման ա ռաջ նու թյան և գոր ծո ղու թյան ա ռաջ նու-
թյան միջև է ա կան տար բե րու թյու նը։ Վեր ջի նի դեպ քում ա վե լի բարձր աս տի ճա նի ի րա վուն քին 
հա կա սող նոր մը կլի ներ ան վա վեր, ի նչ պես, օ րի նակ, սահ մա նադ րա կան ու հա սա րակ ի րա-
վուն քի հա րա բե րակ ցու թյան մա սին՝ ՀՀ Սահմ. 5-րդ հոդ. 1-ին մա սի կո լի զի ոն սահ մա նադրա-
կան կա նո նի դեպ քում է11. Եվ րո պա կան ի րա վուն քի կի րառ ման ա ռաջ նու թյան նպա տա կը նրա 
գոր ծու նա կու թյան ա պա հո վում է12: Այդ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ ման 
ա ռաջ նու թյու նը բա վա րար է, գոր ծո ղու թյան ա ռաջ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն չկա։

 Գեր մա նի այի Դաշ նային ՍԴ-ն ԵՄ-ն բնու թագ րում է ի բրև պե տու թյուն նե րի, սահ մա-
նադրու թյուն նե րի, վար չա րա րու թյուն նե րի և դա տա կան պրակ տի կա նե րի մի ու թյուն 
(Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbund)13: Կազ մա կեր պու թյան միու-
թե նա կան բնույ թը պի տի ը նդ գծի հատ կա պես ին տեգ րա ցի այի՝ պե տու թյուն նե րի հա սա րակ 
մի ա վո րու մը գե րա զան ցող չա փը՝ ա ռանց կաս կա ծի տակ դնե լու ան դամ պե տու թյուն նե րի շա-
րու նակ վող պե տա կա նու թյու նը։ Գեր մա նի այի Դաշ նային ՍԴ-ն Լի սա բո նի պայ մա նագ րի վե-
րա բե րյալ իր ո րոշ ման մեջ ա սում է, որ ԵՄ-ու մ Գեր մա նի այի մաս նակ ցու թյան դեպ քում խոսքն 
ա մեն ևին դաշ նային պե տու թյան մո դե լը եվ րո պա կան մա կար դակ փո խադ րե լու մա սին չէ, այլ 

6 Պե տու թյան ե րեք կոնս տի տու տիվ տար րե րի՝ պե տա կան բնակ չու թյան, պե տա կան տա րած քի և պե տա կան իշ-
խա նու թյան պար զա բա նու մը տես Calliess, StaatsR III, 2018, 13։
7 Հա մա դաշ նու թյան պատ մա կան օ րի նակ է Գեր մա նա կան մի ու թյու նը (Deutscher Bund, 1815–1866)։ Այն օ ժտ ված 
չէր պե տա կան իշ խա նու թյամբ, այլ ու ներ սոսկ « մի ջազ գային պայ մա նագ րով շնորհ ված մի ու թե նա կան ի րա վա սու-
թյուն», տես Kotulla, Dt. Verfassungsgeschichte, 2008, Rn. 1312։
8 BVerfGE 123, 267 (370 f.) – Lissabon.
9 ԱԵԴ, C-6/64, Slg. 1964, 1259 (1270) – Costa/E. N. E. L.; ԱԵԴ, եզ րա կա ցու թյուն C-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 Rn. 166 
– ՄԻ ԵԿ; ԱԵԴ, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 Rn. 33 – Achmea; ԱԵԴ եզ րա կա ցու թյուն C-1/17, ECLI:EU:C:2019:341 
Rn. 109 – CETA։
10 ԱԵԴ, C-26/62, Slg. 1963, 7 (25) – Van Gend & Loos։
11 Ի րա վա նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ու կի րառ ման ա ռաջ նու թյան տար բե րակ ման մա սին տես Հով հան նի սյան, Ը նդ հա-
նուր ի րա վա գի տու թյուն, էջ 135-136։
12 BVerfGE 126, 286 (321) – Honeywell.
13 BVerfGE 140, 317 (338) – Haftbefehl II; BVerfGE 142, 123 (195 f.) – OMT-Urteil; BVerfGE 146, 216 (254) – PSPP.
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խոս քը սահ մա նադ րաի րա վա կան դաշ նային մո դե լը վեր պե տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
ը նդ լայ նե լու մա սին է14: Գրա կա նու թյան մեջ նույն պես ար մա տա վոր վել է ԵՄ-ի մի ու թե նա կա-
նու թյան գա ղա փա րը՝ ի բրև multilevel constitutionalism15: Այս կար ծի քի հիմ ա կան տե սա կան 
գա ղա փարն այն է, որ եվ րո պա կան բնակ չու թյու նը մի ա ժա մա նակ բազ մա թիվ մա կար դակ նե-
րում է ի րա կա նաց նում իր սահ մա նա դիր իշ խա նու թյու նը, և որ տար բեր մա կար դակ նե րը սահ-
մա նադ րա կան տեքս տե րում մի ա հյուս ված են ու վե րա բե րում են մե կը մյու սին։

3. ԵՄ-ն և ան դամ պե տու թյուն նե րը 
ԵՄ-ի բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րը մում են ի նք նիշ խան պե տու թյուն ներ։ Նրանք 

պայ մա նագ րե րի կող մեր ե ն16: Այդ պայ մա նագ րե րը սահ մա նում են ԵՄ-ի՝ ի բրև մի ջազ գային 
ի րա վուն քի սուբյեկ տի (Ե ՄՊ 47-րդ հոդ.) իշ խա նա կան ի րա վունք նե րը և դրա նով սահ մա նա-
փա կում են ան դամ պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խա նու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով ԵՄ-ն չի կա րող 
ան ձամբ կար գա վո րել իր ի րա վա սու թյուն նե րի ծա վա լը։ Նա չու նի «ի րա վա սու թյան ի րա վա-
սու թյուն»17, այ սինքն՝ ԵՄ-ն չու նի ի նքն ի րեն ի րա վա սու թյուն տա լու ի րա վա սու թյուն։ Գո յու-
թյուն չու նի նաև միջ նոր դա վոր ված «ի րա վա սու թյան ի րա վա սու թյուն», այն է՝ պայ մա նագ րե րի 
փո փո խու թյան մի ջո ցով ի րա վա սու թյուն ներն ը նդ լայ նե լու հնա րա վո րու թյուն, քա նի որ Ե ՄՊ 
48-րդ հոդ. հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րե րի փո փո խու թյան գոր ծըն թա ցում ո րո շիչ ի րա վա սահ-
մա նող դե րը պատ կա նում է ան դամ պե տու թյուն նե րին, ոչ թե Մի ու թյա նը։ Պայ մա նագ րե րում 
դա ամ րագր ված է այս պես կոչ ված « սահ մա նա փակ լի ա զոր ման սկզ բուն քում» (Grundsatz 
der begrenzten Einzelermächtigung) (Ե ՄՊ 5-րդ հոդ. 1-ին և 2-րդ մա սեր)։ Ը ստ այդ սկզ բուն քի՝ 
ԵՄ-ն ի րա կա նաց նե լու է մի այն այն լի ա զո րու թյուն նե րը, ո րոնք նրան տր վել են պայ մա նագ րե-
րով։ Նա կա րող է գոր ծել մի այն այդ սահ ման նե րի ներ սում։ Ը ստ այդմ՝ պայ մա նագ րե րով ԵՄ-
ին չփո խանց ված բո լոր ի րա վա սու թյուն նե րը մում են ան դամ պե տու թյուն նե րին։ Այս պի սով, 
ԵՄ-ի կող մից ի րա վա սու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար առ կա է պայ մա նագ րի վե րա պա-
հում։ ԵՄ-ի իշ խա նա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար պայ մա նագ րե րում միշտ պետք է առ կա լի նի 
ի րա վա կան հիմք։ Բայց դրա նից՝ ի րա վա կան հիմ քը կա րող է ձեռք բեր վել նաև պայ մա նագ րե-
րի մեկ նա բան ման ճա նա պար հով, ը նդ ո րում, ո րո շիչ է ոչ այն քան պայ մա նագրային դրույթ նե-
րի բա ռա ցի տեքս տը, որ քան դրանց ի մաստն ու նպա տա կը18: Բա ցի դրա նից՝ ը ստ Ե ՄԳՊ 291-
րդ հոդ. 1-ին մա սի՝ Մի ու թյան մար մին նե րի ի րա վա կան ակ տե րի կա տա րու մը վե րա պահ ված է 
նախ ևա ռաջ ան դամ պե տու թյուն նե րին։ Մի այն քիչ դեպ քե րում են Հանձ նա ժո ղո վին և Խորհր-
դին վե րա պահ վում կա տա րո ղա կան լի ա զո րու թյուն ներ (տես Ե ՄԳՊ 291-րդ հոդ. 2-րդ մա սը)։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ ԵՄ-ն՝ ի բրև պե տու թյուն նե րի, սահ մա նադ րու թյուն նե րի, 
վար չա րա րու թյուն նե րի և դա տա կան պրակ տի կա նե րի վե րազ գային մի ու թյուն, շա րու նա կա-

14 BVerfGE 123, 267 (370 f.) – Lissabon.
15 Հաս կա ցու թյան հիմ ա դի րը պրոֆ. Պեռ նիսն է (Pernice), տես Bieber/Widmer, Der europäische Verfassungsraum, 
1995, 235 (261 ff.)։ Դրա վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյուն տես Jestaedt, GS Blomeyer, 2004, 637։ Լի սա բո նի պայ մա-
նագ րի մա սին տես կր կին Pernice, CJEL 2009 (Vol. 15 Nr. 3), 349:
16 « Պայ մա նագ րեր» ա սե լով՝ միշտ նկա տի ու նենք, ը ստ ԵՄ մա սին պայ մա նագ րի 1-ին հոդ. 3-րդ մա սի 1-ին նա խա-
դա սու թյան ի րա վա կան սահ ման ման, ԵՄ մա սին պայ մա նա գի րը (Ե ՄՊ) և ԵՄ Գոր ծու նե ու թյան մա սին պայ մա-
նա գի րը (Ե ՄԳՊ)։ Բա ցի դրա նից՝ ԵՄ Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի խար տի ան (ՀԻԽ), Ե ՄՊ 6-րդ հոդ. 1-ին մա սի 
1-ին են թա մա սի հա մա ձայն, ու նի պայ մա նագ րե րին հա վա սար մա կար դակ։ Ար ձա նագ րու թյուն ներն ու հա վել ված-
նե րը, Ե ՄՊ 51-րդ հոդ. հա մա ձայն, պայ մա նագ րե րի բաղ կա ցու ցիչ մասն ե ն։
17 Herdegen, EuropaR, 2018, § 5 Rn. 16; Ipsen, StaatsR I, 2018, § 10, Rn. 604. «Ի րա վա սու թյան ի րա վա սու թյուն» 
հաս կա ցու թյու նը (գերմ. Kompetenz-Kompetenz) ծա գում է գեր մա նա կան դաշ նային պե տու թյան մա սին ու ս մուն քից։ 
Հաս կա ցու թյան ա կունք նե րի մա սին տես Oeter, ZaöRV 55 (1995), 659 (686)։
18 Տե՛ս Haratsch/Koenig/Pechstein, EuropaR, 2018, Rn. 178 f.։ Ը նդ հա նուր առ մամբ եվ րո պա կան ի րա վուն քի մեկ նա-
բան ման մա սին տես Oppermann/Classen/Nettesheim, EuropaR, 2018, § 9 Rn. 165։
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բար զար գա նում է։ Դա է վո լյու ցի ոն պրո ցես է, ու ս տի նրան բնու թագ րող հաս կա ցու թյուն ներն 
ա նընդ հատ պետք է թար մաց վեն։

III. ԵՄ-ի կազ մա կեր պա կան ի րա վուն քը
1. Մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը 
ԵՄ-ն ու նի իր սե փա կան մար մին նե րը։ Ա ռան ձին մար մին նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը բխում 

են պայ մա նագ րե րից։ Եվ րո պա կան ի րա վուն քի ի նք նա վա րու թյան պատ ճա ռով դժ վար է ազ-
գային սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի հաս կա ցու թյուն ներն ա ռանց այլ ևայ լու թյան տա րա-
ծել դրա վրա։ Դա այդ պես է նաև իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզ բուն քի դեպ քում։ Թեև 
ԵՄ-ի ի նս տի տու ցի ո նալ հա մա կար գը նույն պես կա ռուց ված է փո խա դարձ վե րահս կո ղու թյան 
ու ի րա վա սու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման տրա մա բա նու թյամբ, բայց ոչ ազ գային, ա սենք՝ 
գեր մա նա կան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քում առ կա ձևով։ Նախ՝ ԵՄ-ի կազ մա կեր պա կան 
կա ռուց ված քում կան շատ տար բեր մար մին ներ։ Բա ցի դրա նից` այդ մար մին ներն ու նեն տար-
բեր տե սա կի ա ռա ջադ րանք ներ։ Գործ նա կա նում այս հար ցը նշա նա կա լի է ա մե նից ա ռաջ 
Հանձ նա ժո ղո վի ու Խորհր դի պա րա գա յում։ Հանձ նա ժո ղո վը, մի կող մից, ա մե նա մեծ գոր ծա-
դիր մար մինն է, մյուս կող մից՝ նա լայն ի րա վաս տեղծ լի ա զո րու թյուն ներ ու նի այս պես կոչ ված 
պատ վի րակ ված ի րա վաս տեղծ ման ո լոր տում։ Հա կա ռա կը, Խոր հուր դը կար ևոր մար մին է սո-
վո րա կան օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցում, բայց մի ա ժա մա նակ կա տա րում է նաև գոր ծա դիր 
ա ռա ջադ րանք ներ։ 

Այդ պատ ճա ռով պայ մա նագ րե րում ամ րագր ված ի րա վա սու թյուն նե րի նկա րագ րու թյան 
հա մար ճշգ րիտ հաս կա ցու թյունն «ինս տի տու ցի ո նալ հա վա սա րակշ ռու թյունն» է19: Ա մե նից 
ա ռաջ գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյուն նե րը պետք է բա ժան վեն տար բեր մար մին նե-
րի վրա՝ ը ստ դրանց խն դիր նե րի, որ պես զի կանխ վի ու ժի չա փա զանց մեծ կենտ րո նա ցու մը։ 
Ի նստի տու ցի ո նալ հա վա սա րակշ ռու թյան սկզ բուն քը, այս պի սով, ի տար բե րու թյուն իշ խա նու-
թյուն նե րի բա ժան ման գեր մա նա կան սկզ բուն քի, ա վե լի ման րա մասն է մտած ված և պայ մա նա-
վոր ված է կոնկ րետ մար մին նե րի կա տա րած խն դիր նե րով։ Չկա հս տակ բա ժա նում օ րենս դիր, 
գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյան, այլ առ կա է ի նս տի տու ցի ո նալ checks and balances-ի 
հա մա լիր մի ա հյու սում՝ կոնկ րետ իշ խա նա կան խն դիր նե րի կա տար ման տե սան կյու նից։20 Բա-
ցի դրա նից՝ այս սկզ բուն քը են թա կա է դա տա կան վե րահս կո ղու թյան. ԵՄ մար մին նե րի կող-
մից ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի վե րա զանց ման դեմ կա րող է ներ կա յաց վել այս պես կոչ ված 
ա ռոչն չու թյան հայց (Nichtigkeitsklage)՝ հա մա ձայն Ե ՄԳՊ 263-րդ հոդ. 2-րդ և 3-րդ մա սե րի, 
նաև հենց ԵՄ մար մին նե րի կող մից (այս պես կոչ ված ար տո նյալ և մաս նա կի ար տո նյալ հայց-
վոր ներ)։

2. ԵՄ մար մին ներն ա ռան ձին-ա ռան ձին 
ԵՄ մար մին ներն սպա ռիչ թվարկ ված են Ե ՄՊ 13-րդ հոդ. 1-ին մա սի 2-րդ են թա մա սում։ 

Դրանք են Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը, Եվ րո պա կան խոր հուր դը, ԵՄ խոր հուր դը, Եվ րո պա-
կան հանձ նա ժո ղո վը, ԵՄ դա տա րան, Եվ րո պա կան կենտ րո նա կան բան կը (Ե ԿԲ), ի նչ պես 
նաև Եվ րո պա կան հաշ վիչ պա լա տը։ 

ա) Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը, Ե ՄՊ 14-րդ հոդ ված 
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը ԵՄ-ի մի ակ մար մինն է, ո րն ան մի ջա կա նո րեն ը նտր վում է 

Մի ու թյան քա ղա քա ցի նե րի կող մից։ Այն ե րաշ խա վո րում է ԵՄ-ի ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի-
մու թյան ահ ռե լի չա փա բա ժի նը (Ե ՄՊ 10-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 1-ին են թա մաս)։ Դա ար տա հայտ-

19 Wegener in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 2022, EUV Art. 19 Rn. 35.
20 Այդ մա սին ման րա մասն տես Möllers, Gewaltengliederung, 2005, 253 ff.։
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վում է նրա հիմ ա կան խնդ րում, այն է՝ Խորհր դի հետ մի ա սին հան դես գա լու ի բրև օ րենս-
դիր։21 Ի տար բե րու թյուն ազ գային խորհր դա րան նե րի, Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը չու նի 
օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք։ Բայց նա կա րող է, ը ստ Ե ՄԳՊ 225-րդ հոդ. 1-ին 
մա սի, Հանձ նա ժո ղո վին ի րա վա կան ի մաս տով ոչ պար տա դիր ե ղա նա կով հոր դո րել՝ ի րա-
կա նաց նե լու իր օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քը։ Բա ցի դրա նից, նա գոր ծում է 
միայն սո վո րա կան օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում (տես Ե ՄԳՊ 294-րդ հոդ.)։ Նա 
ու նի նաև ո րո շա կի հիմ ա րար հար ցե րում ու րիշ նե րի հետ հա մա տեղ ո րոշ ման ի րա վունք, ի նչ-
պես, օ րի նակ, պայ մա նագ րե րի փո փո խու թյու նը (Ե ՄՊ 48-րդ հոդ.), նոր ան դամ եր ըն դու նե լը 
(Ե ՄՊ 49-րդ հոդ.) կամ ո րոշ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի կն քու մը (Ե ՄԳՊ 218-րդ հոդ.)։

 Թեև ԵՄ-ն մի ջազ գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մե մատ աչ քի է ը նկ նում մեծ չա փի 
պառ լա մեն տա րիզ մով ու ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյամբ, այ նու ա մե նայ նիվ նկա տե լի 
են թույլ կող մեր, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյու նը փո խան ցե-
լուն։ Դրանք եր ևում են ոչ այն քան օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցում կամ Հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գահ նշա նա կե լիս նրա սահ մա նա փակ դե րում (թեև Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ը նտր-
վում է Խորհր դա րա նի կող մից՝ Հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ (Ե ՄՊ 14-րդ հոդ. 1-ին մա-
սի 3-րդ նախ. և 17-րդ հոդ. 7-րդ մա սի 1-ին նախ.), բայց Հանձ նա ժո ղո վի կող մից նա խա գահ 
ա ռա ջար կե լիս Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը պետք է սոսկ 
« հաշ վի ա ռն վեն»)։ Եվ րո պա կան ժո ղովր դա վա րու թյան «ա քիլ լե սյան գար շա պա րը»22 մում է 
Եվ րո պա կան խորհր դա րան ը նտ րե լու ի րա վուն քը։ ԵՄ-ի դաշ նային կա ռուց ված քի պատ ճա-
ռով Խորհր դա րա նում ման դատ նե րի բաշ խու մը կա տար վում է՝ ը ստ ան դամ պե տու թյուն նե րի 
բնակ չու թյան մե ծու թյան։ Հա մա ձայն Ե ՄՊ 14-րդ հոդ. 2-րդ մա սի՝ յու րա քան չյուր ան դամ պե-
տու թյուն կա րող է ու նե նալ նվա զա գույ նը 6 և ա ռա վե լա գույ նը 96 ման դատ։ Սա կոչ վում է նվա-
զող հա մա մաս նու թյան սկզ բունք (Grundsatz degressiver Proportionalität) և մեծ ազ դե ցու թյուն 
ու նի ը նտ րո ղի ձայ նի ար ժե քի վրա։ Բնակ չու թյան փոքր թիվ ու նե ցող ան դամ պե տու թյուն նե-
րում ը նտ րող նե րի ձայ նե րը մա սամբ զգա լի ո րեն ա վե լի մեծ ար ժեք ու նեն, քան բնակ չու թյան 
մեծ թիվ ու նե ցող ան դամ պե տու թյուն նե րի ը նտ րող նե րի ձայ նե րը։

 Խորհր դա րա նի ոչ լի ար ժեք լե գի տի մու թյու նը մեղմ վում է, սա կայն, լե գի տի մու թյան ե րկ-
րորդ մի ջո ցով, այն է՝ Խորհր դի՝ ան դամ պե տու թյուն նե րում ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կով 
ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով (Ե ՄՊ 10-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 2-րդ են թա մաս)։23

 Թեև Խորհր դա րանն ը նտ րա կան ի րա վուն քի դեպ քում բա ցա ռու թյան կար գով ու նի 
օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք (Ե ՄՊ 14-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 2-րդ են թա մաս), 
բայց նա վեր ջին շր ջա նում հան դես չի գա լիս ի բրև բա րե փո խում ե րի շար ժիչ ու ժ։ Այդ պատ-
ճա ռով ը նտ րա կան ի րա վուն քը Եվ րո պա կան խորհր դա րա նում տե ղե րի բաշխ ման տե սան կյու-
նից շա րու նա կում է մալ ան դամ պե տու թյուն նե րի ի րա վուն քի ազ դե ցու թյան տակ։ Դրա հի-
ման վրա Գեր մա նի այի Դաշ նային ՍԴ-ն մի քա նի ան գամ հա կա սահ մա նադ րա կան է ճա նա չել 
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի հա մար սահ ման ված ը նտ րա կան ար գե լա պատ նե շը24, ո րով հետև 
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը ստիպ ված չէ ա ջակ ցել որ ևէ կա ռա վա րու թյան, ու այդ պատ ճա-
ռով գո յու թյուն չու նի ազ գային խորհր դա րա նի հետ հա մե մա տե լի շահ նրա գոր ծու նա կու թյան 
հար ցում։ Թեև այս փաս տար կը կա րող է հան գեց նել նրան, որ Եվ րո պա կան խորհր դա րա-

21 Տե՛ս Dann in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR, 354 ff.; ման րա մասն Haltern, EuropaR I, 2017, Rn. 683 ff.։
22 Այս մա սին տե՛ս Peuker, ZEuS 2008, 453։
23 Այլ կար ծի քի է BVerfGE 123, 267 (368) – Lissabon։ Այդ մա սին տես նաև Voßkuhle/Wischmeyer, JuS 2018, 1184 
(1185 f.)։
24 BVerfGE 129, 300 – 5 %-ար գե լա պատ նեշ; BVerfGE 135, 259 – 3 %-ար գե լա պատ նեշ։ Այս մա սին տես Lembcke/
Peuker/Seifarth, DVBl 2012, 401։
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նում ներ կա յաց ված լի նեն նաև շատ փոքր կու սակ ցու թյուն ներ, ո րոնք ա ռն վազն չեն նպաս տի 
Խորհր դա րա նի աշ խա տան քին, բայց Դաշ նային ՍԴ-ի այս մո տե ցու մը դար ձել է ան վի ճե լի։

բ) Եվ րո պա կան խոր հուր դը, Ե ՄՊ 15-րդ հոդ ված 
Եվ րո պա կան խոր հուր դը կազմ ված է ան դամ պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րից կամ 

դրանց կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րից (նա խա գահ կամ վար չա պետ), Եվ րո պա կան 
խորհր դի նա խա գա հից և Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից25: Եվ րո պա կան խոր-
հուր դը սահ մա նում է Մի ու թյան քա ղա քա կան ազ դակ ներն ու կոնկ րետ նպա տակ նե րը (Ե ՄՊ 
15-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նախ.)26: Բայց նա չու նի օ րենսդ րա կան ի րա վունք։ Նրա սահ մա նած 
ազ դակ ներն ար տա ցոլ վում են, որ պես կա նոն, Հանձ նա ժո ղո վի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րում։ 

Այս պի սով, Եվ րո պա կան խոր հուր դը ԵՄ-ի քա ղա քա կան ղե կա վար մար մինն է, ո րում ան-
դամ պե տու թյուն նե րը, ո րոնք, որ պես կա նոն, ո րո շում ըն դու նում են կոն սեն սու սով (Ե ՄՊ 15-
րդ հոդ. 4-րդ մաս), դո մի նանտ դեր ու նեն։

գ) ԵՄ խոր հուր դը, Ե ՄՊ 16-րդ հոդ ված
 Խոր հուր դը կազմ ված է ան դամ պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից նա խա րար նե րի 

մա կար դա կով (այդ պատ ճա ռով այն հա ճախ կոչ վում է նա խա րար նե րի խոր հուրդ)27: Սո վո-
րու թային ի րա վուն քով այն տա րած վում է նաև նա խա րար նե րի տե ղա կալ նե րի վրա28: Թեև 
Խոր հուր դը մար մին է, բայց ներ կա յա նում է տար բեր կազ մե րով, այս պես կոչ ված Խորհր դի 
ֆոր մա ցի ա նե րով (Ratsformationen)։ Խորհր դի ֆոր մա ցի ա նե րը պայ մա նա վոր ված են կոնկ-
րետ դեպ քում քն նարկ ման են թա կա քա ղա քա կան թե մա նե րով (Ե ՄՊ 16-րդ հոդ. 2-րդ և 6-րդ 
մա սեր, և Ե ՄԳՊ 236-րդ հոդ.)29: Խորհր դի խն դի րը, հա մա ձայն Ե ՄՊ 16-րդ հոդ. 1-ին մա սի 
1-ին նա խա դա սու թյան, ա մե նից ա ռաջ Խորհր դա րա նի հետ հա մա տեղ ի բրև օ րենս դիր գոր-
ծելն է։ Հետ ևա բար, Խորհր դի մի ջո ցով ան դամ պե տու թյուն նե րը ո րո շիչ մաս նակ ցու թյուն 
ունեն նաև օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցում30:

 Խորհր դում ո րո շում ըն դու նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ձայ նե րի ո րա կյալ մե ծա մաս նու-
թյուն, ե թե պայ մա նագ րե րով այլ բան նա խա տես ված չէ (Ե ՄՊ 16-րդ հոդ. 3-րդ մաս)։ Ը ստ 
Ե ՄՊ 16-րդ հոդ. 4-րդ մա սի 1-ին են թա մա սի՝ ո րա կյալ մե ծա մաս նու թյունն առ կա է, ե թե ո րոշ-
մա նը կողմ է քվե ար կում Խորհր դի ան դամ ե րի (այ սինքն՝ ան դամ պե տու թյուն նե րի նա խա-
րար նե րի) ա ռն վազն 55 %-ը՝ կազմ ված ա ռն վազն 15 ան դամ պե տու թյու նից, ո րոնք մի ա ժա մա-
նակ ներ կա յաց նում են Մի ու թյան բնակ չու թյան ա ռն վազն 65 %-ը։ Այս կար գա վո րու մը պի տի 
հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տա տի, մի կող մից, ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ ևում կանգ նած 
բնակ չու թյան թվի և, մյուս կող մից, փոքր ան դամ պե տու թյուն նե րի շա հե րի միջև։

25 Եվ րո պա կան խոր հուր դը չպետք է շփո թել ԵՄ խորհր դի (ո րը նույն պես ԵՄ մար մին է, տե՛ս ստորև «գ» կե տի 
տակ) և հատ կա պես Եվ րա խորհր դի հետ։ Եվ րա խոր հուր դը, ո րի ան դամ է նաև Հա յաս տա նը, մի ա ռան ձին մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն է և ոչ մի կապ չու նի ԵՄ-ի հետ։ Եվ րո պա կան ի րա վուն քի քն նու թյան ժա մա նակ ան նե րե-
լի սխալ է ԵՄ խորհր դի ու Եվ րո պա կան խորհր դի շփո թու մը։ Դրանք ԵՄ-ի եր կու տար բեր մար մին ներ են ու պի տի 
խս տո րեն տար բեր վեն մի մյան ցից։
26 Եվ րո պա կան խորհր դի մա սին խո րու թյամբ տե՛ս Dann in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR, 370 ff.։
27 Տե՛ս Dann in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR, 346 ff; Haltern, EuropaR I, 2017, Rn. 593 ff.։
28 Տե՛ս Dann in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR, 346 ff; Haltern, EuropaR I, 2017, Rn. 593 ff.։
29 Օրինակ՝ գյուղատնտեսության ու ձկնորսության վերաբերյալ հարցեր քննարկելիս Խորհրդի ֆորմացիայում 
հավաքվում են այլ նախարարներ, քան տնտեսության ու ֆինանսների վերաբերյալ հարցեր քննարկելիս (տե՛ս 
Խորհրդի աշխատակարգի 2-րդ հոդ. 1-ին մասի 2-րդ նախադասությունը՝ աշխատակարգի 1-ին հավելվածի 
համակցությամբ)։ Այդ պատճառով պրոֆ. Դաննը (տե՛ս Dann in v. Bogdandy/Bast, Europ. VerfassungsR, 348) 
Խորհուրդը բնորոշում է իբրև «քննարկումերի՝ վերին աստիճանի կոմպլեքս համակարգ»։
30 Herdegen, EuropaR, 2018, § 7 Rn. 17, 35; Haratsch/Koenig/Pechstein, EuropaR, 2018, Rn. 266.
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դ) Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը, Ե ՄՊ 17-րդ հոդ ված
 Հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված է Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից և Հանձ նա ժո ղո վի բազ մա թիվ 

ան դամ ե րից։ Հանձ նա ժո ղո վի խն դիր նե րը թվարկ ված են Ե ՄՊ 17-րդ հոդ. 1-ին մա սում և 
կենտ րո նա ցած են ա մե նից ա ռաջ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ո լոր տում։ Հանձ նա ժո ղո վը «խ րա-
խու սում է Մի ու թյան շա հե րը» և հս կում է եվ րո պա կան ի րա վուն քի պահ պա նու մը։ Նշ ված եր-
կու հիմ ա կան խն դիր նե րից են բխում նաև Հանձ նա ժո ղո վի բնու թագ րու մը ի բրև «ին տեգ րա-
ցի այի շար ժիչ» և « պայ մա նագ րե րի պա հա պան»։ Հատ կա պես իր ին տեգ րա ցի ոն գոր ծա ռույ-
թը կա տա րե լու հա մար Հանձ նա ժո ղո վը նշա նա կա լի դեր ու նի օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցում. 
նրան է պատ կա նում օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան մե նաշ նոր հը (Ե ՄՊ 17-րդ հոդ. 2-րդ 
մա սի 1-ին նախ.)։ Խորհր դա րանն ու Խոր հուր դը կա րող են ո րո շում ըն դու նել մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ Հանձ նա ժո ղո վը նրանց ա ռա ջարկ է ներ կա յաց րել։ Բա ցի այդ, Հանձ նա ժո ղովն ու նի 
սե փա կան սահ մա նա փակ ի րա վաս տեղծ լի ա զո րու թյուն նե րը (Ե ՄԳՊ 290-րդ, 291-րդ հոդ ված-
ներ)31: 

Ան դամ պե տու թյուն նե րի նկատ մամբ իր վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լու 
ու ժեղ զեն քը Ե ՄԳՊ 258-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված վա րույթն է (Vertragsverletzungsverfah
ren)։ 

ե) ԵՄ դա տա րա նը, Ե ՄՊ 19-րդ հոդ ված 
ԵՄ դա տա րա նը Մի ու թյան ար դա րա դա տա կան մար մինն է։ Այն ստո րա բա ժան վում է Ար-

դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա տա րա նի (ԱԵԴ) և դա տա րա նի (ԵԴ)32.
ԱԵԴ-ը ար դա րա դա տու թյան բարձ րա գույն մար մինն է և ա մե նից ա ռաջ ի րա վա սու է պայ-

մա նագ րե րի մեկ նա բան ման հա մար։ ԱԵԴ-ու մ գոր ծե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րից է այս պես կոչ ված գլ խա վոր փաս տա բան նե րի դե րը։ Դրանք վերց ված են ֆրան սի ա կան 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նից և չու նեն ի րենց հա մար ժե քը գեր մա նա կան ի րա վուն քում։ 
Ը ստ Ե ՄԳՊ 252-րդ հոդ վա ծի՝ նրանց խն դիրն է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
օ ժան դա կել ԱԵԴ-ին վե ճեր լու ծե լիս։ 

ԱԵԴ-ն ա մե նից ա ռաջ զբաղ վում է ան հա տա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ ը նդ-
դեմ ԵՄ-ի՝ ա ռոչն չու թյան հայ ցի շր ջա նա կում՝ ը ստ Ե ՄԳՊ 263-րդ հոդ վա ծի։

զ) Այլ մար մին ներ 
ԵՄ-ի այլ մար մին ներն ի րա վա բա նա կան կր թու թյան մեջ նվազ դեր ու նեն։
 Ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի ժա մա նակ մե ծա ցավ ա մե նից ա ռաջ Եվ րո պա կան կենտ րո նա-

կան բան կի (Ե ԿԲ) նշա նա կու թյու նը, ո րը բազ միցս դա տա կան վե րահս կո ղու թյան են թարկ վեց 
Գեր մա նի այի Դաշ նային ՍԴ-ի ու ԱԵԴ-ի կող մից33:

Զ գա լի գործ նա կան դեր են խա ղում ԵՄ գոր ծա կա լու թյուն նե րը34: Դրանք ԵՄ-ի ի նք նա կա-
ռա վար ման ի նք նու րույն մի ա վոր ներ ե ն։ Դրանք կա րե լի է բա ժա նել կար գա վո րող և գոր ծա դիր 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի, ը նդ ո րում՝ ա ռա ջին ներն ի նք նու րույ նա բար լի ա զոր ված են մշ տա պես 
ի րա կա նաց նե լու ո րո շա կի խն դիր ներ, ի սկ վեր ջին նե րը կա տա րում են կոնկ րետ օ ժան դա կող 
ու կա ռա վար ման աշ խա տանք ներ35: Նրանց վե րա պահ ված խն դիր նե րը պետք է հս տակ սահ-

31 Այս մա սին ման րա մասն տես Lange, JuS 2019, 759։
32 Ը ստ Ե ՄՊ 19-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին են թա մա սի 1-ին նա խա դա սու թյան՝ կան նաև մաս նա գի տաց ված դա տա-
րան ներ։ 2016 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին իր գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րեց ԵՄ մի ակ մաս նա գի տաց ված դա տա րա նը՝ 
Հան րային ծա ռա յու թյան դա տա րա նը։ Ը ստ այդմ՝ այս պա հին մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րը ոչ մի դեր չեն 
խա ղում։
33 Ruffert, JuS 2014, 373; նույն ին քը, JuS 2015, 758; նույն ին քը, JuS 2016, 756; նույն ին քը, JuS 2017, 1229։
34 Herdegen, EuropaR, 2018, § 7 Rn. 104 ff.; Lange, JuS 2019, 759 (761 f.); Priebe, EuZW 2015, 268; Kment, JuS 2011, 
211.
35 Ruffert in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 2022, AEUV Art. 298 Rn. 5 f.
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մա նա զատ ված լի նեն36, դրանց կա տա րու մը հս կում է Հանձ նա ժո ղո վը և վե րահս կում է ԱԵԴ-
ը37: Լի սա բո նի պայ մա նագ րում չկան կար գա վո րում եր գոր ծա կա լու թյուն նե րի մա սին։ Պայ-
մա նագ րե րը տար բեր տե ղե րում ըն դա մե նը խո սում են ԵՄ-ի զա նա զան « հաս տա տու թյուն նե րի 
ու այլ մար մին նե րի» մա սին, օ րի նակ՝ Ե ՄԳՊ 263-րդ հոդ. 1-ին մա սում և 298-րդ հոդ. 1-ին 
մա սում։

Annotation. The first part of the four-part series of articles on European law starts with basic questions and the 
foundations of organisational law.

The second part explains the legal sources of the European Union law and also deals with the legislative procedures. 
In addition, the structural principles applicable in the European law are outlined.

The third part focuses on the fundamental rights of the European Union, which - in addition to the fundamental 
freedoms - are the essential individual rights of European primary law. The structural peculiarities from the perspective 
of the European and constitutional law are described, with a particular focus on the binding effect of the Charter of 
Fundamental Rights for the Member States.

The fourth part explains the fundamental freedoms as the central means for establishing the internal market.

Аннотация. Первая часть серии статей (4 части) о европейском праве начинается базовыми вопросами и 
основами организационного права. 

Во второй части объясняются правовые источники права Европейского Союза, а также рассматриваются 
законодательные процедуры. Кроме того, изложены структурные принципы, применяемые в европейском праве. 

Третья часть посвящена основным правам Европейского Союза, которые – в дополнение к основным сво-
бодам – являются существенными индивидуальными правами европейского первичного права. Описаны струк-
турные особенности с точки зрения европейского и конституционного права, с особым акцентом на обязательное 
действие Хартии по правам человека для государств-членов. 

В четвертой части объясняются основные свободы как центральное средство для создания внутреннего рын-
ка.

 Բա նա լի բա ռեր – Եվ րո պա կան մի ու թյուն, ա ռաջ նային ի րա վունք, Եվ րո պա կան խորհր դա րան, Եվ րո պա կան 
խոր հուրդ, ԵՄ խոր հուրդ, Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով, ԵՄ դա տա րան։

Keywords: Europian Union, primary law, European Parliament, European Council, Council of the EU, European 
Commission, European Court of Justice.

Ключевые слова։ Европейский Союз, первичное право, Европейский парламент, Европейский совет, Совет 
ЕС, Европейская комиссия, Европейский суд.

 Հով հան նի սյան Գ. - Հա գե նի հա մալ սա րա նի գեր մա նա կան և եվ րո պա կան սահ մա նադ րա կան և վար չա կան 
ի րա վուն քի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ, Սաք սո նի այի փաս տա բան նե րի պա լա տի ան-
դամ, փաս տա բան, էլ. հաս ցե՝ hovhannisyan@dresdner-fachanwaelte.de:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյուն 19.12.2022 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 19.12.2022 թ., ե րաշ խա վոր վել է ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, 
իրավագիտության թեկնածու Գոռ Թորոսյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 09.01.2023 թ.:

36 ԱԵԴ, C-9/56, Slg. 1958, 1 (44) – Meroni; C-10/56, Slg. 1958, 51 (75 ff.) – Meroni II։
37 Տե՛ս Oppermann/Classen/Nettesheim, EuropaR, 2018, § 6 Rn. 20 ff.։
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ԵԴ/0112/11/19

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

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

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

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նու թյան առ նե լով Սեդ րակ Ռո բեր տի Քո չա րյա նի վե րա բե րյալ 
ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րոշ ման դեմ ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 6-ին ՀՀ հա տուկ քնն չա կան ծա ռա յու թյու նում հա րուց վել 

է թիվ 62229318 քրե ա կան գոր ծը՝ 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ին ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք) 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և 190-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հատ կա նիշ նե րով:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11-ի ո րոշ մամբ թիվ 62229318 
քրե ա կան գոր ծը 1998 թվա կա նի հու լի սի 1-ին ըն դուն ված ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք) 190-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված կար գով ու ղարկ վել է ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա կան վար-
չու թյուն՝ նա խաքն նու թյու նը շա րու նա կե լու հա մար:

 Նա խաքն նու թյան մարմ ի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 15-ի ո րոշ մամբ Սեդ րակ Ռո բեր տի 
Քո չա րյա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 38-205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով:

2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ին ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա-
կան դե պար տա մեն տը (այ սու հետ նաև՝ Քնն չա կան դե պար տա մենտ) հա ղոր դագ րու թյուն է 
տա րա ծել դե պար տա մեն տի վա րույ թում քնն վող թիվ 62229318 քրե ա կան գոր ծով Ս.Քո չա րյա-
նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ:

1.1. Դի մող Ս.Քո չա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա նը Քնն չա կան դե պար տա մեն տի վե-
րոն շյալ գոր ծո ղու թյան դեմ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 27-ին բո ղոք է ներ կա յաց րել Եր ևան 
քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան (այ սու հետ՝ նաև Ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան)՝ միջ նոր դե լով պար տա վո րեց նել ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու-
թյան քնն չա կան դե պար տա մեն տին հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել վե րը նշ ված հա ղոր դագրու-
թյու նը և հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րել Ս.Քո չա րյա նից այդ հա ղոր դագ րու թյան 
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մեջ տեղ գտած ար տա հայ տու թյուն նե րի հա մար:
2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րոշ մամբ ներ կա յա ցու ցիչ 

Հ.Ա լու մյա նի բո ղո քը բա վա րա րել է մաս նա կի ո րեն՝ ճա նա չե լով ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյան քնն չա կան դե պար տա մեն տի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ի հա ղոր դագ րու-
թյամբ Ս.Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տու մը:

3. Վե րոգ րյալ ո րոշ ման դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զու թյան հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քն նու-
թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյան վար չու թյան ա վագ դա տա խազ Ա.Ա րա մյա նը և ներ կա յա ցու ցիչ 
Հ.Ա լու մյա նը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան)՝ 2019 
թվա կա նի մայի սի 8-ի ո րոշ մամբ ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը ժամ կե-
տանց լի նե լու հիմ քով թողն վել է ա ռանց քն նու թյան: Դա տա խա զի վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու-
թյան ար դյուն քում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րոշ մամբ բո-
ղո քը մեր ժել է՝ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րո շու մը թող նե լով 
օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րո հի շյալ ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք է բե րել ՀՀ գլ խա վոր 
դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2020 թվա կա նի մար տի 26-ի ո րոշ մամբ բո ղոքն ըն դուն վել է վա-
րույթ1: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 2021 թվա կա նի օ գոս տո սի 25-ի ո րոշ մամբ սահ ման վել է վճ ռա-
բեկ բո ղո քի քն նու թյան գրա վոր ըն թա ցա կարգ:

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

րում ե րով.
5. Բո ղո քա բե րը նշել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան և 

հիմ ա վոր չեն, կա յաց վել են քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի է ա կան խախ տում ե րով, ո րոնք 
հիմք են վի ճարկ վող ո րո շում ե րը բե կա նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես, բո ղո քա բե րը նշել 
է, որ ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան մա մու լի հա ղոր դագ րու թյու նը ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի կա րող դիտ վել որ պես « հե-
տաքննու թյան մարմ ի աշ խա տակ ցի, քն նի չի, դա տա խա զի, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված ո րո շում կամ գոր ծո ղու թյուն» և մամ լո հա ղոր դագ րու թյու նը մինչ դա տա կան 
վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա չի կա րող լի նել: 

Ինչ վե րա բե րում է 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ի հա ղոր դագ րու թյան մեջ տեղ գտած 
ար տա հայ տու թյուն նե րի հա մար մե ղադ րյա լից հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն, 
ա պա բո ղո քա բե րը փաս տել է, որ ներ կա յաց ված պա հանջն ի նք նին դուրս է ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կա նո նա կար գում ե րից, ին չը, բո ղո քա բե րի պնդ մամբ, ար ձա-
նագրել է նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը: 

5.1. Ա նդ րա դառ նա լով հա ղոր դագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը՝ բո ղո քա բե րը նշել է, որ 
դրա նով թույլ չի տր վել Ս.Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տում: Մաս նա վո-
րա պես, ը ստ բո ղո քա բե րի՝ քն նարկ վող հրա պա րակ ման մեջ ը ստ է ու թյան ար ձա նագր վել է, 

1 Հա մա ձայն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ան ցու մային դրույթ նե րը կար գա վո րող 483-րդ հոդ վա ծի 
8-րդ մա սի՝ սույն բո ղո քը քնն վում է մինչև 2022 թվա կա նի հու լի սի 1-ը գոր ծող կար գով:
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որ նա խաքն նու թյան փու լում գտն վող քրե ա կան գոր ծով Ս.Քո չա րյա նին ա ռա ջադր վել է մե-
ղադրանք, շա րադր վել է մե ղադ րան քի ձևա կեր պու մը և առ կա է ծա նու ցում առ այն, որ են-
թադ րյալ հան ցան քի մեջ կաս կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա 
մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով՝ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով:

5.2. Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա, բո ղո քի հե ղի նա կը խնդ րել է բե կա նել և փո փո խել 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը՝ մեր ժե լով դի մո ղի ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու-
մյա նի բո ղո քը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
6. Դի մո ղի ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշել է, որ բո ղո-

քում մատ նանշ ված մո տե ցում ե րը չեն բխում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից և հա կա-
սում են 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 2-րդ 
կե տին, 13-րդ հոդ վա ծին, ի նչ պես նաև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի մի շարք 
նոր մե րին:

6.1. Ը ստ ներ կա յա ցուց չի, ե թե Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քն նի վե րոն շյալ բո ղո քը, ա պա պետք 
է մատ նան շի, թե ի ՞նչ դա տա վա րա կան ե ղա նա կով կա րող է ան ձը պաշտ պա նել իր ան մե ղու-
թյան կան խա վար կա ծը, քա նի որ նման ի րա վի ճակ նե րում ան ձը չու նի իր խախտ ված ի րա վուն-
քի պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան մի ջոց:

 Ներ կա յա ցու ցի չը նշել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և Քա-
ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նա գի րը պար տա վո-
րեց նում են պե տու թյանն ա պա հո վել, որ պես զի ան ձն ու նե նա տվյալ ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյան մի ջոց: Հետ ևա բար, ը ստ ներ կա յա ցուց չի՝ Ս.Քո չա րյա նին Քնն չա կան դե պար տա մեն տի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րե լը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան պար տա կա նու թյունն է, և ներ կա յաց ված բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը պար զա պես կա րող է հս տա կեց նել, թե կոնկ րետ ի ՞նչ ըն թա ցա կար գով պետք է 
ան ձը նմա նօ րի նակ ի րա վի ճակ նե րում պաշտ պա նի իր ի րա վուն քը են թադ րյալ խախ տու մից: 

6.2.Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա՝ ներ կա յա ցու ցի չը խնդ րել է մեր ժել ՀՀ գլ խա վոր դա տա-
խա զի տե ղա կա լի վճ ռա բեկ բո ղո քը:

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.

7. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա կան 
դե պար տա մեն տի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ի հա ղոր դագ րու թյան հա մա ձայն՝ «(…) « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը, իր գոր ծա ռույթ նե-
րի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում մի ջազ գային ի րա վուն քի և ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
նոր մե րի հի ման վրա հետ ևո ղա կան պայ քար մղե լով տն տե սա կան ան վտան գու թյան դեմ ու ղղ-
ված հան ցա վո րու թյան հետ, Քնն չա կան դե պար տա մեն տում քնն վող քրե ա կան գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում ի րա կա նաց ված լայ նա ծա վալ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ար դյուն քում բա ցա հայ տել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հար-
կեր չվ ճա րե լու և հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ե կա մուտ ներն օ րի նա կա նաց նե լու 
հան ցա դե պեր, ո րոնց կազ մա կերպ ման հետ ան մի ջա կան ա ռն չու թյուն է ու նե ցել ՀՀ ե րկ րորդ 
Նա խա գահ Ռո բերտ Քո չա րյա նի որ դին՝ Սեդ րակ Քո չա րյա նը: Քրե ա կան գոր ծով հաս տատ-
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ված փաս տա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ վեր ջի նը կազ մա կեր պել և ղե կա վա րել է իր հիմ-
նադ րած ՍՊ ըն կե րու թյուն նե րից մե կի պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րի կող մից օ րեն քով 
սահ ման ված, հարկ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հաշ վար կում ա կն հայտ կեղծ տվյալ ներ 
մտց նե լու և ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով ե կամ տային հարկ չվ ճա րե լու գոր ծըն թա ցը, ո րից 
հե տո, նպա տակ ու նե նա լով խե ղա թյու րել հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ա ռանձ նա պես 
խո շոր չա փե րով ե կամ տի՝ պե տա կան բյու ջե չվ ճար ված հար կի ծագ ման աղ բյու րը և ի րա կան 
բնույ թը, այն օ րի նա կա նաց րել է մի շարք բան կային փո խան ցում ե րի՝ այդ ե կա մուտ նե րը գույ-
քի ձեռք բեր մանն ու ղ ղե լու ե ղա նա կով: Մաս նա վո րա պես՝ եր րորդ ան ձի կող մից տն տես վա-
րող սուբյեկտ նե րից մե կում ներդ րած, դեռևս ծագ ման ա ռու մով ա ռան ձին ի րա վա կան գնա-
հա տա կա նի ար ժա նի 5.300.000 Ա ՄՆ դո լարն ան հա տույց ստա նա լու նպա տա կով՝ Սեդ րակ 
Քո չա րյա նը ձեռ նա մուխ է ե ղել շին ծու գոր ծարք նե րով այդ գու մարն իր հիմ ադ րած ըն կե րու-
թյան ան վամբ ձևա կեր պե լուն և դրա մի ջո ցով ստա նա լուն: Ցան կա նա լով խու սա փել դրա նից 
բխող հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուց՝ վեր ջի նը վե րո հի շյալ ՍՊ ըն կե րու-
թյան տնօրե նին հանձ նա րա րել է կն քել 2 շին ծու ան հա տույց փո խա ռու թյան պայ մա նագ րեր և 
դրանց տալ նաև հաշ վա պա հա կան ձևա կեր պում, ին չի հետ ևան քով 5.300.000 Ա ՄՆ դո լա րը 
փո խանց վել է Սեդ րակ Քո չա րյա նի ան ձնա կան հաշ վե հա մա րին՝ ի բրև տված փո խա ռու թյան 
վե րա դարձ:

Դ րա հետ մեկ տեղ, իր հիմ ադ րած հի շյալ ըն կե րու թյան տնօ րե նը, օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րի խախտ մամբ, որ պես հար կային գոր ծա կալ պար տա վոր լի նե լով պա հել և ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե փո խան ցել Սեդ րակ Քո չա րյա նի կող մից եր րորդ ան ձից ան հա տույց որ պես 
ե կա մուտ ստա ցած գու մա րից ե կամ տային հար կը, Սեդ րակ Քո չա րյա նի կազ մա կերպ մամբ և 
ղե կա վար մամբ, պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա ե կամ տային հար կը նվա զեց նե լու նպա-
տա կով, ըն կե րու թյան հարկ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հա մա պա տաս խան ամ փոփ հաշ-
վար կում մտց րել է ա կն հայտ կեղծ տվյալ ներ, ո րի հետ ևան քով չի վճա րել ա ռանձ նա պես խո-
շոր չա փե րով՝ 916.706.560 ՀՀ դրա մի չա փով հար կեր (տույ ժե րով և տու գանք նե րով հան դերձ՝ 
1.968.627.338 ՀՀ դրամ):

Դ րա նից հե տո, նպա տակ ու նե նա լով իր և ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րի հետ փոխ կա-
պակց ված ըն կե րու թյուն նե րի միջև մի շարք գոր ծարք նե րի կնք մամբ խե ղա թյու րել հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հի շյալ ե կամ տի՝ պե տա կան բյու-
ջե չվ ճար ված հար կի գու մա րի ի րա կան բնույ թը և ծագ ման աղ բյուրն ու այն ներդ նել օ րի նա-
կան շր ջա նա ռու թյան մեջ, Սեդ րակ Քո չա րյանն այն մի ա խառ նել է բան կային հաշ վին ե ղած 
5.682.960 Ա ՄՆ դո լա րի հետ և օ րի նա կա նաց րել է մի շարք բան կային փո խան ցում ե րի, փո-
խարկ ման, այդ ե կա մուտ նե րը « Բեստ Վես տերն Կոնգ րես» հյու րա նո ցը ձեռք բեր մանն ու ղ ղե լու 
ե ղա նա կով:

 Գոր ծով ձեռք բեր ված, փոխ կա պակց ված, հա վաս տի, բա վա րար ա պա ցույց նե րի հա-
մակ ցու թյամբ Սեդ րակ Ռո բեր տի Քո չա րյա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգրքի 38-205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և 190-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով՝ 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հարկ չվ ճա րե լը կազ մա կեր պե լու և ա ռանձ նա պես խո շոր չա-
փե րով հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ ներն օ րի նա կա նաց նե լու հա մար, ի սկ 
նրա հիմ ադ րած ՍՊ ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա լեք սան Սամ սո նի Ոս կա նյա նին՝ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ի րեն մե ղա վոր է 
ճա նա չել: Նրանց նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ներ ը նտր վել են չհե ռա նա լու մա սին 
ստո րագ րու թյուն նե րը:

 Սեդ րակ Քո չա րյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րի բազ մա թիվ ան շարժ գույ քե րի և այլ 
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ակ տիվն ե րի ձեռք բեր ման օ րի նա կա նու թյու նը պար զե լու ու ղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վում են լայ նա-
ծա վալ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, քրե ա կան գոր ծով նա խաքն նու թյու նը շա րու նակ վում է:

 Ծա նու ցում. են թադ րյալ հան ցան քի հա մար կաս կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում 
է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով»2:

8. Դա տա խա զի՝ ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա նին հաս ցե ագր ված 2019 թվա կա նի մար տի 
11-ի թիվ 7-27-19 գրու թյան հա մա ձայն՝ «(…) [Ն]ա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ ին մա-
մու լի հա ղոր դագ րու թյուն ներ հրա պա րա կե լու կա պակ ցու թյամբ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
պար տադ րե լը, այդ թվում՝ բո վան դա կու թյու նը հեր քե լուն կամ դրա հետ կապ ված հրա պա-
րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն պար տա վո րեց նե լը, դուրս են դա տա խա զու թյա նը ՀՀ 
սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից: (…) Ձեր 
կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը (…) չի պա րու նա կում քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ ո րո շում եր կա յաց նե լու պա հանջ, ու ս տի 
և չի կա րող քն նու թյան ա ռն վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
կար գով»3:

9. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 
է հետ ևյա լը. «(…) ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են պե տա կան մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց այն 
ո րո շում ե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, որ պի սիք կա յաց վել են օ րենսգր քի 53-րդ, 55-րդ և 56-րդ 
հոդ ված նե րում նա խա տես ված ի րենց ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում:

Տ վյալ դեպ քում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի տա ռա ցի 
մեկ նա բան ման պայ ման նե րում, ե թե ըն դու նենք, որ բո ղո քարկ ման են թա կա են մի այն այն 
ո րո շում ե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն թվարկ ված են ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քում, ա պա մի գու ցե, ա ռան ձին վերց րած, պե տա կան մարմ ի տա րա ծած 
հա ղոր դագ րու թյամբ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հնա րա վոր խախտ ման փաս տը չի կա-
րող վի ճարկ վել նշ ված կար գով: Սա կայն Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված օ րենսդ-
րա կան կար գա վո րում ե րը և դրա շուրջ ար ված ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը, գտ նում է, 
որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը չի կա րող այդ պես 
նեղ ըն կալ վել և դրա նով ի սկ վտան գել ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, 
քա նի որ քն նարկ վող հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով «ո րո շում և գոր ծո ղու թյուն» եզ րույ թի տակ 
պետք է դի տել քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում, գոր ծի հետ կապ ված պե տա կան ի րա վա սու 
մարմ ի ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րի մեջ մտ նող ցան կա ցած ո րո շում և/ կամ գոր ծո ղու թյուն, 
ո րով հնա րա վոր է խախտ ված լի նի քրե ա կան գոր ծի այս կամ այն մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը 
և շա հե րը: Ը նդ ո րում՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի հա մա-
տեքս տում պետք է դի տար կել նաև հենց այդ ո րո շում ե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
ըն թաց քում և դրա հետ կապ ված ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու-
թյու նը: Այլ խոս քով՝ « սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շում եր և գոր ծո ղու թյուն ներ» ձևա-
կերպ ման տակ պետք է հաս կա նալ նաև վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի՝ իր լի ա զո րու թյուն-
նե րից բխող և դրա ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին կա տար վող այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
վեր ջի նը կա տա րել է տվյալ գոր ծի ըն թաց քում, դրա շր ջա նակ նե րում և դրա կա պակ ցու թյամբ:

 Սույն ի րա վի ճա կում հարկ է նկա տել, որ խնդ րո ա ռար կա հան դի սա ցող հա ղոր դագ րու-

2 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 9-11:
3 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 64-65:
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թյու նը հրա պա րակ վել է ՀՀ ԱԱԾ պաշ տո նա կան կայ քէ ջում, ո րի բո վան դա կու թյու նը կազ մել է 
հենց վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը և դեռ ա վե լին՝ ի րենց թույլտ վու թյամբ է այն հրա պա-
րակ վել: (…)

(…) [Գ]որ ծի քն նու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տը, ով ու նի մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու 
ան վի ճե լի լի ա զո րու թյուն, իր այդ քայ լով փոր ձել է հեր քել հնա րա վոր այն կաս կած նե րը, որ 
ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը շին ծու է: Ո ւս տի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի են թադ րյալ 
խախ տու մը հան դի սա նում է քն նի չի կող մից լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար-
հին իր ի սկ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած հետ ևանք, ո րը չի կա րող ան ջատ 
դիտ վել վեր ջի նի դա տա վա րա կան լի ա զո րու թյուն նե րից: Այ սինքն, ե թե քն նի չը չու նե նար գոր ծի 
քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու, մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու լի ա զո րու թյուն, ա պա բնա կան է, որ 
օբյեկ տի վո րեն չէր էլ կա րող իր քայ լե րով խախ տել ան ձի ի րա վուն քը, ի սկ մյուս կող մից այդ 
դեպ քում կա րող էր ա ռա ջա նալ նա խաքն նա կան գաղտ նի քի հրա պա րակ ման հարց, քա նի որ 
դրա սահ մա նա փակ ման բա ցար ձակ ի րա վա սու թյու նը կր կին պատ կա նում է քն նի չին: (…) 

Ե թե նույ նիսկ պայ մա նա կա նո րեն ըն դու նենք, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ-
ման հար ցը չի կա րող քն նարկ վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա-
ծի կար գով, ա պա, բո լոր դեպ քե րում, այն են թա կա է դա տա կան կար գով քն նու թյան, քա նի որ 
դա բխում է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից: (…)

 Դա տա րա նը գտ նում է, որ հրա պա րակ ված հա ղոր դագ րու թյու նը պա րու նա կում է մի շարք 
ձևա կեր պում եր, ո րոնց բո վան դա կու թյու նը ող ջամ տո րեն վկա յում է Սեդ րակ Քո չա րյա նի ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման մա սին, քա նի որ նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը զուսպ 
և նր բան կա տո րեն ար ված չեն, դա տո ղու թյուն նե րում գո նե մեկ ան գամ չի օգ տա գործ վել « վա-
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կար ծում է», «են թադր վում է», «ա ռեր ևույթ», «ա մե նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ» և նմա նա տիպ այլ ար տա հայ տու թյուն ներ: Փո խա րե նը՝ օգ տա գործ վել է հաս-
տա տա կան մտ քեր, ո րով կար ծես՝ ան ձի մե ղա վո րու թյունն ար դեն ա պա ցուց ված է: Այ սինքն՝ 
Դա տա րա նի հա մար ըն դու նե լի է պաշտ պա նա կան կող մի այն մտա վա խու թյու նը, որ վե րը 
նշված հա ղոր դագ րու թյու նը հան րու թյան, մաս նա վո րա պես՝ ող ջա միտ դի տոր դի մոտ կա րող է 
ա ռա ջաց նել այն հա վա տը, որ Սեդ րակ Քո չա րյա նը մե ղա վոր է: Հատ կան շա կան է, որ նշ ված 
հա ղոր դագ րու թյունն օ րե րի ըն թաց քում լայն տա րա ծում է ստա ցել զանգ վա ծային լրատ վու-
թյան ո լոր տում և հա սա նե լի դար ձել հան րու թյան բո լոր շեր տե րին, ի նչն ա վե լի է բարձ րաց նում 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման հա վա նա կա նու թյու նը: (…) 

Այս պի սով՝ Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը, գա լիս է այն 
եզ րա հանգ ման, որ ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան կող մից Սեդ րակ Քո չա րյա նի 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախտ վել է:

Անդ րա դառ նա լով քն նարկ վող հա ղոր դագ րու թյու նը հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել և Սեդ-
րակ Քո չա րյա նից նե րո ղու թյուն խնդ րել պար տա վո րեց նե լու մա սով բո ղո քա բե րի խնդ րանք նե-
րին՝ Դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ մա սով բո ղո քը են թա կա է մերժ ման, քա նի որ ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում Դա տա րանն ի նչ պես նե րո ղու թյուն խնդ րե լու, այն պես 
էլ հրա պա րա կավ հեր քե լու պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն և 
լի ա զո րու թյուն չու նի: Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով, որ տվյալ դեպ քում կա րող է ու ղ ղա կի ճա-
նաչ վել և ար ձա նագր վել ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը՝ գտ նում է, որ բարձ րաց ված 
հար ցե րի քն նար կու մը դուրս է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի շր ջա նակ նե րից:

 Մի ա ժա մա նակ, հարկ է փաս տել, որ հի շյալ պա հան ջի չբա վա րա րու մը չի կա րող որ ևէ 
կերպ վկայել խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն ված չլի նե լու մա սին, քա նի որ սույն ո րոշ-
մամբ ար ձա նագր ված ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տու մը և դրա հրա պա րա կայ նա-
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ցու մը, այդ թվում նաև՝ հենց ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով, ար դեն ի սկ բա վա րար է խախ տու մը վե-
րա կանգ նե լու հա մար: Ի սկ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ոչ մի դեպ քում կաշ կանդ ված 
չէ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի վե րա կանգ նում էլ ա վե լի ամ րապն դե լու հա մար ո րո շա կի 
քայ լեր ձեռ նար կել, օ րի նակ՝ հան դես գալ լրա ցու ցիչ հայ տա րա րու թյամբ, հա ղոր դագ րու թյու նը 
վե րաձ ևա կեր պել և այլն»4:

10. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նի՝ 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րո շու մը, ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. «(…) Մինչ դա տա կան 
վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա չեն կա րող չհան դի սա նալ նաև 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի` իր լի ա զո րու թյուն նե րից բխող և դրանց ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում նրա կող մից, վեր ջի նիս նա խա ձեռ նու թյամբ կամ թողտ վու թյամբ (հա մա ձայ նու-
թյամբ) կա տար վող այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ո րոնք խախ տում են ան-
ձի ի րա վունք նե րը և դրանց բո ղո քար կու մը դա տա վա րու թյան ա վե լի ու շ փու լում՝ դա տա րա-
նում գործն ը ստ է ու թյան քն նե լիս ան հնար է, կամ այն կհան գեց նի ան ձի ի րա վունք նե րի և 
օ րի նա կան շա հե րի ան հա մար ժեք սահ մա նա փակ ման:

Տ վյալ դեպ քում խոս քը վե րա բե րում է մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում մե ղադ րյա-
լի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծին, որ պի սին հիմ ա րար ի րա վունք է, ի սկ դրա խախտ մա-
նը հան գեց նող գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան բո ղո քար կու մը դա տա վա րու թյան ա վե լի 
ու շ փու լում կա րող է հան գեց նել ան ձի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի կամ ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց ու նե նա լու ի րա վուն քի ար ժեզրկ ման: (…) Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը փաս տում է, որ քրե ա կան հե տապնդ ման մարմ ի` ան ձի ան մե ղու թյան կան խա-
վար կա ծի խախտ ման հան գեց նող գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան մինչ դա տա կան 
վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա հան դի սա նա լու վե րա բե րյալ 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` (…) պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի ու եզ րա հանգ ման հետ ը նդ-
հա նուր առ մամբ չհա մա ձայ նե լու ի րա վա չափ հիմ քեր չկան: (…) 

Այլ կերպ՝ Սեդ րակ Քո չա րյա նի պաշտ պան Հ.Ա լու մյա նի բո ղոքն ը ստ է ու թյան քն նե լով՝ 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը թույլ չի տվել դա տա կան սխալ՝ նյու թա կան կամ դա տա վա րա-
կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա։ (...) 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա չափ հիմ քեր չկան չհա մա ձայ նե լու 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի հետ ևու թյանն առ այն, որ նշ ված հա ղոր դագ րու թյամբ Սեդ-
րակ Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախտ վել է։ Այլ կերպ` Սեդ րակ Քո չա րյա նի 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման վե րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի հետ-
ևու թյու նը ևս հիմ ա վոր է, այդ հար ցում նույն պես թույլ չի տր վել դա տա կան սխալ` նյու թա-
կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի 
վրա»5:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
11.Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ի րա-

վուն քի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ քրե ա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գով ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու մե խա նիզմ ե րի հս տա կեց ման, ան մե ղու թյան կան խա վար կա-
ծի խախ տու մը որ պես մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
ա ռար կա դի տար կե լու չա փա նիշ նե րի ո րո շա կի աց ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է օ րեն քի մի ա-

4 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 1-ին, թեր թեր 84-98:
5 Տե՛ս նյու թեր, հա տոր 2-րդ, թեր թեր 73-97:
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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:

12. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցը հետ ևյալն 
է. հիմ ա վո՞ր է ա րդյոք ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյան քնն չա կան դե պար տա մեն տի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ին տա րա ծած 
հա ղոր դագ րու թյան կա պակ ցու թյամբ Սեդ րակ Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
խախտ ման հիմ քով բեր ված բո ղո քը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյան կար գով ը ստ է ու թյան քն նու թյան առ նե լը:

I. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե
ղադր վող ան ձի հիմ ա րար ի րա վունք.

13. Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի՝ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ «Յու րա քան չյուր ոք, 
ով մե ղադր վում է քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ, հա մար վում է ան մեղ, քա նի 
դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քին հա մա պա տաս խան»:

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

13.1. Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի մեկ նա բան ման շր ջա նակ նե-
րում 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.

- հայ տա րա րու թյունն այն մա սին, որ ան ձին պար զա պես կաս կա ծում են հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու մեջ, պետք է հս տա կո րեն տար բե րակ վի այն բա ցա հայտ ար ված հայ տա-
րա րու թյու նից, որ ան հա տը, թե պետ դեռ չի կա յաց վել վերջ նա կան մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու-
թյուն, կա տա րել է տվյալ հան ցա գոր ծու թյու նը6,

- ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տում է այն դեպ քը, ե րբ դա տա կան ո րոշ ման կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյան մեջ կար ծիք է ար տա հայտ վում հան-
ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձի մեղ քի վե րա բե րյալ՝ նախ քան նրա մեղ քը կհաս-
տատ վի օ րեն քով սահ ման ված կար գով7,

- ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը որ պես քրե ա կան գոր ծի վա րույ թի դա տա վա րա կան 
ե րաշ խիք, ի թիվս այլ նի, ո րո շա կի պա հանջ ներ է սահ մա նում՝ կապ ված դա տա կան իշ խա-
նու թյան մար մին նե րի կամ այլ հան րային պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից կաս կա ծյա լի (մե-
ղադ րյա լի, ամ բաս տա նյա լի) մե ղա վո րու թյան վե րա բե րյալ կան խա կալ ար տա հայ տու թյուն նե-
րի հետ8՝ շեշ տադ րե լով վեր ջին նե րիս կող մից կա տար վող հայ տա րա րու թյուն նե րում բա ռե րի 
ը նտ րու թյան կար ևո րու թյունն այն դեպ քում, ե րբ խոս քը գնում է հան ցան քի կա տար ման մեջ 

6 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Matijasevic v. Serbia գոր ծով 2006 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
19-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 23037/04, 48-րդ կետ։
7 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Garycki v. Poland գոր ծով 2007 թվա կա նի փետր վա րի 6-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 14348/02, 66-րդ կետ։
8 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Allenet de Ribemont v. France գոր ծով 1996 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 7-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 15175/89, 35-36-րդ կե տեր, Nesták v. Slovakia գոր ծով 2007 թվա կա նի փետր վա րի 
27-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 65559/01, 88-րդ կետ։
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օ րեն քով սահ ման ված կար գով չմե ղադր ված և չդա տա պարտ ված ան ձանց մա սին9։
 Վի րա բյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-

րանն ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տում է հա մա րել դա տա խա զի կող մից գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու ո րոշ մամբ տր ված հետ ևյալ ձևա կեր պու մը. « հան ցան քի կա տար ման պա հին 
[ դի մու մա տուն] ևս կրել է (...) վնաս» և «զր կանք ներ կրե լով [ դի մու մա տուն] քա վել է իր մեղ քը»10։

14. « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 
14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ «Ք րե ա կան հան ցա գոր ծու թյան մեջ յու րա քան չյուր մե-
ղադր վող ի րա վունք ու նի հա մար վե լու ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված 
չէ օ րեն քով»:

14.1. Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն՝ նշ ված հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում նշել է, որ ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծը են թադ րում է նաև ի րա վունք՝ ար ժա նա նա լու այդ սկզ բուն քին 
հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քի։ Հետ ևա բար, այն պար տա կա նու թյուն է հան րային իշ-
խա նու թյան բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար՝ ձեռն պահ մա լու վա րույ թի ար դյուն քը կան-
խո րո շե լուց11։

15. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե-
ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մեղքն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով` դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով»:

16. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
« Հան ցա գոր ծու թյան հա մար կաս կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ 
նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով` դա տա րա նի` 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: (…)»:

17. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան և 
քրե ա դա տա վա րա կան վե րոն շյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
Ար մեն Բաղ դա սա րյա նի գոր ծով ար ձա նագ րել է, որ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ կաս-
կած վո ղի կամ մե ղադր վո ղի մեղքն ա պա ցուց ված կա րող է հա մար վել մի այն դա տա րա նի` 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: Այլ խոս-
քով՝ կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու թյու նը կա րե լի է հաս տատ ված հա մա րել մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ12:

18. Վե րը վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի և ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը ե րաշ խա-
վո րում է հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձի՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված հիմ ա-
րար ի րա վուն քը՝ հա մար վե լու ան մեղ մինչև մե ղադ րա կան դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լը։ Այդ սկզ բուն քի վրա են խարսխ ված քրե ա դա տա վա րա կան ա ռանց քը կազ մող 
մի շարք ի նս տի տուտ ներ։ Այդ պատ ճա ռով, ի նչ պես Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նը և Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն, այն պես էլ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մշ տա պես 
կարևո րել են ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի պահ պա նու մը քրե ա կան վա րույ թի 

9 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Daktaras v. Lithuania գոր ծով 2000 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
10-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 42095/98, 41-րդ կետ:
10 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Virabyan v. Armenia գոր ծով 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
2-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 40094/05, 193-րդ կետ:
11 Տե՛ս Human Rights Committee, General Comment 13, Article 14 (Twenty-first session, 1984), Compilation of General 
Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 14 
(1994), կետ 7:
12 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Ար մեն Բաղ դա սա րյա նի գոր ծով 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 13-ի թիվ 
Ե ԱՔԴ/0009/11/13 ո րոշ ման 14-րդ և 15-րդ կե տե րը։
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ո ղջ ըն թաց քում՝ սկ սած դրա ա մե նա վաղ փու լից։ 
19. Սա կայն, գործ նա կա նում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կա րող է խախտ վել՝ իր բնույ-

թով ըն թա ցա կար գային և նյու թա կան ա ռում ե րով։ Օ րի նակ՝ ըն թաց քի մեջ գտն վող վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախ տող հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե-
լը, ո րը չի ազ դում գոր ծով վերջ նա կան ո րոշ ման կա յաց ման վրա, ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծի ըն թա ցա կար գային խախ տում է 13։ Մինչ դեռ, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի այն պի սի 
խախ տում ե րը, ո րոնք պաշտ պա նու թյան կող մի ա պա ցույց նե րի ան տես մամբ, ազ դում են դա-
տա կան ակ տի կամ այլ վերջ նա կան ո րոշ ման բո վան դա կու թյան վրա (ի նչ պես օ րի նակ՝ Վի-
րա բյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով սույն ո րոշ ման 13.1-րդ կե տում ներ կա յաց ված վճ ռի), 
ի րենց բնույ թով նյու թա կան ե ն14։

20. Հատ կան շա կան է տար բե րա կել, որ ե թե ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի նյու թա կան 
բնույ թի խախ տում ե րը կա րող են թույլ տր վել, որ պես կա նոն, քրե ա կան վա րույ թի հան րային 
մաս նա կից նե րի կող մից, ա պա ըն թա ցա կար գային բնույ թի խախ տում եր կա րող են կա տա րել 
ի նչ պես հան րային մաս նա կից նե րը, այն պես էլ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րը, ա վե լին՝ 
նույ նիսկ վա րույ թի մաս նա կից չհան դի սա ցող պե տա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
մար մին ներ, պաշ տո նա տար ան ձինք, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ, այլ ֆի զի կա-
կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձինք: Այ սինքն՝ հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձի 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կա րող է խախտ վել ի նչ պես վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ-
նի, այն պես էլ առ հա սա րակ քրե ա կան դա տա վա րու թյան սուբյեկ տի կար գա վի ճակ չու նե ցող 
ան ձանց կող մից: 

21. Նման պայ ման նե րում ա ռաջ է գա լիս ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման կա-
պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
ո րը նույն պես կար ևոր վում է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային մար մին-
նե րի կող մից։ Այս ա ռու մով հատ կան շա կան են Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի 
ա ռն չու թյամբ 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։ Այս հա մա տեքս տում դա տա րա նը մի շարք գոր ծե րով ը նդ գծել է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն-
ցի այի այդ հոդ վա ծը պա հան ջում է ներ պե տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի առ կա յու թյուն՝ 
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 րը15։ 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 րով16։ 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 խորհրդի 

13 Տե՛ս Amal Clooney, Philippa Webb, The Right to a Fair Trial in International Law, Oxford University Press (2020), էջ 
249:
14 Տե՛ս նույն տե ղում։
15 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Petropavlovskis v. Latvia գոր ծով 2015 թվա կա նի հուն վա րի 
13-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 44230/06, 91-րդ կետ:
16 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom գոր ծով 
2002 թվա կա նի մար տի 14-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 46477/99, 96-97-րդ կե տեր:
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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 ե 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 նը17։

 Հետ ևա բար, վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ, կար ևոր է ո րո շա կի աց նել ան մե ղու թյան կան խա-
վար կա ծի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե-
լու լե գի տիմ հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը։

II. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման դեպ քում ի րա վա կան պաշտ պա նու
թյուն հայ ցե լու մե խա նիզմ ե րը.

22. ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «1. Հե-
տաքննու թյան մարմ ի աշ խա տակ ցի, քն նի չի, դա տա խա զի, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի` սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շում ե-
րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կան և հիմ ա վոր չլի նե լու դեմ բո ղոք նե րը դա տա րան կա րող են 
ներ կա յաց վել կաս կա ծյա լի, մե ղադ րյա լի, պաշտ պա նի, տու ժո ղի, քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի, այլ ան ձանց կող մից, ո րոնց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը խախտ վել 
են այդ ո րո շում ե րով և գոր ծո ղու թյուն նե րով, և ե թե նրանց բո ղոք նե րը չեն բա վա րար վել դա-
տա խա զի կող մից:

(…)
5. Բո ղո քը ճա նա չե լով հիմ ա վոր ված` դա տա վո րը ո րո շում է կա յաց նում ան ձի ի րա վունք-

նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախ տու մը վե րաց նե լու` վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի պար-
տա կա նու թյան մա սին: Գտ նե լով, որ բո ղո քարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար ված են օ րեն-
քին հա մա պա տաս խան, և ան ձի ի րա վունք նե րը կամ ա զա տու թյուն նե րը խախտ ված չեն, դա-
տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում բո ղո քը մեր ժե լու մա սին: Դա տա վո րի ո րոշ ման պատ ճենն ու-
ղարկ վում է դի մո ղին և վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ին»:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ «Ան ձի պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը, գոր ծա րար համ բա վը են թա կա են պաշտ պա նու թյան այլ ան ձի 
կող մից հրա պա րա կայ նո րեն ար տա հայտ ված վի րա վո րան քից և զր պար տու թյու նից` սույն 
օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով»:

23. Գործ նա կա նում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կա րող է խախտ վել տար բեր ե ղա նակ-
նե րով։ Ո ւս տի, ել նե լով պե տու թյուն նե րին տր ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի ո րո շա կի աց ման թույ լատ րե լի հայե ցո ղու թյան շր ջա նա կից՝ կար ևոր է քրեա դա տա-
վա րա կան գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ խախտ ված ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի կա պակ-
ցու թյամբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ըն թա ցա կար գե րը տար բե րա կել ի րա վուն քի 
այլ ճյու ղե րով նա խա տես ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րից։ 

Այս ա ռու մով քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մը, մաս նա վո րա պես՝ մինչ դա տա կան 
վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կա ռու ցա կար գը, կի րա ռե լի է օ րենսդ րի 
կող մից սահ ման ված ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում։ Այս պես, ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գը կի րա-

17 Տե՛ս Ազ գային դա տա կան հա մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պայի խորհր դի 
Նա խա րար նե րի կո մի տե ի` 2004 թվա կա նի մայի սի 12-ի թիվ R (2004) 6 հանձ նա րա րա կա նի հա վել վա ծը, 4-րդ կետ։
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ռե լի է «օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շում ե րի [ կա յաց ման] և գոր ծո ղու թյուն նե րի [ կա տար-
ման]» ար դյուն քում խախտ ված ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լիս։ Այ սինքն՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
ա ռար կան քն նի չի, դա տա խա զի, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րի` քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շում երն 
են և գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այլ կերպ՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ հե տա գա դա տա-
կան վե րահս կո ղու թյան կար գով կա րող են բո ղո քարկ վել վե րոն շյալ սուբյեկտ նե րի՝ քրե ա կան 
վա րույ թի շր ջա նա կում կա յաց ված այն ո րո շում երն ու կա տար ված այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք են թադ րա բար հա կա սում են քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րին։ Ո ւս տի, 
մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կա ռու ցա կար գը կա-
րող է կի րա ռե լի լի նել քրե ա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կում թույլ 
տրված ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տում ե րի դեպ քում։

 Մինչ դեռ, գործ նա կա նում հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձի ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծը կա րող է խախտ վել ոչ մի այն դա տա վա րա կան (դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րով կամ դա տա վա րա կան ո րո շում ե րով), այլ նաև ոչ դա տա վա րա կան գոր ծու նե-
ու թյան (մամ լո ա սու լիս նե րին մաս նակ ցե լով, հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյուն ներ, մամ լո 
հա ղոր դագ րու թյուն ներ ա նե լու) ար դյուն քում: Ը ստ այդմ էլ, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
են թադ րյալ խախտ ման դեպ քում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու մե խա նիզմ ե րը 
պետք է տար բե րակ վեն՝ ել նե լով այդ խախտ ման բնույ թից և այն թույլ տվող ան ձի ex officio 
կար գա վի ճա կից։

24. Նա խորդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման դեպ քում 
մինչ քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ-
ցե լը, կար ևոր է պատ շաճ գնա հատ ման են թար կել, թե ա) ա րդյո՞ք ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծը են թադ րա բար խախ տե լիս ex officio ան ձը հան դես է ե կել որ պես քրե ա դա տա վա րա կան 
սուբյեկտ, բ) ա րդյո՞ք ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը են թադ րա բար խախտ վել է քրե ա դա-
տա վա րա կան բնույթ կրող, քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ըն թա-
ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում։ Նշ վա ծի ա ռու մով պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ան ձի ան մե-
ղու թյու նը խախ տող պաշ տո նա տար ան ձի՝ քրե ա դա տա վա րա կան սուբյեկտ լի նե լու հան գա-
ման քը դեռևս բա վա րար չէ քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու կա ռու ցա կար գը գոր ծադ րե լու հա մար։ Այս պես, պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ քրե ա դա տա վա րա կան սուբյեկտ նե րը կա րող են կա տա րել նաև ոչ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի նակ՝ քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող քն նի չը կա րող է հան-
րային հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող գոր ծով քնն չա կան մարմ ի ա նու նից հար ցազ րույց 
տալ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րին և իր հայ տա րա րու թյուն նե րով կաս կա ծի տակ 
դնել հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձի ան մե ղու թյու նը։ Մեկ այլ օ րի նա կի դեպ-
քում՝ հա մա պա տաս խան քնն չա կան մար մի նը կա րող է տե ղե կատ վու թյուն հրա պա րա կել իր 
պաշ տո նա կան կայ քէ ջում կամ սո ցի ա լա կան ցան ցի է ջում՝ հան րային հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող գոր ծով և ևս իր հայ տա րա րու թյուն նե րով կաս կա ծի տակ դնել հան ցան քի կա տար-
ման մեջ մե ղադր վող ան ձի ան մե ղու թյու նը։ Նման դեպ քե րում, թեև ան ձի ան մե ղու թյան կան-
խա վար կա ծը խախ տող հայ տա րա րու թյուն ներն ար վում են քրե ա դա տա վա րա կան սուբյեկ տի 
կամ մարմ ի կող մից, սա կայն հան ցան քի կա տար ման վե րա բե րյալ հան րու թյա նը տե ղե կատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու հա մար ո ՛չ հար ցազ րույց տա լը, ո ՛չ էլ կայ քէ ջում հա մա պա տաս խան 
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տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լը քրե ա դա տա վա րա կան բնույթ չու նեն, դրանք ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ չեն։ Հետ ևա բար, հա ման-
ման ի րա վի ճակ նե րում ան ձն իր ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ված ի րա վուն քի կա-
պակ ցու թյամբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն չի կա րող հայ ցել քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի-
քա կազ մի կի րառ մամբ։ 

Ուս տի, մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան քրե ա դա-
տա վա րա կան կա ռու ցա կար գը կա րող է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման դեպ քում 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ գոր ծի քա կազմ ծա ռայել մի այն, ե թե վե րո հի շյալ 
ի րա վուն քը են թադ րա բար խախտ վել է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի դա տա վա րա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում վեր ջի նիս կա յաց րած ո րո շում ե րով կամ կա տա րած դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով։ Այս ա ռու մով, որ պես օ րի նակ կա րող է դի տարկ վել Վի րա բյանն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծը, որ տեղ դի մու մա տուն իր նկատ մամբ գոր ծի վա րույ թը կար ճե-
լու դա տա վա րա կան ո րոշ ման մեջ տեղ գտած, իր ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախ տող 
ձևա կեր պում ե րի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն էր հայ ցել քրե ա դա տա վա-
րա կան գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ՝ դրանց ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լով ՀՀ քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի շր ջա նակ նե րում18։ Մեկ այլ օ րի նակ կա րող է դի տարկ վել Մե լի նե 
Մար գա րյա նի գոր ծը, որ տեղ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախ տում էր թույլ տր վել ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով19։

25. Վե րոգ րյա լի հետ մեկ տեղ, հարկ է նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նը, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ ի րա վա կան պաշտ-
պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վուն քի հա մա տեքս տում, քն նար կե լով ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի են թադ րյալ խախտ ման դեպ քում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վոր 
ե ղա նակ նե րի հար ցը, կա յուն նա խա դե պային ի րա վունք է ձևա վո րել, որ ի րա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան մի ջոց նե րը կա րող են ար դյու նա վետ լի նել: Մաս նա վո րա-
պես, մի շարք գոր ծե րով պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան պաշտ-
պա նու թյան մի ջոց նե րը, ո րոնք նյու թա կան փոխ հա տուց ման հետ մեկ տեղ նա խա տե սում են 
ի րա վուն քի խախտ ման փաս տի ճա նա չում և խախտ ման դա դա րե ցում, Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից գնա հատ վել են ի բրև ար դյու նա վետ Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի ի մաս տով20:

26. Հետ ևա բար, վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հաշ վառ մամբ, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տում է, որ քրե ա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից դուրս, դա տա-
վա րա կան բնույթ չկ րող գոր ծո ղու թյուն նե րով ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ-
ման դեպ քում հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձն ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն 
կա րող է հայ ցել քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ըն թա ցա կար գով։ Այս ա ռու մով կար ևոր է 
նկա տի ու նե նալ, որ մինչև մե ղադ րա կան դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը և դրա օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լը, ան ձի ան մե ղու թյու նը կաս կա ծի տակ դնող հայ տա րա րու թյուն նե րը կամ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես մի ջամ տու թյուն՝ ան ձի պատ վի և ար ժա նա պատ-
վու թյան նկատ մամբ։ Նման պայ ման նե րում, վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի ոչ դա տա վա-

18 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Virabyan v. Armenia գոր ծով 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
2-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 40094/05, 82-95-րդ կե տեր:
19 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Մե լի նե Մար գա րյա նի գոր ծով 2012 թվա կա նի նոյեմ բե րի 1-ի թիվ Ե ԿԴ/0081/01/ 11 
ո րո շու մը, 19-25-րդ կե տեր։ 
20 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Januškevičienė v. Lithuania գոր ծով 2019 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 3-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 69717/14, 58-62-րդ կե տեր։
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րա կան գոր ծու նե ու թյան կամ քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում ոչ դա տա վա րա կան սուբյեկտ-
նե րի կող մից ան ձի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի են թադ րյալ խախտ ման դեպ քում վեր ջինս 
կա րող է օ գտ վել օ րի նակ՝ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից, ո րոնք փոխ հա տուց-
ման հետ մեկ տեղ նա խա տե սում են նաև նե րո ղու թյուն խնդ րե լու, հա մա պա տաս խան տե ղե-
կու թյու նը հեր քե լու հնա րա վո րու թյուն։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս ա ռու մով 
ար դեն ի սկ ձևա վոր վել է հա մա պա տաս խան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա, ե րբ ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ հայց վել է ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն՝ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ21։

27. Սույն գոր ծի նյու թե րից եր ևում է, ո ր՝
- 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ին ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա-

կան դե պար տա մեն տը հա ղոր դագ րու թյուն է տա րա ծել դե պար տա մեն տի վա րույ թում քնն վող 
քրե ա կան գոր ծով Ս.Քո չա րյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ22,

- Քնն չա կան դե պար տա մեն տի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ Ս.Քո չա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Հ.Ալու մյա նի բո ղո քին ի պա տաս խան՝ դա տա խա զը 2019 թվա կա նի մար տի 11-ի գրու թյամբ 
ար ձա նագ րել է, որ նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ ին մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն-
ներ հրա պա րա կե լու կա պակ ցու թյամբ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ պար տադ րե լը, այդ թվում՝ 
բո վան դա կու թյու նը հեր քե լուն կամ դրա հետ կապ ված հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն 
խնդրե լուն պար տա վո րեց նե լը, դուրս են դա տա խա զու թյա նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից, և ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու-
նը չի պա րու նա կում քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու կամ ո րո շում եր կա յաց նե լու պա հանջ, ու ս տի և չի կա րող քն նու թյան ա ռն վել ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով23,

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րոշ մամբ ճա նա չե լով ՀՀ 
ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա կան դե պար տա մեն տի՝ 2019 թվա կա նի 
փետր վա րի 19-ի տա րա ծած հա ղոր դագ րու թյամբ Ս.Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծի խախ տու մը, նախ՝ ան դրա դար ձել է կոնկ րետ դեպ քում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
կի րա ռե լի ու թյան հար ցին՝ ար ձա նագ րե լով, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի են թադ րյալ 
խախ տու մը քն նի չի կող մից լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին իր ի սկ գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած հետ ևանք է, ո րը չի կա րող ան ջատ դիտ վել վեր-
ջի նի դա տա վա րա կան լի ա զո րու թյուն նե րից: Բո վան դա կային քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նե-
լով հրա պա րակ ված հա ղոր դագ րու թյու նը՝ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը փաս տել է, որ այն 
պա րու նա կում է մի շարք ձևա կեր պում եր, ո րոնց բո վան դա կու թյու նը ող ջամ տո րեն վկա յում 
է Ս.Քո չա րյա նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման մա սին, վե րը նշ ված հա ղոր դագ-
րու թյու նը հան րու թյան, մաս նա վո րա պես՝ ող ջա միտ դի տոր դի մոտ, կա րող է ա ռա ջաց նել այն 
հա վա տը, որ Ս.Քո չա րյա նը մե ղա վոր է։ Ա նդ րա դառ նա լով քն նարկ վող հա ղոր դագ րու թյու նը 
հրա պա րա կայ նո րեն հեր քե լու և Սեդ րակ Քո չա րյա նից նե րո ղու թյուն խնդ րե լու պար տա վո րու-
թյուն սահ մա նե լու մա սին բո ղո քա բե րի խնդ րանք նե րին՝ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը գտել 
է, որ այդ մա սով բո ղո քը են թա կա է մերժ ման, քա նի որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան շր ջա-

21 Տե՛ս օ րի նակ՝ Ա րա Մի նա սյանն ը նդ դեմ Ար սեն Թո րո սյա նի՝ թիվ ԵԴ/17717/02/18 գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տը։
22 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տե րը։
23 Տե՛ս ման րա մասն սույն ո րոշ ման 8-րդ կե տը:
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նակ նե րում դա տա րանն ի նչ պես նե րո ղու թյուն խնդ րե լու, այն պես էլ հրա պա րա կավ հեր քե լու 
պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն և լի ա զո րու թյուն չու նի: Բա ցի 
այդ, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը նշել է, որ ե թե նույ նիսկ պայ մա նա կա նո րեն ըն դուն վի, որ 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման հար ցը չի կա րող քն նարկ վել ՀՀ քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի կար գով, ա պա, բո լոր դեպ քե րում, այն են թա կա 
է դա տա կան կար գով քն նու թյան, քա նի որ դա բխում է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն 
ստա նա լու ի րա վուն քից24,

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 
2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րո շու մը, ար ձա նագ րել է, որ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ-
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա չեն կա րող չլի նել նաև վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մարմ ի` իր լի ա զո րու թյուն նե րից բխող և դրանց ի րա կա նաց ման ըն թաց քում նրա կող մից, 
վեր ջի նիս նա խա ձեռ նու թյամբ կամ թողտ վու թյամբ (հա մա ձայ նու թյամբ) կա տար վող այն բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ո րոնք խախ տում են ան ձի ի րա վունք նե րը և դրանց բո-
ղո քար կու մը դա տա վա րու թյան ա վե լի ու շ փու լում՝ դա տա րա նում գործն ը ստ է ու թյան քն նե լիս 
ան հնար է, կամ այն կհան գեց նի ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ան հա մար ժեք 
սահ մա նա փակ ման25:

28. Սույն ո րոշ ման 22-26-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե րը և ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը կի րա ռե լով սույն ո րոշ ման նա խորդ կե տում վկա յա կոչ ված փաս-
տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հատ ման չեն են թար կել այն հան գա ման քը, 
որ ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա կան դե պար տա մեն տի կող մից հա ղոր-
դագ րու թյուն տա րա ծե լը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի՝ քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քով 
նա խա տես ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում կա տար ված գոր ծո ղու թյուն չէ, ո րի ու ժով դրա 
օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ ա վոր վա ծու թյու նը հնա րա վոր կլի ներ վի ճար կել ՀՀ քրե ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով։ Ա նդ րա դառ նա լով Ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի այն փաս տար կին, թե « գոր ծի հետ կապ ված պե տա կան ի րա վա սու 
մարմ ի ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րի մեջ մտ նող ցան կա ցած ո րո շում և/ կամ գոր ծո ղու թյուն» 
պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ վի ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 290-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այդ մո տե ցում ը ստ 
է ու թյան վե րաց նում է մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան 
սահ ման նե րը, ո րն ու ղ ղա կի ո րեն հա կա սում է օ րենսդ րի՝ բո ղո քարկ վող ո րոշ ման կամ գոր-
ծո ղու թյան՝ օ րենսգր քով նա խա տես ված լի նե լու և ը ստ այդմ՝ դա տա վա րա կան բնույթ կրե լու 
պա հան ջին։ 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կոնկ րետ դեպ քում, ան գամ ան մե ղու-
թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քի են թադ րյալ խախ տում ար ձա նագ րե լու դեպ քում, դա տա-
րա նի կող մից խախ տու մը վե րաց նե լու՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի պար տա կա նու թյուն 
սահ մա նելն ա ռա ջաց նե լու էր ո րոշ ման կա տար ման ան հնա րի նու թյուն, քա նի որ մամ լո հա-
ղոր դագ րու թյան տեքս տի հեր քու մը կամ դրա խմ բագ րու մը դուրս է վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ ի քրե ա դա տա վա րա կան լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից, որ պի սի հան գա ման քը հաս-
տա տել է նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը՝ նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն պար տա վո րեց նե լու 
մա սով մեր ժե լով բո ղո քը։ 

24 Տե՛ս ման րա մասն սույն ո րոշ ման 9-րդ կե տը:
25 Տե՛ս ման րա մասն սույն ո րոշ ման 10-րդ կե տը:
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Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն ո րոշ ման 26-րդ կե տում ներ կա յաց ված 
դիր քո րոշ ման հաշ վառ մամբ, փաս տում է, որ կոնկ րետ դեպ քում ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյան ար դյու նա վետ մի ջոց կա րող էր լի նել խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման քա-
ղա քա ցի աի րա վա կան գոր ծի քա կազ մի կի րա ռու մը, այդ կերպ նաև ե րաշ խա վո րե լով ան ձի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րը դր վել էր Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա-
տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քում։

29. Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի կող մից ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան քնն չա կան դե պար տա մեն-
տի՝ 2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ին տա րա ծած հա ղոր դագ րու թյան դեմ Սեդ րակ Քո չա րյա-
նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման հիմ քով բեր ված բո ղո քը մինչ դա տա կան վա-
րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան կար գով ը ստ է ու թյան քն նու թյան առ նե լը 
հիմ ա վոր չէ։

30. Վե րո շա րադ րյալ հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում բո ղո քա բե-
րի կող մից բարձ րաց ված՝ սույն ո րոշ ման 5.1-ին և 5.2-րդ կե տե րում ներ կա յաց ված փա տարկ-
նե րին:

31. Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս, թույլ են տվել քրե ա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ տում եր, 
ո րոնք է ա կան են, քա նի որ ազ դել են գոր ծով ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու վրա, ին չը, ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հիմք է Եր ևան քա ղա քի 
ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րո-
շու մը և այն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սին ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րո շու մը բե կա նե լու և փո փո խե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, վե րո շա րադ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան ներ կա յաց րած` դի մող Ս.Քո չա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա-
նի բո ղո քը պետք է մեր ժել։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-
րու թյան 162-րդ, 163-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա-
կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա-
ծով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 39-րդ, 43-րդ, 
361.1-րդ, 415.1-րդ, 418.1-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Եր ևան քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի ո րո շու մը և այն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե-
լու մա սին ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ի ո րո շու մը 
բե կա նել և փո փո խել: Դի մող Սեդ րակ Ռո բեր տի Քո չա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հ.Ա լու մյա նի բո-
ղո քը մեր ժել: 

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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Ե ԱԴԴ/4462/02/17
 

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 նոյեմ բե րի 11-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նաի րա Բա լո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.10.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Շանթ Խա-
յա լե ա նի ը նդ դեմ Նաի րա Բա լո յա նի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող 
գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ գույ քը հրա պա րա-
կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Նաի րա 
Բա լո յա նի ը նդ դեմ Շանթ Խա յա լե ա նի՝ ՀՀ ք. Եր ևան Դավ թա շեն 3 թա ղա մա սի 13 շեն քի 16 
բնա կա րա նից Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 1/2 բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և դրա վրա 
բռ նա գան ձում տա րա ծե 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՝ Շանթ Խա յա լե ա նը պա հան ջել է ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա-

նու թյան ներ քո գտն վող գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նել, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում՝ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել։ Հա կընդ դեմ հայ ցով Նաի րա 
Բա լո յա նը պա հան ջել է ա ռանձ նաց նել ՀՀ ք. Եր ևան, Դավ թա շեն 3 թա ղա մա սի 13 շեն քի 16 
բնա կա րա նից Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 1/2. բաժ նե մա սը և դրա վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծել։ 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Ն. Ա վե տի սյան) (այ-
սու հետ` Դա տա րան) 17.06.2019 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ-
ցը մերժ վել, այն է՝ 

«(…) Շանթ Ա ռա քե լի Խա յա լե ա նին և Նաի րա Տիգ րա նի Բա լո յա նին բաժ նային սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևան քա ղա քի Դավ թա շեն 3-րդ թա ղա մաս 13 շեն քի 16 
բնա կա րա նը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել և ստաց ված գու մա րը բաշ խել 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև` նրանց 1/2 բա ժին նե րին հա մա չափ:

 Նաի րա Տիգ րա նի Բա լո յա նի հա կընդ դեմ հայցն ը նդ դեմ Շանթ Ա ռա քե լի Խա յա լե ա նի՝ 
Երևան քա ղա քի Դավ թա շեն 3 թա ղա մա սի 13 շեն քի 16 բնա կա րա նից Շանթ Խա յա լե ա նին 
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պատ կա նող 1/2 բաժ նե մա սը դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար ա ռանձ նաց նե լու 
պա հան ջի մա սին, մեր ժել (…)»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
31.10.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նաի րա Բա լո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է և Դա տա-
րա նի 17.06.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։

Վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել հա կընդ դեմ հայց վոր Նաի րա Բա լո յա նը (ներ կա յա ցու ցիչ 
Լ. Մա կի նյան)։

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

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

վո րում ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ 

հոդ վա ծը։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Դա տա րա նը բա վա րա րե լով հայ ցը, պար տա վոր էր բա վա րա րել հա կընդ դեմ հայ ցը նույն-

պես, քա նի որ 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը նա խա տե սում է, որ բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ-
նաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը չպետք է որ ևէ բա ցա սա կան հետ ևանք ա ռա ջաց նի պար տա տի-
րոջ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման վրա։ Այս պի սով, բռ նա գան ձու մը պետք է տա րած վեր ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան և այն հան գա ման քը, որ 
հա կընդ դեմ հայ ցը մերժ վել է այն հիմ քով, որ գույ քը բնե ղե նով բա ժա նել հնա րա վոր չէր, ի սկ 
հա կընդ դեմ հայց վո րի պա հան ջը ե ղել է բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լը՝ դրա վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու նպա տա կով, հիմ ա վոր չէ։ Միև նույն գույ քը դր վել է հրա պա րա կային սա կար կու-
թյան՝ այս կերպ վտան գե լով և ան նկատ թող նե լով ե րե խայի ապ րուս տի նպա տա կով բռ նա-
գանձ ման են թա կա ա լի մեն տի գու մա րը։

 Փաս տո րեն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ 01.10.2010 
թվա կա նին Նաի րա Բա լո յա նը դի մել է ՀՀ Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան ը նդ դեմ սույն գոր ծով սկզբ նա կան 
հայց վո րի՝ ի րենց ան չա փա հաս ե րե խա Զա ռա Խա յա լե ա նի խնամ քի հա մար ա լի մեն տի բռ նա-
գանձ ման և պա տաս խա նո ղին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու 
պա հանջ նե րի մա սին (թիվ Ե ԱԴԴ/1076/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գործ):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ե լել է օ րեն քի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, այ նինչ այս տեղ է ա-
կան ու շադ րու թյան պետք է ար ժա նա նար օ րեն քի ըն դուն ման նպա տա կը, այն է՝ պար տա տի-
րոջ ի րա վունք նե րի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ ա լի մեն-
տի բռ նա գան ձու մը ան հրա ժեշտ էր որ պես ե րե խայի ապ րուս տի մի ակ մի ջոց։ 

Ուս տի ել նե լով գոր ծում առ կա ու շադ րու թյան ար ժա նի փաս տե րից և հան գա մանք նե րից, 
ե րե խայի շա հե րից ել նե լով բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու ան հնա րի նու թյան պա րա գա յում 
բռնա գան ձու մը պետք է տա րած վեր սկզբ նա կան հայց վո րին պատ կա նող բաժ նի վրա՝ հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճառ քից գո յա ցած գու մա րի մի ջո ցով։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման հիմ քում դնե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-
րդ հոդ վա ծը, գտել է, որ պա տաս խա նո ղը կրել, բայց չի կա տա րել պար տա պա նի մոտ այլ գույ-
քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը։ 
Մինչ դեռ, հա կընդ դեմ հայց վո րի վրա նման ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն չի դր վել, ու ս տի 
դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը հա կընդ դեմ հայց վո րը չի կա րող կրել։ Ա վե լին, հա կընդ դեմ 
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հայ ցին կց ված` կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին 22.03.2018 թվա կանի ո րոշ ման 
մեջ հս տակ նշ ված է, որ սկզբ նա կան հայց վո րին պատ կա նող մի ակ գույ քը, ո րը հայտ նա բեր-
վել է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, բնա կա րա նի 1/2 բա ժինն է ։

 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 31.10.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ՝ հա կընդ դեմ հայ ցը 
բա վա րա րե լով կամ գործն ու ղար կել ստո րա դաս դա տա րան նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր 
քն նու թյան ծա վա լը։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 15.06.2011 թվա կա նի թիվ Ե ԱԴԴ/1076/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
կա յաց րած վճ ռի հա մա ձայն. 

« Հայց վո րի պա հան ջը բա վա րա րել մաս նա կի։
 Շանթ Խի ա լյա նից հօ գուտ Նաի րա Բա լո յա նի բռ նա գան ձել ա լի մենտ ամ սա կան 50.000 ՀՀ 

դրամ կա յուն դրա մա կան գու մա րով` մինչև Նաի րա Բա լո յա նի խնամ քին գտն վող 01.09.2005 
թվա կա նին ծն ված Զա ռա Շանթ Խի ա լյա նի չա փա հաս դառ նա լը: 

Ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը կա տա րել 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 1-ից:
 Նաի րա Բա լո յա նի հայ ցա պա հան ջը մա ցած մա սով` մեր ժել:
 Քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը` պա տաս խա նո ղին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա-

տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով` կար ճել (…)» (հա տոր 1, գ.թ. 59-64):
2) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 

15.11.2017 թվա կա նի և 19.01.2018 թվա կա նի տե ղե կանք նե րի հա մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Դավ թա-
շեն 3 թա ղա մաս 13 շենք, 16 բնա կա րան հաս ցե ով ան շարժ գույ քը բաժ նային սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով գրանց ված է Շանթ Ա ռա քե լի Խա յա լե ա նի (1/2) և Նաի րա Տիգ րա նի Բա լո-
յա նի (1/2) ան վամբ (հա տոր 1, գ.թ. 8, 35):

3) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան Ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման բաժ նի 23.03.2018 
թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 
ա պա հո վող ծա ռա յու թյան ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման Եր ևան քա ղա քի հար կա դիր կա տա-
րող Մ. Չա լա բյա նը, ու սում ա սի րե լով Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 17.11.2011 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱԴԴ/1076/02/10 կա տա րո ղա կան թեր թը, և 11.12.2017 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 03870248 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե րը, պար զել է, որ պար տա պան Շանթ Ա ռա քե լի Խի ա լյա նը 
հան դի սա նում է ք. Եր ևան, Դավ թա շեն 3 թաղ., 13 շենք թիվ 16 բնա կա րա նի բաժ նային սե-
փա կա նա տեր և Նաի րա Բա լո յա նին ա ռա ջար կել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն դի մել դա տա րան՝ պար տա պա նի բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և դրա 
վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար (հա տոր 1, գ.թ. 58)։

4) Հե տա զո տու թյուն նե րի և դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի կենտ րոն «Ա նի կոմ» սահ-
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան փոր ձա գետ ներ Ա. Ստե փա նյա նի և Պ. 
Գրի գո րյան ցի 26.07.2018 թվա կա նի թիվ ԱԴ 07/18 ՇԱ 79 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ ք. 
Եր ևան, Դավ թա շեն 3 թաղ., 13 շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նից ա ռան ձին մուտ քե րով 1/2 բաժ նե-
մասն ա ռանձ նաց նե լը հնա րա վոր չէ (հա տոր 1, գ.թ. 86-112)։

5) ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնա գային և վի զա նե րի վար չու թյան 05.04.2018 թվա կա նի 
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թիվ 22-25252 գրու թյան հա մա ձայն՝ ՀՀ նա խա գա հի 29.10.2012 թվա կա նի թիվ 269-Ա հրա-
մա նագրով Սի րի այի քա ղա քա ցի Շանթ Խա յա լե ա նին շնորհ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն և 
29.03.2013 թվա կա նին ստա ցել ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր: Ազ գան վան գրե լաձ ևը տպագր-
վել է Խա յա լե ան, քա նի որ նա քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մար ներ կա յաց րել է Սի րայի 
քա ղա քա ցու ան ձնա գի րը ազ գա նու նը՝ Խի ա լյան, քա նի որ ազ գան վան և ան վան գրա ռու մը 
պետք է հա մընկ նի տվյալ ան ձի՝ օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում տր ված ան ձնագ րում կա տար-
ված ան գլե րեն գրառ ման հետ (հա տոր 1, գ.թ. 80)։

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

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 394-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի, ի նչ պես նաև 3-րդ մա սի 1-ին կե տի ի մաս տով, այն է՝ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը հա կա սում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծին թիվ 
ԳԴ4/0306/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.11.2013 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ տր ված մեկ նա բա նու թյա նը, ի նչ պես նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա-
բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծը (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա), Կոն վեն ցի ային կից 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, 
Սահ մա նադրու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րը, ին չի հետ ևան քով խա թար վել է ար դա րա դա-
տու թյան բուն է ու թյու նը:

 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 հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը.

- ա րդյոք ը նդ հա նուր գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու և դրա վրա բռ նա գան ձում տա-
րա ծե լու վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ պա րու նա կող ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շու մը բա վա րար, թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց է՝ 
պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան կամ բա ցա կա յու թյան փաս տը հաս տատ-
ված հա մա րե լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` եր կու կամ ա վե-
լի ան ձանց սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը նրանց է պատ կա նում ը նդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` գույ քի նկատ մամբ ը նդ հա-
նուր սե փա կա նու թյու նը հա մար վում է բաժ նային, ե թե օ րեն քով դրա նկատ մամբ սահ ման ված 
չէ հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` բաժ նային կամ 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում նրա 
պար տա տերն ի րա վունք ու նի ը նդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու 
պա հանջ ներ կա յաց նել` դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել ան հնար է 
կամ դրա դեմ ա ռար կում են բաժ նային կամ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից-
նե րը, պար տա տերն ի րա վունք ու նի ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րից 
պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու պար տա պա նի բա ժի նը` պարտ քը մա րե լու հա մար: Ը նդ-
հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րի կող մից պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե-
րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում պար տա տերն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու բռ նա գան ձու մը տա-
րա ծել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում պար տա պա նի բաժ նի վրա` նույն օ րենսգրքի 
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197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` բաժ նային սե-

փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը կա րող է դրա մաս նա կից նե րի միջև բա ժան վել նրանց 
հա մա ձայ նու թյամբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա-
վունք ու նի պա հան ջել ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժինն ը նդ հա նուր գույ քից:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև 
ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե կի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու ե ղա նա-
կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում` բաժ նային սե փա կա-
նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջել ը նդ հա նուր գույ քից բնե-
ղե նով ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժի նը: Ե թե բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում 
օ րեն քով կամ դա ան հնար է ա ռանց ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քին ան-
հա մա չափ վնաս պատ ճա ռե լու, ա ռանձ նա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նային սե փա կա նու թյան 
մյուս մաս նա կից նե րից կա րող է պա հան ջել վճա րե լու իր բաժ նի ար ժե քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցին բնե ղե նով ա ռանձ նաց վող գույ քի ան հա-
մա չա փու թյու նը բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում նրա բաժ նին վե րաց վում է նրան 
հա մա պա տաս խան դրա մա կան գու մար վճա րե լով կամ այլ փոխ հա տու ցու մով: Բաժ նային 
սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու փո խա րեն մյուս սե փա կա-
նա տե րե րը կա րող են այդ մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյամբ նրան փոխ հա տու ցում վճա րել: Այն 
դեպ քե րում, ե րբ սե փա կա նա տի րոջ բա ժինն ան նշան է, չի կա րող ի րա պես ա ռանձ նաց վել և 
ը նդ հա նուր գույ քի օգ տա գործ ման մեջ այդ սե փա կա նա տերն է ա կան շահ չու նի, դա տա րա նը 
կա րող է նաև այդ սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում բաժ նային 
սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րին թույ լատ րել վճա րե լու փոխ հա տու ցում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծին 
հա մա պա տաս խան` փոխ հա տու ցու մը ստա նա լու պա հից սե փա կա նա տե րը կորց նում է ը նդ-
հա նուր գույ քում բաժ նի նկատ մամբ ի րա վուն քը:

 Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նույն 
հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում սահ ման ված կա նոն նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե լու ա կն հայտ ան-
նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ կա յաց նել գույ քը հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին` ստաց ված գու մա րը հե տա գա յում բաշ-
խե լով ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև` նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու 
կամ նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում սահ ման ված կա նոն նե րով բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու 
ա կն հայտ ան նպա տա կա հար մա րու թյունն օ րենս դի րը սահ մա նել է որ պես ը նդ հա նուր գույ քը 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու պար տա դիր նա խա պայ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ա պա ցույց է այն փաս տա կան տվյա լը, ո րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման հի ման վրա 
դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի 
հիմ քում դր ված, ի նչ պես նաև գոր ծի կամ հար ցի լուծ ման հա մար։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը, գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է փաս տի հաս-
տատ ված լի նե լու հար ցը՝ ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմ ված ներ քին հա մոզ մամբ։
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« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 4.1 կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, 
ե թե` պա հան ջա տի րո ջը գրա վոր ա ռա ջար կու թյուն է ար վել ը նդ հա նուր բաժ նային կամ ը նդ-
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան շարժ գույ քից պար տա պա նի բաժ նե մա սը 
ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նել դա տա րան։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը, ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած 
մաս նա կից նե րի հա մար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշտ ե րաշ խիք ներ սահ մա-
նե լով հան դերձ, ո րո շա կի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, այն է` ը նդ հա նուր 
գույ քից պար տա պա նի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու ան հնա րի նու թյան, ի նչ պես նաև 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րի կող մից պար տա պա նի բա ժի նը գնե լուց 
հրա ժար վե լու պա րա գա յում, նա խա տե սել է այդ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո-
րու թյուն, ո րի նպա տակն է ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րի և պար տա-
տի րոջ ի րա վունք նե րի միջև ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վե լը: Նման ի րա վի-
ճա կում օ րենս դի րը պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ակ հնա րա վոր մի ջոց 
է հա մա րել պար տա տի րոջ ի րա վուն քը` պա հան ջե լու ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել` դրա նից ստաց ված գու մարն 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև բաշ խե լով և բռ նա գան ձու մը պար տա պա-
նի բա ժին գու մա րի վրա տա րա ծե լով (տե՛ս, Լու ա րա Դավ թյանն ը նդ դեմ Ար սեն Մա կա րյա նի և 
մյուս նե րի թիվ ԼԴ4/0280/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րից մե կում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ-
տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ը նդ հա նուր գույ քից հա մա սե փա կա նա տի րոջ բա ժի նը 
բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ վել մի այն հա մա պա տաս խան մաս նա-
գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ (տե՛ս, Սամ վել Ֆրան գու լյա նի ը նդ դեմ Հեն րիկ Ֆրան գու լյա նի՝ 
թիվ Ե ԷԴ/1089/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա-
նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա տի րոջ պա հան ջով հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով պար տա պա նին ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող գույ քը կա րող է վա ճառ վել հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
դեպ քում, ե թե`

1. ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ այլ գույքն ան բա վա րար է պար տա տի րոջ 
նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն նե րը մա րե լու հա մար,

2. բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նելն ան հնար է ա ռանց ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ներ քո գտն վող գույ քին ան հա մա չափ վնաս պատ ճա ռե լու, կամ դրա դեմ ա ռար կում են ը նդ-
հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րը,

3. պար տա տերն ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րից պա հան ջել է շու-
կա յա կան գնով գնել պար տա պա նի բա ժի նը,

4. ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րը հրա ժար վել են ձեռք բե րել պար-
տա պա նի բա ժի նը:

Ն ման եզ րա հանգ ման հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել նաև ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 197-րդ և 200-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կար գա վո րում ե րի հա-
մադր ված վեր լու ծու թյու նը նույն օ րենսգր քի 192-րդ և 195-րդ հոդ ված նե րի հետ (տե՛ս, «ՎՏԲ-
Հա յաս տան բանկ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ և մյուս նե րի գոր ծով՝ թիվ 
ԳԴ4/0306/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.11.2013 թվա կա նի 
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ո րո շու մը)։
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է. «Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա կար-
գա վո րու մից հետ ևում է, որ պար տա տերն ը նդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ-
նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քը կա րող է ի րաց նել մի այն պար տա պա նի մոտ 
այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում, հետ ևա բար և պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի ան-
բա վա րա րու թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է պար տա տե րը: Մի-
ա ժա մա նակ այն դեպ քում, ե րբ պար տա պանն ա ռար կում է նշ ված փաս տի դեմ՝ վկա յա կո չե լով 
այլ գույ քի առ կա յու թյու նը, վեր ջինս է կրում այլ գույ քի առ կա յու թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա-
կա նու թյու նը, հետ ևա բար նաև այդ փաս տի վի ճե լի լի նե լու դեպ քում՝ դրա նից բխող բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րը» (տե՛ս, Լաու րա Դավ թյանն ը նդ դեմ և Ար սեն Մա կա րյա նի և մյուս նե րի 
գոր ծով՝ թիվ ԼԴ4/0280/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 
թվա կա նի ո րո շու մը)։

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի «Ընդ հա նուր դրույթ ներ 
պար տա պա նի գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու մա սին» վեր նագր ված 43-րդ հոդ վա ծի 
1-ի մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լը նե րա ռում է գույ քի 
վրա ար գե լանք դնե լը, սահ մա նա փա կում կի րա ռե լը, այն ա ռգ րա վե լը և հար կա դիր ի րաց նե լը 
(ա ճուրդ կամ ու ղ ղա կի վա ճառք):

 Նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ կե տի ա) և բ) են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ 
ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կա տա րո ղա կան թեր թով, ա պա պար տա պա նի այլ գույ քի վրա 
բռ նա գան ձու մը տա րած վում է հետ ևյալ հեր թա կա նու թյամբ. պար տա պան ֆի զի կա կան ան ձի 
պա րա գա յում` ա) շար ժա կան գույք, բ) ան շարժ գույք:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր հա ջորդ 
հեր թի գույ քի վրա բռ նա գան ձու մը տա րած վում է մի այն նա խորդ հեր թի գույ քի վրա բռ նա-
գան ձու մը տա րա ծե լուց հե տո: Ա ռանց նա խորդ հեր թում ը նդ գրկ ված գույ քի բռ նա գան ձում 
ի րա կա նաց նե լու՝ հա ջորդ հեր թի գույ քը բռ նա գանձ վում է, ե թե ա կն հայտ է, որ նա խորդ հեր թի 
գույ քի ար ժեքն ան բա վա րար է պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար, կամ ան հնա րին է պար-
զել նա խորդ հեր թում ը նդ գրկ ված գույ քի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի կամ 
պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն, 
կամ նա խորդ հեր թում 

ընդգրկ ված գույ քի տասն հին գե րորդ հար կա դիր ա ճուր դը չի կա յա ցել: Ե թե միև նույն հեր-
թում առ կա են գույ քի տար բեր տե սակ ներ, ա պա դրանց վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հեր-
թա կա նու թյու նը ո րո շում է հար կա դիր կա տա րո ղը:

 Նույն օ րեն քի 47.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սի ե րկ րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ պար տա պա-
նի գույ քի գույ քագր ման ժա մա նակ պար տա պա նը պար տա վոր է գրա վոր տե ղե կաց նել հար-
կա դիր կա տա րո ղին գույ քի այն տե սակ նե րի մա սին, ո րոնք հան դի սա նում են բաժ նային կամ 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն՝ նշե լով հա մա սե փա կա նա տե րե րի տվյալ նե րը (ա նու նը, ազ գա-
նու նը (ան վա նու մը), բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րը): Պար տա պա նը պար տա վոր է ներ կա յաց-
նել նաև հա մա սե փա կա նա տե րե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հա վաս տող փաս տաթղ թեր:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե բաժ նային կամ հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող գույքն ան շարժ է, ա պա բռ նա գան ձու մը սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
տա րած վում է պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նի վրա:

 Շա րադր ված նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նի գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու գոր ծըն թա ցը 
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բաղ կա ցած է մի շարք հա ջոր դա կան և տրա մա բա նո րեն մի մյանց հետ կապ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րից, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րում է՝ ել նե լով նա խորդ 
փու լում ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի ար դյունք նե րից։ Ը նդ ո րում, հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող 
է ա վար տել կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված օ րեն քով թույ լատ-
րե լի բո լոր մի ջոց նե րը, սա կայն, առ կա են այն պի սի հիմ քեր և հան գա մանք ներ, ո րոնք խո չըն-
դո տում են հե տա գա կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը։ Մաս նա վո րա պես այն 
դեպ քում, ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վում է պա հան ջա տի րոջ ը նդ հա նուր բաժ-
նային կամ ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան շարժ գույ քի բաժ նե մասն 
ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու գրա վոր ա ռա ջար կով, ա պա գոր ծում է այն ի րա վա-
չափ կան խա վար կա ծը, որ մինչ այդ հար կա դիր կա տա րո ղը ձեռ նար կել է օ րեն քով թույ լատ-
րե լի բո լոր մի ջոց նե րը՝ ա ռանց պար տա տի րոջ կող մից դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյան 
բռ նա գան ձու մը նրա գույ քի վրա տա րա ծե լու ու ղ ղու թյամբ, սա կայն բռ նա գան ձու մը հնա րա վոր 
չէ ե ղել կա տա րել՝ այլ ան ձանց ի րա վունք նե րին ան թույ լատ րե լի մի ջամ տու թյուն կա տա րե լու 
խո չըն դո տի պատ ճա ռով։ Այլ խոս քով՝ դա նշա նա կում է, որ հար կա դիր կա տա րո ղը չի հայտ-
նա բե րել այն պի սի գույք, ո րի վրա կա րող էր բռ նա գան ձում տա րա ծել՝ ա ռանց դա տա րա նի 
կող մից ի րա վա կան խո չըն դո տի հաղ թա հար ման։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ հար կա-
դիր կա տա րո ղը վե րոգ րյալ հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տում է, ե թե չի հայտ-
նա բե րել պար տա պա նի այլ գույք, ո րի առ կա յու թյու նը բա վա րար կլի ներ կա տա րո ղա կան 
թեր թի պա հանջն ի նք նու րույն կա տա րե լու հա մար, այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ նշ ված հիմ քով 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վարտն ի նք նին վկա յում է պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի բա-
ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան մա սին՝ ան կախ այդ մա սին կա տա րո ղա կան վա-
րույթն ա վար տե լու մա սին ո րոշ ման մեջ նշ վե լուց կամ չնշ վե լուց։

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ բռ նա գան ձում տա րա ծե-
լու նպա տա կով ը նդ հա նուր գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու վե րա բե րյալ

 հայ ցե րով հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից ըն դուն ված « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4.1 կե տի հա մա ձայն կա տա րո ղա-
կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շու մը պար տա տի րոջ կող մից ներ կա յաց նելն ի նք-
նին բա վա րար է պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
հան գա ման քը ա պա ցուց ված հա մա րե լու հա մար, ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պար-
տա պա նը հա կա ռա կը չի ա պա ցու ցում։ Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգրքի 
200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու և դրա վրա 
բռ նա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին հայ ցը չի կա րող մերժ վել, ե թե հա մա պա տաս-
խան փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված է այն փաս տը, որ վի ճարկ վող գույ-
քից հնա րա վոր չէ պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նել։ Այդ դեպ քում առ կա են բո լոր հիմ-
քե րը՝ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով վա ճա ռե լու և բռ նա գան ձու մը վա-
ճառ քից ստաց ված գու մա րի բաժ նի վրա տա րա ծե լու հա մար։

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

1) Դա տա րա նի 17.06.2019 թվա կա նի վճ ռի հա մա ձայն սկզբ նա կան հայ ցը բա վա րար վել է 
և վճռ վել է՝ բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևան քա ղա քի Դավ թա-
շեն 3 թա ղա մաս 13 շեն քի 16 բնա կա րա նը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել 
և ստաց ված գու մա րը բաշ խել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև` նրանց 1/2 
–ա կան բա ժին նե րին հա մա չափ, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ Եր ևան քա ղա քի Դավ թա շեն 3 թա-
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ղա մա սի 13 շեն քի 16 բնա կա րա նից Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 1/2 բաժ նե մա սի վրա 
բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար ա ռանձ նաց նե լու մա սին պա հան ջը մերժ վել է։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 31.10.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նաի րա Բա լո յա նի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մերժ վել է և Դա տա րա նի 17.06.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րո շու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ կերպ. 
«(...) Ի նչ վե րա բե րում է բո ղոք բե րած ան ձի այն փաս տար կին, թե հա կընդ դեմ հայ ցով ներ-

կա յաց ված պա հան ջի հե տապն դած նպա տա կի և բնույ թի թե լադ րան քով Դա տա րա նը պետք է 
կա յաց ներ Բնա կա րա նի հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճառ քից գո յա ցած գու մա-
րի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու մա սին վճիռ, ա պա այն ա կն հայ տո րեն հիմ ա վոր ված չէ և 
հերք վում է պա տաս խա նո ղի կող մից ներ կա յաց ված հա կընդ դեմ հայ ցա պա հան ջի ծա վա լում 
«բռ նա գան ձում տա րա ծե լու» պա հանջ նե րառ ված չլի նե լու փաս տով, ի սկ Դա տա րանն ի րա-
վա սու չէր դուրս գալ հա կընդ դեմ հայ ցի շր ջա նակ նե րից։ 

Ի վեր ջո, հա կընդ դեմ հայ ցի հիմ քում դնե լով ՀՀ քաղ. օր.-ի 200-րդ հոդ վա ծը, պա տաս խա-
նո ղը կրել, բայց չի կա տա րել պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա-
րա րու թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը։ Այդ փաս տի հաս տատ մա նը ծա ռայող 
ա պա ցույց չի կա րող հա մար վել հա կընդ դեմ 

հայ ցին կց ված` կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին 22.03.2018թ. ո րո շու մը, քա-
նի որ դրա նում ար ձա նագր վել է Բնա կա րա նի նկատ մամբ Շանթ Ա ռա քե լի Խա յա լե ա նի բաժ-
նային սե փա կա նու թյուն ու նե նա լու փաս տը մի այն, և այն չի պա րու նա կում վեր ջի նիս սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող այլ գույ քի կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան 
վե րա բե րյալ որ ևէ տե ղե կու թյուն»։

«(...) պա տաս խա նողն իր հա կընդ դեմ պա հան ջը ձևա կեր պել է հետ ևյալ կերպ` «... խնդ րում 
եմ ՀՀ, ք. Եր ևան, Դավ թա շեն 3 թաղ., 13 շ., 16 բնա կա րա նից ա ռանձ նաց նել Շանթ Խա յա լե ա-
նին պատ կա նող 1/2 բաժ նե մա սը` դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար»։ Հա կընդ դեմ 
հայ ցա պա հան ջը ձևա կեր պող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու-
նից ա կն հայտ է, որ այն բո վան դա կում է Բնա կա րա նից Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 1/2 
բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու մա սին պա հանջ մի այն, ո րին հա ջոր դած` «դ րա վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու հա մար» ար տա հայ տու թյու նը որ ևէ պա րա գա յում չի կա րող ըն կալ վել որ պես Դա-
տա րա նին ու ղղ ված ա ռան ձին նյու թաի րա վա կան պա հանջ, քա նի որ այն ար տա ցո լում է սոսկ 
բա ժին ա ռանձ նաց նե լու վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված պա հան ջի նպա տա կը և ծա ռա յում է բա-
ցա ռա պես այդ նպա տա կի բա ցա հայտ մա նը, ը նդ ո րում, այդ նպա տա կի բա ցա հայ տու մը զուրկ 
է հա կընդ դեմ հայ ցա պա հան ջի քն նու թյան և լուծ ման հա մար որ ևէ նշա նա կու թյու նից»։ 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ-
քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ե րի 
հիմ ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի առ կա յու թյան վե-
րա բե րյալ ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ հար կա դիր կա տա-
րո ղի կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շում ի նք նին բա վա րար ա պա ցույց 
է հան դի սա նում պար տա տի րոջ մոտ այլ գույ քի բա ցա կա յու թյու նը կամ ան բա վա րա րու թյու նը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից հա կընդ դեմ հայց վոր Նաի րա Բա լո յա նի կող մից պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի 
բա ցա կա յու թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու մա սին պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը հիմ ա զուրկ է, քա նի որ հա կընդ դեմ հայց վորն ար դեն ի սկ իր հա կընդ դեմ 
հայ ցին կից ներ կա յաց րել է ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման բաժ նի 
հար կա դիր կա տա րո ղի 23.03.2018 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին 
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ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն հար կա դիր կա տա րող Մ. Չա լա բյա նը պար տա տի րոջն ա ռա ջար կել 
է դի մե լու դա տա րան ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար։ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ պա րա գա յում հա կընդ դեմ հայց վո րը, կրե լով Շանթ Խա յա լե-
ա նի մոտ այլ գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան մա սին փաստն ա պա ցու ցե լու 
պար տա կա նու թյու նը, կա տա րել է այն՝ ներ կա յաց նե լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման ծա ռա յու թյան ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի 23.03.2018 
թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շու մը։ 

 Վե րոն շյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Նաի րա Բա լո յա նը, ի րաց-
նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ի րեն վե րա պահ ված 
ի րա վուն քը, պատ շաճ կեր պով ի րա կա նաց րել է օ րենսդ րի կող մից իր վրա դր ված ա պա ցուց-
ման պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ ներ կա յաց րել է թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց, ո րը 
բա վա րար է հաս տատ ված հա մա րե լու պար տա պա նի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան կամ 
բա ցա կա յու թյան փաս տը, ի սկ պար տա պա նը, կրե լով իր մոտ ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով 
բռ նա գանձ ման են թա կա այլ գույ քի առ կա յու թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյուն՝ 
չի կա տա րել այն։

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ 
եզ րա հանգ ման է ե կել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաստն ա պա ցուց ված 
լի նե լու, հետ ևա բար և՝ դրա դա տա վա րա կան հետ ևան քը կի րա ռե լու հար ցում, ի նչն էլ ազ դել է 
գոր ծի ել քի վրա:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հիմ ա վոր վում 
է նաև պար տա պա նին ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մյուս պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը: Մաս նա վո-
րա պես, գոր ծում առ կա հե տա զո տու թյուն նե րի և դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի կենտ րոն 
«Ա նի կոմ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան փոր ձա գետ ներ Ա. Ստե-
փա նյա նի և Պ. Գրի գո րյան ցի 26.07.2018 թվա կա նի թիվ ԱԴ 07/18 ՇԱ 79 եզ րա կա ցու թյան 
հա մա ձայն՝ ք. Եր ևան, Դավ թա շեն 3 թաղ. 13 շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նից ա ռան ձին մուտ քե-
րով 1/2 բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լը հնա րա վոր չէ։

 Հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լով՝ Նաի րա Բա լո յա նը խնդ րել է հետ ևյա լը. «ՀՀ, ք. Եր ևան, 
Դավ թա շեն 3 թաղ. 13 շ.մ 16 բնա կա րա նից ա ռանձ նաց նել Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 
1/2 բաժ նե մա սը՝ դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար»։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ հիմ ա վոր է բո ղո քա բե րի այն փաս տար կը, որ Դա տա րա նի կող մից սկզբ նա կան հայ ցը 
բա վա րա րե լու պայ ման նե րում բռ նա գան ձու մը պետք է տա րած վեր Շանթ Խա յա լե ա նին պատ-
կա նող բնա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի հրա պա րա կային սա կար կու թյու նից ա ռա ջա ցած գու մա-
րի վրա, ի նչն ան տես վել է և՛ Դա տա րա նի, և՛ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ «դ րա վրա 
բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար» ար տա հայ տու թյու նը որ ևէ պա րա գա յում չի կա րող ըն կալ-
վել որ պես Դա տա րա նին ու ղղ ված ա ռան ձին նյու թաի րա վա կան պա հանջ, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված հան գա ման քը որ ևէ կերպ չի կա րող ազ դել հա կընդ դեմ հայ-
ցով ներ կա յաց ված պա հան ջի ի րա վա չա փու թյան վրա, քա նի որ այդ ար տա հայ տու թյունն ամ-
բող ջաց նում է գույ քի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջը՝ ցույց տա լով նման պա հանջ ներ կա-
յաց նե լու նպա տա կը և հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում պա հանջ ներ կա յաց նո ղի ա կն կա լի քը։ 
Պա հան ջի նման ձևա կեր պում ամ բող ջու թյամբ հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ձևա կերպ մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ բաժ նային կամ 
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հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում նրա 
պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու 
պա հանջ ներ կա յաց նել` դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար։ Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը վե րո հի շյալ պատ ճա ռա բա նու թյունն ա նե լիս հաշ վի չի ա ռել, որ «դ րա վրա բռնա-
գան ձում տա րա ծե լու հա մար» ար տա հայ տու թյունն ա ռան ձին նյու թաի րա վա կան պա հանջ 
չհա մա րե լու պա րա գա յում կս տաց վի, որ Դա տա րա նը սկզբ նա կան հայ ցը բա վա րա րել է, ի սկ 
միև նույն պա հան ջով հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մեր ժել։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե բա ժի նը 
բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել ան հնար է կամ դրա դեմ ա ռար կում են բաժ նային կամ հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րը, պար տա տերն ի րա վունք ու նի ը նդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րից պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու պար տա պա նի 
բա ժի նը` պարտ քը մա րե լու հա մար: Ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մա ցած մաս նա կից նե րի 
կող մից պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում պար տա տերն ի րա-
վունք ու նի պա հան ջե լու բռ նա գան ձու մը տա րա ծել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում 
պար տա պա նի բաժ նի վրա` նույն օ րենսգր քի 197 հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան։ 

Օ րեն քի վկա յա կոչ ված տեքս տի շա րադ րան քից ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ տվյալ դեպ քում 
հա կընդ դեմ հայց վո րը ներ կա յաց րել է օ րեն քով սահ ման ված դրույ թին լի ո վին հա մա պա տաս-
խա նող նյու թաի րա վա կան պա հանջ, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծին տա լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ԳԴ4/0306/02/11 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով 29.11.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ նույն նոր մին տր ված մե կա նա բա նու թյա նը 
հա կա սող մեկ նա բա նու թյուն, միև նույն ժա մա նակ սխալ մեկ նա բա նու թյամբ է կի րա ռել այդ 
նոր մը։ 

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

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

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

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը։ 
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա-
կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` դա տա կան ակ տը մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում բո ղոք 
բե րող ան ձից պե տա կան տուրք չի գանձ վում:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` (...) պե տա կան տուր քը գանձ վում է հետ ևյալ 
դրույ քա չա փե րով (...) 

7. դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար` 
բ) ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով` բա զային տուր քի քսա նա պա տի կի չա փով:
Ն կա տի ու նե նա լով, որ Նաի րա Բա լո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վում է, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտ նում է, որ Նաի րա Բա լո յա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա-
մար նա խա պես վճար ված 10.000 ՀՀ դրա մը, ի նչ պես նաև վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար նա խա պես վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մը են թա կա է բռ նա գանձ ման Շանթ Խա յա լե ա-
նից։ 

Ինչ վե րա բե րում է փաս տա բա նի ծախ սին, ա պա սույն գոր ծում առ կա չեն Նաի րա Բա լո-
յա նի կող մից փաս տա բան նե րի հետ կնք ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րեր։ 
Մի ա ժա մա նակ փաս տա բան նե րի ծախ սե րի հա տուց ման պա հանջ չի ներ կա յաց վել, ու ս տի 
դա տա կան ծախ սե րի հարցն այդ մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է լուծ ված։

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

  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու մա սով բե կա նել ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.10.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ 
Նաի րա Բա լո յա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել՝ Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.06.2011 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱԴԴ/1076/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով բռ նա գանձ ված գու մա րի բռ նա գան ձու մը տա րա-
ծել Եր ևա նի Դավ թա շեն 3 թա ղա մա սի 13 շեն քի 16 բնա կա րա նի հրա պա րա կային սա կար կու-
թյուն նե րի ար դյուն քում Շանթ Խա յա լե ա նին պատ կա նող 1/2 բաժ նի գույ քի վա ճառ քից ստաց-
ված գու մա րի վրա։

 Ո րոշ ման մա ցած մա սը թող նել ան փո փոխ:
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2. Շանթ Խա յա լե ա նից հօ գուտ Նաի րա Բա լո յա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: Մնա ցած 
դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված։

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման։
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ՎԴ/3631/05/19

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

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ 

ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ
 (ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ) 

2022 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ « ԳՈԼԴՍ ՋԻՄ ԱՐ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե)` վար չա-
կան ակ տը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե-
րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 07.10.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

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 մաս նա կի ո րեն՝ հար կային գոր ծա կա-

լի կող մից պահ վող (գանձ վող) ե կամ տային հար կի և (կամ) ե կամ տա հար կի հաշ վարկ ման ու 
վճար ման խախ տում նե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Կո մի տե ի խո շոր և մի ջին հարկ վճա րող-
նե րի հար կային տես չու թյուն-վար չու թյան 07.05.2019 թվա կա նի թիվ 3001090 ակ տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Դ. Դա նի ե լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
04.08.2021 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) 07.10.2021 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը (ներ կա յա ցու ցիչ` Մի քայել 
Վարդ գե սյան):

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

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

վո րում ե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե-

րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը:
 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 բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բո ղո քա բե րի 

կող մից ու շ ստաց ված լի նե լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան պայ-
ման նե րում պար տա վոր է ձեռ նա մուխ լի նել բեր ված բո ղո քի վա րույթ ըն դու նե լուն՝ ա ռանց լրա-
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ցու ցիչ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծը, շեղ վել է 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 02.03.2021 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1579 ո րոշ մամբ ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րից, ին չը հան գեց րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի խախտ մա նը:

 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 հաշ վի չի ա ռել, որ թիվ ՍԴՈ-1579 ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա-

կան դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն 
այն քա նով, որ քա նով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նին լի ա զո րու թյուն չի վե րա պա հում 
բա վա րա րե լու վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ փո փո խե լով վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը՝ ա ռանց 
անդրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ մա սին, ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և 75-րդ հոդ վա ծին հա կա սող և ան վա վեր, ը ստ է ու-
թյան, գտ նե լով, որ օ րենս դի րը, կար ևո րե լով բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա-
նա կան մա սը քն նու թյան ա ռար կա դարձ նե լու՝ վե րա դաս ա տյա նի ի րա վա սու թյու նը, հետ ևո-
ղա կան մո տե ցում չի ցու ցա բե րել և այդ լի ա զո րու թյու նը կա պել է մի այն վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մեր ժե լու հետ, ու ս տի, յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րը 
և դրանց տր ված մեկ նա բա նու թյու նը պետք է կա ռուց վեն Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի է ու թյան ան խախ-
տե լի ու թյան և դրանց 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 սահ մա նե լու պա հան ջի հա մա տեքս տում՝ զերծ մա լով այն պի սի կար-
գա վո րում ե րից, ո րոնք չեն ա պա հո վում կամ խո չըն դո տում են վե րը նշ ված ի րա վունք նե րի 
ի րա ցու մը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ո ՛չ Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը ո ՛չ որ ևէ այլ դա տա րան չպետք է և չեն կա րող կա տա րել ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման պա հանջ նե րը, քա նի դեռ դրանք չեն ի մպ լե մեն տաց վել 
հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան ե ղա նա կով։ Այ սինքն՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ո րո շում ե րը ը ստ է ու թյան փաս տա ցի չու նեն ի րա վա բա նա կան ու ժ ՀՀ տա րած քում։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ չնա յած Դա տա րա նը բա վա րա րել է հայ ցա պա-
հան ջը, սա կայն Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք՝ հա մա ձայն չլի նե լով Դա տա-
րա նի ո րոշ դի տար կում ե րի և եզ րա կա ցու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ը ստ է ու թյան պա րու նա կում 
են ցու ցում եր և կա րող են Ըն կե րու թյան հա մար ա ռա ջաց նել բա ցա սա կան հետ ևանք ներ, 
ի սկ դա տա րան նե րի ա ռու մով՝ ա ռա ջաց նել կաշ կանդ վա ծու թյուն հե տա գա յում նման գոր ծեր 
քն նե լիս։

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 07.10.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց-
նել նոր դա տա կան ա կտ:

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տի 
ի մաս տով, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2022  10-12 (280-282)

132

տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կի րա ռած դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի նոր մի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի կա պակ ցու-
թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր։

 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 61-րդ, 63-րդ և 75-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
145-րդ հոդ վա ծի խախտ ման ար դյուն քում թույլ է տր վել դա տա կան սխալ, 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.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին`

- ա րդյո՞ք վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է հար գե լի հա մա րել դա տա վա րա կան ժամ-
կե տի բաց թո ղում ա ռանց դրա վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան ներ կա յաց-
ման, 

- ա րդյո՞ք վար չա կան դա տա րա նի վճի ռը մի այն պատ ճա ռա բա նա կան մա սով բո ղո քարկ-
վե լու դեպ քում այդ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձ ման՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից հա մա-
պա տաս խան լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

1. Բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով ան հիմ է՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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 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 ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար-
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք (...): 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 127-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն 
օ րենսգր քով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի (...)  դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մինչև 
այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-3-րդ մա սե րով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա-
րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և դա տա րանն այն բա վա րա րել է ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը վե-
րա կանգ նե լու մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն` հրա-
պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը հանձն վում է 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին։ Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կի ներ կա 
չլի նե լու դեպ քում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ 
դրան հա ջոր դող օ րն ու ղարկ վում է նրան:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) 
կող մից ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում ե րի: Այ դու հան դերձ, 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 նը: Բա ցի այդ, սահ մա-
նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա-
վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում, և ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի 
միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե՛ս, օ րի նակ, Khalfaoui v. France 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 35-36-րդ կե տեր, Papon v. 
France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, 90-րդ կետ):

 Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում ե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, հե-
տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայ ցե րից, 
ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա-
րան նե րից պա հանջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում 
այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա-
կան` բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տային սահ-
մա նա փա կում ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նեն 
ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Stubbings 
and others v. The United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի-
ռը, կե տեր 51, 55): 

Ա վե լին, Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել է դիր-
քո րո շում այն մա սին, որ ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ հս տակ սահ ման ված է դա տա-
կան ո րո շու մը ծա նու ցե լու՝ ի րա վա սու մար մին նե րի պար տա կա նու թյու նը, ա պա դի մո ղի գան-
գա տարկ ման ի րա վուն քը չի կա րող մերժ վել, ե թե ու շա ցում ե րի պատ ճառն իշ խա նու թյուն նե րի 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րում է ե ղել, նույ նիսկ ե թե տե սա կա նո րեն դի մողն ու նե ցել է 
դա տա րա նի ո րոշ ման մա սին այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս, Davran 
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v. Turkey գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 03.11.2009 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 31-47):
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա-
նագրել է, որ օ րենս դի րը հս տակ նա խա տե սել է այն դա տա վա րա կան ժամ կե տը, ո րի ըն թաց-
քում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան 
կար գով: Ը ստ այդմ, գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա-
րող է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: 
Մյուս կող մից օ րենս դի րը սահ մա նել է այդ կա նո նը չպահ պա նե լու ի րա վա կան հետ ևանք-
նե րը, ո րոնք նա խա տես ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով, ո րի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը սահ ման ված ժամ կե տը 
լրա նա լուց հե տո բեր վե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյուն չներ կա յաց վե լու դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձ ման, ի սկ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյու նը մերժ վել է:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րը, գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ժամ կե-
տի բաց թո ղու մը պայ մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի ան գոր ծու թյամբ, բաց թողն-
ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը 
պետք է ա ռաջ նորդ վի ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե-
լու և դրա մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րով (տե՛ս, Բա ղիշ Պետ րո սյանն ը նդ դեմ 
Վար դե նի սի քա ղա քա պե տա րա նի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ2/0098/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.08.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.06.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1290 ո րոշ մամբ 
ար ձա նագ րել է, որ նախ` պետք է ե րաշ խա վոր վի օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ-
նե րում դա տա կան ակ տի տրա մադ րու մը բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձին, 
ի նչ պես նաև այն, որ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձից ան կախ պատ ճառ նե-
րով այդ ժամ կե տի բաց թո ղում ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) պետք է ճա նաչ վի հար գե լի: Մի այն 
այս պայ ման նե րում բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի հա մար ե րաշ խա վոր ված 
կլի նեն ող ջա միտ ժամ կետ նե րում հիմ նա վոր բո ղոք բե րե լու, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և 
ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ նշել է, որ բո ղո քարկ ման 
ժամ կե տը բաց թող նե լու դեպ քում բո ղո քա բե րի կող մից ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյուն և հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը, ի սկ վե րա դաս դա տա րա նի 
կող մից նշ ված միջ նոր դու թյան քն նար կու մը և ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լը, պար տա դիր է: 
Այն դեպ քում, ե րբ պատ շաճ ա պա ցուց ված է բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած 
ան ձի կող մից իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շ ստա նա լու հան գա ման քը և բո ղո քը 
ներ կա յաց վել է դա տա կան ակ տը ստա նա լու օր վա նից հաշ ված օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում, վե րա դաս դա տա րա նը բաց թո ղած ժամ կե տը պետք է վե րա կանգ նի ի րա վուն քի ու-
ժով (ex jure) (տե´ս, Դո նա րա Գրի գո րյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ ոս տի-
կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, « Լու սան շան» ՊՈԱԿ-ի թիվ 
Ե ԿԴ/2791/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.03.2017 թվա կա նի 
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ո րո շու մը):
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 06.09.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1296 ո րոշ մամբ 

ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նի կող մից դա տա վա րա կան ա կն կալ վող գոր ծո ղու թյան կա տար-
ման, այն է` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) վե րա կանգ-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի բո ղոք բե րած ան ձը գրա վոր միջ նոր դի հա մա պա-
տաս խան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Հետ ևա բար, հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան առ-
կա յու թյունն այն ան հրա ժեշտ նա խա պայ մանն է, ո րը վկա յում է բո ղոք բե րած ան ձի կող մից 
ա կն կալ վող գոր ծո ղու թյու նը հայ ցե լու մա սին, ի նչն էլ բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում դա տա րա նի հա մար ա ռա ջաց նում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետն ի րա վուն-
քի ու ժով (ex jure) վե րա կանգ նե լու պար տա կա նու թյուն:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ խն դի րը ոչ մի-
այն « ծա նո թագ րու թյուն» բառն է, այլև այն հան գա ման քը, թե շա րադ րան քի բո վան դա կու թյու-
նը որ քա նով է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում այն դա տա րա նի կող մից որ պես միջ նոր դու թյուն 
ըն կալ վե լու հա մար: Ի սկ այդ պի սին ըն կալ վե լու հա մար, նախ և ա ռաջ, ան հրա ժեշտ է, որ պես-
զի բո ղոք բե րած ան ձը հս տա կո րեն ներ կա յաց նի իր միջ նոր դու թյու նը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 04.08.2021 թվա-
կա նին, ո րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղո քը կա րող էր բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը` 06.09.2021 թվա կա նը: Նշ ված վճ ռի դեմ Ըն-
կե րու թյու նը փոս տային ա ռաք ման ե ղա նա կով վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 13.09.2021 
թվա կա նին, այ սինքն` օ րեն քով սահ ման ված վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի ա վար տից 
հե տո (հա վել ված, գ.թ. 44): Մի ա ժա մա նակ, Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը միջ նոր դու-
թյուն չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 07.10.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո-
քը վե րա դարձ րել է նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « Դա տա րա նի 04.08.2021 թվա կա նի 
վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել մինչև 06.09.2021 թվա կա նը նե րա ռյալ, մինչ դեռ 
տվյալ դեպ քում « Գոլդս Ջիմ Ար» ՍՊ ըն կե րու թյան (ներ կա յա ցու ցիչ Մի քայել Վարդ գե սյան) 
վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային բա ժան մուն քին հանձն վել է 13.09.2021 թվա կա նին: Միև նույն 
ժա մա նակ (…) վե րաքն նիչ բո ղո քը չի պա րու նա կում բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն: Ը ստ այդմ, (…) առ կա է վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու Օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քը» 
(հա վել ված, գ.թ. 60-64):

 Վե րոն շյալ դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն հիմ ա վոր է, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը բաց է թո ղել դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը, ո րի 
պայ ման նե րում Ըն կե րու թյան կող մից են թա կա էր ներ կա յաց ման բաց թողն ված ժամ կե տը վե-
րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Մի այն նման միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող էր քն նար կել դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հար-
գե լի ու թյան հար ցը՝ գնա հա տե լով հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան 
կող մից վե րաքն նիչ բո ղոքն օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված 
լի նե լու և հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն հա րուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը հիմ ա վոր է, հետևա-
բար, դա տա կան ա կտն այդ մա սով պետք է թող նել ան փո փոխ:
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2) Բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով հիմ ա վոր է՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 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`

1) 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.

2) վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ ա րար խախ տում ե րը:
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 

29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 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 նա կում վե րա նայե լու մի ջո ցով`

1) 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.

(...)
3. Օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյու նը Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ա պա հո վում է, ե թե առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր, կամ տար բեր 
գոր ծե րով դա տա րան նե րի կող մից նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը տա րաբ նույթ է կի րառ վել 
կամ չի կի րառ վել տա րաբ նույթ ի րա վաըն կալ ման հետ ևան քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու սահ մա նադ րա կան իր ա ռա քե-
լու թյունն ի րաց նե լու և ը ստ այդմ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի կի րառ ման կա պակ ցու թյամբ ի րա վուն քը զար գաց նե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու նից ել նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նշ ված ի րա վա-
նոր մի բո վան դա կու թյա նը և բա ցա հայ տել դրա նով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րաքն նու թյան ար դյուն քում վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը, ի թիվս այլ լի ա զո րու թյուն նե րի, մեր ժում է վե րաքն նիչ բո ղո քը` դա տա կան 
ակ տը թող նե լով ան փո փոխ, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժում է վե-
րաքն նիչ բո ղո քը, սա կայն վար չա կան դա տա րա նի կա յաց րած՝ գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու-
ծող դա տա կան ակ տը թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան ված, ա պա պատ ճա ռա բա նում է ան-
փո փոխ թողն ված դա տա կան ակ տը։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 
145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո-
շե լու վե րա բե րյալ գոր ծը, 02.03.2021 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1579 ո րոշ մամբ ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և 75-րդ հոդ վա ծին հա կա-
սող և ան վա վեր է ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգրքի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն այն քա նով, որ քա նով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա-
տա րա նին լի ա զո րու թյուն չի վե րա պա հում բա վա րա րե լու վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ փո փո խե լով 
վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը՝ ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ մա սին:

 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ. «Օ րենսգրքի 
130-րդ հոդ վա ծը, սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կը, ու ղ ղա կի ո րեն չի սահ մա նում, որ այդ 
ան ձինք կա րող են դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրանց հա մար 
ան բա րեն պաստ է դրա եզ րա փա կիչ մա սը։ Այ սինքն՝ Օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վածն ի նք նին չի 
ար գե լա փա կում ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցում այն դեպ քում, ե րբ թեև դա տա-
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կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը (դ րա մի մա սը) այդ ան ձի հա մար բա րեն պաստ է, սա կայն նա 
հա մա ձայն չէ այդ դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սին։ (…) Սա կայն օ րենս դի րը, 
կար ևո րե լով բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը քն նու թյան ա ռար-
կա դարձ նե լու՝ վե րա դաս ա տյա նի ի րա վա սու թյու նը, հետ ևո ղա կան մո տե ցում չի ցու ցա բե րել և 
այդ լի ա զո րու թյու նը կա պել է մի այն վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու հետ: Այլ կերպ՝ Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն Օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված լի ա զո րու թյան 
կի րառ մամբ ի րա վա սու է փո փո խել բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րը մի այն այն դեպ քում, ե րբ մեր ժում է ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը, այ սինքն՝ ե րբ 
պար զում է, որ թեև դա տա րա նը գոր ծին բո ղոք բե րող դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար 
ի րա վա ցի ո րեն ան բա րեն պաստ լու ծում է տվել, սա կայն այդ լու ծու մը սխալ կամ թե րի է պատ-
ճա ռա բա նել։ Փաս տո րեն՝ Օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կար-
գա վո րում ե րի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րանն օ ժտ ված չէ բո ղո քարկ վող դա տա կան 
ակ տի բա ցա ռա պես պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ բո ղոք նե րի քն նու թյան ի րա վա-
սու թյամբ: Այս պա րա գա յում ստաց վում է մի ի րա վի ճակ, որ ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծում ստա-
ցած դա տա կան ակ տե րը եր բեմ կա րող են մալ թե րի կամ սխալ պատ ճա ռա բան ված, ին չը չի 
բխում ար դա րա դա տու թյան է ու թյու նից, չի ա պա հո վում ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը, քա նի որ նշ ված ի րա վունք-
նե րը են թադ րում են ոչ մի այն դա տա րան դի մե լու և վե ճի լու ծում ստա նա լու, այլև ճիշտ և ամ-
բող ջա կան պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն»: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նու ա մե-
նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում ե րի: Այդ 
սահ մա նա փա կում ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով 
պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում եր: Այս ա ռու մով պե տու թյու նը 
ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ-
մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի-
ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու-
նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի 
ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև 
հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե´ս, Ashingdane v. The United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57): 

Եվ րո պա կան դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև այն մա սին, որ 
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 նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա-
պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի 
և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե՛ս, 
օ րի նակ, Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 
կե տեր 35, 36, Papon v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի-
ռը, կետ 90): 

Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վուն քը 
չի նե րա ռում վե րաքն նու թյան ի րա վուն քը: Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շում ե րում ար-
տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի` Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան Պայ մա նա վոր վող 
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պե տու թյուն նե րին չի պար տադ րում ստեղ ծել վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան ներ, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, ե թե նման դա տա րան ներ գո յու թյուն ու նեն, ա պա 6-րդ հոդ վա ծի ե րաշ խիք նե րը 
պետք է տրա մադր վեն (տե՛ս, օ րի նակ, Staroszczyk v. Poland գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
22.03.2007 թվա կա նի վճի ռը, կետ 125):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րո շում ե րում ձևա վո րել է այն դիր քո րո շու մը, որ 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կամ վե րաքն նու թյան ի րա վուն քը թեև վե րաքն նիչ և վճ ռա-
բեկ ա տյա նի դա տա րան ներ ստեղծ ված լի նե լու պա րա գա յում հան դի սա նում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րի բա-
ղադ րա տարր, այ նու ա մե նայ նիվ, նշ ված ի րա վունք նե րը բա ցար ձակ չեն և են թա կա են ո րո շա-
կի սահ մա նա փակ ման (տե՛ս, օ րի նակ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1037 ո րո շու մը)։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի շարք ո րո շում ե րում (տե´ս, ՍԴՈ-652, ՍԴՈ-690, 
ՍԴՈ-719, ՍԴՈ-765, ՍԴՈ-844, ՍԴՈ-873, ՍԴՈ-890, ՍԴՈ-932, ՍԴՈ-942, ՍԴՈ-1037, ՍԴՈ-
1052, ՍԴՈ-1115, ՍԴՈ-1127, ՍԴՈ-1190, ՍԴՈ-1192, ՍԴՈ-1196, ՍԴՈ-1197, ՍԴՈ-1220, ՍԴՈ-1222, 
ՍԴՈ-1257, ՍԴՈ-1289) կար ևո րե լով ի րա վա կար գա վոր ման մի շարք սկզ բունք ներ, նաև ար ձա-
նագ րել է, որ`

- դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո-
տել կամ կան խել դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
ի մաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը կամ դրա ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ,

- ըն թա ցա կար գային որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման հիմ ա վո րում,

- դա տա րա նի մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ այն պի սի սահ մա նա փա կում եր, ո րոնք 
չեն խա թա րում այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը,

- դա տա րան դի մե լիս ան ձը չպետք է ծան րա բեռն վի ա վե լորդ ձևա կան պա հանջ նե րով,
- 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 չհան գեց նի ի րա վուն քի 
է ու թյան խախտ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է մեկ-
նա բան վի նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տը: Այս պես՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ կող մերն ի րա վունք ու նեն նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում բո ղո քար կե-
լու դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, ի նչ պես 
նաև նույն օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վար չա-
կան դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ա ռա վել հա ճախ բե րում է դա տա վա րու թյան 
այն մաս նա կի ցը, ո րը գոր ծի ել քում դա տա վա րա կան ի մաս տով պարտ վել է, այ սինքն՝ դա տա-
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վա րու թյան այն մաս նա կի ցը, ի վնաս ո րի կա յաց վել է վճի ռը։ Սա կայն գործ նա կա նում հան դի-
պում են դեպ քեր, ե րբ դա տա վա րու թյան այս կամ այն մաս նա կի ցը, հա մա ձայն լի նե լով վճ ռի 
եզ րա փա կիչ մա սին, հա մա ձայն չէ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սին (դ րա մի մա սին)։ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ մա-
նե լով վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե-
լու դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վուն քը` օ րենս դիրն այդ ի րա վուն քի ի րա ցու մը որ ևէ 
կերպ չի պայ մա նա վո րել դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սի՝ դա տա վա րու թյան տվյալ մաս-
նակ ցի հա մար ամ բող ջու թյամբ կամ մի մա սով ան բա րեն պաստ լի նե լու հետ։ Դա նշա նա կում 
է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի՝ վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է՝ ա ռանց այդ դա տա կան 
ակ տե րի միջև տա րան ջատ ման՝ ի վնաս կամ հօ գուտ դա տա վա րու թյան տվյալ մաս նակ ցի լի-
նե լու չա փա նի շով։ Վճի ռը մի այն պատ ճա ռա բա նա կան մա սով (դ րա մի մա սով) բո ղո քար կե լը 
ևս ի նք նան պա տակ չէ։ Նման հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար հետ ևանք ներ 
է ա ռա ջաց նում, նրանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փում է վճ ռի ոչ մի այն 
եզ րա փա կիչ մա սը, այլև պատ ճա ռա բա նա կան մա սը (տե´ս, Ներ սես Հա կո բյան և մյուս նե րի 
ը նդ դեմ Եր ևան հա մայն քի ու մյուս նե րի թիվ ՎԴ/6829/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 21.05.2021 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան գոր ծով կա-
յաց ված վճի ռը, ու ժի մեջ մտ նե լով, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի (պար տա դի րու թյուն, ան հեր-
քե լի ու թյուն, կա տա րե լի ու թյուն), ձեռք է բե րում նաև նա խա դա տե լի ու թյան հատ կա նիշ, ո րի 
հի ման վրա էլ այդ դա տա կան ակ տով հաս տատ ված փաս տե րը նույն կող մե րի միջև (ան ձանց 
մաս նակ ցու թյամբ) նոր վար չա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան գործ քն նե լիս, որ պես ը նդ հա նուր 
կա նոն, պար տա դիր նշա նա կու թյուն են ու նե նում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի և դա տա-
րա նի հա մար և ներ մուծ վում են նոր կա յաց վող դա տա կան ակ տում՝ որ պես այլևս ա պա ցուց-
ման կա րիք չու նե ցող փաս տեր։ Հետ ևա բար, վճ ռով վար չա կան դա տա րա նի կող մից ո րո շա կի 
փաս տե րի հաս տա տու մը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
կա րող է ու նե նալ ոչ մի այն տվյալ վար չա կան գոր ծի ել քի վրա դրանց ու նե ցած ազ դե ցու թյան 
ու ժով, այլև այն կա րող է ազ դել նրանց մաս նակ ցու թյամբ վար չա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան 
այլ գոր ծով ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կի ո րոշ ման վրա՝ դրանց կազ մից բա-
ցա ռե լով նա խա դա տե լի փաս տե րը։ Նաև սրա նով պայ մա նա վոր ված՝ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար պետք է նաև ա պա հով վի վճի ռը մի այն պատ ճա ռա բա նա կան 
մա սով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Վար չա կան դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո-
ղոք կա րող է բեր վել ի նչ պես այն դեպ քում, ե րբ գործն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
լուծ վել է ի վնաս բո ղոք բե րող ան ձի, այն պես էլ այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս հա մա ձայն չէ այդ 
դա տա կան ակ տի մի այն պատ ճա ռա բա նա կան մա սին (դ րա մի մա սին)։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է մաս-
նա կի ո րեն՝ հար կային գոր ծա կա լի կող մից պահ վող (գանձ վող) ե կամ տային հար կի և (կամ) 
ե կամ տա հար կի հաշ վարկ ման ու վճար ման խախ տում ե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Կո մի-
տե ի խո շոր և մի ջին հարկ վճա րող նե րի հար կային տես չու թյուն-վար չու թյան 07.05.2019 թվա-
կա նի թիվ 3001090 ակ տը:

 Դա տա րա նը 04.08.2021 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է:
Նշ ված վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել նաև Ըն կե րու թյու նը՝ պա հան ջե լով վե-

րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված հիմ ա վո րում ե րով փո փո խել վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը` 
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ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ մա սին (հա վել ված, գ.թ. 30-40)։
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 07.10.2021 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո-

ղո քը վե րա դարձ րել է նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ. «(…) գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ 
ամ րագր ված լի ա զո րու թյուն նե րի պայ ման նե րում լի ա զոր ված չէ վե րաքն նիչ բո ղո քի բա վա-
րար ման դեպ քում փո փո խել վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը՝ ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա 
եզ րա փա կիչ մա սին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նաև փաս տում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի 02.03.2021 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1579 ո րոշ ման հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նին՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու՝ վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը փո փո խե լով՝ 
ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ մա սին, լի ա զո րու թյուն վե րա պա հե լու հա մար հա-
մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ կա տար ված չեն, ի սկ ա ռանց հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու և օ րենսդ րո րեն այդ պի սի լի ա զո րու-
թյուն ամ րագ րե լու, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա րող նման լի ա զո րու թյուն ի րաց նել: Ը ստ 
այդմ, հս տակ պա հանջ չպա րու նա կե լու հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քը չի հա մա պա տաս խա նում 
Օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի պա հան ջին, որ պի սի պայ ման նե րում առ-
կա է նաև վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու Օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քը» (հա վել ված, գ.թ. 60-64):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի եզ րա հան գում ե րի հիմ ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-
րում նշել հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը, 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վա կան հնա րա վո-
րու թյուն, չի բա ցա ռել դա տա կան ակ տը մի այն պատ ճա ռա բա նա կան մա սով բո ղո քար կե լու 
հնա րա վո րու թյու նը։ Հետ ևա բար, Ըն կե րու թյու նը, չհա մա ձայ նե լով վճ ռում տեղ գտած պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րին, որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից ի րա վունք ու նի բո ղո քար կե լու 
Դա տա րա նի 04.08.2021 թվա կա նի վճի ռը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հի ման վրա։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև նշել, որ տվյալ դեպ քում Դա տա-
րա նի 04.08.2021 թվա կա նի վճի ռը բո ղո քար կե լով՝ Ըն կե րու թյու նը նպա տակ է ու նե ցել վե-
րաքննու թյան կար գով գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նել Դա տա րա նի կող մից բո ղո քարկ վող 
դա տա կան ակ տով ո րո շա կի փաս տե րի հաս տա տու մը, ին չին բո ղոք բե րած ան ձը չի հա մա-
ձայն վել։ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այդ փաս տե րը կա րող են Դա տա րա նի 
վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու դեպ քում դառ նալ նաև նա խա դա տե լի, ու ս տի դա տա վա-
րու թյան մաս նակ ցի (այդ թվում՝ բո ղոք բե րած ան ձի) հա մար պետք է ա պա հով վի վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րե լու մի ջո ցով Դա տա րա նի կող մից այդ փաս տե րի հաս տա տու մը վի ճար կե լու հնա-
րա վո րու թյուն։ 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն դա տո ղու թյա նը, որ տվյալ դեպ քում բա-
ցա կա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քը քն նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
145-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյու նը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Ինչ պես վերն ար դեն նշ վել է, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 02.03.2021 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1579 ո րոշ մամբ փաս տել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն այն քա նով, որ քա նով ՀՀ վե րաքն նիչ 
վար չա կան դա տա րա նին լի ա զո րու թյուն չի վե րա պա հում բա վա րա րե լու վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ 
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փո փո խե լով վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը՝ ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ 
մա սին, հա կա սում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սին և 75-րդ հոդ վա ծին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր մա տի վային այդ բա ցը հաղ թա հա րե լով` 
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն կս տեղծ վի ա պա հո վե լու նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված վար չա կան դա տա վա րու թյան սկզ բուն քը, ո րը որ-
պես հրա մա յա կան պա հանջ նա խա տե սում է դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող-
մերն ու նե նան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ գոր ծի քն նու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, 
նե րա ռյալ` յու րա քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը 
ներ կա յաց նե լու լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոգ րյալ ի րա վուն քի բա ցը praeter legem 
կա նո նի կի րառ մամբ վե րաց նե լը պայ մա նա վոր ված է ի նչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ 
հոդ վա ծում ամ րագր ված օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի-
րա ռու թյունն ա պա հո վե լու վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռա քե լու թյամբ և այդ ա ռու մով ի րա վուն քի 
զար գա ցում ա պա հո վե լու օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մով, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րում ամ րագր ված ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
և ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա րար ի րա վունք նե րի ա պա հով մամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քով 
Ըն կե րու թյու նը խնդ րել է « փո փո խել վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը` վե րաքն նիչ բո ղո քում 
նշ ված հիմ ա վո րում ե րին հա մա պա տաս խան` ա ռանց ան դրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ 
մա սին»։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում Դա տա րա նի 04.08.2021 թվա-
կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով նաև ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված հիմ քով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղոք բե րած ան ձին զր կել է Դա տա րա նի 04.08.2021 
թվա կա նի վճի ռը բո ղո քար կե լու՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
հնա րա վո րու թյու նից։

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, ի րա վա կի րառ պրակ տի կան 
պետք է զար գա նա այն ու ղ ղու թյամբ, որ սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րին հա-
ման ման ի րա վի ճակ նե րում կա րող է կի րառ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու-
նը, քա նի որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը վկա յա կոչ ված ո րոշ մամբ այդ նորմ 
այն քա նով, որ քա նով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նին լի ա զո րու թյուն չի վե րա պա հում 
բա վա րա րե լու վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ փո փո խե լով վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը՝ ա ռանց 
անդրա դառ նա լու դրա եզ րա փա կիչ մա սին, ար դեն ի սկ ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և 75-րդ հոդ վա ծին հա կա սող և ան-
վա վեր: Ա վե լին` սույն վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դուն վե լու և քնն վե լու դեպ քում հնա րա վոր 
է նաև ի րա վի ճակ, ե րբ բո ղո քը հիմ ա վոր չլի նի, ո րի դեպ քում ևս կի րա ռե լի կլի նի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մեր ժե լու և դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու լի ա զո րու թյու նը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-
նու թյու նը` կապ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ նշ ված ե րկ րորդ 
հիմ քի հետ, չի բխում վե րը նշ ված դիր քո րո շում ե րից, ո րի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, կա յաց նե լով « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շում, սահ մա նա փա կել է 
Ըն կե րու թյան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րը խա թա րել 
է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում վե-
րաքննիչ բո ղոքն Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց վել է օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո և չի ներ կա յաց վել դա տա րա նի կող մից դա տա վա րա կան ա կն կալ վող գոր ծո-
ղու թյան կա տար ման, այն է` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետն ի րա վուն քի ու ժով (ex 
jure) վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի-
րա ռե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տը, 
ի րա վա չա փո րեն է վե րա դարձ րել Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը։ 
Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 07.10.2021 թվա-
կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը պետք է թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 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, 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: ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
07.10.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սով, վե րաց նել:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 07.10.2021 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը մա ցած մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. 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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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Լևոն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Հարություն ԵՆՈՔՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Արամ  ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարան

Վահագն ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ
Արա ԲԱԲԱՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
Գարիկ ԱՎԱԳՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Գոռ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Ռուզաննա ԱԶՐՈՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,
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ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
Անդրանիկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Աննա ԴԻԼԲԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 35-ամյակը, 

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի դատավոր

Աշոտ ՋԱՎԱԽՅԱՆԻ ծննդյան 35-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:


