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Սահմանադրական իրավունք
Գևորգ ՆԱՐԻՆՅԱՆ
ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր

Իշխանություն

քաղաքական-իրավաբանական բնույթ:
Խորհրդային մեկնաբանման առանձնա
կի թերություն կարող ենք դիտարկել նաև
լոկալ օրենքի գերակայությունը և դրա
պոզիտիվիստական
մեկնաբանությու
նը, ինչը բացառում էր դրա գնահատա
կանն իրավունքի ընդհանուր ընդունելի
սկզբունքների և միջազգային իրավական
չափորոշիչների տեսանկյունից:
Հեղինակների մեծ մասը դատական
ակտերի օրինականությունը և հիմնա
վորվածությունը դիտարկում է համատեղ:
Օրինակ՝ Մ. Գ. Ավդյուկովը, դիտարկելով
դատական ակտերին վերագրվող հիմ
նական պահանջները և դրանց թվում
առանձնացնելով
օրինականությունը
և հիմնավորվածությունը, պնդում է, որ
օրինականությունը լայն իմաստով բո
վանդակում է նաև հիմնավորվածության
պահանջը: «Դատական ակտի օրինա
կանություն» ասելով հեղինակը նկատի է
ունենում գործի քննության շրջանակում
դատարանի կողմից նյութական և դատա
վարական իրավունքի գործող նորմերին
հստակ և աներկբա հետևելը: Հեղինակը
գտնում է, որ օրինականությունն արտա
հայտվում է դատարանի կողմից կողմերի
միջև իրավահարաբերությունների հաս
տատման գործում՝ առկա փաստական և
իրավական հիմքերի առկայության պայ
մանով: Դատական ակտն օրինական է,
եթե դատարանը յուրաքանչյուր գործով
ակտ   ընդունում է իրականության հետ
համապատասխանության և դա  հավաս
տող փաստերի առկայության դեպքում
միայն2:
Հաջորդ հեղինակը, որը դատական ակ
տի օրինականությունն ուսումնասիրում է
դրան ներկայացվող այլ պահանջների հետ

ԴԱՏԱԿԱՆ

Օրինականությունն
իրավագիտու
թյան կենտրոնական հարցերից մեկն է,
իրավունքի ընդհանուր տեսության, իրա
վունքի առանձին ճյուղերի ուսումնասի
րության առարկան: Հայաստանի Հան
րապետությունում, ինչպես իրավական
կամ իրավականի ձգտող մյուս երկրնե
րում, օրինականությունը հռչակվել է որ
պես պետական կարգավորման բոլոր
ոլորտները թափանցող կարևորագույն
համակարգաստեղծ սկզբունք-մեթոդ: Այն
իր կոնկրետացումն է ստանում իրավուն
քի բոլոր ճյուղերում, այդ թվում՝ Հայաս
տանի Հանրապետության քաղաքացիա
կան դատավարությունում (ՀՀ քաղաքա
ցիական դատավարության օրենսգրքի  
6-րդ հոդվածի 1-ին մաս):
Օրինականության էության և հասկա
ցության վերաբերյալ հայ և օտարերկ
րյա իրավաբանական գրականության
մեջ արտահայտվել են տարբեր կար
ծիքներ, որոնցից մենք առանձնացնում
ենք Մ. Ստրոգովիչի տեսանկյունը, ըստ
որի՝ «օրինականությունը բոլոր պետա
կան մարմինների և հասարակական
կազմակերպությունների,
պաշտոնա
տար անձանց, քաղաքացիների կողմից
խորհրդային (այն ժամանակների հետ)
օրենքների խիստ և անշեղ կատարումն ու
պահպանումն է»1: Ժամանակի հրամա
յականը, սակայն, պայմանավորել է վերը
բերված սահմանման փոփոխման ան
հրաժեշտությունը, քանի որ վերջինս չի
արտահայտում ուսումնասիրվող հասկա
ցության մասին պատկերացումներ ձևա
վորող երևույթների բազմազանությունը,
ինչն իր հերթին թույլ չի տալիս բնորո
շելու դրա բարոյական բնույթը: Բացի
դրանից՝ բերված սահմանումը կրում է
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փոխկապակցվածության համատեքստում,
Վ. Ն. Շչեգլովն է:  Այս հեղինակն օրինակա
նությունը դիտարկում է որպես դատական
ակտի որակն արտահայտող պահանջ, ին
չը պայմանավորված է դատարանի կողմից
կոնկրետ գործի շրջանակում նյութական
իրավունքի նորմերի ճիշտ   կիրառմամբ3:  
Դատական ակտին ներկայացվող այլ պա
հանջների հետ փոխկապակցվածության
համատեքստում հեղինակը օրինականու
թյունը սահմանում է որպես գործի փաս
տական հանգամանքների վերաբերյալ
դատարանի կողմից օբյեկտիվ իրողության
արտահայտում:   Հեղինակը միաժ
 ամա
նակ օրինականությունը դիտարկում է նաև
պատճառաբանվածության հետ սերտ
փոխկապակցվածության համատեքստում,
որը, ինչպես կտեսնենք հետագա   շա
րադրանքում, դատական ակտի ոչ պակաս  
կարևոր որակական հայտանիշներից է:
Վերը նշված հեղինակն ընդգծում է, որ
գործի լուծման շարժառիթները տրամա
բանություն և հաջորդականություն են հա
ղորդում դատարանի գործունեությանը, որը
միտված է դատական ակտի կայացմանը,
բարձրացնում են վերջինիս դաստիարակ
չական  նշանակությունը և հիմք են ապա
հովում   օրինականության և հիմնավորվա
ծության ստուգման համար4:
Ն. Ա. Չեչինան օրինականությունն ու
սումնասիրում է՝ պայմանավորելով այն
հետևյալ հիմնադրույթների առկայու
թյամբ.      
- 	 դատարանի կողմից քննության
առնված նորմերի պարտադիր
իրավական որակում,
- 	 որոշման տեքստում կիրարկված
նորմերին հղումների առկայու
թյուն,
- 	 վեճի քննություն և որոշման կայա
ցում քաղաքացիադատավարա
կան իրավունքի գործող նորմերի
խիստ պահպանմամբ5:
Ընդհանրացնելով նշված հեղինակ
ների կարծիքները՝ կարող ենք փաստել,
որ մասնագիտական գրականության մեջ
տարածված է այն հիմնական կարծիքը,

ըստ   որի՝ դատական ակտն օրինական
է, եթե այն կայացվել է դատավարական
նորմերի պահպանմամբ: Այդպիսի կար
ծիք են արտահայտել նաև Ն. Ի. Տկաչևը,
Ա. Ֆ. Կլեյմանը, Ե. Վ. Խախալևան, Ա.
Տ. Բոնները, Ի. Կ. Կոմիսսարովը, Ա. Բ.
Աբուշենկոն6 և այլոք:
Ի. Ա. Վոլկովայի կարծիքով՝ դատա
կան ակտի օրինականությունը և հիմնա
վորվածությունը ենթադրում է, որ`
- 	 այն ընդունվել է դատավարական
նորմերի լիարժեք պահպանմամբ
և տվյալ իրավահարաբերության
նկատմամբ կիրառման ենթակա
նյութական նորմերի հիման վրա,
- 	 գործի համար նշանակություն ու
նեցող բոլոր փաստերը հաստատ
ված են համապատասխան ապա
ցույցներով, որոնք բավարարում
են թույլատրելիության և վերաբե
րելիության պահանջներին7:
Ն. Ի. Տկաչովը նշում է, որ միջանկյալ
դատական ակտն օրինական է, եթե դա
տարանի գործունեությունը դատավարա
կան նորմերի իրացման (պահպանում,
կատարում, օգտագործում և կիրառում)
հարցում իրավաչափ է8:
Մեր ընկալմամբ, դատական որոշման
օրինականության հատկանիշը օրենքում
մատնանշված պահանջներին դատական
որոշման
համապատասխանությունն
է: Որոշումը համարվում է օրինական,
եթե այն ընդունվել է քաղաքացիական
և դատավարական իրավունքի նորմե
րի հստակ պահպանմամբ: Որոշումների
ընդունման ժամանակ օրենքներին և այլ
նորմատիվ իրավական ակտերին հղման
կարևորությունը հաստատվում է նաև այն
հանգամանքով, որ այդ հղման բացակա
յությունը կարող է վերաքննիչ և վճռաբեկ
ատյանների կողմից գնահատվել որպես
անօրինական որոշում, այսինքն, օրենքի
չկիրառումը դրա չեղարկման հիմք է հա
մարվում:
Այս առումով հետաքրքրական է Ռու
սաստանի փորձը: Բացատրելով դա
տական որոշման էությունը՝ ՌԴ գերա
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ակտն օրինական է, եթե այն կայացվել
է Սահմանադրության, սահմանադրա
կան օրենքների, Հայաստանի Հանրա
պետության վավերացրած միջազգային
պայմանագրերի, այլ օրենքների և են
թաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտերի պահանջների պահպանմամբ,
որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ գոր
ծը քննելիս և լուծելիս»: Ստացվում է, որ
մեր մտահոգությունն անհետացել է նոր
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի ընդունմամբ:
Պրոֆեսոր Ռ. Գ. Պետրոսյանն իրա
վացիորեն նկատում է, որ օրենքը վճռի
օրինականության և հիմնավորվածու
թյան՝ որպես վճռին ներկայացվող կարևո
րագույն պահանջների բովանդակությու
նը չի բացահայտում, սակայն դրանք
վաղուց մեկնաբանված են դատավա
րագիտության մեջ և պրակտիկայում11:
Վճիռն օրինական է, եթե այն կայացվել
է գործով կիրառման ենթակա նյութական
իրավունքի նորմերին համապատասխան
և դատավարության նորմերի պահանջնե
րի պահպանմամբ կամ, անհրաժեշտու
թյան դեպքում, վիճելի հարաբերությունը
կարգավորող նյութաիրավական օրենքի
կամ այլ իրավական ակտի բացակայու
թյան դեպքում դատարանը կիրառում է
նույնանման հարաբերություններ կար
գավորող օրենքի նորմերը (օրենքի անա
լոգիա): Նման նորմերի բացակայության
դեպքում դատարանը վեճը լուծում է` ել
նելով իրավունքի ընդհանուր սկզբունքնե
րից (իրավունքի անալոգիա): Դատավա
րական նորմերն օրենքի անալոգիայով
չեն կիրառվում։ (ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 4-րդ հոդ
վածի 1-ին մաս):
Այլ կերպ ասած՝ օրինական է համար
վում այն վճիռը, որը՝
ա) դատարանի կողմից կայացվել է
քաղաքացիական դատավարական ձևի
պահանջներին խիստ համապատաս
խան իրականացված դատավարական
գործունեության արդյունքում, այսինքն՝
դատավարության նորմերի պահանջների
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գույն դատարանն իր արձանագրության
մեջ ներկայացնում է դատական որոշ
ման օրինականություն հասկացությու
նը՝ «որոշումը համարվում է օրինական
միայն այն դեպքում, եթե այն ընդունվել
է խստորեն հետևելով դատավարական
իրավունքի նորմերին,   և համապատաս
խան է տվյալ իրավահարաբերություննե
րի համար կիրառելի քաղաքացիական
իրավունքի նորմերին կամ անհրաժեշտ
դեպքերում հիմնված է համանման իրա
վունքի կամ համանման օրենքի վրա»9:
Այսպիսով, ՌԴ գերագույն դատարա
նի որոշմամբ՝ կիրառման ենթակա իրա
վունքի նորմերի միջև հակասությունների
դեպքում կիրառվում է մրցակցող նորմի
նկատմամբ գերակա ուժ ունեցող նորմը:
Համանման բնութագրում է պարունակ
վում ՌԴ արբիտրաժային դատավարու
թյան օրենսգրքի 6-րդ գլխի 13-րդ հոդվա
ծում: Դրա հետ մեկտեղ ՌԴ արբիտրա
ժային դատավարության օրենսգրքի 1-ին
գլխի 13-րդ հոդվածում մատնանշվում է
գործարար շրջանառության սովորույթը:
Իր որոշումներում ՌԴ գերագույն դա
տարանն ուշադրություն է դարձնում նաև
դատական իշխանության մարմինների
կողմից պաշտոնական   մեկնաբանու
թյամբ ակտերի կիրառման վրա10:
Անցում կատարելով հայրենական
փորձառությանը՝ փաստենք, որ քաղա
քացիակ
 ան դատավարության լույսի
ներքո ՀՀ քաղաքացիական դատավա
րության այլևս չգործող օրենսգրքում
«օրինականություն»
հասկացությունը
քննության էր առնվում դատական վճռին
ներկայացվող պահանջների համատեքս
տում: Այդ օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի
3-րդ մասում նշվում էր, որ «Դատարա
նի վճիռը պետք է լինի օրինական և հիմ
նավորված: Դատարանը վճիռը հիմ
նավորում է միայն դատական նիստում
հետազոտված ապացույցներով»: 2018
թվականին ընդունված ՀՀ քաղաքացիա
կան դատավարության օրենսգրքի   7-րդ
հոդվածը սահմանում է դատական ակ
տի օրինականությունը՝ «Դատական
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պահպանմամբ,
բ) հիմնված է դատարանի կողմից
վարույթի առարկայի՝ վիճելի նյութական
իրավահարաբերության նկատմամբ նյու
թական իրավունքի նորմերի ճիշտ կի
րառման վրա,
գ) պարունակում է կողմերի իրա
վունքների և պարտականությունների
վերաբերյալ դատարանի՝ օրենքի, այլ
իրավական ակտերի, պայմանագրի և
գործարար շրջանառության սովորույթ
ների վրա հիմնված, ըստ էության, ճիշտ
հետևություններ12:
Դատական ակտերին ներկայացվող
պահանջները չպահպանելը հանգեցնում
է դատարանի վճռի անօրինական ճանա
չելուն: Դատարանի վճիռը կարող է հա
մարվել անօրինական դատական սխալի
հետևանքով: Դատական սխալ ասելով
հասկանում ենք նյութական իրավունքի
նորմերի սխալ կիրառումը, որն ազդում է
գործի ելքի վրա: Օրենսդիրը սահմանում է
դատական սխալի, հետևաբար և դատա
կան ակտի բողոքարկման հետևյալ հիմ
քերը:   Դատական ակտի բողոքարկման
հիմքերը սահմանված են ՀՀ քաղաքա
ցիական դատավարության օրենսգրքի
363-րդ հոդվածով, ըստ որի նյութական
իրավունքի նորմերի խախտումը կամ
սխալ կիրառումը,  դատավարական իրա
վունքի նորմերի խախտումը կամ սխալ
կիրառումը, նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքը ծառայում են որպես դա
տական ակտի բողոքարկման հիմք:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարու
թյան օրենսգրքի 364-րդ հոդվածով սահ
մանվում է, որ   նյութական իրավունքի
նորմերը համարվում են խախտված կամ
սխալ կիրառված, եթե դատարանը
1) չի կիրառել այն օրենքը կամ Հա
յաստանի Հանրապետության միջազ
գային պայմանագիրը կամ իրավական
այլ ակտը, որը պետք է կիրառեր.
2) կիրառել է այն օրենքը կամ Հայաս
տանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագիրը կամ իրավական այլ ակ
տը, որը չպետք է կիրառեր.

3) սխալ է մեկնաբանել օրենքը կամ
Հայաստանի Հանրապետության միջազ
գային պայմանագիրը կամ իրավական
այլ ակտը:
Նյութական իրավունքի նորմի խախ
տումը կամ սխալ կիրառումը վճռի բե
կանման հիմք է, եթե հանգեցրել է գործի
սխալ լուծման:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարու
թյան օրենսգրքի 365-րդ հոդվածով սահ
մանվում է դատավարական իրավունքի
նորմերի խախտումը կամ սխալ կիրառու
մը, ըստ որի դատավարական իրավունքի
նորմերի խախտումը կամ սխալ կիրառու
մը դատական ակտի բեկանման հիմք է,
եթե հանգեցրել է կամ կարող էր հանգեց
նել գործի սխալ լուծման։ Դատարանի,
ըստ էության, ճիշտ դատական ակտը չի
կարող բեկանվել միայն ձևական նկա
տառումներով։
Նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահման
վում է, որ դատական ակտը բոլոր դեպքե
րում ենթակա է բեկանման, եթե`
1) դատարանը գործը քննել է ոչ օրի
նական կազմով, այդ թվում՝ այնպիսի
դատավորի կողմից, ով պարտավոր էր
ինքնաբացարկ հայտնել,
2) դատարանը գործը քննել է բողոք
բերած անձի բացակայությամբ, որը չի
համարվում ծանուցված դատական նիս
տի ժամանակի և վայրի մասին,
3) դատական ակտն ստորագրված
կամ կնքված չէ,
4) դատական ակտն ստորագրված
կամ կնքված չէ այն կայացրած դատա
վորի կողմից,
5) դատական ակտը կայացրել է այն
դատավորը, որը տվյալ գործը քննող դա
տարանի կազմում ընդգրկված չէ,
6) գործից բացակայում է դատական
նիստի արձանագրությունը,
7) դատական նիստի արձանագրու
մը կատարվել է այնպիսի թերություննե
րով, որոնք անհնար են դարձնում բողոքի
քննության համար նշանակություն ունե
ցող հանգամանքների առկայությունը
կամ բացակայությունը պարզելը,

Իշխանություն

թյան հետ կապված հանցավոր արարք,
որը հանգեցրել է ապօրինի կամ չհիմնա
վորված դատական ակտ կայացնելուն,
կամ գործի քննության հետ կապված
հանցավոր արարքը կատարել է դատա
վորը:
Ինչպես վերը նշեցինք, դատական
սխալը հետևանք է նյութական իրավուն
քի նորմի խախտման կամ սխալ կիրարկ
ման: Գործն, ըստ էության, լուծելը են
թադրում է դատավարության առարկայի՝
վիճելի իրավահարաբերության նկատ
մամբ նյութական իրավունքի նորմերի
կիրառում: Չնայած այն հանգամանքին,
որ տվյալ դեպքում օրենսդիրն օգտագոր
ծում է «նյութական իրավունքի նորմե
րի խախտումը կամ սխալ կիրառումը»
(ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 364-րդ հոդված) ձևակերպու
մը, դատավարության մեջ նյութական
իրավունքի նորմերի իրացման միակ ձևը
իրավական նորմերի (այդ թվում՝ արգե
լող նորմերի) կիրառումն է13: Վեճը, ըստ
էության, լուծելու համար դատարանը
քաղաքացիական դատավարական ձևի
պահանջներին խիստ համապատաս
խան իրականացված դատավարական
գործունեության արդյունքում (դատա
վարական նորմերի պահանջների պահ
պանմամբ ու ճիշտ կիրառմամբ) պետք է
պարզի վիճող կողմերի իրական հարա
բերությունները, տա դրանց իրավաբա
նական ճիշտ որակումը, գտնի այն նոր
մը կամ նորմերը, որոնք կարգավորում են
տվյալ վիճելի իրավահարաբերությունը,
ճիշտ մեկնաբանի (պարզաբանի) վիճելի
իրավահարաբերությունը կարգավորող
իրավական նորմի (նորմերի) բովանդա
կությունը, դրանց հիման վրա պարզի
կողմերի սուբյեկտիվ իրավունքների և
պարտականությունների ծագման, փո
փոխման կամ դադարման հիմք հանդի
սացող հանգամանքների առկայությունը
կամ բացակայությունը և, ըստ էության,
ճիշտ հետևություններ անի կողմերի իրա
վունքների ու պարտականությունների
վերաբերյալ՝ դրանք դատավարական

ԴԱՏԱԿԱՆ

8) գործի քննության ընթացքում չի
ապահովվել գործին մասնակցող անձի՝
թարգմանիչ ունենալու իրավունքը.
9) դատական ակտը չունի պատճա
ռաբանական մաս,
10) դատական ակտն ազդում է գոր
ծին մասնակից չդարձած անձանց իրա
վունքների և պարտականությունների
վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դա
տարանը քննվող գործի մասին ծանուցել
է տվյալ անձին, սակայն նա չի ցանկացել
ներգրավվել գործին.
11) ստորադաս դատարանում առկա է
եղել գործի վարույթը կարճելու հիմք.
12) ստորադաս դատարանում առկա
է եղել հայցը կամ դիմումն առանց քննու
թյան թողնելու հիմք:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարու
թյան օրենսգրքի 366-րդ հոդվածով սահ
մանվում է նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով վերաքննիչ բողոք բե
րելու հիմքերը:  
Նոր երևան եկած հանգամանքները
հիմք են դատական ակտի վերանայման
համար, եթե`
1) բողոք բերած անձն ապացուցում է,
որ այդ հանգամանքները գոյություն են
ունեցել գործի լուծման պահին, հայտնի
չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել բո
ղոք բերած գործին մասնակցող անձին
ու դատարանին, և այդ հանգամանքները
գործի լուծման համար ունեն էական նշա
նակություն,
2) դատարանի` օրինական ուժի
մեջ մտած դատավճռով հաստատված`
վկայի սուտ ցուցմունքները, փորձագետի
ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը, թարգ
մանչի ակնհայտ սխալ թարգմանությու
նը, գրավոր կամ իրեղեն ապացույցների
կեղծված լինելը հանգեցրել են ապօրի
նի կամ չհիմնավորված դատական ակտ
կայացնելուն,
3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ
մտած դատավճռով հաստատվել է, որ
բողոք բերած անձ չհանդիսացող գործին
մասնակցող անձինք կամ նրանց ներկա
յացուցիչները կատարել են գործի քննու
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օրենքով սահմանված կարգով ձևակեր
պելով վճռում14: Այս համատեքստում դա
տարանի վճիռն օրինական ճանաչվել չի
կարող, եթե նշված գործընթացի իրակա
նացման ընթացքում թույլ է տրվել շեղում,
ինչն ինքնին նյութական իրավունքի նոր
մի սխալ կիրառում է:
Դատական հաջորդ սխալն առա
ջանում է այն դեպքում, երբ դատարանը
կիրառում է կիրառման ոչ ենթակա իրա
վական նորմ, ինչը հետևանք է դատարա
նի կողմից իրավահարաբերության սխալ
մեկնաբանման, ինչն իր հերթին կարող է
հանգեցնել ոչ միայն կողմերի իրավունք
ները և պարտականությունները, այլ
նաև կողմերի պատասխանատվությունը
սխալ սահմանելուն:
Դատական սխալի հաջորդ դեպքը
դրսևորվում է, երբ դատարանը կիրառել
է այդպիսի իրավական ակտ ընդունելու
իրավասություն չունեցող մարմնի կողմից
ընդունված կամ ուժը կորցրած, Սահմա
նադրական դատարանի կողմից Սահ
մանադրությանը ոչ համապատասխան
ճանաչված, վարչական դատարանի կող
մից անվավեր ճանաչված իրավական
ակտ: Կիրառման ոչ ենթակա իրավա
կան ակտի կիրառումն առկա է նաև այն
դեպքերում, երբ դատարանը կիրառման
ենթակա իրավաբանական ավելի բարձր
ուժ ունեցող ակտի փոխարեն կիրառել
է դրա համեմատ ստորադաս և իրավա
հարաբերությունն այլ կերպ կարգավո
րող իրավական ակտ: Իրավական նորմի
սխալ մեկնաբանությունն առկա է այն
դեպքերում, երբ դատարանը, ճիշտ որա
կելով կողմերի իրավահարաբերությունը,
սխալ է պարզաբանել վիճելի իրավահա
րաբերությունը կարգավորող իրավական
նորմի բովանդակությունը, վերջինիս վեր
լուծության արդյունքում, ըստ էության,
սխալ հետևություններ է արել կողմերի
սուբյեկտիվ իրավունքների և պարտակա
նությունների վերաբերյալ:
Վճռի օրինականությունը մեծապես
կախված է ոչ միայն դատարանի կողմից
վիճելի իրավահարաբերությունը կարգա

վորող նորմերը ճիշտ ընտրելուց, այլ նաև
դրանց իմաստի և բովանդակության ճիշտ
մեկնաբանությունից: Նյութական իրա
վունքի նորմերը ճիշտ կիրառելու համար
դատարանը պետք է հստակ բացահայտի
դրանց բովանդակությունը՝ պահպանելով
իրավական նորմը մեկնաբանելու կանոն
ները:
Դատավարական իրավունքի նոր
մերի խախտումը կամ սխալ կիրառումը
վճռի բեկանման հիմք է, եթե հանգեցրել
է կամ կարող էր հանգեցնել գործի սխալ
լուծման: Վերոգրյալ իրավակարգավո
րումներից ակնհայտ է, որ դատական
սխալի առկայության կամ բացակայու
թյան հաստատումը հանդիսանում է ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի կողմից դատա
կան ակտի բեկանման հիմք, հետևաբար
և ենթակա է հաստատման վճռաբեկ բո
ղոքը վարույթ ընդունելուց հետո գործն,
ըստ էության, լուծելու փուլում:
Քաղաքացիական
գործերով
ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի որոշումներում
հաճախ հանդիպում են հետևյալ ձևա
կերպումները. «Վերլուծելով բողոքի
փաստարկները՝ Վճռաբեկ դատարանը
գտնում է, որ դրանք բավարար չեն եզրա
հանգելու, որ առկա է ՀՀ քաղաքացիա
կան դատավարության օրենսգրքի 390րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված՝
գործի ելքի վրա ազդած դատական սխալ՝
նյութական կամ դատավարական իրա
վունքի խախտում: Հետևաբար, բերված
բողոքում ՀՀ քաղաքացիական դատա
վարության օրենսգրքի 396-րդ հոդվածով
նախատեսված հիմքերը հիմնավորված
չեն 15»:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարու
թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի 1-ին
կետով սահմանված է, որ վճռաբեկ բո
ղոքը բերվում է ՀՀ քաղաքացիական դա
տավարության օրենսգրքի 363-րդ հոդվա
ծով նախատեսված հիմքերով, որոնք են
նյութական իրավունքի նորմերի խախ
տումը կամ սխալ կիրառումը, դատավա
րական իրավունքի նորմերի խախտումը
կամ սխալ կիրառումը, նոր երևան եկած

Իշխանություն

բերած անձի հիմնավորումը հերքվում է
վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ նշված
պատճառաբանություններով…»:
Վճռաբեկ դատարանի՝ բողոքը վերա
դարձնելու մասին որոշումներում հաճախ
մեջ է բերվում հետևյալ պարբերությունը.
«Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է,
որ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանը «Մելտեքս» ՍՊԸ-ն և Մես
րոպ Մովսիսյանն ընդդեմ Հայաստանի
(գանգատ 32283/04) գործով 17.06.2008
թվականի վճռով ՀՀ Վճռաբեկ դատարա
նի որոշման պատճառաբանության վե
րաբերյալ արտահայտել է իր իրավական
դիրքորոշումն այն մասին, որ «Վճռաբեկ
դատարանի իրավասությունը սահմանա
փակվում էր միայն իրավունքի հարցերի
ուսումնասիրությամբ: Նման հանգա
մանքներում չի կարելի ասել, որ Վճռա
բեկ դատարանը չէր նշել հիմնավորում
միայն այն պատճառով, որ այն հաստա
տել էր ավելի ցածր ատյանի դատարանի
եզրահանգումները և ներառել էր դրանք
իր որոշումների մեջ»»:
«Մելտեքս» ՍՊԸ-ն և Մեսրոպ Մով
սիսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործին
կատարված հղումները Վճռաբեկ դա
տարանի որոշումներում ևս մեկ անգամ
հաստատում են, որ Վճռաբեկ դատարա
նը շփոթում է բողոքի ընդունելիության
հիմքը դատական ակտի բեկանման հիմ
քի հետ, քանի որ Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի վճռի մեջբեր
վող հատվածը վերաբերել է Վճռաբեկ
դատարանի գործն, ըստ էության, լուծող
դատական ակտին: Իսկ վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելու կամ վերադարձնե
լու մասին որոշումների ընդունման հնա
րավորությունը նույնիսկ նախատեսված
չէր այդ ժամանակահատվածում գործող
օրենսդրությամբ: Համանման ձևակեր
պումներ հաճախ հանդիպում են նաև
վարչական գործերով ՀՀ Վճռաբեկ դա
տարանի՝ բողոքը վերադարձնելու մասին
որոշումներում, որտեղ դատական սխալի
առկայությունը հերքվում է Վերաքննիչ
դատարանի համապատասխան պատ
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կամ նոր հանգամանքը: Հետևաբար`
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 396-րդ հոդվածով նախատես
ված հիմքերը ներկայացված չեն: Դասա
կարգվածի փոխարեն Վճռաբեկ դատա
րանը պարտավոր է գործը վարույթ ընդու
նելը մերժելիս կոնկրետ նշել այդ հանգա
մանքները և դրանց բացատրությունները:
Ըստ որի՝ նույնաբնույթ ձևակերպումներ
հաճախ հանդիպում ենք նաև քրեական
գործերով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ բո
ղոքը վերադարձնելու մասին որոշումնե
րում. «Վերլուծելով բողոքի փաստարկ
ները՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ
դրանք բավարար չեն եզրահանգելու, որ
առկա է ՀՀ քրեակ
 ան դատավարության
օրենսգրքի 406-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին կետով նախատեսված՝ գործի ելքի
վրա ազդած դատական սխալ՝ նյութա
կան կամ դատավարական իրավունքի
խախտում, որը կարող է առաջացնել կամ
առաջացրել է ծանր հետևանք: Հետևա
բար, բերված բողոքում ՀՀ քրեական դա
տավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդ
վածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատես
ված հիմքը հիմնավորված չէ16»:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումնե
րում տեղ գտած վերոնշյալ ձևակերպում
ները վկայում են այն մասին, որ Վճռաբեկ
դատարանը բողոքը վարույթ ընդունելու
փուլում գնահատում է դատական սխա
լի առկայությունն ու դրա՝ գործի ելքի վրա
ազդած լինելու հանգամանքը, ինչը են
թակա էր հաստատման ՀՀ Վճռաբեկ դա
տարանում դատաքննության փուլում:
Վճռաբեկ դատարանի՝ բողոքը վե
րադարձնելու մասին մի շարք որոշում
ներում այդ դատարանն անդրադառնում
է վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ
տրված դատական սխալի առկայության
գնահատմանը վերաքննիչ դատարա
նի պատճառաբանությունների միջոցով:
Որոշումներում, մասնավորապես,   տեղ
են գտնում հետևյալ ձևակերպումները.
«ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է,
որ վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ
տրված դատական սխալի մասին բողոք
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ճառաբանություններով:
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2010
թ. ապրիլի 13-ի թիվ ՍԴՈ 873 որոշմամբ
ամրագրված դիրքորոշումները մեծ մա
սամբ կիրառելի են նաև ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքում կատար
ված փոփոխություններից հետո ձևա
վորված իրավակիրառ պրակտիկայի
նկատմամբ: ՀՀ Սահմանադրական դա
տարանն արձանագրել է, որ թույլատրե
լիության հարցի լուծման ժամանակ բուն
արդարադատության
կանխորոշումը
իմաստազրկում է դրա արդյունավետու
թյունը, իսկ բողոքի թույլատրելիության
հիմքը շփոթվում է Վարչական դատարա
նի ակտի բեկանման հիմքի հետ, և որ ար
դարադատության նման ձևականացումն
անհամատեղելի է դրա սահմանադրա
կան իմաստի հետ:
Վերոհիշյալ դեպքերի կապակցու
թյամբ հարց է առաջանում, թե արդյոք
վճռաբեկությունը դատական հսկողութ
յա՞ն, թե՞ դատական վերահսկողության
եղանակ է: Կարծում ենք, որ այն կարող
է բնորոշվել որպես ստորադաս դատա
րանի գործունեության օրինականութ
յան նկատմամբ վերահսկողության եղա
նակ: Վերոհիշյալ դիտարկումը կարելի
է հիմնավորել նրանով, որ քրեադատա
վարական իրավունքի տեսության մեջ,
տարբերակելով «հսկողություն» և «վե
րահսկողություն» եզրույթները, տեսա
բանները տարբեր իրավական բովանդա
կություն են դնում այդ եզրույթների մեջ`
առաջինը պայմանավորելով որոշակի
ենթակայության հարաբերությունների
առկայությամբ, ինչը բացառվում է դա
տական իշխանության մարմինների հա
մակարգի ներսում, որի բնութագրական
հատկանիշներից մեկը ներքին անկա
խության սկզբունքն է: Ինչ վերաբերում է
դատական ակտերի «վերանայման ձև»
և «ստուգման ձև» եզրույթներին, ապա,
կարծում ենք, առավել տեղին է «վերա
նայման ձև» հասկացության օգտագոր
ծումը, քանի որ նախ՝ թե՞ ներպետական

և թե՞ միջազգային վերը հիշատակված
իրավական ակտերում նշվում է վերա
նայման իրավունքի մասին, և երկրորդ`
վերանայումն իրականացվում է ստորա
դաս դատարանի դատական ակտի օրի
նականությունը, հիմնավորվածությունը
և արդարացիությունը ստուգելու եղանա
կով, այլ կերպ` ստուգումը վերանայման
իրականացման ձևնէ, դրա բաղկացուցիչ
մասը: Բացի դրանից՝   դատական ակ
տերի օրինականության և հիմնավորվա
ծության ստուգումը չի ներառում դատա
կան ակտերի վերանայման բաղկացու
ցիչ մասը կազմող բողոքարկման գործըն
թացը: Ամփոփելով վերոգրյալը` կարող
ենք փաստել, որ վճռաբեկ վերանայման
կառուցակարգը որպես դատական ակ
տերի վերանայման ձև, ի տարբերություն
դատական ակտերի վերանայման մյուս
ձևերի, բնութագրվում է հետևյալ հատկա
նիշներով.
1) այն դատական ակտերի վերանայ
ման հայեցողական ձևէ,
2) ենթադրում է վերաքննիչ դատա
րանի օրինական ուժի մեջ չմտած գործը
ըստ էության լուծող դատական ակտերի
վերանայում,
3) ենթադրում է դատական ակտերի
վերանայում սոսկ իրավունքի հիմքով,
4) ունի հատուկ նպատակային նշա
նակություն` ապահովելու օրենքի միա
տեսակ կիրառությունը:
Այսպիսով, վճռաբեկ վերանայման
կառուցակարգը կարելի է բնորոշել որպես
ստորադաս դատարանի օրինական ուժի
մեջ չմտած դատական ակտերի վերա
նայման հայեցողական ձև, որի արդյուն
քում վճռաբեկ ատյանը, նպատակ ունե
նալով ուղղելու դատական սխալները և
ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրա
ռությունը, ստուգում է ստորադաս դա
տարանի դատական ակտի օրինակա
նությունը, հիմնավորվածությունը և ար
դարացիությունը` նյութական իրավունքի
նորմի ճիշտ կիրառման և դատավարա
կան իրավունքի նորմերի պահանջների
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Իշխանություն

կողմից առաջ քաշված՝ դատական ակ
տերին ներկայացվող պահանջների միջև
փոխկապակցվածության գաղափարը,
քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն
առանց մյուսների ապահովվել չի կարող:

ԴԱՏԱԿԱՆ

Ընդհանրացնելով մեր կողմից կա
տարված ուսումնասիրությունը՝ փաս
տենք, որ օրինականությունը` որպես
դատական ակտի պահանջ, ենթակա է
ապահովման բոլոր դատական ակտե
րի համար: Ընդունում ենք հեղինակների
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RESUME - РЕЗЮМЕ
LEGALITY OF JUDICIAL ACTS
Gevorg Narinyan
Judge of Bankruptcy Court of Armenia
This article refers to the legality of judicial acts. The essence and content of the aforementioned principlemethod is analyzed, the theoretical questions and the author's own judgment are confirmed by practical
examples.
Keywords: judicial acts, legality, validity, motivation, Court of Cassation, appeal, principle-method.
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В статье рассматривается законность судебных актов. Нами проанализированы сущность и содержание упомянутого принципа-метода, изучаются теоретические вопросы и собственная точка зрения
автора, подтвержденные примерами из практики.
Ключевые слова: судебные акты, законность, обоснованность, мотивированность, Кассационный суд, апелляция, принцип-метод.
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Իշխանություն

1.1. Հիմնական հասկացություննե
րը: Ժամանակակից իրավագիտության
առավել հետաքրքիր հարցերը միջդիս
ցիպլինար են, այսինքն՝ գտնվում են մի
քանի իրավունքի ճյուղի հետազոտման
տիրույթում: Սույն հոդվածում քննարկվող
հարցերն առնչվում են սահմանադրական
և քրեական դատավարության իրավուն
քի ճյուղերին: Ընդ որում՝ միջդիսցիպլի
նար հետազոտման դեպքում կարևոր է
նախապես հստակեցնել, թե հետազո
տությունում հասկացություններն ինչ
իմաստով են օգտագործվում: Բանն այն
է, որ իրավական այս կամ այն հասկա
ցությունն իրավունքի տարբեր ճյուղերում
կարող է ընկալվել տարբեր իմաստներով:
Սույն հոդվածում հեղինակները, ելնե
լով բացառապես պրագմատիկ անհրա
ժեշտությունից, որոշ հասկացություններ
կօգտագործեն կոնկրետ իմաստով: Այս
պես՝ քրեաիրավական նորմեր ասելով`
հասկացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
հատուկ մասի այն հոդվածը կամ դրա մա
սը կամ կետը (իրավական ակտը), որում
ամրագրված է հանցակազմը (դիսպոզի
ցիան) կամ հանցակազմի որևէ հատկա
նիշը կամ կոնկրետ հանցագործության
համար նախատեսված սանկցիան:
Քրեաիրավական նորմերի կիրառում
ասելով` հասկացվում է քրեադատավա

րական փաստաթղթերում (քրեական
գործ հարուցելու մասին որոշում, որպես
մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում,
ձերբակալման արձանագրություն, մե
ղադրական եզրակացություն, մեղադրա
կան դատավճիռ) քրեաիրավական որա
կում տալը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի հա
տուկ մասի նորմերը վկայակոչելը):
Իրավական ակտի (նորմի) գործողու
թյան կասեցում ասելով` հասկացվում է
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշ
մամբ իրավական համակարգում օբյեկ
տիվորեն գոյություն ունեցող իրավական
դրույթների կիրառումը ժամանակավո
րապես անհնարին դարձնելը:
1.2. Խնդրի ընդհանուր բնութագիրը:
Գործը քննության ընդունելուց հետո ՀՀ
Սահմանադրական դատարանը դիմող
կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախա
ձեռնությամբ մինչև գործի դատաքննու
թյան ավարտը կարող է կասեցնել այն
իրավական ակտի կամ դրույթի գործո
ղությունը, որի սահմանադրականությու
նը վիճարկվում է, եթե կասեցման մասին
որոշում չընդունելը կարող է հանգեցնել
անդառնալի կամ ծանր հետեւանքների
կողմերից մեկի կամ հանրության համար
(«Սահմանադրական դատարանի մա
սին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 31-րդ
հոդվածի 1-ին մաս):
ՀՀ Սահմանադրական դատարանում
երբեմն վիճարկվում են ՀՀ քրեակ
 ան
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օրենսգրքի հատուկ մասով նախատես
ված հանցակազմեր կամ դրանց առան
ձին հատկանիշներ: Օրինակ՝ ՀՀ Սահ
մանադրական դատարանում վիճարկվել
է ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 301-րդ (Իշ
խանությունը զավթելուն, տարածքային
ամբողջականությունը խախտելուն կամ
սահմանադրական կարգը բռնի տապա
լելուն ուղղված հրապարակային կոչե
րը)1, 343-րդ (Դատարանի նկատմամբ
անհարգալից վերաբերմունքը)2, 213-րդ
(Վաշխառությունը)3, 244-րդ (Ճանա
պարհատրանսպորտային պատահարի
վայրը թողնելը)4 հոդվածների (դրան
ցում ամրագրված հանցակազմերի կամ
դրա պարտադիր հատկանիշի) սահմա
նադրականությունը:
Գործնականում հանդիպում են դեպ
քեր, երբ քրեաիրավական նորմի սահ
մանադրականությունը քննելիս Սահմա
նադրական դատարանին միջնորդում են
կասեցնելու վիճարկվող նորմի գործո
ղությունը: Օրինակ՝ «Հայաստանի Հան
րապետության քրեական օրենսգրքի
300.1-րդ հոդվածի` Սահմանադրությանը
համապատասխանության հարցը որոշե
լու վերաբերյալ» գործով դիմողի ներկա
յացուցիչը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 300.1րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու
վերաբերյալ 2019 թվականի հունիսի 25ին ներկայացրել էր միջնորդություն, որը
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2019
թվականի հուլիսի 2-ի ՍԴԱՈ-66 աշխա
տակարգային որոշմամբ մերժվել էր (այս
մասին հաջորդիվ):
Քրեաիրավական նորմերի գործողու
թյունը կասեցնելու մասին ՀՀ Սահմա
նադրական դատարանի որոշումը ինչ
պիսի՞ ազդեցություն կունենա քրեակ
 ան
դատավարության վրա, մասնավորապես՝
եթե քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը կասեցվել է, քրեական վարույթ
իրականացնող մարմինն իրավասու է
արդյո՞ք ՀՀ քրեական օրենսգրքի հա
տուկ մասի վիճարկվող հոդվածով հարու
ցել քրեակ
 ան գործ, կամ անձին ներգրա
վել որպես մեղադրյալ, կամ կայացնել մե

ղադրական դատավճիռ:
Այս հարցերին պատասխանելու
նպատակով նախ՝ պետք է քննարկել
Սահմանադրական դատարանում վի
ճարկվող նորմի գործողության կասեց
ման ինստիտուտի սահմանադրաիրա
վական բովանդակությունը, այնուհետև՝
անդրադառնալ քրեաիրավական նորմի
գործողության կասեցման քրեադատա
վարական հետևանքներին:
2. Սահմանադրական դատարանում
վիճարկվող իրավական նորմի գործողու
թյան կասեցման ընդհանուր բնութագիրը
2.1. Վիճարկվող իրավական նորմի
գործողության կասեցման ինստիտուտի
իրավահամեմատական տեսանկյունը:
Սահմանադրական
դատավարության
առանձնահատկությունների
բացա
հայտման տեսանկյունից բացառիկ կար
ևորություն ունի սահմանադրական ար
դարադատության օբյեկտ հանդիսացող
իրավական ակտի գործողության կասեց
ման հիմնախնդիրների ուսումնասիրու
թյունը: Վերջինս միջազգային-իրավա
կան պրակտիկայում տարածում ունեցող
ինստիտուտ է:
Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձ
նաժողովը, անդրադառնալով քննարկվող
ինստիտուտին, դիրքորոշում է հայտնել
առ այն, որ վիճարկվող անհատական և/
կամ նորմատիվ ակտի գործողության կա
սեցումը քաղաքացիների՝ անվերականգ
նելի վնասներ կրելուց պաշտպանության
սկզբունքի ապահովման անհրաժեշտ
երաշխիքներից է:
Հանձնաժողովն ընդգծել է, որ կողմ
նակից է վիճարկվող անհատական և/
կամ նորմատիվ ակտի գործողության
կասեցման հնարավորությանը, եթե այդ
ակտերի իրացումը կարող է հանգեցնել
հետագա վնասների կամ խախտումների,
որոնք չեն կարող վերականգնվել դրույ
թը հակասահմանադրական ճանաչելու
դեպքում: Միևնույն ժամանակ, հանձնա
ժողովն ընդգծել է, որ հատկապես նոր
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նավորապես, երբ Դատարանը հետաձ
գում է վիճարկվող ակտի ուժը կորցնելու
ժամկետը, այն կարող է նաև կասեցնել
անվավեր ճանաչված ակտի գործողու
թյունը դիմողի նկատմամբ դատաքննու
թյան շրջանակում՝ մինչև որոշման ուժի
մեջ մտնելը6:
Հետաքրքիր է նաև Բելգիայում գոր
ծող՝ հիմնախնդրին առնչվող կարգավո
րումը: «Բելգիայի Սահմանադրական
դատարանի մասին» օրենքի 3-րդ գլուխը
վերաբերում է կասեցմանը, որի համա
ձայն՝ դիմող կողմի միջնորդությամբ Դա
տարանը կարող է պատշաճ հիմնավոր
ված որոշմամբ ամբողջությամբ կամ մաս
նակի կասեցնել ստատուտի, որոշման
կամ Սահմանադրության 134-րդ հոդվա
ծով նախատեսված ակտի գործողությու
նը, որոնց առնչությամբ ներկայացվել
է անվավեր ճանաչելու դիմում: Կասեց
ման վերաբերյալ որոշում կարող է ըն
դունվել հետևյալ դեպքերում՝ 1. եթե կան
էական հիմքեր և պայմանով, որ նշված
ակտերի անմիջապես կիրառումը կա
րող է լուրջ վնաս պատճառել, որը դժվար
կլինի վերականգնել, 2. եթե վիճարկվում
է այնպիսի նորմ, որը նույնական է Սահ
մանադրական դատարանի կողմից ար
դեն իսկ անվավեր ճանաչված նորմին և
ընդունվել է նույն իրավաստեղծ մարմնի
կողմից: Կասեցման վերաբերյալ միջնոր
դությունները կարող են ներկայացվել հա
մապատասխան ակտի հրատարակումից
հետո երեք ամսվա ընթացքում: Դատա
րանը կողմերին լսելուց հետո կայացնում
է պատճառաբանված որոշում: Դատա
րանը գործով հիմնական որոշումը պետք
է կայացնի կասեցման վերաբերյալ որո
շումից ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթաց
քում: Եթե նշված ժամկետում որոշում չի
կայացվում, կասեցումն անմիջապես ու
ժը կորցնում է: Գրականության մեջ ընդ
գծվում է, որ նշված գործիքը Բելգիայի
Սահմանադրական դատարանի կողմից
կարող է կիրառվել բացառիկ դեպքերում7:
«Սլովենիայի
Հանրապետության
Սահմանադրական դատարանի մա
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մատիվ ակտերի առումով անհրաժեշտ է
հաշվի առնել նաև անվերականգնելի այն
վնասներն ու խախտումները, որոնց կա
րող է հանգեցնել ինքնին գործողության
կասեցումը: Ընդհանուր դատարանները
սովորաբար պետք է կասեցնեն գործի վա
րույթը, եթե դիմել են Սահմանադրական
դատարան կոնկրետ գործով կիրառման
ենթակա ակտի սահմանադրականությու
նը վիճարկելու հարցով: Անհատական
իրավունքների անվերականգնելի վնա
սի հավանականության դեպքում կասե
ցումը պետք է պարտադիր լինի: Ավելին,
կասեցման համար նախատեսված պայ
մաններն ընդհանուր առմամբ չպետք է
չափազանց խիստ լինեն5:
Նշենք, որ հիշյալ ինստիտուտի ամ
րագրման և իրացման պրակտիկան բազ
մազան է տարատեսակ երկրներում:
«Ալբանիայի
Հանրապետության
Սահմանադրական դատարանի կազմա
վորման և գործունեության մասին» օրեն
քի 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ Սահմա
նադրական դատարանը՝ իր նախաձեռ
նությամբ կամ կողմի միջնորդությամբ,
Դատավորների ժողովի որոշմամբ կամ
պլենար կազմով որոշում է կայացնում
համապատասխան օրենքի կամ իրա
վական ակտի գործողությունը կասեցնե
լու մասին, եթե գտնում է, որ օրենքի կամ
իրավական ակտի գործողությունը կարող
է ազդել պետական, հանրային կամ ան
հատական շահին: Կասեցումը տևում է
մինչև Սահմանադրական դատարանի
վերջնական որոշման ուժի մեջ մտնելը:
Գործի քննության ցանկացած փուլում
Սահմանադրական դատարանը կարող
է պլենար կազմի որոշմամբ վերացնել
կասեցումը: Կասեցման շարունակման
կամ դադարեցման վերաբերյալ Սահմա
նադրական դատարանի որոշումը պետք
է հրապարակվի: Բոլոր դեպքերում Սահ
մանադրական դատարանի որոշումը
պետք է լինի պատճառաբանված և ան
միջապես հրատարակվի: Օրենքը նա
խատեսում է ակտի գործողությունը կա
սեցնելու ևս մեկ հնարավորություն: Մաս

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

Սահմանադրական իրավունք

15

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

Սահմանադրական իրավունք

16

սին» օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն՝
մինչև վերջնական որոշման կայացումը
Սահմանադրական դատարանը կարող է
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կա
սեցնել օրենքի, այլ կարգավորման կամ
հանրային իշխանության իրականաց
ման նպատակով ընդունված այլ ընդհա
նուր ակտի գործողությունը, եթե կատա
րումը կարող է հանգեցնել դժվար վերա
կանգնելի վտանգավոր հետևանքների:
Կասեցման վերաբերյալ որոշումը պետք
է պատճառաբանված լինի:
«Հունգարիայի
Սահմանադրական
դատարանի մասին» օրենքի 53-րդ հոդ
վածի համաձայն՝ դատարանը կարող է
կասեցնել սահմանադրական գանգա
տով վիճարկվող որոշման կատարումը
մինչև սահմանադրական դատավարու
թյան ավարտը: Ավելին, Օրենքի 61-րդ
հոդվածը նախատեսում է, որ Սահմա
նադրական դատարանը կարող է բացա
ռիկ դեպքերում պահանջել դատարանից
կասեցնել վիճարկվող որոշման կատա
րումը՝ լուրջ և անվերականգնելի վնասի
առաջացումը կանխելու կամ այլ կարևոր
հիմնավորմամբ, եթե դատարանը Օրենքի
53-րդ հոդվածի համաձայն չի կասեցրել
որոշման կատարումը:
«Լատվիայի Սահմանադրական դա
տարանի մասին» օրենքի 192-րդ հոդ
վածի համաձայն՝ սահմանադրական
գանգատի ներկայացումը չի կասեցնում
համապատասխան դատական ակտի
կատարումը, բացառությամբ Սահմա
նադրական դատարանի կողմից այլ որո
շում կայացնելու դեպքերի:
Հետաքրքիր կարգավորում է նախա
տեսում «ՌԴ Սահմանադրական դա
տարանի մասին» սահմանադրական
օրենքը, որի 42-րդ հոդվածի համաձայն՝
անհետաձգելի դեպքերում ՌԴ Սահմա
նադրական դատարանը կարող է դի
մել համապատասխան մարմիններին և
պաշտոնատար անձանց՝ մինչև Սահմա
նադրական դատարանի կողմից գործի
քննության ավարտը վիճարկվող ակտի,
վիճարկվող միջազգային պայմանագրի

ուժի մեջ մտնելու գործընթացի գործողու
թյունը կասեցնելու առաջարկությամբ:
Կան երկրներ, որտեղ գործողության
կասեցման ինստիտուտը վերաբերում է
սոսկ անհատական ակտերին:
«Սերբիայի Սահմանադրական դա
տարանի մասին» օրենքի ուսումնասի
րությունը, օրինակ, հիմք է տալիս եզրա
կացնելու, որ հիշյալ օրենքի համաձայն՝
գործողության կասեցման ինստիտուտը
վերաբերում է անհատական ակտերին:
Մասնավորապես, Օրենքի 56-րդ հոդվա
ծի համաձայն՝ գործի քննության ընթաց
քում՝ մինչև վերջնական որոշման ընդու
նումը, Սահմանադրական դատարանը
կարող է կասեցնել այն անհատական
ակտի կամ գործողության կատարումը,
որոնք ընդունվել են վիճարկվող ընդհա
նուր ակտի հիման վրա, եթե այդպիսի
կիրառումը կարող է անվերականգնելի
վնաս պատճառել: Օրենքի 86-րդ հոդ
վածն իր հերթին նախատեսում է, որ ան
հատական դիմումը, որպես կանոն, չի
խոչընդոտում վիճարկվող անհատական
ակտի կամ գործողության կատարմանը:
Միևնույն ժամանակ, օրենքը Սահմա
նադրական դատարանին հնարավորու
թյուն է տալիս գործի քննության ընթաց
քում դիմողի միջնորդությամբ կասեցնել
նշված անհատական ակտի կամ գործո
ղության կատարումը, եթե վերջինս կա
րող է անվերականգնելի վնաս պատճա
ռել դիմողին՝ պայմանով, որ կասեցումը
չի հակասում հանրային շահին և զգալի
վնաս չի պատճառի որևէ երրորդ կողմի:
Նշենք, որ կասեցման համար նախատես
ված՝ «անվերականգնելի վնաս պատճա
ռելուն» առնչվող պայմանը Վենետիկի
հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել է որ
պես չափազանց խիստ՝ ի տարբերություն
այլ սահմանադրական դատարանների
համար սահմանված կարգավորումների,
որտեղ, օրինակ, «Գերմանիայի Սահմա
նադրական դատարանի մասին» օրենքի
32-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Ավստրիայի
Սահմանադրական դատարանի մա
սին» օրենքի 85-րդ հոդվածի 2-րդ մասի

2.2. ՀՀ սահմանադրական դատավա
րությունում իրավական նորմի գործողու
թյան կասեցման ինստիտուտի զարգաց
ման պատմությունը: «Սահմանադրա

Իշխանություն

նորմատիվ ակտերի գործողության կա
սեցման մասին է, վերջինս սովորաբար
կիրառվում է հասարակական մեծ հնչե
ղություն ունեցող և հանրության համար
ծանր և անդառնալի հետևանքների առա
ջացման վտանգ ներկայացնող իրավա
կան ակտերի սահմանադրականության
վիճարկման դեպքում: Օրինակ՝ 2016 թ.
հոկտեմբերի 25-ին Ալբանիայի Սահմա
նադրական դատարանը կասեցրեց «Ալ
բանիայի Հանրապետությունում դատա
վորների և դատախազների անցումային
վերագնահատման մասին» օրենքի (Վե
թինգի մասին օրենքի) գործողությունը՝
Վենետիկի հանձնաժողովից օրենքի՝
ՄԻԵԿ-ին և Ալբանիայի Սահմանադրու
թյանը համապատասխանության վերա
բերյալ amicus curiae ստանալու համար10:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 2014
թ. հունվարի 24-ին ՍԴԱՈ-3 աշխատա
կարգային որոշմամբ կասեցրեց «Կու
տակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ
օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվա
ծի 3-րդ մասի գործողությունը՝ մինչև «ՀՀ
ԱԺ պատգամավորների դիմումի հիման
վրա՝ «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» ՀՀ օրենքի 5, 7, 8, 37, 38, 45, 49
և 86-րդ հոդվածների վերաբերյալ» գործի
դատաքննության ավարտը:
Անհատական ակտերի գործողության
կասեցման պարագայում նշված գործի
քը սովորաբար ունենում է հաճախակի
կիրառություն: Օրինակ՝ Սլովենիայում
Սահմանադրական դատարանը 2016 թ.
8, 2013 թ. 9 սահմանադրական գանգատի
գործերով կասեցրել է վիճարկվող անհա
տական ակտերի գործողությունը11: Բել
գիայում նշված ինստիտուտը 2016 թ. կի
րառվել է երեք անգամ, ինչը գրականու
թյան մեջ դիտարկվում է որպես 50%` բա
վականին բարձր ցուցանիշ՝ նախկինում
առկա միջին 10%-ի համեմատությամբ12:
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համաձայն՝ Սահմանադրական դատա
րանը կարող է նշված գործիքը կիրառել
նաև ծանր հետևանքների կամ հանրային
շահին առնչվող այլ կարևոր հիմքերի
դեպքում՝ համաչափության սկզբունքով
առաջնորդվելով8:
«Խորվաթիայի
Հանրապետության
Սահմանադրական դատարանի մասին»
օրենքի 45-րդ հոդվածի համաձայն ևս՝
մինչև վերջնական որոշման կայացումը
Սահմանադրական դատարանը կարող
է ժամանակավորապես կասեցնել ան
հատական որոշումների կամ գործողու
թյունների կատարումը, որոնք ընդունվել
են վիճարկվող օրենքների կամ այլ կար
գավորումների հիման վրա, եթե դրանց
կատարումը կարող է առաջացնել լուրջ և
անվերականգնելի վնասներ:
Լեհաստանի
Սահմանադրական
տրիբունալը անհատական գանգատի
գործերով կարող է ժամանակավոր որո
շում կայացնել անհատական գանգատին
առնչվող գործի վերաբերյալ որոշման
գործողությունը կասեցնելու մասին, եթե
վճռի կամ այլ ակտի կատարումը կարող
է դիմողի համար լուրջ վնասի հանգեց
նող անդառնալի հետևանքներ առաջաց
նել կամ երբ կասեցումը հիմնավորված է
կարևոր հանրային շահով կամ դիմողի
որևէ այլ կարևոր շահով: Երբ Տրիբունալը
որոշում է կայացնում վիճարկվող նորմա
տիվ ակտի կամ դրա մի մասի՝ Սահմա
նադրությանը
չհամապատասխանելու
վերաբերյալ, ժամանակավոր որոշումն
իր ուժը կորցնում է նշված որոշումն ու
ժի մեջ մտնելուց հետո երեք ամսվա ըն
թացքում: Լիազորությունների հարցերով
վեճերի դեպքում Տրիբունալը կարող է
որոշում կայացնել կոնկրետ գործողու
թյունների կատարումը կասեցնելու մա
սին, եթե դա անհրաժեշտ է լուրջ վնասը
կանխելու կամ հատկապես կարևոր հան
րային շահը պաշտպանելու համար9:
Անդրադառնալով քննարկվող ինստի
տուտի կիրառման պրակտիկային՝ նշենք,
որ այն բազմազան է տարատեսակ
երկրներում: Այն դեպքերում, երբ խոսքը
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կան դատարանի մասին» 1995 թ. նոյեմ
բերի 20-ի ՀՀ օրենքը վիճարկվող իրավա
կան ակտի գործողությունը կասեցնելու
հնարավորություն չէր նախատեսում:
Նմանատիպ ինստիտուտ նախատեսված
չէր նաև օրենքի 1997 թ. դեկտեմբերի 9-ի
խմբագրությամբ տեքստում:
«Սահմանադրական դատարանի մա
սին» 2006 թ. հունիսի 1-ի օրենքով նախա
տեսվեց «Դիմումի ապահովումը սահմա
նադրական դատարանի որոշմամբ» վեր
տառությամբ 34-րդ հոդվածը, համաձայն
որի՝ գործը քննության ընդունելուց հետո
սահմանադրական դատարանը դիմող
կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախա
ձեռնությամբ մինչև գործի դատաքննու
թյան ավարտը կարող է կասեցնել այն
իրավական ակտի գործողությունը, որի
սահմանադրականությունը վիճարկվում
է, եթե կասեցման մասին որոշում չընդու
նելը կարող է հանգեցնել անդառնալի կամ
ծանր հետևանքների դիմող կողմի կամ
հանրության համար: Վիճարկվող իրա
վական ակտի գործողության կասեցման
մասին որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրա
պարակման պահից: Այդ մասին հանրու
թյունն անհապաղ իրազեկվում է զանգ
վածային լրատվության միջոցներով, իսկ
համապատասխան տեղեկատվությունը
հաղորդվում է հանրային հեռուստատե
սությամբ և ռադիոյով:
2018 թ. հունվարի 17-ի «Սահմանադ
րական դատարանի մասին» ՀՀ սահ
մանադրական օրենքն ամրագրեց «Վի
ճարկվող իրավական ակտի կամ դրույ
թի գործողության կասեցումը Սահմա
նադրական դատարանի որոշմամբ» վեր
տառությամբ 31-րդ հոդվածը, համաձայն
որի՝ գործը քննության ընդունելուց հետո
Սահմանադրական դատարանը դիմող
կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախա
ձեռնությամբ մինչև գործի դատաքննու
թյան ավարտը կարող է կասեցնել այն
իրավական ակտի կամ դրույթի գործո
ղությունը, որի սահմանադրականությու
նը վիճարկվում է, եթե կասեցման մասին
որոշում չընդունելը կարող է հանգեցնել

անդառնալի կամ ծանր հետևանքների
կողմերից մեկի կամ հանրության հա
մար: Վիճարկվող իրավական ակտի կամ
դրույթի գործողության կասեցման մասին
աշխատակարգային որոշումն ուժի մեջ
է մտնում որոշումը Սահմանադրական
դատարանի պաշտոնական կայքէջում
հրապարակելուն հաջորդող օրվանից:
Այդ որոշումն անհապաղ հրապարակ
վում է նաև Հայաստանի Հանրապետու
թյան հրապարակային ծանուցումների
հttp://www.azdarar.am
պաշտոնական
ինտերնետային կայքում, իսկ համապա
տասխան տեղեկատվությունը 24 ժամվա
ընթացքում հաղորդվում է Հանրային հե
ռուստատեսությամբ և ռադիոյով:
Ներկայացված
իրավադրույթների
վերլուծությունը հիմք է տալիս եզրակաց
նելու, որ 1. խոսքը տվյալ պարագայում
վիճարկման ենթակա ցանկացած ակտի
մասին է՝ ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ
անհատական, 2. ակտի գործողությունը
կարող է կասեցվել Սահմանադրական
դատարանի կողմից ինչպես կողմի միջ
նորդությամբ, այնպես էլ իր նախաձեռ
նությամբ, 3. ակտի գործողությունը կա
րող է կասեցվել գործը քննության ընդու
նելուց հետո մինչև գործի դատաքննու
թյան ավարտը, 4. ակտի գործողությունը
կարող է կասեցվել սոսկ այն դեպքում,
երբ կասեցման մասին որոշում չընդունե
լը կարող է հանգեցնել անդառնալի կամ
ծանր հետևանքների կողմերից մեկի կամ
հանրության համար:
Նշենք, որ վիճարկվող ակտի գործո
ղությունը կասեցնելու վերաբերյալ որո
շում ՀՀ Սահմանադրական դատարանն
իր գործունեության ընթացքում ընդունել
է մեկ անգամ՝ 2014 թ. հունվարի 24-ին
ՍԴԱՈ-3 աշխատակարգային որոշմամբ
կասեցնելով «Կուտակային կենսաթո
շակների մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդ
վածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործո
ղությունը՝ մինչև «ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
ների դիմումի հիման վրա՝ «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 5,
7, 8, 37, 38, 45, 49 և 86-րդ հոդվածների

Իշխանություն

2.3. Վիճարկվող իրավական նորմի
գործողության կասեցման ինստիտու
տի ամրագրման և իրացման կառուցա
կարգերի զարգացման տեսլականը:
Անդրադառնալով քննարկվող գործիքի
ամրագրման և իրացման կառուցակար
գերին՝ առաջին հերթին նշենք, որ այս
ինստիտուտն անհրաժեշտ է իրացնել
մեծ զգուշավորությամբ, բացառիկ դեպ
քերում՝ նկատի ունենալով իրավական
ակտի գործողությունը կասեցնելու հա
մար առկա անհրաժեշտ և բավարար հիմ
քերը: Ինչպես նշեցինք, ՀՀ օրենսդրու
թյունն այդ առումով նախատեսում է, որ
վիճարկվող իրավական ակտի գործո
ղությունը կասեցվում է, եթե կասեցման
մասին որոշում չընդունելը կարող է հան
գեցնել անդառնալի կամ ծանր հետևանք
ների դիմող կողմի կամ հանրության հա
մար: Կարծում ենք, որ վիճարկվող իրա
վական ակտի գործողությունը կարող
է կասեցվել բացառիկ դեպքերում՝ ընդ
որում՝ հաշվի առնելով ոչ միայն օրեն
քով նախատեսված վերը նշված հիմքերը,
այլև այն հանգամանքը, թե արդյոք իրա
վական ակտի գործողության կասեցումը
չի ունենա շատ ավելի ծանր և անդառնա
լի հետևանքներ ինքնին, քան վերջինիս
գործողության արդյունքում առաջացող
հետևանքներն են: Այլ կերպ՝ քննարկվող
հիմնախնդրի լուծման հիմնական բանա
լին պետք է լինի իրավական ակտի գոր
ծողության կասեցման համար հիմք հան
դիսացող հանգամանքների և կասեցման
պարագայում առաջացող հետևանքների
միջև յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավի
ճակում հավասարակշռություն գտնելը՝
իրավական անվտանգության առանցքը
կազմող արժեքները հիմքում ունենալով:
Այդ հանգամանքն իր հերթին ենթադրում
է հիշյալ համատեքստում համաչափու
թյան սկզբունքի պահպանման անհրա
ժեշտություն, այն է՝ իրավական ակտի
գործողության կասեցումը՝ որպես դիմու

մի ապահովման համար նախատեսված
միջոց, պետք է համաչափ՝ անհրաժեշտ և
պիտանի լինի կասեցման հիմքում ընկած
նպատակին հասնելու համար: Վերը շա
րադրվածն էլ հիմք է տալիս եզրակացնե
լու, որ կասեցման մասին որոշումը բոլոր
դեպքերում պետք է լինի պատճառաբան
ված՝ նկատի ունենալով իրավական ակ
տի գործողության կասեցման համար ան
հրաժեշտ ներկայացված չափանիշները:
Ընդ որում՝ դիմողի կամ հանրության հա
մար անդառնալի կամ ծանր հետևանք
ներ առաջացնելու հանգամանքը գնա
հատման է ենթակա յուրաքանչյուր կոնկ
րետ իրավիճակում:
Նշենք, որ ՀՀ Սահմանադրական
դատարանն իր՝ 2014 թ. հունվարի 24-ին
ՍԴԱՈ-3 աշխատակարգային որոշմամբ
արձանագրել է, որ իրավական ակտի կի
րառման հետևանքների անդառնալի լի
նելը կամ անվերականգնելիությունն այն
չափանիշն է, որը որոշում է դատարանի
հայեցողության սահմանը՝ մինչև գոր
ծի դատաքննության ավարտը դիմումի
ապահովման միջոցը կիրառելիս: Հենց
այդ հանգամանքը նկատի ունենալով և
օրենքով նախատեսված նման իրավա
պայմանի շրջանակներում քննության
առնելով դիմող կողմի միջնորդությունը՝
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը հան
գել է այն եզրակացության, որ մինչև գոր
ծի դատաքննության ավարտն օրենքի՝
վեճի առարկա նորմերի գործողության
հետևանքներն անդառնալի չեն և վե
րականգնելի են՝ միայն մեկ բացառու
թյամբ: Այդ հանգամանքը նկատի ունե
նալով՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարա
նը 2014 թ. հունվարի 24-ին ՍԴԱՈ-3 աշ
խատակարգային որոշմամբ մինչև «ՀՀ
ԱԺ պատգամավորների դիմումի հիման
վրա՝ «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» ՀՀ օրենքի 5, 7, 8, 37, 38, 45, 49 և
86-րդ հոդվածների սահմանադրականու
թյան վերաբերյալ» գործի դատաքննու
թյան ավարտը կասեցրել է սոսկ 86-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի և վերոնշյալ իրա
վահարաբերությունների հետ համակար
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վերաբերյալ» գործի դատաքննության
ավարտը:
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գային առումով փոխկապակցված 76-րդ
հոդվածով սահմանված իրավակարգա
վորման13 գործողությունը՝ նկատի ունե
նալով, որ դրանք հանրության համար
առաջացնում են իրավունքի գերակա
յության սկզբունքին և իրավական պե
տության չափորոշիչներին ոչ համարժեք
հետևանքներ:
ՀՀ Սահմանադրական դատարա
նի ներկայացված աշխատակարգային
որոշման վերլուծությունը հիմք է տալիս
եզրակացնելու, որ Դատարանը կասեց
րել է ոչ միայն վիճարկվող դրույթների,
այլև վիճարկվող դրույթների հետ համա
կարգային առումով փոխկապակցված
մեկ այլ դրույթի գործողությունը: Մինչ
դեռ, ինչպես նշեցինք, «Սահմանադ
րական դատարանի մասին» ՀՀ սահ
մանադրական օրենքը նշված գործիքի
կիրառման հնարավորություն է նախա
տեսում միայն վիճարկվող իրավական
ակտի կամ դրույթի առումով: Միևնույն
ժամանակ, «Սահմանադրական դատա
րանի մասին» ՀՀ սահմանադրական
օրենքի 68-րդ հոդվածի 10-րդ մասի հա
մաձայն՝ որևէ նորմատիվ իրավական
ակտի uահմանադրականությունը որո
շելիu Սահմանադրական դատարանը
պարզում է նաև այդ ակտի վիճարկվող
դրույթի հետ համակարգային առու
մով փոխկապակցված տվյալ ակտի այլ
դրույթների uահմանադրականությունը։
Հավաuտիանալով վիճարկվող դրույթ
ների հետ փոխկապակցված տվյալ նոր
մատիվ իրավական ակտի այլ դրույթնե
րի՝ Uահմանադրությանը հակաuելու մեջ՝
Սահմանադրական դատարանը կարող է
Uահմանադրությանը հակաuող և անվա
վեր ճանաչել նաև այդ դրույթները։
Ուստի, ակնհայտ է, որ հանրության
կամ դիմողի համար անդառնալի ծանր
հետևանքներ կարող են առաջանալ նաև
նմանատիպ իրավակարգավորման գոր
ծողության արդյունքում, ինչի մասին է
վկայում նաև Սահմանադրական դա
տարանի վերը նշված որոշմամբ կասեց
ված դրույթների ուսումնասիրությունը:

Հետևաբար, կարծում ենք, որ նպատա
կահարմար է օրենքով նախատեսել նաև
վիճարկվող դրույթի հետ համակարգային
առումով փոխկապակցված այլ դրույթի
գործողությունը կասեցնելու հնարավո
րություն, եթե Սահմանադրական դատա
րանը որոշում է պարզել նաև վերջինիս
սահմանադրականությունը:
Անդրադառնալով քննարկվող գործի
քի ամրագրմանն ու իրացմանն առնչվող
այլ հարցադրումներին՝ նշենք, որ նպա
տակահարմար ենք համարում այն մոդե
լի ընտրությունը, որը հնարավորություն
է տալիս կասեցնել ինչպես նորմատիվ,
այնպես էլ անհատական ակտի գործո
ղությունը: Ընդ որում՝ կարծում ենք, որ
վիճարկվող ակտի գործողության կա
սեցման դեպքում նպատակահարմար և
տրամաբանական է կասեցնել նաև այն
վարչական և դատական ակտերի գործո
ղությունը, որոնք ընդունվել են վիճարկ
վող ակտի հիման վրա՝ նկատի ունենա
լով մեր տեսակետը՝ հիշյալ ինստիտուտը
բացառիկ դեպքերում և ներկայացված
չափանիշների հիման վրա կիրառելու
առումով: Միևնույն ժամանակ, կարևո
րում ենք դատական և վարչական ակտե
րի գործողության կասեցման առումով ոչ
թե Սահմանադրական դատարանի հայե
ցողական լիազորության առկայությունը,
այլ վիճարկվող ակտի գործողության կա
սեցման վերաբերյալ որոշում ընդունելու
պարագայում դրա հիման վրա ընդուն
ված դատական և վարչական ակտերի
գործողության մեխանիկորեն կասեցու
մը: Ավելին, կարծում ենք, որ այդ հանգա
մանքը պետք է իր արտահայտությունը
գտնի «Սահմանադրական դատարանի
մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում:
Հիշյալ համատեքստում կարևոր ենք
համարում նաև սահմանադրական լիա
զորությունների հարցով վեճերի քննու
թյան պարագայում կասեցման ինստի
տուտի
առանձնահատկությունների
վերլուծությունը: Հարկ է նկատի ունե
նալ, որ նշված գործերով դիմում ներկա
յացնելու առիթ կարող է հանդիսանալ

3.1. Քրեաիրավական նորմերի կիրա
ռությունը քրեական դատավարությու
նում: Քրեական դատավարությունում
քրեական հետապնդման մարմինները
և դատարանը դատավարական որոշում
կայացնելիս կիրառում են քրեաիրավա
կան նորմերը: Օրինակ՝ քրեական գործի
հարուցման հարցի լուծման փուլը եզրա
փակվում է քրեական գործ հարուցելու
կամ հարուցումը մերժելու մասին որո
շումների կայացմամբ: Քրեական գործ
հարուցելու մասին որոշման մեջ պետք է
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3. Քրեաիրավական նորմերի գործո
ղության կասեցման քրեադատավարա
կան հետևանքները

նշվի քրեական օրենքի այն հոդվածը, որի
հատկանիշներով հարուցվում է գործը (ՀՀ
քրեակ
 ան դատավարության օրենսգրքի
182-րդ հոդված): Որպես մեղադրյալ ներգ
րավելու որոշման մեջ նույնպես նշվում է
քրեակ
 ան օրենսգրքի հոդվածը, հոդվածի
մասը կամ կետը, որով նախատեսված է
կատարված հանցանքի համար պատաս
խանատվությունը (ՀՀ քրեական դատա
վարության օրենսգրքի 202–րդ հոդված)14:
Քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը կասեցնելու պայմաններում այդ
նորմերը կիրառելու հարցին պատասխա
նելու համար, կարծում ենք, պետք է ցու
ցաբերել տարբերակված մոտեցում՝ նկա
տի ունենալով քրեաիրավական նորմերի
կիրառման տարբեր փուլերում մարդու
իրավունքների և արդարադատության
շահերի զուգակցման անհրաժեշտությու
նը:
3.2. ՀՀ Սահմանադրական դատարա
նի դիրքորոշումը քրեաիրավական նոր
մերի գործողության կասեցման քրեադա
տավարական հետևանքների մասին: ՀՀ
Սահմանադրական դատարանն իր՝ 2019
թվականի հուլիսի 2-ի ՍԴԱՈ-66 աշխա
տակարգային որոշմամբ նշել է.
«Հաշվի առնելով այն հանգաման
քը, որ Քրեական օրենսգրքի վիճարկվող
դրույթի կասեցումը հանգեցնելու է վի
ճարկվող դրույթի հիմքով իրականացվող
և իրականացվելիք ցանկացած քրեա
կան դատավարության և քրեակ
 ան հե
տապնդման կասեցմանը, Սահմանադ
րական դատարանը գտնում է, որ դրա
համար անհրաժեշտ են շատ ծանրակշիռ
հիմքեր, որոնք կփաստեն անդառնալի
կամ ծանր հետևանքները դիմողի կամ
հանրության համար, մինչդեռ դիմողի
կալանավորման փաստի առկայությամբ
և դրանով նրա հիմնական իրավունքնե
րի ենթադրյալ խախտումներով՝ հանրու
թյան համար նման հետևանքներ չեն կա
րող առաջանալ, իսկ դիմողն իրավունք
ունի վճռաբեկ բողոք ներկայացնել իր
կալանավորման իրավաչափության հար
ցով, ուստի նրա համար որևէ անդառնալի
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ոչ միայն իրավական ակտի ընդունումն,
այլև գործողության կատարումը կամ ան
գործությունը: Հետևաբար, իրավական
անվտանգության սպառնալիք կարող է
դառնալ ոչ միայն իրավական ակտի գոր
ծողությունը, այլ նաև սահմանադրական
մարմնի գործողությունը կամ անգործու
թյունը, և կասեցման ինստիտուտի գոր
ծադրման անհրաժեշտություն կարող է
առաջանալ նաև նշված իրավիճակում:
Այդ հանգամանքը նկատի ունենալով՝
կարծում ենք, որ օրենքով անհրաժեշտ
է նախատեսել նաև սահմանադրական
լիազորությունների հարցով վեճերի դեպ
քում սահմանադրական մարմնի՝ դիմումի
հիմքում ընկած գործողությունը կասեց
նելու հնարավորություն՝ մեր կողմից վերը
շարադրված չափանիշները նկատի ու
նենալով: Նշենք, որ որոշ երկրներում ևս
սահմանադրական արդարադատություն
իրականացնող մարմիններն ունեն նման
հնարավորություն: Լեհաստանի Սահմա
նադրական տրիբունալը, մասնավորա
պես, լիազորությունների հարցերով վե
ճերի դեպքում կարող է որոշում կայացնել
կոնկրետ գործողությունների կատարումը
կասեցնելու մասին, եթե դա անհրաժեշտ
է լուրջ վնասը կանխելու կամ հատկապես
կարևոր հանրային շահը պաշտպանելու
համար:
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կամ ծանր հետևանք նույնպես չի կարող
առաջանալ»:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
կարծում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
դրույթի գործողության կասեցումն առա
ջացնում է երկու դատավարական
հետևանք՝ 1. քրեակ
 ան դատավարության
(վարույթի) կասեցում, 2. քրեական հե
տապնդման կասեցում:
ՀՀ
քրեակ
 ան
դատավարության
օրենսգրքում նախատեսված չէ քրեաի
րավական նորմի գործողությունը կասեց
նելու հիմքով քրեական վարույթը կամ
քրեական հետապնդումը կասեցնելու
կարգավորում (պետք է նկատի ունենալ,
որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
կաշկանդված չէ օրենսդրական կար
գավորումներով), սակայն հոդվածի այս
բաժնում կանդրադառնանք ՀՀ Սահմա
նադրական դատարանի արտահայտած
որոշ վիճելի դատողություններին:
Նախ՝ կարծում ենք, որ ՀՀ Սահմա
նադրական դատարանը թույլ է տվել
տրամաբանական սխալ: Դատարանը
խոսում է ոչ միայն իրականացվող, այ
սինքն՝ հարուցված և չավարտված (այս
պես կոչված՝ ընթացիկ) դատավարու
թյան կասեցման, այլև իրականացվելիք
դատավարության կասեցման մասին:
Բանն այն է, որ կասեցվում է ընթացիկ
վարույթը, իսկ ապագայում հարուցվող
(իրականացվելիք) վարույթը չի կարող
կասեցվել այն պարզ պատճառով, որ այն
գոյություն չունի՝ այն դեռ չի հարուցվել:
Ուստի այս դեպքում ՀՀ Սահմանադրա
կան դատարանը պետք է նշեր քրեական
դատավարության հարուցումը բացառե
լու (մերժելու) մասին:
Երկրորդ՝ մտահոգիչ է քրեաիրավա
կան նորմի գործողության կասեցման
դեպքում ցանկացած քրեական դատա
վարության կասեցման մասին ՀՀ Սահ
մանադրական դատարանի իմպերատիվ
պահանջը: Կարծում ենք, որ քրեաիրա
վական նորմերի գործողության կասե
ցումն ինքնին չի բացառում քրեական
վարույթ հարուցելը կամ իրականացնե

լը, չի խոչընդոտում այդ վարույթի շրջա
նակներում ապացույցների հավաքմանը:
Քրեաիրավական նորմի գործողության
կասեցումն արգելում է կատարել այնպի
սի դատավարական գործողություններ
կամ կայացնել այնպիսի որոշումներ, որ
տեղ տրվում է քրեաիրավական որակում՝
այսինքն` տեղի է ունենում քրեաիրավա
կան նորմի կիրառում՝ բառի բուն իմաս
տով: Դրանք առավելապես վերաբերում
են քրեական հետապնդման հարուցման
ակտերին (այս մասին հաջորդիվ):
3.2. Քրեաիրավական նորմերի գոր
ծողության կասեցման պայմաններում
քրեական գործ հարուցելը: Քրեա
կան գործի հարուցման փուլն ունի մի
շարք առանձնահատկություններ, որոնք
կարևոր են քննարկվող հարցերի հա
մար: Քրեական դատավարության այս
փուլի սահմանափակ խնդիրներով պայ
մանավորված՝ օրենսդիրը նախատեսել է
քրեական գործի հարուցման հարցի լուծ
ման ժամկետային խիստ սահմանափա
կումներ: Հանցագործությունների մասին
հաղորդումները պետք է քննարկվեն և
լուծվեն անհապաղ, իսկ գործ հարուցելու
առիթի օրինականությունը և հիմքերի բա
վարար լինելը ստուգելու անհրաժեշտու
թյան դեպքում` դրանց ստացման պահից
10 օրվա ընթացքում15:
Քրեական գործի հարուցման հարցի
լուծման փուլը կարճաժամկետ վարույթ է,
այս փուլում պետք է արագ արձագանքել
կատարված կամ կատարվող հանցագոր
ծությունների մասին ստացված հաղոր
դումներին: Նման ժամկետների նախա
տեսման նպատակն է արագ լուծել քրեա
կան գործի հարուցման հարցը, որպեսզի
նախնական քննության շրջանակներում
հնարավոր լինի կատարել անհետաձգելի
քննչական գործողություններ և կանխել
ապացույցների կորուստը:
Սահմանադրական
դատարանում
քրեաիրավական նորմի գործողության
կասեցման պայմաններում քաղաքացին
հնարավոր է հաղորդում ներկայացնի
կասեցված նորմով նկարագրվող հանցա
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րավական որակում է տրվում քրեա
կան գործ հարուցելու որոշմամբ, որտեղ
նշվում է քրեակ
 ան օրենքի այն հոդվա
ծը, որի հատկանիշներով հարուցվում է
գործը (ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 182-րդ հոդված): Եթե քրեաի
րավական նորմի գործողությունը Սահ
մանադրական դատարանը կասեցրել է,
ուստի քրեական հետապնդման մարմինը
իրավասու չէ քրեակ
 ան գործ հարուցելու
մասին որոշմամբ կիրառել այդ նորմը:
Նյութերի նախապատրաստման ըն
թացքում քրեաիրավական նորմի գործո
ղության կասեցման պարագայում քրեա
կան դատավարության սուբյեկտները
հայտնվում են իրավական փակուղում,
քանի որ մի կողմից՝ լրանում է նյութերի
նախապատրաստման
առավելագույն
ժամկետը, մյուս կողմից՝ քրեական հե
տապնդման մարմինը չի կարող կայաց
նել քրեական գործ հարուցելու մասին
որոշում:
Կարծում ենք, որ քրեադատավա
րական օրենքով պետք է սահմանել, թե
նման իրավիճակներում քրեական հե
տապնդման մարմինը ինչպիսի գործո
ղություններ կարող է կատարել: Օրի
նակ՝ ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքում կարող է սահմանվել, որ
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կող
մից քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը կասեցնելու դեպքում քրեական
հետապնդման մարմինը ձեռնարկում է
հանցագործության հետքերը պահպանե
լու ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողու
թյուններ և որոշում է կայացնում քրեա
կան գործի հարուցման հարցի լուծումը
հետաձգելու մասին17:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի
կողմից քրեաիրավական նորմի սահ
մանադրականությունը որոշելուց հետո,
կախված նրանից, թե քրեաիրավական
նորմը ճանաչվել է ՀՀ Սահմանադրությա
նը համապատասխանող, թե ոչ, քրեա
կան հետապնդման մարմինը որոշում
կկայացնի քրեական գործ հարուցելու
կամ այն մերժելու մասին:

ԴԱՏԱԿԱՆ

գործության մասին: Այս դեպքում ծագում
են հետևյալ երկու հարցերը՝ 1. քրեական
հետապնդման մարմիններն իրավասու
են արդյո՞ք սկսել նյութերի նախապատ
րաստման գործընթաց (ստուգել քրեա
կան գործ հարուցելու հիմքերի և առիթ
ների օրինականությունը և հիմնավորվա
ծությունը), 2. եթե այո, ապա իրավասու
են արդյո՞ք որոշում կայացնել քրեական
գործ հարուցելու մասին:
Առաջին հարցի կապակցությամբ
նշենք, որ նյութերի նախապատրաստ
ման ընթացքում արարքի քրեաիրավա
կան որակում չի տրվում, այս ընթացքում
դատավարական հարկադրանքի միջոց
ներ չեն կարող կիրառվել16, ուստի քրեաի
րավական նորմի գործողության կասե
ցումն ինքնին չի խոչընդոտում նյութերի
նախապատրաստման գործընթաց սկսե
լուն:
Մեր ընդդիմախոսները կարող են
նշել, որ նյութերի նախապատրաստ
ման ընթացքում ստուգվում է քրեակ
 ան
գործ հարուցելու հիմքերի առկայությու
նը, որոնք հիմնականում վերաբերում են
հանցակազմի օբյեկտին և օբյեկտիվ կող
մի հատկանիշներին: Ուստի քրեակ
 ան
հետապնդման մարմինը ինչպե՞ս պետք
է ստուգի քրեական գործ հարուցելու հիմ
քերը, եթե հանցակազմի հատկանիշները
նախատեսող նորմերի գործողությունը
կասեցվել է: Այս հարցի կապակցությամբ
կարևոր է կրկին նշել, որ վիճարկվող ակ
տի գործողության կասեցման պայման
ներում այդ ակտն իրավական համա
կարգում օբյեկտիվորեն գոյություն ունի,
պարզապես այն չի կարող հանդիսանալ
քրեաիրավական որակման հիմք: Այս
պարագայում քրեական հետապնդման
մարմինը, ելնելով արդարադատության
շահից, պարտավոր է նախապատրաս
տել նյութեր, որոնց հիման վրա հետագա
յում կորոշվի քրեական գործ հարուցելու
կամ մերժելու հարցը:
Երկրորդ հարցի կապակցությամբ
նշենք, որ քրեական դատավարությու
նում արարքին առաջին անգամ քրեաի
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Մինչև օրենսդրական փոփոխություն
ները, ստեղծված իրավիճակում կարող
են քննարկվել խնդրի լուծման հետևյալ
տարբերակները՝
Առաջին՝ եթե սահմանադրական դա
տավարության ընթացքում կասեցվել է
հատուկ քրեաիրավական նորմի գործո
ղությունը, սակայն առկա է ընդհանուր
քրեաիրավական նորմ, ապա քրեական
հետապնդման մարմինը կարող է քրեա
կան գործ հարուցել ընդհանուր հան
ցակազմի հատկանիշներով: Օրինակ՝
սահմանադրական դատավարությունում
կասեցվել է գույքահարկից խուսափելու
հանցակազմ նախատեսող նորմը, սա
կայն քրեական օրենքով նախատեսված
է նաև հարկերից խուսափելու մասին ընդ
հանուր նորմ: Թեև հանցագործության
մասին հաղորդումը կարող է վերաբերել
գույքահարկից խուսափելուն, սակայն
քրեական հետապնդման մարմինը կա
րող է քրեական գործ հարուցել հարկերից
խուսափելու ընդհանուր հանցակազմի
հատկանիշներով: Իհարկե, ասվածը չի
նշանակում, որ քրեաիրավական նոր
մի կասեցման խոչընդոտը շրջանցելու և
ամեն գնով քրեական գործ հարուցելու
համար քրեաիրավական այլ նորմերին
պետք է տալ տարածական մեկնաբանու
թյուն:
Երկրորդ՝ եթե ՀՀ քրեական օրենսգրքում բացակայում է ընդհանուր հան
ցակազմ, ապա նյութերի նախապատ
րաստման ժամկետը լրանալուց հետո
քրեական հետապնդման մարմինը պետք
է որոշում կայացնի հանցակազմի բա
ցակայության հիմքով (քրեաիրավական
նորմը ենթակա չէ կիրառման, ուստի
փաստացի հանցակազմը բացակայում
է) քրեական գործի հարուցումը մերժե
լու մասին: Եթե հետագայում ՀՀ Սահ
մանադրական դատարանը կորոշի, որ
քրեաիրավական նորմը համապատաս
խանում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ապա
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի այդ
որոշումը կարող է հանդիսանալ քրեա
կան գործի հարուցումը մերժելու մասին

որոշումը վերացնելու նոր հանգամանք:
Միևնույն ժամանակ, հիշյալ համա
տեքստում անհրաժեշտ է նկատի ունե
նալ հոդվածի շրջանակներում արդեն
իսկ ներկայացված այն գաղափարը, որ
վիճարկվող իրավական ակտի գործո
ղությունը կարող է կասեցվել բացառիկ
դեպքերում՝ ընդ որում՝ հաշվի առնելով ոչ
միայն օրենքով նախատեսված հիմքերը,
այլև այն հանգամանքը, թե արդյոք իրա
վական ակտի գործողության կասեցումը
չի ունենա շատ ավելի ծանր և անդառնա
լի հետևանքներ ինքնին, քան վերջինիս
գործողության արդյունքում առաջացող
հետևանքներն են:
3.3. Քրեաիրավական նորմերի գործո
ղության կասեցման պայմաններում ան
ձի նկատմամբ քրեական հետապնդում
հարուցելը կամ այն իրականացնելը:
Քրեաիրավական նորմերի գործողու
թյան կասեցման պայմաններում անձի
նկատմամբ չի կարող հարուցվել կամ
իրականացվել քրեական հետապնդում:
Բանն այն է, որ արարքի քրեաիրավա
կան որակումը մեղադրանքի (քրեական
հետապնդման) ինստիտուտի անբաժան
մասն է, ինչը նշանակում է, որ անձի դեմ
քրեական հետապնդում հարուցելու մա
սին դատավարական փաստաթղթերում
վկայակոչվում է քրեաիրավական նոր
մը: Օրինակ՝ ՀՀ քրեակ
 ան դատավարու
թյունում հանցանք կատարելու մեջ կաս
կածվող անձի նկատմամբ քրեական հե
տապնդում հարուցվում է անձին ձերբա
կալելով: Ձերբակալման արձանագրու
թյան մեջ նշվում է ՀՀ քրեական օրենսգր
քի այն հոդվածը, որով նախատեսված
հանցանքի կատարման մեջ կասկածվում
է ձերբակալվածը (ՀՀ քրեակ
 ան դատա
վարության օրենսգրքի 131.1-րդ հոդվածի
2-րդ մաս):
Եթե առկա են անձի նկատմամբ քրեա
կան հետապնդում հարուցելու բավարար
հիմքեր, սակայն քրեաիրավական նորմի
գործողությունը կասեցվել է, ապա անձի
նկատմամբ քրեական հետապնդում չի
կարող հարուցվել:
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Հիմնախնդրի վերլուծության արդյուն
քում հանգել ենք հետևյալ հիմնական եզ
րահանգումներին.
 Հայաստանի
Հանրապետությու
նում սահմանադրական դատավարու
թյան շրջանակներում վիճարկվող ակ
տի գործողությունը կարող է կասեցվել 1.
Սահմանադրական դատարանի կողմից
ինչպես կողմի միջնորդությամբ, այնպես
էլ իր նախաձեռնությամբ, 2. գործը քննու
թյան ընդունելուց հետո մինչև գործի դա
տաքննության ավարտը, 3. սոսկ այն
դեպքում, երբ կասեցման մասին որոշում
չընդունելը կարող է հանգեցնել անդառ
նալի կամ ծանր հետևանքների կողմերից
մեկի կամ հանրության համար, 4. խոսքը
տվյալ պարագայում վիճարկման ենթա
կա ցանկացած ակտի մասին է՝ ինչպես
նորմատիվ, այնպես էլ անհատական:
 Քննարկվող ինստիտուտն անհրա
ժեշտ է իրացնել մեծ զգուշավորությամբ,
բացառիկ դեպքերում՝ նկատի ունենա
լով իրավական ակտի գործողությունը
կասեցնելու համար առկա անհրաժեշտ
և բավարար հիմքերը: ՀՀ օրենսդրու
թյունն այդ առումով նախատեսում է, որ
վիճարկվող իրավական ակտի գործողու
թյունը կասեցվում է, եթե կասեցման մա
սին որոշում չընդունելը կարող է հանգեց
նել անդառնալի կամ ծանր հետևանքնե
րի դիմող կողմի կամ հանրության համար:
Կարծում ենք, որ վիճարկվող իրավական
ակտի գործողությունը կարող է կասեցվել
բացառիկ դեպքերում՝ ընդ որում՝ հաշվի
առնելով ոչ միայն օրենքով նախատես
ված հիմքերը, այլև այն հանգամանքը, թե
արդյոք իրավական ակտի գործողության
կասեցումը չի ունենա շատ ավելի ծանր
և անդառնալի հետևանքներ ինքնին,
քան վերջինիս գործողության արդյուն
քում առաջացող հետևանքներն են: Այլ
կերպ՝ քննարկվող հիմնախնդրի լուծման
հիմնական բանալին պետք է լինի իրա
վական ակտի գործողության կասեցման
համար հիմք հանդիսացող հանգամանք
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4. Եզրահանգումներ

ԴԱՏԱԿԱՆ

Քրեադատավարական
օրենքով
պետք է նախատեսել, որ նման իրավի
ճակում վարույթն իրականացնող մար
մինը որոշում է կայացնում քրեական
հետապնդման հարուցումը հետաձգելու
մասին: Քրեական հետապնդման հա
րուցման հետաձգումը չպետք է խոչընդո
տի ապացույցների հավաքման գործըն
թացին: Քրեական հետապնդման հարու
ցումը հետաձգելու մասին կարգավորման
թերությունն այն է, որ անձը, որը տեղյակ
է, որ առկա է քրեակ
 ան հետապնդում հա
րուցելու հիմքեր, սակայն այն հետաձգվել
է, կարող է պարզապես խուսափել վա
րույթից:
Եթե անձի նկատմամբ արդեն իսկ հա
րուցվել է քրեական հետապնդում, որից
հետո քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը կասեցվել է, ապա այս դեպքում
քրեադ
 ատավարական օրենքում պետք
է նախատեսել քրեակ
 ան հետապնդումը
կասեցնելու ինստիտուտը: Հիշեցնենք,
որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
ՍԴԱՈ-66 որոշմամբ նշել է քրեական հե
տապնդումը կասեցնելու մասին:
Քրեաիրավական նորմերի գործողու
թյան կասեցման դեպքում դատարանը
նույնպես իրավասու չէ մեղադրական դա
տավճիռ կայացնելու:
Մինչ օրենսդրական փոփոխություն
ները, քրեական վարույթն իրականացնող
մարմինը խնդրի լուծման համար կարող է
քննարկել սույն հոդվածի 3.2-րդ պարագ
րաֆում «mutatis mutandis» առաջարկվող
լուծումները:
Հիշյալ համատեքստում ևս անհրա
ժեշտ է նկատի ունենալ հոդվածի շրջա
նակում արդեն իսկ ներկայացված այն
գաղափարը, որ վիճարկվող իրավական
ակտի գործողությունը կարող է կասեցվել
բացառիկ դեպքերում՝ ընդ որում՝ հաշվի
առնելով ոչ միայն օրենքով նախատես
ված հիմքերը, այլև այն, թե արդյոք իրա
վական ակտի գործողության կասեցումը
չի ունենա շատ ավելի ծանր և անդառնա
լի հետևանքներ ինքնին, քան վերջինիս
գործողության արդյունքում առաջացող
հետևանքներն են:

25

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ
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Սահմանադրական իրավունք

26

ների և կասեցման պարագայում առաջա
ցող հետևանքների միջև յուրաքանչյուր
կոնկրետ իրավիճակում հավասարակշռություն գտնելը՝ իրավական անվտան
գության առանցքը կազմող արժեքները
հիմքում ունենալով: Այդ հանգամանքն
իր հերթին ենթադրում է հիշյալ համա
տեքստում համաչափության սկզբունքի
պահպանման անհրաժեշտություն, այն
է՝ իրավական ակտի գործողության կա
սեցումը՝ որպես դիմումի ապահովման
համար նախատեսված միջոց, պետք է
համաչափ՝ անհրաժեշտ և պիտանի լինի
կասեցման հիմքում ընկած նպատակին
հասնելու համար: Վերը շարադրվածն էլ
հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ կասեց
ման մասին որոշումը բոլոր դեպքերում
պետք է լինի պատճառաբանված՝ նկա
տի ունենալով իրավական ակտի գործո
ղության կասեցման համար անհրաժեշտ
ներկայացված չափանիշները: Ընդ որում՝
դիմողի կամ հանրության համար անդառ
նալի կամ ծանր հետևանքներ առաջաց
նելու հանգամանքը գնահատման է են
թակա յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավի
ճակում:
 Նպատակահարմար է օրենքով
նախատեսել նաև վիճարկվող դրույթի
հետ համակարգային առումով փոխ
կապակցված այլ դրույթի գործողությու
նը կասեցնելու հնարավորություն, եթե
Սահմանադրական դատարանը որոշում
է պարզել նաև վերջինիս սահմանադրա
կանությունը:
 Վիճարկվող ակտի գործողության
կասեցման դեպքում նպատակահարմար
և տրամաբանական է կասեցնել նաև այն
վարչական և դատական ակտերի գործո
ղությունը, որոնք ընդունվել են վիճարկ
վող ակտի հիման վրա՝ նկատի ունենա
լով մեր տեսակետը՝ հիշյալ ինստիտուտը
բացառիկ դեպքերում և ներկայացված
չափանիշների հիման վրա կիրառելու
առումով: Միևնույն ժամանակ, կարևո

րում ենք դատական և վարչական ակտե
րի գործողության կասեցման առումով ոչ
թե Սահմանադրական դատարանի հայե
ցողական լիազորության առկայությունը,
այլ վիճարկվող ակտի գործողության կա
սեցման վերաբերյալ որոշում ընդունելու
պարագայում դրա հիման վրա ընդուն
ված դատական և վարչական ակտերի
գործողության մեխանիկորեն կասեցու
մը: Ավելին, կարծում ենք, որ այդ հանգա
մանքը պետք է իր արտահայտությունը
գտնի «Սահմանադրական դատարանի
մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում:
 Օրենքով անհրաժեշտ է նախատե
սել նաև սահմանադրական լիազորու
թյունների հարցով վեճերի դեպքում սահ
մանադրական մարմնի՝ դիմումի հիմքում
ընկած գործողությունը կասեցնելու հնա
րավորություն:
 ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքում պետք է սահմանել Սահմա
նադրական դատարանի կողմից քրեաի
րավական նորմի գործողությունը կասեց
նելու դատավարական հետևանքները:
Այսպես՝ քրեադ
 ատավարական օրենքով
կարելի է սահմանել, որ քրեական գոր
ծի հարուցման հարցի լուծման փուլում
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կող
մից քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը կասեցնելու դեպքում քրեական
հետապնդման մարմինը ձեռնարկում է
հանցագործության հետքերը պահպանե
լու ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողու
թյուններ և որոշում է կայացնում քրեա
կան գործի հարուցման հարցի լուծումը
հետաձգելու մասին: Եթե անձի նկատ
մամբ արդեն իսկ հարուցվել է քրեական
հետապնդում, որից հետո քրեաիրավա
կան նորմի գործողությունը կասեցվել
է, ապա այս դեպքում քրեադատավա
րական օրենքով պետք է նախատեսել
քրեական հետապնդումը կասեցնելու
ինստիտուտը:
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ՍԴՈ–766, 14 հոկտեմբերի, 2008 թ.
ՍԴՈ–851, 14 հունվարի, 2010 թ.
ՍԴՈ–947, 5 ապրիլի, 2011 թ.
ՍԴՈ–1252, 26 հունվարի, 2016 թ.
Տե՛ս CDL-AD(2010)039rev, STUDY ON INDIVIDUAL ACCESS TO CONSTITUTIONAL JUSTICE, Adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session (Venice, 17-18
December 2010), https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e, § 9, 139, 140:
Տե՛ս «Ալբանիայի Հանրապետության Սահ
մանադրական դատարանի կազմավորման
և գործունեության մասին» օրենքի 26-րդ
հոդված:
Տե՛ս Luc Lavrysen, Jan Theunis, Jurgen Goossens, Pieter Cannoot, Viviane Meerschaert, Developments in Belgian Constitutional Law: The
Year 2016 in Review, http://www.iconnectblog.
com/2017/10/developments-in-belgian-constitutional-law-the-year-2016-in-review/:
Տե՛ս CDL-AD(2007)039, Comments on the
Draft Law on the Constitutional Court of the
Republic of Serbia, Endorsed by the Venice
Commission at its 72nd plenary session (Venice, 19-20 October 2007), § 17.
Տե՛ս «Լեհաստանի Սահմանադրական տրի
բունալի կազմավորման և Տրիբունալում
գործերի քննության կարգի մասին» օրենքի
79, 86 հոդվածներ:
Տե՛ս CDL-AD(2016)036, ALBANIA AMICUS CURIAE BRIEF FOR THE CONSTITUTIONAL COURT ON THE LAW ON THE
TRANSITIONAL RE-EVALUATION OF
JUDGES AND PROSECUTORS (THE VETTING LAW), Adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session (Venice, 9-10
December 2016), https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)036-e:
Տե՛ս An overview of the work for 2016 // The
Constitutional Court of the Republic of Slovenia, https://www.us-rs.si/media/rsus_letnoporocilo_2016_ang_web.pdf, overview of the work
for 2017 // The Constitutional Court of the Republic of Slovenia, https://www.us-rs.si/media/
rsus_letnoporocilo_2017_eng_web.pdf:
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Տե՛ս Luc Lavrysen, Jan Theunis, Jurgen Goossens, Pieter Cannoot, Viviane Meerschaert, Developments in Belgian Constitutional Law: The
Year 2016 in Review, http://www.iconnectblog.
com/2017/10/developments-in-belgian-constitutional-law-the-year-2016-in-review/:
Վերջինս վերաբերում է պարտադիր կուտա
կային վճարները չկատարելու կամ ուշացու
մով կատարելու համար պատասխանատ
վությանը:  
Քրեաիրավական նորմերի կասեցումը կա
րող է առաջացնել ոչ միայն քրեադատա
վարական հետևանքներ, այլև այն կարող է
խնդրահարուց դարձնել նախկինում քրեաի
րավական նորմի կիրառմամբ կայացված
դատավճռի կատարման ընթացքը: Օրինակ՝
Սահմանադրական դատարանը կասեցրել
է որևէ քրեաիրավական նորմի գործողու
թյունը, սակայն նախկինում տվյալ հոդ
վածով անձինք դատապարտվել են ազա
տազրկման և կրում են պատիժը:   Սույն
հարցը թեև դուրս է այս հոդվածի ուսումնա
սիրության առարկայի շրջանակներից, սա
կայն նշենք՝ քրեաիրավական նորմի գործո
ղության կասեցման դեպքում բացակայում է
անձին ազատությունից զրկելու նյութաիրա
վական հիմքը:
ՔԴՕ 06.12.2016թ. թիվ ՀՕ-214-Ն օրենքով
նախատեսվեց նյութերի նախապատրաստ
ման ժամկետը մեկ անգամ՝ 20 օրով երկա
րացնելու հնարավորություն:
Նյութերի նախապատրաստման փուլն ունի
առանձնահատուկ դատավարական ձև: Այս
փուլում, ի տարբերություն դրան հաջորդող
նախնական քննության փուլի, թույլատրվում
է կատարել խիստ սահմանափակ թվով դա
տավարական գործողություններ` նյութեր
պահանջել, բացատրություն վերցնել, կա
տարել դեպքի վայրի զննություն, բերման
ենթարկվածի անձնական խուզարկություն,
հետազոտման համար վերցնել նմուշներ,
նշանակել փորձաքննություն:
Լուծման տարբերակներից մեկն էլ կարող է
լինել այն, որ «Սահմանադրական դատա
րանի մասին» օրենքով սահմանվի, որ Սահ
մանադրական դատարանը նորմի գործո
ղությունը կասեցնելու դեպքում որոշում է, թե
իրավաբանական վարույթն իրականացնող
մարմինը ի՞նչ միջոցներ պետք է ձեռնարկի:
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Article considers the issues of suspension of application of the disputed at the Constitutional Court
legal acts. Authors do a detailed analisys on the essence of the institute of suspension of the disputed in the
frames of constitutional justice norms, present the practice of application of the discussed institute in various
states, development of the given institute in the Republic of Armenia, criminal-procedural consequences of
suspension of criminal norms, reveal the problems, existing in legislation and law-enforcement practice, and
make suggestions on their overcoming and improvement.
Keywords: Constitutional Court, suspension of the application of disputed norms, criminal norms,
irreversible or severe consequences, institute a criminal case, criminal prosecution.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОСПАРИВАЕМЫХ
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
НОРМ И ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Артур Гамбарян
Завкафедрой теории права и конституционного права Российско-армянского
университета, заслуженный адвокат РА, доктор юридических наук, профессор
Анаит Манасян
Проректор Академии юстиции, доцент кафедры конституционного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
В статье рассматриваются вопросы приостановления действия оспариваемых в Конституционном
суде правовых актов. Авторы детально анализируют суть института приостановления оспариваемых в
рамках конституционного правосудия норм, рассматривают практику применения указанного института в различных государствах, развитие данного института в Республике Армения, уголовно-процессуальные последствия приостановления уголовных норм, выявляют существующие в законодательстве и правоприменительной практике проблемы и вносят предложения по их решению.
Ключевые слова: Конституционный суд, приостановление действия оспариваемых норм, уголовно-правовые нормы, необратимые и серьезные последствия, возбудить уголовное дело, уголовное
преследование.
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տրամաբանությամբ է Սահմանադրու
թյան մեջ 71-րդ հոդվածի մեղքի սկզբուն
քը համադրված պատժի համաչափու
թյան սկզբունքի հետ:
Սակայն, անհրաժեշտ է նշել, որ մեղ
քի սկզբունքի հիմնարար ուսումնասիրու
թյան համար «մեղք» եզրույթի էության
բացահայտումը կարևորվում է այն պարզ
պատճառով, որ այն նույնաբովանդակ
սահմանադրական սկզբունքի հիմնական
բաղադրիչն է:
Միաժամանակ, ՀՀ քրեակ
 ան օրենսդ
րության սկզբունքների համակարգում
առանցքային նշանակություն ունի ըստ
մեղքի պատասխանատվության սկզբուն
քը: Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի
4-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի
Հանրապետության քրեական օրենսգիր
քը հիմնվում է օրինականության, օրեն
քի առջև հավասարության, պատաս
խանատվության անխուսափելիության,
անձնական
պատասխանատվության,
ըստ մեղքի պատասխանատվության,
արդարության և պատասխանատվու
թյան անհատականացման ու մարդասի
րության սկզբունքների վրա:
Կարծում ենք, որ մեղքի էության ու
դրա իրավական սահմանման բացա
հայտումը կարևոր դեր կարող է ունենալ
ոչ միայն մեղքի սկզբունքի էության, այլև
դրա սահմանադրական իմաստի բացա
հայտման գործում:
Մեղքը` հայրենական և արտասահ
մանյան գրականության մեջ, մասնավո
րապես քրեական իրավունքին առնչվող
գրականության մեջ շատ հաճախ ստա

Իշխանություն

եղքը` անկախ դրա տարբեր մեկ
նաբանություններից, ընկալվում է
որպես բացասական երևույթ: Մասնա
գիտական գրականության մեջ «մեղք»
տերմինի վերաբերյալ կան հակասական
և, հաճախ, միմյանցից բավականաչափ
տարբերվող մեկնաբանություններ` կախ
ված այդ եզրույթի գիտագործնական
նշանակության ընկալումից:
Հանցագործության կարևոր հատկա
նիշը` մեղավորությամբ կատարված լի
նելն է: Արարքը, որքան էլ որ վտանգա
վոր լինի, որքան էլ որ ծանր հետևանքներ
առաջացնի, չի կարող հանցագործու
թյուն համարվել, եթե դրանում բացակա
յում է անձի մեղքը:
Մեղքն անձի հոգեբանական և պետու
թյան իրավական վերաբերմունքն ու ըն
կալումն է անձի կողմից իրականացված
արարքի և դրա հանրորեն վտանգավոր
հետևանքների նկատմամբ: Այսպես՝ 2015
թվականի խմբագրությամբ` Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրության
«Մեղքի սկզբունքը և պատժի համաչա
փության սկզբունքը» վերտառությամբ
71-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է,
որ. «Հանցանք կատարած անձի պատժի
հիմքը նրա մեղքն է»: Պատահական չէ,
որ մեղքի սկզբունքի սահմանադրական
ամրագրումը կենտրոնական դերակա
տարություն է ստանձնում այն հասարա
րական հարաբերությունների կարգա
վորման և դրանց համար օրենսդրական
բազայի ստեղծման ընթացքում, երբ նույն
մեղքն ընկալվում է որպես հանցանք կա
տարած անձի պատժի հիմք: Հենց այս
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նում է տարբեր սահմանումներ:
Մարդու մեղքն արտացոլում է անձի
ներքին հոգեբանական վերաբերմուն
քն իր գործողությունների և դրանց հե
տևանքների նկատմամբ: Այս հոգեբանա
կան վերաբերմունքը դրսևորվում է անձի
հոգեբանական գործունեության մտավոր
և կամային բաղադրիչներում: Մեղքն ան
ձի հոգեբանական վերաբերմունքն է, իր
կողմից կատարված հանրային վտան
գավոր արարքների և դրա հետևանքների
նկատմամբ՝ դիտավորության և անզգու
շության տեսքով: Մեղքի բովանդակու
թյունը ձևավորվում է անձի հոգեկան գոր
ծունեության երկու տարրով` գիտակցու
թյամբ և կամքով, որոնք բնութագրվում են
հանցագործություն կատարելիս մարդու
հոգեկան գործունեության գործընթացի
ինտելեկտուալ և կամային բաղադրիչնե
րով: Այս բաղադրիչները անվանվում են
մեղքի մտավոր և կամային տարրեր1:
Մեղքը որպես քրեաիրավական հաս
կացություն, իր մեջ արտահայտում է ան
ձի հոգեբանական (մտավոր և կամային)
վերաբերմունքը հանրային վտանգա
վոր գործողության (անգործության) և
վրա հասնող հանրային վտանգավոր
հետևանքների նկատմամբ: Իսկ որպես
սոցիալական հասկացություն այն բնու
թագրում է անձի վերաբերմունքը հասա
րակության մեջ հաստատված սոցիա
լական կանոններին և սովորույթներին,
նրա վրա դրված պահանջներին: Մարդու
բացասական վերաբերմունքը սոցիալա
կան պահանջներին, կանոններին և սո
վորույթներին, դրսևորված իր կողմից կա
տարված հանցագործությամբ, որոշում է
մեղքի սոցիալական էությունը2:
Մեղքը քրեական իրավունքում մի կա
տեգորիա է, որը արտահայտում է անձի
հոգեբանական վերաբերմունքը կատար
ված հանցավոր ոտնձգության, այսինքն,
գործողության կամ անգործության, որն
ունի հանրային վտանգի հատկանիշ և
դրա կատարման հնարավոր հետևանք
ների նկատմամբ3:
Մեր օրենսդրությունը հիմնված է մեղ

քի հոգեբանական տեսության վրա4:
Մեղքն անձի հոգեբանական վերա
բերմունքն է իր կողմից կատարվող արար
քի և դրա վտանգավոր հետևանքների
նկատմամբ, որը դրսևորվում է դիտավո
րության կամ անզգուշության ձևով5:
Վերոնշյալ հոգեբանական տեսու
թյանը համահունչ մեկ այլ բնորոշմամբ,
մեղքը` իրավական նորմի խախտումամբ
վնասակար կամ հանրության համար
վտանգավոր գործողության (անգործու
թյան) ներքին սուբյեկտիվ կողմն է, անձի
հոգեկան-իմացական վերաբերմունքը` իր
կատարած արարքի ու նրա հետևանքնե
րի նկատմամբ:
Մեղքի վերաբերյալ հիշատակված
բնութագրիչների համակարգային վեր
լուծությունից անհրաժեշտ է ընդգծել, որ
այդ ձևակերպումներում առկա են որոշա
կի խնդրահարույց հարցեր, որոնք հան
ցանք կատարած անձի պատժի հիմք
համարվող մեղքի սահմանադրական
սկզբունքի տրամաբանության շրջանա
կում, որոշակի հստակեցման կարիք ու
նեն: Ասվածի հիմնավորումը կփորձենք
տալ մեղքի ձևերը բացահայտելուց հետո
միայն՝ փորձելով չկենտրոնանալ վերջին
ներիս վրա:
Այսպես, մեղքը դրսևորվում է դիտա
վորությամբ և անզգուշությամբ: Դիտա
վորությունն իր հերթին լինում է երկու
տեսակի` ուղղակի դիտավորություն և
անուղղակի դիտավորություն, իսկ ան
զգուշությունը` հանցավոր ինքնավստա
հություն և անփութություն:
Մեր անհամաձայնությունը հիմնավո
րելու համար հարկավոր է փոքր-ինչ բա
ցահայտել հանցավոր ինքնավստահու
թյունը և անփութությունը՝ որպես մեղքի
այնպիսի ձևի դրսևորումներ, որոնք ունեն
առավել ցածր հանրային վտանգավորու
թյան աստիճան:
Հանցագործությունը համարվում է
հանցավոր ինքնավստահությամբ կատարված, երբ անձը նախատեսում է
վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը, բայց վստահո
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ցում իր արարքի վտանգավորությունը և
դրա վտանգավոր հետևանքների առա
ջացումը, բայց կարող Էր և պարտավոր
Էր գիտակցել (հանցավոր անփութու
թյուն):
Ինչպես հանցավոր ինքնավստա
հությամբ դրսևորված մեղքը, այնպես էլ
անփութությամբ դրսևորված մեղքն ու
նի հանրային վտանգավորության ավելի
ցածր աստիճան, քան դիտավորությամբ
կատարված հանցագործության յու
րաքանչյուր դրսևորում: Այստեղ հարկ
է ուշադրություն դարձնել հանցավոր
արարքի սուբյեկտիվ կողմին: Հանցա
գործություն կատարող անձն անզգուշու
թյամբ կատարվող հանցագործության
երկու դրսևորումների դեպքում էլ չի գի
տակցում իր կատարած արարքի հան
րային վտանգավորությունը, ինչպես նաև
վրա հասանելիք վնասի հնարավորու
թյունը այլոց իրավունքների ու ազատու
թյուններին, հանրային շահերին:
Հետևաբար, կարծում ենք, որ ասել,
թե մեղքը միայն անձի սեփական վե
րաբերմունքն է իր կատարած արարքի
նկատմամբ, այնքան էլ ճիշտ չէ: Ինչպես
կարող է խոսք գնալ միայն սեփական վե
րաբերմունքի կամ ընկալման մասին, եթե
արարքի սուբյեկտիվ կողմն առհասարակ
բացառում է հանցագործության սուբյեկ
տի կողմից իր արարքի բացասական և ոչ
իրավաչափ բնույթի գիտակցումը:
Հենվելով վերը նշված պնդման վրա,
կարծում ենք, որ մեղքը ոչ միայն ան
ձի սեփական վերաբերմունքն ու ընկա
լումն է իր կողմից կատարած հանրային
վտանգավոր արարքի նկատմամբ, այլ
նաև այլոց: Այլոց շարքին պետք է դասել
ոչ միայն այլ անձանց, անկախ անձամբ
նրանց իրավունքների ու ազատություն
ների խախտված լինելու հանգամանքից,
այլև առաջին հերթին պետությանը` նրա
օրինաստեղծ մարմնին, որը սահմանել է
որոշակի դեպքերում, որոշակի հատկա
նիշների համակցությամբ կատարված,
որոշակի գործողություններ, որոնք թեև
հանցագործության սուբյեկտի կողմից
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րեն հույս է ունենում, որ դրանք կկանխ
վեն:
Հանցագործությունը համարվում է
անփութությամբ կատարված, երբ անձը
չի նախատեսում վտանգավոր հետևանք
ների առաջացման հնարավորությունը,
բայց պարտավոր էր և կարող էր նախա
տեսել դրանց առաջացումը:
Անձը քրեական պատասխանատ
վության կարող է ենթարկվել միայն այն
դեպքում, եթե նրա գործողություններում
առկա են հանցակազմի սուբյեկտիվ կող
մի հատկանիշները, այդ թվում՝ մեղքը:
Մեղքը հավաստելու համար անհրա
ժեշտ է հավաստել ոչ միայն այն, որ մար
դը գիտակցել է իր արարքների փաստա
կան հանգամանքները, այլև այն, որ նա
գիտակցել է (կամ կարող էր և պարտա
վոր էր գիտակցել) իր արարքների սոցի
ալական էությունը (հանրային վտանգա
վորությունը), ինչպես նաև նախատեսել
է (կամ կարող էր նախատեսել) դրանց
հետևանքները6:
Այսպիսով, որպեսզի արարքը հան
ցագործություն համարվի, անհրաժեշտ
է, որ դրանում առկա լինեն վերը նշված
երեք հատկանիշները՝ հանրային (հասա
րակական) վտանգավորությունը, քրեա
կան հակաօրինականությունը (քրեական
օրենսգրքով արգելված լինելը) և մեղավո
րությունը: Այս հատկանիշներից թեկուզև
մեկի բացակայությունը կնշանակի, որ
արարքը հանցագործություն չէ:
Արարքում մեղքն առկա է այն դեպ
քում, երբ անձը հասկանում է, որ իր
արարքը վտանգավոր Է, կառաջացնի
վտանգավոր հետևանքներ ու ցանկա
նում Է այդ հետևանքների առաջացումը
(ուղղակի դիտավորություն), իսկ եթե չի
Էլ ցանկանում այդ հետևանքների առա
ջացումը, ապա ոչինչ չի անում, որ դրանք
չառաջանան (անուղղակի դիտավորու
թյուն), կամ Էլ հասկանում Է, որ իր արար
քից կարող են վտանգավոր հետևանքներ
առաջանալ, բայց թեթևամտորեն հույս է
ունենում, որ դրանք կկանխվեն (հանցա
վոր թեթևամտություն), կամ Էլ չի գիտակ
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կատարվել են չգիտակցելով դրանց ոչ
իրավաչափ բնույթը, սակայն Սահմա
նադրությամբ օրինաստեղծ գործառույթ
ունեցող պետական մարմնի կողմից
հռչակվել են որպես հանցագործություն:
Կարծում ենք նաև, որ, եթե անգամ
մեղքի տարբեր դրսևորումների պարա
գայում խոսենք անձի սեփական վե
րաբերմունքի մասին իր արարքի և դրա
հետևանքների նկատմամբ, ապա ինչո՞ւ
պետք է շեշտադրվի միայն հոգեբանա
կան վերաբերմունքը: Չէ՞ որ, օրինակ`
ուղղակի դիտավորությամբ կատարված
հանցանքի պարագայում հանցագործու
թյան սուբյեկտը հաճախ գիտակցում է
նաև դրա իրավական հետևանքները:
Խորհրդային քրեակ
 ան իրավուն
քի տեսության մեջ մեղքի նորմատի
վիստական տեսությունը ձևակերպվեց
Ուտևսկու, Տրայնինի, Վիշինսկու աշխա
տություններում, որոնք առանձնացնում
էին մեղքը՝ որպես հանցակազմի սուբյեկ
տիվ կողմի հատկանիշ և որպես քրեական
պատասխանատվության հիմք: Վերջինս
դիտվում էր իբրև անձի և նրա արարքի
այն բոլոր հանգամանքների համակցութ
յուն, որոնք դատարանի կողմից արժանի
են բարոյական առումով բացասական
գնահատականի (պարսավանքի):
Հետաքրքրական են մեղքի և մեղքի
տեսության վերաբերյալ գերմանական
իրավունքի մոտեցումները:
Մեղքի վերաբերյալ ուսումնասիրու
թյուններն ինտենսիվորեն ազդում են
օրենսդրի, օրենքը կիրառողի, հնարավոր
է և հասարակության իրավական դիրքե
րի, և դրանով իսկ քրեական քաղաքակա
նության վրա: Այն հատուկ գիտակցման
անհրաժեշտություն ունի, և մեղքի տեսու
թյան համապատասխան ասպեկտները,
դրանց նշանակությունն արտահայտվում

են իր զարգացման տարմեր շրջադարձե
րում7:
Մեր կարծիքով՝ մեղքի վերոնշյալ սահ
մանումը չի կարելի ընդունել որպես մեղ
քի ընդհանրական սահմանում, քանի որ
մեր համոզմամբ՝ ընդհանրական սահմա
նում դառնալու համար այն ունի լրացման
կարիք:
Մինչդեռ հարկ է նշել, որ այս սահմա
նումը դրսևորում է մեղքի հոգեբանական
տեսությունը և բավարար է արտացոլելու
մեղքի էությունը հոգեբանական ասպեկ
տով:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ հարկ է նշել,
որ «մեղք» հասկացության ամենաընդհա
նուր սահմանումը պետք է լինի առնվազն
հետևյալը.
մեղքն անձի և պետության (հոգե
բանական և/կամ իրավական) վերա
բերմունքն է իր կողմից իրականացված
արարքի և դրա հանրորեն վտանգավոր
հետևանքների նկատմամբ:
Վերոգրյալի համատեքստում, մեղքի
իրավական բովանդակությունը անհրա
ժեշտ է բացահայտել նաև որպես հան
ցանք կատարած անձի պատժի հիմք
համարվող մեղքի սահմանադրական
սկզբունքի և քրեական իրավունքի՝ ըստ
մեղքի պատասխանատվության սկզբուն
քի հարաբերակցության համատեքստում
վեր հանվող կատեգորիա:
Նշվածի հաշվառմամբ, վերջնական
արդյունքում մեղքի իրավական սահ
մանումը կարելի է տալ հետևյալ կերպ՝
«Մեղքն անձի հոգեբանական և պետու
թյան իրավական վերաբերմունքն ու ըն
կալումն է անձի կողմից իրականացված
արարքի և դրա հանրորեն վտանգավոր
հետևանքների նկատմամբ, նրա պատժի
հիմքը և այդ պատժի չափի «պատժաչա
փի» կանխորոշիչ տարրը»:
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The work has attempted to reveal the essence of guilt as far as possible, to find the legal definition and
content of it as fully as possible, taking into account both theoretical and practical manifestations of guilt .
An attempt was also made to identify the relationship between the constitutional principle of guilt and
the principle of liability in accordance with the offence in accordance with the new constitutional regulations.
Particular attention has been paid to the specificity of guilt as a basis for punishment and its decisive role
in the provision of punishment in the context of the logic of the constitutional principle of guilt.
Keywords: guilt, the constitutional principle of guilt, the action, the subjective side of the action, the
willful, directly willful, indirect willfulness, carelessness, criminal self-confidence, negligence, components
of crime.
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СУЩНОСТЬ ВИНЫ И ЕЕ ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ КОНФЛИКТА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
И УГОЛОВНОГО ПРАВА
В. Варданян
Аспирант Академии государственного управления РА
В работе предпринята попытка по возможности полно раскрыть сущность понятия «вина», найти
его как можно более точное юридическое определение и содержание с учетом как теоретических, так
и практических проявлений вины. Нами была также предпринята попытка раскрыть соотношение
конституционного принципа вины и принципа ответственности по вине в соответствии с новыми
конституционными регулировками. Особое внимание было уделено специфике вины как основания
для наказания и ее решающей роли при назначении наказания в контексте логики конституционного
принципа вины.
Ключевые слова: вина, конституционный принцип вины, деяние, субъективная сторона деяния,
умысел, прямой умысел, косвенный умысел, неосторожность, преступное легкомыслие, небрежность,
состав преступления.
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Քրեական իրավունք
Էմիլյա ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի օգնական,
ՀՌՀ իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
քրեական իրավունքի և քրեակ
 ան դատավարության
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

վստահության կորստի: Միաժամանակ,
պատիժ նշանակելիս դատարանի կող
մից պետք է հաշվի առնվեն կատարված
հանցագործության ծանրությունը, և նշա
նակված պատիժը չպետք է ավելի խիստ
լինի, քան դա անհրաժեշտ է պատժի սո
ցիալական նպատակներին հասնելու հա
մար: Դատարանն անձի նկատմամբ պա
տիժ նշանակելիս պետք է օժտված լինի
հայեցողության լայն շրջանակով, պետք
է հաշվի առնի ոչ միայն կատարված հան
ցագործության ծանրությունն ու հան
րային վտանգավորությունը, հանցանք
կատարած անձի մեղքը, այլ նաև այն
փաստերն ու հանգամանքները, որոնք
մեղմացնում կամ ծանրացնում են հան
ցագործության և այն կատարած անձի
հանրային վտանգավորությունը:
Այսպես` յուրաքանչյուր հանցագոր
ծություն կատարվում է կոնկրետ անձի
կողմից, հետևաբար կատարված արար
քի մեջ իրենց արտացոլումն են գտնում
հանցավորի կամքը, հայացքները, սովո
րությունները և այլն:
ՀՀ գործող քրեակ
 ան օրենսդրությունը
հանցավորի անձը բնութագրող տվյալնե
րը դիտում է որպես քրեական պատաս
խանատվության և պատժի անհատակա
նացման հիմք (ՀՀ քրեական օրենսգրքի
61-րդ հոդվածի 2-րդ մաս): Դատարանի
կողմից որպես հանցավորի անձը բնու
թագրող հատկանիշներ գնահատվում են
նրա սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ժո
ղովրդագրական հատկությունները` վար
քագիծն ընտանիքում և կենցաղում, աշ

Իշխանություն

անցանք կատարած անձին քրեական
պատասխանատվության ենթարկելու
իրագործումն իրենից ենթադրում է վեր
ջինի նկատմամբ պետության կողմից
օրենքով սահմանված կարգով քրեաիրա
վական ներգործության միջոցների կիրա
ռում: Որպես քրեաիրավական ներգոր
ծության միջոց և, հետևաբար, քրեական
պատասխանատվության իրագործման
ձև, հանդես է գալիս քրեակ
 ան պատիժը,
որի էությունն այն է, որ դրա միջոցով պե
տության անունից բացասական գնահա
տական է տրվում անձի արարքին:
Դատավճիռ կայացնելիս դատա
րանը ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 360-րդ հոդվածի 1-ին մա
սով սահմանված հաջորդականությամբ
լուծում է ամբաստանյալի պատժի հետ
կապված հետևյալ հարցերը. արդյո՞ք նա
ենթակա է պատժի իր կատարած հան
ցանքի համար և ի՞նչ պատիժ պետք է
նշանակվի նրա նկատմամբ1:
Պատիժ նշանակելիս դատարանը
պետք է զերծ մնա խտրականությունից`
կապված դատապարտյալի ազգային,
ռասայական, կրոնական պատկանելի
ության, ինչպես նաև նրա սոցիալ-տնտե
սական կարգավիճակի հետ2: Այս առու
մով պետք է նշել, որ համանման հան
գամանքների առկայության դեպքում
ամբաստանյալների նկատմամբ պետք է
նշանակվի համաչափ պատիժ, իսկ պա
տիժների միջև անհավասարությունը կա
րող է հանգեցնել ողջ դատական իշխա
նության նկատմամբ հասարակության
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խատանքի հանդեպ ունեցած վերաբեր
մունքը, կրթությունը, առողջական վիճա
կը, տարիքը, ծառայությունը պետության
ու հասարակության առջև և այլն: Այդ
տվյալները դատարանին հնարավորու
թյուն են տալիս անձին դիտելու ոչ միայն
որպես հանցանք կատարող, որը պետք
է պատասխանատվություն կրի, այլ նաև
որպես կոնկրետ անձ` իր անհատական
հատկանիշներով հանդերձ: Բացի դրա
նից՝ պատիժ նշանակելիս հանցավորի
նկատմամբ անհատական մոտեցումն
անհրաժեշտ է, որպեսզի դատարանը
պատժի տեսակը և չափն ընտրելիս հա
մոզվի, որ դրանով կհասնի պատժի նպա
տակներին:
Միևնույն ժամանակ, հանցավորի
նկատմամբ պատիժ նշանակելիս նրա
անձը բնութագրող հատկանիշների հաշ
վառմանը վերաբերող հարցերն իրենց
բացառիկ գործնական նշանակության
ուժով` մշտապես արդիակ
 ան են եղել
քրեական իրավունքի տեսության մեջ։
Ընդ որում, այս հարցում կան տարակար
ծություններ, որոնք հանգեցնում են երկու
հիմնախնդիրների. 1) դատարանը հատ
կապես անձի ո՞ր առանձնահատկու
թյունները պետք է հաշվի առնի պատիժ
նշանակելիս, 2) ինչպիսի՞ մեխանիզմ
ների միջոցով է հանցավորի առանձնա
հատկությունները բնութագրող հատկա
նիշներն ազդեցություն ունենալու նշա
նակվելիք պատժի վրա:
Առաջին հիմնախնդրի բարդությունը
բացատրվում է նրանով, որ օրենքը որպես
հաշվառման ենթակա չափանիշ մատ
նանշում է միայն մեղավորի անձը, սա
կայն յուրաքանչյուր անձ բնութագրվում
է բազմաթիվ անհատական հատկանիշ
ներով, որոնց թվում են անձնական որա
կական հատկանիշները, բնավորության
առանձնահատկությունները, խառնված
քը և այլն:
Իրավաբանական գրականության մեջ
արտահայտված են բազմաթիվ դիրքորո
շումներ այն մասին, թե այդ հատկանիշ
ներից որոնք են ենթակա հաշվառման:

Ըստ այդմ, անձը բնութագրող հատկա
նիշները կարելի է բաժանել երկու խմբի`
հաշվի առնելով այդ   հատկանիշների
մեկնաբանման նեղ և լայն իմաստները:
Առաջին դիրքորոշման կողմնակիցնե
րը կարծում են, որ պատիժ նշանակելիս
անհրաժեշտ է հաշվի առնել միայն այն
հանգամանքները, որոնք անմիջականո
րեն կապված են կատարված հանցա
գործության հետ3, երկրորդ դիրքորոշման
կողմնակիցները, ընդհակառակը, գտնում  
են, որ մեղավորի անձը բնութագրող բո
լոր հանգամանքները հաշվի առնելու ան
հրաժեշտությունը առավել հիմնավոր է4:
Հանցավորի անձը բնութագրող հատ
կանիշների տարածական հաշվառման
կողմնակիցների թվին կարելի է դասել
նաև այն գիտնականներին, որոնք իրենց
հերթին այդ հատկանիշները բաժանում
են մի քանի խմբերի: Օրինակ, Ա. Պ. Չու
գաևը և Ե. Գ. Վեսելյովը մեղավորի անձը
բնութագրող հատկանիշները բաժանում
են երեք խմբի.
1) անձական բնութագիրը (հանցավո
րի անչափահաս լինելը, հղիությունը, երե
խաների առկայությունը, 1-ին կամ 2-րդ
խմբի հաշմանդամությունը,   դատվածու
թյունը, ռեցիդիվը և այլն),
2) ֆիզիոլոգիական հատկանիշնե
րը (սեռը, տարիքը, առողջական վիճա
կը, ֆիզիկական արատների և հոգեկան
խանգարումների առկայությունը, որոնք
չեն բացառում մեղսունակությունը, անձի
այլ առանձնահատկությունները),
3) սոցիալական հատկանիշները
(կրթությունը, ընտանեկան դրությունը,
խնամքի տակ անչափահաս երեխանե
րի կամ տարեց ծնողների առկայությունը,
ամբաստանյալի եկամուտը, աշխատան
քը, ընդհանուր կեցության կանոնների
նկատմամբ վերաբերմունքը, բնակության
և աշխատանքի վայրերում ունեցած բնու
թագիրը, պետական պարգևների առկա
յությունը և այլն)5:
Միևնույն ժամանակ, Ա. Վ. Իշչեն
կոն առանձնացնում է անձը բնութագրող
հատկանիշների չորս խումբ.
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որոնք անմիջականորեն կապված են կա
տարված հանցագործության հետ8:
Վերոնշյալ դիրքորոշման հետ դժվար
է համաձայնել` դրանում առկա ներքին
հակասության պատճառով։ Իսկապես,
պատիժը ծանրացնող հանգամանքների
ցանկը սպառիչ է և ենթակա չէ տարա
ծական մեկնաբանության։ Սակայն, դա
չի նշանակում, որ մեղավոր անձի մասին
տվյալները, որոնք նրան բացասական
կերպով են բնութագրում, չեն կարող և
չպետք է անդրադառնան պատժի վրա`
որպես անձը բնութագրող տվյալ։ Պատի
ժը ծանրացնող հանգամանքների ցան
կը սպառիչ լինելու մասին կանոնի ոչ մի
խախտում այդ դեպքում տեղի չի ունենա:  
Բացի դրանից՝   պարզ չէ, թե ինչի վրա է
հիմնված պատիժը նշանակելիս միայն
անձը դրական բնութագրող հանգամանք
ների հաշվառման մասին դիրքորոշումը։
Մեր կարծիքով, նման մոտեցմամբ դա
տական պրակտիկայում կարող է հան
գեցնել պատիժ նշանակելիս արդարու
թյան սկզբունքի խախտման, քանի որ
այդ դեպքում պատիժը կհամապատաս
խանի մեղավորի անձին ոչ թե ամբող
ջապես, այլ բացառապես նրա դրական
հատկանիշների հաշվառմամբ: Այսպի
սով, պատիժ նշանակելիս մեղավորի ան
ձը բնութագրող տվյալների գնահատումը
թելադրում է այն տվյալների հավասարա
պես հաշվառման անհրաժեշտությունը,
որոնք անձին բնութագրում են ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական:
Ինչ վերաբերում է մեղավորի անձը
հաշվի առնելուն նեղ իմաստով, ապա
այդ մեկնաբանության գլխավոր թերու
թյունը պատժի անհատականացման,
հետևաբար՝ դրա արդարության գաղա
փարի անխուսափելի ոտնահարումն է,
քանի որ անձը բնութագրող տվյալների
(կատարված հանցագործության հետ
անմիջականորեն չկապված) անտեսումն
ինքնին կարելի է գնահատել որպես ոչ
արդարացի մոտեցման դրսևորում։ Բա
ցի դրանից՝ մեղավորի անձը բնութագրող
հանգամանքները դատարանի համար
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1) ընդհանուր սոցիալական բնութա
գիրը (սոցիալական հասունության մա
կարդակը, կողմնորոշումների կայունու
թյունը, հասարակության վերաբերյալ
դիրքորոշումները, կրթությունը, վերաբեր
մունքը հանրային օգտակար աշխատան
քին և այլն),
2) անձի հոգեֆիզիկական առանձ
նահատկությունները, որոնք բաժանվում
են երկու բաղադրիչների՝ բարոյահոգե
բանական բնութագիրը (բնավորության
գծեր, սովորություններ, հետաքրքրու
թյուններ և այլն) և առողջական վիճակը
(հոգեկան վիճակ, ֆիզիկական վիճակ և
այլն),
3) տեղեկություններ դաստիարակու
թյան պայմանների մասին (ընտանիքից
դուրս կամ ընտանիքում, լիարժեք կամ ոչ
լիարժեք ընտանիքում, բարեկեցիկ կամ
նյութապես ոչ ապահով պայմաններում,
ինչպես նաև տեղեկություններ ուսման,
աշխատանքի մասին և այլն),
4) տեղեկություններ հետհանցավոր
վարքագծի բնույթի մասին6:
Բարձրացված հարցի կապակցու
թյամբ Ա.Ս.Ժումաևը գրում է. «Քրեակ
 ան
իրավունքի տեսությունում և դատական
պրակտիկայում ընդունված է համարել,
որ պատիժը ծանրացնող հանգամանքնե
րի ցանկը սպառիչ է։ Եթե ենթադրենք, որ
պատիժ նշանակելիս անձը բնութագրող
տվյալներին կարելի է դասել նաև մեղա
վորին բացասական բնութագրող ցանկա
ցած հանգամանք, այդ թվում՝ հանցագոր
ծության հետ չկապված, ապա փաստա
ցիորեն ծանրացնող հանգամանքների
ցանկի սպառիչ լինելու մասին կանոնը չի
գործի։  Ամեն դեպքում, կստացվի, որ բա
ցասական հանգամանքը հաշվի է առնվել
պատիժ նշանակելիս՝ որպես մեղավոր
անձի մասին տվյալ։ Այս իրավիճակն
անընդունելի է»7։ Հեղինակը կարծում է,
որ ավելի ճիշտ է պատիժ նշանակելիս
հաշվի առնել անձին դրական բնութագրող ցանկացած տվյալներ, իսկ բացա
սական բնույթի հանգամանքներից կա
րող են հաշվի առնվել միայն այնպիսիք,
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յուրատեսակ ուղենիշ են, որը թույլ է տա
լիս նշանակել այնպիսի պատժամիջոց,
որը կարող է հասնել նրա առջև օրենքով
դրված նպատակներին, առաջին հերթին՝
դատապարտյալի ուղղմանը:
Նախապատվությունը տալով մե
ղավորի անձի հաշվառման լայն իմաս
տով   տարածական մեկնաբանությանը,
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել
մեկ այլ, ոչ պակաս կարևոր հանգաման
քի վրա։ Թվարկելով մեղավորին բնու
թագրող հանգամանքները, որոնց պետք
է ուշադրություն դարձվի պատիժ նշանա
կելիս, գիտնականները հաճախ շրջան
ցում են դրանց հաշվառման մեխանիզմի
հարցը, ինչն անթույլատրելի է, քանի որ
նման հանգամանքների ցանկի անսահ
ման «ուռճացումն» անիմաստ է` առանց
դատարանի կողմից դրանց հաշվառման
գործնական հնարավորության առկայու
թյունը դիտարկելու։
Հետևաբար, անձը բնութագրող էա
կան հանգամանքների ցանկի չափից
ավելի ընդլայնումը միշտ չէ, որ հիմնա
վորված է։  Ձևավորելով այս ցանկը՝ ան
հրաժեշտ է առաջին հերթին հաշվի առնել
դրանում այս կամ այն տարրն ընդգրկե
լու նպատակահարմարությունը, առա
ջին հերթին, պատժի վրա ազդեցություն
ունենալու հնարավորության, և երկրորդ՝
դատարանի կողմից դրանց փաստացի
գնահատական տալու հնարավորության
առկայության տեսանկյունից։
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ ան
հրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ
նաև Վճռաբեկ դատարանի նախադե
պային որոշումներով ձևավորված իրա
վական դիրքորոշումներին: Դատական
պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց
է տալիս, որ հանցավորի անձը, նրա՝ սո
ցիալապես էական նշանակություն ու
նեցող հատկանիշները բացահայտվում
են վերջինիս վարքի, հասարակության
մեջ նրա իրականացրած գործունեու
թյան միջոցով: Հետևաբար, պատաս
խանատվության անհատականացման
համար անհրաժեշտ է իմանալ ոչ միայն

այն պայմանները, որոնցում ձևավորվել է
հանցավորի անձը, այլև նրա սոցիալ-ժո
ղովրդագրական, բարոյահոգեբանական
և քրեաիրավական բնութագրերը, որոնք
իրենց արտացոլումն են գտել արարքի,
մասնավորապես հանցագործության կա
տարման մեջ:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իր կայուն
նախադեպային իրավունքի շրջանակում
մշտապես կարևորել է պատասխանատ
վության անհատականացման համար
հանցավորի անձը բնութագրող տվյալնե
րը, մասնավորապես նրա կենսաբանա
կան և սոցիալական առանձնահատկու
թյունները բացահայտելու և օբյեկտիվո
րեն հաշվի առնելու՝ դատարանի պար
տականությունը: Այսպես՝ Ն. Սարգսյանի
գործով որոշման մեջ Վճռաբեկ դատա
րանն ընդգծել է. «(...) Հանցանք կատա
րած անձի ուսումնասիրությունը մեծ դեր
է խաղում պատիժ նշանակելու համար:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվա
ծի («Պատժի նպատակները») իմաստով
պատժի նպատակը, սոցիալական ար
դարությունը վերականգնելուց բացի, դա
տապարտյալի ուղղումն է և նոր հանցա
գործությունների կանխումը, ուստի դա
տարանը պարտավոր է հանգամանորեն
հետազոտել անձի ինչպես կենսաբանա
կան, այնպես էլ սոցիալական առանձնա
հատկությունները: Այս կապակցությամբ
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է,
որ շատ դեպքերում պատժի տեսակի և
չափի վրա ազդում են հանցավորի սեռը,
տարիքը, առողջական վիճակը» 9:
Ինչպես երևում է մեջբերված իրավա
կան դիրքորոշումից՝ ՀՀ Վճռաբեկ դա
տարանը հանցանք կատարած անձի ու
սումնասիրությունը կարևորում է պատժի
նպատակների իրագործմանը հասնելու
առումով, քանի որ առանց դրա հնարա
վոր չէ ապահովել դատապարտյալի ուղ
ղումն ու նոր հանցագործությունների
կանխումը:
Նշված որոշմամբ ՀՀ Վճռաբեկ դա
տարանը, հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմա
նադրության (2005 թվականի փոփոխու
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տարանը, անդրադառնալով ամբաստան
յալի կյանքի առանձնահատուկ պայման
ներին, մասնավորապես, հաշվի առնելով
այն, որ ամբաստանյալի խնամքին են
գտնվում երեք անչափահաս երեխանե
րը, վատառողջ կինը, արձանագրել է, որ
նրա նկատմամբ նշանակված պատիժը
կարող է բացասական ազդեցություն ու
նենալ նրանց հետագա կյանքի պայման
ների վրա11:
Ինչ վերաբերում է հանցավորի` նախ
կինում դրսևորած վարքագիծը գնահա
տելու անհրաժեշտությանը, ապա դատ
վածության առկայությունը, բնականա
բար, անձին բնութագրում է բացասական
կերպով, վկայում վերջինիս վտանգավո
րության բարձր աստիճանի մասին, ցույց
է տալիս, որ նախկին դատապարտումը
և կիրառված ներգործության միջոցները
որևէ ազդեցություն չեն ունեցել վերջինիս
ուղղման և նոր արարքների կանխման
վրա: Վերոնշյալը հիմք է կատարվող հա
ջորդ հանցանքի համար անձի նկատմամբ
կիրառելու ավելի խիստ քրեաիրավական
ներգործության միջոցներ: Մասնավո
րապես, դատվածությունը որպես կանոն
հիմք է անձի արարքում հանցագործու
թյունների ռեցիդիվը գնահատելու հա
մար, հետևաբար, պատիժ նշանակելիս
դատարանը, պատիժ նշանակելու ընդ
հանուր սկզբունքներից բացի՝ ղեկավար
վում է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 67.1րդ հոդվածով նախատեսված` հանցա
գործությունների ռեցիդիվի դեպքում պա
տիժ նշանակելու հատուկ կանոններով,
որոնք անձի համար առաջացնում են բա
ցասական քրեաիրավական հետևանք
ներ: Նախկինում կատարված հանցանքի
համար անձը չի կարող ամբողջ կյանքում
համարվել բարձր վտանգավորություն
ունեցող: Այսպես` ՀՀ քրեական օրենս
գիրքը նախատեսում է դատվածության
իրավական հետևանքների վերացման
երկու ինքնուրույն մեխանիզմ` դատվա
ծության մարում և դատվածության հա
նում: Դատվածության մարումը կամ հա
նումը վերացնում է դրա հետ կապված
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թյուններով) 3-րդ և 14-րդ հոդվածների
պահանջները, զարգացրել է վերոնշյալ
իրավական դիրքորոշումը, փաստում է,
որ, պատժի անհատականացման ժա
մանակ հանցավորի անձը բնութագրող
տվյալները հաշվի առնելու անհրաժեշ
տությունը պայմանավորված է ինչպես
պատժի նպատակների իրականացման,
այնպես էլ անձի արժանապատվության
հարգման սահմանադրական պահան
ջով: Հանցավորի անձը բնութագրող
տվյալները չեն կարող սահմանափակվել
միայն անձի բարոյական հատկանիշնե
րով և ներառում են նաև անձի ընտանե
կան դրությունը, զբաղմունքի տեսակը,
կրթությունը, նրա դրական կամ բացա
սական բնութագիրը, խրախուսանքների
կամ տույժերի առկայությունը և այլն: Ան
ձը բնութագրող տվյալների նշված մեկ
նաբանությունը վերաբերում է հատկա
պես հանցանք կատարած զինծառայող
ների անձնավորությանը, ինչը պայմա
նավորված է զինվորական ծառայության՝
որպես պետական ծառայության առանձ
նահատուկ տեսակով և այդ ծառայությու
նը կրող զինծառայողների հատուկ կար
գավիճակով:
Հետագայում` Վճռաբեկ դատարանը
Է. Ավետիսյանի գործով 2018 թվականի
դեկտեմբերի 24-ին կայացված որոշմամբ
ևս ընդգծել է դատարանների կողմից
հանցավորի անձը բնութագրող տվյալնե
րը մանրակրկիտ վերլուծելու և պատիժ
նշանակելիս դրանք հաշվի առնելու ան
հրաժեշտությունը10: Այսպիսով, Վճռա
բեկ դատարանը մշտապես կարևորել է
հանցանք կատարած անձի կյանքի ու
անձնական առանձնահատկությունները
վեր հանելու (ընտանեկան դրություն, տա
րիք, առողջական վիճակ և այլն), ինչպես
նաև նախկինում դրսևորած վարքագիծը
բազմակողմանի գնահատման ենթարկե
լու կարևորությունը, որոնք կարող են վեր
ջինիս բնութագրել ինչպես դրական, այն
պես էլ բացասական առումներով: Որպես
օրինակ նշենք՝ Ս. Աղախանյանի գործով
կայացված որոշումը, որով Վճռաբեկ դա
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ցանկացած իրավական հետևանք, և
անձն օրենքի տեսանկյունից համարվում
է հանցանք չկատարած: Այսպիսով, մար
ված կամ հանված դատվածությունը որևէ
իրավական հետևանքներ չունի, չի կա
րող պատիժ նշանակելիս հաշվի առնվել,
այդ թվում նաև` որպես հանցավորի անձը
բնութագրող հանգամանք:
Այս հարցի կապակցությամբ Վճռա
բեկ դատարանն արտահայտել է իրա
վական դիրքորոշում Ա. Շաքարյանի
գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին
կայացված որոշմամբ` արձանագրե
լով հետևյալը. «Մարված կամ հանված
դատվածության պայմաններում անձի
կողմից նախկինում հանցանք կատա
րած լինելը որպես նրա անձը բացասա
բար բնութագրող հանգամանք հաշվի
առնելն անթույլատրելի է: Նախկինում
հանցանք կատարած լինելը դիտելով որ
պես հանցավորի բարոյահոգեբանական
և քրեաիրավական բնութագիր` դատա
րանը պարտավոր է այն ուղղակիորեն
արտացոլել պատժի և պատասխանատ
վության անհատականացման ժամա
նակ: Մինչդեռ, մարված կամ հանված
դատվածության պայմաններում անձը
քրեական օրենքի իմաստով համարվում
է հանցագործություն չկատարած, և նրա
նախկին դատվածությունը քրեաիրավա
կան հետևանք առաջացնել չի կարող,
այդ թվում` չի կարող անդրադառնալ նոր
հանցագործության համար նշանակվե
լիք պատժի վրա: Ուստի, մարված կամ
հանված դատվածության պայմաններում
նախկինում հանցանք կատարած լինե
լը դիտելով որպես հանցավորի անձնա
վորությունը բացասաբար բնութագրող
հանգամանք` դատարանը ոչ միայն կի

մաստազրկի դատվածությունը հանելու,
մարելու քրեաիրավական կառուցակար
գերը, այլև կարող է խախտել պատիժ
նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները»:
Վերը նշված որոշմամբ Վճռաբեկ դատա
րանը ոչ իրավաչափ է համարել մարված
դատվածության պայմաններում նախկի
նում հանցանք կատարած լինելը որպես
հանցավորի անձնավորությունը բացա
սական բնութագրող հանգամանք դիտե
լը12:
Վերը շարադրված վերլուծությունը
հիմք է տալիս փաստելու, որ կատարված
հանցագործությունը բնութագրելու և դրա
էությունը բացահայտելու, ինչպես նաև
արդարացի պատիժ նշանակելու համար
անհրաժեշտ է բազմակողմանի վերլու
ծության ենթարկել հանցավորի անձը
բնութագրող տվյալները և ճիշտ գնահա
տական տալ դրանց:
Ամփոփելով վերոգրյալը`   նշենք, որ
հանցավորի պատասխանատվությունն
ու պատիժն անհատականացնելիս դա
տարանը պետք է հանգամանորեն ու
սումնասիրի հանցավորի ընտանեկան
դրության, նրա խնամքին այլ անձանց
առկայության, սոցիալական միջավայ
րում նրա զբաղեցրած տեղի ու դիրքի, սո
ցիալական միջավայրում նրա ունեցած
բնութագրի և մի շարք այլ հանգամանք
ների վերաբերյալ փաստական տվյալնե
րը: Անձի նկատմամբ պատիժ նշանակե
լիս և այն փաստացի կրելու նպատակա
հարմարության հարցը քննարկելիս դա
տարանը պետք է հաշվի առնի նաև այն
հանգամանքը, թե նշանակված պատիժն
ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունե
նալ ամբաստանյալի ընտանիքի կյանքի
պայմանների վրա:
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лизация уголовного наказания, «Советское
государство и право», 1972, № 8, էջ 108: Чечель Г.И., Личность преступника как фактор,
влияющий на назначение наказания, СПС
«КонсультантПлюс», 2012, № 5:
Տե՛ս Кругликов Л.Л., Уголовно-правовые
средства обеспечения справедливости наказания. Ярославль, 1986, էջ 53: Лейкина Н.С.,
Личность преступника и уголовная ответственность, Л., Издательство ЛГУ, 1968, էջ
113: Непомнящая Т.В., Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики, Дисс.
… д.ю.н. Екатеринбург, 2010, էջեր 225-226:
Տե՛ս Чугаев А.П., Веселов Е.Г., Назначение
наказания: научно-практическое пособие,
М., Юрлитинформ, 2008, էջեր 72-73:
Տե՛ս Ищенко А.В., Назначение наказания по
Уголовному кодексу Российской Федерации,
М., Юрлитинформ, 2002, էջեր 13-14:
Տե՛ս Жумаев А.С., Специальные правила назначения наказания за единичное преступление, Дисс. … к.ю.н., М., 2009, էջեր 54-55:
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 54:
Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի` Նարեկ
Սարգսյանի գործով 2011 թվականի դեկ
տեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0042/01/11 որոշու
մը:
Տե՛ս նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի` Աբրա
համ Միքայելյանի գործով 2017 թվականի
նոյեմբերի 15-ի թիվ ԵԷԴ/0079/01/16 և Խա
չատուր Բեգլարյանի գործով 2018 թվականի
սեպտեմբերի 20-ի թիվ ԵԷԴ/0010/01/17 որո
շումները:
Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի` Սեյրան
Աղախանյանի գործով 2013 թվականի սեպ
տեմբերի 13-ի թիվ ԱՎԴ/0082/01/12 որոշու
մը:
Տե՛ս նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի` Վազգեն
Քոչարյանի գործով 2014 թվականի օգոստո
սի 15-ին կայացված թիվ ԱՎԴ4/0044/01/13
և Սարգիս Գալստյանի գործով 2015
թվականի մարտի 27-ին կայացված թիվ
ԿԴ1/0078/01/13 որոշումները:

Իշխանություն



Այս հարցի կապակցությամբ անհրաժեշտ
ենք համարում նշել, որ ՀՀ քրեական դա
տավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
348-րդ և 351-րդ հոդվածներով սահման
վում են դատավճռի կայացման երկու փուլ:
Առաջին փուլում դատարանը որոշում է կա
յացնում հանցագործության կատարման և
դրանում ամբաստանյալի մեղավորության
վերաբերյալ, և ըստ այդմ դատարանի կող
մից կայացվում է մեղադրական կամ արդա
րացման վերդիկտ, որից հետո  երկշաբաթյա
ժամկետում նշանակվում է լրացուցիչ դա
տալսումներով առաջին դատական նիստը:
Այդ նիստում արդեն քննարկման առարկա
են դառնում դատապարտված մեղադրյա
լի պատասխանատվությունը մեղմացնող
կամ ծանրացնող, ինչպես նաև նրա անձը
բնութագրող հանգամանքների վերաբերյալ
ապացույցները (մեղադրական վերդիկտի
դեպքում): Լրացուցիչ դատալսումներով դա
տական նիստի արդյունքում դատարանը
կայացնում է դատավճիռ, որով և լուծվում
են պատժի հետ կապված հարցերը: Նոր
քրեադատավարական օրենսգրքի նման
կարգավորումը հնարավորություն է տալիս
առանձին քննարկման առարկա դարձնել
կատարված հանցագործության մեջ ամ
բաստանյալի մեղքի հիմնավորվածության և
պատժի նշանակման հարցերը՝ դրանով իսկ
բարձրացնելով պատժի տեսակին և չափին
վերաբերող հարցերի կարևորությունը:
Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի նախագիծ, էլեկտրոնային ռե
սուրս`
http://moj.am/legal/view/article/418
(վերջին մուտք` 22.08.2019 թվական):
Տե՛ս International handbook of International
Standards on Sentencing Procedure, by the
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The article is devoted to the scientific analysis of one of the fundamental criteria for the appointment of
a fair punishment - the personality of the guilty. The author considers which characteristics of the personality
of the guilty must be considered when sentencing. A generalized notion of personality as a person, a carrier
of social and moral-psychological characteristics with his individual qualities, abilities and social functions
realized by him is derived. Individualization, along with differentiation, gives punishment a certain social
meaning. Together with the differentiation of punishment, its individualization constitutes the main content
of the principle of justice of criminal responsibility.
The article focuses on the problems of interpretation and consideration of the personality of the guilty,
based on the opinions expressed by scientists, and the use of the results of the study of judicial practice.
Attention is paid to the errors, which arise in connection with applying the circumstances being examined,
and which lead to a violation of the principle of justice.
Keywords: purpose of punishment, principle of justice, personality of the guilty, criteria of individualization
of punishment.

УЧЁТ ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО КАК ОДИН ИЗ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ НАЗНАЧЕНИЯ
СПРАВЕДЛИВОГО НАКАЗАНИЯ
Эмиля Абраамян
Помощник Председателя Уголовной палаты Кассационного суда РА, соискатель
кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права Института права и
политики РАУ
В данной статье проводится научный анализ одного из основополагающих критериев назначения
справедливого наказания – личности виновного, рассматривается, какие характеристики личности
преступника необходимо учитывать при назначении наказания. Выводится обобщенное понятие личности как человека, носителя социальных и морально-психологических свойств с его индивидуальными качествами, способностями и реализуемыми им социальными функциями. Индивидуализация
вместе с дифференциацией наказания придает ему определенный социальный смысл и составляет
основное содержание принципа справедливости уголовной ответственности.
Основное внимание акцентируется на проблемах определения понятия личности виновного и ее
учета с опорой на мнения ученых, а также использование результатов исследований судебной практики. Изучаются ошибки, возникающие в связи с применением исследуемых обстоятельств и влекущие
нарушение принципа справедливости.

Քրեական իրավունք
Ключевые слова: назначение наказания, принцип справедливости, личность виновного, критерии
индивидуализации наказания.
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իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության
ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբ
 անության ամբիոնի դոցենտ,
Արդարադատության ակադեմիայի ունկնդիր
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ատական հայեցողությունն ուսում
նասիրելու համար նախևառաջ ան
հրաժեշտ է ելնել դրա բնորոշումից:  Արդի
հայերենի բացատրական բառարանում
հայեցողություն նշանակում է ներքին
մտավոր զննություն, դատողություն, դա
տելը, դատողականությամբ որոշելը, այս
կամ այն կերպ ընտրելը, տնօրինելը1:
Միջազգային աղբյուրներում հայեցողու
թյունը բնորոշվում է որպես տարբեր իրա
վիճակներում   տարբեր որոշումներ կա
յացնելու հնարավորություն2:  
Իրավագիտության մեջ հայեցողու
թյունն անձին տրված հնարավորությունն
է՝ մի քանի այլընտրանքային որոշում
ներից ընտրելու մեկը, երբ մյուս այլընտ
րանքները ևս օրինական են: Հետևաբար,
դատական հայեցողությունն օրենքով
դատարանին տրված լիազորությունն է՝
ընտրելու հնարավոր բոլոր օրինական
որոշումներից մեկը:
Դատական հայեցողությունը որոշ չա
փով կարող է իր մեջ կամայականություն
պարունակել, սակայն դատարանի հայե
ցողական լիազորությունն ամբողջովին
վերացնել հնարավոր չէ, և դրա համար
կան մի շարք պատճառներ: Նախ՝ հաշ
վի առնելով հասարակական զարգացում
ները՝ օրենսդիրն օբյեկտիվորեն հնարա
վորություն չունի նորմատիվ ակտերով
կարգավորելու բոլոր հասարակական
հարաբերությունները, ուստի որոշ նոր
մեր կրում են հարաբերական բնույթ, և
դրանց կիրառումը կոնկրետ իրավիճակ
ներում կախված է իրավակիրառի հայե
ցողությունից: Երկրորդ՝ հայեցողության  

շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվում
երկարացնելու օրենքների կյանքը և այն
համապատասխանեցնել գործող կենսա
պայմաններին3: Եվ վերջապես՝ դատա
կան հայեցողությունը հնարավորություն
է ստեղծում նաև որոշ չափով հաղթա
հարելու օրենսդրական տեխնիկայի ան
ճշտությունները:
Շատ հաճախ դատարանը, գնահա
տելով գործի բոլոր հանգամանքները,
պարզում է, որ ունի տարբեր որոշում
ներ կայացնելու հնարավորություն, ընդ
որում՝ բոլոր որոշումներն էլ օրինական
են: Երբ կա ընդամենը մեկ որոշում ըն
դունելու հնարավորություն, ապա տվյալ
պարագայում հայեցողությունը բացա
կայում է: Հայեցողությունը բացակայում
է նաև այն ժամանակ, երբ կա օրինական
և ապօրինի որոշում կայացնելու հնարա
վորություն, քանզի տվյալ դեպքում դա
տարանը պարտավոր է ընտրել օրինա
կան որոշումը:
Կախված ընտրության հնարավորու
թյունից՝ դատական հայեցողությունը կա
րելի է հարաբերականորեն դասակարգել
նեղ և լայն հայեցողության:   Հայեցողու
թյունը գնահատվում է որպես նեղ, երբ կա
երկու որոշումներից մեկը ընտրելու հնա
րավորություն, իսկ լայն հայեցողության
դեպքում դատարանը կարող է բազմա
թիվ հնարավոր օրինական որոշումներից
ընտրել մեկը:
Քրեաիրավական նորմեր կիրառելիս
դատական հայեցողությունը խիստ սահ
մանափակ է՝ հաշվի առնելով քրեական
օրենքն անալոգիայով կիրառելու արգել
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տական պրակտիկայում:
Քրեական իրավունքում դատարանը
կարող է հայեցողական մոտեցում դրսևո
րել արարքը որակելիս (հատկապես գնա
հատողական կատեգորիաների առկա
յության դեպքում), իրավալիազորող նոր
մերը կիրառելիս, օրենսդրական խութեր
կամ բացեր ունեցող նորմերը մեկնաբա
նելիս և պատիժ նշանակելիս, ընդ որում,
դատարանը համեմատաբար լայն լիազո
րություն ունի պատիժ նշանակելիս՝ հաշ
վի առնելով այն հանգամանքը, որ պա
տիժները ՀՀ քրեական օրենսգրքում նա
խատեսված են հարաբերական որոշակի
կամ երկընտրելի սանկցիաների ձևով:  
Սակայն տվյալ դեպքում ևս դատարա
նի հայեցողությունը սահմանափակված
է սանկցիայի նվազագույն և առավելա
գույն շեմերով, ինչպես նաև պատիժ նշա
նակելու սկզբունքներով և առհասարակ
քրեակ
 ան իրավունքի սկզբունքներով,
այսինքն՝ քրեաիրավական նորմը չպետք
է ընկալվի որպես առանձին, քրեական
օրենսգրքի ընդհանուր կարգավորման
տրամաբանությունից դուրս դրույթ, հա
կառակ պարագայում կարող է առաջա
նալ թյուրընկալում դատարաններին վե
րապահած «բացարձակ» հայեցողական
լիազորությունների վերաբերյալ6:
Ինչպես արդեն նշվեց, դատական
հայեցողությունը մի քանի հնարա
վոր որոշումներից հարաբերականորեն
ազատ ընտրություն կատարելն է: Այդ
ընտրությունը կատարվում է՝ ելնելով
օրենքի նախադրյալներից և առաջնորդ
վելով   սուբյեկտիվ համոզմունքով7: Հա
մաձայն «Հայաստանի Հանրապետու
թյան դատական օրենսգիրք» սահմա
նադրական   օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի՝ «Դատարանը գործը կամ հարցը
քննում  և լուծում է Սահմանադրությանը
և օրենքներին համապատասխան՝ գոր
ծի հանգամանքները գնահատելով իր
ներքին համոզմամբ (ընդգծումը մերն է՝
Ա. Մ.)»: Պետք է փաստել նաև այն, որ
դատարանի   համոզմունքը բացարձակ
սուբյեկտիվ բնույթ չի կրում, այն ձևա
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քը և քրեական օրենսգրքի խիստ նորմա
տիվ բնույթը: Այլ օրենսգրքերի համեմատ
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում սա
կավ են նաև իրավալիազորող նորմերը:
Պետք է փաստել նաև այն, որ ՀՀ նոր
քրեական օրենսգրքի նախագծի4 պայ
մաններում իրավալիազորող նորմերի
թիվը զգալիոր
 են կրճատվել է: Քրեական
իրավունքում դատական հայեցողության
սահմաններն էլ ավելի են նեղանում՝ հաշ
վի առնելով դատական նախադեպը կի
րառելու հանգամանքը:
Այնուամենայնիվ, դատական հայե
ցողությունը քրեական իրավունքում ևս
անխուսափելի է՝ պայմանավորված մի
շարք գործոններով: Նախ՝ իրավալիա
զորող նորմերի առկայությունն արդա
րացված է հասարակության անընդհատ
զարգացումով, բացի այդ, որոշ նորմերի
տեխնիկական-իրավաբանական
ան
կատարությունը5 թույլ չի տալիս դրանք
կիրառել առանց դատական մեկնաբան
ման: Քրեական իրավունքում դատական
հայեցողության գոյությունն ինչ-որ չա
փով պայմանավորված է նաև օրենսդրա
կան անորոշության խնդրով: Այս առու
մով Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանն իր՝ 2004 թվականի դեկտեմ
բերի 21 վճռում (Busuioc v. Moldiva), ար
ձանագրվել է, որ թեև օրենքում որոշա
կիությունը մեծապես ցանկալի է, սակայն
դա կարող է հանգեցնել չափազանց կոշ
տության, և օրենքը պետք է կարողանա
հարմարվել փոփոխվող հանգամանքնե
րին, հետևաբար, շատ օրենքներ անխու
սափելիոր
 են ձևակերպվում  են այնպիսի
հասկացություններով, որոնք քիչ թե շատ
անորոշ են, և որոնց մեկնաբանությունն
ու կիրառումը պրակտիկայի խնդիր է:  
Բացի դրանից՝   ՀՀ Սահմանադրական
դատարանն իր՝ ՍԴՈ-747 և ՍԴՈ-780
որոշումներում դիրքորոշում է   հայտնել,
որ օրենքներում օգտագործվող առան
ձին հասկացությունների բովանդակու
թյունը, բնորոշ հատկանիշների շրջանա
կը ճշգրտվում են ոչ միայն օրինաստեղծ
գործունեության արդյունքում, այլ դա
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վորվում է քրեակ
 ան գործի բոլոր հանգա
մանքները մանրամասն ուսումնասիրելով
և վերլուծելով: Այսինքն՝ դատարանը չի
կարող մեխանիկորեն ընտրել այս կամ
այն որոշումը, այլ որոշումներից մեկի
ընտրությունը պետք է կատարվի՝ ելնելով
արդարամտության8,
բարեխղճության,
խելամտության, նպատակահարմարու
թյան և բարոյականության չափանիշ
ներով: Պլատոնը գտնում է, որ օրենքը
կիրառողները պետք է լավ դաստիարակ
ված լինեն օրենքի ոգով9: Կարծում ենք,
դատարանը, որպես անձի իրավունքների
և ազատությունների երաշխավոր, ցան
կացած որոշում կայացնելիս նախևառաջ
պետք է առաջնորդվի իրավունքի գերա
կայության ապահովման սկզբունքով:
Տեսական գրականության մեջ   հա
ճախ է քննարկվում՝ արդյոք դատարանը
սահմանափակված է իր կողմից նախկի
նում ընդունված որոշումներով: Այս առու
մով կարծում ենք, որ դատարանը քրեաի
րավական նորմեր կիրառելիս կաշկանդ
ված չէ նախկինում իր կողմից ընդունված
որոշումներով և յուրաքանչյուր դեպքում,
հաշվի առնելով հասարակության մեջ
տեղի ունեցած փոփոխությունները, գոր
ծի յուրահատկությունը կարող է այլ որո
շում կայացնել, քանզի, ինչպես նկատել
է Թոմաս Հոբսը, դատարանն ամեն ան
գամ օրենքը մեկնաբանում է յուրովի10:  
Զարգացնելով այդ միտքը՝ նա գրում է,
որ դատավորի դատավճիռն այս կամ այն
դատավորին չի հարկադրում այդպիսի
դատավճիռ կայացնել նաև հետագայում  
համանման դեպքում11: Իսկ Իսրայելի դա
տավոր Ահարոն Բարակը, անդրադառ
նալով դատարանի կողմից նախկինում
կայացրած նախադեպը հաղթահարե
լուն, նշել է, որ դատարանն ունի ընտրու
թյան հնարավորություն՝ պարտադրված
չլինել հետևելու այդ նախադեպին կամ
հետ չկանգնել դրանից, սակայն այդ
ընտրությունը նա պետք է կատարի խե
լամտորեն12: Տեսական գրականության
մեջ կարծիք կա, այն մասին, որ որպեսզի
դատավորը ճիշտ մեկնաբանի և կիրառի

օրենքը, պետք է բարձրացնել դատավորի
ինքնուրույնությունը և անկախությունը13:
Նույնն է նաև ներկայիս օրենսդրու
թյան պահանջը, այսպես՝ համաձայն
«Հայաստանի Հանրապետության դա
տական օրենսգիրք» սահմանադրական  
օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, յու
րաքանչյուր ոք իր գործի քննության ժա
մանակ որպես իրավական փաստարկ
իրավունք ունի վկայակոչելու նույնան
ման փաստերով այլ գործով Հայաս
տանի Հանրապետության դատարանի՝
օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտում առկա օրենքի և այլ նորմատիվ
իրավական ակտի մեկնաբանություննե
րը: Դատարանն անդրադառնում է նման
իրավական փաստարկներին:
Դատական հայեցողությունը, հատ
կապես առաջին ատյաններում, կարող
է սահմանափակվել ՀՀ Վճռաբեկ դա
տարանի որոշումներով: Սակայն ցածր
ատյանների դատարանները որոշ դեպ
քերում կարող են և չկիրառել Վճռաբեկ
դատարանի դիրքորոշումները՝ հաշվի
առնելով «Հայաստանի Հանրապետու
թյան դատական օրենսգիրք» սահմա
նադրական   օրենքի 10-րդ հոդվածի
4-րդ և ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 8 հոդվածի 4-րդ մասում սահ
մանված հետևյալ դրույթը՝ նույնանման
փաստերով այլ գործով Վճռաբեկ դա
տարանի կողմից իրավական նորմի մեկ
նաբանությունից   տարբերվող մեկնա
բանության դեպքում   դատարանը պետք
է հիմնավորի օրենքի և այլ նորմատիվ
իրավական ակտի՝ Վճռաբեկ դատարա
նի մեկնաբանությունից շեղվելը: Տեղին է
մեջ բերել նաև Եվրոպայի դատավորների
խորհրդատվական խորհրդի (այսուհետ ՝
ԵԴԽԽ) 2017 թվականի թիվ 20 կարծի
քը «Օրենքի միատեսակ կիրառության
մասին դատարանների դերի մասին»,
համաձայն որի, անկախ նրանից նախա
դեպը համարվում է իրավունքի աղբյուր,
թե ոչ, պարտադիր է, թե կամընտիր,  նա
խորդ որոշումներից օգտվելու հնարա
վորությունը հզոր գործիք է դատավորի
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փաստին, այսինքն՝ դատական հայեցո
ղությամբ մի քանի փաստերից ընտրվում
են նրանք, որոնք կարող են էական նշա
նակություն ունենալ գործով որոշում
կայացնելուն, հայեցողությունը կարող
է վերաբերել նորմին, այսինքն՝ հնարա
վոր մի քանի  քրեաիրավական նորմերից
հայեցողությամբ ընտրվում է   այն նոր
մը, որը ենթակա է կիրառման, ինչպես
նաև դատական հայեցողությունը կարող
է վերաբերել մեկ քրեաիրավական նոր
մի շրջանակներում տարբեր որոշումներ
կայացնելուն: Վերջին դեպքում նորմում
թվարկված են լինում իրավակիրառի
գործողությունների   մի քանի հնարավոր
դրսևորումները, և կոնկրետ նորմի շրջա
նակներում ինչ որոշում կայացնի, որո
շում է իրավակիրառը:
Կարևորելով դատական հայեցո
ղության դերը՝ միաժամանակ կարծում
ենք, որ հատկապես քրեաիրավական
նորմեր կիրառելիս խիստ լայն դատա
կան հայեցողության   նախատեսումն
արդարացված չէ: Որպեսզի հայեցողու
թյունը չվերածվի կամայականության18,
կարծում ենք, որոշակի օրենսդրական
սահմանափակումներ պետք է լինեն, որը
հնարավորություն կտա նաև ապահովելու
օրենքի միատեսակ կիրառումը, ինչն էլ իր
հերթին նախադրյալներ կստեղծի «կան
խատեսելի արդարադատություն» իրա
կանացնելու համար:   Հատկապես լայն
հայեցողությամբ է դատարանն օժտված
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածով
(«Պատիժը պայմանականորեն չկիրա
ռելը») նախատեսված քրեաիրավական
նորմը կիրառելիս, որը դատարանին հնա
րավորություն է տալիս պատիժը պայմա
նականորեն չկիրառելու, եթե հանգում
է հետևության, որ դատապարտյալի
ուղղվելը հնարավոր է առանց պատի
ժը կրելու: Այս ինստիտուտը կիրառելիս
օրենսդրական օբյեկտիվ սահմանափա
կումները վերաբերում են   միայն պատ
ժատեսակին, այսինքն՝ դատարանը կա
րող է  ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդ
վածով նախատեսված նորմը կիրառել

ԴԱՏԱԿԱՆ

ձեռքում, ինչպես ընդհանուր իրավունքի,
այնպես էլ քաղաքացիական իրավունքի
երկրներում: Սակայն, ինչպես փաստում
է ԵԴԽԽ-ն, հարատևող հակասությու
նը տարբեր դատարանների և հատկա
պես Գերագույն ատյանի դատարաննե
րի որոշումների միջև կարող է հանգեց
նել ՄԻԵԿ-ի14 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով
սահմանված արդար դատաքննության
պահանջի խախտման:
Ինչպես արդեն նշվել է, դատարանը
կարող է հայեցողական մոտեցում դրսևո
րել գնահատողական տարր պարունա
կող քրեաիրավական նորմեր կիրառելիս:
Թեև գնահատողական հանցակազմերով
քրեաիրավական նորմերի մեկնաբությու
նը կատարվում է դատական հայեցողու
թյան շրջանակներում, սակայն պետք է
փաստել, որ այդ հայեցողությունը սահ
մանափակված է օրինականության, հիմ
նավորվածության,
արդարացիության
չափանիշներով: Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանն իր դիրքորո
շումներում15 բազմիցս անդրադարձել է
դատական հայեցողությանը: Այդ մո
տեցումներն արտացոլվել են   նաև ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի որոշումներում16:
Մասնավորապես, պատիժը մեղմացնող
հանգամանքներ նախատեսող քրեաի
րավական նորմը կիրառելիս դատարա
նի հայեցողությունը սահմանափակված
է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ Պ. Բայրա
մյանի վերաբերյալ 2007 թվականին կա
յացրած որոշմամբ, որում   դատարանն
իրավական դիրքորոշմամբ հստակեցրել
է, որ  ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 62 հոդվա
ծով չնախատեսված որևէ հանգամանք
որպես մեղմացնող հանգամանք հաշվի
առնելու համար այն պետք է ողջամտո
րեն նվազեցնի անձի կամ նրա կատա
րած արարքի հանրային վտանգավորու
թյունը: Նույն դիրքորոշումը վերահաս
տատվել է նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի
մի շարք այլ որոշումներում17:
Ամփոփելով՝ կարելի է եզրակացնել,
որ քրեակ
 ան իրավունքում դատական
հայեցողությունը կարող է վերաբերել
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Քրեական իրավունք
միայն կալանքի, ազատազրկման և կար
գապահական գումարտակում պահելու
ձևով պատիժ նշանակելիս: Պատահա
կան չէ, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ
հոդվածի միատեսակ կիրառում ապահո
վելու  ակնկալիքով ՀՀ Վճռաբեկ դատա
րանը կայացրել է վեց տասնյակից ավելի
որոշումներ, ինչն իր հերթին վկայում է, որ
օրենքը խիստ անորոշ է:  Նման իրավա
կարգավորման պայմաններում տեսա
կանորեն հնարավոր է (թեև եզակի դեպ
քեր կան նաև իրավակիրառ պրակտիկա
յում), որ անձի նկատմամբ նշանակված
ազատազրկման ձևով   պատժի ժամկե
տը  նույնիսկ գերազանցի փորձաշրջանի
առավելագույն ժամկետը (հինգ տարի),
սակայն դատարանը պատիժը պայմա
նականորեն չկիրառի և նշանակելով
փորձաշրջանի թեկուզև առավելագույն
ժամկետը, հետևություն անի, որ անձը
կարող է ուղղվել առանց պատիժը կրե
լու: Ավելին՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
70-րդ հոդվածում, ի թիվս այլ պատժա
տեսակների, նշված է ազատազրկու
մը, իսկ ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի մեկնաբանությունից պարզ է
դառնում, որ ազատազրկումը, որպես
առանձին պատժատեսակ, նախատես
ված չէ, այլ որպես պատժատեսակներ
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Իշխանություն
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5

Տե՛ս    Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բա
ցատրական բառարան, Երևան, 1976 թ., էջ
811:
Տե՛ս   Isaaks. The limits of Judical Discretion//
Yale L.J. 1922, N 32, O. 339:
Տե՛ս   Конграшов П.Е., О пределах усмотрения правоприменителя в процессе принятия
уголовно-правовых решений, М., 1987,
էջ 27:
Տե՛ս
https://www.e-draft.am/projects/496/
about, վերջին այցելությունը՝ 05.03.2019 թ.:
Ինչպես նշում են տեսաբանները, քրեական
օրենսդրության անկատարությունը ևս պայ
մանավորում է դատական հայեցողության
գոյությունը, ինչն էլ իր հերթին նպաստում
է   ոչ միատեսակ դատական պրակտիկայի
ձևավորմանը:Այս մասին առավել մանր
մամասն տե՛ս   Гитинова М.М., Проблема

նախատեսված են որոշակի ժամկետով
ազատազրկումը   և ցմահ ազատազրկու
մը:    Քանի որ օրենսդիրն օգտագոր
ծել է «ազատազրկում»   ընդհանրական
տերմինն առանց այն կոնկրետացնելու,
ստացվում է, որ չի բացառվում նաև ցմահ
ազատազրկման դեպքում պատիժը պայ
մանականորեն չկիրառելու հնարավորու
թյունը, այսինքն՝ տեսականորեն հնարա
վոր է, որ դատարանը, հաշվի առնելով
հանցավորի անձը, հետևություն անի, որ
նույնիսկ ցմահ ազատազրկման դատա
պարտված անձը կարող է ուղղվել առանց
պատիժը փաստացի կրելու:
Կարծում ենք՝ կարելի է օրենսդրորեն
նախատեսել նաև այլ  օբյեկտիվ չափա
նիշներ, որոնք հնարավորինս կսահմա
նափակեն դատարանի հայեցողական
լիազորությունը պատիժը պայմանա
կանորեն չկիրառելիս, մասնավորապես՝
նպատակահարմար ենք համարում   ՀՀ
քրեակ
 ան օրենսգրքի 70-րդ հոդվածում
նախատեսել դրույթ այն մասին, որ պա
տիժը պայմանականորեն կարող է չկի
րառվել միայն   ոչ մեծ և միջին ծանրու
թյան հանցանքներ կատարած անձանց
նկատմամբ19:  
(Շարունակելի)

6

7

8

судейского усмотрения в уголовном праве
при назначении уголовного наказания,
Вестник ВГУ. Серия: Право, 2016, էջ 224:
Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս
Գ. Դանիելյան, Իրավական որոշակիու
թյան, իրավունքի անալոգիայի (համան
մանության) եվ իրավական ակտի մեկնա
բանության փոխհարաբերության արդի
հիմնախնդիրները, http://ysu.am/files/01G_
Danielyan-1476101269-.pdf, վերջին այցելու
թյունը 05.03.2019 թ.:
Պետք է ընգծել այն հանգամանքը, որ  
սուբյեկտիվ համոզմունքով առաջնորդվելը
համարվում է դատարանի անկախության
անքատելի տարրը:
Արդարամտությունն ըստ հին հռոմեական
իրավունքի նշանակում է   մարդու բնական
և կայուն կամքը յուրաքանչյուրին տրամադ
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րյալ:
Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվա
կանի որոշումը Է. Պետրոսյանի և Վ. Էլոյա
նի վերաբերյալ, 2009 թվականի որոշումը Կ.
Հայրապետյանի վերաբերյալ:
Իսրայելի դատավոր Ահարոն Բարակը
գտնում է, որ դատական հայեցողության
սահմաններում որոշում կայացնելիս ամեն
դեպքում դատարանը հենվում է իր անձնա
կան փորձի   և դատական աշխարհընկալ
ման վրա: Առավել մանրամասն տե՛ս Аарон
Барак, Судейское усмотрение, Перевод с
английского, М., Издательство НОРМА,
1999, էջ 3:
Հարցի նման իրավակարգավորման պայ
մաններում դիտավորյալ հանցագործու
թյունների պարագայում նշանակված ազա
տազրկման ձևով պատժի ժամկետը (առա
վելագունը 5 տարի) չի կարող գերազանցել
փորձաշրջանի ժամկետը, բացի այդ, կբա
ցառվի պատիժը պայմանականորեն չկիրա
ռելու ինստիտուտի կիրառումը ցման ազա
տազրկման դատապարտված անձի նկատ
մամբ:

Իշխանություն
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րել իր իրավունքները http://www.law.edu.ru/
doc/document.asp?docID=1219314, վերջին
այցելությունը 05.03.2019 թ.:
Տե՛ս  Платон, Законы, М., 1999 г., էջ 201:
Տե՛ս  Гоббс Т., Сочинения, том 2, М., էջ 214:
Տե՛ս   նույն տեղում,  էջ 215:
Տե՛ս    Аарон Барак, Судейское усмотрение,
Перевод с английского, М., Издательство
НОРМА, 1999, էջեր 312-313:
Տե՛ս Մ. Գ. Խաչատրյան, Դ. Մ. Խաչատու
րյան, Դատավորի կարգավիճակը Հայաս
տանի Հանրապետությունում (իրավահամե
մատական վերլուծություն), Երևան, 2002 թ.,
էջ 134:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա
տությունների պատպանության մասին Եվ
րոպական կոնվենցիա, ընդունված 1950 թ.,
ՀՀ-ում օժի մեջ է մտել 2002 թ.:
Տե՛ս mutatis mutandis, «Tyrer v. the United
Kingdom» գործով 1978 թվականի վճիռը,
«Seoring v. the United Kingdom» գործով
1989 թվականի վճիռը:
Տե՛ս օրինակ,ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2012
թվականի որոշումը Հ. Դավթյանի վերաբե
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RESUME - РЕЗЮМЕ
THE JUDICIAL DISCRETION IN THE APPLICATION OF
CRIMINAL LEGAL NORMS
Armine Meliksetyan
PhD, Associate Professor at the Chair of Criminal Rights and Criminology, Academy of
Educational Complex of the RA Police, listener of Academy of Justice
The article deals with the problems of judicial discretion in the application of criminal legal norms. Based
on the analysis of current legislation the author concludes the imperfection of Criminal Code, and judicial
discretion is considered as one of the solutions of this problem. Judicial discretion in the application of
criminal legal norms is not absolute as it has some limits. In particular, it is limited by law.
Keywords: criminal legal norm, judicial discretion, law enforcer, sanction, judge, law.
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
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Армине Меликсетян
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Академии Образовательного
комплекса Полиции РА, слушатель Академии юстиции
В статье рассматривается проблема судейского усмотрения при применении уголовно-правовых норм. На основе анализа действующего Законодательства РА мы делаем вывод о несовершенстве уголовного кодекса, и судейское усмотрение рассматриваем как один из путей решения данной
проблемы. Судейское усмотрение при применении уголовно-правовых норм не является абсолютным,
например, оно ограничено законом.
Ключевые слова: уголовно-правовая норма, судейское усмотрение, правоприменитель, санкция,
судья, закон.
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Քրեական իրավունք
Արթուր  ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազ,
Հայ-Ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և
քրեական դատավարության հայցորդ

տաթղթերի օգտագործումը։
Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության
քրեական օրենսգրքի զինվորական և
այլընտրանքային
քաղաքացիական
ծառայությունից խուսափելը 328 հոդվա
ծի ոչ դիսպոզիցիայում, որպես օբյեկտիվ
կողմի պարտադիր գործողություն, ոչ էլ
որպես որակյալ հատկանիշ «փաստաթղ
թերի կեղծմամբ» եզրույթը չի օգտագործ
վում՝ պարզաբանումը թողնելով մեկնա
բանության դաշտում։
Սակայն ՌԴ քրեական օրենսգրքի
զինվորական ծառայության դեմ ուղղված
հանցագործությունների շարքին դաս
վող 339 հոդվածի դիսպոզիցիայի հան
ցակազմի օբյեկտիվ կողմի պարտադիր
հանգամանք է սահմանում, որպես խու
սափելու այլընտրանքային ձև` «փաս
տաթղթերի կեղծմամբ» եզրույթը:
Ռուսական գիտական գրականության
մեջ համընդհանուր մոտեցում գոյություն
ունի, համաձայն որի՝ փաստաթղթերի
կեղծման եզրույթը ենթադրում է փաս
տաթղթերի մեջ ակնհայտ կեղծ տեղեկու
թյունների ներառում, ինչպես նաև իրա
կան բովանդակությունը խեղաթյուրող
ուղղումների իրականացում։
Ըստ էության՝ փաստաթղթերի կեղծ
մամբ զինվորական ծառայության պար
տականությունները կատարելուց խուսա
փելն օբյեկտիվ կողմից դրսևորվում է մի
շարք գործողություններով. զինծառայո
ղը համապատասխան ղեկավարին ներ
կայացնում է կեղծ փաստաթուղթ և այդ
հիմքով ստանում է ժամանակավոր կամ
մշտական ազատություն զինվորական

Իշխանություն

ինվորական ծառայությունից խու
սափելու տարբեր տեսակները նշա
նակալի հասարակական վտանգ են ներ
կայացնում, քանի որ նրանք թուլացնում
են զորամասերի և ստորաբաժանումների
մարտական կարողությունները, կար
գապահությունը և անձնակազմի կազ
մակերպումը, դժվարացնում հրամանա
տարների աշխատանքը ենթակաների
ուսուցման և կրթման, կանոնադրական
կարգի պահպանման գործում և բացա
սաբար անդրադառնում անկայուն, ան
կազմակերպ զինվորական անձնակազմի
վրա: Զինվորական ծառայությունից խու
սափելը հաճախ պարարտ հող է ստեղ
ծում այլ ռազմական կամ այլ ընդհանուր
քրեական հանցագործություններ կատա
րելու համար կամ ուղեկցվում է դրանցով։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327 հոդվա
ծի 2 մասի 2 կետը որպես արարքը ծան
րացնող հանգամանք է դիտարկում նույն
արարքի կատարումը՝ փաստաթղթեր
կեղծելու կամ խաբեությամբ այլ ճանա
պարհով։ Իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
327³ «Այլընտրանքային աշխատան
քային ծառայողի կողմից անդամախեղ
վելու, հիվանդության սիմուլյացիայի կամ
ապօրինի այլ եղանակով այլընտրան
քային աշխատանքային ծառայությունից
խուսափելը» վերնագրով հոդվածի դիս
պոզիցիայում օրենսդիրն օգտագործել
է «կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու»
եզրույթը, որն ավելի լայն հասկացություն
է, քանզի իր մեջ ընդգրկում է ինչպես հան
ցագործի կողմից փաստաթուղթ կեղծելը,
այնպես էլ այլոց կողմից կեղծված փաս
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ծառայության բոլոր կամ որոշ պարտա
կանություններից` տեղեկանքներ, հե
ռագրեր, վկայականներ, հիվանդության
վկայագրեր և այլն, որոնք պարունակում
են գիտակցաբար կեղծ տեղեկություններ:
Փաստաթղթերի կեղծման մի տեսակ
է համարվում նաև զինծառայողի կողմից
այլ զինծառայողի պատկանող բնօրինակ
փաստաթղթի օգտագործումը։
Կեղծիքը, որը կատարվում է զինծա
ռայողի կողմից կամ վերջինիս խնդրան
քով՝ այլ անձի կողմից զինվորական ծա
ռայության պարտականությունների կա
տարումից ազատելու նպատակով կեղծ
ված փաստաթուղթը հրամանատարու
թյանը ներկայացնելու մեջ, տվյալ հան
ցագործության պարտադիր հատկանիշ է
և քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով
լրացուցիչ որակում չի պահանջում։
Նման դիրքորոշում արդարացիորեն
ամրագրված է նաև ՌԴ գերագույն դա
տարանի պլենումի Մոսկվա քաղաքի
03.04.2008 թվականի թիվ 3 «Զինվորա
կան ծառայության զորակոչից և զին
վորական կամ քաղաքացիական ծա
ռայությունից խուսափելու վերաբերյալ
քրեական գործերի դատարանների կող
մից քննության պրակտիկայի մասին»
որոշման 28-րդ կետում, համաձայն որի՝
զինծառայողի կողմից զինվորական ծա
ռայության պարտականությունները կա
տարելուց խուսափելը զինծառայության
պարտականությունների կատարումից
ժամանակավոր կամ մշտապես ազատ
ման իրավունք տվող փաստաթղթերի
կեղծմամբ ամբողջությամբ ընդգրկված  է
ՌԴ քրեական օրենսգրքի 339 հոդվածում
և լրացուցիչ որակում չի պարունակում։
Լրացուցիչ որակավորում չի պահան
ջում նաև զինվորական ծառայությունից
խուսափող զինծառայողի խնդրանքով
փաստաթուղթ կեղծած հանցակցի գոր
ծողությունը։
Համեմատական
վերլուծության
իմաստով հետաքրքրական է ռուսական
իրավաբանական գրականության մեջ
քննարկվող այն դեպքերը, երբ, օրինակ,

զորակոչով զինվորական ծառայություն
իրականացնող զինծառայողը, հրամա
նատարությանը կեղծ փաստաթղթեր
ներկայացնելով ստանում է կարճաժամ
կետ արձակուրդ՝ մեկնելով մտերիմ ազ
գականների բնակավայր, դրանով իսկ
կատարելով քրեական օրենսգրքի 339րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատես
ված արարք, իսկ արձակուրդի ժամկե
տի ավարտից հետո,առանց հիմնավոր
պատճառների, երկու օրից ավելի, բայց
ոչ ավելի քան տաս և տաս օրից ավելի
ուշացմամբ վերադարնում է զորամաս։
Նման դեպքերում անօրինական
արձակուրդից հետո, առանց հիմնա
վոր պատճառների ժամանակին ծառա
յության չներկայանալը չի ընդգրկվում
քրեական օրենսգրքի 339 հոդվածով,
այլ պահանջում է ինքնուրույն որակում
քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածով:
Զինվորական ծառայությունից խու
սափելու կամ խուսափելու փորձի փաս
տի սահմանման անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է նրանով, որ, թեև
անձի կողմից կատարած գործողություն
ներն արտաքնապես նման են 339 հոդվա
ծի կարգավորումներով նախատեսված
խուսափելու ձևերին, ոչ միշտ են վկայում
տվյալ հանցակազմի առկայության մա
սին 1։
Եթե զորակոչով զինվորական ծա
ռայության մեջ գտնվող զինծառայո
ղը հրամանատարության է ներկայաց
նում կեղծ փաստաթուղթ հիվանդության
մասին, նպատակ ունենալով թաքցնել
առանց հիմնավոր պատճառների կար
ճատև
արձակուրդից
ծառայության
երկուսից ավելի, բայց ոչ ավելի տաս
օրից ուշացմամբ ներկայանալու փաս
տը, ապա նրա գործողություններն իրե
նից ներկայացնում են ՌԴ քրեական
օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով
և 327-րդ հոդվածով նախատեսված հան
ցագործությունների
հանրագումարը։
Այս դեպքում զինծառայողի խնդրան
քով փաստաթուղթը կեղծած անձը կա
րող է ենթարկվել քրեակ
 ան պատասխա

Իշխանություն

և խաղաղ պայմաններում (423, 430, 435
հոդվածները)։
Կան պետություններ, օրինակ, Ղա
զախստանը, փաստաթղթեր կեղծելը և
զինվորական ծառայության պարտակա
նությունները կատարելուց խուսափելու
նպատակով դրանց օգտագործումը կազ
մում են հանցագործությունների ամբող
ջություն։
Ղազախստանի քրեակ
 ան օրենսգրքի
443 հոդվածի 1-ին մասին համապատաս
խան՝ «զինվորական ծառայության կրե
լուց խուսափելը կամ հրաժարվելը.
1. Զինծառայողի կողմից զինվորա
կան ծառայության պարտականություն
ները կատարելուց խուսափելը հիվանդու
թյան սիմուլացիայի, կամ սեփական ան
ձին վնաս հասցնելու (անդամահատում)
կամ սեփական առողջությանը այլ վնաս
հասցնելու միջոցով կամ փաստաթղթե
րի կեղծմամբ, ինչպես նաև զինվորական
ծառայություն կրելուց հրաժարվելը», որի
սանկցիան բավականին մեղմ է՝ տուգանք
կամ ուղղիչ աշխատանքներ կամ կալանք
մինչև 5 օր։ Նշվածի վերաբերյալ գրակա
նության մեջ բերվել է հետևյալ օրինակը`
այսպիսով, շարքային Ժ.-ն տևական ժա
մանակ իր և այլ զինծառայողների հա
մար պատրաստում էր կեղծ հեռագրեր
մոտ հարազատների հիվանդության կամ
մահվան վերաբերյալ, որոնց հիման վրա
զինծառայողները ստանում էին կարճա
ժամկետ արձակուրդ՝ մոտ հարազատնե
րին իրենց բնակության վայրում այցելե
լու հնարավորությամբ։ Հինգ հեռագրերը
Ժ.-ն կեղծել է դատարկ ձևաթղթի վրա
պատճենաթղթի միջոցով՝ պատճենելով
փոստի կնիքի դրոշմվածքը։ Այնուհետև
պատրաստել է նույն փոստային բա
ժանմունքի հեռագրերի համար կնիքը և
դրոշմել դրանով 20 դատարկ ձևաթղթեր,
որոնք հետագայում լրացվել են իր կամ
այլ զինծառայողների կողմից։ Ժ.-ի կող
մից կեղծված հեռագրերի հիման վրա եր
կու անգամ 23 օրով արձակուրդ է տրա
մադրվել անձամբ իրեն, երկու անգամ՝
շարքային Լ.-ին և մեկական անգամ 18
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նատվության ՌԴ քրեական օրենսգրքի
327-րդ հոդվածով2։
Բավականին հետաքրքիր և ճիշտ
դիրքորոշում է ներկայացված ՌԴ գերա
գույն դատարանի պլենումի վերը նշված
որոշման 19-րդ կետում, համաձայն որի,
եթե անձին վաղաժամկետ զորացրելու
փաստաթղթերի կեղծումը հայտնաբերվել
է հրամանատարության կողմից, ապա
սույն արարքը ենթակա է որակման որ
պես ՌԴ քրեական օրենսգրքի ուսումնա
սիրվող 339-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նա
խատեսված արարքի հանցափորձ3։
Սույն դրույթների ուսումնասիրու
թյունն առավել հետաքրքիր է դառնում
միջազգային փորձի վերլուծությամբ։
Մասնավորապես՝ Գերմանիայի Դաշ
նային Հանրապետության քրեական
օրենսգիրքը զինվորական ծառայության
զորակոչից խուսափելուց բացի՝ նույնպես
նախատեսում է քրեակ
 ան պատասխա
նատվության պետության պաշտպանու
թյան դեմ ուղղված հանցագործություննե
րի համար, որոնց մեջ ընդգրկված է նաև
զինվորական ծառայության պարտակա
նությունները կատարելուց խուսափելը՝
դրսևորվող միայն 2 ձևով (§109, §109а)՝
1. սեփական անձին վնասելու ճանա
պարհով,
2. խաբեության միջոցով4:
Բուլղարիայի քրեակ
 ան օրենսգրքի
382 հոդվածը սահմանում է պատասխա
նատվություն զինվորական ծառայու
թյան պարտականությունները կատարե
լուց մշտապես խուսափելու համար, որը
պատժվում է ազատազրկմամբ 1-ից 8
տարի ժակետով։5
Միևնույն ժամանակ, սույն տեսակի
հանցագործությունները վերլուծելիս կա
րելի առանձնացնել երկրներ, օրինակ`
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրա
պետության քրեական օրենսդրությունը,
որոնք զինվորական ծառայության դեմ
ուղղված հանցագործությունները դասա
կարգել են ըստ դրանց կատարման ժա
մանակահատվածի՝
պատերազմային
իրավիճակներում (424, 434 հոդվածներ)
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զինծառայողների՝ 10-23 օր տևողու
թյամբ։ Ռազմական դատարանի կողմից
շարքայինը մեղավոր էր ճանաչվել Ղա
զախստանի քրեական օրենսգրքի 177-րդ
և 236-րդ հոդվածներով՝ փաստաթղթերի
կեղծման և փաստաթղթերի կեղծման մի
ջոցով զինվորական ծառայության պար
տականությունների կատարումից խու
սափելու մեջ, դատապարտվել էր 3 տարի
ազատազրկման
/անդամախեղության
կամ այլ միջոցով զինվորական ծառա
յությունից խուսափելը, Ղազախստանի
քրեական օրենսգրքի 236 հոդված6։
Ի տարբերություն ՌԴ և այլ երկրնե
րի քրեական օրենսդրությունների՝ ՀՀ
քրեական օրենսգիրքը բավականին հա
մալրված և համակարգված է սահման
ված կառավարման կարգի դեմ ուղղված
վերը նշված հանցագործություններով,
որոնք տարանջատվում են ոչ միայն
իրենց օբյեկտիվ կողմերով՝ կատարման
եղանակով, բուն գործողություններով,
այլև դրանց կատարման ժամանակա
հատվածով։ Այսպիսով, առանձնանում
են 6 միանման, բայց օբյեկտիվ կողմերով
էապես տարբերվող արարքներ։
Դրանք հետևյալն են` ժամկետային
զինվորական կամ այլընտրանքային
ծառայությունից, վարժական հավաքնե
րից կամ զորահավաքներից խուսափելը
(հոդված 327), այլընտրանքային աշխա
տանքային ծառայողի կողմից ծառայու
թյան վայրն ինքնակամ թողնելը (հոդված
327¹), այլընտրանքային աշխատան
քային ծառայողի կողմից ծառայությու
նից խուսափելը (հոդված 327²), այլընտ
րանքային աշխատանքային ծառայողի
կողմից անդամախեղվելու, հիվանդու
թյան սիմուլացիայի կամ ապօրինի այլ
եղանակով այլընտրանքային աշխա
տանքային ծառայությունից խուսափելը
(հոդված 327³), այլընտրանքային աշխա
տանքային ծառայողի կողմից ծառայու
թյան պարտականությունները կատարե
լուց հրաժարվելը (327.4), ազատազրկան
ձևով պատիժը կրելուց հետո զինվորա
կան կոմիսարիատ ներկայանալուց խու

սափելը (327.5):
Սույն քրեաիրավական նորմերն
ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում
ՀՀ օրենսդրի հստակ և ճիշտ մոտեցումը,
որով լուծվում են այլ երկրներում առկա
«խուսափել» ձևակերպման հետ առնչվող
պրակտիկ որակման խնդիրները։ «Խու
սափել» տերմինը նշված հոդվածներում
փոխարինված է «դադարեցում» և «հրա
ժարվել» եզրույթներով։
Ի տարբերություն ուսումնասիրված
երկրների օրենսդրության՝ ՀՀ օրենսդի
րը «դադարեցում» և «հրաժարվել» եզ
րույթներն օգտագործում է ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 327.4 այլընտրանքային աշ
խատանքային ծառայողի կողմից ծառա
յության պարտականությունները կատա
րելուց հրաժարվելը հոդվածում՝ որպես
դիսպոզիցիայի օբյեկտիվ գործողություն
ներ:
ՀՀ օրենսդրի կողմից օգտագործ
ված «հրաժարվել» տերմինը վերլուծե
լիս հարկ է նկատել, որ սույնով լուծված
է նաև ուսումնասիրվող արարքի սուբյեկ
տիվ կողմի հետ կապված հնարավոր
խնդիրները, քանզի համաձայն մի շարք
բացատրական և իրավաբանական բա
ռարանների՝ «հրաժարվել» բառը նշա
նակում է «հետ կանգնել, չուզենալ՝ չկա
մենալ մի բան»։ Ուստի` սույն առումով
ակնհայտ է սուբյեկտիվ կողմի ուղղակի
դիտավորության առկայության պարտա
դիր պայմանը։
Ընդ որում՝ այսպես կոչված «հետ
կանգնելը» առավել հստակեցված է վեր
լուծվող դիսպոզիցիայում զուգորդման
պայման ներառելով՝ ծառայության կամ
դրա առանձին պարտականությունները
չկատարելը փաստացի դադարեցմամբ
(ընդհատմամբ, ավարտին չհասցնելով)։
Այսպիսով՝ հեղինակի կողմից ՀՀ
քրեական օրենսգրքում օգտագործվող
վերը նշված եզրույթների և բառակապակ
ցությունների վերլուծության արդյունքում
ներկայացված դիտարկումները կարող
են նշանակություն ունենալ ժամկետային
զինվորական կամ այլընտրանքային ծա
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Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ по делам о преступлениях против
военной службы и некоторых должностных
преступлениях, совершаемых военнослужащими. 2005 г. /7 Текст обзора официально
опубликован не был
Зателепин О.К., Ходусов А.А., Уголовная
ответственность за уклонение от прохождения военной службы путем симуляции
болезни // Право в Вооруженных Силах,
2003, № 8, с. 74.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ г. Москвы №3 «О практике рассмотрения
судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения
военной или альтернативной гражданской
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ցագործությունների ճշգրիտ որակման
խնդրում:
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ռայությունից, վարժական հավաքներից
կամ զորահավաքներից խուսափելը (հոդ
ված 327), ինչպես նաև նմանատիպ հան
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RESUME - РЕЗЮМЕ
ON THE ISSUE OF AVOIDING MILITARY SERVICE BY FORGING
DOCUMENTS
Arthur Antonyan
Armenian-Russian University Applicant for
Criminal Law and Criminal Proceedings
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This research paper is devoted to the comprehensive study of the term “falsification of documents, use
of false documents and evasion of service” and other expressions and terms and their meaning which are
not properly represented in Armenian law literature. To this end, foreign legal literature, notably the Russian
Federation legal literature, and Supreme Court plenary explanations have also been analyzed in this article.
As a result, certain judgments and conclusions have been made that may be useful in accurately qualifying
the crime of avoiding military service or other optional military service, training, or mobilization in both
scientific research and investigative practice.
Keywords: falsification, document, evasion, military service, constitutional order, term, disposition,
legislator.
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ПО ОТНОШЕНИЮ ВОПРОСА УКЛОНЕНИЯ ОТ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Артур Антонян
Военный прокурор Ереванского гарнизона, соискатель кафедры уголовного и
уголовно-процессуального права Российско-Армянского университета
Данная научная статья посвящена анализу выражений и терминов, используемых в Уголовном
Кодексе РА, «уклонение от службы», «использование поддельных документов», «подделка
документов», исследованию их смысла и значения, которые достойно не представлены в армянской
юридической литературе. С этой целью в статье проанализирована также иностранная юридическая
литература, в основном, материалы Российской Федерации и определения Пленума Генерального
суда. В результате сделаны некоторые выводы и изложены наши размышления, которые могут
быть полезными как при проведении научных исследований, так и для правильной квалификации в
следственной практике преступления уклонения от прохождения срочной военной или альтернативной
службы, обучений или мобилизации.
Ключевые слова: подделка, документ, уклонение, военная служба, конституционный порядок,
термин, диспозиция, законодатель.
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науки уголовного права ввиду незавершенности и неоднозначности данной уголовно-правовой нормы. Как отмечает ряд
авторов, «законодатель продемонстрировал свою убежденность в приоритетности размера незаконного вознаграждения
перед другими признаками коррупционного поведения, влияющими на его уголовно-правовую оценку»4.
Критике подвергается тот факт, что
российский законодатель не предусмотрел квалифицирующих признаков мелкого взяточничества, таких как установлено в составах получения взятки, дачи
взятки и посредничества во взяточничестве.
Соответственно, при наличии квалифицирующих обстоятельств, нормы,
предусмотренные вышеуказанными статьями, находятся в состоянии конкуренции специальных норм с квалифицированным и привилегированным составом.
В соответствии с общими правилами
конкуренции таких норм, применению
подлежит норма с привилегированным
составом. Так, согласно утвержденному
28.09.2016 года Президиумом Верховного Суда акту «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года №
323-ФЗ-326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и
преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»
статья 291.2 УК РФ (мелкое взяточниче-
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юридической литературе неоднократно предлагалось установить
уголовную ответственность за мелкое
взяточничество1. Как отмечал Б.В. Волженкин: «…дореволюционное право, так
и уголовное законодательство советского периода не придавало размеру взятки
никакого квалифицирующего значения,
полагая, что ущерб правоохраняемому
объекту наносится при получении взятки
независимо от ее размера»2.
Федеральным законом от 3 июля 2016
г. № 324-ФЗ введена в действие статья
291.2 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мелкое взяточничество, то есть за получение взятки,
дачу взятки лично или через посредника
в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке к
проекту № 1079243-6 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации», положенному в основу рассматриваемых изменений и дополнений
в УК, введение привилегированных составов взяточничества и коммерческого
подкупа мотивировано небольшой общественной опасностью таких преступлений и необходимостью «реализации
принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти деяния»3.
Установление уголовной ответственности за мелкое взяточничество подверглось критике со стороны представителей
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ство) содержит специальные нормы по
отношению к нормам статей 290, 291 УК
РФ и не предусматривает такого условия
их применения, как отсутствие квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных частями 2-6 статьи 290
или частями 2-5 статьи 291 УК РФ5.
Таким образом, получение взятки,
дача взятки в размере, не превышающем
десяти тысяч рублей, влекут ответственность по части 1 статьи 291.2 УК РФ независимо от квалифицирующих признаков взяточничества.
Данный подход подвергается критике
в юридической литературе. Так, по мнению А.Н. Попова «необходимо руководствоваться не буквой закона, а его духом,
и ответственность за мелкое взяточничество должна наступать только при отсутствии квалифицирующих признаков
получения и дачи взятки»6. Коллектив
авторов считает, что «…несмотря на заявления о необходимости усиления борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях,
уголовная ответственность целых категорий коррупционеров существенно смягчена»7.
Мы согласны с авторами, подвергшими критике указанные нововведения, и
считаем, что для соблюдения принципа
справедливости и устранения дальнейшего недопонимания в правоприменительной практике, необходимо дополнить
статью 291.2 УК РФ, предусмотрев в ней
квалифицированные признаки, установленные в ст. ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ.
Согласно примечанию к ст. 291.2 УК
РФ лицо, совершившее дачу взятки в
размере, указанном в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело
место вымогательство взятки, либо это
лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело, о даче

взятки.
Таким образом, уголовное законодательство устанавливает возможность
освобождения от уголовной ответственности за мелкое взяточничество лишь для
взяткодателя. В юридической литературе
и правоприменительной практике неоднозначно решается вопрос о привлечении
к уголовной ответственности за посредничество в мелком взяточничестве.
Как указывает ряд авторов, анализ
судебной практики показывает, что примерно четверть преступлений, квалифицируемых по ст. 291.2 УК РФ, совершается через посредника8. Проблема состоит в том, что уголовная ответственность
предусмотрена только за посредничество
во взяточничестве в значительном размере (от 25 тысяч рублей). Как верно отмечает Д.В. Мирошниченко, отсутствие
уголовно-правового запрета на мелкое
коррупционное посредничество может
привести к тому, что посредник доведет
свои действия до систематичности, чувствуя уверенность в безнаказанности9.
Ряд авторов верно указывает на то
обстоятельство, что если уголовная ответственность для субъектов мелкого взяточничества смягчена, то посредничество
в мелком взяточничестве должно оцениваться как пособничество в мелком взяточничестве и наказываться так же, как
само мелкое взяточничество10.
По вопросу о том, может ли быть
привлечено к ответственности по статье
291.2 УК РФ лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки, размер которой не превышает десяти тысяч
рублей, Верховный Суд Российской Федерации указал: «Нет, не может. В соответствии со статьей 291.1 УК РФ, а также
примечанием к статье 290 УК РФ уголовная ответственность установлена только
за посредничество во взяточничестве,
если сумма предмета подкупа или размер
взятки являются значительными (превышают двадцать пять тысяч рублей)»11.
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на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической

1

2

3

4

5

Իշխանություն

что М. после совершения преступления
добровольно сообщил в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о
получении им взятки, активно способствовал расследованию преступления,
вину признал, в содеянном раскаялся,
мировой судья освободил М. от уголовной ответственности и прекратил уголовное преследование и производство
по уголовному делу в отношении него
на основании примечания к ст. 291.2 УК
РФ, но не учел, что действие указанного
примечания распространяется лишь на
лиц, совершивших дачу взятки. Согласно постановлению президиума N 44у-281
лицо, получившее взятку, не может быть
освобождено от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291.2
УК РФ.
Таким образом, следует констатировать, что критические взгляды ученых по
вопросу криминализации мелкого взяточничества имеют вполне обоснованный
характер, и явные недостатки данного
нововведения значительно превышают ее достоинства. В целях соблюдения
принципа справедливости и устранения
дальнейшего недопонимания в правоприменительной практике, необходимо
дополнить статью 291.2 УК РФ «Мелкое
взяточничество», предусмотрев в ней
квалифицированные признаки, установленные в ст. ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ.

ԴԱՏԱԿԱՆ

Возникает справедливый вопрос: почему законодатель проявил дифференцированный подход при криминализации
мелкого взяточничества, не установив
уголовной ответственности за посредничество в мелком взяточничестве, несмотря на высокую распространенность данного явления, тем самым открыв возможность злоупотреблений и совершения все
больших посреднических функций при
ощущении безнаказанности за совершаемые деяния.
Условия освобождения от уголовной
ответственности за мелкое взяточничество аналогичны условиям освобождения
от уголовной ответственности за дачу
взятки. Несмотря на данное обстоятельство, в правоприменительной практике
неоднозначно решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за
мелкое взяточничество.
Так, например, постановлением Президиума Пермского краевого суда от 8
декабря 2017 г. N 44у-281 отменено постановление мирового судьи и уголовное
дело направлено председателю районного суда для решения вопроса о передаче
уголовного дела на новое судебное рассмотрение другому мировому судье.12
Исходя из материалов дела, органами
предварительного расследования М. обвинялся по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в получении взятки лично в размере, не превышающем 10000 руб. Приняв во внимание,
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RESUME - ԱՄՓՈՓՈՒՄ
SOME ISSUES OF RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY FOR
PETTY BRIBERY
Anush Hakobyan
Russian-Armenian University, Institute of Law and Politics,
PhD Student at the Department of Criminal Law and Criminal Procedure Law
In this paper, the author examines the rules that establish the possibility of exemption from criminal
liability for petty bribery under the article 291.2 of the Criminal Code of Russian Federation; conducts a
criminal-legal analysis of the legislative regulation of these promotional rules.
Keywords: incentive norms in fight against bribery; petty bribery; exemption from criminal liability;
Criminal Code of Russian Federation; article 291.2 of RF Criminal Code.

 ԱՆՐ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔՐԵԱԿԱՆ
Մ
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Անուշ Հակոբյան
 այ-Ռուսական համալսարան
Հ
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ
Քրեակ
 ան իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի
ասպիրանտ
Սույն հոդվածում հեղինակի կողմից վերլուծության են ենթարկվում մանր կաշառակերության
համար քրեական պատասխանատվությունից ազատող նորմերը՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 291.2 հոդվածի, իրականացնվում է նշված խրախուսական նորմերի
իրավական կարգավորումների քրեաիրավական վերլուծություն:
Բանալի բառեր - խրախուսական նորմեր կաշառակերության դեմ պայքարում, մանր կաշառակերություն, քրեական պատասխանատվությունից ազատելը, ՌԴ քրեական օրենսգիրք, ՌԴ ՔՕ 291.2
հոդված:

Իշխանություն

Ա. Հակոբյան -  Հայ-Ռուսական համալսարան, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ,
Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ, էլ. փոստ՝
anushhakobyanlawyer@mail.ru
Ներկայացվել է խմբագրություն՝ 24.06.2019, տրվել է գրախոսության՝ 24.06.2019, երաշխավորվել
է Հայ-ռուսական համալսարանի, իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի, Քրեական
իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ս. Ծաղիկյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության՝ 26.09.2019
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Ключевые слова: поощрительные нормы в борьбе со взяточничеством; мелкое взяточничество;
освобождение от уголовной ответственности; Уголовный кодекс РФ; статья 291.2 УК РФ.
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Վարչական դատավարություն
Իննա ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի իրավունքի տեսության և
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
Հայ-ռուսական համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության
ինստիտուտի քաղաքացիակ
 ան իրավունքի և քաղաքացիական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչի օգնական
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1. «ապացույց», «ցուցմունք» և «բա
ցատրություն»
հասկացությունների
առանձնահատկությունները և դրանց
սահմանման հարցերը:
Նախքան բացատրությունը՝ որպես
ապացույց օգտագործելու իրավական
հնարավորությունները դիտարկելը, հարկ
ենք համարում դիտարկել «ապացույց»,
«ցուցմունք» և «բացատրություն» հաս
կացությունների սահմանումները:
Համաձայն Ա. Մ. Սուքիաս
 յանի հայոց
լեզվի բացատրական բառարանի՝ ապա
ցույց նշանակում է փաստ, փաստարկ,
փաստարկություն (որևէ բանի ճշմարտու
թյունը հաստատող)1: Իսկ ըստ հայերենի
օնլայն բառարանի՝ ապացույց նշանա
կում է անհերքելի փաստ՝ փաստարկ, որ
հաստատում է որևէ բանի ճշմարտությու
նը2:
Եթե անդրադառնանք ապացույցի
իրավաբանական բովանդակությանը և
նշանակությանը, ապա աննկատ չենք
կարող թողնել այն, որ դատավարական
իրավունքում լայն կիրառվող այս հաս
կացությունն ունի օրենսդրական բազմա
զան սահմանումներ, բայց դատավարա
կան իրավունքի բոլոր ճյուղերում իմաս
տային առումով ունի մեկ համընդհանուր
նշանակություն:
Այսպես, օրինակ, համաձայն ՀՀ
քաղաքացիական
դատավարության
օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի՝ ապացույց
է այն փաստական տվյալը, որի հետա
զոտման և գնահատման հիման վրա դա

տարանը պարզում է գործին մասնակցող
անձանց պահանջների և առարկություն
ների հիմքում դրված, ինչպես նաև գործի
կամ հարցի լուծման համար նշանակու
թյուն ունեցող այլ փաստերի առկայու
թյունը կամ բացակայությունը3: Համա
ձայն ՌԴ վարչական դատավարության
օրենսգրքի
59-րդհոդվածի՝վարչական
գործով ապացույցներ են համարվում
նշված օրենսգրքով և այլ օրենքներով
սահմանված կարգով ձեռք բերված տե
ղեկություններն այն փաստերի մասին,
որոնք հիմք են հանդիսանում դատարա
նի կողմից այն հանգամանքների առկա
յությունը կամ բացակայությունը հաս
տատելու, որոնցով հիմնավորվում են
գործին մասնակցող անձանց պահանջ
ները և առարկությունները, ինչպես նաև
այն հանգամանքները, որոնք վարչական
գործերի ճիշտ քննության և լուծման հա
մար ունեն նշանակություն4:
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ՀՀ
վարչական դատավարության օրենսգիր
քը չի սահմանում ապացույցի հասկացու
թյունը: Կարծում ենք, որ դատավարական
այդպիսի բարձր նշանակություն ունեցող
եզրույթի հասկացության սահմանումը
անհրաժեշտ է նախատեսել նաև ՀՀ վար
չական դատավարության օրենսգրքով:
ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգիրքը սահմանում է այն բոլոր
ապացույցների տեսակները, որոնք կա
րող են հետազոտվել և գնահատվել վար
չական գործի քննության շրջանակնե
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քարն է, որի հիման վրա կարելի է դատո
ղություններ անել բացատրությունը՝ որ
պես ապացույցի տեսակ դասակարգելու
մասին: Համաձայն Ա. Մ. Սուքիաս
 յանի
հայոց լեզվի բացատրական բառարանի՝
բացատրություն նշանակում է մեկնաբա
նություն, պարզաբանություն, լուսաբա
նություն7: Համապատասխանաբար բա
ցատրությունը ՝ որպես դատավարական
փաստաթուղթ, պետք է կրի որևէ օբյեկ
տի պարզաբանման կամ լուսաբանման
նշանակություն, այն չի կարող ուղղակի
վկայություն (ցուցմունք) լինել, քանի որ ի
տարբերություն վկայության, բացատրու
թյունով հայտնի չի դառնում նոր հանգա
մանք, այլ լուսաբանվում է արդեն հայտ
նի դարձած իրողությունը:
2. Փորձագետի եզրակացությունը և
ցուցմունքը դատավարական իրավուն
քում:
Համաձայն ՀՀ վարչական դատավա
րության օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի՝ ապացույցներ են վկայի ցուցմուն
քը, փորձագետի եզրակացությունը (ցուց
մունքը), գրավոր ապացույցները, իրեղեն
ապացույցները: Ակնհայտ է, որ օրենսդրի
կողմից նման իրավադրույթի սահմանու
մը հիմք է հանդիսանում փորձագետի
եզրակացությունը որպես նաև ցուցմունք
դիտարկելու կամ փորձագետի կողմից
տրված եզրակացության վերաբերյալ
ցուցմունք տալու կամ վերցնելու համար:
Սակայն հարկ ենք համարում ևս մեկ
անգամ ընդգծել, որ փորձագետի եզրա
կացությունը և ցուցմունքը որպես դատա
վարական փաստաթղթեր կրում են այլ
բնույթ, իսկ փորձագետի հարցաքննու
թյունը հետապնդում է փորձագիտական
եզրակացության լուսաբանման նպա
տակ:
Նախքան նշված հարցերով հետազո
տություն և վերլուծություն անելը, հարկ
ենք համարում ներկայացնել «փորձա
գիտական եզրակացություն» հասկա
ցության սահմանումները: Համաձայն
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
փորձագետի եզրակացությունը գործի
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րում: Դրանք են՝ վկայի ցուցմունքը, փոր
ձագետի եզրակացությունը (ցուցմունքը),
գրավոր ապացույցները, իրեղեն ապա
ցույցները: Սակայն հարկ ենք համարում
ուշադրություն դարձնել այն հանգաման
քին, որ օրենսդիրն ապացույցների նման
դասակարգման շրջանակներում երկու
անգամ է օգտագործել ցուցմունք եզ
րույթը, դրանով իսկ սահմանել ցուցմուն
քի երկու տեսակ (վկայի և փորձագետի
ցուցմունք): Օրենսդրի նշված մոտեցմա
նը հարկ ենք համարում անդրադառնալ
«ցուցմունք» եզրույթի սահմանումները
դիտարկելուց և ներկայացնելուց հետո:
Իսկ ի՞նչ է ցուցմունքը և ո՞րն է դրա
դատավարական նշանակությունը: Հա
մաձայն Ա. Մ. Սուքիաս
 յանի հայոց լեզ
վի բացատրական բառարանի՝ ցուց
մունք նշանակում է վկայություն5: Իսկ
մեծ իրավաբանական բառարանի հա
մաձայն՝ ցուցմունք նշանակում է փաս
տական հանգամանքների վերաբերյալ
անձի այն հաղորդումը, որը նա տալիս է
հարցաքննության ժամանակ6: Ակնհայտ
է դառնում, որ   «ցուցմունք» հասկա
ցությունն ընդգրկում է «վկայություն» և
«հարցաքննություն» հասկացություննե
րը և դիտարկվում է որպես այդ եզրույթնե
րի հոմանիշ: ՌԴ վարչական դատավա
րության օրենսգիրքը սահմանել է վկայի  
ցուցմունքի հասկացությունը, մասնավո
րապես վկայի ցուցմունք է համարվում
վկայի իրեն հայտնի հանգամանքների
վերաբերյալ բանավոր ձևով այն հաղոր
դումները դատարանին, որոնք վարչա
կան գործի ճիշտքննության և լուծման
համար ունեն կարևոր նշանակություն
(69-րդ հոդվածի1-ին մաս):Հարկ ենք հա
մարում ընդգծել այն, որ «ցուցմունք տա
լը» իրենից ենթադրում է «որևէ տեղեկու
թյուն վկայության ձևով ներկայացնելը»,
այն դեպքում, երբ բացատրություն տա
լուց անձն ըստ էության «չի ներկայաց
նում որևէ վկայություն», այլ միայն պար
զաբանում է այն, ինչն արդեն հայտնի է:
Իսկ ի՞նչ է բացատրությունը և ո՞րն է
դրա իրավական նշանակությունը: Այս
հարցերի պատասխանը այն անկյունա
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քննության ընթացքում գիտության, տեխ
նիկայի, արվեստի, արհեստի կամ որևէ
այլ բնագավառում հատուկ գիտելիքնե
րի օգտագործում պահանջող հարցերի
բացահայտման և պարզաբանման նպա
տակով ձեռք բերված գրավոր փաստա
թուղթն է, որը տրվում է փորձաքննություն
նշանակելու մասին որոշմամբ առա
ջադրված հարցերին պատասխանելու
միջոցով: Համաձայն իրավաբանական
բառարանների՝ փորձագետի եզրակա
ցություն է համարվում ապացույց հան
դիսացող գրավոր փաստաթուղթը, որով
փորձաքննությամբ նշանակված հար
ցերի վերաբերյալ փորձագետը տալիս
է հիմնավոր պատասխաններ8: ՀՀ վար
չական դատավարության օրենսգիրքը
չի նախատեսում «փորձագիտական եզ
րակացություն» հասկացության սահմա
նումը, սակայն հարկ ենք համարում նշել,
որ օրենսդրական և դոկտրինալ սահմա
նումները թույլ են տալիս պնդելու այն,
որ փորձագիտական եզրակացությունը
դատավարական փաստաթուղթ է, որը
ապացույցի տեսակ է համարվում և, որի
հիմնական նպատակն է դատական գոր
ծում ծառացած խորը մասնագիտական
գիտելիքներ պահանջող հարցերին տալ
հիմնավոր պատասխան:
ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգիրքը սահմանել է լրացուցիչ և
կրկնակի փորձաքննության ինստիտու
տը, որը կարծում ենք, որ կարող է էլ ավե
լի արդյունավետ գործել օրենսդրական
որոշակի փոփոխությունների կատար
ման արդյունքում:
Այսպես, օրինակ, ՀՀ վարչական դա
տավարության 40-րդ հոդվածի 6-րդ մասի
համաձայն՝ փորձագիտական եզրակա
ցության պարզ կամ ամբողջական չլինե
լու դեպքում դատարանը կարող է նշա
նակել լրացուցիչ փորձաքննություն՝ դրա
կատարումը հանձնարարելով միևնույն
կամ մեկ այլ փորձագետի: Նույն հոդվա
ծի 7-րդ մասի համաձայն՝ եթե դատարա
նը կասկածներ ունի փորձագիտական
եզրակացության արժանահավատության
կամ հիմնավորվածության վերաբերյալ,

կամ առկա են հակասություններ մի քանի
փորձագետների եզրակացություններում,
ապա դատարանը միևնույն հարցերի
վերաբերյալ կարող է նշանակել կրկնա
կի փորձաքննություն, որի կատարումը
հանձնարարվում է մեկ այլ փորձագետի:
Կարծում ենք, որ նման կարգավորումնե
րը որոշակի չափով հարթում են փորձա
գետի կողմից հիմնավորված, բավարար
չափով հստակ և լրիվ փորձագիտական
եզրակացություն ստանալու հարցում
առաջացող հնարավոր խնդիրները:
Սակայն հարկ ենք համարում վերլու
ծության ենթարկել ՀՀ վարչական դատա
վարության 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
սահմանված դրույթները, որոնց համա
ձայն՝ դատարանը կարող է որոշում կա
յացնել գրավոր եզրակացություններ կա
յացրած փորձագետին դրա վերաբերյալ
ցուցմունք տալու նպատակով դատարան
հրավիրելու վերաբերյալ, եթե դա անհրա
ժեշտ է գործի առանձին հանգամանքներ
պարզելու համար և նման պայմաններում
փորձագետի ցուցմունք տալու նկատ
մամբ կիրառվում են վկայի ցուցմունք
տալուն վերաբերող կանոնները: Կարծում
ենք, որ գործի առանձին հանգամանքնե
րը պարզելու դեպքում փոփոխվում է նաև
պարզման ենթակա օբյեկտը, քանի որ
«գործի առանձին հանգամանքներ» բա
ռակապակցությունն ինքնին մատնան
շում է ներկայացված փորձագիտական
եզրակացության առարկայից դուրս եկող
հանգամանքները: Նման պայմաններում,
կարծում ենք, որ փորձագետը չպետք է
ցուցմունք տա, այլ պետք է նշանակվի
լրացուցիչ փորձաքննություն, համապա
տասխանաբար գործի առանձին հանգա
մանքների պարզումը ևս մեկ իրավական
հիմք է լրացուցիչ փորձաքննության նշա
նակմանը: Միևնույն ժամանակ հարկ ենք
համարում ընդգծել նաև այն հանգաման
քը, որ ցուցմունքը, ինչպես արդեն պար
զաբանվել էր, հանդիսանում է այս կամ
այն հանգամանքի մասին վկայություն
և փորձագետի կողմից փորձագիտա
կան եզրակացության հիման վրա գործի
առանձին հանգամանքների պարզումը չի
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սի՝ գործին մասնակցող անձինք տալիս
են բանավոր կամ գրավոր բացատրու
թյուններ իրենց հայտնի հանգամանքնե
րի վերաբերյալ, որոնք նշանակություն
ունեն գործի ճիշտ քննության և լուծման
համար: Կարծում ենք, որ Ռուսաստանի
Դաշնության օրենսդրի նման մոտեցումը
վարչական դատավարությունում թույ
լատրելի և օգտագործվող ապացույցների
շրջանակը սահմանելու հարցում ողջու
նելի է, քանի որ բացատրությունը իրա
պես կարող է պարունակել գործի լուծման
համար կարևոր նշանակություն ունեցող
տեղեկություն: Օրինակ, իրավակիրառա
կան պրակտիկան չի կարող կաշկանդ
վել դեպքերով, երբ փորձագետի կողմից
տրված եզրակացությունը և դրա բա
ցատրությունն իրար հակասում են կամ
առաջացնում են անորոշություն: Ապա
այս պարագայում բացատրությունն
ակամայից ստանում է ապացույցի ուժ,
քանի որ վկայում է փորձագետի կողմից
երկակի և հակասական տեղեկատվու
թյան տրամադրելու մասին:
Հարկ ենք համարում նաև վկայակո
չել ՌԴ վարչական դատավարության
օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասը,
որի համաձայն՝ փորձագիտական եզ
րակացության հրապարակումից հետո
փորձագետը կարող է տալ անհրաժեշտ
պարզաբանումներ և պարտավոր է պա
տասխանել գործին մասնակցող անձանց
և դատարանի հարցերին:
Կարծում ենք, որ փորձագիտական
եզրակացության պարզաբանման նպա
տակով հարցուպատասխանի ենթարկ
ված փորձագետի կողմից տրված միակ
դատավարական փաստաթուղթը պետք
է համարվի բացատրությունը, այլ ոչ թե
ցուցմունքը, և, ունենալով ապացուցողա
կան նշանակություն փորձագետի եզրա
կացությունը պետք է հանդիսանա ապա
ցույցի տեսակ:
Սակայն հարկ ենք համարում պա
տասխանել նաև այն պնդմանը, որ ցուց
մունքը կրում է փորձագետին սուտ տեղե
կատվություն տալուց զսպող բնույթ՝ այն
իմաստով, որ փորձագետը նախազգու
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կարող որպես վկայություն որակվել:
Կարծում ենք, որ ցանկացած դեպ
քում փորձագետի կողմից փորձագի
տական եզրակացության վերաբերյալ
հարցաքննությունը պետք է ամրագրվի
դատավարական այլ փաստաթղթի ձևով,
այն է՝ բացատրությունը: ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգիրքը պետք
է սահմանի փորձագետի կողմից բա
ցատրություն տալու իրավունքը:
3. Փորձագետի բացատրությունը որ
պես ապացույց օգտագործելու հիմնա
հարցը:
ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգիրքը, ինչպես արդեն նշվել էր,
սահմանում է ապացույցների տեսակնե
րի նեղ շրջանակ: Մասնավորապես՝ ՀՀ
վարչական դատավարության օրենսգրքի
25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
ապացույցներ են վկայի ցուցմունքը,
փորձագետի եզրակացությունը (ցուց
մունքը), գրավոր ապացույցները, իրեղեն
ապացույցները: Նշված հոդվածի ուժով
բացատրությունն ապացույց չի հանդի
սանում:
Հարկ ենք համարում անդրադառնալ
ռուսական իրավական մտքին: Օրինակ,
Օ. Յա. Մամեդովը գտնում էր, որ բացատ
րությունն ունի ապացուցողական նշա
նակություն9: Նույն տեսակետն էր պաշտ
պանում Վ.Ս. Բալաշկինը, պնդելով, որ
բացատրությունը չի կարող դիտարկվել
որպես «այլ փաստաթուղթ», քանի որ
այն ունի ապացուցողական նշանակու
թյուն և կարող է որոշակի նշանակություն
ունենալ ապացույցների հետազոտման և
գնահատման փուլերում10:
Համաձայն ՌԴ վարչական դատավա
րության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի՝ որպես ապացույց թույլատրվում են
գործին մասնակցող անձանց բացատրու
թյունները, վկայի ցուցմունքը, գրավոր և
իրեղեն ապացույցները, աուդիո և վիդեո
ձայնագրությունները, փորձագետի եզ
րակացությունը: Համաձայն ՌԴ վար
չական դատավարության օրենսգրքի
6-րդ գլխի (ապացույցներ և ապացուցում
վերնագրով) 68-րդ հոդվածի 1-րդ մա
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շացվում է սուտ ցուցմունք տալու համար
քրեական պատասխանատվության մա
սին, իսկ բացատրություն տալու դեպքում
նա չի զգուշացվել ու սուտ բացատրու
թյուն տալու համար քրեակ
 ան պատաս
խանատվության մասին: ՀՀ վարչական
դատավարության 37-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ գործի քննության ժա
մանակ ծագող հատուկ գիտելիքներ
պահանջող հարցերի պարզաբանման
նպատակով դատարանը կարող է կողմի
(կողմերի) միջնորդությամբ կամ իր նա
խաձեռնությամբ փորձաքննություն նշա
նակել, որը կարող է հանձնարարվել կամ
մասնագիտացված
փորձագիտական
հաստատությանը, կամ փորձագետին,
իսկ նույն հոդվածի 6-րդ մասի համա
ձայն՝ դատարանը նախազգուշացնում է
փորձագետին՝ ակնհայտ կեղծ եզրակա
ցություն տալու համար քրեական պա
տասխանատվության մասին և դատա
րանը փորձագետից ստորագրություն
է վերցնում նախազգուշացման մասին,
որը կցվում է դատական նիստի արձա
նագրությանը: Այսպիսով, անկախ այն
հանգամանքից, թե որ կողմի միջնորդու
թյամբ է նշանակվել փորձաքննությունը,
փորձաքննության նշանակման մասին
որոշումը ընդունում է դատարանը և դա
տարանը նախազգուշացնում է փորձա
գետին ակնհայտ կեղծ եզրակացություն
տալու համար, ինչի համար փորձագետը
ստորագրություն է տալիս: Ուստի բա
ցատրություն փորձագիտական եզրակա
ցությանը կից փաստաթուղթ է (անկախ
նրանից այն բանավոր է թե գրավոր),
քանի որ փորձագետից բացատրություն
վերցնելու միակ նպատակը փորձագի
տական եզրակացության բարդ և մաս
նագիտական եզրաբանության պար
զաբանումը կամ լուսաբանումն է: Հա
մապատասխանաբար արդեն իսկ սուտ
եզրակացության համար քրեակ
 ան պա
տասխանատվության մասին նախազգու
շացված փորձագետին լրացուցիչ անգամ
քրեական պատասխանատվության մա

սին նախազգուշացնելու կարիք չի առա
ջանում: Եվ, համապատասխանաբար
փորձագետին կեղծ բացատրություն տա
լուց զսպելու առաջին և հիմնական միջո
ցը՝ ակնհայտ կեղծ եզրակացության հա
մար քրեակ
 ան պատասխանատվության
մասին նախազգուշացումն է, որի համար
փորձագետն արդեն իսկ ստորագրություն
է տալիս:
4. Եզրակացություն և առաջարկու
թյուններ:
Հիմնվելով վերը շարադրված դրույթ
ների, մոտեցումների և վերլուծության
վրա առաջարկում ենք՝ ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 25-րդ հոդ
վածի 2-րդ մասը փոփոխել հետևյալ
կերպ՝
«2. Ապացույցներ են վկայի ցուցմուն
քը, փորձագետի եզրակացությունը և բա
ցատրությունը, գրավոր ապացույցները,
իրեղեն ապացույցները»:
Հիմնվելով վերը շարադրված դրույթ
ների, մոտեցումների և վերլուծության
վրա առաջարկում ենք՝ ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 40-րդ հոդ
վածի 4-րդ և 6-րդ մասերը փոփոխել հետ
ևյալ կերպ՝
«4. Փորձագետը կարող է գրավոր կամ
բանավոր ձևով բացատրություն ներկա
յացնել փորձագիտական եզրակացու
թյան վերաբերյալ կողմերի միջնորդու
թյամբ կամ դատարանի որոշմամբ: Փոր
ձագետը պարտավոր է պատասխանել
փորձագիտական եզրակացության վե
րաբերյալ լրացուցիչ հարցերին»,
«6. Փորձագիտական եզրակացու
թյան և (կամ) բացատրության պարզ կամ
ամբողջական չլինելու դեպքում, ինչպես
նաև գործի առանձին հանգամանքներ
պարզելու նպատակով, դատարանը կա
րող է նշանակել լրացուցիչ փորձաքննու
թյուն՝ դրա կատարումը հանձնարարելով
միևնույն կամ մեկ այլ փորձագետի (մաս
նագիտացված փորձագիտական հաս
տատության)»:
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This scientific article presents doctrinal and legislative definitions of the concepts of evidence, expert
opinion, testimony and explanation. Investigated and analyzed legal norms of the Code of Administrative
Procedure of the RA. The experience of the Russian Federation is presented in the framework of the topic
of this article. There are also certain proposals for amending the Code of Administrative Procedure of the
Republic of Armenia.
Keywords: evidence, expert opinion, testimony, explanation.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РА
Инна Нерсесян
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Российско-Армянского университета, помощник заведующего
кафедрой гражданского права и процесса Института права
и политики Российско-Армянского университета
В данной научной статье представлены доктринальные и законодательные определения понятий
«доказательство», «заключение эксперта», «показание и объяснение эксперта». Исследовано и
проанализировано законодательство об административном судопроизводстве РА в части правовых
установок, касающихся доказательств. Представлен опыт РФ в рамках темы данной статьи.
Представлены также определенные предложения о внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства РА.
Ключевые слова: доказательство, заключение эксперта, показание, объяснение.
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Միջազգային սնանկություն
Նարե ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Հայ-Ռուսական համալսարանի Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
Քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ
Ազատ ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ
դատավորի թեկնածուի հավակնորդ

միջազգային սնանկության հիմնախնդրի
բացահայտման համար:
Այսպես, տարբեր պետությունների
տնտեսությունների միջազգայնացման
պայմաններում լուրջ խոչընդոտներ են
առաջանում միջազգային սնանկության
համատեքստում, ինչը պայմանավոր
ված է պարտապանին սնանկ ճանաչելու
և պարտատերերի պահանջների բավա
րարման հետ կապված հարաբերություն
ների կարգավորման հետ: Պատճառները
մի քանիսն են.
 անվճարունակ պարտապանը և
պարտատերերը կարող են ունե
նալ ազգային տարբեր պատկանե
լիություն, կամ
 պարտապանի գույքը, որի վրա
պարտատերերը կարող են բռնա
գանձում տարածել, կարող է
գտնվել տարբեր պետությունների
տարածքում, կամ
 սնանկության իրավական կարգա
վորման ազգային համակարգերը
կարող են էականորեն տարբերվել
միմյանցից: Այդ տարբերություն
ները կարող են վերաբերել հարցե
րի այնպիսի շրջանակի, ինչպիսիք
են անձին սնանկ ճանաչելու հա
մար անհրաժեշտ հատկանիշնե
րը, որպես սնանկության վարույթի
պարտապան հանդես եկող ան
ձանց շրջանակը, պարտապանի
սնանկության գործով կիրառման
ենթակա ընթացակարգերը, սնան
կության գործը վարելու դատական

Իշխանություն

երկայիս աշխարհաքաղաքական
իրողությունը բնութագրող երևույթը՝
համաշխարհայնացումը
«գլոբալիզա
ցիա», թափանցում է ամենուր, կլանում
է ամեն ինչ, հավակնում է դառնալու ժա
մանակի գլխավոր փիլիսոփայությունն ու
միևնույն ժամանակ՝ ժամանակի գլխա
վոր մարտահրավերը1:
Համաշխարհայնացումն իրենից ներ
կայացնում է ունիվերսալի և պարտի
կուլյարի անհաշտ պայքար, որի ելքն ի
սկզբանե վճռված է հօգուտ ունիվերսալի:
Նման պայմաններում ժամանակակից
մշակույթներն ու սոցիումներն առավել
կամ նվազ հաջողությամբ փորձում են
համազուգակցել ազգերի միջև սահման
ների ու տարբերությունների վերացու
մը նրանցից յուրաքանչյուրի ինքնատի
պության և ներքին ամբողջականության
հետ2: Համաշխարհայնացման պայման
ներում միջազգային հանրության «իմը
և քոնը» գիտակցությունն աստիճանա
բար զիջում է «մերը» գիտակցությանը3:
Դա պայմանավորված է մարդկության
առջև ծառացող բնական և հումանիտար
բնույթի հիմնախնդիրներով, որոնց շար
քին կարող ենք դասել նաև միջազգային
սնանկության հիմնախնդիրը:
Միջազգային սնանկության վերա
բերյալ իրավական կարգավորումների,
դրանց կիրառման պրակտիկայի, միջազ
գային սնանկության իրավահարաբերու
թյունների վերաբերյալ տեսական մոտե
ցումների ուսումնասիրությունը և վերլու
ծությունը կարևոր նշանակություն ունի
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կարգը և սնանկության մի շարք
այլ հարցեր:
Նման պայմաններում առաջ է գալիս
միջազգային (անդրսահմանային) սնան
կության խնդիրը, որը մեկ կամ երկու պե
տության հոգածության առարկա չէ, այլ
յուրաքանչյուր պետության, որպես հա
մաշխարհային տնտեսության մասնակ
ցի առջև ծառացող հիմնախնդիր, որի
լուծումը վեր է յուրաքանչյուր կոնկրետ
պետության կամ ազգի հնարավորու
թյուններից, ուստիև այստեղ անհրաժեշտ
է ջանքերի և հնարավորությունների հա
մախմբում՝ կոնսոլիդացիա, իսկ ամենից
առաջ՝ նման համախմբման անհրաժեշ
տության գիտակցում4: Այս գիտակցումն
իր արտացոլումն է ստացել մի շարք մի
ջազգային-իրավական
փաստաթղթե
րում: Այսպես, ՄԱԿ-ի Կանոնադրության
1-ին հոդվածում սահմանվում է, որ հա
մաշխարհային հանրության միավորման
հիմքում ընկած նպատակներից մեկն էլ
«միջազգային համագործակցումն է մի
ջազգային տնտեսական, սոցիալական,
մշակութային և մարդասիրական բնույթի
խնդիրները հաղթահարելու համար»: Ի
զարգացումն ՄԱԿ-ի կանոնադրության՝
ՄԱԿ-ի թիվ 3281 բանաձևով ընդունված
Պետությունների տնտեսական իրա
վունքների և պարտականությունների
Խարտիայում սահմանվում է. «Միջազ
գային համագործակցությունը համար
վում է բոլոր պետությունների միասնա
կան նպատակն ու ընդհանուր պարտա
կանությունը»5:
Նշենք, որ միջազգային սնանկու
թյան առանձնահատկությունը սնան
կության գործընթացում օտարերկրյա
տարրի առկայությունն է: Ինչպես արդեն
վերոգրյալում հիշատակեցինք, որպես
օտարերկրյա տարր մի դեպքում կարող
է հանդես գալ օտարերկրյա պարտատե
րերի կամ պարտապանի առկայությունը,
մեկ այլ դեպքում պարտապանի նկատ
մամբ պահանջի իրավունքը կարող է ծա
գել օտարերկրյա պետություններում և
այլն6:

Այսպես, միջազգային սնանկության
իրավական հասկացության վերաբերյալ
միասնական մոտեցում գոյություն չունի:
ՄԱԿ-ի միջազգային առևտրային իրա
վունքի հանձնաժողովի (ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ)
կողմից միջազգային սնանկությունը մեկ
նաբանվում է որպես իրավիճակ, երբ
պարտապանի ակտիվները գտնվում
են մեկից ավելի պետությունների տա
րածքում, կամ, երբ սնանկության վա
րույթին մասնակցում են պարտապանի
օտարերկրյա պարտատերերը:
Ռուս հեղինակ Լ.Պ. Անուֆրիևան մի
ջազգային սնանկությունը բնորոշում է
որպես միջազգային մասնավոր իրա
վունքի ինստիտուտ, որը կարգավորում է
այն իրավահարաբերությունները, որոնց
մասնակցում են անվճարունակ պարտա
պանը և վերջինիս օտարերկրյա պար
տատերերը, ինչպես նաև այն իրավահա
րաբերությունները, երբ անվճարունակ
պարտապանի գույքը գտնվում է տարբեր
պետություններում: Լ. Պ. Անուֆրիևան,
տալով նշված երևույթի բնութագիրը, ընդ
գծում է, որ ինչպես միջազգային մասնա
վոր իրավունքի մնացած բոլոր դրսևո
րումներում, այնպես էլ տվյալ պարագա
յում իրավահարաբերությունը պետք է
բնորոշվի տարբեր պետությունների իրա
վական կարգավորումների միջև իրավա
բանական կապի միջոցով7:
Մենք համակարծիք ենք Լ. Պ. Անուֆ
րիևայի տեսակետի հետ առ այն, որ մի
ջազգային սնանկությունը միջազգային
մասնավոր իրավունքի ինստիտուտ է,
քանի որ ի վերջո այն կոչված է կարգա
վորելու գլոբալացվող մասնավոր հարա
բերությունների որոշակի ծավալը՝ օտա
րերկրյա տարրի առկայությամբ ընթա
ցող սնանկության վարույթները:
Անդրսահմանային
սնանկությունը
հենվում է երկու հիմնական սկզբուն
քի վրա՝ համընդհանուր «ունիվերսալ» և
տարածքային «տերիտորիալ»: Ունիվեր
սալ սկզբունքը որդեգրած պետություննե
րի շարքին են դասվում Անգլիան, Ֆրան
սիան, Գերմանիան և այլն, իսկ տարած

Իշխանություն

պարտապանը ունի գույք կամ որտեղ
գտնվում են նրա տարբեր մասնաճյուղե
րը և ձեռնարկությունները, հարուցվում
են տարբեր վարույթներ: Ընդ որում՝ ներ
կայումս նշված սկզբունքը միջազգային
սնանկության առջև դրված խնդիրներն
ավելի դյուրին է լուծում:
Գոյություն ունի նաև երրորդ՝ մոդիֆի
կացված մոտեցում, համաձայն որի՝ պե
տությունը պահանջում է իր ներպետա
կան օրենսդրության ունիվերսալ կիրա
ռում, սակայն փոխարենը չի ճանաչում
մյուս պետությունների օրենսդրության
համանման ունիվերսալ կիրառումը:
Վերոնշյալ սկզբունք-մոտեցումների
տարբերությունը և, ընդհանրապես, մի
ջազգային սնանկության բարդությունն
այն է, որ տարբեր երկրներում կիրառվող
սնանկության իրավական կարգավոր
ման համակարգերը միմյանցից տար
բերվում են յուրաքանչյուր երկրի օրենս
դիրների կողմից հետապնդվող կոնկրետ
նպատակներով: Այդ նպատակները բազ
մաթիվ են, մասնավորապես՝
1. առավելագույնս
բավարարել
պարտատերերի պահանջները,
2. փրկել գործունեությունը շարունա
կելու հնարավորություն ունեցող
անհատ գործարարի կամ իրավա
բանական անձի բիզնեսը,
3. միջոցները արդար բաժանել կող
մերի միջև,
4. վերակազմավորել դեռևս չլուծար
ված ընկերությունը և այլն:
Արդյունքում առաջնային խնդիրը մի
իրավական համակարգի համար լինում
է պարտատերերի պահանջների առա
վելագույնս բավարարումը (Մանֆրեդա
Բալցի մոդելը), մյուսների համար բիզ
նեսի փրկությունը և աշխատատեղերի
պահպանումը (անգլիական մոդելը): Կա
նաև երրորդ մոդել (ամերիկյան, ֆրան
սիական և ռուսական), որին կարելի է
ասել՝ հետևում է նաև ՀՀ-ն: Ըստ այդ մո
դելի՝ առաջնային է համարվում միջոց
ների արդյունավետ բաշխման միջոցով
մակրոէկոնոմիկական գործառույթների

ԴԱՏԱԿԱՆ

քային սկզբունքի կողմնակիցներից է Հո
լանդիան8:
Ունիվերսալ սկզբունքի էությունն այն
է, որ պարտապանի գլխավոր գրասե
նյակի կամ պետական գրանցման վայրի
կամ հիմնական հետաքրքրությունների
կենտրոնի պետությունում հարուցվում է
մեկ միասնական սնանկության վարույթ,
ընդ որում այդ վարույթը ներառում է պար
տապանին պատկանող ամբողջ գույքը,
որտեղ էլ, որ այն գտնվի: Ունիվերսալ
սկզբունքի պարագայում կարող են առա
ջանալ որոշակի հարցեր, մասնավորա
պես, եթե սնանկության վարույթը հարուց
վում է պարտապանի պետական գրանց
ման վայրի պետությունում, ապա պար
տապանի գրանցման վայրում կարող է
ո՛չ ակտիվ լինել, ո՛չ էլ պարտատեր, կամ
եթե հարուցվում է այն պետությունում, որ
տեղ պարտապանը հիմնական գործունե
ություն է ծավալում, ապա խնդիրն այն է,
որ պարտապանը կարող է նույնածավալ
գործունեություն իրականացնել մի քանի
պետությունում և դժվար լինի տարբերել,
թե որն է հիմնական գործունեության վայ
րը և այլն: Այդուհանդերձ, ունիվերսալ
սկզբունքի մոտեցման կողմնակիցները
որպես վերջինիս առավելություններ նշում
են այն, որ տվյալ դեպքում կիրառվում են
վարույթի միասնական կանոններ, պար
տապանի ամբողջ գույքը կենտրոնանում
է մեկ վայրում, բոլոր պարտատերերն
օգտվում են հավասար իրավունքներից:
Ընդ որում՝ գիտատեխնիկական ժամա
նակակից առաջընթացի պայմաններում
բոլոր պարտատերերի համար հնարավոր
է ապահովել սնանկության օտարերկրյա
վարույթին ներգրավվելու համապատաս
խան հնարավորություններ9:
Տարածքային սկզբունքի էությունն
այն է, որ սնանկության օրենսդրության
կիրառման շրջանակը սահմանափակ
վում է այն պետության տարածքով, որի
նկատմամբ տարածվում է այն պետու
թյան իրավասությունը, որը ընդունել է
այդ օրենսդրությունը: Այս պարագայում
յուրաքանչյուր պետությունում, որտեղ
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իրականացումը: Այսինքն, անվճարու
նակության իրավական կարգավորման
այնպիսի մեխանիզմների մշակումը, որը
հնարավորություն է տալիս, չխախտե
լով պարտատերերի շահերը, պահպանել
կազմակերպության գործունեությունը10:
Միջազգային
(անդրսահմանային)
սնանկության վերաբերյալ միջազգային
միասնական իրավական կարգավորումը
ևս բացակայում է, որի հետևանքով հա
մապատասխան պետություններում սո
վորաբար հարուցվում են սնանկության
գործով անկախ (զուգահեռ) վարույթներ
կամ էլ կախված պետությունների քաղա
քական և իրավական մոտեցումների նմա
նությունից փոխադարձության սկզբունքի
հիման վրա պարտքերի կարգավորման
փորձեր են արվում, որոնք այնքան էլ հա
մակարգված բնույթ չունեն11:
Այսպես, ՌԴ-ում «Սնանկության մա
սին» ՀՀ օրենքով սնանկության վարույ
թին մասնակցող ազգային և օտարերկրյա
պարտատերերին տրամադրվում են հա
վասար իրավունքներ՝ սնանկության գոր
ծով օտարերկրյա դատարանների որո
շումները կարող են ճանաչվել ՌԴ-ում
փոխադարձության սկզբունքի հիման
վրա:
Համանման կարգավորում նախա
տեսված է նաև Գերմանիայի օրենսդրու
թյամբ, որը սահմանում է, որ գերմանա
կան դատարանները կարող են ճանաչել
օտարերկրյա դատարանների որոշում
ները Գերմանիայի տարածքում գտնվող
ակտիվների մասով: Օտարերկրյա վա
րույթների ճանաչումը չի բացառում Գեր
մանիայի տարածքում առանձին սնան
կության վարույթի հարուցումը, որը, սա
կայն, սահմանափակված է լինելու Գեր
մանիայում գտնվող ակտիվներով:
Ֆրանսիայի օրենսդրությունը ևս
ֆրանսիաց
 ի պարտատերերի համար նա
խատեսում է հնարավորություն ցանկա
ցած պարտապանի նկատմամբ սկսելու
սնանկության վարույթ, եթե պետության
տարածքում կան ակտիվներ: Անգլիայի
և ԱՄՆ-ի օրենսդրությունները թույլ են

տալիս հարուցել սնանկության վարույթ
օտարերկրյա կազմակերպությունների
նկատմամբ:
Միջազգային սնանկության իրավա
կան կարգավորման վերաբերյալ տար
բեր պետություններում մոտեցումների
նման տարբերությունը չի նպաստում
խնդրի արդյունավետ լուծմանը, գործերի
քննության ժամկետը ձգձգվում է, պար
տապանին պատկանող և այլ պետությու
նում գտնվող ակտիվները վտանգի են են
թարկվում «օտարվում է երրորդ անձանց
կամ այլ կերպ նվազում է պարտատերե
րի պահանջների ամբողջական բավա
րարում ստանալու հնարավորությունը»,
տուժում են օտարերկրյա պարտատերե
րի շահերը և համաշխարհային տնտեսու
թյունը ընդհանրապես:
Սնանկության վերաբերյալ միջազ
գային կարգավորման առաջին փորձերը
կատարվել են երկկողմանի համաձայ
նագրերի մակարդակով, որոնք բազմա
թիվ են, հատկապես տնտեսական սերտ
կապեր ունեցող պետությունների միջև:
Օրինակ՝ Ֆրանսիան մի շարք պետու
թյունների հետ ունի նմանատիպ համա
ձայնագրեր «Շվեցարիա 1869 թ., Բելգիա
1889 թ., Իտալիս 1930 թ., Մոնակո 1950
թ., Ասվտրիա 1979 թ. և այլն»12: Նշված
համաձայնագրերով պայմանավորվող
կողմերը եկել են համաձայնության դա
տարանների որոշումների փոխադարձ
ճանաչման, պարտապանի գործունեու
թյան հիմնական վայրի և օտարերկրյա
կառավարչի իրավասության ճանաչման
և այլ հարցերի վերաբերյալ:
Բազմիցս փորձեր են կատարվել ավե
լի լայն շրջանակի պետությունների միջև
համաձայնության գալու, այն է՝ ունիվեր
սալ միջազգային կոնվենցիաներ մշակե
լու ուղղությամբ, սակայն, որպես կանոն,
մեկ միասնական վարույթ հարուցելու
հարցում առաջ էին գալիս տարաձայնու
թյուններ, և աստիճանաբար ձևավորվում
էր համատեղ «զուգահեռ» ներպետական
վարույթների հարուցման սկզբունքը:
Միջազգային
իրավական
փաս

Իշխանություն

վարման մարմնի գտնվելու վայրն է: Հիմ
նական վարույթի ճանաչումը չի բացա
ռում ԵՄ տարածքում երկրորդային վա
րույթների հարուցման հնարավորությու
նը «որտեղ պարտապանն ունի իր կա
ռուցվածքային ստորաբաժանումը կամ
ծավալում է որոշակի գործունեություն»:
Երկրորդային վարույթը սահմանափակ
վում է տվյալ պետության տարածքում
գտնվող ակտիվներով: Այն կարող է հա
րուցվել նաև մինչև հիմնական վարույթի
հարուցումը, եթե տվյալ պետությունում
վրա են հասել սնանկության վարույթ
հարուցելու համապատասխան հատկա
նիշները: Այդուհանդերձ, պետք է նշել,
որ հիմնական վարույթ հարուցելուց հե
տո սնանկության գործով կառավարիչը
իրավունք ունի պահանջել դադարեցնել
երկրորդային վարույթը, եթե դա կնպաս
տի ակտիվների ավելացմանը կամ էլ
հաշտություն կնքելուն: Երկրորդային
վարույթները կախման մեջ դնելով հիմ
նական վարույթից՝ Կոնվենցիան ապա
հովում է դրանց միջև ներդաշնակությու
նը: Երկրորդային վարույթների դեպքում
կիրառվում է վարույթ հարուցած պետու
թյան օրենսդրությունը, և տվյալ վարույթի
շրջանակում պարտապանի գույքի կազ
մի մեջ չի ներառվում արտասահմանում
գտնվող պարտապանին պատկանող
գույքը: Ընդ որում՝ Կոնվենցիայի հա
մաձայն՝ երկրորդային վարույթին մաս
նակցում են այն պարտատերերը, որոնց
պահանջները ճանաչվել են հիմնական
վարույթի շրջանակում, և նրանց պա
հանջները հերթագրվում են երկրորդային
վարույթի պետության ներպետական
օրենսդրության հիմքով: Կարևոր է ընդ
գծել, որ Կոնվենցիայի համաձայն՝ սնան
կության բոլոր վարույթները հարուցվում
են որպես լուծարային, այսինքն՝ վարույ
թի ընթացքում հետապնդվում է պարտա
պանի գույքի իրացման հաշվին պար
տատերերի պահանջների բավարար
ման նպատակ, և հետագայում, կախված
հանգամանքներից, լուծարային վարույ
թը կարող է վերափոխվել ֆինանսական

ԴԱՏԱԿԱՆ

տաթղթերի շարքում ուշագրավ են
հետևյալ ակտերը՝ «Միջազգային սնան
կության մասին» 1960 թ. եվրոպական
կոնվենցիա «ըստ էության նախատե
սում էր մեկ միասնական վարույթի սկզ.
բունքը», «Սնանկության միջազգային
որոշակի ոլորտների մասին» 1990 թ. եվ
րոպական կոնվենցիա «ըստ էության
նախատեսում էր կառավարչի իրավա
սության փոխադարձ ճանաչում, հատ
կապես գույքի հավաքագրման գործըն
թացում, համատեղ վարույթների հա
րուցման հնարավորություն, ընդ որում՝
հիմնական վարույթը հարուցվում էր
պարտապանի գործունեության հիմնա
կան վարույթի պետությունում «այդպի
սին հանդիսանում է ընկերության կա
ռավարման մարմնի գտնվելու վայրը»»,
«Միջազգային սնանկության մասին»
1995 թ. եվրոպական միության կոնվեն
ցիան, «Միջազգային սնանկության վե
րաբերյալ» 1997 թ. ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի տի
պային օրենք, ինչպես նաև՝ միջազգային
սնանկության կարգավորման մոդելներն
ԱՊՀ երկրների շրջանակում13:
Նկատի ունենալով, որ վերոնշյալ
կոնվենցիաներից ԵՄ անդամների կող
մից առավել շատ վավերացում ստացել
է «Միջազգային սնանկության մասին»
1995 թ. Եվրոպական միության կոնվեն
ցիան, որը առավելապես համատեղում է
միասնական և երկրորդային վարույթնե
րի մեթոդները՝ ապահովելով վերջիննե
րիս միջև փոխազդեցության համակար
գը միջազգային սնանկության դեպքում,
առաջնահերթ կդիտարկենք հենց այդ
կոնվենցիան «այսուհետ նաև՝ Կոնվեն
ցիա»:
Այսպես, Կոնվենցիայի համաձայն՝
Եվրոպական միության տարածքում հա
րուցված հիմնական վարույթը ինքնաշ
խատ  (ավտոմատորեն) ճանաչվում է Եվ
րոպական միության մյուս բոլոր անդամ
պետությունների տարածքում: Հիմնա
կան վարույթը հարուցվում է պարտապա
նի հիմնական գործունեության վայրում,
որը պարտապան ընկերության կառա
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առողջացման ծրագրի շրջանակներում
գործող վարույթի կամ կարող է կնքվել
հաշտության համաձայնություն: Նման
կարգավորմամբ Կոնվենցիայի հեղի
նակները նպատակ են ունեցել բացա
ռել պարտապանի կամ պարտատերե
րի շահերին առաջնություն տվող երկու
տարբեր իրավական կարգավորումների
միջև մրցակցությունը: Ինչպես նշել ենք
վերոգրյալում, քննարկվող Կոնվենցիան
ԵՄ անդամների կողմից ամենից շատ
վավերացում ստացած կոնվենցիան է՝
հիշատակված մյուս կոնվենցիաների
համեմատ, այնուամենայնիվ, այն ներ
կայումս ուժի մեջ չի մտել, քանի որ ԵՄ
անդամներից Անգլիան չի վավերացրել
այն «հարկավոր է ԵՄ բոլոր անդամ-պե
տությունների կողմից վավերացում»: Հա
վելենք, որ Կոնվենցիան վերաբերվում
է միայն ԵՄ շրջանակում սնանկության
հարցերի շուրջ համագործակցությանը և
չի տարածվում ԵՄ անդամ, երրորդ պե
տությունների հետ հարաբերությունների
վրա:
Միջազգային սնանկության մասին
ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի տիպային օրենքը նա
խատեսել է սնանկության գործով համա
գործակցության արդյունավետ ռեժիմ՝
օտարերկրյա որոշումների ճանաչում,
ազգային դատարաններում հարուցված
սնանկության համապատասխան վա
րույթներին օտարերկրյա անձանց ներ
կայացված լինելու հնարավորություն և
այլն: Ենթադրվում է, որ նման ռեժիմը հա
մատեղելի կլինի բոլոր իրավական հա
մակարգերի հետ14: Բայցևայնպես, պետք
է նշել, որ տիպային օրենքը կարգավոր
ման բավականին նեղ շրջանակ ունի, քա
նի որ դիտարկում է միայն այն դեպքերը,
երբ պարտատերերի մեծ մասը գտնվում
են մեկ պետության տարածքում, իսկ ակ
տիվները տեղաբաշխված են մեկից ավե
լի պետություններում: Մի քանի պետու
թյուններում պարտատերերի և ակտիվ
ների հավասարաչափ տեղաբաշխման
պայմաններում տիպային օրենքը կա
տարում է միայն տեղեկատվության փո

խանակման գործառույթ դատարանների
և իրավասու մարմինների միջև, ինչպես
նաև ապահովում է տեղեկատվության
տրամադրումը օտարերկրյա պարտա
տերերին: ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի տիպային
օրենքն ուժի մեջ չի մտել, քանի որ ոչ մի
պետություն այն չի ներառել իր ազգային
օրենսդրության մեջ, չնայած նրան, որ
մի շարք պետություններ «ընդհանուր
իրավունքի համակարգի երկրները» դի
տարկում են նման հնարավորությունը:
Հավելենք, որ ներկայումս գոյություն ու
նի Օրենսդիր մարմինների համար սնան
կության մասին օրենսդրության հարցերի
վերաբերյալ ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի թվով 3
ուղեցույց՝ 2004 թ., 2010 թ., 2013 թ., որոն
ցից առաջինում «բաղկացած է առաջին
և երկրորդ մասերից» բացահայտվում են
առանցքային նպատակները, մշակվում
են սնանկության մասին օրենսդրության
արդյունավետ և իրատեսական մեխա
նիզմները, ինչպես նաև սահմանվում են
վերջիններիս ապահովմանն ուղղված
հիմնական կարգավորումները: Երկրորդը
«երրորդ մաս» նվիրված է սնանկության
դեպքում ձեռնարկատիրական խմբերի
ռեժիմին: Ընդ որում, ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի
մեկնաբանմամբ «ձեռնարկատիրական
խումբ» եզրույթը մեկ իրավաբանական
անձ ստեղծելու համար միավորված եր
կու կամ ավելի տարբեր տնտեսական
կազմակերպություններն են «խմբի ան
դամներ», որոնց միջև կապերը կրում են
վերահսկողական «ուղղակի կամ միջ
նորդավորված» կամ սեփականության
բնույթ: Եվ վերջապես երրորդ հրատա
րակությունը «չորրորդ մաս» վերաբերում
է սնանկությանը նախորդող ժամանակա
հատվածում ընկերությունների տնօրեն
ների պարտականություններին15:
Ներկայումս որոշակի աշխատանք
ներ են ընթանում նաև ԱՊՀ երկրների
համար սնանկության մասին տիպային
օրենքի մշակման ուղղությամբ: Ռուս
հայտնի իրավաբան Վ. Ֆ. Պոպոն
դոպուլոն, նկատի ունենալով ԽՍՀՄ
նախկին անդամ պետությունների միջև
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միջազգային սնանկության հարաբերու
թյուններն իրավական կարգավորման
ենթարկելիս ո՞ր պետության իրավուն
քով, կամ հնարավոր ի՞նչ այլ աղբյուրնե
րի շրջանակում պետք է կարգավորվեն:
Սա շատ բարդ խնդիր է, որը կանգնած
է միջազգային մասնավոր հարաբերու
թյունների իրավական կարգավորման
ճանապարհին, և որի լուծմանը պետք է
ուղղվեն իրավագիտական ջանքերը:
Կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ
ներկայումս ընթացող համաշխարհայ
նացման պայմաններում ակնհայտ է, որ
այն պահանջներ է ներկայացնում պե
տությունների հասարակական-պետա
կան կյանքի բոլոր բնագավառներին,
որոնք իրենց զարգացումներում պետք
է ելնեն հենց այս երևույթի գիտակցման
դիրքերից, և հարկ եղած դեպքում իրենց
ազգային շահը ստորադասեն միջազ
գային համաձայնությամբ ձեռք բերած
իրավական կարգավորումներին:
Սույն աշխատանքում կատարած
ուսումնասիրությունների
արդյունքում
կարծում ենք, որ պետությունների կող
մից համընդհանուր ճանաչում կարող
են ստանալ իրավական կարգավորման
այնպիսի մեխանիզմները, որոնք խստա
գույնս կհաշվառեն և կզուգակցեն ունի
վերսալ և տերիտորիալ իրավական կար
գավորման պահանջները: Նման մոտե
ցումը, ըստ էության, ընկած է նաև «Մի
ջազգային սնանկության մասին» 1995
թ. Եվրոպական միության կոնվենցիայի
հիմքում:
Բացի այդ, կարծում ենք՝ միջազգային
սնանկության վերաբերյալ պետություն
ների կողմից միասնական համաձայ
նության գալու համար անհրաժեշտ նա
խադրյալներ կարող են հանդիսանալ
նաև պետությունների օրենսդրություննե
րը հնարավորինս նույնանման կարգավո
րումներով նախատեսելը: Մասնավորա
պես, կարելի է եզրագծել որոշակի հար
ցերի շրջանակ, որոնց շուրջ միասնական
կարգավորման արդյունքում հնարավոր
կլինի ստեղծել համագործակցության և
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սերտ տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային կապերը, ներպետական
օրենսդրությունների
համակարգերի
բավականաչափ համատեղելի լինե
լու հանգամանքը, տիպային օրենքների
մշակման փորձը «օրինակ՝ ԱՊՀ քաղա
քացիակ
 ան օրենսգիրքը», գտնում է, որ
խելամիտ կլիներ ԱՊՀ շրջանակներում
միջազգային սնանկության կարգավոր
ման մոդելը մշակելիս օգտագործել մեկ
միասնական վարույթի մեթոդը16:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ
միջազգային սնանկության իրավահա
րաբերությունների միջազգային իրավա
կարգավորման երկարաժամկետ փոր
ձերը դեռ արդյունքի չեն հասել, քանի որ
նրանցից ոչ մեկը մինչ այժմ ուժի մեջ չի
մտել:
Մասնագիտական
գրականության
մեջ ճիշտ դիտարկում կա առ այն, որ մի
ջազգային սնանկության շրջանակում,
ավելի շատ քան միջազգային մասնա
վոր իրավունքի այլ ոլորտներում, առկա
է պետությունների կողմից իրենց հան
րային շահերի պաշտպանության ձգտու
մը17: Արդյունքում, մի պետության համար
առաջնային խնդիր է առավելագույնս
բավարարել պարտատերերի պահանջ
ները, մյուսների համար՝ պարտապանի
վճարունակության
վերականգնումը18:
Կարծում ենք, որ նշվածի հիմքով է, որ
ներկայումս չկա միջազգային սնանկու
թյան վերաբերյալ ուժի մեջ մտած ունի
վերսալ միջազգային գոնե մեկ պայմա
նագիր, որը վավերացված կլիներ բավա
րար չափի պետությունների կողմից:
Արդյունքում, ստեղծվում է մի իրա
վիճակ, երբ միջազգային սնանկության
առնչությամբ պետությունները կանգնում
են որոշակի խնդիրների առջև, իսկ ար
դեն իսկ մշակված և գոյություն ունեցող
միջազգային իրավական ակտերն ի զո
րու չեն համակարգային լուծում տալ այդ
խնդիրներին: Նման պայմաններում կար
ծում ենք՝ պետք է դարձյալ անդրադարձ
կատարել ներկայումս ընթացող համաշ
խարհայնացման էությանը և որոշել, թե
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զարգացման հեռանկարներ պարունա
կող ունիվերսալ միջազգային փաստա
թուղթ՝ առավելագույնս ապահովելով
սնանկության վարույթի փուլերի հաջոր
դականությունը՝ վարույթի հարուցման
պահից մինչև պարտապանին պարտա
վորությունների կատարումից ազատելով
վարույթի ավարտը: Որպես առանցքային
տարրեր կարող են լինել հետևյալները.
 սնանկության վարույթի հարուց
ման համար ստանդարտ պա
հանջների սահմանումը,
 անվճարունակության հատկանիշ
ների միասնական չափանիշները,
 ցանկացած գործողության վրա
մորատորիում տարածելու հնա
րավորությունը, այդ թվում՝ ապա
հովված պարտատերերի կողմից
պարտապանի գույքի կազմում
ներառված ակտիվների մասով,
եթե ապահովված պարտատերը
չի ծանուցում դատարանին ապա
հովված իրավունքի առարկայի
նկատմամբ մորատորիում չտա
րածելու մասին,
 վարույթի հարուցումից հետո ֆի
նանսավորում ստանալու հնարա
վորությունը,
 բոլոր, այդ թվում նաև՝ օտարերկրյա
պարտատերերի մասնակցության
ապահովումը,
 արագացված առողջացման վա
րույթի հնարավորությունը,
 պահանջների ներկայացման և
ստուգման պարզ գործընթացը,
 անհաջող վերակազմակերպման
դեպքում
վերակազմակերպման
վարույթը լուծարման վարույթի վե
րափոխելու հնարավորությունը,
 պարտապանի կողմից պարտավո
րությունների կատարումից ազա
տելու և սնանկության վարույթն
ավարտելու վերաբերյալ հստակ
կարգավորումների նախատեսու
մը,
 սնանկության գործով կառավարչի
լիազորությունների սահմանումը և

օտարերկրյա պետության կողմից
նրա իրավասության ճանաչումը և
այլն:
Սույն աշխատանքում կատարված
ուսումնասիրությունների և վերլուծու
թյունների հիման վրա այժմ անդրադառ
նանք ՀՀ-ում գործող միջազգային սնան
կության մասին իրավական կարգավո
րումներին, զարգացման միտումներին և
դրանց վերաբերյալ մեր առաջարկներին:
Ընդ որում՝ նշված հարցի վերաբերյալ
հայրենական մասնագիտական գրակա
նությունը բացակայում է:
Այսպես, «Սնանկության մասին»
օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի հա
մաձայն՝ օտարերկրյա պետությունների
դատարանների
անվճարունակության
(սնանկության) գործերով վճիռները
(որոշումները) Հայաստանի Հանրա
պետությունում ճանաչվում են Հայաս
տանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին համապատասխան,
իսկ դրանց բացակայության դեպքում`
փոխադարձության սկզբունքով: Նույն
օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համա
ձայն՝ եթե պարտապանը սեփականու
թյան իրավունքով գույք ունի այլ երկրնե
րում, ապա կառավարիչը Հայաստանի
Հանրապետության միջազգային պայմա
նագրերով նախատեսված դեպքերում,
Հայաստանի Հանրապետության համա
պատասխան դատարանի որոշման հա
մաձայն, Հայաստանի Հանրապետու
թյան արդարադատության նախարա
րության միջոցով դիմում է այդ երկրների
դատարաններին` նշված գույքն արգե
լադրելու մասին հանձնարարությամբ:
Այլ երկրներում պարտապանին պատ
կանող գույքի արգելադրումը կարող է
իրականացվել միայն տվյալ երկրների
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Վերոնշյալ
իրավական
նորմերի
վերլուծությունից հետևում է, որ ՀՀում ևս գործում է ՌԴ-ի և Գերմանիայի
որդեգրած մոտեցումները օտարերկրյա
դատարանների որոշումների ճանաչման
և փոխադարձության սկզբունքի վերաբե
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պությունների միջազգային սնանկության
իրավական կարգավորումների և մեխա
նիզմների բացակայության պայմաննե
րում կարող են լուրջ խնդիրներ ի հայտ
գալ, ընդհուպ մինչև կարող են վտանգվել
ֆինանսական հաստատությունների հետ
գործընկերային հարաբերությունները:
Այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք
օրենսդրական մակարդակով լուծում տալ
այս հարցին՝ որպես ելակետ ընդունելով
միջազգային սնանկության ինստիտուտի
կայացման և զարգացման վերաբերյալ
ներքոգրյալ մոտեցումները:
Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ստեղծ
ված պայմաններում ի՞նչ մեխանիզմնե
րով և ընթացակարգերով կարելի է հա
մակարգային լուծում տալ բարձրացված
հարցերին:
Այսպես, վերլուծելով մի շարք միջազ
գային իրավական փաստաթղթերում
ամրագրված մոտեցումները և կարգա
վորումները, ինչպես նաև հաշվի առնելով
դրանց կիրառման արդյունավետությու
նը` գտնում ենք, որ միջազգային սնան
կության կարգավորումների վերաբերյալ
գործընթացը ՀՀ-ում նպատակահար
մար կլինի սկսել երկկողմանի համա
ձայնագրերի կնքումից, հատկապես այն
պետությունների հետ, որոնց հետ առկա
են տնտեսական սերտ կապեր, օրինակ,
ՌԴ կամ ԵԱՏՄ անդամ այլ պետության:
ԱՊՀ անդամ երկրների միջև արդեն իսկ
գոյություն ունեն միջպետական համա
ձայնագրերի կնքման մի շարք օրինակ
ներ ««Քաղաքացիական, ընտանեկան և
քրեակ
 ան գործերով իրավական օգնու
թյան և իրավական հարաբերություննե
րի մասին» Մինսկի 1993 թ. կոնվենցիան,
«Համապատասխան
պետությունների
և այլ երկրների քաղաքացիների միջև
ներդրումային վեճերը կարգավորելու
մասին» Վաշինգտոնյան կոնվենցիան և
այլն», հետևապես գտնում ենք, որ համա
տեղ փորձի առկայության հաշվառմամբ
նոր միջպետական նախագծերը կարող
են բարեհաջող ավարտ ունենալ:
Ընդ որում՝ նշված երկկողմանի հա
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րյալ: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ օրենսդրու
թյամբ նախատեսվում է հնարավորու
թյուն միջազգային պայմանագրերի հի
ման վրա դատական կարգով հանձնա
րարելու արգելանք դնել այլ երկրներում
գտնվող պարտապանի գույքի վրա, որը,
սակայն, պետք է իրականացվի տվյալ
երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված
կարգով:
Պետք է փաստենք, որ չնայած վկա
յակոչված իրավական նորմերում խոսք
է գնում միջազգային պայմանագրերի
մասին, սակայն այդ կարգավորումները
դեռևս հռչակագրային բնույթ են կրում,
քանի որ ՀՀ կողմից նման պայմանագրեր
մինչ օրս չեն կնքվել:
Միջազգային սնանկության վերաբե
րյալ ՀՀ իրավական կարգավորումները,
թերևս, այսքանն են: «Բանկերի, վար
կային կազմակերպությունների, ներդրու
մային ընկերությունների, ներդրումային
ֆոնդի կառավարիչների և ապահո
վագրական ընկերությունների սնանկու
թյան մասին» ՀՀ օրենքում համապա
տասխան կարգավորումներն ընդհանրա
պես բացակայում են, ինչը, կարծում ենք,
պարզապես անընդունելի է: Այսպես, մի
ջազգային շուկաներին ՀՀ մասնակցու
թյունը դրսևորվում է նաև ֆինանսական
կազմակերպությունների կողմից, որոնց
ինտեգրման հիմնական ուղիներն են ֆի
նանսական ենթակառուցվածքները, կա
պիտալի շուկան և առանձին ֆինանսա
կան հաստատությունների հետ գործըն
կերային հարաբերությունները, որոնց
շարքում հատկապես կարևորում ենք
վերջին բաղադրիչը: Գործընկերային հա
րաբերությունների տեսանկյունից նշված
կապն ապահովվում է միջազգային ֆի
նանսական հաստատությունների հետ
համագործակցությամբ`
ներգրավված
վարկերի, առևտրի ֆինանսավորման գոր
ծիքների և տարբեր վարկային ծրագրերի
միջոցով: Ինտեգրման նշված ուղին մեծ
դեր է խաղում Հայաստանի բանկային
համակարգի զարգացման գործում և,
բնական է, որ ֆինանսական կազմակեր
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մաձայնագրերը մշակելու փուլում ան
հրաժեշտ է կա՛մ դրանցում արտացոլել
ունիվերսալ միջազգային փաստաթուղթ
մշակելու համար անհրաժեշտ սույն աշ
խատանքում վերը նշված միասնական
առանցքային տարրերը, կա՛մ էլ այդ
փաստաթղթերը մշակելիս ելնել այն գի
տակցումից, որ ներկայումս ընթացող
համաշխարհայնացման պայմաններում
ի վերջո ի հայտ է գալու միջազգային
սնանկության վերաբերյալ միջազգային
այնպիսի փաստաթուղթ, որն ընդունելի է
լինելու բավարար չափով պետություննե
րի կողմից, և նման փաստաթղթին անդա
մակցելը ավելի դյուրին կդառնա այն պա
րագայում, երբ այլ պետությունների հետ
արդեն իսկ ձևավորված միջազգային
սնանկության
հարաբերությունները
«երկկողմանի» բովանդակեն վերոնշյալ
ենթադրյալ ունիվերսալ փաստաթղթում
ամրագրված մոտեցումները:
Կարծում ենք՝ չպետք է սահմանա
փակվել միայն երկկողմանի պայմա
նագրերով և, համընթաց քայլելով ներկա
յումս տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքա
կան իրողությունների հետ, միջազգային
սնանկության ինստիտուտի մասով ներ
պետական օրենսդրությունը պետք է
զարգացնել միջազգային հեղինակավոր
փաստաթղթեր
 ում ամրագրված մոտե
ցումները որդեգրելով և դրանք իմպլեմեն
տացնելով: Ընդ որում՝ այս կոնտեքստում
վերջին մի քանի տարիների ընթացքում
ՀՀ-ն որոշակի հաջողություններ է գրան
ցում:
Ուշագրավ է որ, օրինակ, ՀՀ Սահմա
նադրական դատարանն իր որոշումնե
րում ևս կարևորում է սնանկության վե
րաբերյալ միջազգային մոտեցումների
ամրագրումը ներպետական օրենսդրու
թյան մեջ, մասնավորապես՝ ՀՀ Սահմա
նադրական դատարանը իր որոշումներից
մեկում մեջբերում է սույն աշխատանքում
միջազգային ունիվերսալ փաստաթղթերի
շարքում վկայակոչված Օրենսդիր մար
մինների համար սնանկության մասին
օրենսդրության հարցերի վերաբերյալ

ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի ուղեցույցի մոտեցում
ները՝ նշելով, որ «Սնանկության մասին»
ՀՀ օրենքի հետագա բարեփոխումների
ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ՄԱԿ-ի միջազգային առևտրային իրա
վունքի հարցերով հանձնաժողովի կող
մից 2004 թվականի հունիսի 25-ին ըն
դունված Օրենսդիր մարմինների համար
անվճարունակության մասին օրենսդրու
թյան հարցերով ուղեցույցի դրույթնե
րը19: Ստացվում է, որ ՀՀ իրավակիրառ
մարմինները ևս գիտակցում են որոշակի
համընդհանուր սկզբունքներ որդեգրելու
և դրանք ՀՀ օրենսդրության մեջ արտա
ցոլելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև
իրենց գործունեությամբ առավելագույնս
նպաստում են այդ գործընթացի արա
գացմանը:
Հաջորդիվ, Համաշխարհային բանկի
կողմից յուրաքանչյուր տարի հրատա
րակվում է աշխարհի շուրջ 190 պետու
թյունների բիզնես կարգավորումների հա
մեմատական վերլուծության և արդյունա
վետության բարձրացման վերաբերյալ
հետազոտությունների ձեռնարկ՝ «Doing
Business»:
Շուրջ 190 պետություն յուրաքան
չյուր տարի փոփոխելով ներպետական
իրավական կարգավորումները` փորձ է
կատարում բարելավել իր պետության
դիրքերը Համաշխարհային բանկի կող
մից հրապարակվող «Doing Business»
զեկույցում: Նշված զեկույցում հետա
զոտություններ են տարվում նաև սնան
կության մասով, մասնավորապես՝ կախ
ված յուրաքանչյուր պետությունում այդ
ոլորտում կատարված բարեփոխումների
որակից՝ նշված պետությունը Համաշ
խարհային Բանկի «Doing Business»
զեկույցում սնանկության ցուցիչով զբա
ղեցնում է որոշակի դիրք, այսինքն՝ պե
տությունները նպատակ ունենալով զբա
ղեցնել առաջատար դիրքեր20, այդ թվում
նաև սնանկության ոլորտում, հետևում են
«Doing Business» զեկույցի պահանջնե
րին, ինչն էլ ուղղակիորեն հանգեցնում է
որոշակի պետությունների իրավական
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Իշխանություն

1

ջազգային փաստաթղթի ձևավորման ու
ընդունման նախադրյալը սնանկության
վերաբերյալ պետությունների համան
ման կարգավորումների որդեգրումն է:
Հետևապես, այս կոնտեքստում ՀՀ հա
մար լրացուցիչ անգամ կարևորվում է
երկկողմանի պայմանագրեր կնքելու և
միջազգային ունիվերսալ կառույցներին
անդամակցելու միջոցով միջազգային
միասնական մոտեցումները որդեգրելու
անհրաժեշտությունը:

ԴԱՏԱԿԱՆ

կարգավորումների միասնականացմանը,
և ՀՀ-ն, որպես այդ զեկույցի մասնակից,
անմասն չի մնում իրավական կարգավո
րումների միասնականացման գործընթա
ցից:
Վերոնշյալ դիտարկումը հիմք է տա
լիս փաստելու, որ պետությունների կող
մից ընդունելի ունիվերսալ միջազգային
միասնական փաստաթղթի մշակումն
ու վավերացումը ընդամենը ժամանակի
հարց է, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք
սույն աշխատանքում, ունիվերսալ մի

79

Միջազգային սնանկություն

RESUME - РЕЗЮМЕ
INTERNATIONAL (TRANSBOUNDARY) BANKRUPTCY
N. M. Sahakyan
Applicant at the Chair of Civil Law and Civil Procedure,
Institute of Law and Policy of the Russian University of Armenia
A. H. Dunamalyan
Candidate of applicant of judge

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

In this article we have examined the international bankruptcy as an institution of private international law,
the principles of international bankruptcy, the legal norms of different countries, international regional and
universal legal documents, as well as prospects for the creation and development of this institution. Based
on the findings and analyzes, some proposals were developed that can ensure the development and further
improvement of the institution of international bankruptcy in Armenia. International legal approaches were
proposed and the need to harmonize national legislation with these approaches was justified.
Keywords: international bankruptcy, universal, territorial, globalization.
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В данной научной статье изучаются международное банкротство как институт международого
частного права, принципы международного банкротства, правовые нормы разных стран,
международные, региональные и универсальные правовые документы, а также перспективы создания
и развития этого института. На основе выводов и анализа материала были разработаны некоторые
предложения, которые могут обеспечить развитие и дальнейшее совершенствование института
международного банкротства в Армении. На основе международных правовых подходов была
обоснована необходимость согласования национального законодательства с ними.
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2019 թվականի մայիսի 14-ին
գրավոր ընթացակարգով քննելով Զարուհի Բարդակչյանի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ
վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 06.07.2017 թվականի որոշման դեմ՝ ըստ
դիմումի Գայանե Սարգսյանի ընդդեմ Զարուհի Բարդակչյանի` սնանկ ճանաչելու
պահանջի մասին,

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
 ույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ
Ս
հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը սխալ է մեկնաբանել <<Սնանկության մասին>> ՀՀ

Իշխանություն

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը
Դիմելով դատարան` Գայանե Սարգսյանը պահանջել է Զարուհի Բարդակչյա
նին ճանաչել սնանկ:
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարա
նի 02.06.2016 թվականի վճռով դիմումը բավարարվել է:
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատա
րանի (դատավոր՝ Ա. Կուբանյան) (այսուհետ` Դատարան) 10.03.2017 թվականի
որոշմամբ քննության են առնվել Զարուհի Բարդակչյանի սնանկության գործով
պահանջների նախնական ցուցակում ներառված պահանջների դեմ ներկայաց
ված առարկությունները, և հաստատվել է պահանջների վերջնական ցուցակը:
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դատա
րան) 06.07.2017 թվականի որոշմամբ Զարուհի Բարդակչյանի վերաքննիչ բողոքը
մերժվել է, և Դատարանի 10.03.2017 թվականի <<Զարուհի Բարդակչյանի սնան
կության գործով պահանջների նախնական ցուցակում ներառված պահանջների
դեմ ներկայացված առարկությունները քննության առնելու և պահանջների վերջ
նական ցուցակը հաստատելու մասին>> որոշումը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Զարուհի Բարդակչյանը։
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել։
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օրենքի 46-րդ հոդվածը, իրավահարաբերության ծագման պահին գործող ՀՀ քա
ղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ և 53-րդ հոդվածները։
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ փաստարկ
ներով.
Վերաքննիչ դատարանը բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ չի հետազոտել գոր
ծում առկա ապացույցները, ինչի արդյունքում հանգել է սխալ հետևության: Մաս
նավորապես՝ <<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Բանկ) պահանջի մասով
Դատարանը հաստատել է Բանկի կողմից ներկայացված՝ 53.285.252,7 ՀՀ դրամ
գրավով ապահովված պահանջն այն դեպքում, երբ սնանկ ճանաչվելու մասին
վճռից հետո Բանկի կողմից տոկոսագումար, տույժ և տուգանք չէր կարող հաշ
վարկվել: Մինչդեռ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, որ
Բանկի կողմից ավել է հաշվարկվել տոկոսագումար, տույժ և տուգանք՝ 262.362,2
ՀՀ դրամի չափով:
Գայանե Սարգսյանի պահանջի մասով պարտատիրոջ կողմից ներկայացվել է
35.000 ԱՄՆ դոլարի պահանջ, իսկ այդ գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված տոկոսների մասով հաշվարկ չի ներ
կայացվել: Առարկության արդյունքում պարտքի մայր գումարը նվազել է և դար
ձել 30.000 ԱՄՆ դոլար: Տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ
Դատարանի կողմից հաշվարկ է կատարվել տոկոսների մասով, որի հետևանքով
ավելացվել և հաստատվել է 10.543,5 ԱՄՆ դոլարի պահանջ այն դեպքում, երբ պա
հանջատեր Գայանե Սարգսյանի կողմից չի ներկայացվել հստակ պահանջ:
Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջի մասով Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի
առել, որ Վարդուհի Քաջիկյանի հետ կնքված փոխառության պայմանագրով Զա
րուհի Բարդակչյանի կողմից վերցրած փոխառության գումարը պետք է պարտա
տիրոջը վերադարձվեր մինչև 31.09.2016 թվականը: Այսինքն` սնանկ ճանաչվելու
պահի՝ 02.06.2016 թվականի դրությամբ առկա չէր ժամկետանց պարտավորու
թյուն, հետևաբար ամբողջովին անհիմն է պարտատիրոջ պահանջը՝ ՀՀ քաղաքա
ցիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի հիմքով սահմանված բանկային տոկոսնե
րի չափով 26.700 ԱՄՆ դոլարի լրացուցիչ պահանջ ներկայացնելու վերաբերյալ:
Ինչ վերաբերում է Վարդուհի Քաջիկյանի ներկայացուցչի կողմից վկայակոչած՝
<<չկայացած համագործակցության արդյունքում վնասներ կրելու>> հանգաման
քին, ապա վերջինիս կողմից որևէ ապացույց կամ փաստարկ չի ներկայացվել
վնասներ կրելու մասին, ինչն անտեսվել է Վերաքննիչ դատարանի կողմից:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի 06.07.2017 թվականի որոշումը և գործն ուղարկել նոր քննության:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ
փաստերը՝
1) Բանկի և Զարուհի Բարդակչյանի միջև (այսուհետ՝ Կողմեր) 05.08.2014 թվա
կանին կնքված թիվ 464600 հիմնական պայմանագրի հավելված <<Վարկ տրա
մադրելու մասին>> լրացուցիչ համաձայնագրի 1.1 կետի համաձայն` համաձայ
նագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև 30.07.2014 թվականին կնքված թիվ 464600
վարկային պայմանագրի բաղկացուցիչ և անբաժանելի մասը: Նույն համաձայ
նագրի 1.2 և 2.1 կետերի համաձայն՝ Բանկի կողմից Զարուհի Բարդակչյանին

Իշխանություն
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տրամադրվել է 27.000.000 ՀՀ դրամ վարկ` տարեկան 15 տոկոս տոկոսադրույքով`
մինչև 05.08.2019 թվականը հավասարաչափ մարումներով վճարելու պայմանով
(Հավելվածի հատոր 2-րդ, գ.թ. 32-34):
2) Բանկի և Զարուհի Բարդակչյանի միջև (այսուհետ՝ Կողմեր) 25.11.2014 թվա
կանին կնքված թիվ 480042 <<Վարկ տրամադրելու մասին>> լրացուցիչ համա
ձայնագրի 1.1 կետի համաձայն` համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև
30.07.2014 թվականին կնքված թիվ 464600 վարկային պայմանագրի բաղկացուցիչ
և անբաժանելի մասը: Նույն համաձայնագրի 1.2 և 2.1 կետերի համաձայն՝ Բանկի
կողմից Զարուհի Բարդակչյանին տրամադրվել է 39.000.000 ՀՀ դրամ վարկ` տա
րեկան 15 տոկոս տոկոսադրույքով` մինչև 25.11.2019 թվականը հավասարաչափ
մարումներով վճարելու պայմանով (Հավելվածի հատոր 2-րդ, գ.թ. 35-37):
3) Բանկը, դիմելով դատարան, պահանջել է սնանկ ճանաչված պարտա
պան Զարուհի Բարդակչյանի նկատմամբ գրանցել Բանկի պահանջը՝ 02.06.2016
թվականի դրությամբ 53.285.252,7 ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում՝ 27.000.000 ՀՀ
դրամ վարկի մասով՝ 20.784.142,60 ՀՀ դրամ, իսկ 39.000.000 ՀՀ դրամ վարկի մա
սով՝ 32.501.110,10 ՀՀ դրամ: Նշված դիմումին կից Բանկի կողմից ներկայացվել
են պարտքի չափի մասին տեղեկանքներ, ըստ որոնց` Զարուհի Բարդակչյանի
պարտքն ընդհանուր կազմում է 53.285.252,7 ՀՀ դրամ: Միաժամանակ ըստ լրա
ցուցիչ ներկայացված հաշվարկների՝ 27.07.2016 թվականի դրությամբ կատարվել
են նաև որոշակի տոկոսների և տույժերի հաշվարկներ, որոնց դիմաց առկա են
հետևյալ գրառումները՝ <<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկ
ված տոկոսի ճշգրտում>>, <<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ ժամկե
տանց գումարի վրա հաշվարկված տույժի ճշգրտում>>, <<հաշվարկված գումարը,
որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկված ժամկետանց գումարի տոկոսի ճշգրտում>>,
<<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկված տոկոսային տույժի
ճշգրտում>> (Հավելվածի հատոր 2-րդ, գ.թ. 21-25, 72-75):
4) Զարուհի Բարդակչյանի կողմից ներկայացվել է առարկություն, որում նշվել
է, որ Բանկի կողմից 02.06.2016 թվականից հետո, այն է՝ պարտապանի սնանկ ճա
նաչվելուց հետո, պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատար
ման համար հաշվեգրվել են տույժեր, տոկոսներ, ինչն արգելված է <<Սնանկու
թյան մասին>> ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածով (Հավելվածի հատոր 2-րդ, գ.թ. 76-78):
5) Գայանե Սարգսյանի և Զարուհի Բարդակչյանի միջև 14.12.2014 թվականին
կնքված փոխառության պայմանագրի համաձայն` Գայանե Սարգսյանը Զարու
հի Բարդակչյանին հանձնել է 35.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ վերջինս պարտավորվել է
վերադարձնել նույն չափով գումար, որից 25.000 ԱՄՆ դոլարը` մինչև 31.05.2015
թվականը, իսկ 10.000 ԱՄՆ դոլարը` մինչև 01.07.2015 թվականը (Հավելվածի հա
տոր 1-ին, գ.թ. 6-7):
6) 20.02.2015 թվականի ստացականի համաձայն՝ Զարուհի Բարդակչյանը
Գայանե Սարգսյանից պարտքով ստացել է 10.000 ԱՄՆ դոլար և պարտավորվել
է այն վերադարձնել մինչև 01.07.2015 թվականը (Հավելվածի հատոր 1-ին, գ.թ. 8):
7) 06.06.2015 թվականի ստացականի համաձայն՝ Զարուհի Բարդակչյանը
Գայանե Սարգսյանից պարտքով ստացել է 17.000 ԱՄՆ դոլար և պարտավորվել
է այն վերադարձնել մինչև 01.07.2015 թվականը (Հավելվածի հատոր 1-ին, գ.թ. 9):
8) Գայանե Սարգսյանը, դիմելով դատարան, պահանջել է սնանկ ճանաչված
պարտապան Զարուհի Բարդակչյանի նկատմամբ գրանցել իր պահանջը 35.000
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ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև նշված գումարի նկատմամբ 31.05.2015 թվա
կանից հաշվարկել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահման
ված տոկոսները մինչև պարտավորության դադարման օրը: Դիմումին կից Գայա
նե Սարգսյանը ներկայացրել է փոխառության պայմանագրի և ստացականների
պատճենները (Հավելվածի հատոր 1-ին, գ.թ. 31-32, 33-37):
9) Զարուհի Բարդակչյանը ներկայացրել է առարկություն, որով նշել է, որ
14.12.2014 թվականից Գայանե Սարգսյանից պարտքով վերցրել է ընդհանուր
առմամբ 62.000 ԱՄՆ դոլար, որից մի մասը վերադարձրել է և պարտք է մնացել
ընդամենը 30.000 ԱՄՆ դոլար: Միաժամանակ դիմումով առարկել է գումարի մի
մասի, այն է՝ 5.000 ԱՄՆ դոլարի պահանջի և տոկոսների դեմ, խնդրել է պահանջը
գրանցել միայն 30.000 ԱՄՆ դոլարի չափով: Առարկությանը կից ներկայացվել են
պարտավորության կատարման վերաբերյալ համապատասխան ստացականներ
(Հավելվածի հատոր 1-ին, գ.թ. 144, 145-148):
10) Վարդուհի Քաջիկյանի և Զարուհի Բարդակչյանի միջև 22.09.2013 թվա
կանին կնքված փոխառության պայմանագրի համաձայն` Վարդուհի Քաջիկյանը
Զարուհի Բարդակչյանին հանձնել է 150.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ վերջինս պարտա
վորվել է վերադարձնել նույն չափով գումար` մինչև 31.09.2016 թվականը (Հավել
վածի հատոր 1-ին, գ.թ. 135-136):
11) Վարդուհի Քաջիկյանը, դիմելով դատարան, պահանջել է սնանկ ճանաչ
ված պարտապան Զարուհի Բարդակչյանի նկատմամբ գրանցել իր պահանջը
127.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև նշված գումարի նկատմամբ հաշվարկել
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային տո
կոսները, հաշվի առնելով, որ Վարդուհի Քաջիկյանը վնասներ է կրել չկայացած
համագործակցության արդյունքում (Հավելվածի հատոր 1-ին, գ.թ. 133-134):
12) Սնանկության գործով կառավարիչ Հենրիկ Մատիկյանի կողմից ներկայաց
վել է առարկություն Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջի դեմ: Նշված առարկությամբ
սնանկության գործով կառավարիչը խնդրել է պահանջը գրանցել միայն մայր գու
մարի, այն է՝ 127.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, իսկ նշված գումարի նկատմամբ ՀՀ քա
ղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային տոկոսների
մասով պահանջի գրանցման վերաբերյալ առարկել է՝ նշելով, որ ներկայացված
պահանջից պարզ չէ, թե ինչ համագործակցության և ինչ վնասների մասին է խոս
քը (Հավելվածի հատոր 2-րդ, գ.թ. 136):
13) Դատարանի` <<Զարուհի Բարդակչյանի սնանկության գործով պահանջ
ների նախնական ցուցակում ներառված պահանջների դեմ ներկայացված առար
կությունները քննության առնելու և պահանջների վերջնական ցուցակը հաստա
տելու մասին>> 10.03.2017 թվականի որոշմամբ Դատարանը հաստատել է Զարու
հի Բարդակչյանի սնանկության գործով պահանջների վերջնական ցուցակն ըստ
հետևյալ առաջնահերթության և ապահովվածության 10.03.2017 թվականի դրու
թյամբ. <<1. <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ՝ 53.285.252,7 ՀՀ դրամ` որպես ապահովված
պահանջ, …5. Գայանե Սարգսյան՝ 30.000 ԱՄՆ դոլար և 10.543,5 ԱՄՆ դոլար`
որպես չապահովված Է/հերթ, …9. Վարդուհի Քաջիկյան՝ 127.000 ԱՄՆ դոլար և
26.700 ԱՄՆ դոլար` որպես չապահովված Ը/հերթ…>>(Հավելվածի հատոր 2-րդ,
գ.թ. 141-143):
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4. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ըն
դունելը պայմանավորված է սույն վճռաբեկ բողոքը ներկայացնելու և վարույթ ըն
դունելու պահին գործող ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 234րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է`
բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կա
րող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար և
գտնում է, որ տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական
դիրքորոշումները` <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի վերա
բերյալ կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և
կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար:
Վերոգրյալով պայմանավորված` Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համա
րում անդրադառնալ սնանկության վարույթի ընթացքում ներկայացված պահանջ
ների հիմնավորվածության և օրինականության սկզբունքի պահպանման կարգին:
Իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ <<Սնան
կության մասին>> ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<դ>> կետի համաձայն`
պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պա
հից կասեցվում է դրամական պարտավորությունների և պարտադիր վճարումների,
ներառյալ` հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորու
թյունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճար
ման կամ գանձման ենթակա տուժանքների և այլ ֆինանսական պատժամիջոց
ների, ինչպես նաև վճարման ենթակա տոկոսների հաշվարկումը, վճարումը կամ
գանձումը:
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
պարտատերերն իրենց պահանջները ներկայացնում են դատարան սնանկության
մասին հայտարարությունից հետո` մեկամսյա ժամկետում:
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն`
պարտատիրոջ պահանջում պետք է նշվեն`
ա) պահանջը ներկայացնող պարտատիրոջ`
- իրավաբանական անձի համար` անվանումը և գտնվելու վայրը,
- ֆիզիկական անձի համար` անունը և բնակության վայրը.
բ) պարտավորությունը, որից բխում է պահանջը, ինչպես նաև կատարման
ժամկետը.
գ) պահանջի չափը` առանձին նշելով հիմնական պարտքի, վնասների, տու
ժանքի (տուգանքի, տույժի) չափերը` համապատասխան հաշվարկներով.
դ) պահանջը հիմնավորող հանգամանքները:
Պահանջին կից ներկայացվում են այն հիմնավորող փաստաթղթերը:
Պահանջը և նրանց կից փաստաթղթերը ներկայացվում են 3 օրինակից:
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝
պահանջների ներկայացման համար սահմանված ժամկետից հետո` եռօրյա ժամ
կետում, պահանջների նախնական ցուցակը կառավարիչը ներկայացնում է դա
տարան, պարտապանին, առավել մեծ պահանջներ ունեցող 5 պարտատերերին և
հրապարակում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալ
ներ հրապարակող մամուլում: Եթե հրապարակումից հետո` յոթ օրվա ընթացքում,
կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը նախնական ցուցակի դեմ գրավոր
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առարկություններ չեն ներկայացնում դատարան, ապա դատավորը եռօրյա ժամ
կետում առանց նիստ հրավիրելու որոշում է կայացնում պահանջների ցուցակը
հաստատելու մասին (վերջնական ցուցակ):
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝
եթե իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապա
րակող մամուլում հրապարակումից հետո` յոթ օրվա ընթացքում, կառավարիչը,
պարտապանը և պարտատերերը գրավոր առարկություն են ներկայացնում պա
հանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտատիրոջ
պահանջի վերաբերյալ, ապա դատավորը առարկությունն ստանալուց հետո՝ 15
օրվա ընթացքում, հրավիրում է դատական նիստ, որի տեղի և ժամանակի մասին
կառավարչին, պարտապանին և պարտատերերին ծանուցում է իրավաբանա
կան անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլով`
նիստից առնվազն երեք օր առաջ տրվող հայտարարությամբ կամ ծանուցագիր
ուղարկելու միջոցով:
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝
առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը որոշում է պահանջի
օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը, ապահովվածությունը և որոշում
է կայացնում պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին: Պահանջ
ների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել:
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝
եթե պահանջը կամ պահանջի փոփոխությունն առարկվում է, ապա դատավորը
նույն հոդվածի յոթերորդ մասով նախատեսված կարգով հրավիրում է դատական
նիստ` պահանջի չափը, օրինականությունը, առաջնահերթությունը և ապահով
վածությունը որոշելու համար: Նիստի տեղի և ժամանակի մասին կառավարչին,
պարտապանին և պարտատերերին դատարանը ծանուցում է իրավաբանական
անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում`
նիստից առնվազն երեք օր առաջ տրվող հայտարարությամբ կամ ծանուցագիր
ուղարկելու միջոցով:
Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը կայացնում է որո
շում, որը կարող է բողոքարկվել:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նախկինում կայացրած որոշմամբ անդրադարձել է
վկայակոչված իրավակարգավորումների վերլուծությանը: Մասնավորապես՝ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ սնանկության վարույթում օրենսդիրը, նպատակ
ունենալով ապահովելու ինչպես պարտատերերի շահերի պաշտպանությունը,
այնպես էլ՝ ելնելով սնանկ ճանաչված պարտապանի շահերից, այն է՝ հնարավո
րություն տալ բարեխիղճ և պարտաճանաչ պարտապանին վերականգնելու իր
բնականոն գործունեությունը, հաղթահարելու ֆինանսական դժվարությունները,
վերականգնելու նրա կենսունակությունը, սահմանել է պարտատերերի կողմից
պահանջների ներկայացման և դրանց հիմնավորվածության ստուգման որոշակի
կառուցակարգ: Մասնավորապես՝ օրենսդրորեն ամրագրվել է, որ սնանկության
մասին հայտարարությունից հետո մեկամսյա ժամկետում պարտատերերն իրենց
պահանջները դատարան ներկայացնելիս պարտավոր են նշել այն պարտավորու
թյան մասին, որից բխում է պահանջը, դրա կատարման ժամկետը, ինչպես նաև
պահանջը հիմնավորող հանգամանքները: Միաժամանակ օրենսդիրը պարտավո
րեցրել է դատարանին անկախ պահանջի (պահանջների) նկատմամբ առարկու
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թյան ներկայացումից քննության առնել դատարան ներկայացրած յուրաքանչյուր
պահանջի օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը, ապահովվածու
թյունը, որից հետո միայն որոշում կայացնել պահանջների վերջնական ցուցակը
հաստատելու մասին: Նման օրենսդրական կարգավորումն ինքնանպատակ չէ և
նպատակ ունի բացառելու սնանկության վարույթում չհիմնավորված պահանջնե
րի ընդգրկումը, քանի որ այդպիսի պահանջների ընդգրկումը կհանգեցնի ինչպես
այն պարտատերերի իրավունքների և օրինական շահերի խախտմանը, որոնց
պահանջները հիմնավորված են, այնպես էլ՝ պարտապանի և նրա հիմնադիրների
(մասնակիցների) իրավունքների և օրինական շահերի խախտմանը: ՀՀ վճռաբեկ
դատարանը գտել է, որ ներկայացված պահանջների վերջնական ցուցակը հաս
տատելիս դատարանները պետք է առաջին հերթին հաշվի առնեն այն հանգաման
քը, որ հաստատման են ենթակա միայն այն պահանջները, որոնց առկայության և
չափի վերաբերյալ ներկայացված են բավարար ապացույցներ, ընդ որում, ապա
ցույցների բավարար լինելը գնահատողական կատեգորիա է, և յուրաքանչյուր
գործով այն ենթակա է գնահատման՝ ելնելով կոնկրետ գործի հանգամանքներից:
Միաժ
 ամանակ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ սնանկության վարույ
թում պահանջների վերջնական ցուցակի հաստատումը սնանկության վարույթի
առանցքային փուլերից է, որի հիման վրա կատարվում է պարտատերերի գրանց
ված պահանջների բավարարումը։ Հատկանշական է, որ սնանկության վարույթը
ևս պարտավորությունների կատարման և քաղաքացիական շրջանառությունում
գույքային պատասխանատվության ապահովման հարկադրական եղանակներից
է, որի շրջանակներում կատարվում է պարտատերերի պահանջների բավարարու
մը, իսկ սնանկության ավարտի վերաբերյալ դատական ակտով առաջանում են
կոնկրետ քաղաքացիաիրավական հետևանքներ ինչպես վարույթի մասնակիցնե
րի, այնպես էլ` սնանկության վարույթում պահանջ չներկայացրած, հետևաբար
մասնակից չդարձած անձանց համար: Հետևաբար առարկությունների քննարկ
ման արդյունքում պահանջի օրինականությունը որոշելիս դատարանները պետք
է ուշադրություն դարձնեն պարտատիրոջ կողմից պահանջը հիմնավորող հան
գամանքների հիմնավորվածությանը` դրանով իսկ ապահովելով պահանջների
վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին որոշման իրավական հիմնավորվա
ծությունը (տե՛ս, «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ-ի դիմումն
ընդդեմ Սարգիս Գասպարյանի թիվ ԿԴ/0033/04/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 02.12.2016 թվականի որոշումը):
Վերահաստատելով նշված իրավական դիրքորոշումը՝ Վճռաբեկ դատարա
նը հարկ է համարում հավելել, որ պարտապանի սնանկության մասին հայտա
րարությունից հետո` մեկամսյա ժամկետում պարտատերերի կողմից դատարան
ներկայացված պահանջներում, ի թիվս անհատականացնող տվյալների, պետք
է նշվեն պարտավորությունը, որից բխում է պահանջը, կատարման ժամկետը,
պահանջի չափը` առանձին նշելով հիմնական պարտքի, վնասների, տուժան
քի (տուգանքի, տույժի) չափերը` համապատասխան հաշվարկներով, պահանջը
հիմնավորող հանգամանքները, ինչպես նաև պահանջները հիմնավորող փաս
տաթղթերը: Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ պարտատիրոջ կողմից հաս
տատման ենթակա պահանջի չափը համապատասխան հաշվարկի հետ ներկա
յացնելու օրենսդրական պահանջն ինքնանպատակ չէ, այն հնարավորություն է
տալիս ստուգելու տվյալ պահանջի հիմնավորվածությունը և օրինականությունը:
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Այսինքն` պարտատերը յուրաքանչյուր պահանջ ներկայացնելիս պարտավոր է
այն հիմնավորել հստակ կատարված հաշվարկով (ըստ համապատասխան ժա
մանակահատվածների)՝ նշելով այն հիմքը, որից բխում է պահանջը և ներկայաց
նելով դրա առկայությունը հիմնավորող ապացույցներ: Միայն նշված պահանջը
պահպանված լինելու դեպքում դատարանը հնարավորություն կունենա ստուգելու
պահանջի օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը, ապահովվածությու
նը, իսկ պարտապանն ու սնանկության գործով կառավարիչը՝ առավել արդյունա
վետ կերպով իրացնելու առարկություններ ներկայացնելու իրենց իրավունքը: Ընդ
որում, պարտատերերի կողմից դատարան պահանջներ ներկայացնելիս պետք է
հաշվի առնվի այն հանգամանքը, որ պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին
վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից կասեցվում է դրամական պարտավո
րությունների և պարտադիր վճարումների, ներառյալ` հարկերի, տուրքերի և այլ
պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատ
շաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման ենթակա տու
ժանքների և այլ ֆինանսական պատժամիջոցների, ինչպես նաև վճարման ենթա
կա տոկոսների հաշվարկումը, վճարումը կամ գանձումը: Իրավական նման կար
գավորում նախատեսելով՝ օրենսդիրը նպատակ է հետապնդել կանխելու այնպիսի
իրավիճակի առաջացումը, որը կհանգեցնի պարտապանի գույքային զանգվածի
փոփոխության, ինչը կխոչընդոտի հետագայում սնանկության վարույթի պատշաճ
իրականացմանը և բոլոր պարտատերերի պահանջների համաչափ բավարարմա
նը:
Վճռաբեկ դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն գործով դատական ակտը
բողոքարկվել է միայն համապատասխան պահանջների մասով, սույն վճռաբեկ
բողոքում նշված փաստարկներին հարկ է համարում անդրադառնալ ըստ բողո
քարկված պահանջների: Այսպես՝
Բանկի պահանջի մասով.
 ույն գործով Բանկը, դիմելով դատարան, պահանջել է սնանկ ճանաչված
Ս
պարտապան Զարուհի Բարդակչյանի նկատմամբ գրանցել Բանկի պահան
ջը՝ 02.06.2016 թվականի դրությամբ 53.285.252,7 ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում,
27.000.000 ՀՀ դրամ վարկի մասով՝ 20.784.142,60 ՀՀ դրամ, իսկ 39.000.000 ՀՀ
դրամ վարկի մասով՝ 32.501.110,10 ՀՀ դրամ: Դիմումին կից Բանկը ներկայաց
րել է պարտքի չափի մասին տեղեկանքներ, պարտքի հաշվարկներ, ինչպես նաև
պարտավորությունը հիմնավորող համապատասխան պայմանագրերը: Նշված
պահանջի դեմ Զարուհի Բարդակչյանի կողմից ներկայացվել է առարկություն,
որում նշվել է, որ Բանկը 02.06.2016 թվականից, այն է՝ սնանկ ճանաչելու վճռից
հետո, պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար
հաշվեգրել է տույժեր, տոկոսներ, ինչն արգելված է <<Սնանկության մասին>> ՀՀ
օրենքի 39-րդ հոդվածով:
Սույն գործով Դատարանը, անդրադառնալով պահանջի դեմ ներկայացված
առարկություններին, հաստատել է Բանկի պահանջը, նշելով, որ պարտապանը և
սնանկության գործով կառավարիչը չեն ներկայացրել որևէ թույլատրելի և վերա
բերելի ապացույց առ այն, որ Բանկի կողմից ներկայացված պահանջի շրջանակ
ներում հաշվարկված տույժերը չեն բխում <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի
պահանջներից:
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 այանե Սարգսյանի պահանջի մասով.
Գ
Սույն գործով Գայանե Սարգսյանը, դիմելով դատարան, պահանջել է սնանկ
ճանաչված պարտապան Զարուհի Բարդակչյանի նկատմամբ գրանցել իր պա
հանջը 35.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև նշված գումարի նկատմամբ
31.05.2015 թվականից հաշվարկել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվա
ծով սահմանված տոկոսները մինչև պարտավորության դադարման օրը: Դիմումին
կից Գայանե Սարգսյանի կողմից ներկայացվել են միայն փոխառության պայմա
նագրի և ստացականների պատճենները:
Զարուհի Բարդակչյանը, առարկելով պահանջի դեմ, նշել է, որ 14.12.2014 թվա
կանից Գայանե Սարգսյանից պարտքով վերցրել է ընդհանուր առմամբ 62.000
ԱՄՆ դոլար, որի մի մասը վերադարձրել է և պարտք է մնացել ընդամենը 30.000
ԱՄՆ դոլար: Միաժամանակ դիմումով առարկել է գումարի մի մասի, այն է՝ 5.000
ԱՄՆ դոլարի պահանջի և տոկոսների դեմ և խնդրել պահանջը գրանցել միայն
30.000 ԱՄՆ դոլարի չափով: Առարկությանը կից ներկայացվել են պարտավորու
թյան կատարման վերաբերյալ համապատասխան ստացականները:
Սույն գործով Դատարանը Գայանե Սարգսյանի պահանջը հաստատել է
30.000 ԱՄՆ դոլար պարտքի գումարի և 10.543,5 ԱՄՆ դոլար տոկոսագումարի չա
փով:

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

Վերաքննիչ դատարանը, դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ,
պատճառաբանել է, որ բանկային հաշվի քաղվածքների ուսումնասիրությունից
հետևում է, որ դրանցով 27.07.2016 թվականի դրությամբ Բանկի կողմից կատար
վել է ոչ թե տույժերի և տուգանքների լրացուցիչ հաշվարկ, այլ հակառակը՝ կա
տարվել է պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ
մտնելուց հետո Բանկի կողմից հաշվարկված տույժերի և տոկոսների նվազեցում,
որը որևէ կերպ չի կարող դիտվել որպես Բանկի կողմից պարտապանին լրացուցիչ
տույժերի և տուգանքների գումարի պահանջի առաջադրում:
Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ տվյալ դեպքում ստորա
դաս դատարաններն անտեսել են այն հանգամանքը, որ Զարուհի Բարդակչյանի
սնանկ ճանաչվելուց հետո (02.06.2016 թվական) Բանկի կողմից ներկայացվել են
լրացուցիչ հաշվարկներ, ըստ որոնց՝ 27.07.2016 թվականի դրությամբ կատարվել
են նաև որոշակի տոկոսների և տույժերի հաշվարկներ, որոնց դիմաց առկա են
հետևյալ գրառումները՝ <<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկ
ված տոկոսի ճշգրտում>>, <<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ ժամկե
տանց գումարի վրա հաշվարկված տույժի ճշգրտում>>, <<հաշվարկված գումարը,
որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկված ժամկետանց գումարի տոկոսի ճշգրտում>>,
<<հաշվարկված գումարը, որի դիմաց նշված է՝ հաշվարկված տոկոսային տույ
ժի ճշգրտում>>: Այսինքն` Բանկի կողմից ներկայացված հաշվարկների ուսում
նասիրությունից հետևում է, որ դրանում ներառված որոշակի տոկոսների և տույ
ժերի գումարները ներկայացվել են Զարուհի Բարդակչյանին սնանկ ճանաչելուց՝
02.06.2016 թվականից հետո, և այդ գումարները (դրանց հաշվարկը) գտնվում են
ճշգրտման փուլում:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Բանկի կողմից ներ
կայացված՝ Զարուհի Բարդակչյանի պարտավորության վերաբերյալ հաշվարկնե
րը հստակ և որոշակի չեն, որպիսի պայմաններում Բանկի պահանջն ըստ ներկա
յացված հաշվարկների չէր կարող գրանցվել:
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Վերաքննիչ դատարանը, անդրադառնալով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրեն
քի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<գ>> կետի խախտման վերաբերյալ վերաքննիչ
բողոք բերած անձի փաստարկին, հանգել է այն հետևության, որ պարտատեր Գա
յանե Սարգսյանը, պարտապանի նկատմամբ ներկայացնելով 35.000 ԱՄՆ դոլա
րի և 28.06.2013 թվականից սկսած մինչև պարտավորությունների ամբողջական
մարումը նշված գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդ
վածով նախատեսված բանկային տոկոսներ հաշվեգրելու պահանջ, ներկայաց
ված պահանջով հստակ մատնանշել է պահանջի չափը՝ առանձին նշելով փոխա
ռության հիմնական պարտքի չափը, ինչպես նաև պահանջին կից ներկայացնելով
պահանջը հիմնավորող փոխառության պայմանագիրը, որպիսի պայմաններում
վերաքննիչ բողոք բերած անձի փաստարկը վերը նշված հիմքով անհիմն է:
Մինչդեռ սույն գործի փաստերը հաշվի առնելով և դրանք համադրելով վերը
նշված իրավական դիրքորոշումների հետ՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է,
որ Գայանե Սարգսյանը նախապես ներկայացրել է 35.000 ԱՄՆ դոլարի պահանջ,
որը հետագայում Զարուհի Բարդակչյանի առարկության արդյունքում նվազել է և
դարձել է 30.000 ԱՄՆ դոլար: Միաժամանակ Գայանե Սարգսյանը ներկայացրել
է 30.000 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվա
ծով սահմանված բանկային տոկոսների հաշվեգրման պահանջ` տոկոսների մա
սով չներկայացնելով որևէ հաշվարկ: Այսինքն՝ Գայանե Սարգսյանի պահանջը՝
30.000 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվա
ծով սահմանված բանկային տոկոսների մասով, կրել է վերացական բնույթ, այն չի
ձևակերպվել հստակ հաշվարկով՝ ըստ համապատասխան ժամանակահատված
ների, որպիսի պայմաններում Դատարանը հնարավորություն չի ունեցել ստուգե
լու պահանջի օրինականությունը, այդ թվում` չափը և դրա հիմնավոր լինելը: Դա
տարանը, հաշվի չառնելով, որ նշված գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային տոկոսների հաշվարկ ըստ
համապատասխան ժամանակահատվածների Գայանե Սարգսյանի կողմից չի
կատարվել և չի ներկայացվել, նշված պահանջը՝ 10.543.5 ԱՄՆ դոլարի չափով,
հաստատված է համարել:
Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ առանց համապատասխան ժա
մանակահատվածների հաշվարկի ներկայացման Դատարանը չէր կարող Գայա
նե Սարգսյանի պահանջը՝ 30.000 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային տոկոսների մասով, հաս
տատել, որպիսի հանգամանքը հաշվի չի առնվել Վերաքննիչ դատարանի կողմից:
Ավելին, ըստ ներկայացված պահանջի՝ պարտատերը պահանջել է մայր գումարի
նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բան
կային տոկոսների հաշվարկը սկսել 31.05.2015 թվականից, մինչդեռ ստորադաս
դատարանները հաշվարկի մեկնարկի հիմք են ընդունել 28.06.2016 թվականը:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ վերը նշված պա
հանջը չէր կարող լինել օրինական և հիմնավորված, հետևաբար նաև հաստատվել
դատարանի կողմից, որպիսի փաստն անտեսվել է ստորադաս դատարանների
կողմից, ինչի արդյունքում խախտվել է <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<գ>> կետը:
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Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջի մասով.
 ույն գործով Վարդուհի Քաջիկյանը պահանջել է իր պահանջը հաստատել
Ս
127.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև նշված գումարի նկատմամբ հաշվարկ
ված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային
տոկոսների չափով՝ հաշվի առնելով, որ ինքը վնասներ է կրել չկայացած համագոր
ծակցության արդյունքում:
Սնանկության գործով կառավարիչ Հենրիկ Մատիկյանը, առարկելով պահան
ջի դեմ, խնդրել է պահանջը գրանցել միայն մայր գումարի, այն է՝ 127.000 ԱՄՆ
դոլարի չափով:
Դատարանը, Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջը հաստատելով 127.000 ԱՄՆ
դոլարի և 26.700 ԱՄՆ դոլարի պահանջի մասով, արձանագրել է, որ պահանջը
ներկայացվել է օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետից դուրս, ուստի այն են
թակա է գրանցման որպես ստորադաս չապահովված պահանջ:
Վերաքննիչ դատարանը, դատական ակտը նշված պահանջի մասով թողնե
լով օրինական ուժի մեջ, անհիմն է համարել նաև Վարդուհի Քաջիկյանի կողմից
հիմնական պարտքի գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ
հոդվածով նախատեսված տոկոսների հաշվարկը ներկայացված չլինելու առնչու
թյամբ բողոքաբերի փաստարկները:
Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ փոխա
ռությամբ վերցրած 150.000 ԱՄՆ դոլարը Զարուհի Բարդակչյանը պետք է վերա
դարձներ 31.09.2016 թվականին: Վերջինս սնանկ է ճանաչվել 02.06.2016 թվակա
նին, այսինքն` մինչև պարտավորության կատարման ժամկետը լրանալը:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին պարբերու
թյան համաձայն` ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վե
րադարձնելուց խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու, կամ
այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում այդ գումարին
վճարվում են տոկոսներ: Տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի օրվանից մինչև
պարտավորության դադարման օրը՝ ըստ համապատասխան ժամանակահատ
վածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմա
նած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ պարբերու
թյան համաձայն` նույն կետով նախատեսված կարգը գործում է, եթե վնասի հա
տուցման կամ տոկոսի այլ չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:
Եթե օրենքով կամ պայմանագրով վնասի հատուցման կամ տոկոսի այլ չափ նա
խատեսված է որոշակի ժամանակահատվածի համար, ապա նույն կետով նախա
տեսված կարգը չի գործում միայն տվյալ ժամանակահատվածում:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նախկինում կայացրած որոշումներում անդրադարձել
է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի վերլուծությանը: ՀՀ վճռաբեկ
դատարանը, մասնավորապես, նշել է, որ դրամական պարտավորությունը չկատա
րելու համար գումարին տոկոսներ վճարելու պարտավորության ծագման հիմքն
ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելն է (տե՛ս, օրինակ, Արամ Հայրա
պետյանն ընդդեմ Նորիկ Գզիրյանի և մյուսների թիվ 3-502/ՎԴ քաղաքացիական
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 26.09.2008 թվականի որոշումը):
Մեկ այլ որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ ՀՀ քաղաքա
ցիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվությունը
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վրա է հասնում հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում.
-  ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վերադարձնելուց
խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու կամ այլ անձի հաշ
վին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում, և
- եթե վնասի հատուցման կամ տոկոսի այլ չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ
պայմանագրով, կամ օրենքով կամ պայմանագրով վնասի հատուցման կամ տոկո
սի այլ չափ նախատեսված է որոշակի ժամանակահատվածի համար:
Այսինքն` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախա
տեսված տոկոսները ենթակա են հաշվեգրման և բռնագանձման, եթե առկա է դրա
մային պարտավորություն, որի կատարումը խախտվել է, կամ այն չի կատարվել
(տե՛ս, <<Գագարին>> սերմնաբուծական սպառողական կոոպերատիվն ընդդեմ
<<Նաիրի Ինշուրանս>> ապահովագրական սահմանափակ պատասխանատ
վությամբ ընկերության թիվ ԵԿԴ/0735/02/15 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռա
բեկ դատարանի 22.07.2016 թվականի որոշումը):
Բացի այդ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հավելել է, որ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված կարգավորումը դրամական պարտա
վորությունը խախտելու համար նախատեսված պատասխանատվության ընդ
հանուր կանոն է: Այսինքն՝ նշված կարգավորումը գործում է դրամական պար
տավորությունների խախտման բոլոր այն դեպքերում, երբ այլ կարգավորում նա
խատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Ընդ որում, եթե այլ կարգավորում
նախատեսված է կոնկրետ ժամանակահատվածի համար, ապա այդ ժամանակա
հատվածի ավարտից հետո նույնպես գործում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
411-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության ընդհանուր կանոնը:
Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված կարգավորումը՝ որպես ընդհանուր
կանոն, չի գործում այն դեպքերում, երբ պատասխանատվության հստակ չափ
և կարգավորում նախատեսվում է օրենքով կամ պայմանագրով՝ որպես հատուկ
կանոն (տե՛ս, Ռազմիկ Ուզունյանն ընդդեմ <<ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ-ի
թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 2017 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
07.04.2017 թվականի որոշումը):
Տվյալ դեպքում պարտատեր Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջի մասով սնանկ
ճանաչվելու պահի՝ 02.06.2016 թվականի դրությամբ առկա չէր ժամկետանց պար
տավորություն, որպիսի պայմաններում առկա չէր ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
411-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ուրիշի դրամական միջոցները ապօրի
նի պահելու հանգամանքը, հետևաբար նաև չէին կարող հաշվարկվել 26.700 ԱՄՆ
դոլարի չափի մասով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահման
ված տոկոսները:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ անհիմն էր պարտա
տիրոջ պահանջը՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի հիմքով սահ
մանված բանկային տոկոսների չափերով 26.700 ԱՄՆ դոլարի լրացուցիչ պահանջ
ներկայացնելու վերաբերյալ, ինչն անտեսվել է Վերաքննիչ դատարանի կողմից:
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի ներկայացման պահին գործող ՀՀ քաղաքա
ցիական դատավարության օրենսգրքի 227-րդ և 228-րդ հոդվածներով սահման
ված` վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Վճռաբեկ դատարանը դիտում է
բավարար` Վերաքննիչ դատարանի 06.07.2017 թվականի որոշումը բեկանելու և
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գործը` Բանկի, Գայանե Սարգսյանի և Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջների մա
սով, նոր քննության ուղարկելու համար:
Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով, որ <<ՀՀ դատական
օրենսգիրք>> ՀՀ սահմանադրական օրենքի 166-րդ հոդվածի 20-րդ կետի հիմքով
01.01.2019 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ՀՀ սնանկու
թյան դատարանը, գտնում է, որ գործը պետք է նոր քննության ուղարկել ՀՀ սնան
կության դատարան:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդվածներով՝ Վճռաբեկ դատարանը
Ո
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1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել։ Բեկանել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի 06.07.2017 թվականի որոշումը և գործը` <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ-ի,
Գայանե Սարգսյանի և Վարդուհի Քաջիկյանի պահանջների մասով, ուղարկել ՀՀ
սնանկության դատարան` նոր քննության։
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և
ենթակա չէ բողոքարկման։

93

Դատական պրակտիկա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ
(ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ)
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2019 թվականի մայիսի 29-ին
գրավոր ընթացակարգով քննելով Մհեր Մուրադյանի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վե
րաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 15.11.2018 թվականի «Վերաքննիչ բողոք
բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը վերականգնելու վերաբերյալ միջ
նորդությունը և վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժելու մասին» որոշման դեմ,
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Պ Ա Ր Զ ԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Դիմելով դատարան` <<Նաիրի Ինշուրանս>> ԱՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝
Ընկերություն) պահանջել է Մհեր Մուրադյանի նկատմամբ արձակել վճարման
կարգադրություն՝ 520.000 ՀՀ դրամի չափով:
ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի (դատավոր` Ն.
Գալստյան) (այսուհետ` Դատարան) կողմից 09.01.2017 թվականին արձակվել է
վճարման կարգադրություն:
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 19.10.2018 թվականի որոշմամբ
Մհեր Մուրադյանի վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել է, և սահմանվել է ժամկետ՝
վերաքննիչ բողոքում թույլ տրված խախտումները վերացնելու և այն կրկին ներ
կայացնելու համար:
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դա
տարան) 15.11.2018 թվականի որոշմամբ Մհեր Մուրադյանի միջնորդությունը՝
վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը բաց թողնելու
պատճառը հարգելի համարելու և դատավարական ժամկետը վերականգնելու վե
րաբերյալ, և վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժվել են:
Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Մհեր Մուրադյանը:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
 ույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ
Ս
հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսու
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3. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները.
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելը պայմանավորված է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
394-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ
նույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի իմաստով, այն է՝ առերևույթ առկա է մարդու
իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում, քանի որ Վերաքննիչ
դատարանի կողմից թույլ է տրվել «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրա
կան օրենքի 8-րդ հոդվածի այնպիսի խախտում, որը խաթարել է արդարադատու
թյան բուն էությունը, և որի առկայությունը հիմնավորվում է ստորև ներկայացված
պատճառաբանություններով.
ՀՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր
ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտ
պանության իրավունք:
ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր
ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, հրապարա
կային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք:
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք, երբ
որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքները և պարտականությունները
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հետ` Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը, 2005 թվականի փոփոխություննե
րով ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածը, «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահ
մանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածը, ՀՀ քաղաքացիակ
 ան դատավարության
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը:
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ փաստարկ
ներով.
Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, որ բողոքարկվող վճարման կար
գադրության մասին Մհեր Մուրադյանը տեղեկացել է դատական ակտերի հար
կադիր կատարման ծառայությունից 29.06.2018 թվականին և այն իրեն հասու է
դարձել դատարան դիմելուց և գործի նյութերի ուսումնասիրությունից հետո: Մաս
նավորապես, դիմումը՝ գործի նյութերին ծանոթանալու վերաբերյալ, մուտքագրվել
է դատարան 16.08.2018 թվականին, իսկ 28.08.2018 թվականին արխիվից տրա
մադրվել են գործի նյութերի պատճենները, որոնցից պարզվել է, որ վճարման կար
գադրությունն ուղարկվել է թերի հասցեով, և հայտնի չէ, թե ով է ստորագրել հանձն
ման ծանուցագիրը և ստացել փոստային առաքանին: Այսինքն` 09.01.2017 թվա
կանին արձակված վճարման կարգադրության մասին Մհեր Մուրադյանն իմացել
է միայն 28.08.2018 թվականին, հետևաբար վերաքննիչ բողոք բերելու ժամկետը
պետք է հաշվարկվեր այդ օրվանից, որը և պահպանվել է՝ վերաքննիչ բողոքը փոս
տային ծառայությանն է հանձնվել 26.09.2018 թվականին օրենքով սահմանված
մեկամսյա ժամկետում:
Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ Դատարանի կողմից վճարման կար
գադրությունը թերի հասցեով ուղարկելու արդյունքում բողոք բերած անձն ըստ էու
թյան զրկվել է իր իրավունքների պաշտպանությունն արդյունավետ իրականաց
նելու իրավունքից:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը պահանջել է «բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի 15.11.2018 թվականի որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ»:

95
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կամ նրան ներկայացրած ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի
օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ
ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք:
«ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի հա
մաձայն՝ դատարանների գործունեությունը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ
ապահովվի յուրաքանչյուրի իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ
դատական պաշտպանությունը՝ օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անա
չառ դատարանի կողմից գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկե
տում քննության միջոցով:
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի 07.02.1995 թվականի թիվ
R(95)5 հանձնարարականի 1-ին հոդվածի (a) կետով նախատեսված սկզբունքի
համաձայն` պետք է առկա լինի վերադաս դատարանի (երկրորդ ատյանի դատա
րան) կողմից ստորադաս դատարանի (առաջին ատյանի դատարան) ցանկացած
որոշման վերանայման հնարավորություն:
Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
երաշխավորված են անձի դատական պաշտպանության և արդար դատաքննու
թյան հիմնական իրավունքները, որոնց կարևոր բաղադրիչներից մեկը բողոքարկ
ման իրավունքն է: Բողոքարկման ինստիտուտն իրավական միջոց է, որը հնարա
վորություն է տալիս որոշակի ընթացակարգի միջոցով գործնականում ապահովե
լու դատական սխալների բացահայտումը և ուղղումը` դրանով իսկ նպաստելով
արդարադատության նպատակների գործնականում իրականացմանը:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դա
տարան) նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ բողոքարկման ժամկետներին
վերաբերող նորմերն անկասկած սահմանված են արդարադատության պատշաճ
իրականացման և իրավական որոշակիության սկզբունքի ապահովման նպատա
կով, սակայն հիշյալ նորմերը կամ դրանց կիրառումը չպետք է գործին մասնակ
ցող անձին զրկեն իրենց իրավունքի իրականացման հնարավորությունից (տե՛ս,
Pérez de Rada Cavanilles v. Spain գործով Եվրոպական դատարանի 28.10.1998
թվականի վճիռը, կետ 45): Որպեսզի դատարանի մատչելիության իրավունքը լի
նի արդյունավետ, անձը պետք է իր իրավունքների իրականացմանը միջամտող
իրավական ակտը վիճարկելու հստակ և իրական հնարավորություն ունենա (տե՛ս,
Bellet v. France գործով Եվրոպական դատարանի 04.12.1995 թվականի վճիռը,
կետ 36, Մամիկոնյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի
16.03.2010 թվականի վճիռը, կետ 25):
Այս կապակցությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը 09.02.2016 թվա
կանի թիվ ՍԴՈ-1254 որոշմամբ արձանագրել է, որ «օրենսդրորեն պետք է
սահմանվեն անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքներ դատական ակտը բողոք
բերողի կողմից ամբողջությամբ ու ողջամիտ ժամկետում ստանալու և դատա
րանի մատչելիության ու արդար դատաքննության իր իրավունքն արդյունա
վետ իրացնելու համար: Միաժամանակ ՀՀ սահմանադրական դատարանը նույն
որոշմամբ արձանագրել է, որ ստորադաս դատարանի դատական ակտը վերա
դասության կարգով բողոքարկելու եղանակով անձի դատական պաշտպանու
թյան սահմանադրական իրավունքի լիարժեք իրացումը մեծապես կախված է այն
հանգամանքից, թե որքանով է բողոքարկվող դատական ակտը հասու շահագրգիռ
անձին, ողջամիտ ինչ ժամկետում նա կարող է հիմնավոր բողոք ներկայացնել իր
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իրավունքների դատական պաշտպանության համար: (...) վերաքննիչ կամ վճռա
բեկ բողոքներն օրենքով դրանց ներկայացված պահանջներին համահունչ նախա
պատրաստելու համար հարկ է, որպեսզի վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք ներկա
յացնող անձն իր տնօրինության ներքո ունենա բողոքարկվող դատական ակտը,
որպեսզի կարողանա նշված ակտի ուսումնասիրության հիման վրա իր վերաքննիչ
կամ վճռաբեկ բողոքում հիմնավորել, պատճառաբանել ստորադաս դատարանի
կողմից նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումը և գոր
ծի ելքի վրա դրանց ազդեցությունը (...)»:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը ևս, նախկինում կայացրած որոշմամբ անդրադառ
նալով դատարանի դատական ակտն օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում
անձին չհանձնելու և բողոքարկման ժամկետները բաց թողնելու իրավական
հետևանքներին, նշել է, որ երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում դատա
կան ակտը բողոքարկելու ժամկետը, վերջինս իրավունք ունի ներկայացնել դրա
բաց թողնելու պատճառները հարգելի համարելու և բաց թողնված ժամկետը վերա
կանգնելու միջնորդություն, որի քննարկումը վերաքննիչ դատարանը պարտավոր
է իրականացնել` հաշվի առնելով նաև անձի` սահմանադրական նորմով երաշխա
վորված դատական պաշտպանության և իրավական պաշտպանության արդյու
նավետ միջոցների իրավունքները (տե՛ս, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ն ընդդեմ
Դանիել Բարսեղյանի և այլոց թիվ ԱՐԱԴ/0716/02/10 քաղաքացիակ
 ան գործով ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 21.12.2011 թվականի որոշումը):
Այսինքն` ՀՀ վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ այն դեպքում, երբ բողոքարկման
իրավունքի իրացման ժամկետի բացթողումը պայմանավորված է ստորադաս դա
տարանի անգործությամբ, բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգ
նելու հարցը քննարկելիս վերադաս դատարանը պետք է առաջնորդվի անձի` իր
իրավունքների պաշտպանության համար դատարան դիմելու և դրա մատչելիու
թյան սկզբունքներով:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Ընկերությունը դիմումով խնդրել է Մհեր
Մուրադյանի նկատմամբ արձակել վճարման կարգադրություն՝ 520.000 ՀՀ դրամի
չափով (հատոր 1-ին, գ.թ. 1,2): Դատարանի կողմից 09.01.2017 թվականին ար
ձակվել է վճարման կարգադրություն (հատոր 1-ին, գ.թ. 29): Վճարման կարգադ
րությունը Մհեր Մուրադյանին ուղարկվել է 10.05.2017 թվականին հետևյալ հաս
ցեով՝ Հայաստան, Առինջ (հիմք՝ փոստային անդորրագիր, հատոր 1-ին, գ.թ. 31),
իսկ ստացման/հանձնման ծանուցագրի վրա առկա ստորագրության համաձայն՝
այն ստացվել է 12.05.2017 թվականին (հատոր 1-ին, գ.թ. 32): Ընկերության ներկա
յացուցիչը 18.10.2017 թվականին Դատարան ներկայացված գրությամբ պահան
ջել է տրամադրել կատարողական թերթ, քանի որ պարտապան Մհեր Մուրադյանը
վճարման կարգադրության դեմ օրենքով սահմանված ժամկետում չի առարկել, որ
պիսի պայմաններում այն ստացել է օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ (հատոր
1-ին, գ.թ. 36, 38): Հետագայում Մհեր Մուրադյանը Դատարանի 09.01.2017 թվա
կանի վճարման կարգադրության դեմ փոստային առաքման եղանակով առաջին
անգամ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել 26.09.2018 թվականին (հատոր 2-րդ, գ.թ.
5-39):
Վերաքննիչ դատարանի՝ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին»
19.10.2018 թվականի որոշմամբ Մհեր Մուրադյանի վերաքննիչ բողոքը վերադարձ
վել է և սահմանվել է ժամկետ՝ վերաքննիչ բողոքում թույլ տրված խախտումները
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վերացնելու և այն կրկին ներկայացնելու համար (հատոր 2-րդ, գ.թ. 41-43): Նշված
որոշմամբ որպես վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու հիմք արձանագրվել է, որ
«(…) վերաքննիչ բողոքին կից չի ներկայացվել պետական տուրքը վճարելու փաս
տը հավաստող ապացույցը՝ պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, կամ չի
ներկայացվել միջնորդություն՝ պետական տուրքի վճարման գծով արտոնություն
սահմանելու վերաբերյալ, (…) վերաքննիչ բողոքը բերվել է սահմանված ժամկետը
լրանալուց հետո և միջնորդություն չի պարունակում բաց թողնված ժամկետը վե
րականգնելու մասին»:
Մհեր Մուրադյանը, կրկին ներկայացնելով վերաքննիչ բողոք, միաժամանակ
միջնորդել է հարգելի համարել օրենքով սահմանված ժամկետի բացթողումը՝
պատճառաբանելով, որ «վճարման կարգադրության մասին իմացել է դատական
ակտերի հարկադիր ծառայությունից՝ 29.06.2018 թվականին, որից հետո դիմել է
դատարան գործի նյութերին ծանոթանալու և դրանց պատճենները ստանալու հա
մար: Գործի նյութերը ստանալուց հետո միայն 28.08.2018 թվականին է իրեն հասու
դարձել բողոքարկվող վճարման կարգադրությունը» (հատոր 2-րդ, գ.թ. 50-53, 54):
Վերաքննիչ դատարանը 15.11.2018 թվականի որոշմամբ Մհեր Մուրադյանի՝
բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու վերաբերյալ միջնոր
դությունը և վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժվել է այն պատճառաբանությամբ,
որ «(…) Մհեր Մուրադյանը բողոքարկվող վճարման կարգադրությունը փոստային
ծառայության միջոցով ստացել է 12.05.2017 թվականին, գ. Առինջ հասցեով ու թեև
սույն վերաքննիչ բողոքում Մհեր Մուրադյանը նշում է, որ 09.01.2017 թվականին
արձակված վճարման կարգադրության մասին տեղեկացել է հարկադիր կատար
ման ծառայությունից և 28.08.2018 թվականին դիմում է ներկայացրել Դատարան՝
վճարման կարգադրությունը և գործի նյութերը ստանալու վերաբերյալ, սակայն
գործի նյութերում առկա չէ Մհեր Մուրադյանի անունից դիմում և դրա հիմքով գոր
ծի նյութերը ստանալու վերաբերյալ ապացույց: Այսինքն` թիվ ԿԴ1/2503/03/16
գործի նյութերով չի հաստատվում բողոքաբերի փաստարկներն այն մասին, որ բո
ղոքարկվող վճարման կարգադրության մասին տեղեկացել է 28.08.2018 թվակա
նին (…)» (հատոր 2-րդ, գ.թ. 85-86):
Վճռաբեկ դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն գործով բողոքարկվող
վճարման կարգադրությունն արձակվել և պարտապանին ուղարկվել է 17.06.1998
թվականին ընդունված, 01.01.1999 թվականին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա
կանին ուժը կորցրած ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի գործո
ղության պայմաններում, իսկ վերաքննիչ բողոք այդ վճարման կարգադրության
դեմ ներկայացվել է 09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին
ուժի մեջ մտած ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի գործողու
թյան շրջանակներում, նախ և առաջ հարկ է համարում անդրադառնալ կիրառելի
օրենսդրության խնդրին:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկա
մուտների կոմիտեն ընդդեմ «Ամիգո Արմեն» ՍՊԸ-ի գործով անդրադառնա
լով 17.06.1998 թվականի ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի և
09.02.2018 թվականի ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հարա
բերակցության հարցին, նորմատիվ ակտերի ժամանակի մեջ գործողության կա
նոնները համադրելով 09.02.2018 թվականի ՀՀ քաղաքացիական դատավարու
թյան օրենսգրքի անցումային և եզրափակիչ դրույթների հետ՝ արձանագրել է, որ
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09.04.2018 թվականի դրությամբ առաջին ատյանի դատարանում քննվող գործերի
նկատմամբ ենթակա են կիրառման 17.06.1998 թվականին ընդունված և 01.01.1999
թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգր
քի նորմերը, սակայն այդ գործերով 09.04.2018 թվականից հետո վերաքննիչ բո
ղոքարկում իրականացված լինելու պայմաններում պետք է կիրառվեն արդեն
09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մտած ՀՀ քաղա
քացիակ
 ան դատավարության օրենսգրքի նորմերը (տե՛ս, ՀՀ վճռաբեկ դատարա
նի թիվ ՍԴ2/0037/04/16 քաղաքացիական գործով 19.02.2019 թվականի որոշումը):
Սույն գործով, հաշվի առնելով, որ վերաքննիչ բողոք առաջին անգամ ներկա
յացվել է 26.09.2018 թվականին, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ այդ բողոքը
վարույթ ընդունելու, այդ թվում՝ բողոքարկման ժամկետների պահպանվածության
հարցը պետք է լուծվեր 09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին
ուժի մեջ մտած ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի իրավակար
գավորումների լույսի ներքո: Ինչ վերաբերում է ստորադաս դատարանի անգործու
թյամբ պայմանավորված դատական ակտն ուշ ստանալու հանգամանքին, ապա
դրան իրավական գնահատական պետք է տրվեր՝ հաշվի առնելով 17.06.1998 թվա
կանին ընդունված և 01.01.1999 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի նորմերը, քանի որ վճարման կարգադրությունն ար
ձակվել է և ուղարկվել է նշված օրենսգրքի նորմերին համապատասխան:
17.06.1998 թվականին ընդունված, 01.01.1999 թվականին ուժի մեջ մտած և
09.04.2018 թվականին ուժը կորցրած ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 2046-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ վճարման կարգադրությունը
պատասխանողին ուղարկվում է փոստով՝ ստացման մասին հետադարձ ծանուց
մամբ (տեղեկացմամբ):
09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 360-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հա
մաձայն՝ վճարման կարգադրության դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունի
պարտապանը:
09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 362-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հա
մաձայն՝ վճարման կարգադրության դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել մեկ
ամսվա ընթացքում՝ սկսած այն օրվանից, երբ բողոք բերող անձն իմացել է կամ
կարող էր իմանալ արձակված վճարման կարգադրության մասին:
09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 372-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետի համաձայն՝ վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժվում է, եթե` վերաքննիչ բո
ղոքը բերվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, և բաց թողած ժամկետը
վերականգնելու մասին միջնորդությունը մերժվել է:
09.02.2018 թվականին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի հա
մաձայն՝ դատավարական ժամկետների ավարտից հետո գործին մասնակցող ան
ձինք զրկվում են այդ ժամկետներով պայմանավորված գործողություններ կատա
րելու իրավունքից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը բավարարում է
բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդությու
նը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ բաց թողնված դատավարական ժամ

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

Դատական պրակտիկա

99

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ

ՀՈՒԼԻՍ - ՕԳՈՍՏՈՍ 2019 7 - 8 (241-242)

Դատական պրակտիկա

100

կետը վերականգնելու միջնորդությունը ներկայացվում է այն դատարան, որտեղ
պետք է կատարվի համապատասխան դատավարական գործողությունը: Նույն
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ դատարանը, պարզելով, որ գործին մասնակցող
անձը դատավարական ժամկետը բաց է թողել հարգելի պատճառով, որոշում է կա
յացնում բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու վերաբերյալ
միջնորդությունը բավարարելու մասին:
Վերոգրյալ դատավարական նորմերի վերլուծության արդյունքում Վճռաբեկ
դատարանն արձանագրում է, որ 17.06.1998 թվականին ընդունված, 01.01.1999
թվականին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվականին ուժը կորցրած ՀՀ քաղաքա
ցիական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում էր վճարման կարգադրությու
նը պատասխանողին (պարտապանին) փոստով՝ ստացման մասին հետադարձ
ծանուցմամբ (տեղեկացմամբ) ուղարկելու իմպերատիվ պահանջ: 09.02.2018 թվա
կանին ընդունված և 09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգիրքն ուղղակիորեն ամրագրում է վճարման կարգադրու
թյունը պարտապանի կողմից բողոքարկելու իրավական հնարավորություն՝ դրա
իրացման մեկամսյա ժամկետի հաշվարկը պայմանավորելով պարտապանի կող
մից վճարման կարգադրության մասին իրազեկվելու փաստով կամ իրազեկվելու
իրական հնարավորությամբ:
Վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո գնահատելով Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումների հիմնավորվածությունը՝ Վճռաբեկ դատա
րանն արձանագրում է հետևյալը.
Դատարանի կողմից 09.01.2017 թվականին արձակված վճարման կարգադրու
թյունը Մհեր Մուրադյանին ուղարկվել է 10.05.2017 թվականին՝ Հայաստան, Առինջ
հասցեով: Ըստ գործում առկա ստացման/հանձնման ծանուցագրի վրա առկա
ստորագրության՝ այն ստացվել է 12.05.2017 թվականին: Սույն գործում առկա՝ Ըն
կերության վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դիմումով Մհեր Մուրա
դյանի հասցեն նշվել է՝ «Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, 3-րդ փող., տուն 21» (հա
տոր 1-ին, գ.թ. 1):
Մհեր Մուրադյանը ներկայացված վերաքննիչ բողոքում նշել է, որ 09.01.2017
թվականին արձակված վճարման կարգադրության մասին տեղեկացել է 29.06.2018
թվականին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից, որից հե
տո դիմում է ներկայացրել Դատարան գործի նյութերը ստանալու համար և դրանք
ստանալով 28.08.2018 թվականին՝ ծանոթացել է 09.01.2017 թվականին արձակ
ված վճարման կարգադրությանը, որից հետո 26.09.2018 թվականին ներկայացրել
է վերաքննիչ բողոք:
Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ Մհեր Մուրադյանը սույն վճռաբեկ բո
ղոքին կցել է նաև Դատարանի աշխատակազմի ղեկավարին հասցեագրված
16.08.2018 թվականի դիմումը, որով խնդրել է իրեն տրամադրել թիվ ԿԴ1/2503/03/16
գործի պատճեններն ամբողջությամբ (ներկայացվել է վճռաբեկ բողոքին կից):
Նշված դիմումի վրա առկա է Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատա
րանի կնիքը՝ «Մ-4531/18, 20.08.2018» նշումներով:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ տվյալ դեպքում վերաքննիչ բո
ղոք բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետի պահպանված լինելու հարցը
պարզելու համար էական են սույն գործով կայացված վճարման կարգադրությունը
Մհեր Մուրադյանին հանձնված և այն նրա կողմից ստացված լինելու փաստը, քա
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նի որ և՛ դատական ակտի հանձնումը, և՛ դրա ուղարկումը կողմին նպատակ է հե
տապնդում վերջինիս տեղեկացնելու դատարանի կողմից կայացված դատական
ակտի մասին: Միայն նշված փաստերը պարզելուց հետո Վերաքննիչ դատարանը
կարող էր որոշել` արդյոք պահպանված է վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի
իրացման ժամկետը:
Այսպես, սույն գործում առկա չէ որևէ ապացույց այն մասին, որ բողոքարկվող
վճարման կարգադրությունը Մհեր Մուրադյանին ուղարկվել է պատշաճ հասցեով:
Վճռաբեկ դատարանի նման հետևությունը պայմանավորված է այն հանգաման
քով, որ կողմերի մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքների պահ
պանության անհրաժեշտությունից ելնելով՝ Դատարանը պարտավոր էր վճարման
կարգադրությունն ուղարկել այնպիսի պատշաճ հասցեով, որը կապահովեր Մհեր
Մուրադյանի կողմից վճարման կարգադրության իրապես ստացումը, որպիսին
սույն գործով հանդիսանում է վճարման կարգադրություն արձակելու մասին դի
մումում նշված հասցեն, այն է՝ «Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, 3-րդ փող., տուն 21»:
Մինչդեռ վճարման կարգադրությունը Մհեր Մուրադյանին ուղարկելու վերաբերյալ
ապացույցների (փոստային անդորրագիր և հանձնման-ստացման ծանուցագիր)
ուսումնասիրությունից հետևում է, որ այն վերջինիս ուղարկվել է թերի հասցեով,
այն է՝ «Հայաստան, Առինջ» հասցեով: Հետևաբար Վճռաբեկ դատարանը գտնում
է, որ գործում առկա փոստային անդորրագիրը և հանձնման-ստացման ծանուցա
գիրը չեն կարող անվերապահորեն վկայել այն մասին, որ վճարման կարգադրու
թյունը պատշաճ կարգով ուղարկվել է Մհեր Մուրադյանին և վերջինս ստացել է
այն, քանի որ փոստային անդորրագրում առկա հասցեն նշված է թերի, ոչ ամբող
ջական, ինչն իր հերթին կասկածի տակ է դնում Մհեր Մուրադյանի կողմից վճար
ման կարգադրությունը ստանալու հանգամանքը:
Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ինչպես վերաքննիչ,
այնպես էլ վճռաբեկ բողոքներով Մհեր Մուրադյանը նշել է, որ վճարման կար
գադրության մասին իմացել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառա
յությունից 29.06.2018 թվականին, որից հետո դիմելով դատարան գործի նյութերին
ծանոթանալու համար՝ միայն 28.08.2018 թվականին է իրեն հասու դարձել բողո
քարկվող վճարման կարգադրությունը:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոքարկվող դա
տական ակտի մասին Մհեր Մուրադյանը տեղեկացել է 29.06.2018 թվականին և
վերաքննիչ բողոքը ներկայացնելով 26.09.2018 թվականին՝ բաց է թողել վճարման
կարգադրությունն օրենքով սահմանված ժամկետում բողոքարկելու մեկամսյա
ժամկետը: Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն գոր
ծով ներկայացվել է համապատասխան ապացույց, որի ուսումնասիրությունից
հետևում է, որ Մհեր Մուրադյանը 20.08.2018 թվականին դիմել է Դատարան գործի
նյութերին ծանոթացնելու համար, և գործում այլ ապացույցների բացակայության
պայմաններում ողջամտորեն ենթադրվում է, որ բողոքարկվող դատական ակտը
Մհեր Մուրադյանին հասու է դարձել միայն սույն քաղաքացիական գործի նյութե
րը նրան տրամադրելուց հետո՝ 28.08.2018 թվականին:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպ
քում առկա է բողոքաբերից անկախ պատճառներով դատական ակտը նրան ուշ
հասու լինելու հանգամանքը, որպիսի պայմաններում բողոքարկման բաց թողնված
ժամկետը համապատասխան միջնորդության և վերը նշված ապացույցների առ
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կայության պարագայում ենթակա էր վերականգնման: Մինչդեռ Վերաքննիչ դա
տարանը վերը նշված ապացույցները պատշաճ հետազոտման և համարժեք գնա
հատման չարժանացնելով՝ անտեսել է այն հանգամանքը, որ Դատարանը թերի է
իրականացրել դատական ակտը գործին մասնակցող անձին ուղարկելու իր լիա
զորությունը, ինչն էլ հանգեցրել է բողոք բերած անձի կողմից բողոքարկման իրա
վունքի իրացման օրենքով սահմանված ժամկետի բացթողնման:
Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Մհեր Մուրադյա
նի կողմից վերաքննիչ բողոքի ներկայացման համար դատավարական ժամկետի
բացթողումը հարգելի համարելու մասին միջնորդությունը հիմնավոր էր և ենթակա
էր բավարարման, քանի որ Դատարանի կողմից չի ապահովվել Մհեր Մուրադյանի
կողմից վճարման կարգադրության ստացումը, այն հասու է դարձել վերջինիս միայն
28.08.2018 թվականին, որպիսի պայմաններում Մհեր Մուրադյանն օբյեկտիվորեն
չի կարողացել այն բողոքարկել օրենքով սահմանված ժամկետում: Հետևաբար
Վերաքննիչ դատարանը, 15.11.2018 թվականին կայացնելով Մհեր Մուրադյանի
կողմից ներկայացված միջնորդությունը, արդյունքում նաև վերաքննիչ բողոքի ըն
դունումը մերժելու վերաբերյալ որոշում, թույլ է տվել Մհեր Մուրադյանի՝ ՀՀ Սահ
մանադրությամբ և Կոնվենցիայով երաշխավորված դատական պաշտպանության
հիմնարար իրավունքի բաղադրատարր հանդիսացող բողոքարկման իրավունքի
խախտում՝ խաթարելով արդարադատության բուն էությունը:
Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Վճռաբեկ դատարանը դի
տում է բավարար՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 390-րդ հոդ
վածի 3-րդ մասի ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը վերացնելու համար:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդվածներով` Վճռաբեկ դատարանը
Ո

ՐՈՇԵՑ

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել։ Վերացնել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի 15.11.2018 թվականի «Վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով
սահմանված ժամկետը վերականգնելու վերաբերյալ միջնորդությունը և վերաքննիչ բողոքի ընդունումը մերժելու մասին» որոշումը:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և
ենթակա չէ բողոքարկման:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
Ո Ր ՈՇ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ
(ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ)
2019 թվականի փետրվարի 7-ին                                                           ք. Երևանում
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դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ՀՀ վերաքննիչ քրեակ
 ան դա
տարանի` 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշման դեմ ամբաստանյալ Սերգեյ
Արթուրի Ավանեսյանի պաշտպան Ռ.Ավանեսյանի վճռաբեկ բողոքը,

Իշխանություն

Գործի դատավարական նախապատմությունը.
1. 2015 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական
քննչական գլխավոր վարչության առաջին կայազորային քննչական բաժնում հա
րուցվել է թիվ 90971015 քրեական գործը` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի
1-ին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով:
Նախաքննության մարմնի` 2016 թվականի հունվարի 16-ի որոշմամբ Սերգեյ
Արթուրի Ավանեսյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, և նրան մեղադրանք է
առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով։
2016 թվականի փետրվարի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացու
թյամբ ուղարկվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարան (այսուհետ` նաև Առաջին ատյանի դատարան)։
2. Առաջին ատյանի դատարանի` 2017 թվականի մայիսի 17-ի դատավճռով ամ
բաստանյալ Ս.Ավանեսյանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով
առաջադրված մեղադրանքում ճանաչվել է անպարտ և արդարացվել` արարքում
հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ:
3. Մեղադրողի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ՀՀ վերաքննիչ
քրեական դատարանը (այսուհետ` նաև Վերաքննիչ դատարան) 2017 թվականի
դեկտեմբերի 4-ի որոշմամբ բողոքը բավարարել է մասնակիորեն, Առաջին ատյա
նի դատարանի` 2017 թվականի մայիսի 17-ի դատավճիռը բեկանել և փոփոխել
է, ամբաստանյալ Ս.Ավանեսյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի
177-րդ հոդվածի 1-ին մասով և քրեական պատասխանատվությունից ազատել`
վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու պատճառաբանությամբ։
Վերոհիշյալ դատական ակտի կապակցությամբ հատուկ կարծիք է ներկա
յացրել դատավոր Ն.Հովակիմյանը՝ նշելով, որ համակարծիք է Առաջին ատյանի
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դատարանի կողմից կայացված դատական ակտում արտահայտված այն իրավա
կան դիրքորոշման հետ, որ 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամի հափշտակությունը զգա
լի չափի գողություն չէ և հետևապես քրեորեն պատժելի չէ:
4. Վերաքննիչ դատարանի` 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշման դեմ
վճռաբեկ բողոք է բերել ամբաստանյալ Ս.Ավանեսյանի պաշտպան Ռ.Ավանեսյա
նը, որը Վճռաբեկ դատարանի` 2018 թվականի օգոստոսի 23-ի որոշմամբ ընդուն
վել է վարույթ։
Դատավարության մասնակիցների կողմից վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի
ներկայացվել։
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստե

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ
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րը.
5. Ս.Ավանեսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով մե
ղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ. «(…) [Ն]ա հանդիսանալով ՊԲ
36534 զորամասի ԱԿՀԿ տեխնիկ-օպերատոր, կոչումով ենթասպա, 2015 թվակա
նի օգոստոսի 17-ին 19:30-ի սահմաններում, ԼՂՀ Մարտունի քաղաքում տեղա
կայված ԱՁ «Ստեփանյան Հրաչիկ» մթերային խանութում, օգտվելով խանութի
գործակատար Սենորիկ Սերգեյի Սարգսյանի սրահից բացակայելու հանգաման
քից, ուրիշի գույքը գաղտնի հափշտակելու շարժառիթով, խանութի դրամարկղից
գաղտնի հափշտակել է 5000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար և «Ղարաբաղ Տելեկոմ»
ՓԲԸ բաժանորդների բջջային հեռախոսակապի լիցքավորման 5 հատ քարտ`
5000 ՀՀ դրամ արժողությամբ` ընդհանուր առմամբ «Ստեփանյան Հրաչիկ» ԱՁին պատճառելով զգալի չափի հասնող` 10.000 ՀՀ դրամ նյութական վնաս (…)»1:
6. Առաջին ատյանի դատարանը, ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվա
ծի 1-ին մասով առաջադրված մեղադրանքում Ս.Ավանեսյանին արդարացնելով,
իր դատական ակտը պատճառաբանել է հետևյալ կերպ. «(...) [Առաջին ատյա
նի] դատարանը, (…) ապացույցները գնահատելով իրենց վերաբերելիության,
թույլատրելիության և արժանահավատության տեսանկյունից, գտնում է, որ (…)
Սերգեյ Ավանեսյանի կողմից 2015 թվականի օգոստոսի 17-ին` 19:30-ի սահման
ներում ԱՁ «Ստեփանյան Հրաչիկ» մթերային խանութից «Ղարաբաղ Տելեկոմ»
ՓԲԸ բաժանորդների բջջային հեռախոսակապի լիցքավորման 5 հատ քարտ`
5000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, վերցնելու մասով նրան առաջադրված մեղադրան
քը հիմնված է ենթադրությունների վրա, չի ապացուցվում թույլատրելի և վերաբե
րելի ապացույցների բավարար համակցությամբ և այդ մասով նրա անմեղության
կանխավարկածը հաղթահարված չէ:
Հաստատված համարելով Սերգեյ Ավանեսյան[ի] կողմից 2015 թվականի
օգոստոսի 17-ին` 19:30-ի սահմաններում ԱՁ «Ստեփանյան Հրաչիկ» մթերային
խանութից 5000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար վերցնելու հանգամանքը՝ (…) [Առաջին
ատյանի] դատարանը հանգում է այն եզրահանգման, որ հինգ հազար ՀՀ դրամը
քրեաիրավական առումով զգալի չափ չի հանդիսանում և հինգ հազար ՀՀ դրա
մի հափշտակությունը չի առաջացնում քրեական պատասխանատվություն: Հինգ
հազար ՀՀ դրամի հափշտակությունը իրենից ներկայացնում է մանր չափերի գո
ղություն, կարգավորվում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով, հանդիսանում է զանցանք և առաջացնում է վարչա
1

104

Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 1-ին, թերթեր 115-119։

2

Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2-րդ, թերթեր 140-143։

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ

կան պատասխանատվություն:
[Առաջին ատյանի] դատարանի նման եզրահանգումը պայմանավորված է, ոչ
միայն նրանով որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի
53-րդ հոդվածի համաձայն վարչական իրավախախտում է համարվում հինգ
հազար ՀՀ դրամը չգերազանցող գումարի գողությունը, այլ նաև ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համակարգային վերլուծությամբ (…)»2:
7. Վերաքննիչ դատարանը, բեկանելով և փոփոխելով Առաջին ատյանի դա
տարանի դատավճիռը, փաստել է, որ. «(...) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդ
վածի 4-րդ մասում նշված «հնգապատիկից» բառը պետք է մեկնաբանել դրա
նում օգտագործված «ից» վերջածանցի ուղղակի իմաստը հաշվի առնելով, ինչը
կոնկրետ դեպքում նշանակում է ոչ թե հնգապատիկը (5000 ՀՀ դրամը) գերազան
ցող, այլ հնգապատիկից (5000 ՀՀ դրամից) սկսած գումարը (արժեքը)։
(…)
Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվա
ծի 4-րդ մասում օգտագործվող «նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից»
հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է նաև 5000 ՀՀ դրամի չափով գումարը (ար
ժեքը)։ Այլ կերպ՝ գողության դեպքում զգալի չափի հաշվարկը սկսվում է 5000 ՀՀ
դրամ գումարից (արժեքից)։
(…)
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավար
ձի հնգապատիկը չգերազանցող գումարի չափով ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտա
կության համար վարչական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ այն
դեպքում, երբ տվյալ իրավախախտումը քրեակ
 ան պատասխանատվություն չի
առաջացնում։ Այլ կերպ, եթե կատարված իրավախախտման համար միաժամա
նակ նախատեսված է և՛ վարչական և՛ քրեական պատասխանատվություն, ապա
անձն ենթակա է քրեական պատասխանատվության։
(…) Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ տվյալ դեպքում
ձեռք է բերվել փոխկապակցված հավաստի ապացույցների այնպիսի բավարար
համակցություն, որը բացառելով հակառակի ողջամիտ հավանականությունը,
հիմք է տալիս ապացուցված համարելու, որ Սերգեյ Ավանեսյանը «Ստեփանյան
Հրաչիկ» ԱՁ մթերային խանութի դրամարկղից գաղտնի հափշտակել է 5000 ՀՀ
դրամ կանխիկ գումար։
(…)
Դրա հետ մեկտեղ Վերաքննիչ դատարանը հիմնավոր կասկածից վեր ապա
ցուցողական չափանիշով ապացուցված չի համարում Սերգեյ Ավանեսյանի կող
մից «Ստեփանյան Հրաչիկ» ԱՁ մթերային խանութի դրամարկղից 5000 ՀՀ դրամ
ընդհանուր արժողության բջջային հեռախոսակապի լիցքավորման հինգ քարտ
վերցնելու հանգամանքը, ուստի արձանագրում է, որ այդ մասով ամբաստանյալ
Սերգեյ Ավանեսյանին առաջադրված մեղադրանքով նրա նկատմամբ մեղադրա
կան դատական ակտ կայացնելու որևէ իրավաչափ հիմք չկա: Հետևաբար` ան
հիմն են վերաքննիչ բողոքում՝ այդ մասով առաջադրված մեղադրանքում ամբաս
տանյալի մեղավորության վերաբերյալ բերված փաստարկները։
(…)
Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Սերգեյ Ավանե
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սյանին ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղսագրվող հան
ցագործության համար քրեակ
 ան պատասխանատվության վաղեմության ժամ
կետն ավարտվել է 2017 թվականի օգոստոսի 17-ին (…)»3:
Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում ներքոհիշյալ
հիմնավորումներով.
8. Բողոք բերած անձը գտել է, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշումն անհիմն է և
չպատճառաբանված, դատարանի կողմից գործը քննվել ու դատական ակտը կա
յացվել է քրեական դատավարության սկզբունքների և նորմերի կոպիտ խախտում
ներով, սխալ են մեկնաբանվել ու կիրառվել նյութական իրավունքի նորմերը, ուստի
Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը ենթակա է բեկանման: Բողոքի հեղի
նակը, մասնավորապես, նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրվել
նյութական իրավունքի խախտում, քանի որ կիրառվել է ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի
177-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված նորմը, որը տվյալ գործով կիրառման
ենթակա չէ:
Բողոքաբերը փաստել է, որ հիմնավոր են Առաջին ատյանի դատարանի ար
տահայտած իրավական դիրքորոշումներն այն մասին, որ 5000 (հինգ հազար) ՀՀ
դրամի հափշտակությունը զգալի չափի գողություն չէ և հետևապես քրեորեն պատ
ժելի չէ:
Բողոքաբերն իր անհամաձայնությունն է արտահայտել Վերաքննիչ դատարա
նի այն դիրքորոշմանը, որ եթե անձի կողմից կատարած իրավախախտման հա
մար միաժամանակ նախատեսված է թե՛ վարչական և թե՛ քրեակ
 ան պատասխա
նատվություն, ապա անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության:
9. Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը խնդրել է ամբողջությամբ բե
կանել Վերաքննիչ դատարանի` 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշումը և օրի
նական ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի` 2017 թվականի մայիսի 17-ի դա
տավճռին:
Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.
10. Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվա
ծով նախատեսված գողության հասարակ հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի պար
տադիր հատկանիշի` հափշտակության զգալի չափի մեկնաբանման կապակցու
թյամբ առկա է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման խնդիր։ Ուստի ան
հրաժեշտ է համարում արտահայտել իրավական դիրքորոշումներ, որոնք կարող
են ուղղորդող նշանակություն ունենալ նման գործերով դատական պրակտիկան
ճիշտ ձևավորելու համար:
Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված իրավական հարցը
հետևյալն է. հիմնավո՞ր է արդյոք 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ գումար հափշտա
կելու մասով ամբաստանյալ Ս.Ավանեսյանին մեղսագրված արարքում ՀՀ քրեա
կան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմի առկա
յության մասին Վերաքննիչ դատարանի դիրքորոշումը:
11. ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիան ձևա
կերպված է հետևյալ կերպ. «Գողությունը՝ ուրիշի գույքի զգալի չափերով գաղտնի
3
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հափշտակությունը (…)»:
ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն. «Սույն գլխում
զգալի չափ է համարվում հանցագործության պահին Հայաստանի Հանրապե
տությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից հինգ
հարյուրապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը), իսկ գողության միջոցով
հափշտակություն կատարելու պահին` Հայաստանի Հանրապետությունում սահ
մանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից հինգհարյուրապատիկը
չգերազանցող գումարը (արժեքը)։
Սույն գլխում և սույն օրենսգրքի 216-րդ հոդվածում խոշոր չափ է համարվում
հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգ
հարյուրապատիկից երեքհազարապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը):
(…)»:
«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքերի (…) իմաստով որպես
հաշվարկային հիմք չի կարող ընդունվել սույն օրենքով սահմանված նվազագույն
ամսական աշխատավարձը: Նշված ակտերում որպես հաշվարկային հիմք պահ
պանվում է գործող 1000 դրամը»:
11.1 ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթների վերլուծությունը
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ գողության եղանակով հափշտակության համար
քրեական պատասխանատվություն առաջանում է՝ սկսած զգալի չափից, իսկ գո
ղության համար օրենսդիրը նման չափ է սահմանել նվազագույն աշխատավարձի
հնգապատիկից (հինգ հազար ՀՀ դրամից) հինգհարյուրապատիկը (հինգ հարյուր
հազար ՀՀ դրամը) չգերազանցող գումարը (արժեքը)4:
12. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 53-րդ հոդ
վածի համաձայն՝ «1. Մանր չափերով հափշտակությունը՝ գողության, (…) միջո
ցով՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում (…)։
(…)
3. Սույն հոդվածով նախատեսված մանր չափ է համարվում`
1) գողության միջոցով հափշտակություն կատարելու պահին Հայաստանի
Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը
չգերազանցող գումարը (արժեքը) (…)»։
12.1 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի վերոշա
րադրյալ նորմի վերլուծությունից բխում է, որ վարչական պատասխանատվություն
է նախատեսված մանր գողության, այսինքն՝ նվազագույն աշխատավարձի հնգա
պատիկը (հինգ հազար ՀՀ դրամը) չգերազանցող գումարի (արժեքի) չափով կա
տարված հափշտակության համար։
13. Գողության եղանակով հափշտակության համար քրեակ
 ան և վարչական
պատասխանատվություն նախատեսող վերը նշված նորմերի և դրանց համադրված
վերլուծության արդյունքում Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ օրենսդիրն
առանձնացրել է գողությունը՝ որպես վարչական իրավախախտում և որպես քրեա
կան հանցանք՝ տարանջատման չափանիշ ընդունելով հափշտակության չափը,
որը պետք է հաշվի առնվի պատասխանատվության կոնկրետ տեսակն ընտրելիս։
Իսկ հափշտակության չափերի օրենսդրական տարբերակումն արտահայտվում է
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նրանում, որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը, գո
ղության զանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ նախատեսելով մանր չափը,
իբրև այդպիսին սահմանել է գողության միջոցով հափշտակություն կատարելու
պահին Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատա
վարձի հնգապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը), ինչը ենթադրում է, որ
վարչական պատասխանատվություն սահմանված է մինչև 5000 (հինգ հազար) ՀՀ
դրամ գումարը (արժեքը) ներառյալ կատարված հափշտակության համար։ Մինչ
դեռ ՀՀ քրեական օրենսգիրքն իբրև գողության եղանակով հափշտակության զգա
լի չափ ամրագրել է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հնգապատիկից հինգհարյուրապատիկը չգերազանցող գու
մարը (արժեքը)։ Այլ կերպ՝ քրեական պատասխանատվությունը վրա է հասնում
5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի (արժեքի) չափով հափշտա
կություն կատարելու դեպքում։ Ընդ որում, ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդ
վածի 1-ին մասով նախատեսված գողության հասարակ հանցակազմի համար
հափշտակության չափի վերին սահմանը մինչև 500.000 (հինգ հարյուր հազար)
ՀՀ դրամը ներառյալ գումարն է (արժեքը)։ Վճռաբեկ դատարանի այն դիրքորո
շումը, որ արարքը ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով որակելու
համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի հափշտակված գումարը (արժեքը) գերազանցի
նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը, հաստատվում է նաև հափշտակու
թյան խոշոր չափի վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորմամբ, համաձայն որի՝
նման չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշ
խատավարձի հինգհարյուրապատիկից երեքհազարապատիկը չգերազանցող
գումարը (արժեքը)։ Հաշվի առնելով, որ մինչև 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ
դրամը ներառյալ գումարը (արժեքը) ներառված է հափշտակության զգալի չափի
մեջ, հետևաբար օգտագործելով «հինգհարյուրապատիկից» եզրույթը՝ օրենսդիրն
ի նկատի է ունեցել 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը գերազանցող գու
մարը (արժեքը)։ Ըստ այդմ, գողության եղանակով հափշտակության զգալի չափի
օրենսդրական բնորոշման մեջ օգտագործվող «հնգապատիկից» եզրույթը պետք է
մեկնաբանվի որպես 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամը գերազանցող գումար (արժեք)։
Ուստի, վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ
5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամը չգերազանցող գումարը (արժեքը) չի կարող դիտվել
որպես գողության զգալի չափ և առաջացնել քրեական պատասխանատվություն:
14. Սույն գործի նյութերից երևում է, որ նախաքննության մարմինն Ս.Ավանե
սյանին մեղադրանք է առաջադրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին
մասով այն բանի համար, որ նա «Ստեփանյան Հրաչիկ» ԱՁ մթերային խանու
թի դրամարկղից գաղտնի հափշտակել է 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ կանխիկ
գումար և «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ՓԲԸ բաժանորդների բջջային հեռախոսակապի
լիցքավորման հինգ քարտ` 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ արժողությամբ` ընդհա
նուր առմամբ «Ստեփանյան Հրաչիկ» ԱՁ-ին պատճառելով զգալի չափի հասնող`
10.000 (տաս հազար) ՀՀ դրամի նյութական վնաս5:
14.1 Առաջին ատյանի դատարանը, հաստատված չհամարելով Ս.Ավանե
սյանին ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով առաջադրված մե
ղադրանքը, արդյունքում նրա նկատմամբ կայացրել է արդարացման դատավճիռ։
Մասնավորապես, Առաջին ատյանի դատարանն իր դատավճռում արձանագրել
5
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է, որ «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ՓԲԸ բաժանորդների բջջային հեռախոսակապի լից
քավորման` 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ արժողությամբ հինգ քարտ հափշտա
կելու մասով Ս.Ավանեսյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնված է ենթադ
րությունների վրա, չի ապացուցվում թույլատրելի և վերաբերելի ապացույցների
բավարար համակցությամբ և այդ մասով նրա անմեղության կանխավարկածը
հաղթահարված չէ, իսկ հափշտակված 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ կանխիկ գու
մարը քրեաիրավական առումով զգալի չափ չէ և չի առաջացնում քրեական պա
տասխանատվություն: Առաջին ատյանի դատարանը փաստել է, որ 5000 (հինգ
հազար) ՀՀ դրամի հափշտակությունն իրենից ներկայացնում է մանր չափերի գո
ղություն, որը նախատեսված է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով6:
14.2 Վերաքննիչ դատարանը, բեկանելով և փոփոխելով Առաջին ատյանի դա
տարանի դատավճիռը, գտել է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 4-րդ
մասում օգտագործվող «նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից» հասկա
ցությունն իր մեջ ընդգրկում է նաև 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով գումարը
(արժեքը)։ Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ գու
մարի (արժեքի) չափով ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակության դեպքում անձը
ենթակա է ոչ թե վարչական, այլ քրեակ
 ան պատասխանատվության։ Վերաքննիչ
դատարանն իր այդ դիրքորոշումը հիմնավորել է նաև նրանով, որ եթե կատարված
իրավախախտման համար միաժամանակ նախատեսված է և՛ վարչական և՛ քրեա
կան պատասխանատվություն, ապա անձը ենթակա է քրեական պատասխանատ
վության։ Վերաքննիչ դատարանը ևս հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցողական
չափանիշով ապացուցված չի համարել Ս.Ավանեսյանի կողմից 5000 (հինգ հա
զար) ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողության բջջային հեռախոսակապի լիցքավորման
հինգ քարտ հափշտակելու հանգամանքը։ Արդյունքում Վերաքննիչ դատարանը
Ս.Ավանեսյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի
1-ին մասով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ, սակայն վերջինիս ազա
տել է քրեակ
 ան պատասխանատվությունից՝ վաղեմության ժամկետներն անցած
լինելու հիմքով7:
15. Սույն որոշման 14-14.2-րդ կետերում մեջբերված փաստական հանգամանք
ները գնահատելով սույն որոշման 11-13-րդ կետերում ներկայացված իրավակար
գավորումների և կատարված վերլուծության լույսի ներքո` Վճռաբեկ դատարանն
արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Ս.Ավանեսյանի կողմից գողության եղանա
կով հափշտակված 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ կանխիկ գումարը չի հատում գո
ղության հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշի՝ զգալի չափի
սահմանը, իսկ գողության օբյեկտիվ կողմի բացակայությունը վկայում է Ս.Ավա
նեսյանին մեղսագրված արարքում ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված հանցակազմի բացակայության մասին։ Ինչ վերաբերում է
Վերաքննիչ դատարանի կողմից վկայակոչված՝ Վարչական իրավախախտում
ների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի այն կարգավորմանը՝ համաձայն
որի՝ նույն օրենսգրքով նախատեսված իրավախախտումների համար վարչական
պատասխանատվություն առաջանում է, եթե այդ խախտումներն իրենց բնույթով
քրեական պատասխանատվություն չեն առաջացնում գործող օրենսդրությանը
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համապատասխան, ապա այս նորմը սույն դեպքում կիրառելի չէ, քանի որ Վար
չական իրավախատումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով նախատեսված գողու
թյան մանր չափի վերին շեմը չի նույնանում ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատես
ված գողության զգալի չափի նվազագույն շեմի հետ։
16. Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանը եզրահանգում է, որ 5000
(հինգ հազար) ՀՀ դրամ գումար հափշտակելու մասով ամբաստանյալ Ս.Ավանե
սյանին մեղասգրված արարքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված հանցակազմի առկայության մասին Վերաքննիչ դատարա
նի դիրքորոշումը հիմնավոր չէ:
17. Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Վե
րաքննիչ դատարանը, Ս.Ավանեսյանին մեղավոր ճանաչելով ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցանքի կատարման
մեջ, թույլ է տվել նյութական իրավունքի խախտում, այն է` սխալ է մեկնաբանել
և կիրառել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասը, որը սույն գոր
ծով ենթակա չէր կիրառման, ինչը, համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 397-րդ հոդվածի, հիմք է Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բե
կանելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Առաջին ատյանի դա
տարանը, պատշաճ իրավական ընթացակարգով հետազոտելով գործում առկա
ապացույցները, եկել է հիմնավոր եզրահանգման ամբաստանյալի անմեղության
մասին։ Այլ կերպ՝ Առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է գործն ըստ էության
ճիշտ լուծող դատական ակտ, թույլ չի տվել գործի ելքի վրա ազդեցություն ունե
ցող դատական սխալ։ Ուստի անհրաժեշտ է օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի
դատարանի՝ 2017 թվականի մայիսի 17-ի արդարացման դատավճռին՝ հիմք ըն
դունելով Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորո
շումները։
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահ
մանադրության 162-րդ, 163-րդ, 171-րդ հոդվածներով, «Հայաստանի Հանրա
պետության դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմա
նադրական օրենքի 11-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքի 16-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 3611-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ
վածներով՝ Վճռաբեկ դատարանը

Ո

ՐՈՇԵՑ

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Ամբաստանյալ Սերգեյ Արթուրի Ավանեսյա
նի վերաբերյալ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2017 թվականի դեկտեմբե
րի 4-ի որոշումը բեկանել և օրինական ուժ տալ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրա
վասության առաջին ատյանի դատարանի` 2017 թվականի մայիսի 17-ի արդա
րացման դատավճռին` հիմք ընդունելով Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ արտա
հայտված իրավական դիրքորոշումները:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում հրա
պարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

Դատական պրակտիկա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
Ո Ր ՈՇ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ
(ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ)
2019 թվականի հունիսի 12-ին                                                              ք. Երևանում
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դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով նոր հանգամանքի հիմքով ՀՀ
գլխավոր դատախազ Ա.Դավթյանի և Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանի պաշտպան
ներ Ս.Սաֆարյանի ու Վ.Գրիգորյանի վճռաբեկ բողոքները,

Իշխանություն

Գործի դատավարական նախապատմությունը.
1. 2008 թվականի մարտի 1-ին ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում հարուց
վել է թիվ 62202508 քրեական գործը՝ ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 225.1-րդ հոդվածի
1-ին և 2-րդ մասերով, 235-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով և 316-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով:
Նույն օրը Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանը ձերբակալվել է:
1.1 Նախաքննության մարմնի` 2008 թվականի մարտի 2-ի որոշմամբ հարուցվել
է թիվ 62202608 քրեական գործը` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 3-րդ
մասով և 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործությունների
հատկանիշներով: Նախաքննության մարմնի նույն օրվա որոշմամբ թիվ 62202508
քրեական գործը միացվել է թիվ 62202608 քրեական գործին:
2008 թվականի մարտի 3-ին Մ.Սաղաթելյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ,
և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225.1-րդ հոդվածի
2-րդ մասով, 301-րդ հոդվածով, 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 318-րդ հոդվածի
1-ին մասով:
2. Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր
իրավասության դատարանի` 2008 թվականի մարտի 4-ի որոշմամբ (գործ թիվ
ԵԿԴ/0123/06/08) Մ.Սաղաթելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է
ընտրվել կալանավորումը` 2 (երկու) ամիս ժամկետով:
Պաշտպան Ս.Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ՀՀ վե
րաքննիչ քրեական դատարանը 2008 թվականի մարտի 21-ի որոշմամբ բողոքը
մերժել է` վիճարկվող դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ:
Վերոնշյալ որոշման դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարա
նի` 2008 թվականի մայիսի 7-ի որոշմամբ վերադարձվել է:

ԴԱՏԱԿԱՆ

ՊԱՐԶԵՑ

111

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ
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2.1 Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրա
վասության դատարանի` 2008 թվականի ապրիլի 25-ի որոշմամբ Մ.Սաղաթելյանին
կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է երկու ամիս ժամկետով: Նշված
որոշման դեմ պաշտպան Ս.Սաֆարյանը բողոք է ներկայացրել Վճռաբեկ դատա
րան, որը 2008 թվականի մայիսի 29-ի որոշմամբ թողնվել է առանց քննության:
2.2 Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր
իրավասության դատարանի` 2008 թվականի հունիսի 26-ի որոշմամբ (գործ թիվ
ԵԿԴ/0123/06/08) Մ.Սաղաթելյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարաց
վել է երկու ամիս ժամկետով:
Մ.Սաղաթելյանի և պաշտպան Ս.Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննության
արդյունքում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2008 թվականի հուլիսի 15-ի
որոշմամբ բողոքը մերժել է` վիճարկվող դատական ակտը թողնելով օրինական
ուժի մեջ:
Վերոնշյալ որոշման դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարա
նի` 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի որոշմամբ վերադարձվել է:
3. 2008 թվականի հունիսի 13-ին դիմող Մ.Սաղաթելյանը և ներկայացուցիչ
Ս.Սաֆարյանը բողոք են ներկայացրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան` խնդրելով վերացնել Մ.Սա
ղաթելյանի իրավունքների և ազատությունների խախտումը, ապօրինի և չհիմնա
վորված ճանաչել ՀՀ ոստիկանության՝ 2008 թվականի մարտի 1-ի հրահանգը, դրա
հիման վրա կատարված գործողություններն ու քրեական գործի հարուցման որո
շումը, և պարտավորեցնել նախաքննական մարմնին դադարեցնելու Մ.Սաղաթե
լյանի նկատմամբ հարուցված քրեակ
 ան հետապնդումն ու կարճելու գործի վա
րույթը:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրա
վասության դատարանը 2008 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմամբ (գործ թիվ
ԵԿԴ/0052/11/08) դիմող Մ.Սաղաթելյանի և ներկայացուցիչ Ս.Սաֆարյանի բո
ղոքը մերժել է` գտնելով, որ ՀՀ ոստիկանության պետի հրահանգը չի հանդիսա
նում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հետաքննության
մարմնի աշխատակցի գործողություն կամ որոշում, իսկ քրեական գործ հարուցելու
և Մ.Սաղաթելյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումների դեմ բողո
քը դատարան է ներկայացվել առանց դատախազին բողոքարկելու։
Ս.Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ՀՀ վերաքննիչ
քրեական դատարանը 2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշմամբ բողոքը մերժել է`
վիճարկվող դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ:
Վերոնշյալ որոշման դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարա
նի` 2008 թվականի նոյեմբերի 21-ի որոշմամբ թողնվել է առանց քննության:
4. Նախաքննության մարմնի` 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ Մ.Սա
ղաթելյանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել և լրացվել է, և նրան նոր մե
ղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մա
սերով և 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով:
2008 թվականի օգոստոսի 6-ի որոշմամբ թիվ 62202608 քրեական գործից ան
ջատվել են Մ.Սաղաթելյանի վերաբերյալ քրեական գործի նյութերը:
2008 թվականի օգոստոսի 13-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացու
թյամբ ուղարկվել է Երևանի քրեական դատարան:

Դատական պրակտիկա

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ

Վճռաբեկ բողոքների քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաս
տերը.
10. Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանը դատապարտվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
316-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով և 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով այն բանի հա
մար, որ. «(...) [Ն]ա, պարբերաբար մասնակցելով 2008թ. փետրվարի 19-ին տեղի
ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո Երևան քաղաքում օրենքով
սահմանված կարգի խախտմամբ իրականացվող զանգվածային հրապարա
կային միջոցառումներին, 2008թ. մարտի 1-ին` ժամը 07-ի սահմաններում, գտնվել
է «Ազատության» հրապարակում, որտեղ` իրականացվող հրապարակային
զանգվածային միջոցառումների մասնակիցների մոտ հրազենի, ռազմամթերքի,
պայթուցիկ նյութերի, մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, հրկիզումներ
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5. Երևանի քրեական դատարանի` 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դա
տավճռով (գործ թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08) Մ.Սաղաթելյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերով և 235-րդ հոդվածի 4-րդ
մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ: ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կանոնների կիրառմամբ, պատիժները լրիվ
գումարելու միջոցով, Մ.Սաղաթելյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակ
վել ազատազրկում` 5 (հինգ) տարի ժամկետով և տուգանք` 900.000 (ինը հարյուր
հազար) ՀՀ դրամի չափով: Պատժի սկիզբը հաշվվել է 2008 թվականի մարտի 1-ից:
6. Մ.Սաղաթելյանի և պաշտպան Ս.Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննու
թյան արդյունքում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2008 թվականի դեկտեմ
բերի 10-ի որոշմամբ բողոքը մերժել է` Երևանի քրեական դատարանի` 2008 թվա
կանի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ:
7. Վերոնշյալ որոշման դեմ Մ.Սաղաթելյանի և պաշտպան Ս.Սաֆարյանի
վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարանի` 2009 թվականի մարտի 10-ի որոշմամբ
վերադարձվել է։
8. Մ.Սաղաթելյանի գանգատի հիման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանը (այսուհետ` նաև Եվրոպական դատարան) Մուշեղ Սաղաթելյանն
ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 23086/08) գործով 2018 թվականի սեպտեմբե
րի 20-ին վճիռ է կայացրել, որով ճանաչել է Մ.Սաղաթելյանի` «Մարդու իրավունք
ների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական
կոնվենցիայի (այսուհետ` նաև Կոնվենցիա) 3-րդ հոդվածով, 5-րդ հոդվածի 1-ին
և 3-րդ կետերով, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով և 11-րդ հոդվածով երաշխավորված
իրավունքների խախտման փաստը։
9. Որպես նոր հանգամանք վկայակոչելով Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հա
յաստանի գործով վճիռը՝ Մ.Սաղաթելյանի պաշտպաններ Վ.Գրիգորյանն ու
Ս.Սաֆարյանը և ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա.Դավթյանը համապատասխանա
բար` 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին և դեկտեմբերի 25-ին բողոքներ են ներկա
յացրել Վճռաբեկ դատարան։
Վճռաբեկ դատարանի` 2019 թվականի փետրվարի 4-ի որոշմամբ հարուցվել է
նոր հանգամանքի հիմքով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի վերա
նայման վարույթ և բողոքներն ընդունվել են Վճռաբեկ դատարանի վարույթ։
Դատավարության մասնակիցների կողմից վճռաբեկ բողոքների պատասխան
ներ չեն ներկայացվել։  
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կամ ավերումներ առաջացնելու համար հարմարեցված այլ առարկաների առ
կայության ու ապօրինի շրջանառության մասին օպերատիվ տեղեկություններն
իրացնելիս իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող` ՀՀ ոստիկանության հա
մապատասխան ստորաբաժանումների ծառայողները հանրահավաքի մասնա
կիցներից պահանջել են հնարավորություն ընձեռել ստուգելու նրանց մոտ զեն
քի ու ռազմամթերքի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության իսկությունը,
որից հետո մասնակիցների մի մասը, չենթարկվելով ոստիկանության աշխատա
կիցների օրինական պահանջներին, բռնություն են գործադրել նրանց նկատմամբ`
ինքնաշեն մահակներով, ձողերով և մարմնական վնասվածքներ պատճառելու
համար հարմարեցված այլ առարկաներով հարվածել վերջիններիս: Երբ ոստի
կանության ծառայողները մոտեցել են «Ազատության» հրապարակին` օպերա
տիվ-քննչական գործողություններին խոչընդոտելու հանգամանքները բացառե
լու և հասարակական անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, Հովհաննես
Թումանյանի արձանի դիմացի հատվածում Մուշեղ Սաղաթելյանը, չենթարկվե
լով ոստիկանության աշխատակիցների օրինական պահանջներին, հարձակվե
լով ոստիկանության ՊՊԾ գնդի 8-րդ վաշտի 2-րդ դասակի հրամանատար Արսեն
Արշակյանի վրա, վերջինիս ծառայողական պարտականությունները կատարե
լու հետ կապված կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն է գոր
ծադրել նրա նկատմամբ` փայտով երկու անգամ հարվածելով Արսեն Արշակյանի
գլխին, պատճառելով առողջության թեթև վնաս` առողջության կարճատև քայքա
յումով, ու թաքնվել ամբոխի մեջ:
Ամբոխի մեջ խառնվելու պատճառով դեպքին ականատես, նույն վայրում ծա
ռայություն իրականացնող ոստիկանության ՊՊԾ գնդի 3-րդ վաշտի ոստիկան Ար
մեն Առուշանյանին չի հաջողվել բերման ենթարկել Մուշեղ Սաղաթելյանին:
Այնուհետև Արմեն Առուշանյանը, շարունակելով ծառայությունը Արշակունյաց
պողոտայում գտնվող «Տիգրան Մեծ» հրատարակչության հարակից տարածքում,
կրկին նկատելով Մուշեղ Սաղաթելյանին, փորձել է նրան բերման ենթարկել, սա
կայն վերջինս, չենթարկվելով Արմեն Առուշանյանի` ոստիկանության բաժին
ներկայանալու պահանջին, հրելու, քաշքշելու և ոտքով հարվածելու եղանակով
առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել նրա նկատմամբ
և փախուստի փորձ կատարել` նստելով պատահական տաքսի ավտոմեքենան:
Նշված տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության Երևան քա
ղաքի վարչության ՊՊԾ գնդի գումարտակի ոստիկաններ Ա.Ապերյանը, Է.Ռշտու
նին և Հ.Սարգսյանը, նկատելով այդ, Մուշեղ Սաղաթելյանին բերման են ենթարկել
ոստիկանության Կենտրոնական բաժին:
Պարզվել է նաև, որ Մուշեղ Սաղաթելյանը ապօրինի կրել է քաղաքացիական
շեղբավոր սառը զենք հանդիսացող գործարանային արտադրության դանակ, որը
հայտնաբերվել է անձնական այլ իրերի հետ` բերման ենթարկելիս:
Այսինքն` Մուշեղ Սաղաթելյանը կատարել է հանրորեն վտանգավոր արարք,
որը նախատեսված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասե
րով, 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով (…)»1:
11. Երևանի քրեական դատարանը 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դա
տավճռով արձանագրել է. «(…) Վերլուծելով ամբաստանյալ Մուշեղ Ագունի Սա
ղաթելյանին առաջադրված մեղադրանքը, նրա ցուցմունքը և գործով ձեռք բեր
1
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Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 2-րդ, թերթեր 246-254:

Դատական պրակտիկա

2
3

Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 3-րդ, թերթ 189:
Տե՛ս քրեական գործ, հատոր 3-րդ, թերթեր 273-274:
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Վճռաբեկ բողոքների հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
Վճռաբեկ բողոքները քննվում են հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքո
հիշյալ հիմնավորումներով.
13. Բողոքաբեր` ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա.Դավթյանը, փաստել է, որ Մուշեղ
Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով արձանագրված արդար դատաքննու
թյան իրավունքի խախտումն իր բնույթով այնպիսին է, որ այն հնարավոր է վերաց
նել մրցակցության սկզբունքի հիման վրա պատշաճ իրավական ընթացակարգով,
արդար դատաքննության բոլոր պահանջներին համապատասխան նոր քննության
արդյունքում։
13.1. Հետևաբար, բողոք բերած անձը խնդրել է վերանայել թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08
գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2009 թվականի մարտի 10-ի որոշումը, բեկանել
Երևանի քրեական դատարանի` 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռն ու
այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի`
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ված ապացույցները, դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մուշեղ Ագունի
Սաղաթելյանի կողմից, նրա մեղավորությամբ, իշխանության ներկայացուցչի
նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գոր
ծադրելը` կապված նրա կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կա
տարելու հետ, ապացուցված է, նրա արարքը ճիշտ է որակված և համապատաս
խանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հան
ցագործության հատկանիշներին:
Ապացուցված է նաև ամբաստանյալ Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանի կողմից,
նրա մեղավորությամբ, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ
առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելը` կապված նրա կող
մից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ, նրա այդ արար
քը նույնպես ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
316 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին:
Ապացուցված է նաև ամբաստանյալ Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանի կողմից,
նրա մեղավորությամբ, սառը զենք կրելը, նրա այդ արարքը նույնպես ճիշտ է
որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 4-րդ
մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին (…)»2։
12. ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը, Երևանի քրեական դատարանի դա
տական ակտը թողնելով անփոփոխ, 2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշմամբ
փաստել է. «(…) [Վ]երաքննիչ դատարանը վերլուծելով քրեական գործով ձեռք
բերված ապացույցները, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրե
լիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ, գործի լուծման
համար բավարարության տեսանկյունից, գտնում է, որ ինչպես նախաքննության
այնպես էլ դատաքննության ընթացքում քրեադատավարական օրենքի էական
խախտումներ, որոնք գործին մասնակցող անձանց՝ օրենքով երաշխավորված
իրավունքներից գրկելու կամ դրանցում սահմանափակելու կամ այլ ճանապար
հով խոչընդոտել են գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտմանը, ազդել են կամ կարող են ազդել գործով ճիշտ որոշում կայացնե
լու վրա թույլ չեն տրվել (…)»3:
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2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշումը և գործն ուղարկել Երևան քաղաքի ընդ
հանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` նոր քննության:
14. Բողոքաբերներ` Մ.Սաղաթելյանի պաշտպաններ Ս.Սաֆարյանը և Վ.Գրի
գորյանը փաստել են, որ Եվրոպական դատարանի` Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդ
դեմ Հայաստանի վճռով ճանաչվել են Մ.Սաղաթելյանի իրավունքների խախտում
ներ, որոնք առնչվում են նրա վերաբերյալ կայացված դատական ակտերով թույլ
տրված նյութական և դատավարական իրավունքների կոպիտ և էական սխալնե
րին։
14.1. Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած պաշտպանները խնդրել են.
-  հարուցել թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08 գործով Երևանի քրեակ
 ան դատարանի`
2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռն անփոփոխ թողնելու մասին ՀՀ վե
րաքննիչ քրեական դատարանի` 2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշման նոր
հանգամանքի հիմքով վերանայման վարույթ, բեկանել այն և առաջնորդվելով
արդարադատության արդյունավետության շահով, ճանաչել և հռչակել Մ.Սաղա
թելյանի անմեղությունը` հանցադեպի բացակայության հիմքով,
- հարուցել թիվ ԵԿԴ/0123/06/08 գործով ՀՀ վերաքննիչ քրեակ
 ան դատարանի`
2008 թվականի մարտի 21-ի և հուլիսի 15-ի որոշումների նոր հանգամանքի հիմքով
վերանայման վարույթ, բեկանել դրանք և, առաջնորդվելով արդարադատության
արդյունավետության շահով, վերացնել դրանցով անփոփոխ թողնված կալանա
վորման մասին որոշումները,
- հարուցել թիվ ԵԿԴ/0052/11/08 գործով ՀՀ վերաքննիչ քրեակ
 ան դատարանի`
2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշման նոր հանգամանքի հիմքով վերանայման
վարույթ, բեկանել այն և, առաջնորդվելով արդարադատության արդյունավետու
թյան շահով, վերացնել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների
ընդհանուր իրավասության դատարանի` բողոքը մերժելու մասին 2008 թվականի
հուլիսի 8-ի որոշումը՝ բավարարելով դիմողի ներկայացուցչի բողոքը։
Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումը.
I. Ներպետական դատական ակտերի վերանայումը.
15. Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված առաջին իրավա
կան հարցը հետևյալն է. արդյո՞ք Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գոր
ծով Եվրոպական դատարանի` ուժի մեջ մտած վճռով՝ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվա
ծի, 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի և 11-րդ հոդվածի
խախտումների արձանագրման փաստը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2008 թվականի
մայիսի 7-ի, 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի, 2009 թվականի մարտի 10-ի և ՀՀ վե
րաքննիչ քրեական դատարանի` 2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշումները վե
րանայելու հիմք է։
16. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.1-րդ հոդվածի համաձայն`
«1.Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը։
2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարա
նի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և
վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը` վճռաբեկ դատարանը»։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.4-րդ հոդվածի համաձայն`
«1. Նոր հանգամանքների հետևանքով դատական ակտերը վերանայվում են
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4
Տե՛ս mutatis mutandis, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Գրիշա Վիրաբյանի գործով 2013 թվականի
նոյեմբերի 28-ի թիվ ՎԲ-05/13, Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ՎԲ-07/13,
Արայիկ Զալյանի գործով 2017 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ ՎԲ-02/16, Դավիթ Ավետիսյանի գործով
2017 թվականի օգոստոսի 21-ի թիվ ՍԴ3/0088/01/09, Ալիկ Մաթևոսյանի գործով 2018 թվականի
հունիսի 15-ի թիվ ՎԲ-05/12 որոշումները:
5
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 140-142-րդ կետերը:
6
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 146-րդ կետը:
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հետևյալ դեպքերում.
(…)
2) Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի
հիման վրա գործող միջազգային դատարանի` ուժի մեջ մտած վճռով կամ որոշ
մամբ հիմնավորվել է անձի` Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած մի
ջազգային պայմանագրով նախատեսված իրավունքի խախտման փաստը.
(…)։
2. Սույն հոդվածի առաջին մասի (…) 2-րդ կետ[ով] նախատեսված նոր հան
գամանք[ը] հաստատված [է] համարվում (…) Հայաստանի Հանրապետության
մասնակցությամբ գործող տվյալ միջազգային դատարանի որոշմամբ դր[ա] ուժի
մեջ մտնելու պահից։
(…)»։
17. Մեջբերված նորմերի բովանդակությունից բխում է, որ նոր հանգամանքով
դատական ակտի վերանայման հիմք է նաև Հայաստանի Հանրապետության մաս
նակցությամբ գործող միջազգային դատարանի, այդ թվում՝ Եվրոպական դատա
րանի` ուժի մեջ մտած վճիռը, որով հիմնավորվել է անձի` Հայաստանի Հանրա
պետության միջազգային պայմանագրով նախատեսված իրավունքի խախտման
փաստը4։
Եվրոպական դատարանի` Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի 2018
թվականի սեպտեմբերի 20-ի ուժի մեջ մտած վճռով արձանագրվել են.
Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի նյութաիրավական և դատավարական հայեցա
կետերի խախտումներ.
18. Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատա
րանը, վերահաստատելով Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքի
վերաբերյալ նախկինում ձևավորած դիրքորոշումները5, փաստել է. «(…) Կառավա
րությունը չի ներկայացրել ապացույցներ և չի տրամադրել բավարար և համոզիչ
բացատրություն Կենտրոն վարչական շրջանի ոստիկանությունից տեղափոխե
լուց հետո արձանագրված՝ դիմումատուի վնասվածքների համար: Մյուս կողմից
դիմումատուն հետևողականորեն և բազմիցս բարձրացրել է իր նկատմամբ վատ
վերաբերմունքի մասին հայտարարությունները տարբեր ներպետական մարմին
ներում (…): Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այդ պարզաբանումը բացակայում է
և՛ ներպետական մակարդակում քննության փուլում, և՛ Դատարանում, Դատարա
նը եզրակացնում է, որ ոստիկանությունը դիմումատուի նկատմամբ ցուցաբերել է
Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի պահանջներին հակասող վերաբերմունք (…)»6:
18.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը գտել է, որ Մ.Սաղա
թելյանի վնասվածքների բնույթը և ծանրությունը, ինչպես նաև դատարանի տրա
մադրության տակ եղած նյութերի ամբողջությունը, այդ թվում՝ Մ.Սաղաթելյանի`
իր նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի մասին նկարագրությունը, թույլ են
տալիս եզրակացնել, որ վերջինիս նկատմամբ ցուցաբերվել է Կոնվենցիայի 3-րդ
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հոդվածի իմաստով անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վե
րաբերմունք7:
18.2 Արդյունքում Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Կոնվենցիայի 3-րդ
հոդվածի նյութաիրավական հայեցակետի խախտում8:
19. Անդրադառնալով դիմումատի նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի կա
պակցությամբ իրականացված քննության արդյունավետությանը` Եվրոպական
դատարանը, վկայակոչելով իր նախադեպային իրավունքը` Կոնվենցիայի 3-րդ
հոդվածով պաշտոնական արդյունավետ քննություն իրականացնելու պահանջնե
րի վերաբերյալ9, փաստել է. «(…) [Դ]իմումատուն վատ վերաբերմունքի մասին
հայտարարությունները պարբերաբար ներկայացրել է տեղական իշխանություն
ներին, առաջին նման հայտարարությունն արվել է իր ձերբակալման երկրորդ օրը
(…): Այնուամենայնիվ, ի հակադրություն Կառավարության պնդմանը, ո՛չ դիմու
մատուն, ո՛չ ոստիկանության որևէ ծառայող կամ այլ վկաներ կամ կասկածյալ
ներ երբևէ չեն հարցաքննվել այս հայտարարությունների առնչությամբ՝ լինի դա
թիվ 62202608 քրեակ
 ան գործի, թե այլ գործի շրջանակներում: Ավելին, այդ քրեա
կան գործի փաստական հիմքերն ուղղված են եղել բացառապես ընդդիմության
առաջնորդների և կողմնակիցների, այդ թվում՝ դիմումատուի կողմից ենթադրա
բար կատարված գործողությունների վրա՝ ի հակադրություն ոստիկանության ծա
ռայողների կողմից դրսևորված որևէ անօրինական վարքի: Ձեռնարկված միակ
քննչական միջոցառումը, որը կարելի է համարել վատ վերաբերմունքի մասին
դիմումատուի հայտարարություններին առնչվող, եղել է 2008 թվականի մարտի
10-ին կատարված դատաբժշկական փորձաքննությունը: Այնուամենայնիվ, հաշ
վի առնելով, որ այն կարգադրվել էր կատարել 2008 թվականի մարտի 2-ին, նույ
նիսկ այդ միջոցառումը չի իրականացվել բավարար հրատապությամբ և կարող
էր հանգեցնել ապացույցի կորստի կամ ոչ ճշգրիտ եզրակացության (…): Բոլոր
դեպքերում, ըստ երևույթին, վարույթի ոչ մի փուլում չի իրականացվել այդ զննման
եզրակացությունների գնահատում: Բացի այդ, մեղադրական եզրակացության
մեջ արված հայտարարությունը, համաձայն որի՝ դիմումատուի վնասվածքներն
առաջացել են բախումների ժամանակ, ի հակադրություն այլ հանգամանքներում
ստացված վնասվածքների, այդ թվում՝ հնարավոր վատ վերաբերմունքը չունեն
որևէ փաստական հիմք, և ըստ երևույթին, չեն արվել ապացույցների ուսումնասի
րության և գնահատման կամ փաստերի քննության արդյունքում (…):
Հետագայում պարզ է դառնում, որ դատարանները ևս չեն ուսումնասիրել դի
մումատուի հայտարարությունները վատ վերաբերմունքի մասին և չեն գնահա
տել դրանք: Երևանի քրեական դատարանն ընդհանրապես չի անդրադարձել այս
հարցին, իսկ Վերաքննիչ դատարանը կարծես ընդունել է նույն՝ մեղադրական եզ
րակացության մեջ առկա դիրքորոշումը՝ անուղղակիորեն համարելով, որ դիմու
մատուի նշված վնասվածքներն առաջացել են բախումների ժամանակ, և ոչ թե
որևէ տեսակի վատ վերաբերմունքի արդյունքում, և այդ պատճառով չեն ուսում
նասիրվել դիմումատուի քրեակ
 ան գործի շրջանակներում (…): Այնուամենայնիվ,
Դատարանը նշում է, որ ո՛չ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները,
ո՛չ դատարանները չեն տրամադրել որևիցե պարզաբանում այն մասին, թե ին
7

Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 147-րդ կետը:
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 148-րդ կետը:
9
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 151-152-րդ կետերը:
8
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Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 153-154-րդ կետերը:
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 155-րդ կետը:
12
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 156-րդ կետը:
13
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 164-165-րդ կետերը:
11
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 ոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտումներ.
Կ
20. Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով Եվրոպական դատա
րանը, վերահաստատելով Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով
ազատությունից զրկելու օրինականության վերաբերյալ իր իրավական դիրքորո
շումները13, ընդգծել է. «(…) [Դ]իմումատուն տարվել է ոստիկանություն ուժի գոր
ծադրմամբ, և ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ նա ցանկացած պահի կարող էր
հեռանալ։ Ավելին, ըստ երևույթին, այդ ամբողջ կամ հիմնական ժամանակահատ
վածում նա փակված է եղել խցում։ Կառավարությունը նաև չի հերքել այն, որ այդ
ժամանակահատվածում դիմումատուն զրկված է եղել ազատությունից։ Հետևա
բար Դատարանը պատճառներ չունի կասկածելու, որ դիմումատուն 2008 թվա
կանի մարտի 1-ին՝ 6։30-ի և 22։30-ի միջև ընկած ժամանակահատվածում, Կոն
վենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով ազատությունից զրկված է եղել։
Ավելին, հիմնվելով իր տրամադրության տակ եղած նյութերի ամբողջականության
վրա, Դատարանն ընդունում է, որ այս դեպքում ազատությունից զրկելն իրակա
նացվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի նպատակով:
(…) Դատարանը նշում է, որ չնայած դիմումատուն, de facto (փաստացի),
զրկվել է ազատությունից և տարվել է ոստիկանություն 2008 թվականի մարտի
1-ին՝ մոտավորապես 6։30-ին, նրա ձերբակալման արձանագրությունը նույն օրը՝
մինչև 22։30-ը, պաշտոնապես չի կազմվել։ Այդ ամբողջ ժամանակահատվածում
դիմումատուին պաշտոնապես չեն վերաբերվել որպես ձերբակալված անձի, ինչ
պես նաև նրա նկատմամբ չեն կիրառվել ձերբակալված անձանց մասով կիրառելի
ներպետական դրույթները։ Նա հարցաքննվել է որպես վկա, և նրան տվել է կար
գավիճակ, և նա համարվել է «ձերբակալված» ու հետևաբար «կասկածյալ»՝ ոս
տիկանություն հարկադրաբար ներկայանալուց միայն 16 ժամ հետո։ Դա ոչ միայն
խախտում է ՔԴՕ-ի 131.1 հոդվածով սահմանված այն մասով պահանջները, որ
կասկածյալի ձերբակալման արձանագրությունը պետք է կազմվի համապատաս
խան մարմիններ նրան բերելուց հետո՝ երեք ժամվա ընթացքում (…), սակայն այն
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չու են նրանք համարում ոստիկանների կողմից տրված ցուցմունքներն արժանա
հավատ, իսկ դիմումատուի ցուցմունքները` ոչ վստահելի: Իրադարձությունների՝
ոստիկանության ծառայողների կողմից ներկայացված տարբերակը, այդ թվում՝
ենթադրյալ հանցագործություն կատարող անձանց մասին տեղեկությունները
պատրաստակամորեն ընդունվել են, և նրանք երբևէ լրջորեն չեն հարցաքննվել
իշխանությունների, այդ թվում՝ դատարանների կողմից, մինչդեռ դիմումատուի
պահանջը՝ կանչելու վկաներին, ովքեր ենթադրաբար կարող էին հաստատել իր
կողմից տրված ցուցմունքները, մերժվել է (…)»10:
19.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ դի
մումատուի` վատ վերաբերմունքի մասին հայտարարությունների վերաբերյալ
պաշտոնական քննություն չի իրականացվել11։
19.2 Արդյունքում, Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Կոնվենցիայի 3-րդ
հոդվածի դատավարական հայեցակետի խախտում12:
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նաև դիմումատուին թողել է առանց որոշակիության զգացումի, ինչ վերաբերում է
նրա անձնական ազատությանը և անվտանգությանը, ինչպես նաև զրկել է նրան
ՔԴՕ-ով՝ ձերբակալված կասկածյալի համար սահմանված բոլոր իրավունքնե
րից, այդ թվում՝ փաստաբան ունենալու և իր ընտանիքին անմիջապես տեղեկաց
նելու իրավունքից (…)։ Ավելին, դիմումատուի ձերբակալման արձանագրությունը
կազմելիս 22։30-ը նշվել է որպես նրան ձերբակալելու պահ՝ ի տարբերություն այն
ժամի, երբ դիմումատուն փաստացի զրկվել է ազատությունից՝ այդպիսով, ըստ
էության, դիմումատուին ազատությունից զրկելու սկզբնական տասնվեց ժամը
թողնելով պաշտոնապես չհաստատված։ (…)
Դատարանն այնուհետև նշում է, որ (…) [ս]ույն գործում դիմումատուն ՔԴՕ-ի
129-րդ հոդվածի իմաստով արգելանքի է վերցվել 2008 թվականի մարտի 1-ին՝ մո
տավորապես 6։30-ին, մինչդեռ նրա կալանավորման հարցով դատական նիստը
տեղի է ունեցել 2008 թվականի մարտի 4-ին՝ 19։00-ին (…)։ Համապատասխանա
բար, նախքան դատավորի մոտ բերվելը դիմումատուն ոստիկանությունում ձեր
բակալվածներին պահելու վայրում մնացել է նվազագույնը 84 ժամ, դա մոտա
վորապես տասներկու ու կես ժամ ավելի է ներպետական օրենսդրությամբ թույ
լատրելի առավելագույն ժամանակահատվածից։ Առանց դատարանի որոշման
այդպիսի երկարատև ձերբակալությունը, որը գերազանցում էր ՔԴՕ-ի 129-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 72-ժամյա ժամկետը, անհամատեղելի էր ներ
պետական օրենսդրության հետ և հետևաբար Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին
կետի իմաստով անօրինական էր (…)»14:
20.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Կոն
վենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում՝ Մ.Սաղաթելյանի ձերբակալման
օրինականության մասով15:
21. Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական դատարանը, հղում կատարելով Հայաս
տանի դեմ քննված մի շարք գործերին, որոնց դեպքում տեղի է ունեցել Կոնվեն
ցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի խախտում` գտել է, որ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդ
դեմ Հայաստանի գործով որևէ պատճառ չունի այլ եզրահանգման գալու և համա
րում է, որ ներպետական դատարանները դիմումատուին կալանավորելու համար
հիմնավոր և բավարար պատճառներ չեն ներկայացրել16։
21.1 Արդյունքում, Եվրոպական դատարանն արձանագրել է նաև Կոնվենցիայի
5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի խախտում17։
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում.
22. Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով Եվրոպական դատարա
նը, վերահաստատելով արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ նախա
դեպային իրավունքում ձևավորած դիրքորոշումները18, ընդգծել է. «(…) Չնայած
դիմումատուին դատապարտելիս ներպետական դատարանները, ոստիկանու
թյան ծառայողների ցուցմունքներից բացի, հղում են կատարել այլ ապացույցնե
րի, միակ ապացույցը, որով ուղղակիորեն ենթադրվում էր դիմումատուի մասնակ
14

Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 168-րդ և 174-րդ կետերը:
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 179-րդ կետը:
16
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 191-րդ կետը:
17
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 192-րդ կետը:
18
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 202-205-րդ կետերը:
15
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ցությունն այդ արարքների կատարմանը, և որով տրամադրվում էր դրանց ման
րամասները, տվյալ ցուցմունքներն էին (…)։ Բոլոր մյուս ապացույցները, որոնց
դատարանները հղում են կատարել, անուղղակի ապացույցներ են, և չի կարելի
ասել, որ դրանք ուղղակիորեն ցույց են տալիս դիմումատուի առնչությունը մեղ
սագրվող արարքներին։
(…) Դատարանը նշում է, որ այն արդեն քննել է մի շարք գործեր, որոնց դեպ
քում հրապարակային միջոցառման ժամանակ անհատին իր պահվածքի պատ
ճառով քրեական հետապնդման են ենթարկել և դատապարտել՝ հիմնվելով բացա
ռապես այն ոստիկանության ծառայողների ցուցմունքների վրա, որոնք ակտիվո
րեն ներգրավված են եղել վիճարկվող իրադարձություններում։ (…): Այն վճռել է,
որ այս մեղադրանքների հիմքում ընկած այն հիմնական փաստերի վերաբերյալ
վեճի դեպքում, երբ մեղադրանքի կողմի միակ վկաներն այն ոստիկանության ծա
ռայողներն են եղել, որոնք ակտիվ դեր են ունեցել վիճարկվող իրադարձություն
ներում, դատարանները պետք է պարտադիր օգտագործեին յուրաքանչյուր ող
ջամիտ հնարավորություն՝ ստուգելու նրանց մեղադրական ցուցմունքները (…)։
Դատարանը նաև գտել է, որ պաշտպանության օգտին բոլոր ապացույցներն
առանց հիմնավորման մերժելով՝ ներպետական դատարանները դիմումատուի
վրա ծայրահեղ և անհասանելի ապացուցման բեռ են դրել, որը հակասում է այն
հիմնական պահանջին, որ մեղադրանքի կողմը պետք է ապացուցի գործով իր
կողմից առաջ քաշված վարկածը, ինչպես նաև քրեական իրավունքի հիմնարար
սկզբունքներին, մասնավորապես՝ կասկածանքները հօգուտ մեղադրյալի մեկնա
բանումը (in dubio pro reo) (…)։
Ըստ երևույթին, դիմումատուի դեմ քրեական գործով վարույթն իրականացվել
է նույն կերպ։ Դիմումատուին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում ընկած հան
գամանքները, այդ թվում՝ Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործո
ղությունների հետ կապված հանգամանքները և ոստիկանության երկու ծառայող
ների վրա ենթադրյալ հարձակումը վիճարկվել են կողմերի կողմից։ Այնուամե
նայնիվ, ներպետական դատարանները, ներկայացնելով իրադարձությունների
երկու հակասական տարբերակներ, չեն ստուգել ոստիկանության ծառայողների
կողմից արված փաստական պնդումները և որոշել են վճիռների հիմքում դնել բա
ցառապես նրանց կողմից ներկայացված տարբերակը՝ պատրաստակամորեն և
անվերապահորեն ընդունելով նրանց ցուցմունքները և դիմումատուին որևէ հնա
րավորություն չտալով հակառակ ապացույցներ բերելու։ Դիմումատուի՝ մի շարք
վկաներ դատարան կանչելու և քննելու պահանջները, որոնք բավականաչափ
հիմնավորված են եղել և ուղղակիորեն վերաբերել են իրեն առաջադրված մե
ղադրանքներին, նույնպես մերժվել են՝ առանց որևէ հիմնավորման կամ համա
ռոտ և ոչ համոզիչ հիմնավորմամբ։ Դատարանը գտնում է, որ սա հատկապես
խնդրահարույց է՝ հաշվի առնելով քրեակ
 ան գործի նյութերում, այդ թվում՝ վկա
ների ցուցմունքներում մի շարք էական անհստակությունների, անհամապատաս
խանությունների և հակասությունների առկայությունն այնպիսի կարևոր հարցերի
առնչությամբ, ինչպիսիք են ոստիկանության գործողությունների ժամը, նպատա
կը և իրականացումը և դիմումատուին ձերբակալելու ժամն ու հանգամանքները,
ինչպես նաև այն փաստը, որ հարձակման մասով մեղադրանքների համար մե
ծապես հիմք ծառայող ապացույցներն ի հայտ են եկել տվյալ երկու ոստիկանու
թյան ծառայողների կողմից դիմումատուի ինքնությունը հաստատելու արդյուն
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քում՝ ենթադրյալ պատահարներից ավելի քան հինգ ամիս հետո, ինչը զգալիորեն
նվազեցրել է այդ ապացույցների արժանահավատությունը։ Դեռ ավելին կարելի է
ասել, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ վիճարկվող պատահարները՝ առնվազն
Ազատության հրապարակում տեղի ունեցածը, ըստ երևույթին, տեղի են ունեցել
այդ օրը բավականին վաղ, երբ ամբողջովին լույս չէր, և քաոսային հանգամանք
ներում, որում ներգրավված էին հարյուրավոր ցուցարարներ և ոստիկանության
ծառայողներ։ Նույնիսկ եթե այն մարդիկ, որոնց դիմումատուն ցանկանում էր որ
պես վկա կանչել, կարող էին առաջին հերթին լույս սփռել Ազատության հրապա
րակում տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա, Դատարանը համարում է, որ,
այնուամենայնիվ, այդպիսի ապացույցները դիմումատուին թույլ են տվել վիճար
կել իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները՝ հաշվի առնելով իրեն վերագրվող
տարբեր արարքների միջև և՛ ժամանակային, և՛ հետևանքային կապը։
(…) Ներպետական դատարաններն այդպես էլ գրեթե չեն անդրադարձել դիմու
մատուի փաստարկներին ու պնդումներին՝ անկախ դրանց ծանրակշռությունից
կամ վերաբերելիությունից, ներառյալ՝ քրեական գործի նյութերում առկա՝ վերը
նշված անհամապատասխանությունները մատնանշող և որոշակի ապացույցների
մասով կասկած հարուցող փաստարկներն ու պնդումները։ Սա ներառում է դի
մումատուի կողմից ոստիկանության ծառայողներ Է.Ռ.-ի, Հ.Ս.-ի և Ա.Ա.-ի մինչդա
տական ցուցմունքների վերաբերյալ ներկայացված բավականին ծանրակշիռ և
հիմնավորված փաստարկը, համաձայն որի՝ դրանք բառացիորեն նույնն են եղել,
ինչպես նաև հակասել են դատարանում այդ վկաների կողմից արված հայտա
րարություններին։ Ներպետական դատարանները չեն անդրադարձել այդ փաս
տարկին և հաշվի չեն առել այն, երբ հիմնվել են վկաների այդ ցուցմունքների վրա՝
որպես դիմումատուին դատապարտելու համար հիմք, թեև այդ վկաների հուսա
լիությունը, վստահելիությունը և անձնական բարեվարքությունը խիստ կասկածի
տեղիք են տվել։ Եթե դիմումատուի փաստարկը համոզիչ լիներ, ապա այն կարող
էր ազդել անաչառ տրիբունալի այն ամբողջական գնահատականի վրա՝ արդյոք
բավականաչափ ծանրակշիռ ապացույցներ եղել են դիմումատուի մեղքը հաստա
տելու համար (…)։ Հատկանշական է, որ տվյալ ոստիկանության ծառայողների
ցուցմունքներն այն միակ ապացույցներն են եղել, որոնց հիման վրա դիմումա
տուն ապօրինի սառը զենք կրելու համար դատապարտվել է, ինչպես նաև դրանք
կազմել են այն ապացույցների որոշիչ մասը, որոնց վրա հիմնված է եղել ոստի
կանության ծառայող Ա.Առ.-ի վրա Արշակունյաց փողոցում հարձակվելու համար
դիմումատուի դատապարտումը։ Դատարանը նախկինում կայացրել է վճիռ, որ
տարբեր ժամանակահատվածներում տրված՝ վկայի սեփական ցուցմունքների
միջև անհամապատասխանությունները, ինչպես նաև քրեական հետապնդման
ժամանակ ձեռք բերված տարբեր տեսակի ապացույցների միջև խիստ անհամա
պատասխանությունները լուրջ հիմքեր են ստեղծում վկայի վստահելիությունը և
նրա ցուցմունքի ապացուցողական նշանակությունը վիճարկելու համար. որպես
այդպիսին, այսպիսի վիճարկումն այնպիսի անառարկելի փաստ է համարվում,
որ կարող է ազդել գործի փաստական հանգամանքների՝ այդ ապացույցի վրա
հիմնված գնահատականի և վերջապես դատավարության ելքի վրա (…)»19։
22.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը գտել է, որ ներպետա
կան դատարանները չեն օգտագործել յուրաքանչյուր ողջամիտ հնարավորու
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 ոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտում.
Կ
23. Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատա
րանը, վերահաստատելով Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի վերաբերյալ նախադե
պային իրավունքում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները21, փաստել է.
«(…) Կառավարությունը սույն գործով պնդել է, որ առաջինը ցուցարարներն են
հարձակվել ոստիկանության վրա, ինչը հաստատում է այն փաստը, որ նրանք բռ
նի մտադրություններ են ունեցել։ (…) Դատարանը նշում է, որ Կառավարության
պնդումը, ըստ երևույթին, հիմնված է եղել Հայաստանի ոստիկանության պետի
տեղակալի՝ (…) գրության մեջ ներկայացված իրադարձությունների պաշտոնա
կան նկարագրության վրա (…)։ Այնուամենայնիվ, նրանք, ըստ երևույթին, այդ եզ
րահանգումներին չեն եկել անկողմնակալ և անկախ քննության արդյունքում, և
դրանք, կարծես թե, լիովին հիմնված են եղել այն ոստիկանության ծառայողների
ցուցմունքների վրա, որոնք ակտիվ դեր են ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-2-ի
իրադարձություններում, այդ թվում՝ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած
բախումներում, և ավելին, ենթադրաբար չափից ավելի ուժ են օգտագործել ցուցա
րարների նկատմամբ։ Տվյալ եզրահանգումները հիմնավորված չեն որևէ օբյեկ
տիվ ապացույցով և, ավելին, ինչպես երևում է, դրանք հակասում են քրեական
գործի մի շարք այլ նյութերի, այդ թվում՝ թիվ 62202508 քրեակ
 ան գործը հարուցե
լու մասին որոշմանը և մի քանի այլ փաստաթղթերի, որոնցից երևում է, որ Ազա
տության հրապարակում ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած
բախումը կարող է իսկապես լինել ոստիկանության կողմից ձեռնարկված՝ որոշ
չպարզված միջոցառումների հետևանք, որի նպատակը եղել է ցույցը հարկադրա
բար դադարեցնելը՝ ի հակադրություն ցուցարարների կողմից նախազգուշական
հարձակման, ինչպես պնդել է Կառավարությունը (…)։ Հատկանշական է, որ դի
մումատուի քրեակ
 ան գործը քննող դատարանները որևէ ձևով չեն անդրադարձել
բախման հանգամանքներին, այդ թվում՝ այն հարցին, թե ով է հրահրել այն՝ իրենց
վճիռներում չներառելով համապատասխան մանրամասները։ Նույնիսկ դիմումա
տուի կողմից վիճարկվող՝ ոստիկանության ծառայող Ա.Արշ.-ի վրա հարձակումն
է ներկայացվել որպես սպորադիկ բնույթ ունեցող գործողություն, առանց գնա
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թյուն՝ ստուգելու այն ոստիկանության ծառայողների մեղադրական ցուցմունքնե
րը, որոնք քրեակ
 ան հետապնդման համար միակ վկաներն էին և ակտիվ դեր են
ունեցել վիճարկվող իրադարձություններում։ Բացի այդ, նշված իրադարձություն
ների վերաբերյալ ոստիկանության կողմից ներկայացված տարբերակն անվե
րապահորեն հաստատելը, դիմումատուի փաստարկներից որևէ մեկին պատշաճ
կերպով չանդրադառնալը և պաշտպանության կողմի վկաներին քննելու հարցում
մերժելը՝ առանց պատշաճ կերպով ուսումնասիրելու նրանց ցուցմունքների վե
րաբերելիությունը, Եվրոպական դատարանի համոզմամբ հանգեցրել են պաշտ
պանության կողմի իրավունքների սահմանափակման, ինչը հակասում է արդար
դատաքննության երաշխիքներին և բավարար է եզրակացնելու համար, որ դիմու
մատուի դեմ քրեակ
 ան վարույթը, ընդհանուր առմամբ, իրականացվել է Կոնվեն
ցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված արդար դատաքննության իրավուն
քի խախտմամբ20։
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հատելու, թե արդյոք բռնությունը դիտավորությամբ է տեղի ունեցել, թե չպլանա
վորված զարգացումներ են եղել (…)։ Ճիշտ է, որ պարզվել է նաև, որ դիմումատո
ւի մոտ հայտնաբերվել է ծալովի դանակ, որից կարելի է ենթադրել, որ նա բռնի
մտադրություններ է ունեցել։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն եղանակը, որի
միջոցով այդ եզրահանգմանն են եկել, և այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնվել
են (…), ինչպես նաև այն մասին որևէ ապացույցի կամ տեղեկությունների բացա
կայությունը, որ դիմումատուն երբևէ փորձել է օգտագործել ենթադրյալ դանակը,
Դատարանը գործի հատուկ հանգամանքներում այն չի համարում Կոնվենցիայի
11-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտպանությունից նրան զրկելու բավարար և
հուսալի տարր։ (…)»22:
23.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը գտել է, որ առկա չեն
բավարար և համոզիչ ապացույցներ, որոնք թույլ կտան եզրակացնելու, որ Ազա
տության հրապարակում տեղի ունեցած հավաքի կազմակերպիչները և մասնա
կիցները` այդ թվում՝ նաև դիմումատուն, բռնի մտադրություններ են ունեցել, և որ
այդ հավաքը խաղաղ բնույթ չի կրել23։
24. Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական դատարանը նշել է, որ հետագայում
կիրառված պատժամիջոցները ներառել են դիմումատուի նկատմամբ քրեական
հետապնդումը և կալանավորումը՝ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած
հավաքի ժամանակ ենթադրաբար գործած մի շարք արարքների, այդ թվում՝ իշ
խանությունը բռնությամբ զավթելուն, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ
բռնություն գործադրելուն ուղղված կոչեր հնչեցնելու, ոստիկանության ծառայող
ների` հավաքը դադարեցնելու վերաբերյալ կարգադրություններին չենթարկվելու
և ոստիկանության ծառայողների վրա հարձակվելու համար, ընդ որում վերջինը
միակ մեղադրանքն է եղել, որը հանգեցրել է դիմումատուի դատապարտմանը։ Եվ
րոպական դատարանը փաստել է նաև, որ դժվարանում է սույն գործի շրջանակ
ներում ընդհանուր առմամբ տարանջատել իրադարձությունները դիմումատուի
գործի հետ կապված մյուս իրադարձություններից՝ Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի
առնչությամբ` ենթադրելով, որ այն փաստերի ամբողջականությունը, որոնց հի
ման վրա իրականացվել է դիմումատուի քրեական հետապնդումն ու դատապար
տումը, վիճելի հիմքով կարող է համարվել խաղաղ հավաքների ազատության իրա
վունքին «միջամտության» դեպք24։
24.1 Արդյունքում, Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ տեղի է ունեցել
դիմումատուի՝ խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքին միջամտություն՝ և՛
ցույցի ցրման, և՛ դիմումատուի նկատմամբ քրեական հետապնդման, կալանավոր
ման և դատապարտման մասով25:
25. Անդրադառնալով Մ.Սաղաթելյանի՝ խաղաղ հավաքների ազատության
իրավունքի միջամտության հիմնավորվածությանը` Եվրոպական դատարանն
արձանագրել է. «(…) Դատարանն արդեն վճռել է, որ Ազատության հրապարա
կում անցկացված հավաքը խաղաղ է եղել, և ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ այդ
պես չէր շարունակվելու (…)։ Իսկապես, պարզ է դառնում, որ իշխանությունները
թույլ են տվել հավաք կազմակերպել, այդ թվում՝ ցուցարարներին թույլ են տվել
22

Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 232-րդ կետը:
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 233-րդ կետը:
24
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 234-րդ կետը:
25
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 235-րդ կետը:
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ճամբար կառուցել ու շարունակել այդ կերպ և ինն օր շարունակ այն քանդելու
փորձեր չեն կատարել, մինչև հավաքը չի դադարեցվել 2008 թվականի [մարտի
1-ի] վաղ առավոտյան ոստիկանական գործողությունների արդյունքում։ (…)
Դատարանը, այնուամենայնիվ, մտահոգված է իր այն եզրահանգմամբ, որ Կա
ռավարությունը չի ներկայացրել իրադարձությունների վերաբերյալ իրենց այն
տարբերակը հիմնավորող ապացույցներ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցա
րարներին ռազմամթերք է մատակարարվել։ Ավելին, Կառավարությունը տվյալ
[ոստիկանական] գործողության պլանավորման, կազմակերպման և հրամանի
վերաբերյալ որևէ ապացույց կամ մանրամասներ չի տրամադրել, այդ թվում՝ թե
ով է կարգադրել կամ վերահսկել այն, ներգրավված ոստիկանության հատուկ
նշանակության ստորաբաժանումները և ձեռնարկված հատուկ միջոցառումնե
րը։ Միևնույն ժամանակ, պարզ է դառնում, որ սա լայնածավալ գործողություն է
եղել, որում ներգրավված են եղել մի քանի հարյուր ոստիկանության ծառայողներ
և ոստիկանության տարբեր ուժեր, այդ թվում՝ ոստիկանության հատուկ նշանա
կության ստորաբաժանումներ։ Այդպիսի ծավալի գործողություններ պլանավո
րելու և կազմակերպելու համար անկասկած որոշակի ժամանակ է պահանջվել,
և պարզ չէ, թե ինչպես է սա կատարվել 24 ժամից պակաս ժամանակահատվա
ծում, եթե ենթադրվում է, որ հետախուզական տեղեկությունները ոստիկանության
կողմից ստացվել են գործողության նախորդ օրը, մասնավորապես՝ 2008 թվակա
նի փետրվարի 29-ին։ Վերջապես, ինչպես արդեն վերևում նշվել է, թիվ 62202508
քրեական գործը հարուցելու մասին որոշումից և մի քանի այլ փաստաթղթերից,
այդ թվում՝ ոստիկանական գործողություններին ենթադրաբար մասնակցած՝ ոս
տիկանության ծառայողների ցուցմունքներից պարզ է դառնում, որ գործողու
թյունների միակ նպատակն է եղել ցրել Ազատության հրապարակում անցկացվող
հավաքը, և որ այդ առավոտյան ոստիկանության կողմից ձեռնարկված միջոցա
ռումներն այդ նպատակով են կատարվել (…)։ Իրադարձությունների վերաբերյալ
այս տարբերակը սկզբում մասամբ, իսկ հետագայում ամբողջովին քննությամբ
հերքվել է, և զենքերի ստուգումը ներկայացվել է որպես ոստիկանական գործո
ղությունների միակ նպատակ (…)։ Ոչ իշխանությունների և ոչ էլ Կառավարության
կողմից այդպիսի ակնհայտ հակասությունների մասով որևէ բացատրություն չի
տրամադրվել։ Դատարանը, այնուամենայնիվ, դժվարանում է հավատալ, որ սա
կարող է ուղղակի բացթողում լինել, և իրականում տպավորություն է ստեղծվում,
որ ոստիկանական գործողությունների՝ եթե ոչ միակ, ապա հիմնական նպատա
կը քողարկելու կամ առնվազն չբացահայտելու միտումնավոր փորձ է կատարվել։
Այսպիսով, Դատարանը չի գտնում, որ ոստիկանության՝ 2008 թվականի մարտի
1-ի գործողությունների նպատակի վերաբերյալ պաշտոնական բացատրությունը
բավականաչափ արժանահավատ է, և հաշվի առնելով իր տրամադրության տակ
գտնվող բոլոր նյութերը՝ պատճառ չունի կասկածելու, որ 2008 թվականի մարտի
1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության միջամտության նպատակն Ազատության
հրապարակում առկա ճամբարը և ներկա գտնվողներին ցրելն ու հետագայում
հավաքների անցկացումը կանխելն է եղել։
(…) [Հավաքը] ոչ թե այլոց կողմից գործունեության օրինական իրականացումը
խաթարելու, այլ բանավիճելու և քաղաքական նշանակություն ունեցող հասարա
կական այնպիսի հարցի մասին արտահայտվելու հարթակ ստեղծելու նպատակ է
ունեցել, որն ուղղակիորեն կապված է ժողովրդավարության իրականացման հետ
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և լուրջ մտահոգության առարկա է եղել Հայաստանի հասարակության լայն հատ
վածի համար։ Հետևաբար առավել բարձր աստիճանի հանդուրժողականություն
էր պետք ցուցաբերել սույն գործով, քան իշխանություններն են ցուցաբերել։
(…) Դատարանը նաև չի կարող չնկատել հավաքը ցրելու եղանակը։ Այն մատ
նանշում է մի շարք հավաստի զեկույցների առկայությունը, որոնցից պարզ է
դառնում, որ ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ անհիմն և չափից ավելի ուժ
է օգտագործել: (…)։ Հատկանշական է, որ ոստիկանության գործողությունները,
ըստ երեւույթին, երբևէ անկախ և անաչառ քննության չեն ենթարկվել։ Վերջապես,
Դատարանը նշում է ոստիկանական գործողություններին առնչվող բոլոր հակա
սությունների և թափանցիկության բացակայության մասին, այդ թվում՝ այդ գործո
ղությունների նպատակի հաճախակի փոփոխվող տարբերակը»26։
25.1 Արդյունքում Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ առանց բավա
րար հիմնավորման և ակնհայտորեն առանց ցրելու մասին նախազգուշացման,
ինչպես նաեւ չհիմնավորված և չափից ավելի ուժի օգտագործմամբ Ազատության
հրապարակի հավաքը ցրելն անհամաչափ միջոց է եղել, որը իշխանությունների
կողմից հավաքների ազատությունը սահմանափակելիս անցել է ողջամտության
սահմանները27։
26. Անդրադառնալով Մ.Սաղաթելյանին մեղսագրվող արարքներին` Եվրոպա
կան դատարանը նշել է. «(…) [Դ]իմումատուն մեղադրվել և կալանավորվել է [ՀՀ
քրեական օրենսգրքի] (…) 225.1 հոդվածի 2-րդ մասի և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մա
սի, ինչպես նաև 301-րդ հոդվածի և 318-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, որոն
ցով պատժամիջոցներ են սահմանվում իշխանությունը զավթելու և իշխանության
ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կոչեր անելու համար (…)։
Դատարանը նշում է, այնուամենայնիվ, որ հավաքի կամ այն ցրելու ժամանակ
դիմումատուի կողմից ենթադրաբար կատարված արարքների մասով այս մեղադ
րանքների կապակցությամբ չի տրամադրվել որևէ կոնկրետ ապացույց կամ փաս
տական հիմք։ (…)։ Չի նշվել, թե արդյոք դիմումատուն ինքն արել է կոչեր կամ
բռնություն գործադրելուն ուղղված կոչեր, և եթե արել է, ապա այդպիսի կոչերի
կամ բռնություն գործադրելուն ուղղված կոչերի բնույթը։ Ոչ էլ նշվել է ենթադրյալ
հարձակումներ կատարելու բնույթը և ձևը, ինչպես նաև այդպիսի հարձակումների
ենթադրյալ զոհերի ինքնությունը։ Նույնը վերաբերում է անհնազանդության են
թադրյալ հրահրմանը։ (…): Հետևաբար պարզ է դառնում, որ դիմումատուի նկատ
մամբ քրեական հետապնդում է իրականացվել, և նա կալանավորվել է ուղղակի
Ազատության հրապարակի հավաքին ակտիվորեն մասնակցելու և այն կազմա
կերպելու և ոչ թե դրա ընթացքում կատարած հատուկ դատապարտելի արարքի
համար։ Ավելին, (…) դիմումատուի ձերբակալման հանգամանքներից պարզ է
դառնում, որ նա հնարավոր է իշխանություններին հայտնի է եղել որպես ակտիվ
ցուցարար։ Նույնը պարզ է դառնում Կենտրոն վարչական շրջանի ոստիկանու
թյան բաժնի պետի զեկուցագրից, որում նշվել է, որ դիմումատուն արգելանքի է
վերցվել Ազատության հրապարակում տեղի ունեցող հավաքի «ակտիվիստ» լի
նելու համար (…)։ Դատարանը համարում է, որ խաղաղ հավաքը ցրելը և այնու
հետև դադարեցնելը, ինչպես նաև դրա ակտիվիստներին կամ այլ խաղաղ մաս
նակիցներին կալանավորելն առանց որևէ ապացույցի առ այն, որ նրանք անձամբ
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գործել են որևէ դատապարտելի արարք, ինչպես դիմումատուի դեպքում է եղել,
չեն կարող համարվել «ժողովրդավարական հասարակության մեջ անհրաժեշտ»
միջոց։
(…) Չնայած վերը նշվածը լուրջ մտահոգության առարկա է, Դատարանը, այ
նուամենայնիվ, այն կարգավիճակում չէ, ոչ էլ իր պարտականությունն է որոշե
լու, թե արդյոք դիմումատուին առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորված
են եղել, և ներպետական դատարանների պարտականությունն է ստուգելու դրա
հիմքում ընկած փաստերի հավաստիությունը։ Դատարանն այս կապակցությամբ
կրկին նշում է, որ որոշման համար հիմնավորում ներկայացնելը Կոնվենցիայի
6-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված էական դատավարական երաշխիք է, քա
նի որ դրանով կողմերին ցույց է տրվում, որ իրենց փաստարկները լսվել են, նրանց
հնարավորություն է ընձեռում որոշման մասով առարկություններ ներկայացնելու
կամ այն բողոքարկելու, ինչպես նաև հիմք է ծառայում հանրության շրջանում դա
տական որոշման պատճառաբանությունները հիմնավորելու համար։ Ավելին, այս
ընդհանուր կանոնն ապահովվում է Կոնվենցիայի 10-րդ և 11-րդ հոդվածներով
սահմանված հատուկ պարտավորություններով՝ ներպետական դատարաններից
պահանջելով միջամտության համար «համապատասխան» և «բավարար» հիմ
նավորումներ ներկայացնել։ Այս պարտավորությամբ անհատներին հնարավո
րություն է տրվում, ի թիվս այլնի, ծանոթանալ դատարանի՝ իրենց արտահայտ
վելու ազատությունը կամ հավաքների ազատությունը սահմանափակող որոշման
հիմքում ընկած հիմնավորումներին և վիճարկել դրանք, և հետևաբար այն կարևոր
դատավարական երաշխիք Է՝ ընդդեմ Կոնվենցիայի 10-րդ և 11-րդ հոդվածներով
պաշտպանված իրավունքներին կամայական միջամտության (…)։
Դատարանը գտնում է, որ ներպետական դատարանները սույն գործով պատ
շաճ կերպով չեն կատարել նշված պարտավորությունը՝ դիմումատուին որոշ
բռնության արարքներ կատարելու և ապօրինի զենք կրելու համար դատապար
տելիս։ (…)։ Այն նշում է, որ միայն արդյունքում կայացված վճիռներով է ամփոփ
վել դիմումատուի դեմ քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը, որն իր
հերթին լիովին հիմնված է եղել գործի հետ առնչություն ունեցող ոստիկանության
ծառայողների ցուցմունքների վրա։ Ավելին, ինչպես և ներպետական դատարան
ներն են հաստատել, փաստերում բացակայել են մանրամասներ, և դրանք լի են
եղել անհստակություններով։ Այնպիսի կարևոր փաստեր, ինչպիսիք Ազատու
թյան հրապարակում ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների հան
գամանքներն են, լիովին անտեսվել են և նույնիսկ չեն նշվել՝ չնայած նրան, որ այդ
հանգամանքները, այդ թվում՝ ոստիկանության գործողությունների գնահատումն
ուղղակիոր
 են առնչվել են դիմումատուին առաջադրված մեղադրանքներին։ Որոշ
կարևոր հակասությունների այդպես էլ անդրադարձ չի կատարվել, և դրանք մնա
ցել են չբացատրված, այդ թվում՝ այն փաստը, թե դիմումատուն ինչպես կարող
էր կատարել տվյալ մեղսագրվող արարքներն այն ժամանակ, երբ նա, համապա
տասխան զեկույցի համաձայն, արդեն ոստիկանությունում ձերբակալվածներին
պահելու վայրում էր։ Ներպետական դատարանները, հետևաբար, չեն իրակա
նացրել դիմումատուին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստերի
մանրամասն և օբյեկտիվ քննություն, ինչպես նաև չեն կատարել մանրակրկիտ
ուսումնասիրություն, որը, գործի հատուկ հանգամանքներում և ընդհանուր հա
մատեքստը հաշվի առնելով, պահանջվում էր նրանցից՝ 11-րդ հոդվածով երաշ
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խավորված՝ խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքի արդյունավետ իրա
կանացումն ապահովելու համար։ Այսպիսի հանգամանքներում չի կարելի ասել,
որ ներպետական դատարանների կողմից ներկայացված՝ միջամտությունը հիմ
նավորող պատճառներն իսկապես «համապատասխան և բավարար» են եղել,
ինչի հետևանքով դիմումատուն զրկվել է պաշտպանության այն դատավարական
երաշխիքից, որը նա ունեցել է 11-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքի ուժով
(…)։ Ոչ էլ կարելի է ասել, որ դատարաններն իրենց որոշումները հիմնել են համա
պատասխան փաստերի ընդունելի գնահատականի վրա»28։
26.1 Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը նշել է, որ նույնիսկ եթե
ենթադրենք, որ ցույցի ցրումը և դիմումատուի նկատմամբ քրեակ
 ան հետապնդու
մը, կալանավորումը և դատապարտումը համապատասխանել են ներպետական
օրենսդրությանն ու հետապնդել են Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետում
թվարկված իրավաչափ նպատակներից որևէ մեկը, ենթադրաբար՝ անկարգու
թյունները և հանցագործությունները կանխելու նպատակը, տվյալ միջոցներն ան
հրաժեշտ չեն եղել ժողովրդավարական հասարակությունում29։
26.2 Արդյունքում, Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ դիմումատու
Մուշեղ Սաղաթելյանի նկատմամբ տեղի է ունեցել Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի
խախտում30։
27. Հաշվի առնելով սույն որոշման 18-26.1-րդ կետերում ներկայացված փաս
տերը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով ՀՀ քրեակ
 ան դատավարության օրենսգրքի
426.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է,
որ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի`
ուժի մեջ մտած վճռով՝ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի, 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կե
տերի, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի և 11-րդ հոդվածի խախտումների արձանագրման
փաստը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2008 թվականի մայիսի 7-ի, 2008 թվականի
օգոստոսի 28-ի, 2009 թվականի մարտի 10-ի և ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարա
նի 2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշումները վերանայելու հիմք է։
II. Ներպետական դատական ակտերի բեկանումը.
28. Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված երկրորդ իրավա
կան հարցը հետևյալն է. արդյո՞ք Եվրոպական դատարանի՝ Մուշեղ Սաղաթելյանն
ընդդեմ Հայաստանի վճռով արձանագրված՝ Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին և
3-րդ կետերի, Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի (ցույցի ցրման և դիմումատուի կալա
նավորման մասով) խախտումները հիմք են`
ա) Մ.Սաղաթելյանի կալանավորման և դրա ժամկետի երկարացման վերաբե
րյալ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավա
սության դատարանի` 2008 թվականի մարտի 4-ի որոշումն ու այն օրինական ուժի
մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեակ
 ան դատարանի` 2008 թվականի մարտի
21-ի որոշումը, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհա
նուր իրավասության դատարանի` 2008 թվականի հունիսի 26-ի որոշումն ու այն
օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2008
թվականի հուլիսի 15-ի որոշումը բեկանելու համար,
28

Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 250-րդ, 252-253-րդ կետերը:
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 254-րդ կետը:
30
Տե՛ս Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 255-րդ կետը:
29
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բ) Մ.Սաղաթելյանի իրավունքների և ազատությունների խախտումը վերացնե
լու, ՀՀ ոստիկանության՝ 2008 թվականի մարտի 1-ի հրահանգը, դրա հիման վրա
կատարված գործողություններն ու քրեակ
 ան գործի հարուցման որոշումն ապօրի
նի և չհիմնավորված ճանաչելու, նախաքննական մարմնին հարուցված քրեական
հետապնդումը դադարեցնելուն ու գործի վարույթը կարճելուն պարտավորեցնելու
վերաբերյալ բողոքը մերժելու մասին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի` 2008 թվականի հուլիսի 8-ի
որոշումն ու այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դա
տարանի` 2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշումը բեկանելու համար:
29.  Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` «Բարձր պայմանա
վորվող կողմերը պարտավորվում են կատարել Դատարանի վերջնական վճիռնե
րը ցանկացած գործի վերաբերյալ, որում նրանք կողմեր են»։
29.1 Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ
«Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով պետություններն ունեն
հետևյալ պարտավորությունները.
1. վճարել նշանակված փոխհատուցումը,
2. անհրաժեշտության դեպքում հօգուտ դիմումատուի ձեռնարկել անհատա
կան միջոցառումներ, այն է՝
- դադարեցնել Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված իրավունքի
խախտումը կամ դրա հետևանքների ներգործությունը,
- հնարավորինս վերականգնել մինչև խախտումը եղած իրավիճակը (restitutio
in integrum), իսկ դրա անհնարինության դեպքում Դատարանի վճռի մեջ տեղ
գտած եզրակացությունների հետ համատեղելի այլ միջոցներով ապահովել իր
ստանձնած պարտավորությունների կատարումը,
3. ձեռնարկել ընդհանուր բնույթի միջոցառումներ՝ կանխելու համար նմանա
տիպ խախտումներն ապագայում»31։
30. «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կայացված [վճիռնե
րի] հիման վրա ներպետական մակարդակով որոշակի գործեր վերաքննելու կամ
վերաբացելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի` 2000 թվա
կանի հունվարի 19-ի թիվ R(2000)2` անդամ պետություններին ուղղված հանձնա
րարականի 1-ին կետի համաձայն՝ Պայմանավորվող կողմերին կոչ է արվել երաշ
խավորել ազգային մակարդակով «restitutio in integrum»` հնարավորինս ապահո
վելու համար անհրաժեշտ համարժեք հնարավորությունների առկայությունը:
Նույն հանձնարարականի 2-րդ կետի համաձայն` Նախարարների կոմիտեն
խրախուսում է Պայմանավորվող կողմերին, մասնավորապես` վերլուծել իրենց
ազգային իրավական համակարգերը` նպատակ հետապնդելով երաշխավորել
գործի վերաքննության համար անհրաժեշտ համարժեք հնարավորությունների
գոյությունն այն դեպքերի համար, երբ Եվրոպական դատարանը հայտնաբերել է
Կոնվենցիայի խախտում, հատկապես երբ.
(i) Տուժող կողմը շարունակում է համապատասխան ներպետական որոշման
ելքի պատճառով կրել շատ ծանր բացասական հետևանքներ, որոնք համարժե
քորեն չեն շտկվում արդարացի հատուցման տրամադրմամբ և չեն կարող շտկվել,
բացառությամբ գործի վերաքննության կամ վերաբացման միջոցով, և
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(ii) Դատարանի վճիռը հանգեցնում է այն եզրակացության, որ
ա) վիճարկվող ներպետական որոշումն ըստ էության հակասում է Կոնվեն
ցիային,
բ) հայտնաբերված խախտումը հիմնված է այնպիսի ծանրության դատավա
րական սխալների կամ թերությունների վրա, որ լուրջ կասկածի տակ է հայտնվում
բողոքի առարկա ներպետական վարույթի ելքը:
30.1 Վերոնշյալ հանձնարարականի կապակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի
Նախարարների կոմիտեի մեկնաբանությունների համաձայն` կոնվենցիոն մար
մինների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես քրեական
իրավունքի ոլորտում գործերի վերանայումը, ներառյալ վերաբացումը, ունի հիմ
նարար նշանակություն։
Նշված չափանիշներից (i)-ը, ըստ Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմի
տեի, վերաբերում է օրինակ այն անձանց, ովքեր դատապարտվել են ազատությու
նից զրկելու հետ կապված երկարատև պատիժների և դեռևս գտնվում են քրեակ
 ա
տարողական հիմնարկում, երբ կոնվենցիոն մարմինների կողմից քննվում է գործը։
Այդ չափանիշի բավարարման համար պետք է լինի ուղիղ պատճառահետևան
քային կապ` հայտնաբերված խախտման և տուժող կողմի համար առաջացած
շարունակական բացասական հետևանքների միջև։
Վերոնշյալ պայմանի առկայության պարագայում, ըստ Եվրոպայի
խորհրդի Նախարարների կոմիտեի, (ii) խմբում ներառված չափանիշները նպա
տակաուղղված են ընդգծելու խախտումների բնույթը, որոնց պայմաններում գոր
ծերի վերանայումը կամ վերաբացումը հատկապես կարևոր է։ Այսպես, «ա» չա
փանիշին կարող են համապատասխանել այն դեպքերը, երբ օրինակ` անձի դա
տապարտումը ներպետական ատյանների կողմից խախտել է Կոնվենցիայի 10-րդ
հոդվածն այն պատճառով, որ ներպետական մարմինների կողմից քրեորեն պատ
ժելի դիտարկված հայտարարություններն իրավաչափորեն արվել են արտահայտ
վելու ազատության շրջանակներում, կամ Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը, քանի որ
քրեորեն պատժելի դիտարկված անձի վարքագիծը եղել է կրոնի ազատության
իրավաչափ դրսևորում։ Ինչ վերաբերում է «բ» չափանիշին, ապա դրան կարող են
համապատասխանել այն դեպքերը, երբ օրինակ` տուժող կողմը չի ունեցել ժամա
նակ և հնարավորություն կազմակերպելու իր պաշտպանությունը քրեակ
 ան դա
տավարությունում, երբ դատապարտումը հիմնվել է խոշտանգման արդյունքում
ստացված հայտարարությունների   կամ այն նյութերի վրա, որոնք տուժող կող
մը հնարավորություն չի ունեցել ստուգել։ Նման թերությունները պետք է լինեն
այնպիսի ծանրության, որ լուրջ կասկած առաջացնեն ներպետական վարույթի
արդյունքների վերաբերյալ32:
31. ՀՀ քրեակ
 ան դատավարության օրենսգրքի 426.9-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն` «[Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով հա
րուցված] վարույթի արդյունքում կայացված դատական ակտում դատարանը կա
րող է չփոփոխել վերանայված դատական ակտի եզրափակիչ մասը, միայն եթե
ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ սույն օրենսգրքի
426.3 կամ 426.4 հոդվածներով նախատեսված հանգամանքներն ըստ էության
32

Տե՛ս Explanatory memorandum, Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation R (2000)2
on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of the European
Court of Human Rights.
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չէին կարող ազդել գործի ելքի վրա: (...)»:
31.1. Վերոնշյալ իրավադրույթի կապակցությամբ ՀՀ սաhմանադրական դա
տարանն իրավական դիրքորոշում է ձևավորել առ այն, որ. «(...) [Ի]րավաչափ
նպատակ է հետապնդում վեճի առարկա դրույթով նախատեսվող լրացուցիչ պա
հանջը: Այն պետք է դիտարկել ոչ թե իրավունք կամ սուբյեկտիվ հայեցողություն
դատական ակտն անփոփոխ թողնելու համար, այլ նորմատիվ պարտադրանք`
նման հնարավոր դեպքերում ծանրակշիռ փաստարկներով հիմնավորում ներկա
յացնելու վերաբերյալ: Պարզապես այսպիսի իրավակարգավորումը նույնպես
ենթադրում է իրավական մշակույթի պատշաճ մակարդակ և «ծանրակշիռ փաս
տարկների մատնանշմամբ հիմնավորում» եզրույթի հայեցողական սահմաննե
րի իրավական հստակեցում, ինչն օրենսդրի և դատական համարժեք նախադեպ
ստեղծելու խնդիրն է: (...) Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ նման փաստարկ
ների բացակայության պայմաններում վերանայված դատական ակտի եզրափա
կիչ մասի անփոփոխ թողնելը կհակասի իրավունքի գերակայության սկզբունքին
և իրավական պետության հիմնարար արժեքներին»33:
32. Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ Մ.Սաղաթելյանին
ազատությունից զրկելու վերաբերյալ բողոքարկվող դատական ակտերը վերա
բերել են նրա նախնական կալանքին և դրա ժամկետի երկարացմանը։ Այդ որո
շումների կայացումից հետո` 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին Մ.Սաղաթելյանի
վերաբերյալ քրեակ
 ան գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևա
նի քրեակ
 ան դատարան, որի` 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դատավճռով վեր
ջինս մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեակ
 ան օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ
մասերով և 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և դատապարտվել 5 (հինգ) տարի ժամկե
տով ազատազրկման ու 900.000 (ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով տուգան
քի: Միևնույն ժամանակ, նույն դատավճռով Մ.Սաղաթելյանի` ազատազրկման
ձևով պատժի կրման սկիզբը հաշվվել է 2008 թվականի մարտի 1-ից, այսինքն`
սույն բողոքների քննության պահի դրությամբ Մ.Սաղաթելյանն արդեն իսկ կրել է
իր նկատմամբ նշանակված պատիժը:
33. Նախորդ կետում մեջբերված փաստական տվյալները գնահատելով սույն
որոշման 29-31.1-րդ կետերում վկայակոչված իրավադրույթների և արտահայտ
ված իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո` Վճռաբեկ դատարանը փաստում
է, որ Եվրոպական դատարանի` Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով
արձանագրված Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտումների
բացասական հետևանքները սույն բողոքների քննության պահի դրությամբ դի
մումատուն չի շարունակում կրել։ Նման պայմաններում Մ.Սաղաթելյանի նախ
նական կալանքի վերաբերյալ դատական ակտերի բեկանումը չի վերականգնի
մինչ խախտումն առկա իրավիճակը, քանի որ բացակայում է ուղիղ պատճառա
հետևանքային կապը` հայտնաբերված խախտումների և Մ.Սաղաթելյանի կողմից
կրվող շարունակական բացասական հետևանքների միջև։ Բացի այդ, այն իրա
վական առումով նաև անիրագործելի է, քանի որ գործի մինչդատական վարույ
թում Մ.Սաղաթելյանի նախնական կալանքի և դրա ժամկետի երկարացման վե
րաբերյալ դատական ակտերի բեկանումը կհանգեցնի իրավական անորոշության`
հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դրանք եղել են ժամանակավոր և սույն
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որոշումը կայացնելու պահին կորցրել են իրենց իրավական նշանակությունը:
34. Վերոգրյալի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է փաստել, որ համանման պատճա
ռաբանությամբ Վճռաբեկ դատարանը դեռևս 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի
որոշմամբ մերժել է Մուրադխանյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական
դատարանի` 2012 թվականի հունիսի 5-ի վճռի հիման վրա հարուցված վերանայ
ման վարույթի շրջանակներում նոր հանգամանքի հիմքով Արարատ Մուրադխա
նյանի նախնական կալանքի վերաբերյալ որոշումների բեկանման պահանջով
ներկայացված վճռաբեկ բողոքը34։ Այդ կապակցությամբ հարկ է նշել, որ Եվրո
պայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեն, որը վերահսկողություն է իրականաց
նում Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման նկատմամբ, 2018 թվականի
հունիսի 7-ի թիվ CM/ResDH(2018)191 բանաձևով քննարկել է Հայաստանի վերա
բերյալ կայացված ընդհանուր թվով յոթ վճիռների, այդ թվում` Մուրադխանյանն
ընդդեմ Հայաստանի վճռի կատարման ընթացքը և արձանագրել, որ նշված գոր
ծերով անհատական միջոցառումներն իրականացված են, արդարացի փոխհա
տուցումները վճարված են և մեղադրյալներից ոչ մեկը չի գտնվում մինչդատական
կալանքի տակ, նրանք դատապարտվել կամ ազատ են արձակվել։ Արդյունքում
հիշյալ գործերի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը Եվրոպայի խորհրդի
Նախարարների կոմիտեի կողմից հայտարարվել է փակված35։
35. Վերոշարադրյալի հաշվառմամբ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Եվրո
պական դատարանի՝ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով արձա
նագրված՝ Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի, Կոնվենցիայի 11-րդ
հոդվածի (դիմումատուի կալանավորման մասով) խախտումները հիմք չեն Մ.Սա
ղաթելյանի նախնական կալանքի և դրա ժամկետի երկարացման վերաբերյալ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասու
թյան դատարանի` 2008 թվականի մարտի 4-ի որոշումն ու այն օրինական ուժի
մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեակ
 ան դատարանի` 2008 թվականի մարտի
21-ի որոշումը, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհա
նուր իրավասության դատարանի` 2008 թվականի հունիսի 26-ի որոշումն ու այն
օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2008
թվականի հուլիսի 15-ի որոշումը բեկանելու համար։
36. Անդրադառնալով ՀՀ ոստիկանության՝ 2008 թվականի մարտի 1-ի հրահան
գը և դրա հիման վրա կատարված գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու
վերաբերյալ պաշտպանության կողմի ներկայացրած բողոքի առնչությամբ կա
յացված դատական ակտերի բեկանման վերաբերյալ բողոքաբերների պահան
ջին36` Վճռաբեկ դատարանը, առանց անդրադառնալու մինչդատական վարույ
թի նկատմամբ հետագա դատական վերահսկողության դատավարական կարգի
առանձնահատկություններին, փաստում է, որ հետագա դատական վերահսկողու
թյան շրջանակում նշված հարցին դատարանների կողմից տրված գնահատական
ների կրկին քննարկումը ներկայումս կորցրել է իր իրավական նշանակությունը,
նկատի ունենալով, որ Եվրոպական դատարանը Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ
34
Տե՛ս Արարատ Մուրադխանյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի
թիվ ՎԲ-01/13 որոշումը:
35
Տե՛ս բանաձևը հետևյալ հղմամբ`
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808a08a7
36
Տե՛ս սույն որոշման 14.1-րդ կետը:
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Հայաստանի վճռով արդեն իսկ մանրամասն վերլուծության է ենթարկել 2008 թվա
կանի մարտի 1-ին ՀՀ ոստիկանության կատարած գործողություններն ու դրանց
տվել համապատասխան իրավական գնահատական։
Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Եվրոպական
դատարանի՝ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով արձանագրված՝
Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտումը (ցույցի ցրման մասով), հիմք չէ բողո
քը մերժելու մասին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդ
հանուր իրավասության դատարանի` 2008 թվականի հուլիսի 8-ի որոշումն ու այն
օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2008
թվականի օգոստոսի 19-ի որոշումը բեկանելու համար:
37. Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված երրորդ իրավա
կան հարցը հետևյալն է. արդյո՞ք Եվրոպական դատարանի՝ Մուշեղ Սաղաթելյանն
ընդդեմ Հայաստանի վճռով արձանագրված՝ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի նյու
թաիրավական և դատավարական հայեցակետերի, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի, Կոն
վենցիայի 11-րդ հոդվածի (Մ.Սաղաթելյանի նկատմամբ քրեակ
 ան հետապնդման
և նրան դատապարտելու մասով) խախտումները հիմք են Երևանի քրեական դա
տարանի` 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռն ու այն օրինական ուժի
մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2008 թվականի դեկ
տեմբերի 10-ի որոշումը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու համար։
38. Սկոցցարին և Ջունտան ընդդեմ Իտալիայի գործով Եվրոպական դատա
րանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ. «(…) [Վ]ճիռը,
որով [Եվրոպական դատարանը] խախտում է արձանագրում, պատասխանող
պետության վրա իրավական պարտավորություն է դնում ոչ միայն շահագրգիռ
անձանց վճարել արդարացի փոխհատուցման կարգով տրամադրվելիք գումար
ները, այլ նաև Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ ընտրել ընդհանուր
և/կամ անհրաժեշտության դեպքում անհատական միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ
է ձեռնարկել ներպետական իրավական համակարգում` վերջ տալու համար [Եվ
րոպական դատարանի] արձանագրած խախտումներին և հնարավորինս շտկելու
դրանց հետևանքները: Բացի այդ, Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ
պետությունը ազատ է Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածով ստանձնած իր պարտա
վորությունների կատարման միջոցների ընտրության հարցում` պայմանով, որ
դրանք համատեղելի են [Եվրոպական դատարանի] վճռի մեջ տեղ գտած եզրա
կացությունների հետ:
Կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածի հիման վրա արդարացի փոխհատուցման կար
գով գումարների տրամադրման նպատակը բացառապես կրած վնասի համար
հատուցում տալն է այնքանով, որքանով որ այդ վնասը հետևանք է խախտման,
որն այլ կերպ վերականգնվել չի կարող»37:
38.1. Սելջուկը և Ասկերն ընդդեմ Թուրքիայի գործով Եվրոպական դատարա
նը նշել է. «Կոնվենցիայի խախտում արձանագրած [Եվրոպական դատարանի]
վճռով պատասխանող պետության վրա պարտավորություն է դրվում դադարեցնել
խախտումը և դրա հետևանքների համար այնպիսի հատուցում տրամադրել, որ
հնարավորինս վերականգնվի խախտումից առաջ առկա իրավիճակը (restitutio in
integrum): Եթե restitutio in integrum-ը գործնականում հնարավոր չէ, ապա պա
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37

Տե՛ս Scozzari and Giunta v. Italy գործով Եվրոպական դատարանի` 2000 թվականի հուլիսի 13-ի
վճիռը, գանգատներ թիվ 39221/98 և 41963/98, կետեր 249-250:
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տասխանող պետությունն ազատ է վճիռը կատարելու միջոցների ընտրության
հարցում (…)»38:
39. Վերոնշյալ իրավական դիրքորոշումների հաշվառմամբ Վճռաբեկ դատա
րանը կրկնում է, որ Կոնվենցիայի խախտում արձանագրվելու դեպքում պետու
թյունն արդարացի փոխհատուցում տրամադրելուց զատ պարտավորվում է հնա
րավորության դեպքում ձեռնարկել որոշակի անհատական միջոցառումներ, որոնք
հնարավորինս կվերականգնեն մինչև խախտումը եղած իրավիճակը: Այլ կերպ`
յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել կոնկրետ գործի հանգամանք
ները, խախտման բնույթը, դրա` գործի ելքի վրա ունեցած ազդեցությունը, ինչպես
նաև «restitutio in integrum» ապահովելու հնարավորությունը: Եթե վերոնշյալ հան
գամանքների գնահատումը վկայում է, որ գործի վերաբացման արդյունքում հնա
րավոր է վերականգնել մինչև խախտումը եղած իրավիճակը, ապա վարույթի նո
րոգում պետք է տեղի ունենա39:
40. Հաշվի առնելով Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի շրջա
նակներում Եվրոպական դատարանի արտահայտած և սույն որոշման 18-19.2րդ և 22-26.2-րդ կետերում մեջբերված իրավական դիրքորոշումները, ինչպես նաև
սույն որոշման նախորդ կետի վերլուծության լույսի ներքո գնահատելով Մուշեղ
Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով Եվրոպական դատարանի կողմից ար
ձանագրված խախտումների բնույթը` Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Կոնվեն
ցիայի 3-րդ հոդվածի նյութաիրավական և դատավարական հայեցակետերի, 6-րդ
հոդվածի 1-ին կետի, Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի (Մ.Սաղաթելյանի նկատմամբ
քրեակ
 ան հետապնդման և նրան դատապարտելու մասով) խախտումները հիմք
են Երևանի քրեական դատարանի` 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռն
ու այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարա
նի` 2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշումը բեկանելու և գործը նոր քննության
ուղարկելու համար։ Այլ կերպ, նշված խախտումները վերացնելու ամենապատշաճ
միջոցը, ըստ Վճռաբեկ դատարանի, վիճարկվող դատական ակտերը բեկանելը և
գործը նոր քննության ուղարկելն է։
41. Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի քրեակ
 ան պալատի` 2009 թվականի մարտի 10-ի որոշման
վերանայման արդյունքում Երևանի քրեակ
 ան դատարանի՝ 2008 թվականի հոկ
տեմբերի 23-ի դատավճիռն ու այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ վե
րաքննիչ քրեական դատարանի՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշումը պետք
է բեկանել և գործն ուղարկել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրա
վասության դատարան` նոր քննության։
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ նոր քննության արդյունքում Երևան
քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է վե
րացնի Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատա
րանի կողմից արձանագրված՝ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի նյութաիրավական և
դատավարական հայեցակետերի, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի, Կոնվենցիայի 11-րդ
հոդվածի (Մ. Սաղաթելյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման և նրան դատա
38

Տե՛ս Selcuk and Asker v. Turkey գործով Եվրոպական դատարանի` 1998 թվականի ապրիլի 24-ի
վճիռը, գանգատներ թիվ 23184/94 և 23185/94, կետ 125:
39
Տե՛ս Բագրատ և Նարինե Նալբանդյանների գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2016 թվականի հունիսի
24-ի թիվ ՎԲ-04/15 որոշման 19-րդ կետը:

Դատական պրակտիկա

պարտելու մասով)   խախտումներն ու արդյունքում հանգի համապատասխան
հետևության:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահ
մանադրության 162-րդ, 163-րդ, 171-րդ հոդվածներով, «Հայաստանի Հանրա
պետության դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմա
նադրական օրենքի 11-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքի 16-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 3611-րդ, 397-րդ, 398-րդ,  419-րդ,
422-423-րդ, 426.1-րդ, 426.2-րդ, 426.4-րդ, 426.7-րդ և 426.9-րդ հոդվածներով՝ Վճռա
բեկ դատարանը
Ո

ՐՈՇԵՑ

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ
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1. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի` 2008 թվականի մայիսի 7-ի,
2008 թվականի օգոստոսի 28-ի, 2009 թվականի մարտի 10-ի և ՀՀ վերաքննիչ
քրեական դատարանի՝ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ի որոշումները վերանայել:
2. ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա.Դավթյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել, իսկ
Մուշեղ Ագունի Սաղաթելյանի պաշտպաններ Ս.Սաֆարյանի և Վ.Գրիգորյանի
բողոքը բավարարել մասնակիորեն:
3. Վերանայման արդյունքում Երևանի քրեական դատարանի` 2008 թվակա
նի հոկտեմբերի 23-ի դատավճիռը և այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ՀՀ
վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշումը բե
կանել ու գործն ուղարկել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավա
սության դատարան` նոր քննության:
4. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում հրա
պարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ
ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է
ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր
իրավասության դատարանի դատավոր
Սամվել ՈՒԶՈՒՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 65-ամյակը,
մաղթում նրան առողջություն,
երկար տարիների կյանք
և վաստակաշատ հանգիստ,

Իշխանություն

ԴԱՏԱԿԱՆ
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ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր
Սամվել ՕՀԱՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 60-ամյակը,
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ՀՀ Տավուշի մարզի  առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանի նախագահ
Արման ԿՈՒՐԵԽՅԱՆԻՆ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանի դատավոր
Վարդան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանի դատավոր
ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻՆ ծննդյան 35-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:

