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ՆԱԽԱԲԱՆ

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տի կա յաց րած ո րո-
շում նե րը էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն քրեա կան գոր ծե րով վստա-
հե լի ար դա րա դա տութ յան ձևա վոր ման և  այս հա մա տեքս տում 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի ե րաշ խա-
վոր ման հա մար: 2005 թ. կա տար ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո-
խում նե րից հե տո ստանձ նե լով օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յունն 
ա պա հո վե լու գոր ծա ռույ թը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ներ է ձևա վո րում քրեա կան ար դա րա դա տութ յան տար-
բեր ո լորտ նե րում ծա գող խնդրա հա րույց հար ցե րի վե րա բեր յալ: 
Իր դիր քո րո շում նե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ուղ ղոր դում է 

դա տա կան պրակ տի կան՝ ձգտե լով ոչ միայն պաշտ պա նել կոնկ րետ 
ան ձի ի րա վունք նե րը և պա տաս խա նել քրեա կան գոր ծով ներ կա յաց-
ված բո ղո քում վեր հան ված կոնկ րետ հար ցին, այլև հիմք ստեղ ծել 
մեր երկ րում քրեա կան գոր ծե րով կան խա տե սե լի ար դա րա դա տութ-
յան ձևա վոր ման հա մար: Կան խա տե սե լի, հետ ևա բար նաև վստա հե լի 
ար դա րա դա տութ յան ձևա վոր ման ա ռա ջին փու լը օ րեն քի միա տե սակ 
կի րա ռութ յուն ա պա հո վե լու սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա-
նա ցումն է: Երկ րորդ՝ ոչ պա կաս կար ևոր փու լը կա յաց ված նա խա դե-
պա յին ո րո շում նե րի կի րա ռութ յան ա պա հո վումն է: Գր քում ներ կա յաց-
ված են 2010 թ. երկ րորդ կի սամ յա կից մինչև 2012 թ. ա վար տը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տի կող մից կա յաց ված ո րո շում-
նե րը, ո րոնք վեր լուծ ված են եր կու մա կար դա կով ի րա կա նաց ված թե-
մա տիկ բաշխ մամբ: Հատ կա պես ա ռանձ նաց վել են նյու թա կան և դա-
տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
քրեա կան պա լա տի ո րո շում նե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը 
և  այդ շրջա նակ նե րում քննարկ վել են քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղութ-
յան, խնդիր նե րի ու սկզբունք նե րի, մեղ քի, հան ցակ ցութ յան, ա վարտ-
ված ու չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, պատ ժի նշա նակ ման 
ու կրման, հա մա ներ ման, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սով 
նա խա տես ված ա ռան ձին հան ցա կազ մե րի, ար դար դա տաքն նութ յան 
ի րա վուն քի, ա զա տութ յան ի րա վուն քի, ա պա ցուց ման, մինչ դա տա կան 
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վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան հսկո ղութ յան ու դա տա կան ակ տե-
րի վե րա նայ ման ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ խնդրա հա րույց և 
գործ նա կա նում կի րա ռա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հար ցեր:
Ըն թեր ցո ղի դա տին ներ կա յաց վող սույն գի տա գործ նա կան 

ձեռ նար կը կազմ վել է ի րա վա գի տութ յան ո լոր տում տե սա կան ու 
գործ նա կան փորձ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ ջան քե-
րով: Ձեռ նար կի հե ղի նա կա յին խմբում ընդգրկ ված են ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի քրեա կան պա լա տի դա տա վոր ներ, դա տա կան ծա-
ռա յող ներ, ինչ պես նաև Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա-
վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի քրեա կան ի րա վուն քի և ք րեա կան 
դա տա վա րութ յան ու կրի մի նա լիս տի կա յի ամ բիոն նե րի դա սա խոս-
ներ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տվել ի րա կա նաց նել միա ժա մա նակ 
դոկտ րի նալ և  աու թեն տիկ մեկ նա բա նութ յուն և հա մա կող մա նի 
քննարկ ման են թար կել վեր հան ված խնդիր նե րը:
Հե ղի նա կա յին կազ մի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր նաև 

այն հան գա ման քով, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի և ԵՊՀ ի րա վա-
գի տութ յան ֆա կուլ տե տի միջև 2013 թ. սկզբին կնքվել է հա մա ձայ-
նութ յան մա սին հու շա գիր, հա մա ձայն ո րի դա տա կան պրակ տի-
կա յում ծա գած տա րաբ նույթ ի րա վա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 
ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մը պետք է տրա մադ րի խորհր դատ վա կան բնույ թի օ ժան-
դա կութ յուն՝ ի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րի, վեր լու ծութ յուն նե րի 
և գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի տես քով: Այս ա ռու մով սույն 
ձեռ նար կը վե րոնշ յալ հու շագ րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր ված 
հա մա ձայ նութ յան ար տա հայ տութ յուն նե րից մեկն է և կոչ ված է 
ա պա հո վե լու կրթութ յուն– գի տութ յուն–պ րակ տի կա արդ յու նա վետ 
փոխ գոր ծու նեութ յան մշա կույ թի զար գա ցու մը: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րի գի տա գործ նա կան մեկ-

նա բա նութ յուն նե րի երկ րորդ հա տո րը ե րաշ խա վոր վել է տպագ-
րութ յան ԵՊՀ ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի գի տա կան խորհր դի 
կող մից, իսկ տպագ րութ յու նը հնա րա վոր է դար ձել ի րա կա նաց նել 
ԵԱՀԿ եր ևան յան գրա սեն յա կի հետ մեր եր կա րատև և  արդ յու նա-
վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ: 
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Ձեռ նար կը նա խա տես ված է ի րա վա բան ըն թեր ցող նե րի լայն 
շրջա նա կի հա մար:  Այն օգ տա կար կլի նի ինչ պես պրակ տիկ ի րա վա-
բան նե րի, այն պես էլ տե սա բան նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար, միա ժա-
մա նակ կա րող է ծա ռա յել նաև որ պես գի տա գործ նա կան ձեռ նարկ 
ԵՊՀ ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տում դա սա վանդ վող «Ք րեա կան 
գոր ծե րով նա խա դե պա յին ի րա վունք» դա սըն թա ցի հա մար:

Դավիթ Ավետիսյան 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

քրեական պալատի նախագահ, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, 

իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ
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ԲԱԺԻՆ 1

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ

 § 1.1. Քրեական օրենսդրության սկզբունքները

Թե՛ քրեաի րա վա կան տե սութ յան մեջ և թե՛ ի րա վա կի րառ պրակ-
տի կա յում խնդիր ներ են ա ռա ջա նում քրեա կան օ րենսդ րութ յան 
սկզբունք նե րի հստա կեց ման, դրանց բո վան դա կութ յան բա ցա հայտ-
ման ա ռու մով: Այդ պատ ճա ռով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա-
դար ձել է նշված խնդիր նե րի պար զա բան մա նը, մաս նա վո րա պես՝

  օ րի նա կա նութ յան,
  ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա-

նաց ման սկզբունք նե րին: 
Օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի պար զա բան մա նը ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է ան ձի կող մից եր կու կամ ա վե լի 
հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում հա մա ներ ման կի րառ ման օ րի նա-
կով՝ Վա րու ժան Գա գի կի Ա վե տիս յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ տեմ բե-
րի 20–ին կա յաց ված թիվ ՍԴ3/0013/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ 
Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րո շում), որ տեղ վեր է հան ված հետև յալ 
հիմ նա կան խնդի րը.

«(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով Վ. Ա վե տիս յա-
նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա-
ծի 2–րդ մա սի 3–րդ կե տով, 185–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, 364–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով, և ն րա նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
66–րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով պա տիժ է նշա նակ վել՝ ա զա տազր կում 
2  տա րի 6 ա միս ժամ կե տով: (…) Հա մա ներ ման ակտ չի կի րառ վել, 
քա նի որ, ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն, 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան դեպ քում յու րա քանչ յուր 
հան ցա գոր ծութ յան հա մար ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կե լով` այդ 
պա տիժ նե րը լրիվ կամ մաս նա կի գու մա րե լու մի ջո ցով պետք է վերջ-
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նա կան պա տիժ նշա նակ վեր, և  ե թե նշա նակ ված պա տի ժը չգե րա-
զան ցեր 3 տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը, պետք է կի րառ վեր 
հա մա ներ ման ո րո շում, և  ամ բաս տան յալն ա զատ վեր պատ ժից: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շել է, որ ամ բաս տան յալ Վ. Ա վե-

տիս յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 364–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սով հա մա ներ ման ո րո շում չկի րա ռե լու հիմ քեր չկան: Այն կի րա-
ռել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
20–րդ տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե-
լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման 
(այ սու հետ` Հա մա ներ ման ակտ) 1–ին կե տի 1–ին են թա կե տը, և  
ամ բաս տան յալ Վ. Ա վե տիս յա նին ա զա տել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով նշա նակ ված պատ ժից: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 2011 թ. հու լի սի 15–ի մեկ այլ ո րոշ մամբ 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2011 թ. ապ րի լի 12–ի դա տավ ճի ռը ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 364–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով և 185–րդ հոդ վա-
ծի 1–ին մա սով բե կա նե լով, կի րա ռել է Հա մա ներ ման ակ տի 6–րդ կե տի 
2–րդ  են թա կե տը և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 364–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սով և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով Վ. 
Ա վե տիս յա նի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել է և դա-
դա րեց րել Վ. Ա վե տիս յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը (…)»:
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յու նից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը հան գում է ան ձի կող-
մից եր կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում Հա մա ներ-
ման ակ տի կի րառ մա նը, այ սինքն՝ Հա մա ներ ման ակ տը են թա կա 
է կի րառ ման հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յամբ պա տիժ 
նշա նա կե լուց հե տո՞, թե՞ յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան հա մար 
ա ռան ձին –ա ռան ձին: Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև 
դրվել է օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի խախտ ման հարց՝ կապ ված 
ա րար քի քրեաի րա վա կան հետ ևանք նե րի ո րոշ ման առն չութ յամբ 
քրեա կան օ րեն քի ոչ հստակ լի նե լու հետ: 
Պ րո ֆե սոր Ս. Ս. Ա լեք սե ևը և Ս. Ս. Մու րավ յո վը նշում են, որ 

«օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քը պետք է ըն կա լել որ պես կա տա րե-
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լա գործ ված, կա տար յալ օ րենք ու նե նա լու պա հանջ, ո րի պայ ման-
նե րում ի րա վա կան կար գա վոր ման կա րիք ու նե ցող բո լոր հա սա-
րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը հստակ կա նո նա կարգ ված կլի նեն 
միայն օ րեն քով և պայ մա նա վոր ված չեն լի նի ինչ –որ մե կի ան հա-
տա կան դիր քո րոշ մամբ: Օ րենսդ րութ յու նը պետք է զերծ լի նի այն-
պի սի բաց թո ղում նե րից և  ան կա տա րութ յուն նե րից, ո րոնք կա րող 
են կա մա յա կա նութ յուն նե րի տե ղիք տալ»1: 
Ն ման դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Եվ րո պա յի խորհր դի նա-

խա րար նե րի կո մի տեն, ո րը սահ մա նել է. «(…) պե տութ յու նը ոչ միայն 
պետք է պահ պա նի և կի րա ռի իր կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րը, այլև 
պետք է ե րաշ խա վո րի դրանց ի րա վա կան և գործ նա կան կի րա ռութ-
յան պայ ման նե րը: Այն պետք է ա պա հո վի ոչ միայն օ րեն քի առ կա յութ-
յու նը, այլև օ րեն քի գե րա կա յութ յան գա ղա փա րին հա մա հունչ ո րա կը՝ 
հստա կութ յու նը, մատ չե լիութ յու նը և կան խա տե սե լիութ յու նը (…)»2:
Ակն հայտ է, որ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի բո վան դա կութ յու-

նը շատ ա վե լի լայն է, քան այն, ինչ ուղ ղա կիո րեն ար տա ցոլ ված 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 5–րդ հոդ վա ծում, ո րը, բա ցա հայ տե լով 
օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի էութ յու նը, սահ մա նում է, որ՝ 

«1. Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը, դրա պատ ժե լիութ յու նը և 
ք րեաի րա վա կան այլ հետ ևանք նե րը ո րոշ վում են միայն քրեա կան 
օ րեն քով: 

2. Ք րեա կան օ րենքն ա նա լո գիա յով կի րա ռելն ար գել վում է»: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ 

ևս  ար ձա նագ րում է՝
«(…) ան ձին հան ցա գոր ծութ յուն (հան ցա գոր ծութ յուն ներ) կա-

տա րե լու մեջ մե ղա վոր ճա նա չե լու և  այդ հան ցա գոր ծութ յան (հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի) հա մար պա տիժ նշա նա կե լու միակ հիմքն է 
կա տար ման պա հին նրա ա րարքն օ րեն քով հան ցա գոր ծութ յուն 

1  Տե՛ս Алексеев С. С., Теория права. М., 1995, с. 265. Муравьев С. С., Принцип  
законности («Nullum crimen, nulla poena sine lege») и его реализация в 
международном уголовном праве. Вестник Московского государственного 
лингвистического университета, 2007, 534, сс. 111–116:

2  Տե՛ս The Council of Europe and the Rule of Law – An Overview. CM Documents, 
CM(2008)170, pp. 8–9:



14

հա մար վե լը և  այդ հան ցա գոր ծութ յան հա մար պա տիժ նա խա-
տես ված լի նե լը: Ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան և պատ ժի այլ կերպ, քան օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն 
նա խա տես ված դեպ քե րում, կար գով և չա փով: Ան ձը չի կա րող են-
թարկ վել պա տաս խա նատ վութ յան այն պի սի ա րար քի հա մար, որն 
ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան չա փա նի շին բա վա րա րող ե ղա նա կով 
նա խա տես ված չէ գոր ծող օ րեն քով: Ան ձը չի կա րող են թարկ վել 
նաև այն պի սի պատ ժի, ո րը նա խա տես ված չէ գոր ծող օ րեն քով:
Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Չ կա 

հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» 
(«Nullum crimen, nulla poena sine lege») կա նո նը հա մընդ հա նուր 
ճա նա չում ստա ցած հիմ նա րար սկզբունք է և  ի րա վուն քի գե րա կա-
յութ յան կար ևո րա գույն տարր: Այն բա ցար ձակ նշա նա կութ յուն ու-
նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում, հետ-
ևա բար նշված սկզբուն քից որ ևէ շե ղում ան թույ լատ րե լի է (…)»:

«Nullum crimen, nulla poena sine lege» սկզբուն քին ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
մեջ (տե՛ս Եր վանդ Ռա ֆի կի Մել քոն յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի 2011 թ. մա յի սի 11–ի թիվ ԵՇԴ/0090/01/10 ո րո շու մը (այ-
սու հետ՝ Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րո շում)՝ սահ մա նե լով, որ «Nullum 
crimen, nulla poena sine lege» սկզբուն քից հետ ևում է, որ ցան կա-
ցած հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ պետք է հստակ ամ րագր ված 
լի նի օ րեն քով: Այդ օ րեն քը չի կա րող տա րա ծա կան մեկ նա բան վել և 
չի կա րող կի րառ վել ա նա լո գիա յով:
Թե՛ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի և թե՛ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

նշված ո րո շում նե րում ար տա ցոլ վում է « Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ վա ծում տեղ գտած հետև յալ ձևա-
կեր պու մը. «Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր ճա նաչ վի որ ևէ գոր ծո ղութ-
յան կամ ան գոր ծութ յան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին գոր ծող 
ներ պե տա կան կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն քրեա կան 
հան ցա գոր ծութ յուն չի հա մար վել: Չի կա րող նաև նշա նակ վել ա վե-
լի ծանր պա տիժ, քան այն, ո րը կի րա ռե լի է ե ղել քրեա կան հան ցա-
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գոր ծութ յան կա տար ման պա հին»:
Ներ կա յաց ված դրույթ նե րը վեր լու ծութ յան են են թարկ վել ինչ-

պես քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ, այն պես էլ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րում: 
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քը 

քրեա կան ի րա վուն քում՝ Ն. Ֆ. Կուզ նե ցո վան փաս տում է, որ «հան-
ցանք կա տա րած ան ձի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը 
պետք է կա նո նա կարգ վի միայն քրեա կան օ րեն քով, ո րը պետք է 
սահ մա նի ինչ պես ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը, այն պես էլ պատ-
ժե լիութ յու նը»3: Զար գաց նե լով ար տա հայտ ված տե սա կե տը՝ Ի. Է. 
Զ վե չա րովս կին, Վ. Վ. Մալց ևը հա տուկ ու շադ րութ յուն են հրա վի-
րում այն հան գա ման քին, որ «հան ցան քի այլ քրեաի րա վա կան հետ-
ևանք նե րը նույն պես կա րող են առ կա լի նել միայն այն դեպ քում, 
ե թե նա խա տես ված են քրեա կան օ րեն քում»4: Աս վա ծից հետ ևում 
է, որ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից և պատ ժից ա զա տե լը 
ևս պետք է նա խա տես ված լի նի քրեա կան օ րեն քում: 
Ռ. Ռ. Գա լիակ բա րո վը, Յու. Ե. Պու դո վոչ կի նը պնդում են, որ 

«օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի հիմ նա կան բնու թագ րիչ է նաև քրեա-
կան գոր ծե րի քննութ յան ժա մա նակ օ րենք նե րի միա տե սակ մեկ-
նա բա նութ յու նը և կի րա ռութ յու նը»5: Ընդ ո րում՝ քրեա կան օ րեն քի 
բո վան դա կութ յու նը պետք է ըն կալ վի դրա տեքս տին խիստ հա մա-
պա տաս խան6: Ուս տի ի րա վա կի րառ մար մին նե րը քրեա կան օ րեն քը 
պետք է մեկ նա բա նեն միայն ի րենց ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նա-

3  Տե՛ս ,,Курс уголовного праваʼʼ. Общая часть, т. 1. Учение о преступлении / под 
ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, М., 1999, сс. 67–70: 

4  Տե՛ս Звечаровский И. Э., Современное уголовное право России. СПб., 2001, 
сс. 42–44. Мальцев В. В., Принципы уголовного права и их реализация в 
правоприменительной деятельности. СПб., 2004, сс. 225–226:

5  Տե՛ս Галиакбаров Р. Р., Уголовное право. Общая часть, Краснодар, 1999, сс. 
16–17. Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С., Понятие, принципы и источники 
уголовного права: сравнительно–правовой анализ законодательства России и 
стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003, с. 88:

6  Տե՛ս ,,Курс российского уголовного праваʼʼ. Общая часть / под ред. В. Н. 
Кудрявцева, А. В. Наумова, М., 2001, с. 44. Лопашенко Н. А., Основы уголовно–
правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно–правовая 
политика. СПб., 2004, сс. 174–175: 
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կում և ք րեա կան օ րեն քի տեքս տին խիստ հա մա պա տաս խան7: 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա-

յին ի րա վուն քով ևս հա վաստ վել է, որ հան ցա գոր ծութ յան առ կա յութ-
յու նը ո րոշ վում է և դ րա հա մար պա տիժ է նշա նակ վում բա ցա ռա պես 
օ րեն քի հի ման վրա: Կոկ կի նա կիսն ընդ դեմ Հու նաս տա նի գոր ծով 
վճռում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը դիր քո րո-
շում է հայտ նել այն մա սին, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սինե եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յի 7–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տը նա խա տես ված չէ միայն այն բա նի 
հա մար, որ ար գել վի ի վնաս մե ղադր յա լի հե տա դար ձութ յան կար գով 
քրեա կան օ րեն քի կի րա ռու մը: Այն, ընդ հա նուր առ մամբ, ամ րագ րում 
է, որ միայն օ րեն քը կա րող է սահ մա նել հան ցան քը և նա խա տե սել 
պա տի ժը. «Nullum crimen, nulla poena sine lege», ինչ պես նաև այն 
սկզբուն քը, որ քրեա կան օ րեն քը չպետք է ի վնաս մե ղադր յա լի տա-
րա ծա կան մեկ նա բա նութ յան են թարկ վի, այ սինքն՝ կի րառ վի ա նա լո-
գիա յով (տե’ս KOKKINAKIS v. GREECE, 1993 թ. մա յի սի 25–ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 14307/88, կետ 52):
Գ.–ն  ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-

րո պա կան դա տա րա նը սահ մա նել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ վա ծի 1–ին մասն ամ րագ րում է, որ 
միայն օ րեն քով կա րող է ո րոշ վել, թե որ ա րարք ներն են հա մար վում 
հան ցա գոր ծութ յուն, և  ինչ պա տիժ ներ են նա խա տես վում դրանց 
կա տար ման հա մար (տե՛ս G. v. FRANCE, 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 
27–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 15312/89, կետ 24):
Ս. Ռ.–ն  ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րութ յան և Ս. Վ.–ն  ընդ դեմ 

Միաց յալ Թա գա վո րութ յան գոր ծե րով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սինե եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ե րաշ խիք նե-

7  Տե՛ս Звечаровский И. Э., Современное уголовное право России. СПб., 2001, 
сс. 42–44. Антонов А. Г., Специальные основания освобождения от уголовной 
ответственности и принцип законности. Вестник Томского государственного 
университета, Право, 2, сс. 19–23: 
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րը, լի նե լով օ րեն քի գե րա կա յութ յան էա կան տար րեր, Կոն վեն ցիա յի 
պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում կա յուն տեղ ու նեն, և դա հատ-
կա պես ընդգծ վում է այն փաս տով, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 15–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան գամ պա տե-
րազ մի կամ ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նակ Կոն վեն ցիա յի 7–րդ 
հոդ վա ծից որ ևէ շե ղում չի թույ լատր վում:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ-
վա ծը, ել նե լով իր ա ռար կա յից ու նպա տա կից, պետք է այն պես 
մեկ նա բան վի ու կի րառ վի, որ պես զի նա խա տե սի կա մա յա կան մե-
ղադր ման, դա տա պարտ ման և պատժ ման դեմ ուղղ ված արդ յու-
նա վետ ե րաշ խիք ներ (տե՛ս C. R. v. THE UNITED KINGDOM, 1995 
թ. նո յեմ բե րի 22–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 20190/92, կետ 32, S. W. v. 
THE UNITED KINGDOM, 1995 թ. նո յեմ բե րի 22–ի վճի ռը, գան գատ 
թիվ 20166/92, կետ 34):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

մեջ, «Nullum crimen, nulla poena sine lege» սկզբուն քի հա մա-
տեքս տում վեր լու ծութ յան են թար կե լով հա մա ներ ման ինս տի-
տու տը, փաս տել է, որ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի այն պա-
հան ջը, որ հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի քրեաի րա վա կան 
այլ հետ ևանք նե րը (տվյալ դեպ քում՝ հա մա ներ ման ինս տի տու-
տի կի րառ ման հիմ քով հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից կամ պատ ժից ա զա տե լը) պետք 
է նա խա տես ված լի նեն քրեա կան օ րեն քով, պահ պան ված է, 
քա նի որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 82–րդ հոդ վա ծը սահ մա-
նում է, որ « Հան ցանք կա տա րած անձն օ րենս դիր մարմ նի 
կող մից ըն դուն վող Հա մա ներ ման ակ տով կա րող է ա զատ վել 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից, իսկ դա տա պարտ յա-
լը կա րող է լրիվ կամ մաս նա կիո րեն ա զատ վել ինչ պես հիմ-
նա կան, այն պես էլ լրա ցու ցիչ պատ ժից, կամ պատ ժի չկրած 
մա սը կա րող է փո խա րին վել ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սա կով, 
կամ կա րող է վե րաց վել դատ վա ծութ յու նը»: 
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Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր-
ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ար ձա նագ րել է՝ 

«(...) հա մա ներ ման կի րառ ման սահ մա նա փա կում նե րը նա խա-
տես ված են Հա մա ներ ման ակ տով և պետք է պահ պան վեն ան վե-
րա պա հո րեն: Ան վե րա պա հո րեն պետք է պահ պան վեն Հա մա ներ-
ման ակ տում նա խա տես ված այն կա նոն նե րը, ո րոնք սահ մա նում 
են այն ան ձանց շրջա նա կը, ում նկատ մամբ հա մա նե րու մը կի րա-
ռե լի չէ, ինչ պես նաև սահ մա նում են, թե հան ցանք կա տա րած ան-
ձինք ինչ չա փով պետք է օգտ վեն հա մա նե րու մից` պետք է արդ յոք 
ա զատ վեն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից կամ պատ ժից, 
պետք է արդ յոք պա տի ժը մեղ մաց վի, կամ դատ վա ծութ յու նը վե-
րաց վի: Այդ կա նոն նե րից շե ղում նե րը, այդ թվում` նա խա տես ված 
հա մա ներ ման չկի րա ռու մը կամ նա խա տես վա ծից դուրս հա մա ներ-
ման կի րա ռու մը կա րող են հան գեց նել օ րի նա կա նութ յան սկզբուն-
քի խախտ ման և կա մա յա կա նութ յան, ա ռա ջաց նել օ րեն քի ոչ միա-
տե սակ կի րա ռութ յուն (...)»: 
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րի նա կա նութ-

յան սկզբուն քի պահ պան ման անհ րա ժեշտ նա խադր յալ է քրեաի-
րա վա կան հետ ևանք նե րի ո րոշ ման առն չութ յամբ հստա կութ յու նը, 
օ րեն քի միա տե սակ կի րառ ման ա պա հո վու մը:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան, քրեա կան դա տա-

վա րութ յան օ րենսգր քե րը, ինչ պես նաև « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 20–րդ տա րե դար ձի կա-
պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման դրույթ նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տել է, որ հա մա ներ ման կի րա ռե լիութ յու նը և հա-
մա ներ ման կի րառ ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցող ի րա վա կան հետ-
ևան քը (քրեա կան գոր ծի կար ճում, պատ ժից ա զա տում, պատ-
ժա չա փի չկրած մա սի կրճա տում և  այլն) օ րենս դի րը կա տա րած 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քա նա կից կախ վա ծութ յան մեջ չի դրել: 
Այլ կերպ ա սած, ե թե Հա մա ներ ման ակ տի հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րից բխում է, որ ան ձի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն-
դում չպետք է հա րու ցել կամ ի րա կա նաց նել, կամ ան ձը են թա կա է 
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պատ ժից ա զատ ման, ա պա նրա կող մից կա տար ված ա րարք նե րի 
թվա քա նակն ինք նին որ ևէ կերպ չի կա րող խո չըն դո տել հա մա նե-
րու մը տա ռա ցի նշա նա կութ յամբ մեկ նա բա նե լուն և կի րա ռե լուն: 
Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան դեպ քում հա մա ներ ման 
կի րառ ման սահ մա նա փա կումն օ րենս դի րը նա խա տե սել է միայն 
մեկ դեպ քում` հա մա նե րում չկի րա ռե լու հիմ քում դնե լով ոչ թե հան-
ցանք նե րի քա նա կա կան, այլ ո րա կա կան կող մը, այ սինքն՝ առ կա է 
թե կուզ մեկ այն պի սի հան ցա գոր ծութ յուն, ո րի նկատ մամբ հա մա-
նե րու մը կի րա ռե լի չէ:
Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր-

ծով ո րոշ ման մեջ փաս տել է, որ՝ 
«(...) ՀՀ օ րենսդ րութ յան մեջ առ կա չէ այն պի սի կար գա վո րում, 

որն ան ձի կող մից մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու 
դեպ քում հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րի կի րա ռութ յան 
հա մար սահ մա նում է ա ռաջ նա հեր թութ յուն Հա մա ներ ման ակ տի 
կի րա ռութ յան նկատ մամբ` պար տադ րում է սկզբից կի րա ռել հան-
ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և դ րա նից հե տո միայն 
քննար կել Հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռե լիութ յան հար ցը (...)»:
Ա վե լին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման 19–րդ կե տում հղում է կա տա րում ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 360–րդ հոդ վա ծին, ո րը սահ մա նում է՝

«1. Դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս դա տա րա նը ներ կա յաց ված հա-
ջոր դա կա նութ յամբ լու ծում է հետև յալ հար ցե րը.

(…)
7) Ի՞նչ պա տիժ պետք է նշա նակ վի ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ:
8) Արդ յո՞ք ամ բաս տան յա լը պետք է կրի իր նկատ մամբ նշա-

նակ ված պա տի ժը: (…)
2. Ամ բաս տան յա լին մի քա նի հան ցանք կա տա րե լու մեջ մե-

ղադ րե լու դեպ քում դա տա րա նը սույն հոդ վա ծի 1–8–րդ կե տե րում 
նշված հար ցե րը լու ծում է յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա-
բեր յալ ա ռան ձին –ա ռան ձին (...)»: 
Վե րոգր յալ դրույ թի մեկ նա բա նութ յու նից հետ ևում է, որ եր-

կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ դա տավ-
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ճիռ կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է յու րա քանչ յուր հան-
ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կել, ա պա 
քննար կել, թե ամ բաս տան յա լը պետք է արդ յոք կրի այդ պա տի ժը: 
Ն շա նակ ված յու րա քանչ յուր պա տի ժը կրե լու անհ րա ժեշ տութ յան 
վե րա բեր յալ հետ ևութ յան հան գե լուց հե տո միայն դա տա րա նը կա-
րող է կի րա ռել հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և  ո րո շել 
ան ձի նկատ մամբ նշա նակ վող վերջ նա կան պա տի ժը: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ հան ցա-

գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան այն դեպ քե րում, երբ հա մա նե րու-
մը կի րա ռե լի է ան ձի կա տա րած բո լոր հան ցանք նե րի նկատ մամբ, 
դա տա րա նը պար տա վո րեց ված է Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռել 
յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ ա ռան ձին: Ե թե 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան մեջ ընդգրկ ված հան-
ցանք նե րից մե կով կամ մի քա նի սով կի րա ռե լի է Հա մա ներ ման ակ-
տը, իսկ մյուս հան ցանք նե րով հա մա ներ ման կի րառ ման սահ մա-
նա փա կում նե րը բա ցա կա յում են, ա պա դա տա րա նը մե ղադ րան քի 
տվյալ մաս(եր)ով պետք է դա դա րեց նի քրեա կան հե տապն դու մը, 
այլ ոչ թե նշա նա կի պա տիժ և կի րա ռի հան ցանք նե րի հա մակ ցութ-
յան կա նոն նե րը: Նույն կերպ, ե թե դա տա րա նը յու րա քանչ յուր հան-
ցա գոր ծութ յան հա մար նշա նա կում է այն պի սի պատ ժա չափ, ո րից 
ան ձը հա մա ներ ման ու ժով են թա կա է ա զատ ման, ա պա դա տա րա-
նը չպետք է անց նի վերջ նա կան պատ ժի ո րոշ ման փուլ, այլ պետք 
է լու ծի հա մա ներ ման կի րառ ման հար ցը, քա նի որ տվյալ դեպ քում 
նույն պես բա ցա կա յում է հա մա նե րում կի րա ռե լու` օ րեն քով ամ-
րագր ված որ ևէ սահ մա նա փա կում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

22–րդ կե տում ար ձա նագ րում է, որ՝ 
«(...) Հա կա ռակ պա րա գա յում կա րող է տե ղի ու նե նալ ան ձի 

նյու թա կան ի րա վուն քի խախ տում, այն է` Հա մա ներ ման ակ տի կի-
րառ ման սահ մա նա փակ ման բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով նշա նակ ված 
պա տիժ նե րը լրիվ կամ մաս նա կիո րեն գու մա րե լու մի ջո ցով կա-
րող է սահ ման վել վերջ նա կան այն պի սի պա տիժ, ո րից ա զա տե լու 
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հնա րա վո րութ յուն հա մա նե րու մը չի նա խա տե սում, և  ան ձը կա րող 
է ակն կա լել միայն պատ ժա չա փի չկրած մա սը կրճա տե լու հնա րա-
վո րութ յուն: Արդ յուն քում կստաց վի, որ հա մա նե րու մը նրա նկատ-
մամբ չկի րառ վեց այն պես, ինչ պես նա խա տե սում էր օ րեն քը: Այլ 
կերպ ա սած` ան ձը կեն թարկ վի պատ ժի` ա ռանց օ րեն քի, ին չը «Չ կա 
հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» 
(«Nullum crimen, nulla poena sine lege») սկզբուն քի խախ տում է (...)»:
Ներ կա յաց ված ձևա կերպ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ան-

թույ լատ րե լի է հա մա րում քրեաի րա վա կան հետ ևանք նե րի կի րառ-
ման ժա մա նակ կա մա յա կան մո տեց ման դրսևո րու մը և կար ևո րում 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յան մեկ նա բա նութ յու նը՝ դրա բո վան-
դա կութ յա նը խիստ հա մա պա տաս խան, այ լա պես անհ նար կլի նի 
խու սա փել օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քը խախ տե լուց: 
Ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց-

ման սկզբուն քի պար զա բան մա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ-
րա դար ձել է հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
ան հա տա կա նաց ման հիմ նախնդ րի կտրված քով,  Գ ևորգ Խա չա-
տու րի Ճա ղար յա նի և  այ լոց գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին կա-
յաց ված թիվ ԵՇԴ/0002/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Գ. Ճա ղար յա-
նի գոր ծով ո րո շում):
Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման 

սկզբուն քի խախտ ման ա ռու մով Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ 
վեր հան ված հիմ նա կան խնդրի էութ յու նը հետև յալն է. 

«(…) քրեա կան հե տապն դումն ի րա կա նաց նող մար մի նը, ամ-
բաս տան յալ նե րին` Խա չա տուր Ճա ղար յա նին, Տիգ րան, Կա րեն, Ար-
թուր, Էդ գար Հա րութ յուն յան նե րին, Ար մեն Պետ րոս յա նին և Անդ-
րա նիկ Աբ րա համ յա նին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լով ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 258–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով, չի հստա կեց-
րել հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի կա տա րած ա րար քի քրեաի-
րա վա կան ո րակ ման հիմ քում ըն կած փաս տե րը: Մե ղադ րող կողմն 
ամ բաս տան յալ նե րին ա ռա ջադ րել է բա ցար ձա կա պես նույ նա բո-
վան դակ մե ղադ րանք ներ` սահ մա նա փակ վե լով նրանց կա տա րած 
ա րարք նե րի ընդ հան րա կան նկա րագ րութ յամբ, այն է` շուրջ 10 րո-
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պե տևո ղութ յամբ տվել են խու լի գա նա կան հայ հո յանք ներ, քաշք-
շել և ձեռ քե րով, ոտ քե րով ու տար բեր ա ռար կա նե րով հար վա ծել են 
ի րար, և չի հստա կեց րել հան ցա վոր ա րար քի կա տար ման ժա մա նակ 
ամ բաս տան յալ նե րից յու րա քանչ յու րի կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
շրջա նա կը, մաս նա վո րա պես, թե ով ո՛ւմ է քաշք շել, ձեռ քե րով, ոտ քե-
րով ով ո՛ւմ է հար վա ծել, հար վա ծե լու հա մար ով ի՛նչ ա ռար կա է օգ-
տա գոր ծել և  ո՛ւմ նկատ մամբ, հար ված նե րի հետ ևան քով կոնկ րետ 
ո՛ւմ է վնաս պատ ճառ վել, ի՛նչ բնույթ է կրել այդ վնա սը և  այլն»:
Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստակ 

պար զա բա նում պետք է տար եր կու հար ցի.
  Արդ յո՞ք քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա-

նաց ման սկզբուն քը պետք է կի րառ վի գոր ծի քննութ յան մինչ դա-
տա կան փու լում: 

  Արդ յո՞ք հան ցա կից նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հա մա կա տա-
րող նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը պետք է ի րա կա-
նաց վի նույն ծա վա լով: 
Ա ռա ջադր ված հար ցե րից ա ռա ջի նի վե րա բեր յալ ար տա հայ տե-

լով իր դիր քո րո շու մը՝ Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 26–րդ կե-
տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշում է.

  «(…) հան ցա գոր ծութ յա նը հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի 
մաս նակ ցութ յան բնույթն ու աս տի ճա նը հաշ վի առ նե լու պար տա կա-
նութ յունն առ կա է ոչ միայն մաս նա կից նե րին պա տաս խա նատ վութ-
յան են թար կե լու, այն է՝ գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե լու փու լում, այլ 
նաև հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լիս 
նրանց ա րարք(ներ)ին քրեաի րա վա կան ո րա կում տա լու փու լում»:
Ակն հայտ է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ ընդգ ծել է  

քննարկ վող սկզբուն քի պահ պան ման կար ևո րութ յու նը ոչ միայն 
զուտ պատ ժի նշա նակ ման, այլև քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
յան սահ ման ման ժա մա նակ: 
Հիշ յալ հար ցին անդ րա դարձ է կա տար վել նաև քրեա կան 

ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ: Ի. Ի. Կար պե ցի կար ծի քով՝ քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի 
ի րա կա նա ցու մը չպետք է կա պել զուտ պատ ժի նշա նակ ման հետ: 
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Այն ի րա կա նաց վում է ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու, ինչ պես նաև քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից 
ա զա տե լու փու լե րում8: 
Պ. Վ. Կո րո բո վը նշում է, որ հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ-

մամբ կի րառ վող քրեաի րա վա կան հար կադ րան քի ծա վա լը ո րո-
շե լիս պե տութ յու նը պետք է հաշ վի առ նի կա տար ված հան ցան քի 
բնույ թը, հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յու նը, պա տաս խա նատ վութ-
յու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը: Հան ցանք 
կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կի րառ վող քրեաի րա վա կան հար-
կադ րան քի ծա վա լի հստա կեց ման անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման է 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նա ցու մը ինչ պես 
դա տա րա նի, այն պես էլ նա խաքն նութ յան մարմ նի կող մից9: Ընդ 
ո րում՝ պատ ժի կի րա ռու մը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի ա մե նա խիստ, իսկ քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տու մը ա մե նա մեղմ դրսևո րումն է10:
Քն նութ յան առ նե լով այն հար ցը, թե հան ցա կից նե րի, մաս նա վո-

րա պես հա մա կա տա րող նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը 
պետք է արդ յոք ի րաց վի նույն ծա վա լով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 25–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) յու րա քանչ յուր, այդ թվում՝ հա մա տեղ կա տար ված հան-
ցա վոր ա րարք ան հա տա կան բնույթ ու նի, ուս տի հան ցա կից նե րի 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը լու ծե լիս անհ րա ժեշտ է 
ել նել հան ցա գոր ծութ յա նը նրան ցից յու րա քանչ յու րի մաս նակ ցութ-
յան աս տի ճա նից և բա ցա ռել կա տար ված ա րարք(ներ)ի հա մար 
հան ցա կից նե րին «հա վա սա րա չափ», այ սինքն՝ ոչ ըստ յու րա քանչ-
յուր հան ցակ ցի մեղ քի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար-
կե լու հնա րա վո րութ յու նը:
Ի րա կա նաց նե լով պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նա-

8  Տե՛ս Карпец И. И., Индивидуализация наказания в советском уголовном 
праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук, М., 1963: 

9  Տե՛ս Коробов П. В., Момент возникновения уголовной отвественности. / 
Правоведение, 2001, 2: 

10  Տե՛ս Коробов П. В., О первоначальной индивидуализации уголовной 
ответственности. Уголовное право, 2011, 2, с. 36: 
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ցում՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը յու րա քանչ յուր հան ցակ-
ցի մա սով պետք է պար զի, թե ինչ պի սին է ե ղել նրա դե րը հան-
ցա վոր վար քագ ծի դրսևոր ման ժա մա նակ, ինչ մաս նակ ցութ յան 
աս տի ճան է նա ու նե ցել, ինչ ձևով է դրսևոր վել այդ մաս նակ ցութ-
յու նը՝ ակ տի՞վ, թե՞ պա սիվ»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը իր դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման ժա-

մա նակ, փաս տո րեն, ղե կա վար վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 8–րդ 
հոդ վա ծի, 9–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի, 10–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի, 
39–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սի, 61–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի պա հանջ-
նե րով, ո րոնք սահ մա նում են.

  Ան ձը են թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան միայն 
ան ձամբ իր կա տա րած հան ցան քի հա մար:

  Ան ձը են թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան միայն 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր այն պի սի գոր ծո ղութ յան կամ 
ան գոր ծութ յան և հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե-
րի հա մար, ո րոնց վե րա բեր յալ նրա մեղ քը հաս տատ ված է ի րա վա-
սու դա տա րա նի կող մից:

  Հան ցա կից նե րին պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լիս 
պետք է հաշ վի առն վեն հան ցա գոր ծութ յա նը նրան ցից յու րա քանչ-
յու րի մաս նակ ցութ յան բնույ թը և  աս տի ճա նը:

  Հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կի րառ վող պա տի ժը 
և ք րեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան այլ մի ջոց նե րը պետք է հա մա պա-
տաս խա նեն հան ցան քի ծան րութ յա նը, այն կա տա րե լու հան գա մանք-
նե րին, հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յա նը, անհ րա ժեշտ և բա վա րար լի-
նեն նրան ուղ ղե լու և նոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կան խե լու հա մար:

  Պատ ժի տե սա կը և չա փը պետք է ո րոշ վեն հան ցա գոր-
ծութ յան՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նով և 
բ նույ թով, հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րով, այդ թվում՝ 
պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ծան րաց-
նող հան գա մանք նե րով:
Կար ևո րե լով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա-

կա նաց ման խնդի րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես ան հա տա կա-
նաց ման հիմք դի տել է հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի դրսևո րած 
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մեղ քը, հան ցան քին նրան ցից յու րա քանչ յու րի մաս նակ ցութ յան աս-
տի ճա նը, հան ցա վոր վար քագ ծում դրսևո րած դե րը, մաս նակ ցութ-
յան բնույթն ու աս տի ճա նը: 
Թեև ներ կա յաց ված չա փա նիշ նե րի մի մասն է միայն ուղ ղա կիո-

րեն նա խա տես ված ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յան մեջ, այ նու հան-
դերձ, մի շարք ար տա սահ ման յան երկր նե րի օ րենսդ րութ յուն նե րի 
վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Գ. 
Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ներ կա յաց ված գոր ծոն նե րը ուղ-
ղա կի ար տա ցո լում են գտել օ րենսդ րութ յու նում:  
Գեր մա նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի պա րագ րաֆ 29–ը սահ-

մա նում է, որ «յու րա քանչ յուր հան ցա կից պատժ վում է իր մեղ քին 
հա մա պա տաս խան` ան կախ այլ ան ձի դրսևո րած մեղ քից»: Նույն 
օ րենսգր քի պա րագ րաֆ 49–ի 2–րդ մա սը սահ մա նում է, որ «պա-
տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը հաշ վի է առ նում հան ցանք կա տա-
րած ան ձին ինչ պես կողմ, այն պես էլ դեմ վկա յող հան գա մանք նե րը՝ 
հատ կա պես ու շադ րութ յուն դարձ նե լով հան ցանք կա տա րած ան ձի 
շար ժա ռիթ նե րին ու նպա տակ նե րին, հան ցան քի կա տար ման ժա-
մա նակ դրսևոր ված կամ քին, հան ցան քի կա տար ման ե ղա նա կին և 
հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րին, ան ձի կող մից իր պար տա-
կա նութ յուն նե րի խախտ ման աս տի ճա նին, հան րո րեն վտան գա վոր 
ա րար քի ա վար տից հե տո նրա դրսևո րած վար քագ ծին…»11: 
Հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա-

կա նաց ման հար ցե րին անդ րա դարձ է կա տար վել նաև քրեաի րա-
վա կան գրա կա նութ յան մեջ: Ռ. Ն. Խա մի տո վը նշում է, որ «պատ ժի 
նշա նակ ման ան հա տա կա նաց ման սո ցիա լա կան նշա նա կութ յու նը 
բազ միցս մե ծա նում է հան ցակ ցութ յամբ կա տար վող հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րը քննե լիս, քա նի որ նման դեպ քե րում դա տա րա նը ոչ 
միայն պետք է գնա հա տի կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան բնույթն 
ու աս տի ճա նը, ա ռա ջա ցած հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե-
րը, այլև խիստ տար բե րակ ված կեր պով ո րո շի հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րի ներդ րու մը ա ռա ջա ցած հան րո րեն վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րում և պա տիժ նշա նա կե լիս յու րա քանչ յուր հան ցակ-

11  Տե՛ս ,,Уголовный кодекс ФРГʼʼ, изд. ,,Зерцало”, 2000:
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ցի նկատ մամբ կի րա ռի ան հա տա կան մո տե ցում»12:
Յու րա քանչ յուր հան ցակ ցի նկատ մամբ ան հա տա կան մո տե-

ցում կի րա ռե լը են թադ րում է նրա հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան 
ինչ պես օբ յեկ տիվ, այն պես էլ սուբ յեկ տիվ կող մե րի վեր հա նու մը: 
Օբ յեկ տիվ կող մը բնու թագ րող չա փա նիշ նե րը պայ մա նա վոր ված 
են հան ցա վոր վար քագ ծի դրսևոր ման ժա մա նակ հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րի մաս նակ ցութ յան բնույ թով և  աս տի ճա նով, հան ցա-
վոր վար քագ ծում նրա ու նե ցած դե րով, մինչ դեռ պա տաս խա նատ-
վութ յան ան հա տա կա նաց ման ժա մա նակ պա կաս կար ևոր նշա նա-
կութ յուն չու նեն նաև սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը: 

 Բ. Ս. Վոլ կո վը նշում է, որ « Հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի 
վար քագ ծի սուբ յեկ տիվ կող մի բո վան դա կութ յու նը և դրս ևո րու-
մը տար բեր են` պայ մա նա վոր ված ա րար քի կա տար ման հան դեպ 
նրանց տար բեր հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քով, դի տա վո րութ-
յան կա մա յին տար րե րի և շար ժա ռիթ նե րի տար բեր բո վան դա կութ-
յամբ»13: Զար գաց նե լով ար տա հայտ ված տե սա կե տը` Ա. Ա. Ի լիջ ևը, 
Ա.  Ռ. Ա բու տա լի պո վը նշում են, որ «հան ցա կից նե րից յու րա քանչ-
յու րի կող մից կա տար ված հան ցա վոր ա րար քի հան րա յին վտան-
գա վո րութ յան աս տի ճա նի վրա ազ դում են հան ցա գոր ծութ յան 
շար ժա ռի թը, նպա տա կը, և ս տոր դրդում նե րը կա րող են մեղ սագր-
վել միայն այն հան ցա կից նե րին, ով քեր գի տակ ցել են դրանք և ղե-
կա վար վել դրան ցով»14: 
Թեև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 39–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը սահ-

մա նում է, որ հա մա կա տա րող նե րը հան ցա գոր ծութ յան հա մար են-
թա կա են պա տաս խա նատ վութ յան քրեա կան օ րենսգր քի Հա տուկ 
մա սի նույն հոդ վա ծով, իսկ նույն հոդ վա ծի 2–րդ մա սը սահ մա նում է, 

12  Տե՛ս Хамитов Р. Н., Специальные правила назначения наказания за единичное 
преступление по российскому уголовному праву: диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 2001, сс. 174–175:

13  Տե՛ս Волков Б. С., Мотивы преступлений (Уголовно–правовое и социально–
психологическое исследование). Казань, 1982, с. 113:

14  Տե՛ս Илиджев А. А., Абуталипов А. Р., Актуальные проблемы 
индивидуализации наказания за преступление, совершенное в соучастии, 
с учетом общих критериев его назначения. Вестник Владимирского 
юридического института, 2012, 1, с. 92:
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որ կազ մա կեր պի չը, դրդի չը և  օ ժան դա կո ղը են թա կա են պա տաս խա-
նատ վութ յան կա տար ված հան ցան քը նա խա տե սող հոդ վա ծով` հղում 
կա տա րե լով քրեա կան օ րենսգր քի 38–րդ հոդ վա ծին, այ նու հան դերձ, 
նշված դրույթ նե րի մեկ նա բա նութ յու նից չի հետ ևում, որ օ րենս դի րը 
նա խա տե սում է բո լոր հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան «հա վա սա րութ յուն»: Օ րենս դի րը նշում է, որ հան ցա կից նե րի 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը ա ռա ջա նում է նույն հիմ քով և 
սահ ման նե րում, սա կայն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հիմ քե-
րի և սահ ման նե րի միաս նա կա նութ յու նը չի նշա նա կում հան ցա կից նե-
րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան «հա վա սա րութ յուն»: 
Հիմն վե լով վե րոգր յա լի վրա` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. Ճա-

ղար յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար ձա նագ րում է, որ՝
«(…) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի նկատ մամբ կոնկ րետ 

հան ցա կազ մի սանկ ցիա յի շրջա նակ նե րում կոնկ րետ պա տիժ նշա-
նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հա ջոր դա բար պար զել, թե`
ա) ի՞նչ ա րարք է կա տար վել, և  արդ յո՞ք դրա նում առ կա է հան-

ցա կազմ.
բ) արդ յո՞ք ա րար քի կա տար մա նը մաս նակ ցել են եր կու կամ 

ա վե լի ան ձինք, և  արդ յո՞ք նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րում (ան գոր-
ծութ յու նում) առ կա է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան ցակ ցութ յան ձևե րից որ ևէ մե կը.
գ) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րը կոնկ րետ ի՞նչ գոր ծո ղութ-

յուն (ան գոր ծութ յուն) է կա տա րել.
դ) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րը մաս նակ ցութ յան ի՞նչ աս-

տի ճան է ու նե ցել հան ցա վոր ա րար քի կա տար մա նը.
ե) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րին ի՞նչ ծա վա լով պետք է 

մեղ սագր վի կա տար ված ա րար քը (…)»:
Միայն ա ռա ջադր ված հար ցե րի պար զա բա նու մը հնա րա վո-

րութ յուն կտա հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կի րա ռել 
օ րենսդ րո րեն տար բե րակ ված մո տե ցում և դա տա րա նի ու ի րա վա-
պահ այլ մար մին նե րի կող մից ե րաշ խա վո րել քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի ա պա հո վու մը:
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 § 1.2. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի 

ընթացքում և տարածության մեջ

Ժա մա նա կի ըն թաց քում քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղութ յան հիմ-
նախն դիր նե րը վեր լու ծե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-
ձել է հետև յալ հար ցե րին.

• ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող օ րեն քին հե տա դարձ 
ուժ տա լու ան թույ լատ րե լիութ յա նը,

• ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ 
ուժ տա լու ան թույ լատ րե լիութ յա նը,

• ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող քրեա կան օ րեն քին հե-
տա դարձ ուժ տա լու հիմ նախնդ րին,

• պա տի ժը մեղ մաց նող օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու ի րա վա-
կան հետ ևանք նե րին,

• պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մաս նա կիո րեն մեղ-
մաց նող և միա ժա մա նակ մաս նա կիո րեն խստաց նող քրեա կան 
օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու հիմ նախնդ րին: 
Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող օ րեն քին հե տա-

դարձ ուժ տա լու ան թույ լատ րե լիութ յա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն անդ րա դար ձել է Ալ վարդ Չու բա րի Ս տե փան յա նի գոր ծով 
2011 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0327/01/10 ո րոշ-
մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Ս տե փան յա նի գոր ծով ո րո շում): 
Ք րեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի կի րառ ման ա ռու մով Ա. 

Ս տե փան յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ վեր հան ված հիմ նա կան խնդի րը 
հետև յալն է.

«(…) Ա. Ս տե փան յա նը 2000 թ. ապ րիլ– մա յիս ա միս նե րին Գ.  
Ջի լավ յա նին պարտք տված ընդ հա նուր 1.215.182 ՀՀ դրա մին հա-
մար ժեք 2.300 ԱՄՆ դո լա րի հա մար մինչև 2007 թ. դեկ տեմ բեր 
ա մի սը նե րառ յալ պա հան ջել և ս տա ցել է ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի 
սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա պա-
տի կը գե րա զան ցող չա փով տո կոս ներ: Ընդ ո րում՝ մինչև 2003 թ. 
օ գոս տո սի 1–ը` ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտնե լը, 
ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից տա րե կան 25–26 տո կոս սահ-
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ման ված լի նե լու պայ ման նե րում պա հան ջել և ս տա ցել է ամ սա-
կան մի ջի նը 6 տո կոս` 65.000–70.000 դրամ, կամ տա րե կան 72 
տո կոս հաշ վար կով՝ 39 ա միս նե րի հա մար՝ ընդ հա նուր 2.512.267 
ՀՀ դրամ: Իսկ հիշ յալ օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո՝ 2003 թ. 
օ գոս տո սի 1–ից մինչև 2006 թ. ապ րիլ ա մի սը նե րառ յալ, պա հան-
ջել և ս տա ցել է այդ տա րի նե րին ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
սահ ման ված բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի՝ տա րե կան 
17–19 տո կո սի կրկնա պա տի կը գե րա զան ցող չա փով՝ ամ սա կան 6 
տո կոս՝ 65.000–70.000  ՀՀ դրամ, կամ տա րե կան 72 տո կոս հաշ-
վար կով՝ ընդ հա նուր 33 ա միս նե րի հա մար՝   2.145.000 ՀՀ դրամ:
Մե ղադ րան քի ձևա կեր պու մից հետ ևում է, որ Ա. Ս տե փան յա-

նին, ի թիվս այլ ա րարք նե րի, մեղ սագր վել է նաև ՀՀ Կենտ րո նա-
կան բան կի կող մից տա րե կան 25–26 տո կոս սահ ման ված լի նե լու 
պայ ման նե րում մինչև 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ն  ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ամ սա կան մի ջի նը 6 տո կոս` 65000–70000 դրամ, 
կամ տա րե կան 72 տո կոս հաշ վար կով՝ 39 ա միս նե րի հա մար ընդ-
հա նուր 2.512.267 ՀՀ դրամ պա հան ջել և ս տա նա լը (…)»:
Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստակ 

պար զա բա նում պետք է տար այն հար ցին, թե հնա րա վոր է արդ յոք 
ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող քրեա կան օ րեն քին հե տա-
դարձ ուժ տալ և վաշ խա ռութ յուն ո րա կել նաև այն ա րարք նե րը, 
ո րոնք կա տար վել են մինչև 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ը: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 12–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. 

«Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը և պատ ժե լիութ յու նը ո րոշ վում են 
այն կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող օ րեն քով (…)»: 
Միա ժա մա նակ նույն օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 

է. «Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող, պա տի ժը խստաց նող 
կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րեն քը 
հե տա դարձ ուժ չու նի (…)»:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ-
վա ծը ևս սահ մա նում է, որ՝

«1. Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր ճա նաչ վի որ ևէ գոր ծո ղութ յան կամ 
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ան գոր ծութ յան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին գոր ծող ներ պե-
տա կան կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն քրեա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն չի հա մար վել: Չի կա րող նշա նակ վել ա վե լի ծանր 
պա տիժ, քան այն, ո րը կի րա ռե լի է ե ղել քրեա կան հան ցա գոր ծութ-
յան կա տար ման պա հին (…)»:
Ներ կա յաց ված դրույթ նե րի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ 

ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը և պատ ժե լիութ յու նը ո րոշ վում են 
հան ցան քի կա տար ման ժա մա նակ գոր ծող օ րեն քով: Հարկ է նշել, 
որ քրեաի րա վա կան գրա կա նութ յան մեջ քննութ յան ա ռան ձին 
ա ռար կա է հան ցան քի կա տար ման ժա մա նա կի ճիշտ ո րո շու մը: 
Ե թե ձևա կան հան ցա կազմ պա րու նա կող ա րարք նե րի պա րա գա-
յում հան ցան քի կա տար ման ժա մա նա կի ո րո շու մը գրե թե խնդիր-
ներ չի ա ռա ջաց նում, ա պա մո տե ցումն այլ է այն դեպ քե րում, երբ 
գործ ու նենք նյու թա կան հան ցա կազ մով կամ էլ տևող կամ շա րու-
նակ վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հետ: 
Ն յու թա կան հան ցա կազ մե րի ա ռու մով ՀՀ օ րենս դիրն իր մո տե-

ցումն ար դեն իսկ ար տա հայ տել է՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 12–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սում սահ մա նե լով, որ « Հան ցան քը կա տա րե լու 
ժա մա նակ է հա մար վում հան րութ յան հա մար վտան գա վոր գոր ծո-
ղութ յու նը (ան գոր ծութ յու նը) ի րա կա նաց նե լու ժա մա նա կը՝ ան կախ 
հետ ևանք նե րը վրա հաս նե լու պա հից»: 
Մինչ դեռ շա րու նակ վող և տ ևող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 

ա վարտ ման պա հի հետ կապ ված՝ ՀՀ օ րենս դի րը իր դիր քո րո շու-
մը չի ար տա հայ տել, իսկ քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ 
դրսևոր ված մո տե ցում նե րը միաս նա կան չեն: Ըստ Վ. Մ. Ս տե պան-
շի նի՝ «(…) շա րու նակ վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման ժա-
մա նակ պետք է հա մա րել ան ձի միաս նա կան դի տա վո րութ յամբ 
ընդգրկ ված հան ցա վոր ա րարք նե րից վեր ջի նը կա տա րե լու ժա մա-
նա կը, իսկ տևող հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ժա մա նակ՝ հան-
ցա վոր գոր ծո ղութ յու նը կամ ան գոր ծութ յու նը խա փա նե լու կամ 
դա դա րեց նե լու ժա մա նա կը (…)»15: Լիո վին հա կա դիր կար ծիք է 

15  Տե՛ս Степаншин В. М., Действие уголовного закона во времени. Вестник 
Омского университета, 2008, 4, с. 111: 
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ար տա հայ տել Բ. Բ. Գա լի ևը. «(…) շա րու նակ վող և տ ևող հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նա կը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել դրանց ի րա վա բա նա կան ա վար տի (սկսե լու պա հը), 
այլ ոչ թե փաս տա ցի ա վար տի պա հը»16: 
Շա րու նակ վող և տ ևող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա վարտ ման 

պա հի հստա կե ցու մը չա փա զանց կար ևոր խնդիր է, քա նի որ հան-
ցան քի կա տար ման ժա մա նա կի ճիշտ ո րոշ ման պա րա գա յում միայն 
հնա րա վոր կլի նի ե րաշ խա վո րել քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ուժ 
տա լու կամ չտա լու ի րա վա չա փութ յու նը, ին չը մատ նանշ վել է նաև 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից Ե ցե րը և 
Զեյ րեքն ընդ դեմ Թուր քիա յի գոր ծում (տե՛ս ECER AND ZEYREK v. 
TURKEY գոր ծով 2001 թ. փետր վա րի 27–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 
29295/95, 29363/95, կետ 33): 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «(…) 

Պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող կամ պա տաս խա նատ վութ-
յու նը խստաց նող օ րեն քը հե տա դարձ ուժ չու նի (…)»:
Սահ մա նադ րա կան այս դրույթն իր ամ րագ րումն է գտել նաև 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծում, ո րի մեկ նա բա նութ-
յու նից հետ ևում է, որ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող, 
պա տի ժը խստաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը 
վատ թա րաց նող օ րեն քը չի կա րող կի րառ վել այն հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են մինչև այդ օ րենքն ու ժի 
մեջ մտնե լը: Նշ ված մո տեց մա նը հա մա հունչ դիր քո րո շում է ար տա-
հայ տել նաև ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը՝ Ա. Ս տե փան յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման 16–րդ կե տում ար ձա նագ րե լով, որ՝

«(…) ա րար քը կա րող է որ պես հան ցա գոր ծութ յուն դիտ վել միայն 
քրեա կան օ րեն քով, և  ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վութ յան 
ու պատ ժի միայն քրեա կան օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված 
հան ցան քի կա տար ման հա մար: Հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող, 
պա տի ժը խստաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը վատ-

16  Տե՛ս Галиев Б. Б., Темпоральное действие уголовного закона. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
Челябинск, 2006: 
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թա րաց նող օ րեն քը չի կա րող կի րառ վել այն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լը:
Ք րեա կան օ րեն քով նա խա տես ված՝ ան ձին մեղ սագր վող 

ա րար քը պետք է ար տա ցոլ վի ան ձին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի 
ձևա կերպ ման մեջ: Վեր ջինս պետք է նե րա ռի հան ցա կազ մի բո լոր 
պար տա դիր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող փաս տա կան տվյալ նե-
րը, ինչ պես նաև դրա նում պետք է նշվի քրեա կան այն օ րեն քը, ո րով 
նա խա տես ված են հան րութ յան հա մար վտան գա վոր, հա կաի րա-
վա կան և ք րեո րեն պատ ժե լի ա րար քի հատ կա նիշ նե րը (…)»:
Ա րար քի հան ցա վո րութ յան սահ մա նու մը կամ, այլ կերպ ա սած, 

քրեա կա նա ցու մը դի տարկ վում է որ պես վար քագ ծի՝ հան րո րեն 
վտան գա վոր դրսևո րում նե րի բա ցա հայ տում և ք րեա կան օ րենսգր-
քում դրանց ամ րագ րում17: 

 Վ. Ն. Կուդր յավց ևի կար ծի քով՝ «(…) Ք րեա կա նաց ման արդ-
յուն քը քրեա կան ի րա վուն քի նոր մե րի ամ բող ջութ յունն է, ո րոն ցում 
սահ ման վում են հան ցա գոր ծութ յուն հան դի սա ցող ա րարք նե րի 
շրջա նա կը և դ րանց հա մար նա խա տես ված պա տիժ նե րը, հան-
ցանք կա տա րած ան ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու և դ րա նից ա զա տե լու հիմ քերն ու պայ ման նե րը»18: 
Մինչ դեռ Ա. Ի. Կո րո բե ևը պնդում է, որ քրեա կա նա ցու մը պետք է 
դի տարկ վի թե՛ դի նա միկ (որ պես գոր ծըն թաց) և թե՛ ստա տիկ (որ-
պես այդ գոր ծըն թա ցի արդ յունք) վի ճակ նե րում19: 
Ա ռա վել հե տաքրք րա կան են քրեա կա նաց ման մի ջոց նե րը: Դ. 

Ա. Զի կո վի, Ա. Վ. Շես լե րի կար ծի քով՝ դրանց թվին են դաս վում՝
1) քրեա կան օ րենսգր քի Ընդ հա նուր մա սում քրեա կան ի րա-

վուն քի հիմ նա րար ինս տի տուտ նե րի սահ ման ման մի ջո ցով քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան հիմ քե րի և սահ ման նե րի ո րո շու մը 
(տա րիք, մեղք, հան ցա գոր ծութ յան փու լեր և  այլն), 

17  Տե՛ս ,,Российское уголовное правоʼʼ, курс лекций / под ред. А. И. Коробеева, 
Владивосток, 1999, т. 1, с. 82: 

18  Տե՛ս Кудрявцев В. Н., Основания уголовно–правового запрета: криминализация 
и декриминализация. М., 1982, с. 197:

19  Տե՛ս Коробеев А. И., Советская уголовно–правовая политика: проблемы 
криминализации и пенализации. Владивосток, 1987, с. 61:
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2) քրեա կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սում փո փո խութ յուն նե րի 
կա տա րու մը, մաս նա վո րա պես՝
ա) նոր հան ցա կազ մե րի նա խա տե սու մը,
բ) հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կի ընդ լայ նու-

մը (օ րի նակ՝ «մարմ նա կան վնաս վածք» եզ րույ թի փո խա րի նու մը 
«ա ռող ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռելե ար տա հայ տութ յամբ),
գ) կոնկ րետ քրեաի րա վա կան նոր մում ա ռան ձին հատ կա նիշ նե-

րի բա ցա ռու մը (օ րի նակ՝ հան ցա գոր ծութ յան հա տուկ սուբ յեկ տին 
վե րա բե րող սահ մա նա փա կու մը վե րաց նե լը),
դ) հան ցան քի վար չա կան պրե յու դի ցիա յի վե րա ցու մը20: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Ս տե փան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

18–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) վաշ խա ռութ յու նը` որ պես քրեո րեն հե տապն դե լի ա րարք, 

նա խա տես վել է 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ից գոր ծո ղութ յան մեջ դրված 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի  213–րդ հոդ վա ծով: (…) Ա. Ս տե փան յա նի 
նկատ մամբ կի րառ վել է այն քրեա կան օ րեն քը, որն ա րար քի կա-
տար ման պա հին գո յութ յուն չի ու նե ցել: Այ սինքն՝ հե տա դարձ ուժ է 
տրվել ա րար քը քրեա կա նաց նող օ րեն քին, ին չի հետ ևան քով էա կա-
նո րեն վատ թա րա ցել է ամ բաս տան յա լի վի ճա կը (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր դիր քո րոշ մամբ, փաս տո րեն, ան-

թույ լատ րե լի է հա մա րել ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը սահ մա նող, 
այ սինքն՝ «վաշ խա ռութ յուն» հան ցա կազ մը նա խա տե սող օ րեն քին 
հե տա դարձ ուժ տա լը: Ըստ էութ յան, այդ դիր քո րո շու մը լիո վին 
բխում է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
վճիռ նե րում ար տա ցոլ ված մո տե ցում նե րից: Փուհկն ընդ դեմ Էս տո-
նիա յի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
սահ մա նել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ-
յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–
րդ հոդ վա ծը ոչ թե սոսկ ար գե լում է ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց-
նող քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լը, այլ պա հան ջում, որ 

20  Տե՛ս Зыков Д. А., Шеслер А. В., Понятие, основания и принципы 
криминализации и декриминализации деяний. Вестник Владимирского 
юридического института, 2013, 1, с. 86: 
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օ րեն քով հստակ սահ ման վեն, թե որ ա րարք ներն են հա մար վում 
հան ցա գոր ծութ յուն, և  ինչ պա տիժ ներ են նա խա տես վում դրանց 
կա տար ման հա մար: Ներ կա յաց ված պա հան ջը բա վա րար ված կա-
րե լի է հա մա րել միայն այն դեպ քում, երբ օ րեն քի հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րից ել նե լով՝ ան ձի հա մար պարզ կլի նի, թե իր ո՛ր 
ա րարք նե րը կհան գեց նեն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
(տե՛ս PUHK v. ESTONIA, 2004 թ. փետր վա րի  10–ի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 55103/00, կետ 25):
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը հա ման ման 

դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Վի բերն ընդ դեմ Էս տո նիա յի 
գոր ծով (տե՛ս VEEBER v. ESTONIA, 2007 թ. հուն վա րի 21–ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 45771/99), ինչ պես նաև Դ րա գո տոն յուն և Մի լի թա-
րու– Փիդ հոր նին ընդ դեմ Ռու մի նիա յի գոր ծով (տե՛ս DRAGOTONIU 
AND MILITARU–PIDHORNI v. ROMANIA գոր ծով 2007 թ. մա յի սի 
24–ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 477193/01 և 77196/01):
Ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող քրեա կան օ րեն քին հե տա-

դարձ ուժ տա լու ան թույ լատ րե լիութ յա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն անդ րա դար ձել է Սու րեն Ռո մի կի Հա կոբ յա նի գոր ծով 2012 
թ. դեկ տեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0030/01/12 ո րոշ մամբ 
(այ սու հետ` Ս. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րո շում):
Ներ կա յաց ված գոր ծի էութ յու նը հետև յալն է.
«(…) 2010 թ. դեկ տեմ բե րի 11–ին և 2011 թ. մարտ ամ սին Ս. 

Հա կոբ յա նը մաս– մաս ստա ցել և խար դա խութ յամբ հափշ տա կել է 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի գու մար: Նույն թվա կա նի հու լիս ամ-
սին Ս. Հա կոբ յա նը մեկ այլ ան ձից խար դա խութ յամբ հափշ տա կել է 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի գու մար: 

(…) Կա տար ված խար դա խութ յուն նե րից ա ռա ջի նը տե ղի է ու-
նե ցել «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» 2011 թ. մա յի սի 23–ի ՀՕ–143–Ն օ րենքն 
ու ժի մեջ մտնե լուց ա ռաջ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի գոր ծո-
ղութ յան ժա մա նակ, ո րի 178–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սը պա տաս-
խա նատ վութ յուն էր նա խա տե սում ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով, 
կազ մա կերպ ված խմբի կամ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 175–182–րդ, 
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222–րդ, 234–րդ, 238–րդ, 269–րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
հան ցանք նե րի հա մար եր կու կամ ա վե լի դատ վա ծութ յուն ու նե ցող 
ան ձի կող մից կա տար ված խար դա խութ յան հա մար:

(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը Ս. Հա կոբ յա նի նկատ մամբ 
պա տիժ է նշա նա կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 3–
րդ մա սի 1–ին կե տով` եր կու ա ռան ձին դրվա գով խար դա խութ յուն 
կա տա րե լու հա մար, ա պա պա տիժ նշա նա կել հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րով:

(…) Հա մա ներ ման ակ տը Ս. Հա կոբ յա նի նկատ մամբ չի կի րառ-
վել, քա նի որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ «(...) ՀՀ 
ԱԺ 26.05.2011 թ. ո րո շու մը կի րառ վում է այն ան ձանց նկատ մամբ, 
ով քեր հան ցա գոր ծութ յուն են կա տա րել մինչև 01.05.2011 թ., այ-
նինչ ամ բաս տան յա լը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 
3–րդ մա սի 1–ին կե տով (երկ րորդ դրվագ) նա խա տես ված հան ցան-
քը կա տա րել է 2011 թ. հու լիս ամ սին: Հա մա ձայն նույն ո րոշ ման 
9–րդ մա սի՝ հա մա նե րում չի կի րառ վում մի քա նի հան ցա գոր ծութ-
յուն կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ, ե թե հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րից թե կուզ մե կի հա մար նույն ո րոշ մամբ հա մա նե րում չի կի րառ-
վում, հետ ևա բար ամ բաս տան յալ Ս. Հա կոբ յա նի նկատ մամբ ՀՀ 
ԱԺ 26.05.2011 թ. ո րո շու մը կի րա ռե լի չէ» (…)»:
Ներ կա յաց ված խնդրից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը պետք է պար զա բա ներ Ս. Հա կոբ յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով` եր կու ա ռան-
ձին դրվա գով պա տիժ նշա նա կե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ նա վոր վա ծութ յունն ու օ րի նա կա նութ յու-
նը՝ միա ժա մա նակ հստա կեց նե լով նոր քրեա կան օ րեն քին հե տա-
դարձ ուժ տա լու ի րա վա չա փութ յու նը:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յու նը` 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար-
ձա նագ րում է, որ՝

  «(…) Մինչ «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սինե 2011 թ. մա յի սի 23–ի ՀՕ–143–Ն 
օ րենքն ու ժի մեջ մտնելն ան ձի կող մից ա ռա վել ծան րաց նող հան-
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գա մանք նե րում կա տար ված եր կու և  ա վե լի խար դա խութ յուն նե րը 
չէին կա րող դիտ վել որ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20–րդ հոդ վա-
ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տով նա խա տես ված ի րա կան հա մակ ցութ-
յուն և  են թա կա էին ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ 
հոդ վա ծի 3–րդ մա սի որ ևէ կե տով: 

(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի հա-
մա ձայն` ան ձի նկատ մամբ կա րող էր նշա նակ վել ա ռա վե լա գույ նը 
8 տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կում: 

(…) Մինչ դեռ «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 2011 թ. մա յի սի 23–ի ՀՕ–143–Ն 
օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո ան ձի կող մից ա ռա վել ծան րաց-
նող հան գա մանք նե րում կա տար ված եր կու և  ա վե լի խար դա-
խութ յուն նե րը պետք է դիտ վեն որ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
20–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տով նա խա տես ված ի րա կան 
հա մակ ցութ յուն և  ա ռան ձին դրվագ նե րով ո րակ վեն ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի որ ևէ կե տով: Ա ռանձ նա-
պես խո շոր չա փե րով եր կու խար դա խութ յան հա մար ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով, ըստ ո րի  
ան ձի նկատ մամբ կա րող է նշա նակ վել ա ռա վե լա գույ նը 16 տա րի 
ժամ կե տով ա զա տազր կում (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված վեր լու ծութ-

յու նից հետ ևում է, որ թեև «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ-
յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 2011 թ. մա յի սի 23–ի 
ՀՕ–143–Ն օ րեն քով խար դա խութ յուն հան ցա կազ մի ծա վա լը չի 
ընդ լայն վում, ինչ պես նաև չի փոխ վում ա րար քի պատ ժե լիութ յու նը, 
սա կայն այդ օ րեն քով փո փո խութ յան են են թարկ վում ա րարք նե րի 
գնա հատ ման, ըստ այդմ` պատ ժի նշա նակ ման կա նոն նե րը, ո րոնք 
վատ թա րաց նում են ան ձի վի ճա կը: Այդ օ րեն քով կրկնա կիութ յու նը՝ 
որ պես հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բազ մա կիութ յան տե սակ, վե րաց-
վեց, իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի միև նույն հոդ վա-
ծով և հոդ վա ծի միև նույն մա սով նա խա տես ված եր կու կամ ա վե-
լի հան ցանք կա տա րե լը դիտ վեց որ պես հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
ի րա կան հա մակ ցութ յուն, ինչն էլ հիմք հան դի սա ցավ հան ցա գոր-
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ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յամբ պա տիժ նշա նա կե լու հա մար:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–

րդ կե տում ար ձա նագ րում է. 
«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով 

հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող է հա մար վում 
այն օ րեն քը, ո րը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան և պատ ժի 
նշա նակ ման, քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից կամ պատ ժից 
ա զա տե լու կար գի ու պայ ման նե րի ա ռու մով ոչ նպաս տա վոր պայ-
ման ներ է ստեղ ծում հան ցանք կա տա րած ան ձի հա մար (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ներ կա յաց ված դիր քո րո շումն իր ար տա-

հայ տութ յունն է ստա ցել նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ: 
Ըստ Ա. Ե. Յա կու բո վի՝ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը վատ թա-
րաց նող օ րենք է դիտ վում այն ակ տը, ո րը նա խորդ օ րեն քի հա մե մատ՝

  սահ մա նում է պատ ժի նշա նակ ման կամ պատ ժի կրման ոչ 
բա րեն պաստ պայ ման ներ,

  ընդ լայ նում է պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը ծան-
րաց նող հան գա մանք նե րի շրջա նա կը,

  սահ մա նա փա կում է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե-
լու ինս տի տու տի կի րառ ման հնա րա վո րութ յու նը,

  սահ մա նա փա կում է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից 
կամ պատ ժից ա զատ վե լու հնա րա վո րութ յու նը, 

  նա խա տե սում է դատ վա ծութ յան մար ման կամ այն հա նե լու 
ա վե լի խիստ պայ ման ներ,

  նա խա տե սում է հա մա ներ ման կամ ներ ման կի րառ ման ոչ 
բա րեն պաստ պայ ման ներ,

  հան ցա գոր ծութ յու նը դա սում է հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
դա սա կարգ ման հան րա յին ա վե լի բարձր վտան գա վո րութ յուն ու-
նե ցող խումբ21:
Հիմն վե լով վե րոգր յա լի վրա՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հա-

կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–21–րդ կե տե րում ար ձա նագ րում է, որ՝

21  Տե՛ս Якубов А. Е., Категории, рецидив преступлений и обратная сила закона. 
Законнсоть, 1997. Якубов А. Е., Категоризация и рецидив преступлений и обратная 
сила закона. Вестник Московского университета, серия 11, Право, 1997, 6: 
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«(...) «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սինե 2011 թ. մա յի սի 23–ի ՀՕ–143–Ն օ րեն քով 
խմբագր ված՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 
1–ին կե տը հան դի սա նում է Ս. Հա կոբ յա նի վի ճա կը վատ թա րաց-
նող օ րենք, քա նի որ դրա նում սահ ման ված են նրա նկատ մամբ 
պատ ժի նշա նակ ման ոչ նպաս տա վոր պայ ման ներ:

(...) Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը բա վա րա րել է մե ղադ րո ղի միջ նոր-
դութ յու նը, Ս. Հա կոբ յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել եր կու դրվա գով 
խար դա խութ յան հա մար՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա-
ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով և նշ ված հոդ վա ծով պա տիժ է նշա նա կել՝ 
դրա նով իսկ հե տա դարձ ուժ տա լով Ս. Հա կոբ յա նի վի ճա կը վատ-
թա րաց նող օ րեն քին: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է 
տրվել նյու թա կան ի րա վուն քի խախ տում, որն ար տա հայտ վել է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի խախտ մամբ, և  
այդ ա ռու մով վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն ի րա վա չափ չէ (...)»:
Փաս տո րեն, Ս. Հա կոբ յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

հստակ ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը և  ան թույ լատ րե լի հա մա-
րել հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը վատ թա րաց նող քրեա կան 
օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լը: 
Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող քրեա կան օ րեն քին 

հե տա դարձ ուժ տա լու հիմ նախնդ րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
անդ րա դար ձել է Լա րի սա Ա սա տու րի Գ ևորգ յա նի գոր ծով 2010 թ. 
նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0286/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու-
հետ՝ Լ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րո շում):
Նշ ված գոր ծով ար ծարծ ված խնդրի էութ յու նը հետև յալն է. 
«(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2010 թ. հուն վա րի 22–ի 

դա տավճ ռով Լ. Գ ևորգ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 136–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով և դա տա պարտ վել է 
տու գան քի` 200.000 (եր կու հար յուր հա զար) ՀՀ դրա մի չա փով:

(…) 2010 թ. մա յի սի 18–ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նել է 
օ րենք «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե-
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լու մա սին», ո րի 1–ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան 2003 թ. ապ րի լի 18–ի քրեա կան օ րենսգր քի 135–րդ 
և 136–րդ հոդ ված նե րը ճա նաչ վել են ու ժը կորց րած: Նույն օ րեն քի 
2–րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ այդ օ րենքն ու ժի մեջ է մտնում 
պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան հա ջոր դող տաս նե րորդ օ րը:

 (…) ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 2010 թ. մա յի սի 
18–ի ո րոշ մամբ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի 2010 թ. հուն վա րի 22–ի դա տավ ճի ռը թողն-
վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ (…)»:
Փաս տո րեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև դրված ի րա վա կան 

հարցն այն է, թե են թա կա է արդ յոք Լ. Գ ևորգ յա նը քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան այն դեպ քում, երբ նրա վե րա բեր յալ դա տա-
կան ակ տեր կա յաց նե լուց հե տո ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել նրան 
մեղ սագր ված` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 136–րդ հոդ վա ծը:
Մինչ 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ին ու ժի մեջ մտած քրեա կան 

օ րենսգր քի գոր ծո ղութ յու նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ-
նե րի կտրված քով քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու հար ցը 
օ րենսդ րո րեն կա նո նա կարգ ված չէր և տա րաբ նույթ կար ծիք նե րի 
տե ղիք էր տա լիս: Մ. Գ. Ռեշն յա կը պնդում էր, որ պա տաս խա նատ-
վութ յու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա-
րած ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող քրեա կան օ րեն քին միշտ պետք է 
հե տա դարձ ուժ տրվի՝ ան կախ նրա նից, թե դա տաքն նութ յան որ 
փու լում է գտնվում գոր ծը22: Մինչ դեռ պրո ֆե սոր Զ. Ա. Նեզ նա մո վան 
կար ծում է, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ նե րի պա րա-
գա յում կա տար ված հան ցանք նե րի վրա նոր օ րեն քի հե տա դարձ 
ու ժի կի րա ռու մը հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ նախ՝ բո լոր դա տավ-
ճիռ նե րի վե րա նա յու մը չա փա զանց բարդ է, բա ցի այդ՝ դա տա րա նը 
ստիպ ված պետք է լի նի կրկին վեր լու ծել կա տար ված ա րար քի փաս-
տա կան և  ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րը, ին չը օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած դա տավճ ռի պա րա գա յում ոչ միշտ է հնա րա վոր23: 

22  Տե՛ս Решняк М. Г., О некоторых особенностях обратной силы уголовного 
закона. Вестник Российского университета кооперации, 2013, 1, с. 82:

23  Տե՛ս Незнамова З. А., Проблемы применения обратной силы уголовного 
закона. Российский юридический журнал, 2012, 4, сс. 168–174:
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Ներ կա յումս էլ Ֆ րան սիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 112–1 հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ ա վե լի մեղմ քրեա կան օ րեն քի դրույթ նե րը հե տա-
դարձ ուժ ու նեն միայն նախ կի նում կա տար ված այն հան ցանք նե րի 
վրա, ո րոն ցով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ առ կա չէ24: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, Լ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ-

ման 14–րդ կե տում հստակ ար ձա նագ րեց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
13–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում տեղ գտած ձևա կեր պու մը, ո րի հա-
մա ձայն`

«(…) Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ-
մաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող 
օ րեն քը հե տա դարձ ուժ ու նի, այ սինքն` տա րած վում է մինչև այդ 
օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա տա րած 
ան ձանց, այդ թվում` այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը 
կամ կրել են այն, սա կայն ու նեն դատ վա ծութ յուն:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի վե րո շա րադր յալ դրույ թի վեր լու ծութ-

յու նից եր ևում է, որ օ րեն քի հե տա դար ձութ յան կա նո նը կի րառ վում 
է այն դեպ քում, երբ ան ձի կող մից հան ցա վոր ա րար քը կա տար-
վել է նախ քան ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող, պա տի ժը 
մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող 
օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լը (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նշված դիր քո րո շու մից ակն հայտ է, 

որ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող 
կամ ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող օ րեն քը պետք է տա րած վի ինչ պես 
դեռևս նախ նա կան քննութ յան փու լում գտնվող, դա տա րա նում 
քննվող ա րարք նե րի, այն պես էլ ար դեն դա տա րա նի օ րի նա կան դա-
տավճ ռով ի րա վա կան գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցած հան ցա վոր 
ա րարք նե րի վրա: Այ նու հան դերձ, քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ 
ու ժի կի րառ ման պայ մանն այն է, որ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը 
վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող 
օ րենքն ար դեն մտած լի նի օ րի նա կան ու ժի մեջ: 
Լ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ ման վեր լու ծութ յու նից ակն հայտ է, որ 

2010 թ. մա յի սի 18–ին ըն դուն ված և  ու ժի մեջ մտած օ րեն քով տե ղի 
24  Տե՛ս «Уголовный кодекс Франции», Юридический Центр Пресс, СПб., 2002:
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է ու նե ցել «վի րա վո րանք», հան ցա կազ մի լրիվ ա պաք րեա կա նա ցում, 
այ սինքն` նախ կի նում հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վող ա րար քը նոր 
օ րեն քով հա մար վել է ոչ հան ցա վոր: Ընդ ո րում՝ օ րեն քը հա մար վում 
է ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող նաև մաս նա կի ա պաք-
րեա կա նաց ման ժա մա նակ, երբ ա րար քը չի դա դա րում հան ցա վոր 
լի նե լուց, սա կայն քրեա կան օ րենսգր քի Ընդ հա նուր կամ Հա տուկ 
մա սե րում կա տար վում են այն պի սի փո փո խութ յուն ներ, ո րոնց հետ-
ևան քով հան ցա վոր հա մար վող ա րարք նե րի շրջա նա կը նե ղա նում է: 
Մաս նա կի ա պաք րեա կա նա ցու մը կա րող է դրսևոր վել հան ցա կազ-
մի օբ յեկ տիվ կամ սուբ յեկ տիվ կող մի, հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տի, 
ա ռար կա յի, սուբ յեկ տի կամ տու ժո ղի հատ կա նիշ նե րը փո փո խե լով25:
Պա տի ժը մեղ մաց նող օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու ի րա-

վա կան հետ ևանք նե րին, ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վութ-
յու նը և պա տի ժը մաս նա կիո րեն մեղ մաց նող և միա ժա մա նակ 
մաս նա կիո րեն խստաց նող քրեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ուժ 
տա լու հիմ նախնդ րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 
Գաս պար Ա րա մի Պո ղոս յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին 
կա յաց ված թիվ ԳԴ1/0013/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Գ. Պո ղոս-
յա նի գոր ծով ո րո շում):
Նշ ված գոր ծով ար ծարծ ված խնդրի էութ յունն այն է, որ՝ 
«(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, կի րա ռե լով դա տա կան 

քննութ յան ա րա գաց ված կարգ, 2011 թ. ապ րի լի 20–ի դա տավճ-
ռով Գ. Պո ղոս յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ, 3–րդ, 4–րդ կե տե րով և դա տա-
պար տել ա զա տազրկ ման 4 տա րի ժամ կե տով: Ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան պա հին ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով նա խա տես ված հան ցան քի հա մար 
ա ռա վել խիստ պա տիժ է սահ ման ված ե ղել՝ 6 տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազր կում, ո րի եր կու եր րոր դը կազ մում է 4 տա րին, ինչ պի սի 
պա տիժ էլ նշա նակ վել է ամ բաս տան յալ Գ. Պո ղոս յա նի նկատ մամբ:

(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից դա տավ ճիռ կա յաց նե-

25  Տե՛ս «ՀՀ Քրեական իրավունք», ընդհանուր մաս / Գ. Ղազինյանի խմբ., Ե., 
2012, էջ  55–57: 
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լուց հե տո Գ.  Պո ղոս յա նին մեղ սագր վող հան ցան քի հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յուն սահ մա նող օ րեն քը փո փոխ վել է: 2011 թ. մա յի սի 
23–ին ըն դուն ված «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2–րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա ծը ու ժը կորց րած է ճա-
նաչ վել, ուս տի վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով քրեա կան օ րեն քի 
հե տա դարձ ու ժը, Գ. Պո ղոս յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ և 3–րդ կե տե րով:

(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 3–
րդ կե տում տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յան հետ ևան քով պա հես տա-
րան և շի նութ յուն մուտք գոր ծե լու ե ղա նա կով գո ղութ յուն կա տա-
րե լու հա մար մատ նանշ ված հոդ վա ծի սանկ ցիան մեղ մաց վել է, 
այ սինքն` հոդ վածն ըստ բնույ թի դաս վել է մի ջին ծան րութ յան հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի շար քը, ո րի հա մար նա խա տես ված է պա տիժ 
տու գան քի ձևով կամ ա զա տազրկ ման ձևով` եր կու սից հինգ տա րի 
ժամ կե տով, իսկ բնա կա րան մուտք գոր ծե լով գո ղութ յուն կա տա րե-
լու հա մար հոդ վա ծի սանկ ցիան խստաց վել է, այ սինքն` ա րարքն 
ըստ բնույ թի դաս վել է ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի շար քը (177–
րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1.1 կետ), ո րի հա մար որ պես պա տիժ նա-
խա տես ված է ա զա տազր կում` չոր սից ութ տա րի ժամ կե տով` գույ-
քի բռնագ րավ մամբ կամ ա ռանց դրա:

(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևութ յա նը, որ 
ամ բաս տան յալ Գ. Պո ղոս յա նի նկատ մամբ կի րա ռե լի է հան ցա վո րի 
հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ քրեա կան օ րեն քը, ո րը տվյալ դեպ-
քում 18.04.2003 թ. ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 3–րդ կետն է, սա կայն ա ռա ջին ատ յա նի կող-
մից նշա նակ ված պատ ժա ժամ կե տը թո ղել է ան փո փոխ՝ 4 տա րի 
ժամ կե տով ա զա տազր կում (…)»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստակ պար զա բա նում 

է տա լիս այն հար ցին, թե որ քա նով են ի րա վա չափ ե ղել քրեա կան 
օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. Պո ղոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ 

ար ձա նագ րել է, որ՝ 
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«(…) «Չ կա հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման-
ված չէ օ րեն քով» («Nullum crimen, nulla poena sine lege») կա նո նը 
հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած հիմ նա րար սկզբունք է և  ի րա-
վուն քի գե րա կա յութ յան կար ևո րա գույն տարր: Այն բա ցա ռիկ նշա-
նա կութ յուն ու նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա-
կար գում, հետ ևա բար նշված սկզբուն քից շե ղու մը բա ցար ձա կա պես 
ան թույ լատ րե լի է: Սա նշա նա կում է, որ ան ձը չի կա րող քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վել, ե թե ա րար քը կա տա րե լու 
ժա մա նակ գոր ծող օ րեն քով այն հան ցա գոր ծութ յուն չի հա մար վել, 
մյուս կող մից՝ հան ցանք կա տա րած ան ձը են թա կա է քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան միայն այն օ րեն քով, ո րը գոր ծել է նրա կող մից 
ա րար քը կա տա րե լու ժա մա նակ: «Nullum crimen, nulla poena sine 
lege» սկզբուն քի բա ղադ րա մա սե րից է նաև այն դրույ թը, հա մա ձայն 
ո րի` չի կա րող կի րառ վել ա վե լի ծանր պա տիժ, քան այն, որն օ րեն-
քով կի րա ռե լի է ե ղել հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման պա հին (…)»:
Այ նու հան դերձ, ներ կա յաց ված դիր քո րո շու մը հստա կեց վել է ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից և Գ. Պո ղոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
17–րդ կե տում ար ձա նագր վել է, որ՝ 

«(…) ժա մա նա կի ըն թաց քում քրեա կան օ րեն քի գոր ծո ղութ յան 
ընդ հա նուր կա նոնն ու նի նաև բա ցա ռութ յուն: Ք րեա կան օ րեն քը 
հե տա դարձ ուժ է ստա նում, այ սինքն` դրա գոր ծո ղութ յու նը տա-
րած վում է մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան 
ա րարք կա տա րած ան ձանց վրա հետև յալ դեպ քե րում.

1. Նոր օ րեն քը վե րաց նում է ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը 
(ա պաք րեա կա նա ցում):

2. Նոր օ րեն քը մեղ մաց նում է պա տի ժը:
3. Նոր օ րենքն այլ կերպ բա րե լա վում է հան ցանք կա տա րած 

ան ձի վի ճա կը:
Ք րեա կան օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու պայ ման նե րը սպա ռիչ 

են և  ու նեն իմ պե րա տիվ բնույթ, այ սինքն, ե թե նոր ըն դուն ված օ րեն-
քը պա րու նա կում է վե րը նշված պայ ման նե րից առն վազն մե կը, ա պա 
ի րա վա կի րառ մար մի նը պար տա վոր է դրա գոր ծո ղութ յու նը տա րա-
ծել մինչև օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա-
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տա րած ան ձանց, այդ թվում` այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա-
տի ժը կամ կրել են այն, սա կայն ու նեն դատ վա ծութ յուն (…)»:
Իր դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նը հիմն վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա-
սի վրա, ո րը սահ մա նում է, որ՝

«Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց-
նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող օ րեն քը 
ու նի հե տա դարձ ուժ, այ սինքն՝ տա րած վում է մինչև այդ օ րենքն 
ու ժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա տա րած ան ձանց, 
այդ թվում՝ այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել 
են այն, սա կայն ու նեն դատ վա ծութ յուն»:
ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը չի հստա կեց նում, թե որ օ րենքն է 

հա մար վում պա տի ժը մեղ մաց նող. հար ցի պա տաս խա նը տրվում 
է քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ: Ի. Յա. և Ե. Բ. Կո զա չեն-
կո նե րը փաս տում են, որ՝ «(…) Պա տի ժը մեղ մաց նող է այն օ րեն քը, 
ո րը նվա զեց նում է հիմ նա կան կամ լրա ցու ցիչ պա տիժ նե րի վե րին 
կամ ստո րին սահ ման նե րը, նա խա տե սում այ լընտ րան քա յին մեղմ 
պատ ժա տե սակ կամ էլ վե րաց նում կամ ֆա կուլ տա տիվ դի տում 
մինչ այդ պար տա դիր հա մար վող լրա ցու ցիչ պատ ժա տե սա կը»26: 
Նույն մո տե ցումն է ար տա հայտ վել նաև Մ. Գ. Ռեշն յա կի կող մից27: 
Ու շագ րավ են այն դեպ քե րը, երբ միև նույն օ րեն քը մաս նա կիո րեն 

մեղ մաց նում է պա տի ժը՝ միա ժա մա նակ մաս նա կիո րեն խստաց նե լով 
այն: Մինչ 2003 թ. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի ըն դու նու մը այս հար ցը 
կար գա վոր վում էր միայն քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ և 
տա րա կար ծութ յուն նե րի տե ղիք էր տա լիս: Մ. Ի. Բ լու մը պնդում էր, 
որ քրեա կան օ րեն քը պետք է դիտ վի պա տի ժը մեղ մաց նող, երբ նոր 
օ րեն քով ի ջեց վում է սանկ ցիա յով նա խա տես ված պատ ժի ստո րին 
սահ մա նը, նույ նիսկ ե թե միա ժա մա նակ բարձ րաց վում է դրա վե րին 

26  Տե՛ս Козаченко И. Я., Козаченко Е. Б., Проблемы разрешения коллизий при 
изменении уголовного закона.  Вестник института: преступление, наказание, 
исправление, 2011, 2, с. 10:

27  Տե՛ս Решняк М. Г., О некоторых особенностях обратной силы уголовного 
закона. Вестник Российского университета кооперации, 2013, 1, сс. 80–85:
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սահ մա նը28: Ըստ էութ յան, այս մո տե ցումն ար տա հայ տում էր նաև 
ա մե րիկ յան դոկտ րի նա յում պա տի ժը խստաց նող օ րեն քի վե րա բեր յալ 
առ կա դիր քո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն պա տի ժը խստաց նող է հա մար-
վում այն օ րեն քը, ո րը ոչ միայն բարձ րաց նում է պատ ժի նվա զա գույն 
և  ա ռա վե լա գույն սահ ման նե րը, այլև բարձ րաց նում է նվա զա գույ նը՝ 
պատ ժի ա ռա վե լա գույն սահ մա նը նվա զեց նե լու պա րա գա յում29:
Մինչ դեռ հա կա ռակ տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը նշում էին, որ 

օ րեն քի խիստ կամ մեղմ լի նե լը պետք է ո րոշ վի սանկ ցիա յի վե րին 
սահ մա նով, այ սինքն, ե թե այն ի ջեց վել է, ա պա ան կախ նրա նից՝ 
ստո րի նը բարձ րաց վել է, թե ոչ, նոր քրեա կան օ րեն քը պետք է դի-
տար կել որ պես պա տի ժը մեղ մաց նող30: 

2003 թ. օ գոս տո սի 1–ից ու ժի մեջ մտած ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 13–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սում ա ռա ջադր ված հար ցին տրվեց 
հստակ պա տաս խան, որն էլ իր ար տա ցո լու մը գտավ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի՝ Գ. Պո ղոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ. 

«(…) Այն դեպ քե րում, երբ նոր ըն դուն ված օ րեն քը միա ժա մա-
նակ բո վան դա կում է պա տաս խա նատ վութ յու նը մաս նա կիո րեն 
մեղ մաց նող և պա տաս խա նատ վութ յու նը մաս նա կիո րեն խստաց-
նող դրույթ ներ, ա պա օ րեն քը հե տա դարձ ուժ է ստա նում միայն 
մեղ մաց ման ա ռու մով (…)»:
Թեև ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յու նը հստա կեց րել է քրեա կան 

օ րեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու հիմ քերն ու պայ ման նե րը, սա կայն 
չի հստա կեց րել, թե ինչ ի րա վա կան հետ ևանք ներ պետք է այն ու-
նե նա, հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ կա տար ված հան ցան քի 
հա մար ան ձը կրում է դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված պա տի-
ժը: Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յու նը փոր ձել է պա տաս խան 
տալ ա ռա ջադր ված հար ցին՝ սահ մա նե լով, որ ե թե նոր քրեա կան 
օ րեն քը մեղ մաց նում է ան ձի կող մից կա տար ված ա րար քի հա մար 
նա խա տես ված պա տի ժը վեր ջի նիս կող մից այն կրե լու գոր ծըն թա-

28  Տե՛ս Блум М. И., Вопросы действия советского уголовного закона во времени. 
/ Ученые записки латвийского государственного университета, Рига, 1962:

29  Տե՛ս Малиновский А. А., Сравнительное правоведение в сфере уголовного 
права. М., 2002, сс. 35–41:

30  Տե՛ս «Советское уголовное право». Общая часть, Л., 1980:
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ցում, ա պա այդ պա տի ժը պետք է կրճատ վի նոր քրեա կան օ րեն-
քով նա խա տես ված սահ ման նե րում31: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քրեա կան 
ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ առ կա չէ միաս նա կան մո տե ցում այն 
հար ցի շուրջ, թե ինչ չա փե րով պետք է կրճատ վի ան ձի կող մից 
կրվող պա տի ժը: 
Ըստ Ա. Ե. Յա կու բո վի՝ յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում պետք 

է հա մադ րել նա խորդ և նոր օ րենք նե րով ա րար քի պատ ժե լիութ յան 
հան դեպ դրսևոր ված ընդ հա նուր մո տե ցու մը, ա վե լի կոնկ րետ՝ ո րո-
շել հա մե մատ վող սանկ ցիա նե րով նա խա տես ված մի ջին պատ ժա-
չա փե րը և հա մադ րել դրանք32: Մ. Տ. Վա լե ևի կար ծի քով, սա կայն, 
դա տա րա նի խնդի րը պետք է լի նի սահ մա նել այն պի սի պատ ժա-
չափ, ո րը «նոր» օ րեն քով սահ ման ված ա վե լի մեղմ պատ ժի սահ-
ման նե րում կպահ պա նի պատ ժա չա փի նույն հա մա մաս նութ յու նը, 
ո րը կի րառ վել էր՝ «հին» օ րեն քով նա խա տես ված սանկ ցիա յի շրջա-
նակ նե րից ել նե լով33: 
Վեր ջին տե սա կե տը, ըստ էութ յան, ար տա ցոլ վել է նաև ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նի՝ Գ. Պո ղոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 23–րդ կե տում. 
«(...) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 375.3–րդ հոդ-

վա ծի 6–րդ մա սի հա մա ձայն` « Դա տա րա նը ա րա գաց ված կար գով 
դա տա կան քննութ յան արդ յուն քում մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ 
կա յաց նե լիս նշա նա կում է պա տիժ, ո րը չի կա րող գե րա զան ցել 
կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար նա խա տես ված ա ռա վել 
խիստ պատ ժի եր կու եր րոր դը (…)»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի փո-

փոխ ված սանկ ցիա յով տվյալ հան ցա գոր ծութ յան հա մար ա ռա վել 
խիստ պա տիժ է սահ ման վել 5 տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը: 
Վեր ջի նիս եր կու եր րոր դը կազ մում է 3 տա րի 4 ա միս, ո րից ա վե լի 
խիստ պա տիժ հա մա պա տաս խան օ րեն քի փո փո խութ յու նից հե տո 

31  Տե՛ս Решняк М. Г., О некоторых особенностях обратной силы уголовного 
закона. Вестник Российского университета кооперации, 2013, 1, сс. 80–85:

32  Տե՛ս Якубов А. Е., Обратная сила ФЗ от 7 марта 2011 г. 26–ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской федерации». / Законность, 2011, 
6, сс. 30–32: 

33  Տե՛ս Валеев М. Т., Обратная сила уголовного закона и сокращение наказания. 
Вестник Томского государственного университета, Право, 2011, 2, сс. 45–49:
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ամ բաս տան յալ Գ. Պո ղոս յա նի նկատ մամբ չէր կա րող նշա նակ վել: 
Հետ ևա բար, վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Գ. Պո-
ղոս յա նի նկատ մամբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից նշա-
նակ ված պա տի ժը` 4 տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը, խախ տել 
է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 375.3–րդ հոդ վա ծի 
6–րդ մա սի պա հանջ նե րը:

(...) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ամ բաս տան յալ Գ. Պո ղոս յա նի 
կա տա րած հան ցա վոր ա րարք նե րի հա մար սահ ման ված պա տի-
ժը մեղ մաց նող օ րեն քին հե տա դարձ ուժ չտա լով, թույլ է տվել ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 397–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սով նա խա տես ված քրեա կան օ րեն քի և մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րի ոչ ճիշտ կի րա ռում (...)»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է պա տի ժը 

մեղ մաց նող քրեա կան օ րեն քի կի րառ ման պա րա գա յում պատ ժա-
չա փի նույն հա մա մաս նութ յու նը պահ պա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նը, ո րը կի րառ վել է ան ձի կող մից կա տար ված հան ցան քի հա մար 
դա տա րա նի կող մից պա տիժ նշա նա կե լիս: 
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ԲԱԺԻՆ 2

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

 § 2.1. Հանցագործության հասկացությունը և 

տեսակները

Հան ցա գոր ծութ յան ինս տի տու տին վե րա բե րող հիմ նախն դիր-
նե րի վեր լու ծութ յան ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա-
դար ձել է հետև յալ հար ցե րին.

  հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծո ղութ յու նը կամ ան գոր ծութ յու-
նը դրա կա տար ման պա հին քրեա կան օ րեն քում որ պես հան ցա գոր-
ծութ յուն նա խա տես ված լի նե լու բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յա նը,

  ա նա լո գիա յի կի րառ ման ար գել քին:
Հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծո ղութ յու նը կամ ան գոր ծութ-

յու նը դրա կա տար ման պա հին քրեա կան օ րեն քում որ պես 
հան ցա գոր ծութ յուն նա խա տես ված լի նե լու բա ցար ձակ անհ-
րա ժեշ տութ յա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Ա. 
Ս տե փան յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ, որ տեղ ար ծարծ ված հիմ նա կան 
խնդի րը հետև յալն է.

«(…) Ա. Ս տե փան յա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր-
ծութ յուն` վաշ խա ռութ յուն կա տա րե լու հա մար: 

(…) Ա. Ս տե փան յա նին, ի թիվս այլ ա րարք նե րի, մեղ սագր վել 
է նաև ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից տա րե կան 25–26 տո կոս 
սահ ման ված լի նե լու պայ ման նե րում մինչև 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում (այ սինքն՝ մինչև վաշ խա ռութ յան 
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող օ րենքն ու-
ժի մեջ մտնե լը) ամ սա կան մի ջի նը 6 տո կոս` 65.000–70.000 դրամ, 
կամ տա րե կան 72 տո կոս հաշ վար կով՝ 39 ա միս նե րի հա մար ընդ-
հա նուր 2.512.267 ՀՀ դրամ պա հան ջել և ս տա նա լը (…)»:
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Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պետք է 
հստակ պար զա բա նում տար այն հար ցին, թե հնա րա վոր է արդ յոք 
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել այն ա րար քի 
հա մար, ո րը դրա կա տար ման պա հին գոր ծող քրեա կան օ րեն քով 
որ պես հան ցա գոր ծութ յուն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չի ե ղել: 
Հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն 

անդ րա դար ձել է բարձ րաց ված հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսդ րութ յան և մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րի 
դրույթ նե րի վեր լու ծութ յա նը: 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «(…) Մար-

դուն չի կա րե լի հան ցա գոր ծութ յան հա մար մե ղա վոր ճա նա չել, ե թե 
ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող օ րեն քով այն հան ցա գոր-
ծութ յուն չի հա մար վել (…)»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. 

« Հան ցա գոր ծութ յուն է հա մար վում մե ղա վո րութ յամբ կա տար ված` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր այն ա րար քը, ո րը նա խա տես-
ված է սույն օ րենսգր քով (…)»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 3–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «Ք րեա-

կան պա տաս խա նատ վութ յան միակ հիմ քը հան ցանք, այ սինքն` 
այն պի սի ա րարք կա տա րելն է, ո րը պա րու նա կում է քրեա կան 
օ րեն քով նա խա տես ված հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րը»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 5–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ՝
 «1. Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը, դրա պատ ժե լիութ յու նը և ք րեաի-

րա վա կան այլ հետ ևանք նե րը ո րոշ վում են միայն քրեա կան օ րեն քով:
2. Ք րեա կան օ րենքն ա նա լո գիա յով կի րա ռելն ար գել վում է»:
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 

պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր ճա նաչ վի որ ևէ գոր-
ծո ղութ յան կամ ան գոր ծութ յան հա մար, ո րը կա տար ման պա հին 
գոր ծող ներ պե տա կան կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն 
հան ցա գոր ծութ յուն չի հա մար վել (…)»:
Հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան են թար կե լով ներ կա յաց ված 

դրույթ նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ-
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ման մեջ ար ձա նագ րում է, որ՝
«(…) Ան ձին հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ճա-

նա չե լու միակ հիմ քը կա տար ման պա հին նրա ա րար քի` օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վելն է: Այ սինքն` 
ա րար քը կա րող է որ պես հան ցա գոր ծութ յուն նա խա տես վել միայն 
քրեա կան օ րեն քով, և  ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան կամ պատ ժի այլ կերպ, քան քրեա կան օ րեն-
քով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված հան ցանք կա տա րե լու հա մար: 
Այս պի սով` չկա հան ցա գոր ծութ յուն, չկա պա տիժ, ե թե ա րարքն 
ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան չա փա նի շին բա վա րա րող ե ղա նա կով 
նա խա տես ված չէ գոր ծող օ րեն քով («Nullum crimen, nulla poena 
sine lege»):

(…) [նշված] ե րաշ խի քը («Nullum crimen, nulla poena sine 
lege»), հան դի սա նա լով օ րեն քի գե րա կա յութ յան ան քակ տե լի 
տարր, ա ռաջ նա յին տեղ է զբա ղեց նում ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված 
պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում, ո րից որ ևէ շե ղում չի թույ լատր-
վում: «Nullum crimen, nulla poena sine lege» սկզբուն քից հետ ևում 
է, որ ցան կա ցած հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ պետք է հստակ 
ամ րագր ված լի նի օ րեն քով: Այդ օ րեն քը չի կա րող տա րա ծա կան 
մեկ նա բան վել և չի կա րող կի րառ վել ա նա լո գիա յով (…)»:
Ներ կա յաց ված դիր քո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա-

տուկ ընդգ ծել է հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը որ պես հան ցա-
գոր ծութ յուն դի տե լու անհ րա ժեշտ ձևա կան հատ կա նի շը՝ ա րար քի 
հա կաի րա վա կա նութ յու նը: Պա տա հա կան չէ, որ ար տա սահ ման յան 
մի շարք երկր նե րում հենց հա կաի րա վա կա նութ յունն է հան դի սա-
նում ա րար քը որ պես հան ցա գոր ծութ յուն դի տե լու կար ևո րա գույն 
հատ կա նի շը: 
Գեր մա նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 1–ին հոդ վա ծը սահ մա նում 

է. «Ա րար քը պատ ժե լի կա րող է լի նել միայն այն դեպ քում, ե թե մինչ 
դրա կա տա րու մը օ րեն քով սահ ման վել է քրեա կան պա տաս խա-
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նատ վութ յուն»34: Հա ման ման ձևա կեր պում է պա րու նա կում նաև 
Իս պա նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 1–ին հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում 
է. «Այն գոր ծո ղութ յու նը կամ ան գոր ծութ յու նը, ո րը մինչ դրա կա տա-
րու մը հրա պա րակ ված օ րեն քով հան ցա գոր ծութ յուն (զան ցանք) չի 
դիտ վել, պատ ժե լի չէ»: Նույն օ րենսգր քի 10–րդ հոդ վա ծը սահ մա-
նում է, որ՝ « Հան ցա գոր ծութ յուն (զան ցանք) են հան դի սա նում օ րեն-
քով պատժ վող այն գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ ան գոր ծութ յուն նե րը, 
ո րոնք կա տար վել են դի տա վո րութ յամբ կամ անզ գու շութ յամբ»35: 
Շ վեյ ցա րիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 1–ին հոդ վա ծը ևս սահ մա նում 
է. «Ոչ ոք չի կա րող պատժ վել ա րար քի հա մար, քա նի դեռ այն օ րեն-
քով հստակ չի սահ ման վել որ պես հան ցա գոր ծութ յուն»36: 
Այն, որ ա րար քը որ պես հան ցա գոր ծութ յուն դի տե լու անհ րա ժեշտ 

նա խադր յալ է դրա հա կաի րա վա կա նութ յու նը, իր ար տա ցո լումն է 
գտել ինչ պես քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ, այն պես էլ Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րում: Յու. Ա. 
Կ րա սի կո վի կար ծի քով՝ «(…) հան ցա գոր ծութ յու նը հա կաի րա վա կան 
ա րարք է, ո րի հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը հաշ վի է առն վել այն 
քրեաի րա վա կան դե լիկտ նե րի շար քին դա սե լու ժա մա նակ (…)»37:

 Յու. Վ. Սա լո պա նո վը և Ս. Վ. Վեկ լեն կոն ևս ն շում են, որ՝ «(…) 
հան ցա գոր ծութ յու նը, ընդ հա նուր բնո րոշ մամբ, պատ ժի սպառ նա լի քով 
քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րարքն է: Ինչ վե րա բե րում է ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րութ յա նը, ա պա այն գնա հա տո ղա կան հաս կա-
ցութ յուն է, ո րը ո րոշ վում է ի րա վա կի րա ռո ղի կող մից (…)»38:
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշված 

խնդրին անդ րա դար ձել է Փե սի նոն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծով 
34  Տե՛ս «Уголовный кодекс ФРГ», изд. «Зерцало», 2000. Кравцов Р. В., Преступное 

деяние в уголовном праве России. ФРГ, Нидерландов: Сравнительный аспект. 
Сибирский Юридический вестник, 2007, 3, сс. 38–45:

35  Տե՛ս «Уголовный кодекс Испании», изд. «Зерцало», 1998: 
36  Տե՛ս «Уголовный кодекс Швейцарии», изд. «Юридический Центр Пресс», 2002:
37  Տե՛ս «Уголовное право России». / Под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова, т. 1, 

общая часть, М., 2005, с. 79:
38  Տե՛ս Векленко С. В., Преступление как вид социального конфликта. / Научный 

вестник Омского юридического института МВД России, 1997, 1. Васильев 
А. М., Мошкин С. В., Теоретические проблемы современности к пониманию 
преступления. Теория и практика общественного развития, 2011, 6, с. 197:
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(տե՛ս PESSINO v. FRANCE գոր ծով 2006 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 40403/02)՝ սահ մա նե լով, որ ան ձը չի կա րող 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վել այն ա րար քի հա-
մար, ո րը դրա կա տար ման պա հին հստա կո րեն ամ րագր ված չէ որ-
պես հան ցա գոր ծութ յուն: 
Ա նա լո գիա յի կի րառ ման ար գել քին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

անդ րա դար ձել է Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ, ըստ ո րի՝
 «(...) Ե. Մել քոն յա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել հրա զեն 

հան դի սա ցող որ սոր դա կան ո ղոր կա փող, փո ղե րը կար ճեց ված 
հրա ցան պա հե լու հա մար: 
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը Ե. Մել քոն յա նի նկատ մամբ կա-

յաց րել է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ օ րեն-
քի տա ռա ցի մեկ նա բան մամբ ո ղոր կա փող հրա զեն ձեռք բե րե լը, 
պա հե լը, ի րաց նե լը կամ փո խադ րե լը քրեո րեն պատ ժե լի չէ:
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա-

տավ ճի ռը թո ղել է ան փո փոխ:
(...) Կա յաց ված դա տավ ճի ռը բո ղո քարկ վել է: Բո ղո քի հե ղի նա-

կը նշել է, որ դա տա րան ներն ար դա րաց ման դա տավճ ռի հիմ քում 
դրել են այն հան գա ման քը, որ հան ցա գոր ծութ յան ա ռար կան ո ղոր-
կա փող հրա զեն է, ո րի հա մար ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա-
տես ված չէ: Դ րա նով դա տա րան ներն ան տե սել են այդ ա ռար կա-
յի մեջ կա տար ված կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնց 
արդ յուն քում որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա զե նը կորց րել է գոր ծա-
րա նա յին ար տադ րութ յամբ այդ նպա տա կի հա մար նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան տեխ նի կա կան հատ կա նիշ նե րը և դառ նա լով 
սո վո րա կան հրա զեն` ձեռք է բե րել մար տա կան հատ կութ յուն ներ»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև հարց է բարձ րաց-

վել՝ հստա կեց նել, թե ինչ սահ ման նե րում կա րող է ի րա կա նաց վել 
քրեա կան օ րենսգր քում տեղ գտած հան ցա կազ մի մեկ նա բա նութ-
յու նը, և  ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նից ել-
նե լով՝ հնա րա վոր չէ արդ յոք տա րա ծա կան մեկ նա բա նութ յան մի-
ջո ցով հիմ քեր ստեղ ծել այդ ա րար քը կա տա րած ան ձին քրեա կան 
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պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա մար: 
Ա ռա ջադր ված հար ցին պա տաս խա նե լու նպա տա կով ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել ՀՀ քրեա կան օ րենսդ-
րութ յան դրույթ նե րը և Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե-
տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) ան ձին հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ճա-
նա չե լու միակ հիմ քը կա տար ման պա հին նրա ա րար քի` օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վելն է: Այ սինքն` 
ա րար քը կա րող է որ պես հան ցա գոր ծութ յուն նա խա տես վել միայն 
քրեա կան օ րեն քով, և  ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան կամ պատ ժի այլ կերպ, քան քրեա կան օ րեն քով ուղ-
ղա կիո րեն նա խա տես ված հան ցանք կա տա րե լու հա մար: Այս պի սով` 
չկա հան ցա գոր ծութ յուն, չկա պա տիժ, ե թե ա րարքն ի րա վա կան ո րո-
շա կիութ յան չա փա նի շին բա վա րա րող ե ղա նա կով նա խա տես ված չէ 
գոր ծող օ րեն քով («Nullum crimen, nulla poena sine lege»)»:
Ե. Մել քոն յա նի կա տա րած ա րար քում հան ցա կազ մի առ կա-

յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան հար ցը պար զա բա նե լու հա մար ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծը՝ հիմն վե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի վրա: Նշ ված օ րեն քի 86–րդ հոդ վա-
ծը սահ մա նում է, որ «Ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է դրա նում 
պա րու նակ վող բա ռե րի և  ար տա հայ տութ յուն նե րի տա ռա ցի նշա-
նա կութ յամբ` հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը: Ի րա վա կան 
ակ տի մեկ նա բա նութ յամբ չպետք է փո փոխ վի դրա ի մաս տը (…)»:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86–րդ հոդ վա ծի կա-
նոն նե րով մեկ նա բա նե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա-
ծը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է. 

«(…) այն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում 
ա պօ րի նի կեր պով զենք, ռազ մամ թերք, պայ թու ցիկ նյու թեր կամ 
պայ թու ցիկ սար քեր ձեռք բե րե լու, ի րաց նե լու, պա հե լու, փո խադ րե-
լու կամ կրե լու հա մար: Հոդ վա ծի դիս պո զի ցիան բա ցա ռութ յուն է 
նա խա տե սում ո ղոր կա փող հրա զե նի և դ րա փամ փուշտ նե րի ձեռք-
բեր ման, ի րաց ման, պա հե լու, փո խադ րե լու կամ կրե լու հա մար:
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում առ կա 
այս բա ցա ռութ յան տա ռա ցի մեկ նա բա նութ յու նից Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա կաց նում է, որ այն հնա րա վո րութ յուն չի ըն ձե ռում ան-
ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել ընդ հան րա պես 
ո ղոր կա փող հրա զեն ձեռք բե րե լու, ի րաց նե լու, պա հե լու, փո խադ րե-
լու կամ կրե լու հա մար` ան կախ այն հան գա ման քից, թե այդ ո ղոր կա-
փող հրա զե նի փո ղե րը կար ճեց ված են, թե ոչ: Բանն այն է, որ փո ղե-
րը կար ճեց ված որ սոր դա կան հրա ցա նը չի դա դա րում ո ղոր կա փող 
հրա զեն լի նե լուց: Իսկ ե թե ան տես վի օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված 
բա ցա ռութ յան բա ռե րի տա ռա ցի նշա նա կութ յու նը, և  օ րեն քը մեկ-
նա բան վի դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի տա ռա ցի նշա նա կութ-
յու նից ա վե լի լայն, ա պա ան ձը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
կեն թարկ վի քրեա կան օ րեն քով չնա խա տես ված հան ցան քի հա մար: 
Ն ման մեկ նա բա նութ յունն ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ այդ դեպ քում 
կխախտ վեն ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան, « Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սինե եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիա յի և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի դրույթ նե րը (…)»:
Զար գաց նե լով իր դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ե. 

Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ար ձա նագ րում է.
«(…) մեջ բեր ված սահ մա նադ րա կան, կոն վեն ցիոն և  օ րենսդ-

րա կան դրույթ նե րի, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի վեր լու ծութ յու նից 
հետ ևում է, որ այդ դրույթ նե րով սահ ման ված ե րաշ խի քը («Nullum 
crimen, nulla poena sine lege»), հան դի սա նա լով օ րեն քի գե րա կա-
յութ յան ան քակ տե լի տարր, ա ռաջ նա յին տեղ է զբա ղեց նում ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յամբ և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում, 
ո րից որ ևէ շե ղում չի թույ լատր վում: «Nullum crimen, nulla poena 
sine lege» սկզբուն քից հետ ևում է, որ ցան կա ցած հան ցա գոր ծութ-
յուն և պա տիժ պետք է հստակ ամ րագր ված լի նի օ րեն քով: Այդ 
օ րեն քը չի կա րող տա րա ծա կան մեկ նա բան վել և չի կա րող կի րառ-
վել ա նա լո գիա յով (…)»:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ներ կա յաց ված դիր քո րո շու մից հետ-
ևում է, որ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը և պատ ժե լիութ յու նը սահ-
մա նող դրույթ նե րը տա րա ծա կան մեկ նա բա նութ յան են թա կա չեն: 
Նշ ված դիր քո րո շու մը լիո վին հա մա հունչ է Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից վճիռ նե րի կա յաց ման սկզբունք-
նե րին, մաս նա վո րա պես Կաֆ կա րիսն ընդ դեմ Կիպ րո սի գոր ծով 
(տե՛ս KAFKARIS v. CYPRUS 2008 թ. փետր վա րի 12–ի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 21906/04, կետ 138) Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նը պար զա բա նում է, որ քրեա կան օ րեն քը չպետք է 
ի վնաս մե ղադր յա լի տա րա ծա կան մեկ նա բան վի, օ րի նակ` ա նա լո-
գիա յի կի րառ մամբ:
Թեև Կաֆ կա րիսն ընդ դեմ Կիպ րո սի գոր ծով Մար դու ի րա վունք-

նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը հիմք է տվել ա ռան ձին հե ղի-
նակ նե րի պնդել, որ տա րա ծա կան մեկ նա բա նութ յան կի րա ռու մը 
թույ լատ րե լի պետք է հա մա րել, ե թե դրա կի րառ մամբ բա րե լավ վում 
է ան ձի վի ճա կը39, այ նու հան դերձ, ա նա լո գիա յի կի րառ ման ար գել-
քի ա ռու մով գե րակշ ռում է այն մո տե ցու մը, որն ար տա հայտ վել է ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի՝ Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ:
Հարկ է փաս տել, որ գործ նա կա նում բա վա կա նին դժվա րութ-

յուն ներ են ա ռա ջա նում ա նա լո գիան քրեա կան օ րեն քի մեկ նա բա-
նութ յու նից տա րան ջա տե լիս: Ըստ Դ. Իլ յա նո վա յի՝ «(…) այս եր կու 
հաս կա ցութ յուն նե րի տա րան ջատ ման հիմ քը պայ մա նա վոր ված է 
մեկ նա բա նութ յան ա ռար կա յով, ո րի սահ ման նե րը չպետք է դուրս 
գան ի րա վա կան նոր մի տեքս տի շրջա նակ նե րից (…)»40: Ե. Կալ-
նին շի կար ծի քով՝ «քրեաի րա վա կան դրույ թի քե րա կա նա կան մեկ-
նա բա նութ յու նը նշա նա կում է, որ պետք է բա ցա հայտ վի դրա նում 
տեղ գտած բա ռե րի բո վան դա կութ յու նը: Բա ռե րի նշա նա կութ յան 
սահ ման նե րի խախ տու մը հան գեց նում է ի րա վուն քի ձևա վոր ման՝ 
ա նա լո գիա յի կի րառ մամբ»41: Զար գաց նե լով ար տա հայտ ված տե-

39  Տե՛ս Нейманис Я., Дальнейшее формирование права. Рига, Латвияс Вестнесис, 
2006, с. 141:

40  Տե՛ս Ильянова Д., Значение и применение общих правовых принципов. Рига, 
Ratio iuris, 2005, с. 79:

41  Տե՛ս Калниньш Е., Дальнейшее формирование прав. / Основы юридического 
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սա կետ նե րը՝ Յա. Նեյ մա նի սը նշում է, որ՝ «(…) «ա նա լո գիա» հաս կա-
ցութ յու նը նե րա ռում է ոչ միայն օ րեն քի և  ի րա վուն քի ա նա լո գիան, 
այլև ի րա վա կան նոր մում կի րառ ված բա ռի բո վան դա կութ յան ընդ-
լայ նու մը, ո րի հետ ևան քով ի րա վա կան հետ ևանք նե րը տա րած վում 
են նաև այն դեպ քե րի վրա, ո րոնք օ րեն քի տեքս տում ուղ ղա կիո րեն 
կար գա վո րում չեն ստա ցել» 42: 
Նշ ված տա րա կար ծութ յուն նե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում 

լիո վին հիմ նա վոր ված է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը, 
ո րը սահ մա նում է, որ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը և պա տի ժը սահ-
մա նող նոր մը պետք է հստակ ամ րագր ված լի նի օ րեն քում և չի կա-
րող ո՛չ տա րա ծա կան մեկ նա բան վել, ո՛չ էլ կի րառ վել ա նա լո գիա յով:

 § 2.2. Մեղ քը

Մեղ քի ինս տի տու տին վե րա բե րող հիմ նախն դիր նե րը վեր լու-
ծե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է եր կու հիմ նա կան 
հար ցի.

• դի տա վո րութ յան գի տակ ցա կան հատ կա նի շի պար զա բան մա-

նը,

• հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ մեղ-

քի անզ գույշ ձևի տար բեր դրսևո րում նե րի նշա նա կութ յա նը 

ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան ո րոշ ման կտրված քով:
Դի տա վո րութ յան գի տակ ցա կան հատ կա նի շի պար զա բան-

մա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Վար դան Վահ րի-
չի Ա ղա ջան յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԿԴ/0345/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Վ. Ա ղա ջան յա նի գոր ծով 
ո րո շում): 
Խնդ րի էութ յու նը հան գում է հետև յա լին.
«(...) Վ. Ա ղա ջան յա նը 2009 թ. օ գոս տո սի 30–ին « Սուր մա լու» 

метода. 11 шагов в применении правовых норм. Рига, Латвийский Университет, 
2003, с. 128: 

42  Տե՛ս Нейманис Я., Дальнейшее формирование права. Рига, Латвияс Вестнесис, 
2006, с. 113:



57

առևտ րի կենտ րո նի 15/2 տա ղա վա րից վե րա վա ճա ռե լու նպա տա-
կով ձեռք է բե րել ա ռանց սահ մա նա փակ ման վա ճառ քի ներ կա յաց-
ված քա ղա քա ցիա կան շեղ բա վոր սա ռը զեն քի շար քին դաս վող 
գոր ծա րա նա յին ար տադ րութ յան ընդ հա նուր նշա նա կութ յան որ-
սոր դա կան դա նակ, ին չը հա ջորդ օ րը, ձեռ քին բռնած ցու ցադ րե լով, 
ցան կա ցել է վա ճա ռել ան ցորդ նե րին, սա կայն չի կա րո ղա ցել, քա նի 
որ ոս տի կա նութ յան աշ խա տակ ցի կող մից բեր ման է են թարկ վել ՀՀ 
ոս տի կա նութ յան կենտ րո նա կան բա ժին:

(...) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը ո րո շել է, որ Վ. Ա ղա ջան յա-
նի գոր ծո ղութ յուն նե րում բա ցա կա յում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հան ցա կազ մը:

(...) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի դա տավ ճի ռը, ար ձա նագ րել է, որ ամ բաս տան յալ Վ. 
Ա ղա ջան յա նը, թե կուզև վա ճա ռե լու նպա տա կով ձեռ քին պա հե-
լով որ սոր դա կան դա նա կը, ա պօ րի նի կրել է այն, բա ցի այդ, ամ-
բաս տան յա լը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յան` հան րութ յան հա մար 
վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սել է հան րութ յան հա մար վտան-
գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել դրանց վրա հաս նե լը: Վե րաքն-
նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն հան գա ման քը, որ 
ամ բաս տան յա լը չի ի մա ցել, որ վա ճա ռա կե տում ա զատ վա ճառ վող 
դա նակ նե րը կա րող են սա ռը զենք հան դի սա նալ, վեր ջի նիս չի ա զա-
տում պա տաս խա նատ վութ յու նից, քա նի որ օ րեն քի չի մա ցութ յունն 
ան ձին չի ա զա տում պա տաս խա նատ վութ յու նից (...)»:
Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պետք է 

պար զա բա նում տա այն հար ցին, թե ին չումն է դրսևոր վում դի տա-
վո րութ յան գի տակ ցա կան հատ կա նի շը, և  արդ յոք դրա առ կա յութ-
յան հա մար անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման է ա րար քի հա կաօ րի նա-
կա նութ յան գի տակ ցու մը:
Դի տա վո րութ յան բնո րոշ ման ա ռու մով քրեա կան ի րա վուն քի տե-

սութ յան մեջ ար տա հայտ վել են տար բեր մո տե ցում ներ: Ս. Վ. Դու բո վի-
չեն կոն դի տա վո րութ յու նը բնո րո շում է որ պես «ան ձի կող մից իր ա րար-
քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան բնույ թի, աս տի ճա նի, ինչ պես նաև 
հա կաի րա վա կա նութ յան գի տակ ցում, որն էլ ո րո շում է այդ ա րար քի 
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հան դեպ կա մա յին վե րա բեր մուն քի դրսևո րու մը»43: Ս. Վ. Սկլ յա րո վի 
կար ծի քով՝ «ան ձը գոր ծում է դի տա վո րութ յամբ, ե թե գի տակ ցում է իր 
ա րար քի բնույ թը և նա խա տե սում դրա հնա րա վոր հետ ևանք նե րը»44: 
Դ. Ա. Չա նիշ ևը ըն դու նում է, որ «հան ցան քը հա մար վում է դի տա վո-
րութ յամբ կա տար ված, ե թե այն կա տա րող ան ձը գի տակ ցել է սե փա-
կան վար քագ ծի հան րա յին վտան գա վոր բնույ թը»45: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 29–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«1. Դի տա վո րութ յամբ կա տար ված հան ցան քը կա րող է 

դրսևոր վել ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ:
2. Հան ցան քը հա մար վում է ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ կա-

տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ-
յան)՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սել է 
հան րութ յան հա մար դրա վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա-
ցել է դրանց վրա հաս նե լը:

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

4. Ե թե օ րենքն ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յու նը չի կա պում հան ցա վոր ա րար քի 
ո րո շա կի հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ, հան ցան քը հա մար-
վում է դի տա վո րութ յամբ կա տար ված, ե թե դա կա տա րող ան ձը գի-
տակ ցել է իր ա րար քի՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը և 
ցան կա ցել է կա տա րել դա»:
Վ. Ա ղա ջան յա նին մեղ սագր ված՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով նա խա տես ված ա րար քը՝ ա պօ րի-
43  Տե՛ս Дубовиченко С. В., Понятие умышленной вины и ее сущность. Вестник 

Волжского университета, 2010, 72, сс. 53–61:
44  Տե՛ս Скляров С. В., Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004, сс. 

24–25; 38:
45  Տե՛ս Чанышев Д. А., Вопросы дифференциации вины в российском уголовном 

праве. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, Владивосток, 2009, с. 10:
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նի կեր պով գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զենք կրե լը, բնու-
թագր վում է ձևա կան հան ցա կազ մի մի ջո ցով, այ սինքն՝ օ րենս դի րը 
հան ցա կազ մի առ կա յութ յու նը չի կա պում հան րո րեն վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–
րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով ար գել ված՝ ա պօ րի նի կեր պով սա ռը զենք 
կրե լու ա րար քը կա րող է կա տար վել միայն դի տա վո րութ յամբ:

 Վ. Ա ղա ջան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 12–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը, վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
29–րդ և 235–րդ հոդ ված նե րը, ար ձա նագ րում է.

«(...) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 29–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով 
նա խա տես ված ի րա վա նոր մի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ մեղ-
քի դի տա վոր յալ ձևի առ կա յութ յան հա մար (inter alia) անհ րա ժեշտ 
է հետև յալ եր կու պայ ման նե րի հա մա ժա մա նակ յա առ կա յութ յու նը.
ա) ան ձը պետք է գի տակ ցի իր կող մից գա զա յին, սա ռը կամ 

նե տո ղա կան զենք կրե լու փաս տը, ինչ պես նաև դրա հան րա յին 
վտան գա վո րութ յու նը,
բ) գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զեն քը կրի իր ցան կութ-

յամբ (կամ քով), այլ ոչ թե ան կախ իր ցան կութ յու նից կամ հա կա-
ռակ իր ցան կութ յան:
Ընդ ո րում՝ դի տա վո րութ յան առ կա յութ յան հա մար պար տա-

դիր չէ, որ ան ձը գի տակ ցի իր ա րար քի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը, 
այն է՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով ար գել ված լի նե լու փաս տը (...)»:
Վ. Ա ղա ջան յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

հա տուկ շեշ տադ րել է այն հան գա ման քը, որ դի տա վո րութ յան առ-
կա յութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ան ձը գի տակ ցի իր ա րար քի 
հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը, այլ ոչ թե դրա հա կաի րա վա կա-
նութ յու նը: Հետ ևա բար, նման պայ ման նե րում օ րեն քի չի մա ցութ յու-
նը չի կա րող դիտ վել որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից 
ա զատ ման հիմք, քա նի որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 29–րդ հոդ վա-
ծի 4–րդ մա սի բո վան դա կութ յան վեր լու ծութ յու նից ևս հետ ևում է, 
որ դի տա վո րութ յան գի տակ ցա կան չա փա նի շի առ կա յութ յան հա-
մար անհ րա ժեշտ է, որ ան ձը գի տակ ցի իր ա րար քի՝ հան րութ յան 
հա մար վտան գա վոր բնույ թը (այլ ոչ թե հա կաի րա վա կա նութ յու նը):
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Ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան ո րոշ ման կտրված-
քով՝ հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ մեղ քի 
անզ գույշ ձևի տար բեր դրսևո րում նե րի նշա նա կութ յա նը ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Էդ մոն Գա րա սի մի Ա սատր յա նի 
գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0201/01/11 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Է. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րո շում):
Հան ցա վոր ինք նավս տա հութ յան պար զա բան ման կտրված քով 

ա ռաջ քաշ ված խնդրի էութ յու նը հետև յալն է.
«(...) Է. Ա սատր յա նը դա տա պարտ վել է այն բա նի հա մար, որ ի րեն 

ամ րակց ված « Կա մազ» մակ նի շի ավ տո մե քե նա յով Եր ևա նի Տիգ րան 
Մեծ պո ղո տա յի թիվ 71 շեն քի դի մաց լու սա ցույ ցի կար միր լույ սի տակ 
կանգ նել է և կա նաչ լույ սի ներ քո վերսկ սե լով երթ ևե կութ յու նը` թույլ 
է տվել ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի 105–րդ կե տի և 
« Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23–րդ հոդ վա ծի 3–րդ կե տի խախ տում ներ, այն է` 
չնկա տե լով իր երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յան լու սա ցույ ցով կար գա վոր-
վող հե տիոտ նա յին ան ցու մով հան գիստ քայ լե րով փո ղո ցը հա տող 
հե տիոտն Ա. Մե լիք յա նին և չ հա մոզ վե լով երթ ևե կութ յան անվ տան-
գութ յան մեջ՝ վերսկ սել է երթ ևե կութ յու նը, հնա րա վո րութ յուն չի տվել 
հե տիոտ նին դուրս գալ վտան գա վոր գո տուց, ին չի տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յունն ու նե ցել է, վրաեր թի է են թար կել Ա. Մե լիք յա նին և  
անզ գու շութ յամբ նրան պատ ճա ռել մահ:

 (...) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը ամ բաս տան յալ Է. Ա սատր-
յա նին դա տա պար տել է ա զա տազրկ ման՝ 2 տա րի ժամ կե տով՝ 
միա ժա մա նակ ո րո շում կա յաց նե լով նշա նակ ված պա տի ժը պայ-
մա նա կա նո րեն չկի րա ռել:

(...) Կա յաց ված դա տավ ճի ռը բո ղո քարկ վել է: Ըստ բո ղո քա-
բե րի` դա տա րանն ան տե սել է կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան՝ 
հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճանն ու բնույ թը: 
Բո ղո քա բե րը վկա յա կո չել է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2010 թ. օ գոս-
տո սի 27–ի թիվ ԳԴ1/0003/01/10 (Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով) ո րոշ-
մամբ ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա-
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գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րով դա տա րան նե րը 
հան ցա գոր ծութ յան` հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս-
տի ճա նի և հան ցա վո րի ան ձի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե-
լու նպա տա կով հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ տրված ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թին, ո րի արդ յուն քում 
տե ղի է ու նե ցել հան ցա գոր ծութ յու նը: Կոնկ րետ դեպ քում ան տես-
վել է Է. Ա սատր յա նի կող մից ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա-
նոն նե րի այն պի սի կո պիտ խախ տում թույլ տա լու հան գա ման քը, 
ինչ պի սին է ճա նա պար հը կար գա վո րող հե տիոտ նա յին ան ցու մով 
հա տող հե տիոտ նին չզի ջե լը, ին չը խո սում է ինչ պես ա րար քի, այն-
պես էլ հան ցա վո րի ան ձի` հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ-
յան բարձր աս տի ճա նի մա սին (...)»:
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յու նից ակն հայտ է, որ Է. Ա սատր-

յա նի գոր ծով ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
պետք է պար զա բա նում տա այն հար ցին, թե հան րո րեն վտան-
գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ մեղ քի անզ գույշ ձևի տար բեր 
դրսևո րում նե րը ինչ նշա նա կութ յուն ու նեն ա րար քի հան րա յին 
վտան գա վո րութ յան հար ցի ո րոշ ման կտրված քով:
Ար ծարծ ված հար ցին պա տաս խա նե լու նպա տա կով ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել անզ գու շութ յան 
դրսևո րում նե րը կա նո նա կար գող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յու նը: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 30–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ.

«1. Անզ գու շութ յամբ կա տար ված հան ցան քը կա րող է դրսևոր-
վել ինք նավս տա հութ յամբ կամ ան փու թութ յամբ:

2. Հան ցան քը հա մար վում է ինք նավս տա հութ յամբ կա տար-
ված, ե թե ան ձը նա խա տե սել է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման 
հնա րա վո րութ յու նը, սա կայն, ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի, ինք-
նավս տա հո րեն հույս է ու նե ցել, որ դրանք կկանխ վեն:

3. Հան ցան քը հա մար վում է ան փու թութ յամբ կա տար ված, ե թե 
ան ձը չի նա խա տե սել իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)` հան րութ-
յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո-
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րութ յու նը, թեև տվյալ ի րադ րութ յու նում պար տա վոր էր և կա րող 
էր նա խա տե սել դրանք»:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 30–րդ 

հոդ վա ծում տեղ գտած ձևա կեր պու մը՝ Է. Ա սատր յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է.

«(...) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծութ յան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ դրսևոր վող անզ գույշ 
մեղ քի ձևը կա րող է տար բեր կերպ ար տա հայտ վել: Այս պես` հան ցա-
վոր ինք նավս տա հութ յան դեպ քում ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի 
(գոր ծո ղութ յան կամ ան գոր ծութ յան) պո տեն ցիալ վտան գա վո րութ-
յու նը, նա խա տե սում է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման 
հնա րա վո րութ յու նը և, չնա յած դրան, հիմն վե լով իր հմտութ յուն նե րի, 
մարդ կանց, սար քա վո րում նե րի և  այլ նի վրա, թույլ է տա լիս սահ ման-
ված անվ տան գութ յան կա նոն նե րի խախ տում` ա ռանց բա վա րար հիմ-
քե րի հույս ու նե նա լով, որ վտան գա վոր հետ ևանք նե րը կկանխ վեն:
Հան ցա վոր ան փու թութ յան օ րենսդ րա կան բնո րո շու մը ցույց է 

տա լիս, որ անզ գու շութ յան այս տե սա կը բնու թագր վում է վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը չնա խա տե սե լով: Այլ 
խոս քով՝ ան փու թութ յամբ գոր ծող ան ձը, ի րա կան հնա րա վո րութ-
յուն և պար տա վոր վա ծութ յուն ու նե նա լով նա խա տե սել վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը, բա վա րար շրջա հա-
յե ցութ յուն, ու շադ րութ յուն և հո գա տա րութ յուն չի ցու ցա բե րում այդ 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը թույլ չտա լու հա մար (...)»:
Անզ գու շութ յան՝ որ պես մեղ քի ձևի դրսևո րում նե րին անդ րա-

դարձ է կա տար վել նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ: 
Ըստ Յու. Մ. Ան տոն յա նի՝ «Անզ գույշ հան ցա գոր ծութ յան հիմ քում 
միշտ ըն կած է ան ձի սխա լը, նրա ոչ բա վա րար պատ րաստ վա-
ծութ յու նը, ինք նավս տա հութ յու նը, ան պա տաս խա նատ վութ յու նը, 
ան փույթ վե րա բեր մուն քը նոր մե րի և ս տան դարտ նե րի պահ պան-
ման նկատ մամբ, ա նու շադ րութ յու նը, թեթ ևամ տութ յու նը, ձգտու մը 
ա նել այն պես, ինչ պես ի րեն է ձեռն տու և հար մար, իր վար քագ ծի 
հետ ևանք նե րը կան խա տե սե լու ա նըն դու նա կութ յու նը»46: 

46  Տե՛ս Антонян Ю. М., Проблемы неосторожной преступности. / Вестник 
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Յու. Մ. Ան տոն յա նի ար տա հայ տած այս տե սա կե տը կար ևոր-
վում է նրա նով, որ ակն հայ տո րեն ցույց են տրվում անզ գու շութ յան 
պատ ճա ռա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք էլ, ընդ հա նուր առ մամբ, ազ-
դում են ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան ո րոշ ման վրա: 
Ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան ո րոշ ման կտրված քով 

մեղ քի անզ գույշ ձևի տար բեր դրսևո րում նե րը գնա հա տե լով՝ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը Է. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ հստակ 
ար տա հայ տում է իր դիր քո րո շու մը՝ սահ մա նե լով, որ՝ 

«(...) Հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ 
դրսևոր ված անզ գույշ մեղ քի վե րոգր յալ տա րա տե սակ նե րը, ել նե-
լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րից, տար բեր կերպ են բնո րո շում հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան 
և կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը: 
Այս պես` հան ցա վոր ան փու թութ յան դեպ քում ան ձը չի նա խա տե սում 
իր ա րար քի արդ յուն քում ծանր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա-
րա վո րութ յու նը, հետ ևա բար չի գի տակ ցում նաև իր կող մից տվյալ 
ի րադ րութ յու նում թույլ տրված խախտ ման վտան գա վո րութ յու նը:
Մինչ դեռ հան ցա վոր ինք նավս տա հութ յան դեպ քում ան ձը գի-

տակ ցում է, որ իր կող մից թույլ տրված խախտ ման արդ յուն քում 
կա րող են վտան գա վոր հետ ևանք ներ ա ռա ջա նալ, այ սինքն` նա 
գի տակ ցում է իր ա րար քի վտան գա վո րութ յու նը և, չնա յած դրան, 
թույլ է տա լիս նշված խախ տու մը, ին չը վկա յում է հան ցա վո րի անձ-
նա վո րութ յան և կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ-
յան ա ռա վել բարձր աս տի ճա նի մա սին (...)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի այս դիր քո րո շու մը ա վե լի քան հստա-

կո րեն պար զա բա նում է, որ ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ-
յան աս տի ճա նը գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել նաև 
անզ գու շութ յան կոնկ րետ տե սա կի դրսևո րու մը: Է. Ա սատր յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա-
հայ տում է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը.

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով] հա մա պա-

Воронежского института МВД России, 2011, N1, сс. 4–9:
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տաս խան գնա հա տա կա նի պետք է ար ժա նաց վի կա տար ված հան-
րո րեն վտան գա վոր ա րար քի և դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ 
հան ցա վո րի դրսևո րած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը»:

 § 2.3. Չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հիմ նախնդ րին ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է սպա նութ յան փոր ձի և  ան-
ձի ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի տա-
րան ջատ ման հար ցով՝ Ա րա րատ Վազ գե նի Բաղ դա սար յա նի գոր-
ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0168/01/10 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րո շում), որ տե-
ղար ծարծ ված հիմ նա կան խնդի րը հետև յալն է.

«(…) Մ. Գ րի գոր յա նին սպա նե լու նպա տա կով Ա. Բաղ դա սար-
յա նը գնա ցել է վեր ջի նիս հետ հան դիպ ման՝ իր հետ վերց նե լով հրա-
զե նա յին գնդա կով լից քա վոր ված՝ ի րեն պատ կա նող «Ձ Կի–34ժՀե 
տե սա կի 12 մմ տ րա մա չա փի երկ փո ղա նի որ սոր դա կան հրա ցա-
նը: Հաս նե լով դեպ քի վայր և  իջ նե լով ավ տո մե քե նա յից` Ա. Բաղ-
դա սար յա նը շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով, այն 
է` մո տա կայ քում գտնվող բազ մա թիվ մարդ կանց կյան քի հա մար 
ի րա կան վտան գի պայ ման նե րում, Մ. Գ րի գոր յա նին ա պօ րի նա բար 
կյան քից զրկե լու դի տա վո րութ յամբ հրա ցա նով շուրջ 4,5 մետր 
հե ռա վո րութ յու նից կրա կել է նրա վրա` պատ ճա ռե լով ա ռող ջութ-
յան ծանր վնաս՝ կյան քին վտանգ սպառ նա ցող. ո րո վայ նի աջ կող-
մի հրա զե նա յին թա փան ցող վեր քեր, հաստ ա ղու ա ղե գա լար նե րի 
բազ մա թիվ վնա սում ներ, կոն քի ոսկ րե րի կոտր վածք ներ: Ա. Բաղ-
դա սար յա նը սպա նութ յունն ա վար տին չի հասց րել իր կամ քից ան-
կախ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով, այն է` ան մի ջա պես հա վաք վել 
են մար դիկ, Ս. Բաղ դա սար յա նը տու ժո ղին ան հա պաղ տե ղա փո-
խել է հի վան դա նոց, և բժշ կա կան շտապ մի ջամ տութ յան շնոր հիվ 
Մ. Գ րի գոր յա նի կյան քը փրկվել է:

 (…) Ա րա րատ Բաղ դա սար յա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով:
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(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2011 թ. հու լի սի 12–ի դա-
տավճ ռով Ա. Բաղ դա սար յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով: Նույն դիր քո րո շումն է 
հայտ նել նաև վե րաքն նիչ դա տա րա նը:

(…) Կա յաց ված դա տավճ ռի դեմ բեր վել է բո ղոք: Ըստ բո ղո-
քա բե րի, ամ բաս տան յալ Ա. Բաղ դա սար յա նի մե ղադ րան քը ըստ 
հետ ևան քի սպա նութ յան փոր ձից վե րաո րա կե լով  որ պես ան ձի 
ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռել, դա տա րան նե րը թույլ են 
տվել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 10–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ 
ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման 
սկզբուն քի խախ տում (…)»:
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յու նից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը պետք է պար զա բա նում տա այն հար ցին, թե ինչ չա-
փա նիշ նե րի հի ման վրա պետք է հան ցա գոր ծութ յան փոր ձը տար-
բե րա կել ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յու նից:
Ա ռա ջադր ված խնդրին պա տաս խա նե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կում հան ցա փոր ձի ինս տի-
տու տը կա նո նա կար գող ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

« Հան ցա փորձ է հա մար վում ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ կա տար-
ված այն գոր ծո ղութ յու նը (ան գոր ծութ յու նը), որն ան մի ջա կա նո-
րեն ուղղ ված է հան ցանք կա տա րե լուն, ե թե հան ցա գոր ծութ յունն 
ա վար տին չի հասց վել ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով»:
Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ՝
«(…) Օբ յեկ տիվ կող մից հան ցա փոր ձը բնու թագր վում է`
1. գոր ծո ղութ յամբ (ան գոր ծութ յամբ), որն ան մի ջա կա նո րեն 

ուղղ ված է հան ցան քի կա տար մա նը,
2. հան ցա գոր ծութ յունն ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե-

րով ա վար տին չհասց նե լով:
Հան ցա փորձն առ կա է այն ժա մա նակ, երբ հան ցա գոր ծութ յու նը 

մինչև վերջ չի հասց վում, այլ կերպ ա սած` հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ 
կող մի կա տա րումն սկսվում է, սա կայն չի ա վարտ վում: Ն յու թա կան 
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հան ցա գոր ծութ յան դեպ քում չի ա ռա ջա նում օ րեն քով նա խա տես-
ված հետ ևան քը, կամ հետ ևանքն ա ռա ջա նում է, սա կայն ոչ հան-
ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ նա խա տես վա ծը (օ րի նակ` սպա նութ յան 
փոր ձի ժա մա նակ տու ժո ղը ոչ թե մա հա նում է, այլ ստա նում է ծանր 
մարմ նա կան վնաս վածք): Ուս տի այն դեպ քե րում, երբ հան ցա գոր-
ծութ յան փոր ձի ժա մա նակ ա ռա ջա նում են այն պի սի հետ ևանք ներ, 
ո րոնք ոչ թե հան ցա վո րի դի տա վո րութ յան մեջ ընդգրկ ված, այլ մեկ 
ու րիշ ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ են, ա պա 
դրանք ընդգրկ վում են հան ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ ընդգրկ ված 
հան ցա գոր ծութ յան փոր ձի մեջ և  ինք նու րույն չեն ո րակ վում:
Հան ցա փոր ձը բնու թագ րող հա ջորդ հատ կա նիշն այն է, որ 

հան ցա գոր ծութ յու նը մինչև վերջ չի հասց վում հան ցա վո րի կամ քից 
ան կախ հան գա մանք նե րում: Սուբ յեկ տիվ կող մից հան ցա փոր ձը 
հնա րա վոր է միայն ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ (…)»:
Ներ կա յաց ված պար զա բա նու մից ակն հայտ է, որ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի կող մից հան ցա փոր ձի և  ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ-
յան տա րան ջատ ման ժա մա նակ կար ևոր վում են ինչ պես օբ յեկ տիվ, 
այն պես էլ սուբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րը: 
Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ, բա ցա հայ տե լով հան-

ցա փոր ձի էութ յու նը, Մ. Պ. Ռե դի նը որ պես հան ցա փոր ձին բնո րոշ 
սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներ ա ռանձ նաց նում է մտադր ված հան ցան-
քի կա տար ման ա ռու մով ուղ ղա կի դի տա վո րութ յան առ կա յութ յու-
նը, ինչ պես նաև վերջ նա կան նպա տա կի առ կա յութ յու նը՝ հան ցան-
քը հասց նել ա վար տին47: 
Անդ րա դառ նա լով հան ցա փոր ձի և  ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ-

յան տար բե րակ մա նը սպա նութ յան փոր ձի և  ան ձի ա ռող ջութ յա նը 
ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի հա մե մատ ման ճա նա-
պար հով՝ Գ. Յու. Կա րի մո վան նշում է, որ՝ «(…) Ս պա նութ յան փոր ձի և  
ան ձի ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի սահ-
մա նա զա տու մը պետք է ի րա կա նաց վի ինչ պես վեր ջին նե րիս օբ յեկտ-

47 Տե՛ս Редин М. П., Обьективные и субьективные признаки приготовления к 
преступлению и покушения на преступление. Российский юридический 
журнал, 2003,  3, сс. 73–78:
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նե րը, օբ յեկ տիվ կող մից հատ կա նիշ նե րը, այն պես էլ ա րար քի և դ րա 
հետ ևանք նե րի նկատ մամբ հան ցա վոր վար քա գիծ դրսևո րող ան ձի 
հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը, մաս նա վո րա պես՝ դի տա վո րութ յան 
ուղղ վա ծութ յու նը պար զա բա նե լով: Դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ-
յան բա ցա հայ տու մը պետք է ի րա կա նաց վի կա տար ված ա րար քի բո-
լոր հան գա մանք նե րը հա մակ ցութ յան մեջ գնա հա տե լով, այն է՝ հան-
ցան քի կա տար ման գոր ծի քը, մի ջո ցը, պատ ճառ ված վնաս վածք նե րի 
քա նա կը, բնույ թը, տե ղա կա յու մը, հան ցան քի կա տար մա նը հան ցա-
վո րի և տու ժո ղի նա խոր դող, ինչ պես նաև հա ջոր դող վար քա գի ծը, 
նրանց միջև առ կա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թը (…)»48:
Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ ար տա հայտ ված մո տե-

ցում նե րը ի րենց ար տա ցո լումն են գտել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից հան ցա փոր ձի և  ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան տա րան-
ջատ ման հիմ նա վո րում նե րում: Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման 17–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ՝

«(…) սպա նութ յան փոր ձը դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը 
ծանր վնաս պատ ճա ռե լուց սահ մա նա զա տե լու հա մար ա ռաջ նա յին 
նշա նա կութ յուն ու նի վնաս վածք ներ հասց նե լու պա հին հան ցա վո-
րի դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ յան բա ցա հայ տու մը: Մաս նա վո-
րա պես, ե թե սպա նութ յան փոր ձի ժա մա նակ հան ցա վո րի դի տա-
վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղին կյան քից զրկե լուն, ա պա ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցանք 
կա տա րե լիս դի տա վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղի ա ռող ջութ յա-
նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լուն:
Ս. Հու նիկ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել 

է, որ հան ցա վո րի դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ յան հար ցը լու ծե լիս 
անհ րա ժեշտ է ել նել հան ցա գոր ծութ յան բո լոր հան գա մանք նե րի հա-
մակ ցութ յու նից և հաշ վի առ նել մաս նա վո րա պես հան ցա վոր ա րար-
քի կա տար ման ե ղա նա կը, վնաս վածք ներ հասց նե լիս օգ տա գործ վող 
գոր ծիք նե րը (զեն քը), մարմ նա կան վնաս վածք նե րի քա նա կը, բնույ-

48  Տե՛ս Каримова Г. Ю., Отличие преступлений, причиняющих вред здоровью, 
от смежных систавов преступлений. Вестник Челябинского государственного 
университета, 2009,  36, сс. 79–82:
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թը և տե ղա կա յու մը (օ րի նակ` կեն սա կա նո րեն կար ևոր օր գան նե րի 
վնա սու մը), ինչ պես նաև հան ցա վո րի և տու ժո ղի վար քա գի ծը հան-
ցա գոր ծութ յա նը նա խոր դող և հա ջոր դող պա հե րին, նրանց փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը, հան ցա վո րի կող մից հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն-
նե րի դա դա րեց ման պատ ճառ նե րը և  այլն: Կա տար ված հան ցան քին 
քրեաի րա վա կան ճիշտ գնա հա տա կան տա լու հա մար կար ևոր նշա-
նա կութ յուն ու նի այն պի սի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տու մը, ինչ պի-
սիք են հան ցան քի կա տար ման շար ժա ռիթ ներն ու նպա տա կը (տե՛ս 
Սամ վել Գ րի գո րի Հու նիկ յա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2008 
թ. փետր վա րի 29–ի թիվ ՎԲ–11/08 ո րո շու մը):
Վե րը նշված հան գա մանք նե րի հա մադր ման և վեր լու ծութ յան 

հի ման վրա է հնա րա վոր միայն բա ցա հայ տել դի տա վո րութ յան 
ուղղ վա ծութ յու նը և դ րա տե սակ նե րը, ինչն էլ իր հեր թին կհան գեց-
նի կա տար ված ա րար քին քրեաի րա վա կան ճիշտ գնա հա տա կան 
տա լուն և տար բեր հան ցա կազ մե րը, մաս նա վո րա պես՝ սպա նութ-
յան փոր ձը տու ժո ղի ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լուց 
սահ մա նա զա տե լուն (…)»:

 § 2.4. Հանցակցությունը

Հան ցակ ցութ յանն ինս տի տու տին վե րա բե րող հիմ նախն դիր նե-
րը վեր լու ծե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է՝

• օ ժան դա կո ղին կա տա րո ղից սահ մա նա զա տե լու չա փա նիշ նե րին,

• հան ցակ ցութ յան ձևե րը միմ յան ցից տա րան ջա տե լու հիմ-

նախնդ րին,

• հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա-

տա կա նաց ման հիմ նախնդ րին,

• հան ցակ ցի սահ մա նա զանց ման հիմ նախնդ րին:
Օ ժան դա կո ղին կա տա րո ղից սահ մա նա զա տե լու չա փա նիշ-

նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Անդ րա նիկ Սարգ-
սի Աս լան յա նի գոր ծով 2010 թ. դեկ տեմ բե րի 23–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԷԴ/0125/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րո շում):
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Նշ ված գոր ծով ա ռաջվ քաշ ված խնդրի էութ յու նը հետև յալն է.
«(…) Ա. Աս լան յա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադր յալ, և ն րան 

մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ հոդ-
վա ծի 2–րդ մա սի 3–րդ կե տով այն բա նի հա մար, որ նա, աշ խա տե-
լով որ պես ՀՀ ԱՆ « Նու բա րա շեն» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար-
կի անվ տան գութ յան ա պա հով ման բաժ նի կրտսեր մաս նա գետ, 
10.000  ՀՀ դրամ վար ձավ ճար ստա նա լու պայ մա նով նախ նա կան 
հա մա ձայ նութ յան է ե կել նույն քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում 
պա տիժ կրող դա տա պարտ յալ Կա րեն Պետ րոս յա նի հետ, վեր ջի նիս 
թմրա մի ջոց ի րաց նե լու նպա տա կով 2009 թ. սեպ տեմ բե րի 25–ին` 
ժա մը 19–ի սահ ման նե րում, Կա րեն Շահ բազ յա նից ա պօ րի նի ձեռք 
է բե րել և  իր մոտ պա հել զգա լի չա փե րի հաս նող (0,008 գրամ) 
« Բուպ րե նոր ֆին» տե սա կի թմրա մի ջոց պա րու նա կող մեկ դե ղա-
հաբ, ո րը հա ջորդ օ րը ի րաց նե լու նպա տա կով փո խադ րել է ՀՀ ԱՆ 
« Նու բա րա շեն» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի տա րածք, սա-
կայն քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի հսկիչ –ան ցագ րա յին կե տում 
են թարկ վել է անձ նա կան խու զար կութ յան, ո րի ժա մա նակ թմրան-
յու թը հայտ նա բեր վել և  առգ րավ վել է:

(…) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2010 թ. հու նի սի 15–ի դա-
տավճ ռով Ա. Աս լան յա նի ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 3–րդ կե տից վե րաո րակ վել է ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 38–268–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով (…):

(…) Կա յաց ված դա տավ ճի ռը բո ղո քարկ վել է: Բո ղո քա բե րը նշել 
է, որ Ա. Աս լան յա նի գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տա կը ե ղել է թմրա-
մի ջոց տա րա ծե լը` այն ձեռք բե րե լու, պա հե լու, փո խադ րե լու մի ջո-
ցով, այլ ոչ թե թմրա մի ջոց ձեռք բե րե լու հար ցում Կ. Պետ րոս յա նին 
օ ժան դա կե լը, հետ ևա բար դա տավ ճի ռը պետք է բե կան վի (…)»:
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յան վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պետք է պար զա բա նում տա այն հար ցին, 
թե ինչ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա պետք է օ ժան դա կո ղը տար բե-
րակ վի կա տա րո ղից:
Ա ռա ջադր ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել հան ցակ ցութ յան ինս տի-
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տու տը և հան ցա կից նե րի տե սակ նե րը կա նո նա կար գող ՀՀ քրեա-
կան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 37–րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն`

« Հան ցակ ցութ յուն է հա մար վում եր կու կամ ա վե լի ան ձանց դի-
տա վոր յալ հա մա տեղ մաս նակ ցութ յու նը դի տա վոր յալ հան ցա գոր-
ծութ յա նը»:
Մեջ բեր ված ձևա կեր պու մը, փաս տո րեն, ներ կա յաց նում է հան-

ցակ ցութ յան օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց վե-
րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել Ա լիկ Ռու դի կի Մաթ ևոս յա նի և Ռա ֆիկ Ա րա յի կի 
Հա րութ յուն յա նի գոր ծով 2008 թ. հու լի սի 25–ին կա յաց ված թիվ 
ՎԲ–48/08 ո րոշ ման 28–րդ կե տում, ո րի հա մա ձայն՝ 

«(…) հան ցակ ցութ յա նը բնո րոշ է 3 հատ կա նիշ.
1. հան ցա գոր ծութ յան կա տա րու մը եր կու կամ ա վե լի ան ձանց 

կող մից,
2. գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա տե ղութ յու նը,
3. հան ցակ ցութ յան դի տա վոր յալ բնույ թը:
Հան ցակ ցութ յան ա ռա ջին օբ յեկ տիվ հատ կա նի շը` հան ցա գոր-

ծութ յան կա տա րու մը եր կու կամ ա վե լի ան ձանց կող մից, ար տա-
հայտ վում է նրա նում, որ հան ցա գոր ծութ յու նը պետք է կա տա րեն 
հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկտ հան դի սա ցող եր կու կամ մի քա նի 
անձ: Հան ցա կից ներ կա րող են լի նել քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան են թար կե լու տա րի քի հա սած մեղ սու նակ ֆի զի կա կան 
ան ձինք: Հան ցակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է հան ցա գոր ծութ-
յան սուբ յեկ տի բո լոր հատ կա նիշ նե րով օժտ ված ոչ պա կաս եր կու 
ան ձի առ կա յութ յու նը:
Հան ցակ ցութ յան մյուս օբ յեկ տիվ հատ կա նի շը` հան ցա կից նե րի 

գոր ծու նեութ յան հա մա տե ղութ յու նը, նշա նա կում է, որ հան ցա գոր-
ծութ յան մաս նա կից նե րից յու րա քանչ յու րի գոր ծո ղութ յուն նե րը փո-
խա դարձ լրաց նում են միմ յանց և  ուղղ ված են կոնկ րետ հան ցան-
քի կա տար մա նը: Հան ցա կից նե րը, հա մա տե ղե լով ի րենց ջան քե րը, 
ձգտում են միաս նա կան արդ յուն քի, և  այդ նպա տա կով յու րա քանչ-
յուրն իր ներդ րումն է ու նե նում ընդ հա նուր գոր ծում:
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Հան ցակ ցութ յան վեր ջին հատ կա նի շը գոր ծու նեութ յան դի տա-
վոր յալ բնույթն է: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 37–րդ հոդ վա ծը, ո րը 
սահ մա նում է հան ցակ ցութ յան հաս կա ցութ յու նը, կոնկ րետ մատ-
նան շում է ան ձանց դի տա վոր յալ մաս նակ ցութ յու նը դի տա վոր յալ 
հան ցա գոր ծութ յան կա տար մա նը: Հան ցակ ցութ յան նման բնո րո-
շու մը հստակ ընդգ ծում է, որ ան ձինք գոր ծում են միայն դի տա վոր-
յալ մեղ քով և միայն դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծութ յուն նե րում»:
Հան ցակ ցութ յան ներ կա յաց ված հատ կա նիշ նե րը ման րակր-

կիտ վեր լու ծութ յան են են թարկ վել նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե-
սութ յան մեջ: Ըստ Ա. Ի. Պ լոտ նի կո վա յի՝ «հան ցակ ցի վար քագ ծի 
օբ յեկ տիվ կողմն են կազ մում նրա վար քագ ծի ար տա քին դրսևո-
րու մը, հան ցակ ցի կամ հան ցա կից նե րի գոր ծու նեութ յու նը (ինչ պես 
ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե բա նա կան), բո լոր հան ցա կից նե րի 
հա մար ընդ հա նուր հան դի սա ցող արդ յունք նե րը, հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րի վար քագ ծի և  ընդ հա նուր արդ յուն քի միջև առ կա 
պատ ճա ռա կան կա պը: Սուբ յեկ տիվ կող մից հան ցակ ցութ յու նը 
դրսևոր վում է միայն դի տա վո րութ յամբ»49: Նույն հե ղի նա կը նշում է, 
որ հան ցակ ցութ յան առ կա յութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն 
վար քագ ծի հա մա տե ղութ յու նը, այլև երկ կող մա նի սուբ յեկ տիվ ըն-
կա լու մը, որ հան ցա վոր վար քա գի ծը դրսևոր վում է ոչ թե մեկ ան ձի, 
այլ հան ցա կից նե րի կող մից50: Բ. Վ. Զդ րա վո միս լո վը նշում է, որ հա-
մա տե ղութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը՝ հո գե բա նա կան կա պի բո վան դա-
կութ յու նը, բնու թագր վում է հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի՝ մյուս 
հան ցակ ցի վար քագ ծի և հա մա տեղ ջան քե րի արդ յուն քում հան ցա-
վոր հետ ևանք նե րի հաս նե լու ըն կալ մամբ51: Ք րեա կան ի րա վուն քի 
տե սութ յան մեջ հան ցակ ցութ յան այս հատ կա նի շը հա ճախ ան վան-
վում է «երկ կող մա նի սուբ յեկ տիվ կապ» կամ հան ցա կից նե րից յու-
րա քանչ յու րի կող մից մյու սի վար քագ ծի վե րա բեր յալ «փո խա դարձ 

49  Տե՛ս Плотникова А. И., Соучастие в преступлении: спорные вопросы. Lex 
Russica=Русский закон, 2007, 3, сс. 508–526:

50  Տե՛ս Плотникова А. И., Соучастие в преступлении: спорные вопросы. Lex 
Russica=Русский закон, 2007, 3, сс. 508–526:

51  Տե՛ս «Уголовное право». Общая часть, под ред. Б. В. Здравомыслова, М., 1994, 
сс. 248–249: 
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տե ղե կաց վա ծութ յուն»52: Ս. Ա. Բա լե ևի կար ծի քով՝ հան ցա կից նե րի 
դի տա վո րութ յան կա մա յին պա հը դրսևոր վում է հան ցա վոր արդ-
յուն քին հա մա տեղ հաս նե լու ցան կութ յամբ53:
Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ քննար կում նե րի տե ղիք 

է տվել նաև մի քա նի ան ձանց հա մա տեղ վար քագ ծի արդ յուն քում 
անզ գու շութ յամբ վնաս պատ ճա ռե լու ի րա վա կան նշա նա կութ յու նը: 
Ա. Տայ բա կո վը, Ա. Պ. Կոզ լո վը կար ծում են, որ նման ի րա վի ճակ նե-
րը պետք է դի տարկ վեն որ պես անզ գույշ հան ցակ ցութ յուն54: Ն ման 
տե սա կե տը թերևս պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ անզ գույշ 
հա մա պատ ճառ ման ինս տի տու տը նա խա տես ված է նաև Ֆ րան-
սիա յի օ րենսդ րութ յամբ: Այ նու հան դերձ, ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ-
յու նը հստակ ամ րագ րել է, որ հան ցակ ցութ յու նը պետք է դրսևոր վի 
մի միայն դի տա վո րութ յամբ:
Անդ րա դառ նա լով օ ժան դա կո ղի և կա տա րո ղի տա րան ջատ մա-

նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կում ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 38–րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը, ո րոնց հա մա ձայն`

«1. Կա տա րո ղի հետ մեկ տեղ հան ցա կից ներ են հա մար վում 
կազ մա կեր պի չը, դրդի չը և  օ ժան դա կո ղը:

2. Կա տա րող է հա մար վում այն ան ձը, ով ան մի ջա կա նո րեն կա-
տա րել է հան ցան քը կամ դրա կա տար մանն ան մի ջա կա նո րեն մաս-
նակ ցել է այլ ան ձանց (հա մա կա տա րող նե րի) հետ հա մա տեղ, ինչ պես 
նաև հան ցան քը կա տա րել է այլ այն պի սի ան ձանց օգ տա գոր ծե լու 
մի ջո ցով, ով քեր օ րեն քի ու ժով են թա կա չեն քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան կամ հան ցան քը կա տա րել են անզ գու շութ յամբ:

(…)
5. Օ ժան դա կող է հա մար վում այն ան ձը, ով հան ցա գոր ծութ յանն 

oժան դա կել է խոր հուրդ նե րով, ցու ցում նե րով, տե ղե կատ վութ յուն 
52  Տե՛ս Водько Н. П., Уголовно–правовая борьба с организованной преступностью. 

М., 2000, с. 15:
53 Տե՛ս Балеев С. А., Ответственность за организационную преступную 

деятельность по российскому уголовному праву. / Дис. … канд. юрид. наук, 
Казань, 2000, с. 44:

54  Տե՛ս Козлов А. П., Соучастие: традиции и реальность. Красноярск, 2000, с. 15. 
Тайбаков А., Сопричастность при неосторожной вине. Законность, 2000, 6, 
с. 43:
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կամ մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ տրա մադ րե լով կամ խո չըն դոտ նե րը վե-
րաց նե լով, ինչ պեu նաև այն ան ձը, ով նա խա պեu խոuտա ցել է պար-
տա կել հան ցա գոր ծին, հան ցա գոր ծութ յան մի ջոց նե րը կամ գոր ծիք-
նե րը, հան ցա գոր ծութ յան հետ քե րը կամ հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ձեռք բեր ված ա ռար կա նե րը, նաև այն ան ձը, ով նա խա պեu խոuտա-
ցել է ձեռք բե րել կամ ի րաց նել այդ պիuի ա ռար կա նե րը»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի նշված դրույթ նե րի վեր լու ծութ յան 

արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման 24–րդ կե տում ար տա հայ տում է իր դիր քո րո շու մը՝ սահ մա նե-
լով, որ՝

«(…) Ե թե եր կու կամ ա վե լի հան ցա կից ներ ան մի ջա կա նո րեն 
կա տա րում են հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող գոր-
ծո ղութ յուն նե րը կամ դրանց մի մա սը, ա պա հան ցակ ցութ յու նը 
դրսևոր վում է հա մա կա տար ման ձևով:
Հա մա կա տա րում չէ հան ցա գոր ծութ յանն այն պի սի մաս նակ-

ցութ յու նը, երբ հան ցա կից նե րից մե կը տվյալ հան ցա գոր ծութ յան օբ-
յեկ տիվ կող մը կազ մող ոչ մի գոր ծո ղութ յուն չի կա տա րել, այլ միայն 
օ ժան դա կել է հան ցա գոր ծութ յա նը, այ սինքն` ե ղել է օ ժան դա կող ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 38–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի ի մաս տով:
Այս պի սով՝ օ ժան դա կո ղը կա տա րո ղից տար բեր վում է նրա-

նով, որ նա հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ կողմն ան մի ջա կա նո րեն 
չի կա տա րում, այլ հան ցա գոր ծութ յու նը նա խա պատ րաս տե լու ըն-
թաց քում կամ դրա ա վարտ ման փու լում ա ջակ ցութ յուն է ցույց տա-
լիս կա տա րո ղին` ստեղ ծե լով հան ցա գոր ծութ յան ա վարտ ման ի րա-
կան հնա րա վո րութ յուն ներ (…)»:
Օ ժան դա կութ յան ինս տի տու տի վեր լու ծութ յա նը հա տուկ ու-

շադ րութ յուն է դարձ վել նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ՝ 
կապ ված ինչ պես դրա դրսևո րում նե րի, այն պես էլ քրեաի րա վա-
կան գնա հա տա կա նի հետ: Ք րեա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ նե րը 
տար բե րա կում են ֆի զի կա կան և  ին տե լեկ տո ւալ օ ժան դա կութ-
յան տե սակ նե րը: Ա վե լին՝ Վ. Շու բի նան նշում է, որ՝ «Ին տե լեկ-
տո ւալ օ ժան դա կութ յունն ու նի տար բեր դրսևո րում ներ, և դ րանց 
քրեաի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու ժա մա նակ անհ րա ժեշտ 
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է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն հան գա ման քին, որ ին տե լեկ տո ւալ 
օ ժան դա կութ յան տար բեր ձևե րը հան ցա վոր արդ յուն քին հաս նե-
լու ա ռու մով տար բեր չա փե րի ներդ րում ու նեն: Օ րի նակ՝ հան ցա-
գոր ծութ յու նը պար տա կե լու խոս տու մը ա վե լի վտան գա վոր է, քան 
հան ցա վոր վար քա գիծ դրսևո րե լու հա մար տե ղե կատ վութ յուն 
տրա մադ րե լը: Բա ցի այդ, օ ժան դա կութ յան վտան գա վո րութ յու նը 
նույ նա կան չէ նաև հան ցա վոր վար քագ ծի ի րա կա նաց ման տար բեր 
փու լե րում: Հետ ևա բար, այս հան գա ման քը դա տա րան նե րի կող մից 
պետք է հաշ վի առն վի պատ ժի նշա նակ ման ժա մա նակ»55: Քն նութ-
յան առ նե լով օ ժան դա կո ղի հաս կա ցութ յու նը՝ Ս. Ու լից կին նշում 
է, որ օ ժան դա կել հնա րա վոր է միայն կա տա րո ղին56: Այ նու հան-
դերձ, նշված տե սա կե տի հետ դժվար է հա մա ձայն վել: Այդ ա ռու-
մով ա ռա վել հիմ նա վոր ված է թվում Վ. Շու բի նա յի այն փաս տար կը, 
որ օ րենս դի րը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում նա խա տե սում է ոչ թե 
կա տա րո ղին օ ժան դա կե լու հաս կա ցութ յու նը, այլ խո սում է հան-
ցան քին օ ժան դա կե լու մա սին57: Ա.  Ա. Հա րութ յու նո վի կար ծի քով՝ 
օ ժան դա կութ յուն պետք է դի տար կել միայն հան ցա վոր վար քագ-
ծի դրսևոր ման ժա մա նակ կա տար վող ա րարք նե րը: Հան ցանքն 
ա վարտ վե լուց հե տո գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու կամ դրա կա-
տա րու մից զերծ մնա լու խոս տու մը, օ րի նակ՝ հան ցանք կա տա րո-
ղին պար տա կե լու նա խա պես տրված խոս տու մը, ըստ հե ղի նա կի, 
չպետք է հա մա րել հան ցակ ցութ յուն58: Ն ման տե սա կե տը, ի հար կե, 
ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յան մեջ իր ա ջակ ցութ յու նը չի ստա ցել:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով օ ժան դա կո ղի հաս կա ցութ յու նը՝ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար-
ձա նագ րում է, որ՝

55  Տե՛ս Шубина В. Ю., Дискуссионные аспекты законодательной регламентации 
интеллектуального пособничества в преступлении. Юридический вестник 
Кубанского государственного университета, 2010, 5, сс. 52–55:

56  Տե՛ս Улицкий С., Институт соучастия в судебной практике. / Законность, 
2005, N11, с. 16:

57  Տե՛ս Шубина В. Ю., К вопросу об основании уголовной ответственности 
пособника преступления. Общество и право, 2000, 4, сс. 202–206:

58  Տե՛ս Арутюнов А. А., Соучастие в преступлении по уголовному праву 
Российской Федерации. / Автореф. дис . ... доктора юрид. наук, М., 2006, с. 13:
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«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սում 
սպա ռիչ թվարկ ված են այն ե ղա նակ նե րը և մի ջոց նե րը, ո րոն ցով 
օ ժան դա կո ղը, չկա տա րե լով տվյալ հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ 
կող մը կազ մող որ ևէ գոր ծո ղութ յուն, մաս նակ ցում է հան ցա գոր-
ծութ յա նը: Օ րեն քում չնշված այլ ե ղա նակ նե րով օ ժան դա կութ յու նը 
բա ցառ վում է: Մաս նա վո րա պես՝ օ ժան դա կող է այն ան ձը, ով հան-
ցա գոր ծութ յանն oժան դա կել է.
ա) մի ջոց ներ կամ գոր ծիք ներ տրա մադ րե լով (ֆի զի կա կան 

օ ժան դա կութ յուն): Օ ժան դա կութ յան այս տե սակն ար տա հայտ-
վում է այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րով, ո րոնք ուղղ ված են հան ցա-
գոր ծութ յան մի ջոց ներ և գոր ծիք ներ տրա մադ րե լու, խո չըն դոտ ներ 
վե րաց նե լու մի ջո ցով կա տա րո ղի կող մից հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ 
կող մի ի րա կա նա ցու մը հեշ տաց նե լուն.
բ) խոր հուրդ նե րով, ցու ցում նե րով, տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե-

լով (ին տե լեկ տո ւալ օ ժան դա կութ յուն): Այն ար տա հայտ վում է ա րար քի 
հո գե բա նա կան կող մին վե րա բե րող գոր ծո ղութ յուն նե րով, ո րոնք ուղղ-
ված են կա տա րո ղի՝  հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման վճռա կա նութ-
յունն ամ րապն դե լուն, ա ռա վել արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ յուն ներ կա-
տա րե լու ու ղի ներ գտնե լուն և  այլն: Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ 
պար տակ ման, հան ցա վոր ճա նա պար հով ա ռար կա նե րի ձեռք բեր ման 
կամ ի րաց ման նա խա պես տրված խոս տու մը ոչ թե ֆի զի կա կան, այլ 
ին տե լեկ տո ւալ օ ժան դա կութ յուն է: Այլ կերպ ա սած` ա րարքն օ ժան դա-
կութ յուն ո րա կե լու հա մար այս դեպ քե րում չի պա հանջ վում խոստ ման 
ռեալ (ի րա կան) կա տա րում և նույ նիսկ այն կա տա րե լու մտադ րութ յուն.
գ) խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լով (կա րող է լի նել ինչ պես ֆի զի կա-

կան, այն պես էլ ին տե լեկ տո ւալ):
Սուբ յեկ տիվ կող մից օ ժան դա կութ յու նը դրսևոր վում է ուղ ղա կի 

դի տա վո րութ յամբ. հան ցա վո րը գի տակ ցում է, որ ին քը մաս նակ-
ցում է կա տա րո ղի կող մից ի րա կա նաց վող հան ցա գոր ծութ յա նը 
և ցան կա նում է մաս նակ ցել: Ինչ վե րա բե րում է հան ցա գոր ծութ-
յան վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ դրսևոր վող մեղ քի 
ձևին, ա պա դրանց նկատ մամբ կա րող է դրսևոր վել և՛ ուղ ղա կի, և՛ 
ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յուն (…)»:
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Հան ցակ ցութ յան ձևե րը միմ յան ցից տա րան ջա տե լու հիմ-
նախնդ րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Հաս միկ Ժո-
րա յի Մալ խաս յա նի և  այ լոց գոր ծով 2011 թ. մա յի սի 11–ին կա յաց-
ված թիվ ԼԴ/0136/01/10 ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Հ. Մալ խաս յա նի և  
այ լոց գոր ծով ո րո շում):
Հ. Մալ խաս յա նի գոր ծով քննութ յան առն ված հիմ նախնդ րի 

էութ յու նը հան գում է հետև յա լին.
«(...) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, 

որ Հաս միկ Մալ խաս յա նը և Հա կոբ Սարգս յա նը ստեղ ծել են կազ-
մա կերպ ված խումբ, ո րի կազ մում ընդգրկ վել են Ար թուր Գաս-
պար յա նը, Գառ նիկ Բա դալ յա նը, Դա վիթ Պո ղոս յա նը, ով քեր կա-
յուն խմբի կազ մում նա խա պես միա վոր վել են Ա նա հիտ Ա ղա յա նի 
նկատ մամբ ա վա զա կա յին հար ձա կում կա տա րե լու հա մար:

(…) ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սա կայն, ար ձա նագ րել է, որ 
հան ցակ ցութ յան դեպ քում յու րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծով ինչ պես 
նա խաքն նա կան մար մի նը, այն պես էլ դա տա րա նը պար տա վոր են 
հիմ նա վո րել և հս տակ սահ մա նա զա տել հան ցակ ցութ յան մի ձևը 
մյու սից, մինչ դեռ, (…) ոչ միայն նա խաքն նա կան մար մի նը, այլ նաև 
Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նը տվյալ հար-
ցին չեն անդ րա դար ձել, ին չը հան գեց րել է դա տա կան սխա լի, այն 
է՝ կի րառ վել է «կազ մա կերպ ված խումբ» ա ռանձ նա պես ո րակ յալ 
հատ կա նի շը, ո րը չի հաս տատ վել: (…) չնա յած նրան, որ ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նը տվյալ հար ցին չի անդ րա դար ձել, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը և հաս տատ ված փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը վե րաքն նիչ դա տա րա նին հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս ա ռանց նոր փաս տա կան տվյալ ներ հաս տա տե լու գալ հետ-
ևութ յան, որ սույն քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ա վա զա կա յին 
հար ձա կու մը կա տար վել է՝ նախ նա կան հա մա ձայ նութ յան ե կած մի 
խումբ ան ձանց, այլ ոչ թե կազ մա կերպ ված կա յուն խմբի կող մից»:
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յու նից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի առջև խնդիր է բարձ րաց վել հստա կեց նել հան ցակ-
ցութ յան ձևե րը, մաս նա վո րա պես՝ կազ մա կերպ ված խմբի կող-
մից կա տար վող ա րար քը մի խումբ ան ձանց կող մից կա տար ված 
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ա րար քից սահ մա նա զա տե լու չա փա նիշ նե րը:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
«(...) 2. Հան ցան քը հա մար վում է մի խումբ ան ձանց կող մից 

նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ կա տար ված, ե թե դրան մաս նակ-
ցել են այն պի սի հա մա կա տա րող ներ, ով քեր նա խա պես` մինչև 
հան ցա գոր ծութ յան սկսե լը, պայ մա նա վոր վել են հան ցան քը հա մա-
տեղ կա տա րե լու մա սին:

3. Հան ցան քը հա մար վում է կազ մա կերպ ված խմբի կող մից 
կա տար ված, ե թե դա կա տար վել է այն պի սի ան ձանց կա յուն խմբի 
կող մից, ով քեր նա խա պես միա վոր վել են մեկ կամ մի քա նի հան-
ցանք ներ կա տա րե լու հա մար: (...)»:
Հ. Մալ խաս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 12–16–րդ կե տե րում ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է.
«(...) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծի 2–րդ և 3–րդ 

մա սե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան հի ման վրա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը ո րո շել է, որ հան ցակ ցութ յան վե րոնշ յալ եր կու ձևե րը` 
նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ գոր ծող ան ձանց խում բը և կազ-
մա կերպ ված խում բը, միմ յան ցից տար բե րա կե լու հա մար էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նեն հետև յալ ե րեք չա փա նիշ նե րը.
ա) կա յու նութ յու նը,
բ) միա վոր վա ծութ յու նը,
գ) մեկ կամ մի քա նի հան ցանք կա տա րե լը:
Կա յու նութ յան հատ կա նիշն ա րար քը կազ մա կերպ ված խմբի 

կող մից ո րա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ, հիմ նա կան չա փա նիշն է:
Կազ մա կերպ ված խմբի կա յու նութ յու նը դրսևոր վում է խմբի ամ-

րութ յամբ, ան դամ նե րի կող մից ի րենց առջև դրված նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, խմբի ան-
դամ նե րի ջան քե րի հա մա ձայ նեց վա ծութ յամբ, խմբի մեկ կամ մի քա նի 
ան դամ նե րի կող մից մյուս նե րին ղե կա վա րե լով, հա տուկ՝ խմբի գոր ծու-
նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ներխմ բա յին նոր մե րի առ կա յութ յամբ:
Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում կա յու նութ-

յու նը բնու թագ րող վե րոնշ յալ հատ կա նիշ նե րը պետք է գնա հատ-
վեն գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի լույ սի ներ քո:
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Կազ մա կերպ ված խմբի միա վոր վա ծութ յան չա փա նի շը են թադ-
րում է մեկ կամ մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մշակ ված 
ծրագ րե րի առ կա յութ յուն, այդ ծրագ րե րի ակ տիվ ի րա կա նա ցում, 
ոտնձ գութ յու նը հա մա տեղ կա տա րե լու մշակ ված ե ղա նակ նե րի առ-
կա յութ յուն, դե րե րի մշակ ված տեխ նի կա կան բաշ խում, հան ցան քի 
կա տա րու մը դյու րին դարձ նե լուն ուղղ ված` նա խա պես պայ մա նա-
վոր ված գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րում, հան ցան քի կա տար ման 
հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծում:
Կազ մա կերպ ված խումբն ստեղծ վում է տևա կան ժա մա-

նակ հան ցա վոր գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու նպա տա կով: Դ րա 
ստեղծ ման նպա տա կը, որ պես կա նոն, մի շարք հան ցանք ներ, այդ 
թվում` հա մա սեռ հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րելն է: ՀՀ քրեա կան 
օ րենսդ րութ յու նը չի բա ցա ռել, սա կայն, որ խում բը կա րող է ստեղծ-
վել մեկ, սա կայն եր կա րատև և ման րակր կիտ պլա նա վոր ված հան-
ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու նպա տա կով: Այս ա ռու մով կար ևոր վում 
են կազ մա կերպ ված խմբին բնո րոշ վե րոնշ յալ եր կու չա փա նիշ նե րը` 
կա յու նութ յու նը և միա վոր վա ծութ յու նը, երբ  կազ մա կերպ ված խմբի 
յու րա քանչ յուր ան դամ գի տակ ցում է, որ կա յուն և միա վոր ված խմբի 
կազ մի մեջ է մտնում, մաս նակ ցում է խմբի ան դամ նե րի փո խա դարձ 
հա մա ձայ նութ յամբ կա տար վող ա րարք նե րին կամ դրանց մի մա սին:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ սույն 

ո րոշ ման 12–15–րդ կե տե րում նշված և վեր լուծ ված չա փա նիշ նե րի 
հետ մեկ տեղ առ կա են նաև նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ գոր-
ծող ան ձանց և կազ մա կերպ ված խմբի տար բե րակ ման լրա ցու ցիչ 
չա փա նիշ ներ, ո րոնք պետք է հաշ վի առն վեն հիմ նա կան չա փա-
նիշ նե րը գնա հա տե լիս: Դ րանք են կազ մա կերպ ված խմբի կող մից 
կա տար վող հան ցա գոր ծութ յան եր կա րատև պլա նա վո րու մը, տևա-
կան ժա մա նա կով հան ցա վոր գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու նպա-
տա կը, խմբի նյու թա տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նը, ընդ հա-
նուր ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի առ կա յութ յու նը և  այլն (...)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Հ. Մալ խաս յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը լիո վին ար տա ցո լում 
է քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ առ կա մո տե ցում նե րը: Վ. 
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Բի կո վը և Պ. Ա գա պո վը նշում են, որ թեև օ րենս դի րը սահ մա նում 
է կազ մա կերպ ված խմբի միայն եր կու բնու թագ րիչ հատ կա նիշ՝ կա-
յու նութ յու նը և հան ցանք ներ կա տա րե լու նպա տա կով խմբում միա-
վոր վե լը, սա կայն կազ մա կերպ ված խմբի բնո րոշ հատ կա նիշ ներ են 
խմբի անձ նա կազ մի կա յու նութ յու նը, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մշտա-
կան կա տար ման նպա տա կը, խմբում ձևա վոր ված հո գե բա նա կան 
կա ռուց ված քի առ կա յութ յու նը, ին չի արդ յուն քում ա ռանձ նա նում 
է ա ռաջ նոր դը, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի նա խա պատ րաս տութ յան, 
կա տար ման, պար տակ ման փու լե րում դե րե րի բաշ խու մը, խմբում 
միաս նա կան ար ժե քա յին– նոր մա տի վիս տա կան կողմ նո րոշ ման առ-
կա յութ յու նը, խմբում անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի վե րա ճու մը գործ-
նա կա նի՝ պայ մա նա վոր ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար մամբ, 
խմբում ինք նու րույն ֆի նան սա կան ռե սուր սի ձևա վո րու մը59:
Տար բե րա կե լով կազ մա կերպ ված խմբի կող մից կա տար վող 

հան ցա վոր ա րար քը խմբի կող մից կա տար վո ղից՝ Գ. Լո զո վից կա յան 
նշում է, որ հա սա րակ հան ցա վոր խմբե րը, որ պես կա նոն, ձևա վոր-
վում են՝ ի րադ րութ յու նից ել նե լով՝ ո րո շա կի հու զա կան գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յամբ կամ փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յան առ կա յութ յան 
դեպ քում: Ի տար բե րութ յուն հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան՝ այս 
խմբե րը իշ խա նութ յան մար մին նե րի հետ կո ռում պաց ված կա պեր 
չեն հաս տա տում և վեր ջին նե րիս հետ չեն հա մա գոր ծակ ցում: Միայն 
ա ռան ձին դեպ քե րում հնա րա վոր են ոչ ֆոր մալ կա պեր ի րա վա պահ 
մար մին նե րի մա կար դա կով60: Տ. Դ. Ուս տի նո վան որ պես խմբի կա-
յու նութ յան ցու ցա նիշ դի տար կում է մշտա կան կամ ժա մա նա կա-
վոր, հա րա բե րա կա նո րեն ա նընդ հատ հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան 
ծա վա լու մը, որն ուղղ ված է ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի հան ցանք նե րի 
կա տար մա նը61: Վ. Ս. Կո մի սա րո վը կա յու նութ յան ցու ցա նիշ է հա մա-
րում խմբի կազ մա կերպ վա ծութ յան բարձր աս տի ճա նը, դրա կազ մի 

59  Տե՛ս Агапов П. В., Быков В. М., Развитие взглядов Верховного Суда РФ на 
признаки организованной группы. Адвокатская практика, N5, 2003:

60  Տե՛ս Лозовицкая Г. П., Соотношение уголовно–правового и 
криминологического понятий организованной группы и преступного 
сообщества. «Современное право», 2005, N1.

61  Տե՛ս Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д., Уголовная ответственность за 
бандитизм. М., 1995, с. 12: 
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կա յու նութ յու նը և կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի առ կա յութ յու նը, 
հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան բնու թագ րա կան ձևե րի և մե թոդ նե րի 
առ կա յութ յունն և կա յու նութ յու նը62: Ռ. Գա լիակ բա րո վը նշված հատ-
կա նիշ նե րին ա ռա ջար կում է ա վե լաց նել նաև հան ցա վոր խմբի կող-
մից ծա վալ վող գոր ծու նեութ յան սիս տե մա տի կութ յու նը63: Ա. Վ. Շես-
լե րը կազ մա կերպ ված խմբի կա յու նութ յան հիմ նա կան նա խադր յալ 
է դի տում խմբի ան դամ նե րի հան ցա վոր ձգտում նե րի, հե տաքրք-
րութ յուն նե րի կա յու նութ յու նը, ո րը դրսևոր վում է հան ցա վոր գոր ծու-
նեութ յան պար բե րա կան կա տար մամբ64:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հ. Մալ խաս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

մեջ հստակ ար տա հայ տում է իր դիր քո րո շու մը.
«(...) Այս պի սով` կազ մա կերպ ված խմբին բնո րոշ հիմ նա կան 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են`
ա) հան ցան քի կա տար մա նը եր կու կամ ա վե լի ան ձանց մաս-

նակ ցութ յու նը,
բ) մաս նա կից ան ձանց միջև առ կա ա մուր սուբ յեկ տիվ կա պը, 

հան ցան քը հա մա տեղ կա տա րե լու վե րա բեր յալ նա խա պես ձեռք 
բեր ված հա մա ձայ նութ յու նը,
գ) հան ցան քի կա տա րու մը խմբի մեկ կամ մի քա նի ան դամ նե-

րի կող մից այն պայ ման նե րում, երբ խմբի մյուս ան դամ նե րը կազ-
մա կեր պել, դրդել կամ օ ժան դա կել են հան ցան քի կա տա րու մը,
դ) հան ցան քը հա մա տեղ, միաս նա կան ջան քե րով կա տա րե լը,
ե) յու րա քանչ յուր ան ձի` հան ցան քը հա մա տեղ կա տա րե լուն 

ուղղ ված դի տա վո րութ յու նը,
զ) յու րա քանչ յու րի գոր ծո ղութ յան հա մա ձայ նեց վա ծութ յու նը 

մյու սի գոր ծո ղութ յան հետ, ինչն ար տա ցո լում է հան ցան քի կա տար-
ման վե րա բեր յալ նրան ցից յու րա քանչ յու րի տե ղե կաց վա ծութ յու նը:

62  Տե՛ս Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. В 5 т. / под 
ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова, т. 
1, М., 1996:

63  Տե՛ս Галиакбаров Р. Р., Квалификация преступлений по признаку их 
совершения организованной группой. / Российская юстиция, 2000, N4, с. 41: 

64  Տե՛ս Проходов Ю. Н., Шеслер А. В., Организованная группа как форма 
соучастия в преступлении. / Актуальные проблемы правоведения в 
современный период, Томск, ТГУ, 1998, с. 14: 



81

Նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ գոր ծող ան ձանց պա րա գա-
յում (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մաս) հան ցա-
գոր ծութ յան մաս նա կից նե րը մինչև հան ցան քի օբ յեկ տիվ կող մը 
կազ մող գոր ծո ղութ յուն ներն սկսե լը պայ մա նա վոր վում են հան-
ցան քը հա մա տեղ կա տա րե լու մա սին: Ընդ ո րում՝ հա մա ձայ նութ-
յու նը ձեռք է բեր վում խմբի ան դամ նե րի կող մից գոր ծո ղութ յուն-
նե րի հա մա տեղ կա տար ման ուղղ վա ծութ յան, հան ցա գոր ծութ յան 
կա տար ման տե ղի, ժա մա նա կի, ե ղա նա կի և մի ջոց նե րի, ինչ պես 
նաև խմբի ան դամ նե րի միջև դե րա բաշխ ման շուրջ: Հան ցակ ցութ-
յան այս ձևում հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մե խա նիզմ նե րի 
կոնկ րե տա ցու մը թե րի է և  ոչ լիար ժեք, թե րի են նաև հան ցա կից նե-
րի միջև դե րա կա տար ման բաշ խու մը և պայ ման նե րը:
Ի հա մե մատ նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ խմբի` կազ մա-

կերպ ված խմբի պա րա գա յում (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ 
հոդ վա ծի 3–րդ մաս) առ կա է կազ մա կերպ վա ծութ յան ա ռա վել 
բարձր աս տի ճան: Հան ցակ ցութ յան այս ձևը բնու թագր վում է պլա-
նա վոր վա ծութ յամբ, ման րակր կիտ նա խա պատ րաստ վա ծութ յամբ, 
ինչ պես նաև հան ցա կից նե րի միջև դե րե րի բաշխ մամբ ու ան դամ-
նե րի մաս նա գի տաց վա ծութ յամբ: Կազ մա կերպ ված խմբի ան դամ-
նե րը ոչ թե պար զա պես հա մա ձայ նութ յան են գա լիս հան ցան քը 
հա մա տեղ կա տա րե լու մա սին, ինչ պես դա առ կա է մի խումբ ան-
ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ հան ցանք կա տա րե-
լու դեպ քում, այլ հա մա ձայ նութ յուն են ձեռք բե րում մեկ կամ մի 
քա նի հան ցա գոր ծութ յուն հա մա տեղ կա տա րե լու շուրջ (...)»:
Ներ կա յաց ված դիր քո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

հստակ ա ռանձ նաց րել է այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է հաշ վի 
առն վեն հան ցան քը կազ մա կերպ ված խմբի կող մից կամ մի խումբ 
անձ անց կող մից կա տար ված լի նե լու տա րան ջատ ման ժա մա նակ: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նման պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է հա մա-
րում ու շադ րութ յուն դարձ նել խմբի կազ մա կերպ վա ծութ յան աս տի-
ճա նին, հան ցա վոր վար քագ ծի պլա նա վոր վա ծութ յա նը, ման րակր-
կիտ նա խա պատ րաստ վա ծութ յա նը, հան ցա կից նե րի միջև դե րե րի 
բաշխ մանն ու ան դամ նե րի մաս նա գի տաց վա ծութ յա նը:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հ. Մալ խաս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ 
անհ րա ժեշտ է հա մա րել անդ րա դառ նալ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ-
ցութ յա նը և  ընդգ ծել այն ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք հնա-
րա վո րութ յուն են տա լիս այն տար բե րել կազ մա կերպ ված խմբից:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հա մա-

ձայն` « Հան ցան քը հա մար վում է հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կող մից կա տար ված, ե թե այն  կա տար վել է ծանր կամ ա ռանձ-
նա պես ծանր հան ցանք ներ կա տա րե լու հա մար ստեղծ ված, հա-
մախմբ ված, կազ մա կերպ ված խմբի կող մից կամ նույն նպա տակ-
նե րով ստեղծ ված կազ մա կերպ ված խմբե րի միա վոր մամբ, ինչ պես 
նաև ե թե այն կա տար վել է այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցութ յան ան դա-
մի (ան դամ նե րի) կող մից ի կա տա րումն դրա հան ցա վոր նպա տակ-
նե րի, ինչ պես նաև հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջադ-
րան քով դրա ան դամ չհա մար վող ան ձի կող մից»:
Մեջ բեր ված քրեաի րա վա կան դրույ թի վեր լու ծութ յու նից եր-

ևում է, որ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան բնու թագ րա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են.

1. խմբի ա ռա վել մեծ կա յու նութ յու նը և հա մախմբ վա ծութ յու նը,
2. ա ռա վել բարդ ներ քին կա ռուց ված քը,
3. ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա-

տա րե լու հա տուկ նպա տա կը:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով նշված նոր մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րում է, որ՝
«(...) Հա մախմբ վա ծութ յու նը հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան 

սո ցիալ– հո գե բա նա կան բնու թա գիրն է, որն ար տա ցո լում է հան ցա-
վոր նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար մաս նա կից նե րի ընդ-
հան րութ յու նը:
Հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան կա յու նութ յու նը և հա-

մախմբ վա ծութ յու նը ո րոշ վում են ա ռա վել եր կար տևո ղութ յամբ 
հան ցա վոր գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու նպա տա կով և  այն հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի ծան րութ յամբ, ո րոնք նպա տակ ու նեն կա տա-
րել հա մա գոր ծակ ցութ յան ան դամ նե րը: Հա մախմբ վա ծութ յու նը, 
ո րով հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը տար բեր վում է կազ մա-
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կերպ ված խմբից, բնու թագր վում է նաև հա մա գոր ծակ ցութ յան 
բարդ կա ռուց ված քով և  ա ռա վել բարձր աս տի ճա նի կազ մա կերպ-
վա ծութ յամբ: Հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բնու թագր վում է 
հիե րար խիկ կա ռուց ված քով: Որ պես կա նոն, հան ցա վոր հա մա գոր-
ծակ ցութ յունն ու նի ոչ թե մեկ հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պիչ կամ 
ղե կա վար, այլ կա ռա վար վում է մի քա նի ան ձանց կող մից, ո րոն ցից 
մե կը, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա գոր ծակ ցութ յան պա րագ լուխն է: 
Բա ցի այդ, հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է ընդգր կել 
մի քա նի կազ մա կերպ ված խմբեր և հան դես գալ որ պես դրանց 
միա վո րում, ո րը ղե կա վար վում է մեկ ընդ հա նուր կենտ րո նից (...)»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ ընդգ ծում է, որ հան-

ցա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կազ մա կերպ ված խմբից պետք է տար-
բե րա կել ոչ միայն ծանր և  ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծութ յուն ներ 
կա տա րե լու նպա տա կով, այլև հա մախմբ վա ծութ յան հատ կա նի շով:
Հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա-

տա կա նաց ման հիմ նախնդ րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա-
դար ձել է Գ. Ճա ղար յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ մամբ:
Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման 

սկզբուն քի խախտ ման ա ռու մով Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ 
բարձ րաց ված հիմ նա կան խնդրի էութ յունն այն է, որ՝

« (…) քրեա կան հե տապն դումն ի րա կա նաց նող մար մինն ամ-
բաս տան յալ նե րին` Խա չա տուր Ճա ղար յա նին, Տիգ րան, Կա րեն, Ար-
թուր, Էդ գար Հա րութ յուն յան նե րին, Ար մեն Պետ րոս յա նին և Անդ-
րա նիկ Աբ րա համ յա նին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լով ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 258–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ի կե տով, չի հստա կեց-
րել հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի կա տա րած ա րար քի քրեաի-
րա վա կան ո րակ ման հիմ քում ըն կած փաս տե րը: Մե ղադ րան քի 
կողմն ամ բաս տան յալ նե րին ա ռա ջադ րել է բա ցար ձա կա պես նույ-
նա բո վան դակ մե ղադ րանք ներ` սահ մա նա փակ վե լով նրանց կա-
տա րած ա րարք նե րի ընդ հան րա կան նկա րագ րութ յամբ, այն է` շուրջ 
10 րո պե տևո ղութ յամբ տվել են խու լի գա նա կան հայ հո յանք ներ, 
քաշք շել և ձեռ քե րով, ոտ քե րով ու տար բեր ա ռար կա նե րով հար վա-
ծել են ի րար, և չի կոնկ րե տաց րել հան ցա վոր ա րար քի կա տար ման 
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ժա մա նակ ամ բաս տան յալ նե րից յու րա քանչ յու րի կոնկ րետ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի շրջա նա կը, մաս նա վո րա պես այն, թե կոնկ րետ ով 
ո՛ւմ է քաշք շել, ձեռ քե րով, ոտ քե րով ով ո՛ւմ է հար վա ծել, հար վա-
ծե լու հա մար ով ի՛նչ ա ռար կա է օգ տա գոր ծել և  ո՛ւմ նկատ մամբ, 
հար ված նե րի հետ ևան քով կոնկ րետ ում է վնաս պատ ճառ վել, ինչ 
բնույթ է կրել այդ վնա սը և  այլն»:
Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստակ 

պար զա բա նում պետք է տար այն հար ցին, թե ինչ պես պետք է ի րա-
կա նաց վի հան ցա կից նե րի, մաս նա վո րա պես հա մա կա տա րող նե րի 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նա ցու մը:
Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ Ա. Ի. Պ լոտ նի կո վա յի կող-

մից ար տա հայտ վել է այն կար ծի քը, որ թեև հան ցա կից նե րը քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան են են թարկ վում նույն հիմ քով, դա չի 
բա ցա ռում նրանց ար տա քին և հո գե կան գոր ծու նեութ յան յու րա-
տի պութ յու նը, ուս տի հան ցա կից նե րին քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան են թար կե լիս անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել նաև 
նրանց քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան պայ մա նա կա նո րեն երկ-
րորդ՝ ան հա տա կան մա կար դա կի բա ցա հայտ մա նը65: Զար գաց նե լով 
ար տա հայտ ված տե սա կե տը՝ Տ. Ա. Լես նիևս կի Կոս տար յո վան նշում 
է, որ պատ ժի ան հա տա կա նաց ման ժա մա նակ դա տա րա նը, բա ցա-
հայ տե լով հան ցակ ցութ յամբ դրսևոր ված հան ցան քի կա տար մա նը 
ան ձի մաս նակ ցութ յան բնույ թը, հաշ վի է առ նում ա րար քի հան րա-
յին վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը, ընդ ո րում՝ յու րա քանչ յուր հան-
ցակ ցի հա մար ան հա տա կան դրսևոր մամբ66:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 37–րդ հոդ վա ծում ամ-

րագր ված հան ցակ ցութ յան դրույթ նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից վեր լուծ վել են Ա. Մաթ ևոս յա նի և Ռ. Հա րութ յուն յա նի գոր-
ծով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ (տե՛ս mutatis mutandis Ա լիկ Ռու դի կի 
Մաթ ևոս յա նի և Ռա ֆիկ Ա րա յի կի Հա րութ յուն յա նի գոր ծով 2008 թ. 
հու լի սի 25–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–48/08 ո րոշ ման 28–30–րդ կե տե-

65  Տե՛ս Плотников А. И., Соучастие в преступлении: спорные вопросы. Lex 
Russica = Русский закон, 2007, т. LXVI, N3, сс. 508–526.

66 Տե՛ս Лесниевски–Костарева Т. А., Дифференциация уголовной 
ответственности. Теория и законодательная практика. М., 1998, с. 51:
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րը), իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված 
դրույթ նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից վեր լուծ վել են Հ. Մալ-
խաս յա նի և  այ լոց գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ (տե՛ս mutatis mu-
tandis Հ. Մալ խաս յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ ման 12–18–րդ կե տե րը):
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 37–րդ և 

41–րդ հոդ ված նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո-
րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(...) Նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ գոր ծող ան ձանց պա րա-
գա յում հան ցա գոր ծութ յան մաս նա կից նե րը մինչև հան ցան քի օբ յեկ-
տիվ կող մը կազ մող գոր ծո ղութ յուն ներն սկսե լը պայ մա նա վոր վում 
են հան ցան քը հա մա տեղ կա տա րե լու մա սին: Ընդ ո րում` հա մա ձայ-
նութ յու նը ձեռք է բեր վում խմբի ան դամ նե րի կող մից գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա մա տեղ կա տար ման ուղղ վա ծութ յան, հան ցա գոր ծութ-
յան կա տար ման տե ղի, ժա մա նա կի, ե ղա նա կի և մի ջոց նե րի, ինչ պես 
նաև խմբի ան դամ նե րի միջև դե րա բաշխ ման շուրջ (…)»:
Զար գաց նե լով մեջ բեր ված դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նը Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ար ձա նագ րում է, որ՝
«(...) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի քրեա կան պա տաս խա-

նատ վութ յան հար ցը լու ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաս տա տել, որ նա 
մաս նակ ցել է այն պի սի հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի կա տար-
մա նը, որն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
հա տուկ մա սում, և  ո րի կա պակ ցութ յամբ հաս տատ ված է նրա մեղ-
քը: Այլ խոս քով` հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
յան հար ցը լու ծե լիս նրան ցից յու րա քանչ յու րի ա րար քը պետք է դի-
տար կել ոչ թե մե կու սաց ված, այլ մյուս խմբի հան ցա կից նե րի հետ 
հա մակ ցութ յան մեջ` պար զե լով հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի 
ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յունն ու հա կաի րա վա կա նութ-
յու նը, հետ ևա բար նաև հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի ա րար-
քում հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ նե րի և ք րեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան հիմ քե րի առ կա յութ յու նը (...): Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ հան ցա կից նե րի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
հար ցը լու ծե լիս վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը յու րա քանչ յուր 
դեպ քում պետք է պար զի և գ նա հա տի հան ցա կից նե րի կող մից հա-
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մա տեղ կա տար ված բո լոր ա րարք նե րը, ինչ պես նաև այդ ա րարք-
նե րի հետ ևանք նե րը` արդ յուն քում ուր վագ ծե լով հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րի` քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վե լու 
սահ ման ներն ու ծա վալ նե րը (...)»:
Փաս տո րեն, ներ կա յաց ված դիր քո րոշ մամբ, ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րանն ընդգ ծում է հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի վար քագ ծի 
ան հա տա կա նաց ման և, ըստ այդմ, քրեաի րա վա կան գնա հա տա-
կան տա լու անհ րա ժեշ տութ յունն ու կար ևո րութ յու նը: Ընդ ո րում՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան ցա գոր ծութ յա նը հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րի մաս նակ ցութ յան բնույթն ու աս տի ճա նը հաշ վի առ-
նե լու պար տա կա նութ յու նը կար ևո րում է ոչ միայն հան ցա կից նե րին 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու, գոր ծով դա տավ-
ճիռ կա յաց նե լու փու լում, այլ նաև հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու-
րին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լիս նրանց ա րարք(ներ)ին քրեաի րա-
վա կան ո րա կում տա լու փու լում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. Ճա ղար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 26–

րդ կե տում ար ձա նագ րում է, որ՝
«(...) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րի նկատ մամբ կոնկ րետ 

հան ցա կազ մի սանկ ցիա յի շրջա նակ նե րում կոնկ րետ պա տիժ նշա-
նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հա ջոր դա բար պար զել, թե`
ա) ինչ ա րարք է կա տար վել, և  արդ յոք դրա նում առ կա է հան-

ցա կազմ,
բ) արդ յոք ա րար քի կա տար մա նը մաս նակ ցել են եր կու կամ 

ա վե լի ան ձինք, և  արդ յոք նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րում (ան գոր-
ծութ յու նում) առ կա է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 41–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան ցակ ցութ յան ձևե րից որ ևէ մե կը,
գ) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րը կոնկ րետ ինչ գոր ծո ղութ-

յուն (ան գոր ծութ յուն) է կա տա րել,
դ) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րը մաս նակ ցութ յան ինչ աս-

տի ճան է ու նե ցել հան ցա վոր ա րար քի կա տար մա նը,
ե) հան ցա կից նե րից յու րա քանչ յու րին ինչ ծա վա լով պետք է 

մեղ սագր վի կա տար ված ա րար քը (...)»:
Քն նարկ վող ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
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իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն է ար տա հայ տում և  ար ձա նագ րում է, 
որ հան ցակ ցութ յամբ կա տար ված ա րար քը ո րա կե լիս անհ րա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել, որ տե ղի է ու նե ցել հան ցա վոր ա րարք, ո րի կա տար-
մա նը մաս նակ ցել են եր կու և  ա վե լի ան ձինք, ով քեր գոր ծել են հա-
մա տեղ, դի տա վոր յալ և կա տա րել են դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծութ-
յուն: Ուս տի ի րա վա խախտ ման փաս տը պետք է կոնկ րե տաց վի 
յու րա քանչ յուր հան ցակ ցի մա սով, իսկ դրա հան գա մանք նե րը ան-
հա տա կա նաց վեն` հաշ վի առ նե լով անձ նա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան, ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վութ յան և  ար դա րութ յան ու 
պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբունք նե րը: ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ միայն այս հան գա մանք նե րի 
հստակ պարզ ման և դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում ամ րագր-
ման դեպ քում է հնա րա վոր լու ծել այդ ա րարք նե րը կա տա րած ան-
ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը:
Հան ցակ ցի սահ մա նա զանց ման հիմ նախնդ րին ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն անդ րա դար ձել է Ա րամ Ար շա վի րի Մի քա յել յա նի և 
Ա րա յիկ Ժոր ժի կի Վա ղար շակ յա նի գոր ծով 2012 թ. դեկ տեմ բե րի 
5–ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0174/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Ա. 
Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րո շում):
Նշ ված խնդրի էութ յու նը հան գում է հետև յա լին.
«(...) Ար մեն Կոն ջա րո վի կազ մա կերպ մամբ Ա րա յիկ Վա ղար-

շակ յա նը նյու թա պես շա հագրգ ռե լու մի ջո ցով Ա րամ Մի քա յել յա նին 
դրդել է կեղծ ձեռ նար կա տի րութ յան: (...) Ա/Ձ–ն գրան ցե լիս և հե տա-
գա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում Ա. Կոն ջա րովն Ա. Մի քա յել յա նին և 
Ա. Վա ղար շակ յա նին ներ կա յաց րել է, որ իր կող մից Ա/Ձ –ի ան վամբ 
սկզբնա կան շրջա նում կա տար վե լու է շի նան յու թի առև տուր, իսկ 
առն վազն 2009 թ. դեկ տեմ բե րից սկսած՝ դրա փաս տաթղ թե րով 
Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից մշտա պես ներկր վե լու են ցիտ-
րու սա յին մրգեր, գոր ծու նութ յու նը լի նե լու է օ րի նա կան, իսկ դրա-
նից ա ռա ջա ցող հար կե րը վճար վե լու են ամ բող ջութ յամբ:
Դ րա նից հե տո Ա. Մի քա յել յանն Ա. Կոն ջա րո վի ա ռա ջար կութ-

յամբ պատ րաս տել է իր ստո րագ րութ յան դրոշ մակ նի քը և  այն 
Ա/Ձ –ի կնի քի ու հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի հետ միա սին 
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փո խան ցել է Ա. Կոն ջա րո վին: Վեր ջինս «Ա րամ Մի քա յել յան» Ա/Ձ -
–ի ա նու նից 267.685.500 դրա մի ապ րանք մա տա կա րա րե լու վե-
րա բեր յալ կեղծ հա շիվ –ապ րան քագ րեր է կազ մել, ո րոնք նե րա ռել 
է «Էքսպ րես Մե տալ» ՍՊ ըն կե րութ յան հաշ վետ վութ յուն նե րում ու 
հարկ ման հիմք հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րում և չա րամ տո րեն 
խու սա փել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի 69.160.028 դրա մի 
հար կե րը վճա րե լուց, ին չի հետ ևան քով պե տութ յա նը պատ ճառ վել 
է նույն գու մա րի չա փով ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի վնաս:

(...) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը ա պա ցուց ված է հա մա րել, որ 
Ա. Վա ղար շակ յանն Ա. Մի քա յել յա նին կեղծ ձեռ նար կա տի րութ յան 
դրդե լիս, իսկ վեր ջինս էլ այդ հան ցան քը կա տա րե լիս չեն գի տակ ցել 
և տվ յալ ի րադ րութ յու նում չէին կա րող գի տակ ցել, որ Ա. Կոն ջա րո վի 
կող մից ա ռանց ապ րան քի մա տա կա րար ման կեղծ հա շիվ –ապ րան-
քագ րեր կկազմ վեն և կ նե րառ վեն «Էքսպ րես Մե տալ» ՍՊԸ –ի հաշ վետ-
վութ յուն նե րում ու հարկ ման հիմք հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րում 
(հետ ևա բար Ա. Կոն ջա րո վի կող մից դրսևոր վել է սահ մա նա զան ցում):

(...) Բո ղո քա բե րը ա ռար կել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
դիր քո րոշ ման դեմ՝ նշե լով, որ Ա. Մի քա յել յա նը և Ա. Վա ղար շակ-
յանն ի սկզբա նե տեղ յակ են ե ղել Ա. Կոն ջա րո վի գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ա նօ րի նա կան բնույ թի մա սին, իսկ այդ պայ ման նե րում պար-
տա դիր չէ, որ Ա. Կոն ջա րո վի կող մից ման րա մասն վեր, թե կոնկ րետ 
ինչ գոր ծո ղութ յուն ներ պետք է կա տար վեն, հետ ևա բար հան ցակ ցի 
սահ մա նա զան ցում առ կա չէ (...)»: 
Ներ կա յաց ված խնդրի էութ յու նից ակն հայտ է, որ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը պար զա բա նում պետք է տար այն հար ցի վե րա բեր յալ, 
թե երբ է առ կա հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցու մը:
Ա ռա ջադր ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի՝ 
հան ցակ ցի սահ մա նա զանց մա նը վե րա բե րող դրույթ նե րը:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 40–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
«1. Հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցում է հա մար վում ան ձի կող մից 

այն պի սի հան ցանք կա տա րե լը, ո րը չի ընդգրկ վում մյուս հան ցա-
կից նե րի դի տա վո րութ յամբ:
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2. Հան ցակ ցի սահ մա նա զանց ման հա մար մյուս հան ցա կից նե-
րը պա տաս խա նատ վութ յուն չեն կրում»:
Ներ կա յաց ված հոդ վա ծի վեր լու ծութ յու նից բխում է, որ հան-

ցակ ցի սահ մա նա զան ցում ա սե լով պետք է հաս կա նալ հան-
ցակ ցի կող մից այն պի սի ա րար քի կա տա րում, ո րը թե պետ մյուս 
հան ցա կից նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ գտնվում է օբ յեկ տիվ 
պատ ճա ռա կան կա պի մեջ, բայց չի նե րառ վել նրանց ընդ հա նուր 
դի տա վո րութ յան մեջ, բնու թագր վում է ա ռա վել բարձր հան րա յին 
վտան գա վո րութ յամբ, քան այն ա րար քը, ո րը նա խա պես ո րոշ վել 
էր, և  են թա կա է մեղ սագր ման միայն այն կա տա րո ղին:
Հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցու մը լի նում է եր կու տե սակ` քա նա-

կա կան և  ո րա կա կան: Քա նա կա կան սահ մա նա զանց ման դեպ քում 
կա տա րո ղը վնաս է հասց նում այն օբ յեկ տին, ո րը, մյուս հան ցա կից նե-
րի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն, ընդգրկ ված էր նրանց 
դի տա վո րութ յան մեջ, սա կայն հասց ված վնասն այլ է լի նում, քան 
պայ մա նա վոր ված էր: Ո րա կա կան սահ մա նա զան ցու մը բնու թագր-
վում է նրա նով, որ կա տա րողն ի րա կա նաց նում է, կան խո րոշ վա ծից 
բա ցի, մեկ այլ հան ցա գոր ծութ յուն կամ իր բնույ թով բա ցար ձակ այլ 
հան ցանք: Սահ մա նա զանց ման դեպ քում մյուս հան ցա կից նե րը պա-
տաս խա նատ վութ յուն են կրում միայն այն հան ցա գոր ծութ յա նը հան-
ցակ ցե լու հա մար, որն ընդգրկ ված է ե ղել նրանց դի տա վո րութ յամբ: 
Իսկ ե թե հան ցա կից նե րի դի տա վո րութ յամբ ընդգրկ ված հան ցան քը չի 
կա տար վել, այ սինքն՝  տե ղի է ու նե ցել ո րա կա կան սահ մա նա զան ցում, 
ա պա հան ցա կից նե րը պետք է պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վեն 
պլա նա վոր ված հան ցա գոր ծութ յան նա խա պատ րաս տութ յան հա մար:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով հան ցակ ցութ յան օբ յեկ տիվ և սուբ-

յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Մի քա յել յա նի և 
Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում ամ րագ րում է, որ՝

«(…) հան ցակ ցի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հիմ քում 
ըն կած է ոչ միայն նրա և կա տա րո ղի ա րար քի միջև պատ ճա ռա կան 
կա պի առ կա յութ յու նը, այլ նաև նրա կող մից կա տա րո ղի ա րար քի և 
դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ ո րո շա կի գի տակ ցա կան– կա մա յին 
վե րա բեր մունք դրսևո րե լը:
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Այս պես` հան ցակ ցութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը նա խա տե սում է 
մեղ քի բա ցա ռա պես դի տա վոր յալ ձև, ընդ ո րում՝ ո րո շա կի հան-
ցան քի կա տար մանն այլ ան ձանց հետ հա մա տեղ մաս նակ ցե-
լու դի տա վո րութ յունն ար տա հայտ վում է միայն ուղ ղա կի ձևով, 
իսկ հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ 
դրսևոր վող դի տա վոր յալ մեղ քի տե սա կը կա րող է լի նել և՛ ուղ ղա-
կի, և՛ ա նուղ ղա կի:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հան ցակ ցութ յան 

սուբ յեկ տիվ կող մին բնո րոշ է այն, որ յու րա քանչ յուր հան ցա կից 
պետք է`

1) գի տակ ցի, որ հա մա տեղ գոր ծում է կա տա րո ղի կամ այլ 
հան ցակ ցի հետ.

2) գի տակ ցի, որ իր ա րարքն անհ րա ժեշտ պայ ման է մյուս հան-
ցակ ցի կող մից ա րարք կա տա րե լու հա մար և ցան կա նա հա մա տեղ 
մաս նակ ցել հան ցա գոր ծութ յա նը.

3) նյու թա կան հան ցա կազ մի դեպ քում նա խա տե սի հան րո րեն 
վտան գա վոր հետ ևան քը և ցան կա նա կամ գի տակ ցա բար թույլ 
տա դրա ա ռա ջա ցու մը»:
Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ ընդգ ծում է այն մո տե ցու մը, որ՝
«(...) թեև հան ցա գոր ծութ յա նը եր կու կամ ա վե լի ան ձանց դի-

տա վոր յալ հա մա տեղ մաս նակ ցութ յան դեպ քում հան ցա կից նե րից 
յու րա քանչ յու րը պետք է գի տակ ցի ոչ միայն իր, այլ նաև մյուս հան-
ցա կից նե րի վար քագ ծին վե րա բե րող հան գա մանք նե րը, այ դու-
հան դերձ, դա չի նշա նա կում, որ հան ցա կի ցը քրեա կան օ րենսգր-
քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի հատ կա նիշ նե րի 
ճշտութ յամբ պետք է բնու թագ րի այն հան ցա գոր ծութ յու նը, ո րի կա-
տար մա նը նա մաս նակ ցում է: Օ րի նակ` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
205–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան (հար կե րը, 
տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ վճա րում նե րը վճա րե լուց չա րամ-
տո րեն խու սա փե լը) օ ժան դա կո ղը կա րող է հան ցա գոր ծութ յան օբ-
յեկ տիվ կող մի ի րա կա նա ցու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով մի ջոց ներ 
տրա մադ րել կա տա րո ղին, որ պես զի նա հնա րա վո րութ յուն ստա նա 



91

չա րամ տո րեն խու սա փել հար կե րը, տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ 
վճա րում նե րը վճա րե լուց, սա կայն օ ժան դա կո ղը կա րող է չի մա նալ 
նշված հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման կոնկ րետ տե ղը, ժա մա նա-
կը, ե ղա նա կը կամ այն վնա սի չա փը, ո րը կա րող է պատ ճառ վել պե-
տութ յա նը: Ն ման դեպ քում օ ժան դա կո ղը պա տաս խա նատ վութ յան 
պետք է են թարկ վի փաս տա ցի կա տար ված հան ցա գոր ծութ յա նը 
հան ցակ ցե լու հա մար:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ծում է, որ հան ցակ ցի սահ մա նա-

զանց ման հար ցը քննար կե լիս ի րա վա կի րա ռո ղը հան ցակ ցութ յան 
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը պետք է գնա հա տի ոչ 
միայն ա ռան ձին –ա ռան ձին` եր կու և  ա վե լի ան ձանց դի տա վոր յալ 
հա մա տեղ մաս նակ ցութ յամբ դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծութ յուն կա-
տա րե լու փաս տը հաս տա տե լու հա մար, այլև ի րենց օր գա նա կան 
ամ բող ջութ յան մեջ, որ պես զի լիար ժեք լու ծի նշված ան ձանց պա-
տաս խա նատ վութ յան և պատ ժի հար ցը:
Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցում առ կա չէ, ե թե հան ցակ ցութ յան 
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներն օր գա նա կան ամ բող ջութ-
յան մեջ գնա հա տե լու արդ յուն քում կպարզ վի, որ`
ա) միև նույն հան ցան քը կա տա րող եր կու կամ ա վե լի ան ձինք 

փո խա դար ձա բար տեղ յակ են ե ղել, որ ի րենց ա րարք նե րը գտնվում 
են պատ ճա ռա կան կա պի մեջ (հա մա տեղ են) և  ուղղ ված են միև-
նույն հան ցա գոր ծութ յան կա տար մա նը,
բ) յու րա քանչ յուր հան ցա կից նա խա տե սել է հան ցա գոր ծութ-

յան` հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց-
ման հնա րա վո րութ յու նը և ցան կա ցել կամ գի տակ ցա բար թույլ է 
տվել դրանց ա ռա ջա ցու մը (...)»: 
Հան ցակ ցի սահ մա նա զանց մա նը վե րա բե րող հար ցե րը ի րենց 

կար գա վո րումն են ստա ցել նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան 
մեջ: Պ.  Տել նո վը նշում է, որ «հան ցակ ցի սահ մա նա զանց ման դեպ-
քում հան ցա կից նե րի վար քա գի ծը կորց նում է հան ցա գոր ծութ յան 
հետ պատ ճա ռա կան և մե ղա վոր կա պը, ուս տի հան ցա կից նե րը 
դրսևոր ված սահ մա նա զանց ման հա մար քրեա կան պա տաս խա-
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նատ վութ յան են թարկ վել չեն կա րող»67: Հա ման ման տե սա կետ է 
ար տա հայտ վել նաև Վ. Ա. Գ րի գոր ևի կող մից68: Ֆ. Գ. Բուր չա կի 
կար ծի քով` «հան ցակ ցի սահ մա նա զանց ման քա նա կա կան դրսևոր-
ման դեպ քում կա տա րո ղի ա րար քը, միև նույնն է, պատ ճա ռա կան 
կա պի մեջ է գտնվում մյուս հան ցա կից նե րի ա րարք նե րի հետ, քա նի 
որ հենց այդ ա րարք ներն են խթան հան դի սա ցել կա տա րո ղի վար-
քագ ծի դրսևոր ման հա մար»69: Նույն դիր քո րո շումն է ար տա հայ տել 
նաև Մ. Ի. Կո վալ յո վը70: Մինչ դեռ Ու. Ս. Ջե կե բա ևը, Ա. Վ. Ու շա-
կո վը, Օ. Լ. Ց վի րեն կոն ըն դու նում են, որ հան ցակ ցի քա նա կա կան 
սահ մա նա զանց ման դեպ քում հան ցա կից նե րի ա րարք նե րը միայն 
ար տա քուստ, ընդ հան րա կան կեր պով են պատ ճա ռա կան կա պի 
մեջ գտնվում կա տա րո ղի վար քագ ծի հետ, սա կայն սահ մա նա զան-
ցում հան դի սա ցող բուն ա րար քը դուրս է մյուս հան ցա կից նե րի դի-
տա վո րութ յան շրջա նակ նե րից: Ուս տի հան ցակ ցի սահ մա նա զանց-
ման դեպ քում հան ցա կից նե րը կա րող են են թարկ վել քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան միայն այն ա րարք նե րի հա մար, ո րոնց 
կա տա րու մը ի րենք կան խա տե սել են և  ո րոնց ա ջակ ցել են71:
Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման շրջա-

նակ նե րում ա ռաջ քաշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու ա ռու մով 
ա ռա վել հստակ դիր քո րո շում ար տա հայ տել է Դ. Վ. Սա վել ևը, ով 
նշել է, որ հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցում հնա րա վոր է միայն կոնկ-
րե տաց ված դի տա վո րութ յան պա րա գա յում: Չ կոնկ րե տաց ված դի-
տա վո րութ յան պա րա գա յում հան ցակ ցի սահ մա նա զան ցում չի կա-
րող ի րա կա նաց վել, քա նի որ նման դեպ քե րում անհ նա րին է դուրս 

67  Տե՛ս Тельнов П. Ф., Ответственность за соучастие в преступлении. М., Юрид. 
лит., 1974:

68  Տե՛ս Григорьев В. А., Соучастие в преступлении по уголовному праву 
Российской Федерации. Учеб. пособие, Уфа, УВШ МВД РФ, 1995, с. 53:

69  Տե՛ս Бурчак Ф. Г., Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 
Наукова думка, 1969, с. 208:

70  Տե՛ս Ковалев М. И., Соучастие в преступлении. Екатеринбург, изд. Уральской 
государственной юридической академии, 1999, с. 183:

71  Տե՛ս Козаченко И. Я., Курченко В. Н., Злоченко Я. М., Проблемы причины 
и причинной связи в институтах общей и особенной частей отечественного 
уголовного права: вопросы теории, оперативно–следственной и судебной 
практики. СПб., Юридический центр Пресс, 2003, с. 63:
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գալ մյուս հան ցա կից նե րի դի տա վո րութ յան շրջա նակ նե րից72:
Թերևս այս նկա տա ռում նե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. 

Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար ձա-
նագ րել է, որ հան ցակ ցի սահ մա նա զաց ման հար ցը քննար կե լիս 
անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել ոչ միայն եր կու կամ ա վե լի 
ան ձանց վար քագ ծի միջև պատ ճա ռա կան կա պի առ կա յութ յա նը, 
նրանց տե ղե կաց վա ծութ յա նը այդ ա ռու մով, այլև նրանց դի տա վո-
րութ յան կոնկ րե տաց ված կամ չկոնկ րե տաց ված բնույ թին:

 § 2.5. Արարքի հանցավորությունը բացառող 

հանգամանքները

Ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե-
րին, մաս նա վո րա պես անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա-
փութ յան պայ ման նե րին, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել 
է Արտ յոմ Նո րայ րի Հա կոբ յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0149/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Հա կոբ-
յա նի գոր ծով ո րո շում):
Անհ րա ժեշտ պատշ պա նութ յանն առնչ վող հիմ նախնդ րի էութ-

յու նը հան գում է հետև յա լին.
«(...) Ա. Հա կոբ յա նը որ պես մե ղադր յալ է ներգ րավ վել ՀՀ քրեա-

կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կե տով:
(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, քննե լով Ա. Հա կոբ յա նին ա ռա ջադր-

ված մե ղադ րան քը, հաս տատ ված է հա մա րել այն, որ վեր ջինս զեն քի 
գոր ծադր մամբ խու լի գա նա կան ա րարք նե րը կան խե լու նպա տա կով 
կի րա ռել է որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա ցան, մաս նա վո րա պես (…) 
տես նե լով, որ Վ. Պետ րոս յանն ար դեն դա դա րեց րել է հար ձա կու մը և 
հե ռա նում է հա մա լի րի տա րած քից, մարմ նա կան վնաս վածք ստա-
նա լուց շուրջ հինգ րո պե անց, սպա նե լու դի տա վո րութ յամբ, շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով մեկ ան գամ կրա կել է 

72  Տե՛ս Савельев Д. В., Преступная группа: вопросы уголовно–правовой 
интерпретации и ответственности. Екатеринбург, изд. Уральской 
государственной юридической академии, 2002, с. 76:
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հյու րա նո ցա յին հա մա լի րի ել քի մոտ գտնվող Վ. Պետ րոս յա նի գլխին, 
ո րի արդ յուն քում վեր ջինս ստա ցել է կյան քին վտանգ սպառ նա ցող 
մարմ նա կան ծանր վնաս վածք ներ: (…) Ա. Հա կոբ յա նի կող մից կա-
տար ված նույն կրա կո ցի արդ յուն քում ձախ բազ կի դրսա յին մա կե-
րե սի շրջա նում հրա զե նա յին կո տո րա կա յին վնաս վածք է ստա ցել 
նաև Վ. Պետ րոս յա նից քիչ հե ռու կանգ նած Գե ղամ Ա ղա ջան յա նը, 
ո րի ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ վել է մի ջին ծան րութ յան վնաս:

(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տավ ճի ռը բո ղո քարկ վել է: Բո-
ղոք բե րած ան ձը պնդում է, որ Ա. Հա կոբ յա նի ա րար քը կա տար վել 
է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճա կում: (…) Բո ղո քի հե ղի նա-
կը չհիմ նա վոր ված է հա մա րել Ա. Հա կոբ յա նին ա ռա ջադր ված մե-
ղադ րան քի մեջ առ կա այն հետ ևութ յու նը, թե վեր ջինս գի տակ ցել 
է, որ Վ. Պետ րոս յա նը դա դա րեց րել էր հար ձա կու մը և հա մա լի րի 
տա րած քից հե ռա նա լու մտադ րութ յուն ու ներ: (…) Բո ղո քա բե րը 
փաս տար կել է նաև, որ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ 
կա րող է պատ ճառ վել ցան կա ցած վնաս (…)»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև դրվել է անհ րա-

ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճա կում ան ձի ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ-
ված ի րա վա չափ վնա սը հան ցա վոր ա րարք նե րից սահ մա նա զա-
տե լու չա փա նիշ նե րի պար զա բան ման հարց: Ա ռա ջադր ված հար ցի 
պար զա բան ման նպա տա կով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ա ռա ջին 
հեր թին անդ րա դար ձել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան հար ցե րը 
կա նո նա կար գող ՀՀ օ րենսդ րութ յան վեր լու ծութ յա նը:
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 38–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ 

« Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը 
օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 42–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
«1. Հան ցա գոր ծութ յուն չի հա մար վում այն գոր ծո ղութ յու նը, 

ո րը կա տար վել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճա կում, այ-
սինքն` պաշտ պան վո ղի կամ մեկ այլ ան ձի կյան քը, ա ռող ջութ յու նը 
և  ի րա վունք նե րը, հա սա րա կութ յան կամ պե տութ յան շա հե րը հան-
րութ յան հա մար վտան գա վոր ոտնձ գութ յու նից կամ դրա ի րա կան 
սպառ նա լի քից ոտնձ գութ յուն կա տա րո ղին վնաս պատ ճա ռե լու մի-
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ջո ցով պաշտ պա նե լիս, ե թե թույլ չի տրվել անհ րա ժեշտ պաշտ պա-
նութ յան սահ մա նա զան ցում:

2. Ան ձի կյան քի հա մար վտան գա վոր բռնութ յան կամ այդ պի-
սի բռնութ յան ի րա կան սպառ նա լի քով զու գորդ ված ոտնձ գութ յու-
նից պաշտ պան վե լիս կա րող է պատ ճառ վել ցան կա ցած վնաս, այդ 
թվում` մահ:

3. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վունքն ան ձին է պատ-
կա նում` ան կախ ոտնձ գութ յու նից խու սա փե լու կամ այլ ան ձանց 
կամ պե տա կան մար մին նե րի օգ նութ յա նը դի մե լու հնա րա վո րութ-
յու նից, ինչ պես նաև ան կախ ան ձի մաս նա գի տա կան կամ այլ հա-
տուկ պատ րաստ վա ծութ յու նից ու պաշ տո նեա կան դիր քից:

4. Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցում են հա-
մար վում դի տա վոր յալ այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք, պաշտ պան-
վո ղի հա մար ակն հայտ, չեն հա մա պա տաս խա նում ոտնձ գութ յան 
բնույ թին և վ տան գա վո րութ յա նը:
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց մամբ ա րար-

քը հան ցա գոր ծութ յուն է, ե թե հատ կա պես նա խա տես ված է սույն 
օ րենսգր քի հա տուկ մա սով:
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցում չի հա մար-

վում և ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յան չի հան գեց նում զեն քի 
կամ ցան կա ցած այլ մի ջոց նե րի կամ ա ռար կա նե րի գոր ծադ րու մը 
զին ված ան ձի կամ ան ձանց խմբի հար ձա կու մից պաշտ պան վե-
լու հա մար, ինչ պես նաև ա պօ րի նա բար և բռ նութ յամբ բնա կա րան 
կամ այլ շի նութ յուն ներ խու ժե լը կան խե լու հա մար՝ ան կախ ոտնձ-
գո ղին պատ ճառ ված վնա սի ծան րութ յու նից»:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ներ կա յաց ված դրույթ նե րը՝ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար ձա-
նագ րում է, որ՝

«(…) անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու նը՝ որ պես ա րար քի հան-
ցա վո րութ յու նը բա ցա ռող հան գա մանք, կա րող է դրսևոր վել այն 
ի րա վի ճա կում, երբ հան րո րեն վտան գա վոր ոտնձ գութ յու նից` 
ոտնձ գո ղին վնաս պատ ճա ռե լու մի ջո ցով պաշտ պան վում են ան-
ձի կյան քը, ա ռող ջութ յու նը և  ի րա վունք նե րը, հա սա րա կութ յան 
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կամ պե տութ յան շա հե րը: Իսկ սե փա կան կյան քը, ա ռող ջութ յու նը 
և  ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լիս անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու նը 
դրսևոր վում է որ պես մար դու հիմ նա րար ի րա վունք (…)»:
Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը ան մի ջա կա նո րեն բխում է մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րի դրույթ նե րից: « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա ծը կյան քի ի րա վուն քը սահ մա նե լիս ուղ ղա-
կիո րեն ամ րագ րում է, որ «(…) Կ յան քից զրկե լը չի հա մար վում սույն 
հոդ վա ծի խախ տում, ե թե այն հետ ևանք է ու ժի գոր ծադր ման, ին չը 
բա ցար ձա կա պես անհ րա ժեշտ է (…)»: Նշ ված դրույթն իր ան մի ջա-
կան ար տա ցո լումն է գտել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի վճիռ նե րում: Մըք քա նը և  այլք ընդ դեմ Մեծ Բ րի-
տա նիա յի գոր ծով, սահ մա նե լով անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան 
դեպ քում «բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յան» բո վան դա կութ յու նը, 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ ««բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յան» եզ րույ թի բո վան դա կութ յու-
նից պետք է եզ րա հան գել, որ ա րար քը գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ 
է ղե կա վար վել ա վե լի խիստ չա փա նիշ նե րով, քան նրանք, ո րոնք 
ար տա ցոլ վում են «ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում անհ-
րա ժեշտ վար քա գիծ» ար տա հայ տութ յան ներ քո (…): Մաս նա վո րա-
պես՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճա կում կի րառ վող ու ժը 
պետք է խստո րեն հա մա չափ լի նի 2–րդ հոդ վա ծում ար տա ցոլ ված 
նպա տակ ներն ա պա հո վե լու հա մար (…)» (տե՛ս McCANN AND OTH-
ERS v. THE UNITED KINGDOM գոր ծով 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 27–ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 18984/91, կետ 149): 
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու նը՝ որ պես ա րար քի հան ցա-

վո րութ յու նը բա ցա ռող հան գա մանք, նա խա տես ված է նաև մի 
շարք երկր նե րի քրեա կան օ րենսգր քե րում: Գեր մա նիա յի քրեա կան 
օ րենսգր քի 32–րդ պա րագ րա ֆում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան 
ինս տի տու տը բնո րոշ վում է որ պես սե փա կան կամ այլ ան ձի հան-
դեպ առ կա հա կաի րա վա կան ոտնձ գութ յա նը ար ձա գան քե լու, դրա-
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նից պաշտ պան վե լու մի ջոց, և ն ման վար քա գի ծը հա կաի րա վա-
կան չի հա մար վում: Նույն օ րենսգր քի 33–րդ պա րագ րա ֆում նաև 
նշվում է, որ ե թե ան ձը անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան թույ լատ-
րե լի սահ ման ներն անց նում է ի րեն կորց նե լու կամ վա խի ազ դե-
ցութ յամբ, ա պա նա քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա 
չէ73: Հա ման ման դրույթ ներ են առ կա նաև Շ վեյ ցա րիա յի քրեա կան 
օ րենսգր քում74: Ֆ րան սիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 122–5–122–7–
րդ հոդ ված նե րը ևս կա նո նա կար գում են անհ րա ժեշտ պաշտ պա-
նութ յան ինս տի տու տին վե րա բե րող հար ցե րը. մաս նա վո րա պես 
նշվում է, որ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա չէ այն 
ան ձը, ով իր կամ այլ ան ձի հան դեպ ան հիմն հար ձակ ման ժա մա-
նակ կա տա րում է ա րարք՝ պայ մա նա վոր ված ի րեն կամ այլ ան ձանց 
օ րի նա կան պաշտ պա նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ, բա ցա ռութ յամբ, 
երբ թույլ է տրվում ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ընտր ված մի ջոց-
նե րի և  ոտնձ գութ յան աս տի ճա նի հա րա բե րակ ցութ յան ա ռու մով75:
Ներ կա յաց նե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յան մեջ ար տա ցոլ-

ված՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան պայ ման-
նե րը՝ Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման  27–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը նաև փաս տում է, որ՝

«(…) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վունքն ու նի ո րո շա-
կի սահ ման ներ: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 42–րդ հոդ վա ծի մեկ-
նա բան ման հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նում է, որ 
օ րեն քով ամ րագր ված են ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց առ կա յութ-
յան դեպ քում է միայն պաշտ պա նութ յու նը ի րա վա չափ և, հետ ևա-
բար, ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը բա ցա ռող: Այս պես՝ անհ րա ժեշտ 
պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան պայ ման ներն են.
ա) ոտնձ գութ յան հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը,
բ) ոտնձ գութ յան առ կա յութ յու նը,

73  Տե՛ս «Уголовный кодекс ФРГ». Издательство «Зерцало», 2000:
74  Տե՛ս «Уголовный кодекс Швейцарии». Изд. «Юридический Центр Пресс», 2002:
75  Տե՛ս «Уголовный кодекс Франции». Юридический Центр Пресс, СПб., 2002. 

Классен А. Н., Якуньков М. А., Зарубежное законодательство о необходимой 
обороне. Вестник Южно–Уральского государственного университета. Серия: 
Право, 2007, 4 (76), сс. 73–77:
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գ) ոտնձ գութ յան ի րա կան լի նե լը,
դ) վտանգ սպառ նա լը ան ձի, հա սա րա կութ յան, պե տութ յան շա-

հե րին,
ե) վնաս հասց նե լը միայն ոտնձ գո ղին,
զ) պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յու նը ոտնձ գութ յա նը:
Ա ռա ջին պայ մա նից հետ ևում է, որ ոտնձ գութ յունն օժտ ված է 

հան րա յին վտան գա վո րութ յամբ, ե թե այն ան ձի, հա սա րա կութ յան, 
պե տութ յան շա հե րին կա րող է էա կան վնաս հասց նել:
Երկ րորդ պայ մա նի հա մա ձայն` ոտնձ գութ յու նը հա մար վում է 

առ կա, երբ այն ար դեն սկսվել է, ըն թաց քի մեջ է և չի ա վարտ վել, 
ինչ պես նաև այն դեպ քում, երբ առ կա է ոտնձ գութ յու նը սկսե լու 
ի րա կան, ան մի ջա կան սպառ նա լիք:
Ոտնձ գութ յան առ կա յութ յան պայ մա նը են թադ րում է, որ անհ-

րա ժեշտ պաշտ պա նութ յունն ան թույ լատ րե լի է ար դեն ա վարտ-
ված ոտնձ գութ յան դեպ քում, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քի, երբ 
վնաս պատ ճա ռո ղը չի գի տակ ցել ոտնձ գութ յան ա վարտ ման փաս-
տը: Վեր ջի նիս դեպ քում ոտնձ գութ յու նից ա ռա ջա ցած հուզ մուն քի 
պատ ճա ռով պաշտ պան վո ղին կա րող է թվալ, թե ոտնձ գութ յու նը 
դեռևս չի ա վարտ վել և  անհ րա ժեշտ է պաշտ պան վել: Ն ման դեպ-
քե րում թեև պաշտ պա նութ յունն ան ժա մա նակ է (ու շա ցած է), այն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ի րա վա չափ է:
Եր րորդ պայ մա նի ի մաս տով ոտնձ գութ յունն ի րա կան է, ե թե 

այն ի րոք կա տար վում է և  ոչ թե պաշտ պան վո ղի եր ևա կա յութ յան 
արդ յունք է:
Չոր րորդ պայ մա նի հա մա ձայն` անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու-

նը նե րա ռում է ոչ միայն սե փա կան, այլ նաև ու րիշ ան ձանց ի րա-
վունք նե րի, ինչ պես նաև հա սա րա կութ յան և պե տութ յան շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան դեպ քե րը: Ընդ ո րում՝ այլ ան ձանց ի րա վունք-
նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նութ յունն ի րա կա նաց նող ան ձը կա րող է 
պաշտ պա նութ յունն ի րա կա նաց նել սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ` 
ա ռանց սպա սե լու, որ ի րե նից օգ նութ յուն խնդրեն:
Ըստ հին գե րորդ պայ մա նի` անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յունն 

ի րա կա նաց վում է միայն ոտնձ գո ղին վնաս հասց նե լու մի ջո ցով: 
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Ընդ ո րում՝ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վունքն ան ձին է 
պատ կա նում՝ ան կախ ոտնձ գութ յու նից խու սա փե լու կամ այլ ան-
ձանց, պե տա կան մար մին նե րի օգ նութ յա նը դի մե լու հնա րա վո-
րութ յու նից, ինչ պես նաև ան կախ ան ձի մաս նա գի տա կան կամ այլ 
հա տուկ պատ րաստ վա ծութ յու նից և ծա ռա յո ղա կան դիր քից: Այլ 
կերպ ա սած, ե թե ան գամ հնա րա վո րութ յուն կա պաշտ պա նութ-
յունն ի րա կա նաց նել այլ մի ջոց նե րով (օ րի նակ` փախ չել, դի մել այլ 
ան ձանց կամ պե տա կան մար մին նե րի օգ նութ յա նը), բայց պաշտ-
պա նութ յուն ի րա կա նաց նո ղը ընտ րում է պաշտ պա նութ յան այն 
ձևը, ո րը կապ ված է ոտնձ գո ղին վնաս պատ ճա ռե լու հետ, ի րա կա-
նաց ված պաշտ պա նութ յու նը չի հա մար վի ոչ ի րա վա չափ:
Վե ցե րորդ պայ մա նը պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յունն 

է ոտնձ գութ յա նը: Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու նը հա մար ժեք չէ 
ոտնձ գութ յա նը, ե թե պաշտ պա նութ յան և  ոտնձ գութ յան միջև ան հա-
մա պա տաս խա նութ յունն ակն հայտ է, այ սինքն՝ ոտնձ գո ղին հասց-
վում է այն պի սի ծանր վնաս, ո րը տվյալ պայ ման նե րում, ան կաս կած, 
ար դա րաց ված չէ: Ընդ ո րում՝ ոտնձ գութ յան և պաշտ պա նութ յան 
միջև ե ղած ան հա մա պա տաս խա նութ յու նը պետք է ակն հայտ լի նի 
հենց իր՝ պաշտ պա նութ յունն ի րա կա նաց նո ղի հա մար: Պաշտ պան-
վո ղը պետք է գի տակ ցի, որ չա փից դուրս մեծ վնաս է հասց նում 
ոտնձ գո ղին, ինչն ար դա րաց ված չէ տվյալ ի րադ րութ յու նում (…)»:
Փաս տո րեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ներ կա յաց րել է բո լոր այն 

չա փա նիշ նե րը, ո րոնց միա ժա մա նակ յա բա վա րար ման դեպ քում 
միայն ա րար քը կա րող է գնա հատ վել որ պես անհ րա ժեշտ պաշտ-
պա նութ յան վի ճա կում կա տար ված: 
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան պայ ման-

նե րի քննար կումն ի րա կա նաց վել է նաև քրեա կան ի րա վուն քի տե-
սութ յան մեջ: Օ. Ն. Գո րոդ նո վան նշում է, որ «անհ րա ժեշտ պաշտ-
պա նութ յան ժա մա նակ պատ ճառ ված վնա սի ի րա վա չա փութ յան 
գնա հատ ման հա մար հար կա վոր է ե րեք խումբ պայ ման նե րի ա պա-
հո վում. 1. պաշտ պա նութ յուն ի րա կա նաց նող ան ձը պետք է հան դես 
գա ի րա վա չափ, 2. անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յու նը չպետք է դուրս 
գա ոտնձ գութ յու նը խա փա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ սահ ման նե րից, 
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3. պաշտ պա նութ յու նը պետք է հա մա չափ լի նի ոտնձ գութ յա նը»76:
Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ հա տուկ ու շադ րութ յան 

են ար ժա նա ցել վա ղա ժամ և  ու շա ցած պաշտ պա նութ յան քրեաի-
րա վա կան գնա հա տա կա նի հար ցե րը: Ի. Ի. Ս լուց կու կար ծի քով՝ 
«ու շա ցած պաշտ պա նութ յու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես անհ-
րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցում, քա նի որ չի կա րե լի 
սահ մա նա զան ցել այն, ինչ չկա: Ուս տի ու շա ցած պաշտ պա նութ յան 
ժա մա նակ պատ ճառ ված վնա սը պետք է գնա հատ վի որ պես դի տա-
վո րութ յամբ կամ անզ գու շութ յամբ կա տար ված հան րո րեն վտան-
գա վոր ա րարք»77: Հա ման ման դիր քո րո շում է հայտ նել նաև Ն. Ն. 
Պա շե–Օ զերս կին. « Դեռևս չսկսված և  ար դեն ա վարտ ված ոտնձ-
գութ յան պա րա գա յում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճակ, 
հետ ևա բար և դ րա սահ մա նա զան ցում լի նել չի կա րող»78: Տ. Պ. Ռե-
տունս կա յան նշում է, որ «անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա-
չա փութ յան կար ևո րա գույն պայ ման նե րից է դրա առ կա յութ յու նը, 
այն է՝ պաշտ պա նութ յու նը պետք է լի նի ժա մա նա կին. այն պետք է 
ի րա կա նաց վի ոտնձ գութ յան ժա մա նակ կամ էլ դրա նից ան մի ջա-
պես հե տո, ե թե պաշտ պան վո ղը չի գի տակ ցել, որ ոտնձ գութ յունն 
ար դեն ա վարտ վել է: Ե թե պաշտ պան վո ղը բա րե խիղճ մո լո րութ յան 
մեջ է ե ղել ոտնձ գութ յան ա վարտ ման պա հի վե րա բեր յալ, ա պա 
նման վի ճա կում վնաս պատ ճա ռե լը պետք է դի տարկ վի որ պես 
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճակ՝ պայ մա նով, որ ի րա վա չա-
փութ յան մյուս պայ ման նե րը չեն խախտ վել»79: 
Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում են Ռ. Ռ. Գա լիակ բա րո վը, Դ. Վ. 

Պերց ևը. «ոտնձ գութ յան ա վար տի պա հը գնա հա տե լիս անհ րա-
ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ոտնձ գո ղը հա ճախ պար զա պես ժա մա-

76  Տե՛ս Городнова О. Н., Понимание и реализация права на необходимую 
оборону. Вестник Чувашского университета, 2011, 4, сс. 159–164:

77 Տե՛ս Слуцкий И. И., Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Л., 1956, с. 73:

78  Տե՛ս Паше–Озерский Н. Н., Необходимая оборона и крайняя необходимость 
по советскому уголовному праву. М., 1962, сс. 92–93:

79  Տե՛ս Ретунская Т. П., Необходимая оборона как институт уголовного права. 
Вестник Российского государственного гуманитарного университета, 2008, 
5, сс. 131–140:
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նա կա վո րա պես կա սեց նում է իր ոտնձ գութ յու նը՝ այն ա ռա վել ին-
տեն սի վութ յամբ շա րու նա կե լու մտադ րութ յամբ: Ուս տի հան րո րեն 
վտան գա վոր ոտնձ գութ յան զուտ մե խա նի կա կան ընդ հա տու մը 
բնավ էլ չի վկա յում ոտնձ գութ յան ա վար տի մա սին: Միայն ի րադ-
րութ յան բո լոր հան գա մանք նե րը, այդ թվում՝ ոտնձ գութ յան ա վար-
տի վե րա բեր յալ պաշտ պան վո ղի ըն կա լու մը գնա հա տե լով կա րե լի է 
եզ րա հան գում կա տա րել ոտնձ գութ յան ա վարտ ման մա սին»80: 
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան կար ևո րա-

գույն պայ ման նե րից է նաև պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յու նը 
ոտնձ գութ յան բնույ թին և հան րա յին վտան գա վո րութ յան աս տի ճա-
նին: Քն նութ յան առ նե լով անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա-
չափ սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցը՝ Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
28–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րում է, որ՝

«(…) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յան գնա-
հատ ման և  որ պես արդ յունք` անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ-
մա նա զանց ման առ կա յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան ո րոշ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ է գնա հա տել ոտնձ գութ յան վտան գա վո րութ յան 
աս տի ճա նի և պաշտ պա նութ յան միջև հա մա պա տաս խա նութ յու նը:
Օ րեն քը չի պա հան ջում, որ պաշտ պան վո ղը կի րա ռի ոտնձ գո ղի կող-

մից գոր ծադր վող մի ջոց նե րին հա վա սա րա զոր մի ջոց ներ: Պաշտ պան վո-
ղը կա րող է օգ տա գոր ծել նաև ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց ներ:
Ոտնձ գութ յան և պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի միջև հա մա-

մաս նութ յան խնդի րը լու ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետև-
յալ հան գա մանք նե րը.
ա) պաշտ պան վող բա րի քի ար ժե քա վո րութ յու նը և  այն վնա սի 

չա փը, որ կա րող էր հասց վել դրան,
բ) ոտնձ գութ յան ին տեն սի վութ յու նը ու հան կար ծա կիութ յու նը,
գ) պաշտ պան վո ղի և  ոտնձ գո ղի ֆի զի կա կան հնա րա վո րութ յուն-

նե րը (սե ռը, տա րի քը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, ֆի զի կա կան ու ժը և  այլն),
դ) ոտնձ գող նե րի և պաշտ պան վող նե րի քա նա կը,

80  Տե՛ս Галиакбаров Р. Р., Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 2005, с. 
311. Гаршин В. Г., Необходимая оборона. / Российская юстиция, 2006, N3, сс. 
18–21. Перцев Д. В., Уголовно–правовые и криминологические проблемы 
необходимой обороны. Калининград, 2004, сс. 14–15:
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ե) ոտնձ գութ յան ի րադ րութ յու նը, տե ղը, ժա մա նա կը և  այլն (...)»:
Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նի դրսևո րած դիր քո րո շու մը վկա յում է, որ անհ րա ժեշտ պաշտ-
պա նութ յունն առ կա է, ե թե ոտնձ գութ յու նից կամ դրա ի րա կան 
սպառ նա լի քից պաշտ պան վե լիս ան ձի կա տա րած ա րար քի վտան-
գա վո րութ յան աս տի ճա նը հա մա պա տաս խա նում է ոտնձ գութ յան 
կամ դրա ի րա կան սպառ նա լի քի վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նին: 
Ոտնձ գութ յան և պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յան գնա-

հատ ման նպա տա կով հարկ է պար զել, թե ինչ օբ յեկ տի դեմ և  ինչ 
ին տեն սի վութ յամբ է ի րա կա նաց վում ոտնձ գութ յու նը, ինչ ֆի զի-
կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րով են օժտ ված պաշտ պան վողն ու 
ոտնձ գո ղը, ինչ ի րադ րութ յու նում է տե ղի ու նե նում ոտնձ գութ յու նը 
և  այլն: Նշ ված հան գա մանք նե րի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը Ա նու շա վան Ա րա մի Թո րոս յա նի գոր ծով 2012 թ. մար տի 30–
ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0118/01/11 ո րոշ ման (այ սու հետ` Ա. Թո-
րոս յա նի գոր ծով ո րո շում) 15–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցումն առ կա է, 
ե թե ակն հայտ է ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ոտնձ գութ յամբ սպառ-
նա ցող և պաշտ պան վո ղի կող մից պատ ճառ վող վնաս նե րի միջև»: 
Ա. Թո րոս յա նի գոր ծով դիր քո րո շու մը, փաս տո րեն, բնու թագ-

րում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման օբ-
յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներ, մաս նա վո րա պես այն, որ 
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման դեպ քում 
պաշտ պան վո ղը կի րա ռում է պաշտ պա նութ յան այն պի սի մի ջոց-
ներ և մե թոդ ներ, ո րոնց կի րա ռումն ակն հայտ կեր պով չէր բխում 
ո՛չ ոտնձ գութ յան բնույ թից և վ տան գա վո րութ յու նից, ո՛չ էլ ի րադ-
րութ յու նից: Միա ժա մա նակ՝ «ակն հայտ» եզ րույ թի օգ տա գոր ծու մը 
վկա յում է, որ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցում 
հնա րա վոր է միայն դի տա վո րութ յան պա րա գա յում: 
Խնդ րո ա ռար կա յին անդ րա դարձ է կա տար վել նաև քրեա կան 

ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ: Վ. Ն. Կո զա կը նշում է, որ «անհ րա-
ժեշտ պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ պաշտ պան վո ղի սուբ յեկ տիվ 
կող մի՝ մաս նա վո րա պես դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ յան, շար-
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ժա ռիթ նե րի, նպա տակ նե րի գնա հա տու մը ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի ա րար քը որ պես անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յուն կամ 
օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րին դի տա վո րութ յամբ պատ ճառ ված 
վնաս գնա հա տե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ պաշտ պան վո ղի սուբ յեկ-
տիվ կող մի ճիշտ արժ ևոր ման հա մար հար կա վոր է անհ րա ժեշտ 
պաշտ պա նութ յան վի ճա կի օբ յեկ տիվ հան գա մանք նե րի ման րակր-
կիտ վեր լու ծութ յուն՝ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով կոնֆ լիկ տի ձևա-
վոր ման զար գաց ման ողջ ըն թաց քին, պատ ճառ նե րին, կող մե րի 
վար քագ ծին, շար ժա ռիթ նե րին և  այլն»81:
Վեր լու ծե լով անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ պաշտ-

պան վո ղի սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մուն քը ոտնձ գութ յան և դ րա նով 
պայ մա նա վոր ված ի րադ րութ յան նկատ մամբ՝ Ի. Ա. Տա րա կա նո վը 
նշում է, որ ««հար ձա կում– պաշտ պա նութ յուն» ի րադ րութ յան մեջ 
ոտնձ գողն ի սկզբա նե պաշտ պան վո ղի հա մե մատ գտնվում է ա վե-
լի շա հե կան վի ճա կում: Նա ա վե լի շատ ժա մա նակ ու նի սե փա կան 
վար քա գի ծը պլա նա վո րե լու հա մար, հստակ գի տակ ցում է ոտնձ-
գութ յան ի րա կան բնու թը, սկզբի ու ա վար տի պա հե րը: Մինչ դեռ 
պաշտ պան վո ղը գոր ծում է բա վա կա նին ան բա րեն պաստ վի ճա-
կում, ա ռա ջին հեր թին՝ պայ մա նա վոր ված ոտնձ գութ յան հան կար-
ծա կիութ յամբ: Ուս տի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճակ նե րը 
գնա հա տե լիս հարկ է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել պաշտ պան-
վո ղի կող մից ոտնձ գութ յան ի րադ րութ յան ըն կալ մա նը: 
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման վի ճա-

կը գնա հա տե լի ս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել պաշտ պա նութ յուն 
ի րա կա նաց նող ան ձի հո գե կան վի ճա կը: Գտն վե լով ոտնձ գութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված հո գե կան հուզ մուն քի վի ճա կում՝ պաշտ պան վո-
ղը ոչ միշտ է ի վի ճա կի ճիշտ գնա հա տել վտան գա վո րութ յան բնույ-
թը և  ընտ րել պաշտ պա նութ յան հա մա չափ մի ջոց ներ (...)»82: 

81  Տե՛ս Козак В. Н., Право граждан на необходимую оборону. Саратов, 1972, сс. 
100; 103:

82  Տե՛ս Тараканов И. А., Необходимая оборона: Проблема своевременности 
оборонительных действий. Вестник Владимирского юридического института, 
2007, 3, сс. 169–171. Тараканов И. А., Предел необходимой обороны как 
элемент предмета доказывания. Вестник Владимирского юридического 
института, 2006, 1, сс. 68–70:
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Հաշ վի առ նե լով ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը՝ Ա. Հա կոբ յա-
նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ ու շադ-
րութ յուն է հրա վի րում այն հան գա ման քին, որ՝

«(...) Օ րեն քը չի պա հան ջում, որ պաշտ պան վո ղը կի րա ռի ոտնձ-
գո ղի կող մից կի րառ վող մի ջոց նե րին հա վա սա րա զոր մի ջոց ներ: 
Պաշտ պան վո ղը կա րող է գոր ծադ րել նաև ա ռա վել արդ յու նա վետ 
մի ջոց ներ (...)»:
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ԲԱԺԻՆ 3

ՊԱՏԺԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿՐՄԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐ

Հա սա րա կութ յան զար գաց ման ներ կա փու լում քրեա կան պա-
տի ժը հան դի սա նում է այն անհ րա ժեշտ և միև նույն ժա մա նակ 
արդ յու նա վետ մի ջո ցը, ո րով պե տութ յունն ար ձա գան քում է կա-
տար ված հան ցա գոր ծութ յա նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով պատ ժի ինս-
տի տու տը, ինչ պես նաև դրա նշա նակ ման սկզբունք նե րը կա րիք ու-
նեն ման րակր կիտ օ րենսդ րա կան կա նո նա կարգ ման, ինչ պես նաև 
գի տա կան հիմ նա վո րում նե րի, որ պես զի քրեաի րա վա կան ներ գոր-
ծութ յան մի ջոց նե րը կի րառ վեն միայն այն սահ ման նե րում, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ և բա վա րար են պատ ժի առջև դրված խնդիր նե րի և 
ն պա տակ նե րի ի րա գործ մա նը հաս նե լու հա մար:
Պատ ժի տե սա կի և չա փի վե րա բեր յալ չհիմ նա վոր ված ո րոշ ման 

ըն դու նու մը խարխ լում է ար դա րա դա տութ յան հե ղի նա կութ յու նը, 
ինչ պես նաև ոչ արդ յու նա վետ դարձ նում ողջ քրեա կան դա տա վա-
րութ յու նը՝ ա ռաջ բե րե լով այդ դա տա կան ակ տի փո փո խութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յուն, ինչն էլ նշա նա կում է քրեա կան գոր ծի կրկնա-
կի քննութ յան հետ կապ ված մի ջոց նե րի լրա ցու ցիչ վատ նում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քի շրջա-

նակ նե րում մշտա պես անդ րա դար ձել է պատ ժի նշա նակ ման հետ 
կապ ված հար ցե րին՝ շեշ տե լով, որ

« Պա տիժ նշա նա կե լը քրեա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տութ յան 
ի րա կա նաց ման կար ևոր և պա տաս խա նա տու բա ղադ րա մա սե րից 
է, ուս տի օ րենսդ րի կող մից մե ծա պես կար ևոր վում է յու րա քանչ յուր 
դեպ քում ան ձի նկատ մամբ պա տիժ նշա նա կե լիս քրեաի րա վա կան 
նոր մե րով ամ րագր ված օ րի նա կա նութ յան, ար դա րութ յան, պա-
տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման և մար դա սի րութ յան 
սկզբունք նե րի պահ պա նու մը (…)» (տե՛ս, ի թիվս այ լոց, Ար թուր Վո-
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լոդ յա յի Ս տե փան յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված 
թիվ ՍԴ/0085/01/10 ո րո շու մը):
Դա տա րա նի կող մից պատ ժի նշա նակ ման և դ րա կրե լու նպա-

տա կա հար մա րութ յան հար ցը լու ծե լու հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե-
րութ յուն նե րը կա նո նա կար գող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի Ընդ հա նուր 
մա սի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն անդ րա դար ձել է հետև յալ հիմ նախն դիր նե րին.

• պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րը,

• հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը, պա տիժն ու պա-

տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա-

մանք նե րը,

• հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բազ մա կիութ յան դեպ քում պա տիժ 

նշա նա կե լը,

• պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լը:

 § 3.1. Պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րը

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 10–րդ հոդ վածն ամ րագ րում է քրեա-
կան ար դա րա դա տութ յան կար ևո րա գույն սկզբունք նե րից մե կը՝ 
ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման 
սկզբուն քը: Նշ ված հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ հան ցանք 
կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կի րառ վող պա տի ժը և ք րեաի րա-
վա կան ներ գոր ծութ յան այլ մի ջոց նե րը պետք է լի նեն ար դա րա ցի՝ 
հա մա պա տաս խա նեն հան ցան քի ծան րութ յա նը, այն կա տա րե լու 
հան գա մանք նե րին, հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յա նը, անհ րա ժեշտ 
և բա վա րար լի նեն նրան ուղ ղե լու և նոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րը 
կան խե լու հա մար:
Միա ժա մա նակ « Պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե-

րը» վեր տա ռութ յու նը կրող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 61–րդ հոդ վա-
ծը սահ մա նում է, որ

«1. Հան ցա գոր ծութ յան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ նշա նակ վում է ար դա րա ցի պա տիժ, ո րը ո րոշ վում է 
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սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի սահ-
ման նե րում՝ հաշ վի առ նե լով սույն օ րենսգր քի Ընդ հա նուր մա սի 
դրույթ նե րը:

2. Պատ ժի տե սա կը և չա փը ո րոշ վում են հան ցա գոր ծութ յան՝ 
հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նով և բ նույ թով, 
հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րով, այդ թվում՝ պա տաս-
խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող հան-
գա մանք նե րով:

3. Հան ցա գոր ծութ յան հա մար նա խա տես ված պա տիժ նե րից 
ա ռա վել խիս տը նշա նակ վում է, ե թե նվազ խիստ տե սա կը չի կա-
րող ա պա հո վել պատ ժի նպա տակ նե րը»:
Մեջ բեր ված նյու թաի րա վա կան դրույթ նե րի հա մե մա տա կան 

վեր լու ծութ յու նից ակն հայտ է, որ մի կող մից՝ պա տաս խա նատ-
վութ յան ան հա տա կա նա ցու մը են թադ րում է ար դա րա ցի պատ ժի 
նշա նա կում, ո րը հա մա չափ կլի նի հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յա-
նը և հան ցանք կա տա րած ան ձի հան րա յին վտան գա վո րութ յա նը, 
մյուս կող մից՝ քրեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջո ցի և դ րա չա-
փի ընտ րութ յու նը պետք է հնա րա վո րինս հան գեց նի պատ ժի նպա-
տակ նե րի ի րա գործ մա նը: 
Սա կայն պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նա ցումն անհ-

նար կլի նի ա ռանց քրեա կան ի րա վուն քի այն պի սի սկզբունք նե րը 
հաշ վի առ նե լու, ինչ պի սիք են օ րի նա կա նութ յու նը, մար դա սի րութ յու-
նը, օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րութ յու նը: Նշ ված սկզբունք նե րը 
մշտա պես հան դես են գա լիս միաս նա բար՝ փո խա դար ձա բար լրաց-
նե լով մե կը մյու սին, հետ ևա բար դրանք ամ բող ջա պես հաշ վի առ նե-
լու պա հան ջը պար տա դիր պայ ման է պա տաս խա նատ վութ յան ան-
հա տա կա նաց ման և  ար դա րա ցի պա տիժ նշա նա կե լու հա մար:
Գոռ Գա գի կի Ա վե տիս յա նի և Ար մեն Իշ խա նի Հո վա կիմ յա նի 

գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0164/01/09 
ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Գ. Ա վե տիս յա նի և Ա. Հո վա կիմ յա նի գոր-
ծով ո րո շում) անդ րա դառ նա լով նշա նակ վող պատ ժի ար դա րա-
ցիութ յան պա հան ջին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ՝

«(…) հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված 
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պա տի ժը հա մար վում է ար դա րա ցի, ե թե դա տա րա նը ճիշտ է 
գնա հա տում գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը, հան ցա գոր ծութ յան` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճանն ու բնույ թը, 
հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը, ինչ պես նաև պա-
տիժն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող 
հան գա մանք նե րը և, ել նե լով քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված 
պա հանջ նե րից, ղե կա վար վե լով պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր 
սկզբունք նե րով, նշա նա կում է այն պի սի պա տիժ, որն անհ րա ժեշտ 
և բա վա րար է այդ ան ձին ուղ ղե լու, նրա կող մից նոր հան ցան քի 
կա տա րու մը կան խե լու հա մար: Հետ ևա բար, ակն հայտ մեղմ կամ 
ակն հայտ խիստ լի նե լու պատ ճա ռով ա նար դա րա ցի կլի նի այն պի-
սի պա տի ժը, ո րը նշա նակ վել է ա ռանց պա տիժ նշա նա կե լու ընդ-
հա նուր սկզբունք նե րի պահ պան ման»:
Ք րեա կան օ րենս գիր քը դա տա րա նին լայն հնա րա վո րութ յուն 

է տա լիս ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա-
նաց ման սկզբուն քի ի րա գործ ման հա մար: Օ րեն քով սահ ման ված 
այդ պի սի մի ջոց ներ են հան դի սա նում ինչ պես այ լընտ րան քա յին 
սանկ ցիա նե րի միջև ընտ րութ յուն կա տա րե լու լայն հնա րա վո րութ-
յու նը, այն պես էլ օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ 
նշա նա կե լու, նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե-
լու և մի շարք այլ հնա րա վո րութ յուն ներ: Սա կայն դա տա կան հա յե-
ցո ղութ յան նման լայն հնա րա վո րութ յուն ներն ինք նան պա տակ չեն 
և չեն կա րող վե րած վել կա մա յա կա նութ յան: 
Պա տա հա կան չէ, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պա-

յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում ար դա րութ յան և պա տաս խա նատ-
վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբունքն ուղ ղա կիո րեն կա պում 
է պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րի հետ՝ սահ մա նե-
լով, որ պա տի ժը չի կա րող հա մար վել ար դա րա ցի, ե թե այն նշա-
նակ վել է ա ռանց պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րի 
պահ պան ման: Դա տա րա նի կար ծի քով՝ պա տաս խա նատ վութ յան 
ան հա տա կա նա ցու մը լուրջ ե րաշ խիք է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
48–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում սահ ման ված՝ պատ ժի նպա տակ նե-
րի ի րա կա նաց ման հա մար:
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Հարկ է նշել, որ Գ. Ա վե տիս յա նի և Ա. Հո վա կիմ յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը ոչ թե կոնկ րետ գոր ծի փաս տե րով պայ մա նա վոր-
ված դա տո ղութ յուն ներ են, այլ դա տա րա նի կա յուն նա խա դե պա-
յին պրակ տի կա յի ար տա հայ տութ յուն: Դ րա վկա յութ յունն է այն, որ 
նշված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը բազ միցս վե րա հաս տատ վել 
ու կի րառ վել են մի շարք գոր ծե րով կա յաց ված ո րո շում նե րում (տե՛ս, 
մաս նա վո րա պես, Խ. Ղա զար յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 23–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0138/01/09, Է. Հայ րա պետ յա նի գոր ծով 2010 
թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված թիվ ՍԴ/0293/01/09, Ա. Ա րամ յա նի 
գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0257/01/11 
ո րո շում նե րը և  այլն):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր 

սկզբունք նե րը և դ րանց հետ փոխ կա պակց ված մի շարք այլ հար-
ցեր ամ բող ջա կան վեր լու ծութ յան է են թար կել Նա րեկ Գ ևոր գի 
Սարգս յա նի գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԿԴ/0042/01/11 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Ն. Սարգս յա նի գոր ծով 
ո րո շում)՝ հայտ նե լով հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը.

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 61–րդ հոդ վա ծի] վեր լու ծութ-
յու նից եր ևում է, որ պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե-
րը քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված այն հիմ նադ րույթ ներն են, 
ո րոն ցով պետք է ղե կա վար վի դա տա րա նը պա տիժ նշա նա կե լիս: 
Այդ սկզբունք ներն են՝
ա) օ րի նա կա նութ յու նը,
բ) ար դա րութ յու նը,
գ) պատ ժի ան հա տա կա նա ցու մը,
դ) մար դա սի րութ յու նը:
Պա տիժ նշա նա կե լու վե րոնշ յալ սկզբունք նե րը սահ մա նում են 

այն հիմ նա կան դրույթ նե րը, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ վում է դա տա րա նը 
յու րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծով պատ ժի տե սակն ու չափն ընտ-
րե լիս: Նշ ված սկզբունք նե րից յու րա քանչ յու րը՝ որ պես ա ռան ձին 
բա ղադ րա մաս, ու նի ինք նու րույն նշա նա կութ յուն և պար տա դիր 
հաշ վի է առն վում քրեա կան պա տիժ նշա նա կե լիս: Սկզ բունք նե-
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րի ինք նու րույ նութ յու նը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ դրանք մե կու-
սաց ված են մե կը մյու սից, քա նի որ միայն հա մակ ցութ յան մեջ այդ 
սկզբունք նե րը կա րող են ա պա հո վել օ րի նա կան, ար դար, ան հա-
տա կա նաց ված և մար դա սի րա կան պատ ժի նշա նա կու մը»:
Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր ակ տիվ մեկ նա բա-

նա կան հնարք նե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 61–րդ հոդ վա ծում ի րենց ամ րագ րու մը ստա ցած՝ պա տիժ նշա-
նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րի այն չորս բա ղադ րա տար րե րը, 
ո րոն ցով պետք է ղե կա վար վի դա տա րա նը քրեաի րա վա կան ներ-
գոր ծութ յան այս կամ այն մի ջոցն ընտ րե լիս, ինչ պես նաև դրա չա-
փը սահ մա նե լիս: Ն. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ դա տա րա նը 
մեկ առ մեկ վեր լու ծութ յան է են թար կել շա րադր ված սկզբունք նե-
րը՝ դրանց վե րա բեր յալ ար տա հայ տե լով ի րա վա կան դիր քո րո շում-
ներ, ո րոնք նպա տակ են հե տապն դում ա ռա վել ըն կա լե լի դարձ նել 
դրանց էութ յու նը և  այդ ա ռու մով ա պա հո վել օ րեն քի միա տե սակ 
կի րա ռութ յուն:
Պատ ժի նշա նակ ման օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քը վեր լու-

ծե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է Մ. Աբ րա համ յա նի 
գոր ծով 2007 թ. ապ րի լի 6–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–63/07, Ռ. Խա-
ռատ յա նի գոր ծով 2007 թ. մա յի սի 4–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–55/07, 
Հ. Հա բեշ յա նի գոր ծով 2007 թ. օ գոս տո սի 30–ին կա յաց ված թիվ 
ՎԲ–145/07 և մի շարք այլ ո րո շում նե րում ձևա վոր ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը՝ ար ձա նագ րե լով, որ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն-
քի ի մաս տով պա տիժ նշա նա կե լու հիմ նա կան և  ա ռա ջին պայ մա նը 
հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու հիմ քե րի առ կա յութ յունն է: Պատ ժի կի րա ռու մը միայն 
հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ մի կող մից բա ցա ռում է ան-
հիմն և  ա նօ րի նա կան դա տա պար տու մը, մյուս կող մից հան գեց նում 
է այդ ան ձի մե կու սաց մա նը հա սա րա կութ յու նից, կան խում է նոր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տա րու մը, ին չի մի ջո ցով էլ ա պա հով-
վում է ան ձի, հա սա րա կութ յան, պե տութ յան ի րա վունք նե րի և  օ րի-
նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը:
Բա ցի այդ, պատ ժի նշա նակ ման օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի 
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ի մաս տով հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կա րող են կի րառ-
վել պատ ժի միայն այն տե սակ նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն նա խա-
տես ված են քրեա կան օ րեն քով: Պատ ժա տե սակ նե րի սպա ռիչ ցան-
կի օ րենսդ րա կան սահ մա նու մը բա ցա ռում է հան ցանք կա տա րած 
ան ձի նկատ մամբ այդ ցան կով չնա խա տես ված պատ ժի նշա նա կում:
Պատ ժի նշա նակ ման ար դա րութ յան սկզբուն քը վեր լու ծե լիս 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է Կ. Հա րութ յուն յա նի գոր-
ծով 2007 թ. նո յեմ բե րի 30–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–201/07, Դ. 
Հով հան նիս յա նի գոր ծով 2009 թ. դեկ տեմ բե րի 18–ին կա յաց ված 
թիվ ԵԱՔԴ/0078/01/09, Գ. Ա վե տիս յա նի և Ա. Հո վա կիմ յա նի գոր-
ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0164/01/09 
և մի շարք այլ ո րո շում նե րում ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շում նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պա տիժն ար դա-
րա ցի է, ե թե հա մա չափ է կա տար ված հան ցա գոր ծութ յա նը, ինչ պես 
նաև բա վա րար՝ պատ ժի նպա տակ նե րին հաս նե լու տե սանկ յու նից: 
Պատ ժի ար դա րութ յան պա հան ջից նա հան ջե լը կա րող է հան գեց նել 
չա փա զանց մեղմ կամ չա փա զանց խիստ պատ ժի նշա նակ ման:
Հարկ է նշել, որ քրեաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րում ար-

դա րութ յու նը՝ որ պես ար ժեք, գա ղա փար, բա վա կա նին սուբ յեկ տիվ 
կա տե գո րիա է, և ք րեա կան դա տա վա րութ յան տար բեր մաս նա կից-
նե րի կող մից դրա բո վան դա կութ յու նը կա րող է ըն կալ վել տար բեր 
կերպ: Պա տա հա կան չէ, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն այս ա ռու մով 
հա տուկ շեշ տել է, որ ար դա րութ յան սկզբուն քը դա տա րա նից պա-
հան ջում է պա տիժ նշա նա կե լիս ող ջամ տո րեն հաշ վի առ նել ար դա-
րութ յան մա սին հան ցա վո րի, տու ժո ղի և հա սա րա կութ յան կար ծի քը: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ պատ ժի նշա նակ ման ար դա-
րութ յան սկզբուն քը դա տա րա նը պետք է կի րա ռի մյուս սկզբունք նե-
րի, ինչ պես նաև պատ ժի նպա տակ նե րի հա մա տեքս տում:
Պատ ժի ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը շեշ տել է, որ այս սկզբուն քի ի մաս տով դա-
տա րա նի խնդիրն է հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կոնկ-
րետ հան ցա կազ մի սանկ ցիա յի սահ ման նե րում նշա նա կել կոնկ րետ 
պա տիժ, ին չը խիստ կար ևոր և պա տաս խա նա տու խնդիր է, ո րի 
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լուծ ման հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու նի պատ ժի ան հա տա կա-
նաց ման կար գի և չա փա նիշ նե րի հար ցը:
Այս ա ռու մով պատ ժի ան հա տա կա նա ցու մը դի տարկ վել է եր-

կու տե սանկ յու նից.
1) պատ ժի ան հա տա կա նա ցում օ րեն քում, ին չը են թադ րում է 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի նոր մե րում ար տա հայտ ված ընդ հա նուր 
դրույթ նե րի առ կա յութ յու նը, ո րոնք դա տա րա նը պար տա վոր է հաշ-
վի առ նել հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի սանկ ցիա յի շրջա նակ նե-
րում պա տիժ նշա նա կե լիս,

2) պատ ժի ան հա տա կա նա ցում դա տա րա նում, ին չը են թադ րում 
է կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ պա տիժ սահ մա նե լիս ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի Ընդ հա նուր և Հա տուկ մա սե րի դրույթ նե րի կի րա ռում՝ 
հաշ վի առ նե լով հան ցա վո րի ան ձի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման հան գա մանք նե րը, ինչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող և ծան րաց նող 
հան գա մանք նե րը:
ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը չի բո վան դա կում բո լոր այն հան գա-

մանք նե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնք պետք է հաշ վի առն վեն դա տա-
րա նի կող մից կոնկ րետ հան ցա գոր ծութ յան հա մար պա տիժ նշա-
նա կե լիս: Օ րենս գիր քը, սա կայն, դա տա րա նին տա լիս է պատ ժի 
ան հա տա կա նաց ման ընդ հա նուր չա փա նիշ ներ, ո րոնց հի ման վրա 
դա տա րա նը կա րող է նշա նա կել ար դա րութ յան պա հանջ նե րին հա-
մա պա տաս խա նող պա տիժ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կար ծի քով՝ 
այդ չա փա նիշ ներն են.
ա) հան ցա գոր ծութ յան՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան 

աս տի ճանն ու բնույ թը՝ ընդ հան րա պես, կոնկ րետ հան ցա գոր ծութ յան 
կա տար ման հան գա մանք նե րի տե սանկ յու նից՝ մաս նա վո րա պես,
բ) հան ցա վո րի ան ձը,
գ) պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող և ծան-

րաց նող հան գա մանք նե րը:
Պատ ժի նշա նակ ման մար դա սի րութ յան սկզբուն քը վեր լու ծե-

լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ այն ու նի եր կու կողմ.
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1) մար դա սի րութ յուն հա սա րա կութ յան նկատ մամբ, ո րի էութ-
յու նը տու ժո ղի, հա սա րա կութ յան և պե տութ յան շա հե րի պաշտ պա-
նութ յունն է,

2) մար դա սի րութ յուն հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ, 
այ սինքն՝ մարդ կա յին վե րա բեր մունք նրա ան ձի նկատ մամբ, հար-
գանք պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան նկատ մամբ, ֆի զի կա կան 
և բա րո յա կան տան ջանք նե րի բա ցա ռում:
Պա տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի մար-

դա սի րութ յան սկզբուն քի վե րոգր յալ եր կու կող մե րը:
Ն. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

վե րը շա րադր ված՝ պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րի 
հա մա տեքս տում անդ րա դար ձել է նաև վե րա դաս դա տա կան ատ-
յա նի կող մից ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով նշա նակ-
ված պատ ժի փո փոխ ման հնա րա վո րութ յա նը: Այս ա ռու մով ար ձա-
նագր վել է, որ՝

« Պա տիժն ակն հայտ խիստ կամ ակն հայտ մեղմ լի նե լու հիմ-
քով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է պատ ճա ռա բա նել, թե պատ-
ժի նշա նակ ման հատ կա պես ո՛ր սկզբուն քը կամ սկզբունք նե րը չեն 
պահ պան վել, հան ցա գոր ծութ յան՝ հան րութ յան հա նար վտան գա-
վո րութ յան աս տի ճանն ու բնույ թը, հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող, 
ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
և ծա նաց նող ո՛ր հան գա մանք նե րը հաշ վի չեն առն վել, և  արդ յոք 
այդ հան գա մանք նե րը հաշ վի չառ նելն է հան գեց րել ան հա մա չափ և 
պատ ժի նպա տակ նե րի տե սանկ յու նից բա վա րա րութ յան չա փա նի-
շին չհա մա պա տաս խա նող պատ ժի նշա նակ ման»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից հետ ևում է, 

որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում է, որ 
դա տավճ ռով նշա նակ ված պա տի ժը են թա կա է փո փո խութ յան, պետք 
պատ ճա ռա բա նի, թե ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից պատ ժի նշա-
նակ ման հատ կա պես ո՛ր սկզբուն քը չի պահ պան վել, ինչ պե՛ս է ար տա-
հայտ վել պատ ժի խստութ յան կամ մեղ մութ յան ակն հայ տութ յու նը:
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 § 3.2 Հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը, պա-

տիժն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող և 

ծան րաց նող հան գա մանք նե րը

Ք րեա կան օ րեն քով ար գել ված գոր ծու նեութ յու նը մարդ կա յին 
վար քագ ծի բազ մաբ նույթ տե սակ նե րից մեկն է, և ճիշտ չէր լի նի 
պնդել, թե այն, ինչ պես և մար դու ցան կա ցած վարք, բա ցար ձա կա-
պես պայ մա նա վոր ված է ար տա քին սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րով: 
Կոնկ րետ հան ցա գոր ծութ յու նը միշտ կա տար վում է կոնկ րետ ան-
ձի կող մից, հետ ևա բար նշված ա րար քի մեջ ի րենց ար տա ցո լումն 
են գտնում հան ցա վո րի կամ քը, հա յացք նե րը, սո վո րութ յուն նե րը և  
այլն: Այդ իսկ պատ ճա ռով կա տար ված հան ցա գոր ծութ յու նը բնու-
թագ րե լու, դրա էութ յու նը բա ցա հայ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան են թար կել հան ցա վո րի ան ձը բնու-
թագ րող տվյալ նե րը և, որ ա վե լի կար ևոր է, ճիշտ գնա հա տա կան 
տալ դրանց:
Հան ցա վո րի ան ձը, նրա՝ սո ցիա լա պես էա կան նշա նա կութ յուն 

ու նե ցող հատ կա նիշ նե րը բա ցա հայտ վում են վեր ջի նիս վար քի, հա-
սա րա կութ յան մեջ նրա ի րա կա նաց րած գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով: 
Հետ ևա բար, պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման հա-
մար անհ րա ժեշտ է ի մա նալ ոչ միայն այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում 
ձևա վոր վել է հան ցա վո րի ան ձը, այլև նրա սո ցիալ– ժո ղովր դագ-
րա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան և ք րեաի րա վա կան բնու թագ րե րը, 
ո րոնք ի րենց ար տա ցո լումն են գտել ա րար քի, մաս նա վո րա պես 
հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ:
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը մար դուն, նրա ար ժա նա պատ վութ-

յու նը, հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը դի տում է 
որ պես բարձ րա գույն ար ժեք ներ (հոդ ված 3)՝ շեշ տե լով, որ մար դու 
ար ժա նա պատ վութ յու նը՝ որ պես նրա ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ-
յուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, հարգ վում և պաշտ պան վում է պե-
տութ յան կող մից (հոդ ված 14):
Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսդ րութ յու-

նը հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը դի տում է որ պես 
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քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան և պատ ժի ան հա տա կա նաց-
ման հիմք (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 61–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մաս): 
Հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձի ա ռան ձին հատ կա նիշ նե րը և 
վար քա գի ծը օ րեն քում նա խա տես ված են որ պես պա տաս խա նատ-
վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող հան գա մանք-
ներ (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ և 63–րդ հոդ ված ներ):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր կա յուն նա խա դե պա յին ի րա վուն-

քի շրջա նակ նե րում մշտա պես կար ևո րել է պա տաս խա նատ վութ-
յան ան հա տա կա նաց ման հա մար հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող 
տվյալ նե րը, մաս նա վո րա պես նրա կեն սա բա նա կան և սո ցիա լա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու և  օբ յեկ տի վո րեն հաշ-
վի առ նե լու՝ դա տա րա նի պար տա կա նութ յու նը: Այս պես՝ Ն. Սարգս-
յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ՝

«(…) հան ցանք կա տա րած ան ձի ու սում նա սի րութ յու նը մեծ դեր 
է խա ղում պա տիժ նշա նա կե լու հա մար: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
48–րդ հոդ վա ծի (« Պատ ժի նպա տակ նե րը») ի մաս տով պատ ժի նպա-
տա կը, սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը վե րա կանգ նե լուց բա ցի, դա-
տա պարտ յա լի ուղ ղումն է և նոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կան խու-
մը, ուս տի դա տա րա նը պար տա վոր է հան գա մա նո րեն հե տա զո տել 
ան ձի ինչ պես կեն սա բա նա կան, այն պես էլ սո ցիա լա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը: Այս կա պակ ցութ յամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ շատ դեպ քե րում պատ ժի տե սա կի և չա փի վրա 
ազ դում են հան ցա վո րի սե ռը, տա րի քը, ա ռող ջա կան վի ճա կը»:
Ինչ պես եր ևում է մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մից՝ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը հան ցանք կա տա րած ան ձի ու սում նա սի րութ-
յու նը կար ևո րում է պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը հաս նե լու 
ա ռու մով, քա նի որ ա ռանց դրա հնա րա վոր չէ ա պա հո վել դա տա-
պարտ յա լի ուղ ղումն ու նոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կան խու մը:
Հե տա գա յում՝ Սե րոբ Ֆ րուն զի կի Սարգս յա նի գոր ծով 2012 թ. 

նո յեմ բե րի  1–ին կա յաց ված թիվ ՍԴ/0109/01/12 ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3–րդ և 
14–րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, զար գաց րել է Ն. Սարգս յա նի գոր-
ծով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ փաս տե լով, որ՝
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«(...) պատ ժի ան հա տա կա նաց ման ժա մա նակ հան ցա վո րի ան-
ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը հաշ վի առ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց-
ման, այն պես էլ ան ձի ար ժա նա պատ վութ յան հարգ ման սահ մա-
նադ րա կան պա հան ջով:

(...) հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը չեն կա րող սահ-
մա նա փակ վել միայն ան ձի բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րով և նե րա-
ռում են նաև ան ձի ըն տա նե կան դրութ յու նը, զբաղ մուն քի տե սա կը, 
կրթութ յու նը, նրա դրա կան կամ բա ցա սա կան բնու թա գի րը, խրա-
խու սանք նե րի կամ տույ ժե րի առ կա յութ յու նը և  այլն: Ան ձը բնու թագ-
րող տվյալ նե րի նշված մեկ նա բա նութ յու նը վե րա բե րում է հատ կա-
պես հան ցանք կա տա րած զին ծա ռա յող նե րի անձ նա վո րութ յա նը, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան՝ որ պես պե-
տա կան ծա ռա յութ յան ա ռանձ նա հա տուկ տե սա կով և  այդ ծա ռա-
յութ յու նը կրող զին ծա ռա յող նե րի հա տուկ կար գա վի ճա կով»:
Պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քը 

պատ ժի տե սակն ու չա փը ո րո շե լու բազ մա թիվ դրույթ նե րի և չա-
փա նիշ նե րի հետ մեկ տեղ անխ զե լիո րեն կապ ված է պա տաս խա-
նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող հան գա-
մանք նե րի հետ:
Մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք ներ ա սե լով պետք է 

հաս կա նալ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ բնույ թի այն պի սի գոր ծոն նե-
րի հա մակ ցութ յու նը, ո րոնք վե րա բե րում են կա տար ված ա րար քին 
կամ հան ցա վո րի ան ձին և  էա կա նո րեն ազ դում են հան ցա գոր ծութ-
յան կամ հան ցա գոր ծի՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան 
աս տի ճա նի վրա: Յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով պա տիժ նշա-
նա կե լիս ան ձի պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող 
ու ծան րաց նող հան գա մանք նե րի գնա հա տու մը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս դա տա րա նին պատ կե րա ցում կազ մել հան ցա գոր ծութ յան՝ 
հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նի, բնույ թի, ինչ-
պես նաև հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան մա սին և  ան հա տա կա-
նաց նել պա տի ժը:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում թվարկ ված են հան ցա գոր ծութ յուն 
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կա տա րած ան ձի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց-
նող՝ թվով 10 (62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս) և ծան րաց նող՝ թվով 14 
(63–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս) հան գա մանք ներ: Սա կայն պետք է նշել, 
որ, ի տար բե րութ յուն ծան րաց նող հան գա մանք նե րի, ո րոնք օ րեն-
քում թվարկ ված են սպա ռիչ կեր պով, մեղ մաց նող հան գա մանք-
նե րի ցան կը վերջ նա կան չէ, և պա տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը 
կա րող է հաշ վի առ նել նաև այն պի սի մեղ մաց նող հան գա մանք ներ, 
ո րոնք այդ ցան կում ընդգրկ ված չեն:
Այլ խոս քով՝ հան ցա վո րի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը 

մեղ մաց նող հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու իր պար տա կա նութ-
յունն ի րա կա նաց նե լիս դա տա րանն օժտ ված է հա յե ցո ղութ յան լայն 
շրջա նակ նե րով, ին չը, սա կայն, չի կա րող վե րած վել կա մա յա կա նութ-
յան: Թերևս այս հար ցում դա տա կան հա յե ցո ղութ յան սահ ման նե րի 
ուր վագծ մանն է ուղղ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից մի շարք 
ո րո շում նե րում պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք նե րի չա փո րո շիչ նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա կան դիր քո-
րոշ ման ար տա հայ տու մը: Ի թիվս այ լոց, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
Անդ րա նիկ Մես րո պի Ա վե տիս յա նի գոր ծով 2011 թ. հու լի սի 13–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԱՆԴ/0091/01/09 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Ա. Ա վե-
տիս յա նի գոր ծով ո րո շում) ընդգ ծել է, որ՝

«(…) պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող և 
ծան րաց նող հան գա մանք նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս պատ-
կե րա ցում կազ մել հան ցա գոր ծութ յան` հան րութ յան հա մար վտան-
գա վո րութ յան աս տի ճա նի, բնույ թի, հան ցա վո րի անձ նա վո րութ-
յան մա սին և յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով ան հա տա կա նաց նել 
պա տի ժը: Պա տի ժը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րի 
ցան կի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ քննարկ վող հան գա-
մանք նե րը վե րա բե րում են ինչ պես հան ցա գոր ծութ յա նը, այն պես էլ 
հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յա նը կամ միա ժա մա նակ բնու թագ րում 
են հան ցա գոր ծութ յունն ու հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յու նը: Այդ 
պատ ճա ռով էլ պա տի ժը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք-
նե րը պետք է դի տար կել որ պես հան ցա կազ մի սահ ման նե րից դուրս 
հան գա մանք ներ, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի վե րա բե րում են 
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հան ցա գոր ծութ յա նը կամ հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յա նը, բարձ-
րաց նում կամ ի ջեց նում են հա սա րա կա կան վտան գա վո րութ յան 
աս տի ճա նը և  ազ դում պատ ժի վրա: Դ րանց գնա հատ մամբ հնա-
րա վոր է յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով ան հա տա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րել ինչ պես պատ ժի տե սա կը և չա փը ո րո շե լիս, այն պես էլ 
այն կրե լու նպա տա կա հար մա րութ յան հար ցը լու ծե լիս»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տեքս տում կա րե-

լի է փաս տել, որ պա տի ժը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք-
նե րը պետք է դի տարկ վեն որ պես հան ցա կազ մի սահ ման նե րից 
դուրս հան գա մանք ներ, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի վե րա բե-
րում են հան ցա գոր ծութ յա նը կամ հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յա-
նը, բարձ րաց նում կամ ի ջեց նում են հան րա յին վտան գա վո րութ յան 
աս տի ճա նը և  ազ դում պատ ժի վրա:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր մի շարք նա խա դե պա յին ո րո-

շում նե րում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև օ րեն-
քում նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ-
մաց նող կոնկ րետ հան գա մանք նե րի չա փո րո շիչ նե րի վե րա բեր յալ: 
Խա չիկ Հո վա սա փի Ղա զար յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի  23–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0138/01/09 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Խ. Ղա-
զար յա նի գոր ծով ո րո շում) դա տա րա նը նշել է, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 7–րդ 
կե տի] մեկ նա բա նութ յու նը թույլ է տա լիս հետ ևութ յուն ա նել, որ տու-
ժո ղի վար քագ ծի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում 
միայն հան ցա գոր ծութ յան կա տա րու մով: Այն նե րա ռում է նաև այլ 
գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք ար գել վում են ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րով, 
օ րի նակ՝ վար չա կան, աշ խա տան քա յին, քա ղա քա ցիաի րա վա կան 
օ րենսդ րութ յամբ: Հա կաօ րի նա կան վար քա գի ծը կա րող է ար տա-
հայտ վել ծե ծի, խոշ տանգ ման, ծանր վի րա վո րան քի, մարդ կա յին ար-
ժա նա պատ վութ յան նվաս տաց ման ձևով: Այն կա րող է դրսևոր վել 
նաև պաշ տո նեա կան դիր քը չա րա շա հե լու, շան տա ժի և  այլ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ձևով, ո րոնք չեն հան դի սա նում բռնութ յուն, ծաղ րանք, 
ծանր վի րա վո րանք, սա կայն կրում են հա կաօ րի նա կան բնույթ:
Ինչ վե րա բե րում է տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նութ-
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յա նը, ա պա այն գնա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ել նել հա սա-
րա կութ յան մեջ հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած բա րո յա կան և  
է թի կա կան կա նոն նե րի դիր քե րից, այն պի սի կա տե գո րիա նե րի մա-
սին պատ կե րա ցում նե րից, ինչ պի սիք են ար դա րութ յու նը, պա տի-
վը, բա րին ու չա րը և  այլն: Հա կա բա րո յա կան վար քագ ծի դրսևո-
րում նե րից են խա բեութ յու նը, դա վա ճա նութ յու նը, խար դա վան քը, 
պահ պա նութ յան վստահ ված փո ղե րը վատ նե լը, բամ բա սանք ներ 
տա րա ծե լը, ա մուս նա կան դա վա ճա նութ յու նը և  այլն: Սա կայն այդ-
պի սի հա կա բա րո յա կան վար քա գի ծը պետք է աչ քի ընկ նի բա վա-
կա նա չափ ցի նիզ մով և հանդգ նութ յամբ, որ պես զի հան ցա վո րի 
մոտ ա ռա ջաց նի հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճակ և դր դի հան-
ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու վճռա կա նութ յան»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 7–րդ 

կե տը որ պես պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք է սահ մա նում «տու ժո ղի վար քագ ծի հա կաօ րի նա կա-
նութ յու նը կամ հա կա բա րո յա կա նութ յու նը, ո րով պայ մա նա վոր վել է 
հան ցա գոր ծութ յու նը»:
Հարկ է նշել, որ հան ցա գոր ծութ յան ա ռիթ հան դի սա ցող՝ տու-

ժո ղի վար քագ ծի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը կամ հա կա բա րո յա կա-
նութ յու նը հա ճախ կապ ված է հան ցա վո րի ան ձի ա ֆեկ տի վի ճա կի 
հետ և  օ րենսդ րի կող մից մի շարք հոդ ված նե րում հաշ վի է առն-
ված որ պես հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ: Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան 
օ րենս գիր քը պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում հո գե կան 
խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում կա տար ված սպա նութ յան (հոդ ված 
105), ա ռող ջութ յա նը ծանր կամ մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ-
ճա ռե լու (հոդ ված 114) և  այլ ա րարք նե րի հա մար: Ե թե նշված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը կա տար վում են հո գեճն շող ի րա վի ճա կում, որն 
ա ռա ջա նում է տու ժո ղի կող մից պար բե րա բար ծե ծի, ծաղ րու ծա-
նա կի, խոշ տանգ ման, մշտա կան հո գե բա նա կան ճնշման ազ դե-
ցութ յան տակ,  ա պա օ րենս դի րը դրանց հա մար նա խա տե սում է 
ա ռա վել մեղմ պա տիժ ներ, քան նույն ա րարք նե րի հա մար, ո րոնք 
կա տար վել են ա ֆեկ տի վի ճա կի մեջ չգտնվող ան ձանց կող մից: 
Ուս տի այն դեպ քում, երբ ա ֆեկ տի վի ճակն ընդգրկ ված է ՀՀ քրեա-
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կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի դիս պո զի ցիա յում, տու ժո ղի վար-
քագ ծի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը կամ հա կա բա րո յա կա նութ յու նը 
չի կա րող հա մար վել պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք: Նշ ված 
ար գելքն ուղ ղա կիո րեն սահ ման ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
62–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սում:
Սա կայն անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ տու ժո ղի վար քագ-

ծի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը կամ հա կա բա րո յա կա նութ յու նը կա րող է 
չհան գեց նել ա ֆեկ տի վի ճա կի, բայց և  այն պես հան ցա գոր ծութ յան կա-
տար ման ա ռիթ հան դի սա նալ: Այս պի սի դեպ քե րում տու ժո ղի նշված 
վար քա գի ծը պետք է հա մար վի պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք:
Վե րը հի շա տակ ված մեղ մաց նող հան գա ման քը մեկ նա բա նե-

լով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Խ. Ղա զար յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ 
պար զա բա նել է «հա կաօ րի նա կա նութ յուն» և «հա կա բա րո յա կա-
նութ յուն» հաս կա ցութ յուն նե րի էութ յու նը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ մեջ բեր ված նյու-

թաի րա վա կան նոր մում օգ տա գործ ված «հա կաօ րի նա կա նութ յուն» 
եզ րույ թը նե րա ռում է ոչ միայն տու ժո ղի կող մից կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը, այլև ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րով ար գել ված գոր-
ծո ղութ յուն նե րը: Հա կաօ րի նա կան վար քա գի ծը կա րող է ար տա-
հայտ վել ինչ պես բռնութ յան, ծաղ րան քի, ծանր վի րա վո րան քի ձևով, 
այն պես էլ հա կաօ րի նա կան բնույթ կրող այլ գոր ծո ղութ յուն նե րով՝ 
պաշ տո նեա կան դիր քը չա րա շա հե լու, շան տա ժի կամ այլ տես քով:
Տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նութ յու նը գնա հա տե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ է ել նել հա սա րա կութ յան մեջ հա մընդ հա նուր 
ճա նա չում գտած բա րո յա կան և  է թի կա կան կա նոն նե րի դիր քե րից, 
այն պի սի կա տե գո րիա նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րից, ինչ պի սիք 
են ար դա րութ յու նը, պա տի վը, բա րին ու չա րը և  այլն: Հա կա բա րո-
յա կան վար քագ ծի դրսևո րում ներ կա րող են լի նել խա բեութ յու նը, 
դա վա ճա նութ յու նը, բամ բա սանք տա րա ծե լը և  այլն: Խ. Ղա զար-
յա նի գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ յամբ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
112–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով Խ. Ղա զար յա նի նկատ մամբ պա-
տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը որ պես հան ցա վո րի պա տիժն ու 
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պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող հան գա մանք էր գնա հա տել 
տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նութ յու նը, մաս նա վո րա պես 
այն, որ վեր ջինս վերց րած պարտ քի մի մա սը պայ մա նա վոր ված 
ժամ կե տում չէր կա րո ղա ցել վե րա դարձ նել և խնդ րել էր այն մաս– 
մաս վե րա դարձ նել:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա-

մանք նե րը գնա հա տե լով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ-
ման լույ սի ներ քո, ո րո շել է, որ վերց րած պարտ քը խոս տա ցած 
ժամ կե տում չվճա րե լը և  այն մաս– մաս վե րա դարձ նե լու խոս տում 
տա լը չի կա րող դիտ վել որ պես հա կա բա րո յա կան վար քա գիծ, ուս-
տի դա ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 7–րդ 
կե տի հի ման վրա որ պես պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը 
մեղ մաց նող հան գա մանք դի տե լու մա սին դա տա րա նի հետ ևութ-
յուն ներն ան հիմն են և չեն բխում գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րից:
Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

անդ րա դար ձել է հան ցա վո րի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի-
ժը մեղ մաց նող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա-
սի 1–ին կե տով նա խա տես ված հան գա ման քին՝ նշե լով, որ՝

«(…) «հան գա մանք նե րի պա տա հա կան զու գոր դում» հաս կա-
ցութ յու նը գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա է և  ո րոշ վում է միայն 
դա տա րա նի կող մից` գոր ծի բո լոր հան գա մանք ներն ի րենց հա մակ-
ցութ յան մեջ հե տա զո տե լու արդ յուն քում: Դ րա հետ մեկ տեղ, սա-
կայն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ, ի թիվս այ-
լոց, հան գա մանք նե րի պա տա հա կան զու գոր դում կա րող են լի նել.

1. իր կող մից կա տար ված ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ-
յան աս տի ճա նի գնա հատ ման կա պակ ցութ յամբ ան ձի մո լո րութ յու նը, 

2. հան ցա վոր ա րարք ներ կա տա րող ան ձանց խմբում մեկ ան-
գամ պա տա հա կան գտնվելն ու այդ խմբի կող մից կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յա նը մեկ ան գամ մաս նակ ցե լը,

3. մեղ սագր վող հան ցան քի կա տա րումն ան ձին ակն հայ տո րեն 
բնո րոշ չլի նե լը,

4. հան ցան քի կա տա րու մը հո գեճն շող վի ճա կում, ար տա կարգ 
կամ այլ հան գա մանք նե րի ազ դե ցութ յան տակ»:
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին 
կե տը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք է սահ մա նում «ա ռա ջին ան գամ հան գա մանք նե րի 
պա տա հա կան զու գորդ մամբ ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րութ յան հան-
ցանք կա տա րած լի նե լը»:
Ինչ պես հետ ևում է մեջ բեր ված ի րա վա նոր մի վեր լու ծութ յու-

նից, հան գա մանք նե րի պա տա հա կան զու գոր դու մը որ պես մեղ-
մաց նող հան գա մանք կա րող է դիտ վել, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, 
այն դեպ քում, ե թե ան ձը հան ցան քը կա տա րում է ա ռա ջին ան գամ: 
Ք րեա կան ի րա վուն քի ի մաս տով՝ ան ձը հա մար վում է ա ռա ջին ան-
գամ հան ցանք կա տա րած, ե թե նախ կի նում հան ցանք չի կա տա րել, 
կամ կա տա րել է, սա կայն ա զատ վել է քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յու նից, կամ դատ վա ծութ յունն օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
հան ված կամ մար ված է: Քն նարկ վող մեղ մաց նող հան գա ման քի 
հա մար անհ րա ժեշտ հա ջորդ պայ մանն այն է, որ կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յու նը պետք է լի նի ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րութ յան: ՀՀ 
քրեա կան օ րենս գիր քը հստակ սահ մա նում է, թե ո րոնք են ոչ մեծ 
կամ մի ջին ծան րութ յան հան ցա գոր ծութ յուն նե րը (հոդ ված 19):
Ա ռա վել խնդրա հա րույց է օ րեն քում օգ տա գործ ված «հան-

գա մանք նե րի պա տա հա կան զու գոր դում» եզ րույ թը, որն էլ հենց 
մեկ նա բա նել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ: Դա տա րա նը ըն դու նել է, որ այն գնա հա տո ղա կան 
կա տե գո րիա է, և  այդ ա ռու մով սահ մա նել է ո րո շա կի չա փո րո շիչ-
ներ՝ շեշ տե լով, որ ի թիվս այ լոց, հան գա մանք նե րի պա տա հա կան 
զու գոր դում կա րող են լի նել.

1. իր կող մից կա տար ված ա րար քի հան րա յին վտան գա վո-
րութ յան աս տի ճա նի գնա հատ ման կա պակ ցութ յամբ ան ձի մո լո-
րութ յու նը, 

2. հան ցա վոր ա րարք ներ կա տա րող ան ձանց խմբում մեկ ան-
գամ պա տա հա կան գտնվելն ու այդ խմբի կող մից կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յա նը մեկ ան գամ մաս նակ ցե լը,

3. մեղ սագր վող հան ցան քի կա տա րումն ան ձին ակն հայ տո րեն 
բնո րոշ չլի նե լը,
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4. հան ցան քի կա տա րու մը հո գեճն շող վի ճա կում, ար տա կարգ 
կամ այլ հան գա մանք նե րի ազ դե ցութ յան տակ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո-

շու մից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ հան գա մանք նե րի պա տա հա կան 
զու գոր դու մը այն ի րա վի ճակն է, երբ ան ձը, չկա րո ղա նա լով դի մա-
կա յել օբ յեկ տիվ կամ սուբ յեկ տիվ բնույ թի հան գա մանք նե րին, կա-
տա րում է հան ցանք, որն ան հա մա տե ղե լի է իր ընդ հա նուր բնու-
թագ րի հետ:
Տվ յալ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հե տա զոտ մամբ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, եզ րա հան գե լով, որ Ա. Ա վե տիս յանն ի րեն մեղ սագր վող ա րար քը 
կա տա րել է հան գա մանք նե րի պա տա հա կան զու գորդ մամբ, չի նշել, 
թե գոր ծում առ կա ինչ հան գա մանք նե րի հե տա զոտ ման արդ յուն-
քում է հան գել այդ հետ ևութ յա նը:
Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

անդ րա դար ձել է նաև հան ցա վո րի պա տաս խա նատ վութ յունն ու 
պա տի ժը մեղ մաց նող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սի 9–րդ կե տով նա խա տես ված հան գա ման քին:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 9–րդ 

կե տը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք է սահ մա նում «մե ղա յա կա նով ներ կա յա նա լը, հան ցա-
գոր ծութ յու նը բա ցա հայ տե լուն, հան ցա գոր ծութ յան մյուս մաս նա-
կից նե րին մեր կաց նե լուն, հան ցա գոր ծութ յամբ ձեռք բեր ված գույ քը 
ո րո նե լուն ա ջակ ցե լը»:
Ինչ պես հետ ևում է նշված նյու թաի րա վա կան նոր մի վեր լու-

ծութ յու նից՝ դրա նում նշված են մի շարք գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոն-
ցից ցան կա ցա ծի առ կա յութ յան դեպ քում առ կա է հան ցա վո րի պա-
տիժն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող հան գա մանք:
Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

մեկ նա բա նել է օ րեն քում օգ տա գործ ված «մե ղա յա կա նով ներ կա յա-
նալ» եզ րույ թը՝ նշե լով, որ՝

«(…) ե թե կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան փաս տով հա րուց-
ված քրեա կան գոր ծով այդ հան ցան քը կա տա րած ան ձը պարզ ված 
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չէ, ա պա հան ցանք կա տա րած ան ձի կող մից դրա մա սին ի րա վա-
պահ մար մին նե րին կա մա վոր հայտ նե լը ևս պետք է դիտ վի որ պես 
մե ղա յա կա նով ներ կա յա նալ»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի տրա մա բա նութ յամբ՝ «մե ղա յա կա նով 

ներ կա յա նալ» եզ րույ թը նկա տի ու նի այն ի րա վի ճա կը, երբ ան ձը կա-
մա վոր ներ կա յա նում է ի րա վա պահ մար մին նե րին (ոս տի կա նութ-
յուն, դա տա խա զութ յուն և  այլն) և հայտ նում է իր կող մից միանձն յա 
կամ այլ ան ձի հետ կա տա րած հան ցա գոր ծութ յան մա սին, այ սինքն՝ 
մե ղա յա կա նով ներ կա յա ցած ան ձը կա մա վոր ան կեղծ խոս տո վա-
նութ յուն է ա նում, քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող մարմ նին 
բա նա վոր կամ գրա վոր կեր պով հայտ նում է իր կող մից կամ իր մաս-
նակ ցութ յամբ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան մա սին:
Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը «մե ղա յա կա նով ներ-

կա յա նալ» եզ րույթն ա վե լի լայն մեկ նա բա նութ յան է են թար կել և 
դ րան հա վա սա րեց րել է այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ հան ցա գոր ծութ-
յուն կա տա րած ան ձը չի կա րող ան ձամբ ներ կա յա նալ և հայտ նել 
հան ցա գոր ծութ յան մա սին, սա կայն հե ռա խո սով կամ փոս տով հա-
ղոր դում է կա տա րում: Դա տա րա նի կար ծի քով՝ նման ի րա վի ճակ-
նե րը ևս պետք է դիտ վեն որ պես մե ղա յա կա նով ներ կա յա նալ:
Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում-

նա սի րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ քրեա կան 
գոր ծը հա րուց վել է ան հայտ ան ձի կող մից Ս. Այ վազ յա նին մարմ-
նա կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու փաս տի առ թիվ: Որ պես տու ժող 
հար ցաքնն վե լիս Ս. Այ վազ յա նը չի նշել, թե ով է ի րեն մարմ նա կան 
վնաս վածք պատ ճա ռել: Հան ցանք կա տա րած ան ձին հայտ նա բե-
րե լու նպա տա կով ան հե տաձ գե լի օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում ներ են ձեռ նարկ վել: Մինչ դեռ Ա. Ա վե տիս յանն ին քը 
կա մա վոր հայտ նել է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին, որ ի րեն 
ան ծա նոթ տղա նե րի հետ կռվի ըն թաց քում իր մոտ ե ղած դա նա կով 
հար վա ծել է նրան ցից մե կին:
Մեջ բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը վեր լու ծե լով ար տա հայտ-

ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը հետ ևութ յուն է ա րել, որ Ա. Ա վե տիս յանն ըստ էութ յան ներ-
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կա յա ցել է մե ղա յա կա նով` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մա սի 9–րդ կե տի ի մաս տով, մինչ դեռ դա տա րան նե րը նշված 
հան գա ման քը գնա հատ ման չեն ար ժա նաց րել և ն րա նկատ մամբ 
պա տիժ նշա նա կե լիս հաշ վի չեն ա ռել:

 § 3.3. Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բազ մա կիութ յան  

դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լը

Ցան կա ցած հան ցա գոր ծութ յուն այս կամ այն չա փով վնաս է 
հասց նում քրեա կան օ րեն քով պաշտ պան վող հա սա րա կա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րին, ուս տիև ա ռաջ է բե րում հա սա րա կութ յան և 
պե տութ յան բա ցա սա կան ար ձա գան քը: Ա ռա վել մեծ հա կազ դե-
ցութ յան են ար ժա նա նում այն դեպ քե րը, երբ մեկ ան ձը կա տա րում 
է եր կու և  ա վե լի հան ցա վոր ա րարք ներ, մաս նա վո րա պես՝ կրկնում 
է միև նույն հան ցա գոր ծութ յու նը կամ միա ժա մա նակ կա տա րում 
է մի քա նի ինք նու րույն հան ցա կազ մեր պա րու նա կող ա րարք ներ, 
կամ էլ  նա խորդ դատ վա ծութ յու նը դեռևս չմար ված, չհան ված՝ կա-
տա րում է նոր հան ցա գոր ծութ յուն: Ն ման դեպ քե րը կա րող են բազ-
մա զան լի նել, սա կայն դրանք բո լո րը, որ պես կա նոն, վկա յում են 
կա տար վա ծի և հան ցա վո րի ան ձի հան րա յին բարձր վտան գա վո-
րութ յան մա սին:
Մե կից ա վե լի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեպ քում հա ճախ պե-

տութ յա նը, հա սա րա կութ յա նը կամ դրա ա ռան ձին ան դամ նե րին 
ա վե լի մեծ նյու թա կան, ֆի զի կա կան և բա րո յա կան վնաս է հասց-
վում, իսկ միև նույն ան ձի բազ մա կի հան ցա վոր գոր ծու նեութ յու-
նը վկա յում է նրա գի տակ ցութ յան մեջ կա յուն և խո րը հան ցա վոր 
հա յացք նե րի, սո վո րութ յուն նե րի, ձգտում նե րի, հա ճախ հստակ 
ար տա հայտ ված հա կա հա սա րա կա կան դիր քո րոշ ման ար մա տա-
վոր ման մա սին: Բա ցի այդ, ան ձի հան ցա վոր վար քագ ծի պար բե-
րա կա նութ յու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում ո րոշ քա ղա քա-
ցի նե րի և հատ կա պես ե րի տա սար դութ յան հո գե բա նութ յան վրա՝ 
նրանց շրջա նում ա ռաջ բե րե լով հան ցա գոր ծութ յուն ներ գոր ծե լու 
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և  ան պա տիժ մնա լու, հա սա րա կութ յան հաշ վին ապ րե լու թյուր 
պատ կե րա ցում ներ՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով բնակ չութ յան քրեա-
կա նաց մա նը:
Մեկ ան ձի կող մից մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի-

նե լու հան գա ման քի բա ցա հայ տումն ի րա վա կի րա ռող մար մին նե րի 
առջև դնում է մի շարք հար ցեր՝ ա ռա ջին հեր թին կապ ված ա րար քի 
ո րակ ման, իսկ այ նու հետև նաև պատ ժի նշա նակ ման հետ:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20–րդ հոդ վա ծում տրված է հան ցա-

գոր ծութ յուն նե րի բազ մա կիութ յան տե սակ նե րից մե կի՝ հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան բնո րո շու մը: Նշ ված նոր մի հա մա ձայն՝

«1. Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յուն է հա մար վում՝
1)սույն օ րենսգր քով (տար բեր հոդ ված նե րով կամ միև նույն 

հոդ վա ծով կամ հոդ վա ծի միև նույն կամ տար բեր մա սե րով կամ 
կե տե րով) նա խա տես ված եր կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա րե լը, 
ո րոն ցից ոչ մե կի հա մար ան ձը դա տա պարտ ված չի ե ղել,

2)այն պի սի մեկ գոր ծո ղութ յու նը (ան գոր ծութ յու նը), ո րը պա րու-
նա կում է սույն օ րենսգր քի եր կու կամ ա վե լի հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հատ կա նիշ ներ»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է հան-

ցանք նե րի հա մակ ցութ յան դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն-
նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան հա մար 
ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կե լով՝ դա տա րա նը վերջ նա կան պա տի ժը 
ո րո շում է՝

1. նվազ խիստ պա տիժն ա վե լի խիստ պատ ժով կլա նե լու մի-
ջո ցով, 

2. նշա նակ ված պա տիժ նե րը լրիվ կամ մաս նա կիո րեն գու մա-
րե լու մի ջո ցով: 
Իսկ ե թե դա տավ ճիռ կա յաց նե լուց հե տո պարզ վում է, որ դա-

տա պարտ յա լը մե ղա վոր է նաև մեկ այլ հան ցան քի հա մար, ո րը 
նա կա տա րել է նախ քան ա ռա ջին գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե լը, 
ա պա պատ ժի ժամ կե տում հաշ վակց վում է ա ռա ջին դա տավճ ռով 
նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը:
Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
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նը, ի թիվս այլ հար ցե րի, անդ րա դար ձել է հան ցանք նե րի հա մակ-
ցութ յան կա նոն նե րով պա տիժ նշա նա կե լու կար գին՝ քննար կե լով, 
թե արդ յոք դա տա րանն ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ յու րա քանչ-
յուր հան ցա գոր ծութ յան հա մար ա ռան ձին պա տիժ սահ մա նե լուց 
հե տո պետք է քննար կի պատ ժից ա զա տե լու հար ցը, թե ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կար գով՝ նշա նակ ված պա տիժ նե-
րը լրիվ կամ մաս նա կիո րեն գու մա րել– հա մակ ցե լուց հե տո պետք է 
անդ րա դառ նա այդ հար ցին:
Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու նպա տա կով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ հա մադր ված 
վեր լու ծութ յան է են թար կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20–րդ, 66–րդ 
հոդ ված նե րը և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 360–րդ 
հոդ վա ծը՝ ըն դու նե լով, որ դրան ցում առ կա չէ այն պի սի կար գա վո-
րում, որն ան ձի կող մից մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած 
լի նե լու դեպ քում հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րի կի րա-
ռութ յան հա մար կսահ մա ներ ա ռաջ նա հեր թութ յուն ան ձին պատ-
ժից ա զա տե լու հիմ քե րի կի րա ռութ յան նկատ մամբ` կպար տադ րեր 
սկզբից կի րա ռել հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և դ րա-
նից հե տո միայն քննար կել պատ ժից ա զա տե լու հար ցը: Ա վե լին՝ 
նյու թա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան հի շա տակ ված դրույթ նե-
րը պար տա վո րեց նում են դա տա րա նին ան ձի նկատ մամբ դա տավ-
ճիռ կա յաց նե լիս յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ 
ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կել, ա պա քննար կել, թե ամ բաս տան-
յա լը պետք է արդ յոք կրի այդ պա տի ժը: Ն շա նակ ված յու րա քանչ-
յուր պա տի ժը կրե լու անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ հետ ևութ յան 
հան գե լուց հե տո միայն դա տա րա նը կա րող է կի րա ռել հան ցանք-
նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և  ո րո շել ան ձի նկատ մամբ նշա-
նակ վող վերջ նա կան պա տի ժը:
Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման մեջ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ այն, որ՝
«(…) եր կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում ան-

ձը պա տաս խա նատ վութ յուն պետք է կրի յու րա քանչ յուր հան ցա-
գոր ծութ յան հա մար. ան ձի նկատ մամբ դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս 
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դա տա րա նը պար տա վոր է յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան 
վե րա բեր յալ ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կել, ա պա քննար կել, թե 
արդ յոք ամ բաս տան յա լը պետք է կրի այդ պա տի ժը: Ն շա նակ ված 
յու րա քանչ յուր պա տի ժը կրե լու անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ 
հետ ևութ յան հան գե լուց հե տո միայն դա տա րա նը կա րող է կի-
րա ռել հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և  ո րո շել ան ձի 
նկատ մամբ նշա նակ վող վերջ նա կան պա տի ժը` պահ պա նե լով ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րը: 
Իսկ ե թե դա տա րա նը հան գի հետ ևութ յան, որ ան ձը չպետք է կրի 
ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յան հա մար նշա նակ ված պա տի ժը, ա պա 
այս դեպ քում դա տա րանն այլևս չի կա րող կրման ոչ են թա կա պա-
տի ժը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կար գով լրիվ կամ 
մաս նա կիո րեն գու մա րել– հա մակ ցել մյուս պատ ժի կամ պա տիժ-
նե րի հետ, քա նի որ այս պա րա գա յում վե րա նում է հան ցանք նե րի 
հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը կի րա ռե լու թե՛ փաս տա կան և թե՛ ի րա-
վա կան հիմ քը: Այ լա պես ան ձը ստիպ ված կլի նի գու մար ման հետ-
ևան քով կրել այն պի սի պա տիժ, ո րը են թա կա չէր կրման (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո-

շու մը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով մատ նան շել է այն դեպ քե րը, երբ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան մեջ ընդգրկ ված եր կու 
կամ ա վե լի հան ցանք նե րից մե կով վա ղե մութ յան ժամ կետն ան ցել 
է, սա կայն այդ հիմ քով քրեա կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման դեմ 
ամ բաս տան յալն ա ռար կում է, կամ վա ղե մութ յան ժամ կետն անց-
նում է դա տա րա նի` խորհր դակ ցա կան սեն յա կում ե ղած ժա մա նակ, 
կամ դա տա րա նը հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան մեջ ընդգրկ ված 
հան ցանք նե րից մե կով նշա նա կում է տու գանք, ա պա ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 69–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի կար գով, հաշ վի առ նե լով 
կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը, ան ձին ա զա տում է պա տի ժը 
կրե լուց: Վ կա յա կոչ ված դեպ քե րում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված` հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե-
րը կի րա ռե լու թե՛ փաս տա կան և թե՛ ի րա վա կան հիմ քը վե րա նում է:
Ներ կա յաց ված մո տե ցու մը, որ պես կա յուն ըն թա ցա կարգ, 

գործ նա կա նում կի րառ վում է նաև այն դեպ քում, երբ դա տա րա-
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նը հան գում է հետ ևութ յան, որ մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ պետք է նշա նա կել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի հա տուկ մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա խա-
տես ված պատ ժի նվա զա գույն չա փից ա վե լի ցածր պա տիժ կամ 
ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սակ, կամ չկի րա ռել որ պես պար տա դիր 
նա խա տես ված լրա ցու ցիչ պա տի ժը: Այս դեպ քում դա տա րա նը 
հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յուն կազ մող մեկ հան ցա գոր ծութ յան 
հա մար ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 64–րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ հա-
մա պա տաս խան պա տիժ է նշա նա կում, ո րից հե տո միայն լու ծում 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` հան-
ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը կի րա ռե լու հար ցը:
Է դո ւարդ Ա շո տի Ներ սիս յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–

ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0124/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Է. Ներ-
սիս յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի կա նոն նե-
րով պա տիժ նշա նա կե լու կար գին:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ պա տի ժը նշա նակ վում է սույն հոդ վա ծի կա նոն նե րով, ե թե 
դա տավ ճիռ կա յաց նե լուց հե տո պարզ վի, որ դա տա պարտ յա լը մե-
ղա վոր է նաև մեկ այլ հան ցան քի հա մար, ո րը նա կա տա րել է նախ-
քան ա ռա ջին գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե լը: Այս դեպ քում վերջ-
նա կան պատ ժի ժամ կե տին հաշ վակց վում է ա ռա ջին դա տավճ ռով 
նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը: 
Մեջ բեր ված նյու թաի րա վա կան նոր մի վեր լու ծութ յու նից հետ-

ևում է, որ դրա նով նա խա տես ված պա տիժ նշա նա կե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ կա նոն նե րը հան գում են հետև յա լին.

1. քրեա կան օ րենսգր քի տար բեր հոդ ված նե րով կամ նույն հոդ-
վա ծի միև նույն կամ տար բեր մա սե րով կամ կե տե րով նա խա տես-
ված եր կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա րե լը,

2. ան ձը պետք է մե ղա վոր ճա նաչ վի այն պի սի հան ցան քի հա-
մար, ո րը նա կա տա րել է նախ քան ա ռա ջին գոր ծով դա տավ ճիռ 
կա յաց նե լը, 

3. հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յամբ յու րա քանչ յուր հան ցա-



130

գոր ծութ յան հա մար ա ռան ձին պա տիժ նշա նա կե լով՝ դա տա րա նը 
վերջ նա կան պա տիժ պետք է նշա նա կի նվազ խիստ պա տիժն ա վե-
լի խիստ պատ ժով կլա նե լու կամ նշա նակ ված պա տիժ նե րը լրիվ 
կամ մաս նա կիո րեն գու մա րե լու մի ջո ցով,

4. վերջ նա կան պատ ժի ժամ կե տին պետք է հաշ վակց վի ա ռա-
ջին դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը:
Է. Ներ սիս յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով մեկ-
նա բա նել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սը՝ 
փաս տե լով, որ նշված նոր մով սահ ման ված կա նոն նե րով ա ռա ջին 
դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը վերջ նա կան պատ ժի 
ժամ կե տին հաշ վակ ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել եր կու ե ղա նա կով՝

«1. Դա տա րա նը, վերջ նա կան պա տիժ նշա նա կե լով, նշա նակ-
ված պատ ժից հա նում է ա ռա ջին դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ-
ժի կրած մա սը՝ պատ ժի սկիզ բը հաշ վե լով այդ դա տավ ճի ռը կա-
յաց նե լու օր վա նից: 

2. Դա տա րա նը, վերջ նա կան պա տիժ նշա նա կե լով, հաշ վակ ցում 
է ա ռա ջին դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը՝ պատ ժի 
սկիզ բը հաշ վե լով ա ռա ջին դա տավճ ռով սահ ման ված ժամ կե տից:
Թեև նշված եր կու ե ղա նակ նե րից ցան կա ցա ծի ընտ րութ յան 

դեպ քում նշա նակ ված պատ ժի ժամ կետ նե րը լրա նա լու ա ռու մով 
հետ ևանք նե րը նույնն են` պատ ժի ժամ կետ նե րը լրա նա լու օ րե րը 
հա մընկ նում են, այ նու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ծում 
է, որ պատ ժի կրած մա սը վերջ նա կան պատ ժի ժամ կե տին հաշ-
վակ ցե լու ե ղա նա կի ընտ րութ յու նը կար ևոր վում է նաև նրա նով, 
որ, կախ ված ե ղա նա կի ընտ րութ յու նից, կա րող են վրա հաս նել դա-
տա պարտ յա լի հա մար ան բա րեն պաստ և ն րա վի ճա կը վատ թա-
րաց նող այլ ի րա վա կան հետ ևանք ներ: Մաս նա վո րա պես այն դեպ-
քե րում, երբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի 
կա նոն նե րը կի րառ վում են այն պի սի ան ձի նկատ մամբ, ով ա ռա ջին 
գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռից հե տո ա նընդ մեջ գտնվում է ա նա-
զա տութ յան մեջ, ա պա վե րը նշված եր կու ե ղա նակ նե րից ա ռա ջի նի 
կի րառ ման դեպ քում դա տա պարտ յա լի` պայ մա նա կան վա ղա ժամ-
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կետ ա զատ վե լու ի րա վուն քը ծա գում է ա վե լի ուշ, քան այն դեպ-
քում, երբ երկ րորդ կա նո նի կի րառ մամբ նրա նկատ մամբ նշա նակ-
ված պատ ժի ժամ կե տի սկիզ բը հաշվ վում է ա ռա ջին դա տավճ ռով 
սահ ման ված ժամ կե տից»:
Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-

յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ Է. Ներ սիս յանն ի րեն 
վե րագր վող հան ցա վոր ա րարք նե րը կա տա րել է նախ քան Եր ևա նի 
քրեա կան դա տա րա նի 2008 թ. հու լի սի 3–ի և հոկ տեմ բե րի 28–ի 
դա տավ ճիռ նե րով դա տա պարտ վե լը:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 2010 թ. մար տի 19–ին Է. Ներ-

սիս յա նի նկատ մամբ կա յաց րել է մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ և ն րա 
նկատ մամբ վերջ նա կան պա տիժ է նշա նա կել ա զա տազր կում 6 
տա րի 5 ա միս 7 օր ժամ կե տով՝ պատ ժի սկիզ բը հաշ վե լով 2009 թ. 
հոկ տեմ բե րի 16–ից:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը Է. Ներ սիս յա նի նկատ մամբ Եր-

ևա նի քրեա կան դա տա րա նի 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 29–ի դա տավճ-
ռով նշա նակ ված պատ ժի կրած մա սը հաշ վար կել է 2008 թ. օ գոս-
տո սի 25–ից մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու օ րը՝ 2010 թ. մար տի 
19–ը, սա կայն պատ ժի սկիզբն այդ նույն օր վա նից հաշ վե լու փո-
խա րեն հաշ վել է սույն գոր ծով Է. Ներ սիս յա նի նկատ մամբ խա-
փան ման մի ջոց ընտ րե լու օր վա նից՝ 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ից: 
Արդ յուն քում 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ից մինչև 2010 թ. մար տի 
19–ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը կրկնա կի է հաշ վակց վել նշա-
նակ ված պատ ժին:
Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին, ար ձա նագ րե լով ա ռա ջին ատ-

յա նի դա տա րա նի կող մից թույլ տրված վե րոգր յալ խախ տու մը, Է. Ներ-
սիս յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի սկիզ բը հաշ վել է 2008 թ. 
օ գոս տո սի 25–ից, այդ պի սով ուղ ղե լով վե րոնշ յալ կրկնա կի հաշ վակց-
ման սխա լը, սա կայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կա նոն-
նե րը կի րա ռե լիս որ պես ա ռա ջին դա տավ ճիռ է դի տար կել Եր ևա նի 
քրեա կան դա տա րա նի 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 29–ի դա տավ ճի ռը:
Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոգր յալ փաս տա-

կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով ե կել է եզ րա կա ցութ յան, որ 
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եր կու դա տա կան ատ յան ներն էլ ան տե սել են այն հան գա ման քը, 
որ Է. Ներ սիս յա նին վե րագր վող հան ցա վոր ա րարք նե րը կա տար վել 
են ոչ միայն նախ քան Եր ևա նի քրեա կան դա տա րա նի 2008 թ. հոկ-
տեմ բե րի 29–ի, այլև նախ քան նույն դա տա րա նի 2008 թ. հու լի սի 
3–ի դա տավ ճի ռը կա յաց նե լը, ո րով պատ ժի կրման սկիզբ է սահ-
ման վել 2007 թ. նո յեմ բե րի 9–ը, և  այդ օր վա նից սկսած՝ Է. Ներ սիս-
յանն ա նընդ մեջ գտնվել է ա նա զա տութ յան մեջ:
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րեց, որ ինչ պես 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, այն պես էլ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
Է. Ներ սիս յա նի նկատ մամբ հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն-
նե րով պա տիժ նշա նա կե լիս թույլ են տվել նյու թա կան ի րա վուն քի 
խախ տում ներ, մաս նա վո րա պես՝
ա) Է. Ներ սիս յա նի նկատ մամբ կա յաց ված ա ռա ջին դա տավ ճիռ 

են դի տել Եր ևա նի քրեա կան դա տա րա նի 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 
29–ի դա տա կան ակ տը՝ ան տե սե լով, որ սույն գոր ծով Է. Ներ սիս-
յա նի նկատ մամբ կա յաց ված ա ռա ջին դա տավ ճիռ է հան դի սա նում 
2008 թ. հու լի սի 3–ի դա տա կան ակ տը:
բ) Է. Ներ սիս յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի կրած մա-

սը վերջ նա կան պատ ժի ժամ կե տին հաշ վակ ցե լու հար ցում ստո րա-
դաս դա տա րան ներն ընտ րել են վեր ջի նիս հա մար ան բա րեն պաստ 
և ն րա վի ճա կը վատ թա րաց նող ե ղա նակ:
Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վը հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 

բազ մա կիութ յան հա ջորդ տե սակն է, ո րը քրեա կան օ րեն քի կող մից 
բնո րոշ վում է որ պես դի տա վո րութ յամբ հան ցանք կա տա րել այն 
ան ձի կող մից, ով դատ վա ծութ յուն ու նի նախ կի նում դի տա վո րութ-
յամբ կա տար ված հան ցան քի հա մար: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 22–
րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի 
հաս կա ցութ յու նը, տա լիս է նաև «վտան գա վոր ռե ցի դիվ» և «ա ռանձ-
նա պես վտան գա վոր ռե ցի դիվ» հաս կա ցութ յուն նե րի բնո րո շու մը:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 67.1–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է հան-

ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կա-
նոն նե րը: Նշ ված հոդ վա ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն՝

«(…) Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե-
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ցի դի վի հա մար նշա նակ ված պա տի ժը չի կա րող պա կաս լի նել սույն 
օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի սանկ ցիա-
յով նա խա տես ված ա ռա վե լա գույն պատ ժի ե րեք քա ռոր դից»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Սա հակ Ռա ֆի կի Թադևս-

յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–ի թիվ ԿԴ3/0006/01/12 ո րոշ-
ման (այ սու հետ՝ Ս. Թադ ևոս յա նի գոր ծով ո րո շում) կա յա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է ե ղել հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի դեպ-
քում պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն նե րը սահ մա նող՝ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 67.1–րդ հոդ վա ծի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով-
ման խնդրով: Տվ յալ գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննար կել  է 
այն հար ցը, թե հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի դեպ քում հան-
ցա փոր ձի հա մար պա տիժ սահ մա նե լիս արդ յոք դա տա րա նը պետք 
է ղե կա վար վի չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար պա-
տիժ նշա նա կե լու կար գը սահ մա նող ի րա վադ րույթ նե րով, թե ռե ցի-
դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն նե րով:
Բանն այն է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 65–րդ հոդ վա ծի 3–րդ 

մա սում ամ րագր ված է, որ հան ցա փոր ձի հա մար ա զա տազրկ ման 
ձևով պատ ժի ժամ կե տը չի կա րող գե րա զան ցել սույն օ րենսգր քի 
Հա տուկ մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով կամ հոդ վա ծի մա-
սով ո րո շա կի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման ձևով նա խա տես ված 
պատ ժի ա ռա վե լա գույն ժամ կե տի ե րեք քա ռոր դը:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 65–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի և 671–րդ 

հոդ վա ծի 2–րդ մա սի, մաս նա վո րա պես՝ ա ռանձ նա պես վտան գա-
վոր ռե ցի դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կար գը սահ մա նող 
ի րա վա նոր մի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նից ակն հայտ է դառ-
նում, որ դրանք գտնվում են հա կա սութ յան մեջ: Այս պես՝ հնա րա-
վոր է ի րա վի ճակ, երբ ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե ցի դի վիս տի 
կող մից կա տար վում է նոր հան ցա գոր ծութ յուն, որն ընդ հատ վում 
է հան ցա փոր ձի փու լում, հետ ևա բար պարզ չէ՝ դա տա րա նը նշված 
ան ձի նկատ մամբ պա տիժ պետք է նշա նա կի մինչև հա մա պա տաս-
խան հոդ վա ծի սանկ ցիա յով նա խա տես ված ա ռա վե լա գույն պատ-
ժի ե րեք քա ռո՞ր դը, թե՞ դրա նից ա վե լի:
Ն ման ի րա վի ճակ առ կա էր նաև Ս. Թադ ևոս յա նի վե րա բեր-
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յալ քրեա կան գոր ծով: Տվ յալ գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու-
նից եր ևում է, որ Ս. Թադ ևոս յա նը նախ կի նում ութ ան գամ դա տա-
պարտ ված է ե ղել, ին չը քրեա կան օ րեն քի ի մաս տով հա մար վել է 
ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե ցի դիվ: Նշ ված հան գա մանքն ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից հաշ վի է առն վել Ս. Թադ ևոս յա-
նի նկատ մամբ պա տիժ նշա նա կե լիս: Դա տա րա նը Ս. Թադ ևոս յա նի 
նկատ մամբ պա տիժ է նշա նա կել՝ ղե կա վար վե լով հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի ռե ցի դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն նե րը սահ-
մա նող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 67.1–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ժի մա սով բե կա նել է կա յաց ված 

դա տավ ճի ռը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նի կող մից ամ բաս տան յալ Ս. Թադ ևոս յա նի նկատ մամբ 2 տա րի 6 
ա միս ժամ կե տով ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը չի 
հա մա պա տաս խա նում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 65–րդ հոդ վա ծի 3–
րդ մա սի պա հանջ նե րին, քա նի որ այդ ի րա վա նոր մից բխում է, որ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 34–268–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով 
Ս. Թադ ևոս յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի ժամ կե տը չի կա-
րող գե րա զան ցել 2 տա րի 3 ա միս ժամ կե տով ա զա տազր կու մը:
Այլ խոս քով՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շել է, որ Ս. Թադ ևոս-

յա նի նկատ մամբ պա տիժ պետք է նշա նա կել՝ չա վարտ ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի հա մար պա տիժ նշա նա կե լու կար գը սահ մա նող 
ի րա վա նոր մե րի պա հանջ նե րից ել նե լով, ընդ ո րում՝ ա ռանձ նա պես 
վտան գա վոր ռե ցի դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կար գը սահ-
մա նող ի րա վադ րույթն այս տեղ կի րա ռե լի չէ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Թադ ևոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

մեջ իր ան հա մա ձայ նութ յու նը հայտ նեց վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե-
րոնշ յալ դիր քո րոշ ման հետ՝ փաս տե լով, որ՝

«[ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 65–րդ հոդ վա ծի 3–րդ, 4.1–րդ մա-
սե րը, 67.1–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սը] սահ մա նում են հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի դեպ քում պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն նե րը: 
Ամ րագ րե լով, թե ռե ցի դի վի տե սա կով պայ մա նա վոր ված ինչ չա փի 
պա տիժ կա րող է նշա նակ վել ան ձի նկատ մամբ՝ վե րո շա րադր յալ 
դրույթ նե րը սահ մա նում են նաև, որ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի-
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դի վի առ կա յութ յու նը բա ցա ռում է չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան 
հա մար պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րի կի րառ մամբ 
պա տիժ նշա նա կե լը: Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի առ կա-
յութ յան դեպ քում պա տի ժը նշա նակ վում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 671–րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով՝ ան կախ նրա նից, թե հան ցա-
գոր ծութ յու նը, ո րի կա տար ման մեջ ան ձը մե ղա վոր է ճա նաչ վել, 
ա վարտ ված է, թե ոչ: Այլ խոս քով՝ չա վարտ ված հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի հա մար պա տիժ նշա նա կե լու կա նոն նե րը չեն կի րառ վում, 
ե թե առ կա է հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ռե ցի դի վի որ ևէ տե սակ»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը տվյալ գոր ծով ըն դու նել է, որ Ս. 

Թադ ևոս յա նի վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լիս վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը թույլ է տվել քրեա կան օ րեն քի ոչ ճիշտ կի րա ռում, այ սինքն` 
կի րա ռել է այն նոր մը, ո րը են թա կա չէր կի րառ ման: Արդ յուն քում 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կան վեց, և  օ րի նա կան 
ուժ տրվեց ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռին:

 § 3.4 Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լը

Ք րեա կան օ րենսդ րութ յան մեջ պայ մա նա կան դա տա պար տութ-
յան ինս տի տու տը նե րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ու նպա տա կա-
հար մա րութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են ար դա րութ յան և 
պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի ի րաց վե-
լիութ յան խնդրով: Լի նում են դեպ քեր, երբ օբ յեկ տիվ հան գա մանք-
նե րի ամ բողջ զանգ վա ծը վկա յում է, որ պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա-
գործ մա նը հնա րա վոր է հաս նել ա ռանց նշա նակ ված պա տի ժը ռեալ 
կի րա ռե լու: Այս դեպ քում օ րեն քը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դա տա-
րա նին նշա նակ ված պա տի ժը չկի րա ռել` պայ մա նով, որ դա տա պարտ-
յա լը սահ ման ված ժամ կե տում կդրսևո րի օ րի նա կե լի վար քա գիծ:
Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը 

և կար գը սահ ման ված են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա-
ծով, ո րի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ ե թե դա տա րա նը, կա լան քի, ա զա-
տազրկ ման կամ կար գա պա հա կան գու մար տա կում պա հե լու ձևով 
պա տիժ նշա նա կե լով, հան գում է հետ ևութ յան, որ դա տա պարտ յա լի 
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ուղղ վե լը հնա րա վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու, ա պա կա րող է ո րո-
շում կա յաց նել այդ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր կա յուն նա խա դե պա յին ի րա վուն-

քի շրջա նակ նե րում բազ միցս անդ րա դար ձել է պա տի ժը պայ մա-
նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինս տի տու տին՝ շեշ տե լով, որ պա տի ժը 
կա րող է պայ մա նա կա նո րեն չկի րառ վել, ե թե առ կա է դա տա րա-
նի հա մոզ վա ծութ յու նը ա ռանց ի րա կան պա տիժ նշա նա կե լու ամ-
բաս տան յա լի ուղղ վե լու հնա րա վո րութ յան մա սին: Դա տա րա նը 
նման հետ ևութ յան հան գում է միայն օբ յեկ տիվ գո յութ յուն ու նե ցող 
տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա, ո րոնք բնու թագ րում են 
ա րար քը, հան ցա վո րի ան ձը և վ կա յում են պա տի ժը պայ մա նա կա-
նո րեն չկի րա ռե լու հիմ քե րի առ կա յութ յան մա սին:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ չնա յած պա տի ժը պայ-

մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հետ կապ ված ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր-
քը ինչ պես հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, այն պես էլ ան ձանց շրջա նա-
կի որ ևէ սահ մա նա փա կում չի նա խա տե սել, սա կայն դա տա րա նը 
պար տա վոր է, ղե կա վար վե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 61–րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք-
նե րով, հաշ վի առ նել նաև հան ցա գոր ծութ յան՝ հան րութ յան հա մար 
վտան գա վո րութ յան աս տի ճանն ու բնույ թը: Դա տա րա նի կող մից 
նշա նակ վող պատ ժի ար դա րա ցիութ յան հիմ նա կան պա հանջն այն 
է, որ պա տի ժը պետք է հա մա պա տաս խա նի հան ցա գոր ծութ յան 
վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նին ու բնույ թին: Պա տի ժը պայ մա-
նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն 
հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման հան գա մանք նե րը, ե ղա նա կը, գոր-
ծիք ներն ու մի ջոց նե րը, մեղ քի ձևը, հան ցա վո րի կող մից այդ հան-
ցա գոր ծութ յան՝ հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րը նա խա տե-
սե լու բնույթն ու աս տի ճա նը:
Ն շա նակ ված պա տի ժը կրե լու նպա տա կա հար մա րութ յան վե րա-

բեր յալ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րո շու մը պետք է հիմն ված 
լի նի կա տա րած հան ցա գոր ծութ յան, դրա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րի, գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի, հան ցա վո րի ան ձի, պա տաս-
խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող հան գա-
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մանք նե րի բազ մա կող մա նի գնա հատ ման վրա՝ նպա տակ ու նե նա լով 
ա պա հո վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում 
նշված պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի կող մից բազ միցս վե րա հաս տատ վել և կի րառ վել է (տե՛ս, 
օ րի նակ, Խ. Ղա զար յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 23–ին կա յաց-
ված թիվ ԵԷԴ/0138/01/09 ո րո շու մը, Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով 2010 
թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված թիվ ԳԴ1/0003/01/10 ո րո շու մը, 
Ա. Ս տե փան յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված 
թիվ ՍԴ/0085/01/10  ո րո շու մը, Գ. Պետ րոս յա նի գոր ծով 2010 թ. 
դեկ տեմ բե րի 23–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0126/01/10 ո րո շու մը, 
Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 2011 թ. հու լի սի 13–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԱՆԴ/0091/01/09 ո րո շու մը, Է. Ա սատր յա նի գոր ծով 2012 թ. 
օ գոս տո սի 24–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0201/01/11 ո րո շու մը, Ս. 
Ա միր խան յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԱԴԴ/0034/01/12  ո րո շու մը, Ա. Մկրտչ յա նի գոր ծով 2012 թ. դեկ-
տեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0093/01/12 ո րո շու մը և  այլն):
Սեր յո ժա Գե րա սի մի Դավթ յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 

5–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0032/01/10 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ս. 
Դավթ յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց-
րել է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու քրեաի րա վա կան 
ինս տի տու տի վե րա բեր յալ իր կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ փաս տե լով, որ՝

«(…) հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րի, պա տաս խա-
նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք նե րի կոնկ-
րետ հա մակ ցութ յու նը կա րող է բա վա րար լի նել հան ցանք կա տա-
րած ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն 
չկի րա ռե լու հա մար` ան կախ պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա-
տի ժը ծան րաց նող որ ևէ հան գա ման քի առ կա յութ յու նից: Այլ կերպ 
ա սած` պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող որ ևէ 
հան գա ման քի առ կա յութ յունն ինք նին չի բա ցա ռում ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը, ե թե դա տա րա նը հան գում 
է հիմ նա վոր եզ րա կա ցութ յան, որ հան ցանք կա տա րած ան ձի ուղ-
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ղու մը հնա րա վոր է ա ռանց նշա նակ ված պա տի ժը կրե լու»:
Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում է, որ ա ռա-

ջին ատ յա նի դա տա րա նը Ս. Դավթ յա նի նկատ մամբ պա տիժ նշա նա-
կե լիս հաշ վի է ա ռել կա տար ված ա րար քի հա սա րա կա կան վտան-
գա վո րութ յու նը, ամ բաս տան յա լի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը և 
գոր ծի մյուս վե րա բե րե լի հան գա մանք նե րը: Որ պես ամ բաս տան յա լի 
պա տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք-
ներ՝ դա տա րա նը հաշ վի է ա ռել վեր ջի նիս տա րի քը (74 տա րե կան), 
նախ կի նում ա րա տա վոր ված չլի նե լը, դրա կան բնու թագր վե լը, կա-
տա րած ա րար քի հա մար զղջա լը, ինչ պես նաև տու ժո ղի հա կաօ րի-
նա կան վար քա գի ծը, ո րով պայ մա նա վոր վել է հան ցա գոր ծութ յու նը, 
և  ո րո շում է կա յաց րել Ս. Դավթ յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պա-
տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու վե րա բեր յալ:
Բե կա նե լով դա տավ ճի ռը` վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ-

րել է, որ դա տա րա նի կող մից հաշ վի առն ված` ամ բաս տան յա լի պա-
տաս խա նատ վութ յու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք նե րը 
բա վա րար չեն հան գե լու այն հետ ևութ յան, որ վեր ջի նիս ուղղ վե լը 
հնա րա վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ ան տես վել է այն հան գա ման քը, որ Ս. Դավթ յա նը 
հան ցան քը կա տա րել է ալ կո հո լի ազ դե ցութ յան տակ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմն վե լով իր իսկ կող մից ար տա-

հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման վրա, ո րո շեց, որ, չնա յած Ս. 
Դավթ յա նի կող մից ի րեն մեղ սագր վող ա րարքն ալ կո հո լի ազ-
դե ցութ յան տակ կա տա րե լու հան գա ման քին, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րի և պա տիժն ու պա-
տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող կոնկ րետ հան գա մանք նե րի 
հա մակ ցութ յու նը (հատ կա պես հան ցանք կա տա րած ան ձի տա րի-
քը, այդ տա րի նե րի ըն թաց քում ա րա տա վոր ված չլի նե լը և  ա ռող-
ջա կան վի ճա կը), ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ տու ժո ղը չի 
ա ռար կում նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու 
դեմ, բա վա րար են հան գե լու հետ ևութ յան, որ Ս. Դավթ յա նի ուղղ-
վե լը հնա րա վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու և հիմք են ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար: 
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տեց, որ Ս. Դավթ յա նի նկատ-
մամբ ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա-
կա նո րեն չկի րա ռե լու մի ջո ցով հնա րա վոր է հաս նել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 48–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պատ ժի նպա տակ-
նե րին: Դա բխում է նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 10–րդ և 61–
րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված` ար դա րութ յան, պա տաս խա նատ-
վութ յան ան հա տա կա նաց ման և պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր 
սկզբունք նե րից: Հետ ևա բար, ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո-
շումն այս ա ռու մով հա մար վեց ի րա վա չափ, իսկ վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի դա տո ղութ յուն նե րը՝ ան հիմն:
Ա րամ Սեր յո ժա յի Սա հակ յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին 

կա յաց ված թիվ ԳԴ1/0003/01/10 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Սա հակ-
յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ հան ցա-
գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ պա տիժ նշա նա կե լու 
և  այդ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ի րա վա չա փութ յան 
հար ցե րին՝ ի րա վա կան դիր քո րո շում ձևա վո րե լով այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ 
գոր ծե րով պատ ժի տե սակ և չափ ընտ րե լիս դա տա րան նե րը պետք 
է հաշ վի առ նեն հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման ե ղա նա կը և հան-
գա մանք նե րը, հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ ամ բաս տան-
յա լի մե ղա վո րութ յան աս տի ճա նը, հան ցան քը կա տա րե լուն նպաս-
տող պայ ման նե րը, ինչ պես նաև հան ցան քի կա տա րու մից հե տո 
հան ցա վո րի դրսևո րած վար քա գի ծը:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ վե րոնշ յալ գոր ծե րով դա-

տա րան նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ տրված ճա նա պար հա յին երթ-
ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թին, ո րի արդ յուն քում տե ղի 
է ու նե ցել հան ցա գոր ծութ յու նը: Նշ ված հան գա ման քի կար ևո րու մը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 10–րդ գլ խով նա խա տես ված՝ ճա նա պար-
հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի ա ռա վել կո պիտ խախ տում նե րը 
(լու սա ցույ ցի կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ-
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վե լը, սահ ման ված ա րա գութ յու նը գե րա զան ցե լը, տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցը ոչ սթափ վի ճա կում վա րե լը, տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ վա-
րե լու ի րա վուն քից զրկված ան ձանց կող մից տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ վա րե լը և  այլն) վտանգ են ա ռա ջաց նում ճա նա պար հա յին երթ ևե-
կութ յան մաս նա կից նե րի հա մար և  ա ռա վել հա վա նա կան դարձ նում 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման 
հնա րա վո րութ յու նը: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նում է, 
որ տրասն պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ տրված ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թը կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի նաև հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան և հան ցա-
գոր ծութ յան` հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նի 
մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ-

վութ յուն է նա խա տե սում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ-
տե լու հա մար, ո րի արդ յուն քում մար դու (մարդ կանց) կյան քին կամ 
ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ յամբ վնաս է հասց վել:
Ինչ պես հետ ևում է վե րոգր յալ հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող-

մի վեր լու ծութ յու նից, ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և տ րանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տող ան ձը 
հաս կա նում է, որ իր գոր ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) արդ յուն-
քում կա րող են հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևանք ներ 
ա ռա ջա նալ, այ սինքն՝ նա գի տակ ցում է, որ իր կող մից թույլ տված 
ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման արդ յուն-
քում հնա րա վոր է, որ տե ղի ու նե նա վթար, և մար դու (մարդ կանց) 
կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը վնաս հասց վի, սա կայն, ցու ցա բե րե-
լով հան ցա վոր անզ գու շութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, թույլ է տա լիս 
նշված խախ տու մը՝ հույս ու նե նա լով խու սա փել հնա րա վոր ծանր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մից:
Օբ յեկ տիվ կող մից նշված ա րար քը դրսևոր վում է ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ մամբ, ո րոն ցից ա ռա վել 
կո պիտ խախ տում ներն ամ րագր ված են Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
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հենց այս հան գա մանքն է կար ևո րել Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման մեջ՝ շեշ տե լով, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր-
յալ ՀՀ օ րենսգր քի 10–րդ գլ խով նա խա տես ված՝ ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի ա ռա վել կո պիտ խախ տում նե րը վտանգ 
են ա ռա ջաց նում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան մաս նա կից նե-
րի հա մար և  ա ռա վել հա վա նա կան դարձ նում հան րութ յան հա մար 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը: 
Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել, որ նման 
գոր ծե րով պատ ժի տե սակ և չափ սահ մա նե լիս, ինչ պես նաև դրա 
կրե լու նպա տա կա հար մա րութ յան հար ցը լու ծե լիս դա տա րան նե րը, 
ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ-
նեն տրանս պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ տրված ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թին, քա նի 
որ այն կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան 
և հան ցա գոր ծութ յան` հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս-
տի ճա նի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար:
Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-

քի 48–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում նշված պատ ժի նպա տակ նե-
րի ի րա գործ ման տե սանկ յու նից կար ևո րել է նաև ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան 
կա տա րու մից հե տո ան ձի դրսևո րած վար քագ ծի գնա հա տու մը:
Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ 

հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ պա տիժ նշա նա կե լիս և պատ ժի կրման նպա տա կա-
հար մա րութ յան հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը պետք է գնա հա տի 
նաև այն հան գա ման քը, թե հան ցա գոր ծութ յան կա տա րու մից ան-
մի ջա պես հե տո ամ բաս տան յալն արդ յոք անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն 
է ցու ցա բե րել տու ժո ղին, թե, թող նե լով դեպ քի վայ րը, դի մել է փա-
խուս տի: Հե տա գա վար քագ ծի գնա հատ ման հա մար դա տա րա նը 
պետք է ու շադ րութ յան ար ժա նաց նի նաև այն, թե քրեա կան գոր ծի 
քննութ յան ըն թաց քում ամ բաս տան յալն արդ յոք ինք նա կամ ներ-
կա յա ցել է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին, դեպ քի վե րա բեր յալ 
տվել ճշմար տա ցի, ինք նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք ներ, արդ յոք 
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ո րո շա կի քայ լեր է ձեռ նար կել տու ժո ղի կամ նրա հա րա զատ նե րի 
հետ հաշտ վե լու ուղ ղութ յամբ կամ ինք նա կամ հա տու ցել է արդ յոք 
հան ցա գոր ծութ յան արդ յուն քում տու ժո ղի բուժ ման կամ հու ղար-
կա վո րութ յան ծախ սե րը:
Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու-

սում նա սի րութ յու նից եր ևում է, որ վեր ջինս, գտնվե լով ալ կո հո լա-
յին հար բա ծութ յան վի ճա կում, իր անձ նա կան օգ տա գործ ման ավ-
տո մե քե նա յով երթ ևե կե լիս, նկա տե լով իր ըն թաց քի ուղ ղութ յամբ 
ճա նա պար հի աջ եզ րով՝ մայ թեզ րից մոտ 1,5 մետր դե պի ձախ 
հե ռա վո րութ յամբ, իր ավ տո մե քե նա յի ըն թաց քին հա մըն թաց քայ-
լող Մ հեր Իս րա յել յա նին, Հա կոբ Դ վո յա նին և Գ ևորգ Օ հան յա նին, 
ցու ցա բե րե լով հան ցա վոր անզ գու շութ յուն և հույս ու նե նա լով անվ-
տանգ անց նել նրանց կող քով, թույլ է տվել ճա նա պար հա յին երթ-
ևե կութ յան կա նոն նե րի 67–րդ կե տի պա հանջ նե րին հա կա սող գոր-
ծո ղութ յուն ներ, անվ տանգ մանև րու մով նրանց շրջան ցե լու կամ 
ավ տո մե քե նա յի ըն թաց քը դան դա ղեց նե լու փո խա րեն շա րու նա կել 
է ըն թաց քը և մո տե նա լով նրանց` վրաեր թի է են թար կել Մ. Իս րա-
յել յա նին` նրան պատ ճա ռե լով մահ:
Ա. Սա հակ յա նը վրաեր թից հե տո դի մել է փա խուս տի՝ որ ևէ օգ-

նութ յուն չցու ցա բե րե լով տու ժո ղին: Դ րա նից հե տո Ա. Սա հակ յա նը, 
թող նե լով ավ տո մե քե նան, հե ռա ցել է և միայն ոս տի կա նութ յան աշ-
խա տա կից նե րի կող մից ավ տո մե քե նան հայտ նա բե րե լուց, հան ցա-
վո րի ան ձը պար զե լուց և հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ ձեռ-
նար կե լուց հե տո է ներ կա յա ցել ոս տի կա նութ յան բա ժին:
Բա ցի այդ, քրեա կան գոր ծի նա խաքն նութ յան ըն թաց քում Ա. 

Սա հակ յա նը բազ միցս հար ցաքնն վել է և յու րա քանչ յուր դեպ քում 
տվել հա կա սա կան, ի րա րա մերժ ցուց մունք ներ՝ մի դեպ քում նշե-
լով, թե իբր չի նկա տել, որ վրաերթ է կա տա րել, մյուս դեպ քում` որ 
ճա նա պար հի նշված հատ վա ծը սառ ցա պատ էր, եր րորդ դեպ քում` 
որ հան դի պա կաց ավ տո մե քե նան հե ռա հար լույ սե րով կու րաց րել 
է ի րեն: Ա. Սա հակ յա նի ցուց մունք նե րում առ կա հա կա սութ յուն նե-
րը պար զե լու նպա տա կով վեր ջինս ա ռե րես հար ցաքնն վել է դեպ-
քին ա կա նա տես այլ վկա նե րի հետ, ո րի արդ յուն քում, ինչ պես նաև 
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քրեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված այլ ա պա ցույց նե րով Ա. Սա հակ յա-
նի տված բո լոր ցուց մունք նե րը հերք վել են:
Վե րոգր յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յութ յան պայ-

ման նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը Ա. Սա հակ յա նի նկատ-
մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չէին կի րա ռել՝ 
սահ մա նե լով փոր ձաշր ջան:
Մինչ դեռ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմն վե լով ար տա հայտ ված 

ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի վրա, ո րո շել է, որ դա տա րան նե րի 
կող մից հաշ վի առն ված՝ հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող և պա-
տիժն ու պա տաս խա նատ վութ յու նը մեղ մաց նող հան գա ման քե րը 
չեն  նվա զեց նում ամ բաս տան յա լի կա տա րած ա րարք նե րի` հան-
րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը և Ա. Սա հակ յա նի 
նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու 
օբ յեկ տիվ հիմք չեն: 
Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ Ա. Սա հակ-

յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա-
ռե լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լիս ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
պատ շաճ չեն գնա հա տել սույն գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը և  ան հիմն կի րա ռել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70–րդ 
հոդ վա ծը, ին չի արդ յուն քում թույլ է տրվել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
5–րդ, 10–րդ և 61–րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված՝ օ րի նա կա նութ-
յան, ար դա րութ յան, պա տաս խա նատ վութ յան ան հա տա կա նաց-
ման և պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք նե րի խախ տում:
Է. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

զար գաց րել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված՝ հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ պա-
տիժ նշա նա կե լու և  այդ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու 
ի րա վա չա փութ յան վե րա բեր յալ Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը.

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թը ճիշտ 
գնա հա տե լու և  որ պես արդ յունք հան ցա վո րի նկատ մամբ քրեաի-
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րա վա կան ներ գոր ծութ յան հա մա չափ մի ջոց կի րա ռե լու հա մար 
դա տա րան նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն այն հան-
գա ման քին, թե տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը ճա նա պար հա-
յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախ տու մը գի տակ ցա բար է արդ-
յոք թույլ տվել: Բա ցի այդ, դա տա րան նե րը պետք է գնա հա տեն, թե 
տվյալ խախտ ման արդ յուն քում, ինչ պես ընդ հա նուր առ մամբ, այն-
պես էլ կոնկ րետ ի րադ րութ յու նում որ քա նով էր հա վա նա կան ճա-
նա պար հա յին երթ ևե կութ յան մաս նա կից նե րի կյան քին կամ ա ռող-
ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը, և  որ քա նով էր 
ակն հայտ տրանս պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի հա մար իր կող մից 
թույլ տված խախտ ման և հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե-
րի ա ռա ջաց ման միջև պատ ճա ռա կան կա պի զար գաց ման հա վա-
նա կա նութ յու նը: Այլ խոս քով` հա մա պա տաս խան գնա հա տա կա նի 
պետք է ար ժա նաց վի կա տար ված հան րո րեն վտան գա վոր ա րար-
քի և դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ հան ցա վո րի դրսևո րած հո-
գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը:
Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ծում է, որ ա ռանց նշված հան-

գա մանք նե րի գնա հատ ման հնա րա վոր չէ ճիշտ պատ կե րա ցում կազ-
մել ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա-
բեր յալ գոր ծե րով հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան և հան ցա գոր ծութ յան` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նի մա սին»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր այս դիր քո րո շու մը պայ մա նա վո-

րել է նրա նով, որ թեև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան հան րո րեն վտան գա վոր հետ-
ևանք նե րի նկատ մամբ հան ցա վո րի կող մից դրսևոր վում է անզ-
գու շութ յուն, այլ խոս քով՝ ա րար քի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր-
վում է անզ գու շութ յամբ, սա կայն ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 
և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը հա-
ճախ խախտ վում են գի տակ ցա բար: Ընդ ո րում՝ վա րոր դը, ել նե լով 
կոնկ րետ ի րադ րութ յու նից, իր վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից և  այլ հան գա մանք նե րից, եր բեմն 
նաև գի տակ ցում է, որ իր կող մից ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 
կա նոն նե րի խախ տում թույլ տա լու դեպ քում մար դու (մարդ կանց) 
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կյան քի կամ ա ռող ջութ յան հա մար վտանգ կա ռա ջաց նի, սա կայն, 
ցու ցա բե րե լով հան ցա վոր անզ գու շութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, թույլ 
է տա լիս նշված խախ տու մը:
Է. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

անզ գու շութ յուն մեղ քի տե սակ նե րը սահ մա նող նյու թաի րա վա կան 
նոր մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 30–րդ հոդ ված) վեր լու ծութ յան հի-
ման վրա ար ձա նագ րեց, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան հետ ևանք նե րի նկատ-
մամբ դրսևոր վող անզ գույշ մեղ քի ձևը կա րող է տար բեր կերպ 
ար տա հայտ վել: Այս պես` հան ցա վոր ինք նավս տա հութ յան դեպ քում 
ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի (գոր ծո ղութ յան կամ ան գոր ծութ-
յան) պո տեն ցիալ վտան գա վո րութ յու նը, նա խա տե սում է վտան գա-
վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը և, չնա յած 
դրան, հիմն վե լով իր հմտութ յուն նե րի, ան ձանց, սար քա վո րում նե րի 
և  այլ նի վրա, թույլ է տա լիս սահ ման ված անվ տան գութ յան կա նոն-
նե րի խախ տում` ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի հույս ու նե նա լով, որ 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րը կկանխ վեն:
Հան ցա վոր ան փու թութ յու նը բնու թագր վում է վտան գա վոր 

հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը չնա խա տե սե լով, 
երբ ան փու թութ յամբ գոր ծող ան ձը, ի րա կան հնա րա վո րութ յուն 
և պար տա վոր վա ծութ յուն ու նե նա լով նա խա տե սել վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը, բա վա րար շրջա-
հա յա ցութ յուն, ու շադ րութ յուն և հո գա տա րութ յուն չի ցու ցա բե րում 
այդ հետ ևանք նե րը կան խե լու հա մար:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նում է, որ հան րո րեն վտան գա-

վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ դրսևոր ված անզ գույշ մեղ քի վե րոգր-
յալ տա րա տե սակ նե րը, ել նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, տար բեր կերպ են բնո րո շում հան ցա-
վո րի անձ նա վո րութ յան և կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա-
վո րութ յան աս տի ճա նը: Այս պես` հան ցա վոր ան փու թութ յան դեպ քում 
ան ձը չի նա խա տե սում իր ա րար քի արդ յուն քում ծանր հետ ևանք նե-
րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը, հետ ևա բար չի գի տակ ցում նաև 
իր կող մից տվյալ ի րադ րութ յու նում թույլ տրված խախտ ման վտան-
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գա վո րութ յու նը: Մինչ դեռ հան ցա վոր ինք նավս տա հութ յան դեպ քում 
ան ձը գի տակ ցում է, որ իր կող մից թույլ տրված խախտ ման արդ-
յուն քում կա րող են վտան գա վոր հետ ևանք ներ ա ռա ջա նալ, այ սինքն` 
նա գի տակ ցում է իր ա րար քի վտան գա վո րութ յու նը և, չնա յած դրան, 
թույլ է տա լիս նշված խախ տու մը, ին չը վկա յում է հան ցա վո րի անձ-
նա վո րութ յան և կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան 
ա ռա վել բարձր աս տի ճա նի մա սին:
Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Է. 

Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ զար գաց րել է Ա. Սա հակ յա նի գոր-
ծով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ շեշ տե լով, որ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով հան ցա վո րի նկատ մամբ 
քրեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան հա մա չափ մի ջոց կի րա ռե լու հա-
մար դա տա րան նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն այն 
հան գա ման քին, թե տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախ տու մը գի տակ ցա բար 
է արդ յոք թույլ տվել, բա ցի այդ, տվյալ խախտ ման արդ յուն քում 
ինչ պես ընդ հա նուր առ մամբ, այն պես էլ կոնկ րետ ի րադ րութ յու նում 
որ քա նով էր հա վա նա կան ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան մաս-
նա կից նե րի կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռե լու հնա-
րա վո րութ յու նը, և  որ քա նով էր ակն հայտ տրանս պոր տա յին մի ջո ցը 
վա րո ղի հա մար իր կող մից թույլ տված խախտ ման և հան րո րեն 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման միջև պատ ճա ռա կան 
կա պի զար գաց ման հա վա նա կա նութ յու նը:
Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի-

րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ Է. Ա սատր յա նը 
« Կա մազ» մակ նի շի ավ տո մե քե նա յով` բարձ ված 20 տոն նա բե ռով, 
լու սա ցույ ցի կար միր լույ սի տակ կանգ նած լի նե լով, հայտ նա բե րե-
լով իր երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յան լու սա ցույ ցով կար գա վոր վող 
հե տիոտ նա յին ան ցու մով փո ղո ցը հա տող հե տիոտ նե րին և չ հա-
մոզ վե լով երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան մեջ, վերսկ սել է երթ-
ևե կութ յու նը՝ հնա րա վո րութ յուն չտա լով հե տիոտ նին դուրս գալ 
վտան գա վոր գո տուց, ին չի տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յունն ու-
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նե ցել է, վրաեր թի է են թար կել Ա. Մե լիք յա նին և  անզ գու շութ յամբ 
նրան պատ ճա ռել մահ:
Ընդ ո րում՝ ամ բաս տան յալ Է. Ա սատր յա նը նա խաքն նութ յան 

ըն թաց քում ցուց մունք է տվել, որ նկա տել է իր առջ ևով հե տիոտ-
նա յին ան ցու մով փո ղո ցը հա տող տղա մար դուն և կ նո ջը, ար գե լա-
կել և ս պա սել է, մինչև տղա մարդն ան ցել է մե քե նա յի դի մա ցից, և 
կար ծե լով, թե կի նը նույն պես դուրս է ե կել վտան գա վոր գո տուց՝ 
վերսկ սել է երթ ևե կութ յու նը: Կանգ գծից 7–8 մետր տա րա ծութ յուն 
անց նե լուց հե տո միայն նկա տել է, որ վրաեր թի է են թար կել կնո ջը:
Մեջ բեր ված հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով շա րադր ված ի րա-

վա կան վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար-
զել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը Է. Ա սատր յա նի նկատ մամբ 
նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո-
շում կա յաց նե լիս ու շադ րութ յուն չեն դարձ րել թույլ տրված ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թին և  այն 
պատ շաճ գնա հա տա կա նի չեն ար ժա նաց րել, ինչ պես նաև որ ևէ 
մի ջոց չեն ձեռ նար կել՝ պար զե լու թույլ տրված խախտ ման և դ րա 
հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ Է. Ա սատր յա նի 
դրսևո րած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը:
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ԲԱԺԻՆ 4 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԵՎ ՊԱՏԺԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ

Ք րեա կան ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ պատ վի րանն է, որ յու րա-
քանչ յուր հան ցանք կա տա րած անձ ան խու սա փե լիո րեն պետք է 
են թարկ վի պա տաս խա նատ վութ յան, ին չը հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րի կան խար գել ման կար ևո րա գույն մի ջոց նե րից է, թերևս ա ռա վել 
արդ յու նա վետ, քան պատ ժի խստութ յու նը: Պա տաս խա նատ վութ-
յան ան խու սա փե լիութ յան սկզբունքն իր ամ րագ րումն է ստա ցել 
նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 7–րդ հոդ վա ծում, ո րի 1–ին մա սի 
հա մա ձայն՝ հան ցանք կա տա րած յու րա քանչ յուր անձ են թա կա է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված պատ ժի կամ քրեաի րա վա-
կան այլ ներ գոր ծութ յան:
Այ դու հան դերձ, քրեա կան օ րենսդ րութ յու նը նա խա տե սում 

է նաև ոչ ար դա րաց ման (ոչ ռեա բի լի տա ցիոն) հիմ քով քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից և պատ ժից ա զա տե լու մի շարք հնա-
րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք, ըստ էութ յան, շե ղում են պա տաս խա-
նատ վութ յան ան խու սա փե լիութ յան սկզբուն քից, սա կայն չեն խո-
չըն դո տում հան ցա վոր ոտնձ գութ յու նից ան ձի ի րա վունք նե րի և  
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յա նը և թույլ են տա լիս հաս նել 
քրեա կան օ րենսդ րութ յան նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը՝ ա ռանց 
պատ ժի ռեալ կի րառ ման:
Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից և պատ ժից ա զա տե լու 

հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը կա նո նա կար գող՝ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-
ձել է հետև յալ հիմ նախն դիր նե րին.

• քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը տու ժո ղի հետ 

հաշտ վե լու դեպ քում,
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• քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տելն ի րադ րութ-

յան փո փոխ ման դեպ քում,

• քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը վա ղե մութ-

յան ժամ կետն անց նե լու հետ ևան քով,

• պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լը: 

 § 4.1. Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը 

տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու դեպ քում

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի Ընդ հա նուր մա սում, ի թիվս այ լոց, 
նա խա տես ված է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ան ձին 
ա զա տե լու հնա րա վո րութ յուն տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու դեպ քում 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 73–րդ հոդ ված): Ն յու թա կան ի րա վուն քի 
հենց այս դրույ թի մեկ նա բա նութ յանն է նվիր ված ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի կող մից Ա շոտ Սի մո նի Բա բա յա նի գոր ծով 2011 թ. հու լի-
սի 13–ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0157/01/10 ո րո շու մը (այ սու հետ՝ 
Ա. Բա բա յա նի գոր ծով ո րո շում), ո րով հաշ տութ յան հիմ քով ան ձին 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու հար ցի կա պակ-
ցութ յամբ ա պա հով վել է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յուն:
Ա. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր 

ակ տիվ մեկ նա բա նա կան հնարք նե րի մի ջո ցով լու ծել է հաշ տութ-
յան հիմ քով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու հնա-
րա վո րութ յու նը նա խա տե սող նյու թա կան և դա տա վա րա կան նոր-
մե րում առ կա անհս տա կութ յու նը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 73–րդ 
հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ ոչ մեծ ծան րութ յան հան ցանք կա տա-
րած ան ձը կա րող է ա զատ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու-
նից, ե թե նա հաշտ վել է տու ժո ղի հետ և հա տու ցել կամ այլ կերպ 
հար թել է նրան պատ ճառ ված վնա սը:
Մինչ դեռ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ-

վա ծի 1–ին մա սի  5–րդ կե տում ամ րագր ված է, որ քրեա կան գործ չի 
կա րող հա րուց վել, և ք րեա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա կա նաց-
վել, իսկ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, 
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ե թե (…) տու ժո ղը հաշտ վել է կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի հետ:
Մեջ բեր ված դրույթ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նից ակն-

հայտ է, որ տու ժո ղի և հան ցանք կա տա րած ան ձի հաշ տութ յան վե-
րա բեր յալ դրան ցում առ կա ձևա կեր պում նե րը տար բեր են: Ե թե ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 
5–րդ կե տի ի մաս տով հաշ տութ յան փաս տի հաս տատ ման հա մար բա-
վա րար է ար ձա նագ րել, որ հաշտ վել է տու ժո ղը, ա պա ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 73–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով՝ հան ցանք կա տա րած ան ձը:
Քն նարկ ման ա ռար կա ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը շա-

րադր ված ի րա վա կար գա վո րում նե րը գնա հա տել է որ պես ոչ հստակ 
և միա կող մա նի՝ մատ նան շե լով և հա ջոր դա բար վեր լու ծե լով այն 
ե րեք նա խա պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում միայն վա-
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը հնա րա վո րութ յուն կստա նա ի րաց-
նել իր հա յե ցո ղա կան լիա զո րութ յու նը և հաշ տութ յան հիմ քով ան-
ձին ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից: ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն Ա. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) հաշ տութ յան հիմ քով ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յու նից ա զա տե լը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա յե ցո-
ղա կան լիա զո րութ յունն է, ո րի ի րա ցու մը են թադ րում է ո րո շա կի 
նա խա պայ ման նե րի առ կա յութ յուն: Դ րանք են՝ 

1) ան ձի կող մից ոչ մեծ ծան րութ յան հան ցանք կա տա րած լի նե լը,
2) տու ժո ղի և հան ցանք կա տա րած ան ձի հաշ տութ յու նը,
3) պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցած կամ այլ կերպ հար թած լի նե լը:
Միև նույն ժա մա նակ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա-

րող է հրա ժար վել իր լիա զո րութ յունն ի րաց նե լուց, ե թե բա ցա կա-
յում է նշված ե րեք նա խա պայ ման նե րից (ի րա վա չա փութ յան պայ-
ման նե րից) մե կը կամ մի քա նի սը (…)»:
Մեջ բեր ված նա խա պայ ման նե րից ա ռա ջի նը (ոչ մեծ ծան րութ-

յան հան ցանք կա տա րած լի նե լը), կար ծում ենք, լրա ցու ցիչ պար-
զա բա նում նե րի կա րիք չու նի: Ոչ մեծ ծան րութ յան հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի հաս կա ցութ յու նը սպա ռիչ կեր պով պար զա բան ված է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում:
Ա ռա վել ու շագ րավ են երկ րորդ նա խա պայ մա նի վե րա բեր-
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յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած մեկ նա բա նութ յուն նե րը, 
ո րոնց մի ջո ցով հստա կո րեն սահ ման վել է քրեա կան հե տապն դու-
մը դա դա րեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ հաշ տութ յան կա մա վոր և 
փո խա դարձ լի նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը շեշ տում է, որ՝

«(…) Հան ցանք կա տա րած ան ձի հա մար հաշ տութ յու նը հան-
ցան քի կա տար ման մեջ ի րեն մե ղա վոր ճա նա չելն է, այդ ա րար-
քի հա մար զղջա լը, ափ սո սանք հայտ նե լը, իսկ տու ժո ղի հա մար՝ 
հան ցանք կա տա րած ան ձին նե րե լը: Բա ցի այդ, հաշ տութ յու նը են-
թադ րում է տու ժո ղի և  են թադր յալ հան ցա գոր ծի կա մա վոր և փո-
խա դարձ հա մա ձայ նութ յուն միմ յանց հետ հաշտ վե լու վե րա բեր յալ: 
Այ սինքն` հաշ տութ յու նը պետք է լի նի ինչ պես գոր ծո ղութ յուն, այն-
պես էլ փո խա դարձ գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք:
Հաշ տութ յան կա մա վոր բնույ թը են թադ րում է հաշտ վե լու վե-

րա բեր յալ կող մե րի ինք նու րույն և  ա զատ կա մա հայտ նութ յուն:
Հաշ տութ յան փո խա դարձ բնույ թը նշա նա կում է, որ կող մե րից 

եր կուսն էլ պետք է հայ տա րա րեն հաշ տութ յան մա սին:
Հաշ տութ յան կա մա վոր և փո խա դարձ բնույ թի բա ցա կա յութ յան 

դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը չի կա րող ո րո շում կա-
յաց նել հաշ տութ յան հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ: Այ սինքն՝ 
հաշ տութ յու նը եր կու կող մե րի փո խա դարձ կա մա հայտ նութ յունն 
է, այն եր բեք չի կա րող կրել միա կող մա նի բնույթ, և  ե թե տու ժո ղը 
ցան կութ յուն է հայտ նում հաշտ վե լու, իսկ հան ցանք կա տա րած ան-
ձը դրան ա ռար կում է, կամ հա կա ռա կը, ա պա հաշ տութ յան հիմ քով 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու ի րա վա կան հիմ քը բա ցա կա յում է: Նույն կերպ հաշ-
տութ յու նը կա մա վոր և փո խա դարձ չի կա րող հա մար վել, հետ ևա-
բար այդ հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը չի կա րող դա դա րեց վել, 
ե թե հաշ տութ յու նը հետ ևանք է տու ժո ղի նկատ մամբ հան ցանք կա-
տա րած ան ձի գոր ծադ րած ոչ ի րա վա չափ ներ գոր ծութ յան (…)»:
Սույն գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դիր քո րո շու-

մը հիմն ված էր այն հան գա ման քի վրա, որ հաշ տութ յան հիմ քով 
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քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու հար ցը լու ծե լիս 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր չէ հաշ վի առ նել 
հան ցա վո րի դիր քո րո շու մը կամ ա ռար կութ յուն նե րը: Այս հիմ նա վոր-
մամբ դա տա րա նը հաշ տութ յան հիմ քով Ա. Բա բա յա նի նկատ մամբ 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շում էր կա յաց րել այն պայ ման նե րում, 
երբ ինչ պես ամ բաս տան յա լը, այն պես էլ նրա պաշտ պա նը ոչ միայն 
չէին հայ տա րա րել տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու մա սին, այլև ընդ հան-
րա պես չէին ըն դու նում մե ղադ րան քը:
Հաշ տութ յան հաս կա ցութ յու նը սահ մա նող նյու թա դա տա վա-

րա կան դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան արդ յուն քում 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նում է, որ հաշ տութ յու նը եր կու 
կող մե րի փո խա դարձ կա մա հայտ նութ յունն է և  եր բեք չի կա րող 
կրել միա կող մա նի բնույթ. ե թե տու ժո ղը հաշտ վե լու ցան կութ յուն 
է հայտ նում, իսկ հան ցանք կա տա րած ան ձը ա ռար կում է, կամ հա-
կա ռա կը, ա պա հաշ տութ յան հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու ի րա վա կան 
հիմ քը բա ցա կա յում է: Հետ ևա բար, քրեա կան վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մար մի նը կող մե րի հաշ տութ յունն ար ձա նագ րե լու և ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 73–րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լու հա մար պետք է 
փաս տի, որ ինչ պես տու ժո ղը, այն պես էլ հան ցա գոր ծութ յան հա-
մար մե ղադր վողն ի րենց ինք նու րույն և  ա զատ կա մա հայտ նութ յան 
արդ յուն քում հայ տա րա րել են հաշ տութ յան մա սին:
Կար ծում ենք, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րոգր յալ ի րա վա-

կան դիր քո րո շումն ամ բող ջա պես ար դա րաց ված է և հաշ տութ յան 
հիմ քով քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու դեպ քում լիար ժե-
քո րեն կա պա հո վի ինչ պես տու ժո ղի, այն պես էլ հան ցա վո րի ի րա-
վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը, ա ռա վել ևս, 
որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, այս հիմ քով քրեա կան հե տապնդ ման դա-
դա րե ցու մը ոչ ար դա րաց նող (ոչ ռեա բի լի տա ցիոն) բնույթ է կրում:
Անդ րա դառ նա լով ի րա վա չա փութ յան եր րորդ պայ մա նին՝ ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն Ա. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ պար զա բա նել է 
«պատ ճառ ված վնաս» հաս կա ցութ յան էութ յու նը՝ փաս տե լով, որ՝
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«(…) հաշ տութ յան հիմ քով ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յու նից ա զա տե լու ի րա վա չա փութ յան այս պայ մա նի ի մաս-
տով պատ ճառ ված վնա սը հան ցա գոր ծութ յամբ ան մի ջա կա նո րեն 
պատ ճառ ված ֆի զի կա կան, գույ քա յին և բա րո յա կան վնասն է:
Հետ ևա բար, հան ցանք կա տա րած ան ձը չի կա րող ա զատ վել 

քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից, ե թե նա չի հա տու ցել կամ 
այլ կերպ չի հար թել տու ժո ղին հան ցա գոր ծութ յամբ ան մի ջա կա նո-
րեն պատ ճառ ված ֆի զի կա կան, գույ քա յին և բա րո յա կան վնա սը:
Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նում է, որ ե թե 

տու ժողն ի րեն պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջ չի ներ-
կա յաց նում, կամ տու ժողն ու հան ցանք կա տա րած ան ձը հա մա-
ձայ նութ յան են գա լիս վնասն ա պա գա յում հա տու ցե լու մա սին, կամ 
տու ժո ղը զի ջում է պարտ քը կամ պար զա պես չի ցան կա նում ստա-
նալ ի րեն պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու ցում, ա պա այդ հան գա-
ման քը չի կա րող խո չըն դո տել հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից հաշ տութ յան հիմ քով ա զա տե լուն»:
Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ծում է, որ հաշ տութ-

յան հիմ քով Ա. Բա բա յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շումն 
ի րա վա չափ չէր, քա նի որ ի րա կա նում ամ բաս տան յա լի և տու ժո ղի 
միջև կա մա վոր և փո խա դարձ հաշ տութ յուն չի ե ղել: Արդ յուն քում 
նշված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա տա րան՝ նոր 
քննութ յան ու ղար կե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը ճա-
նաչ վել է հիմ նա վոր ված և թողն վել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 § 4.2. Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տելն 

ի րադ րութ յան փո փոխ ման դեպ քում

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 74–րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է 
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու հնա րա-
վո րութ յունն ի րադ րութ յան փո փոխ ման դեպ քում: Նշ ված ի րա վա-
նոր մի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ան գամ ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րութ յան 
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հան ցանք կա տա րած ան ձը կա րող է ա զատ վել քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յու նից, ե թե պարզ վի, որ ի րադ րութ յան փո փոխ ման 
հետ ևան քով այդ ան ձը կամ նրա կա տա րած ա րար քը դա դա րել է 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր լի նե լուց:
Ինչ պես հետ ևում է վե րը շա րադր ված նյու թա կան ի րա վուն քի 

նոր մի վեր լու ծութ յու նից՝ ի րադ րութ յան փո փոխ ման դեպ քում ան-
ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տել թույ լատր վում 
է, ե թե մեղ սագր վող հան ցան քը ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րութ յան է և 
կա տար վել է ա ռա ջին ան գամ: Ընդ ո րում՝ օ րեն քում ամ րագր ված է 
ի րադ րութ յան փո փոխ ման դեպ քում ան ձին քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նից ա զա տե լու եր կու ինք նու րույն հիմք, այն է՝

  ի րադ րութ յան փո փոխ ման հետ ևան քով ան ձը դա դա րել է 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր լի նե լուց.

  ի րադ րութ յան փո փոխ ման հետ ևան քով ա րար քը դա դա րել 
է հան րութ յան հա մար վտան գա վոր լի նե լուց:
Յու րի Ա րա մա յի սի Ղա լաչ յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 

20–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0009/11/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Յ. Ղա-
լաչ յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զա բա նել 
է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 74–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով՝ ի րադ-
րութ յու նը քրեա կան օ րեն քով պաշտ պան վող հա սա րա կա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի այն վի ճակն է, ո րոնց ան ձը ներգ րավ ված է ե ղել 
հան ցան քի կա տար ման պա հին, հետ ևա բար ի րադ րութ յան փո փո-
խութ յու նը՝ որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա-
տե լու հիմք, հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի այդ վի ճա կի 
ո րա կա կան, կա յուն փո փո խութ յունն է, ո րը տե ղի է ու նե ցել որ ևէ 
ի րա դար ձութ յան հետ ևան քով:
Շա րադր ված վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նը Յ. Ղա լաչ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ մատ նան շել է ի րադ րութ յան 
փո փոխ ման հետ ևան քով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից 
ա զա տե լու բո վան դա կա յին ե րաշ խիք նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) Ի րադ րութ յան փո փոխ ման հետ ևան քով ան ձի՝ հան րութ յան 
հա մար վտան գա վո րութ յան կո րուս տը են թադ րում է այն պի սի փո փո-
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խութ յուն նե րի առ կա յութ յուն, ո րոնց արդ յուն քում հան ցանք կա տա-
րած ան ձը դա դա րում է հան րութ յան հա մար վտան գա վոր լի նե լուց: 
Դա տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, երբ հան ցա գոր ծութ յու նից հե տո 
ան ձի կյան քի և գոր ծու նեութ յան պայ ման նե րում կա տար ված փո փո-
խութ յուն նե րը զրկում են նրան հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րին այն պի սի վնաս պատ ճա ռե լու հնա րա վո րութ յու նից, ինչ պի սին նա 
պատ ճա ռել է՝ նախ քան այդ փո փո խութ յուն նե րը, այ սինքն՝ կա տար-
ված փո փո խութ յուն նե րը պետք է էա կա նո րեն նվա զեց նեն նոր հան-
ցանք կա տա րե լու` ան ձի օբ յեկ տիվ հնա րա վո րութ յու նը:
Ի րադ րութ յան փո փոխ ման հետ ևան քով հան ցա վոր ա րար քի 

հան րա յին վտան գա վո րութ յան կո րուս տը են թադ րում է հա սա րա-
կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում այն պի սի էա կան փո փո խութ-
յուն նե րի առ կա յութ յուն, ո րոնց արդ յուն քում հան ցա վո րի ա րար քը 
դա դա րում է հան րութ յան հա մար վտանգ ներ կա յաց նե լուց՝ ան-
կախ այն բա նից, որ տվյալ պա հին գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քով 
այդ ա րար քը դեռևս հա մար վում է հան ցա վոր (…)»:
Վե րոգր յալ վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը Յ. Ղա լաչ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ մատ նան շել է հինգ կե տից 
բաղ կա ցած ի րա վա կան հար ցե րի այն շրջա նա կը, ո րոնք վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից պետք է քննութ յան առն վեն և պար-
զա բան վեն ի րադ րութ յան փո փոխ ման հիմ քով ան ձին քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու հար ցը լու ծե լիս: Դ րանք են՝

«1. հան ցան քի կա տար ման պա հին առ կա ի րադ րութ յու նը,
2. նոր (փո փոխ ված) ի րադ րութ յու նը,
3. ի րա դար ձութ յու նը, ո րի հետ ևան քով տե ղի է ու նե ցել ի րադ-

րութ յան փո փո խութ յու նը,
4. հան ցանք կա տա րած ան ձի կամ նրա կա տա րած ա րար քի 

հան րա յին վտան գա վո րութ յան կորս տի կոնկ րետ դրսևո րու մը,
5. պատ ճա ռա կան կա պը նոր (փո փոխ ված) ի րադ րութ յան և 

հան ցանք կա տա րած ան ձի կամ ա րար քի հան րա յին վտան գա վո-
րութ յան կորս տի միջև»:
Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-

յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ նա խաքն նութ յան 
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մար մինն ի րադ րութ յան փո փոխ ման հիմ քով Յ. Ղա լաչ յա նին քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու մա սին իր ո րո շու մը 
պատ ճա ռա բա նել էր այն հան գա ման քով, որ նա ա ռա ջին ան գամ 
կա տա րել է մի ջին ծան րութ յան հան ցա գոր ծութ յուն, բնու թագր վում 
է դրա կան, ինչ պես նաև նպա տա կա հար մար չէ քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան են թար կել միա ժա մա նակ և՛ հո րը, և՛ որ դուն:
Նշ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով մեջ բեր-

ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը ո րո շել է, որ սույն գոր ծով հան ցանք կա տա րած ան ձի կամ 
նրա կա տա րած ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան կորս տի 
կոնկ րետ դրսևո րու մը հիմ նա վոր ված չէ, քան զի այն պատ ճա ռա բա-
նութ յու նը, թե «նպա տա կա հար մար չէ միա ժա մա նակ և՛ հո րը, և՛ որ-
դուն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լը», ան ձի կամ 
նրա կա տա րած ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան կորս տի 
կոնկ րետ դրսևո րում չէ: Արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել 
է, որ Յ. Ղա լաչ յա նին ի րադ րութ յան փո փոխ ման հիմ քով քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու մա սին նա խաքն նութ յան 
մարմ նի ո րո շումն օ րի նա կան և հիմ նա վոր ված չէ:

 § 4.3. Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը 

վա ղե մութ յան ժամ կետն անց նե լու հետ ևան քով

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 75–րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է վա-
ղե մութ յան ժամ կետն անց նե լու հետ ևան քով քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յու նից ա զա տե լու պայ ման նե րը: Ք րեա կան օ րեն քով 
սահ ման ված վա ղե մութ յան ժամ կետ ներն անց նե լու դեպ քում կա-
տար ված հան ցան քը և  այն կա տա րած ան ձը կորց նում են ի րենց 
հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը, հետ ևա բար անն պա տա կա հար-
մար է դառ նում նաև հան ցա վո րին քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան են թար կե լը:
Ի տար բե րութ յուն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա-

տե լու ար դեն իսկ քննարկ ված հիմ քե րի՝ վա ղե մութ յան ժամ կետն 
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անց նե լը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը բա ցա ռող հան գա-
մանք է: Վա ղե մութ յան ժամ կետն ան ցած լի նե լու դեպ քում ան ձին 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմ նի պար տա կա նութ յունն է, այլ ոչ թե հա յե ցո ղա-
կան լիա զո րութ յու նը: Բա ցա ռութ յուն է կազ մում միայն ցմահ ա զա-
տազրկ մամբ պատժ վող ա րարք կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ 
վա ղե մութ յան ժամ կե տի կի րառ ման հար ցը, ո րը լու ծում է դա տա-
րա նը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 75–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մաս):
Հարկ է նշել, որ վա ղե մութ յան ժամ կե տի կի րառ մամբ քրեա կան 

պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տելն ար գել վում է, ե թե դրա դեմ 
ա ռար կում է են թադ րա բար հան ցանք կա տա րած ան ձը:
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ 

հոդ վա ծի 1–ին մա սի 6–րդ կե տում ամ րագր ված է, որ քրեա կան 
գործ չի կա րող հա րուց վել, և ք րեա կան հե տապն դում չի կա րող 
ի րա կա նաց վել, իսկ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը են թա-
կա է կարճ ման, ե թե ան ցել են վա ղե մութ յան ժամ կետ նե րը:
Նույն հոդ վա ծի 6–րդ մա սը սահ մա նում է, որ «[վա ղե մութ յան 

ժամ կետն անց նե լու հիմ քով] գոր ծի վա րույ թի կար ճում և ք րեա կան 
հե տապնդ ման դա դա րե ցում չի թույ լատր վում, ե թե դրա դեմ ա ռար-
կում է մե ղադր յա լը: Այս դեպ քում գոր ծի վա րույ թը շա րու նակ վում է 
սո վո րա կան կար գով»:
Ա նա հիտ Հայ կի Սա ղա թել յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 

20–ին կա յաց ված թիվ ԳԴ5/0022/01/10 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Ա. 
Սա ղա թել յա նի գոր ծով ո րո շում), ի թիվս այլ հար ցե րի, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը հա մադր ված վեր լու ծութ յան է են թար կել վա ղե մութ յան 
ժամ կետն անց նե լու հետ ևան քով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
յու նից ա զա տե լու հնա րա վո րութ յու նը նա խա տե սող, ինչ պես նաև 
դրա ի րա կա նաց ման դա տա վա րա կան կար գը սահ մա նող ի րա վադ-
րույթ նե րը՝ փաս տար կե լով, որ այս հիմ քով քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նից ա զա տե լու պար տա դիր նա խա պայ մա նը՝ են թադ-
րա բար հան ցանք կա տա րած ան ձի հա մա ձայ նութ յու նը, անհ րա ժեշտ 
է միայն այն դեպ քում, երբ քրեա կան գործն ար դեն իսկ հա րուց վել է, 
և  ան ձը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադր յալ, այ սինքն` նրա նկատ մամբ 
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սկսվել է քրեա կան հե տապն դում: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն Ա. Սա ղա թել յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ար տա հայ տեց այն մա սին, որ՝

«(…) Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ քրեա կան գոր ծը դեռ հա րուց-
ված չէ, կամ քրեա կան գոր ծը հա րուց վել է, սա կայն որ ևէ ան ձի մե-
ղադ րանք չի ա ռա ջադր վել, և  ան ցել են վա ղե մութ յան ժամ կետ նե րը, 
են թադր յալ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի հա մա ձայ նութ յունն 
անհ րա ժեշտ չէ, և մինչ դա տա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի-
նը պար տա վոր է իր նա խա ձեռ նութ յամբ հրա ժար վել քրեա կան գործ 
հա րու ցե լուց կամ ո րո շում կա յաց նել հա րուց ված քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին: Այլ կերպ ա սած` քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան են թար կե լու ժամ կետ ներն ան ցած լի նելն ինք նին բա-
ցա ռում է քրեա կան գոր ծի վա րույ թը և ք րեա կան հե տապն դու մը` 
ան կախ են թադր յալ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի հա մա ձայ-
նութ յու նից կամ ա ռար կութ յու նից. հա մա ձայ նութ յան հարցն ա ռաջ 
է գա լիս միայն կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում 
սկսե լուց` նրան մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լուց հե տո»:
Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-

յամբ և վեր լու ծութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ինչ-
պես քրեա կան գոր ծը հա րու ցե լու, այն պես էլ Ա. Սա ղա թել յա նին մե-
ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու պա հին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու վա ղե մութ յան ժամ կետ ներն ան ցած են ե ղել, հետ ևա բար 
մինչ դա տա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի` քրեա կան գործ հա-
րու ցե լու, իսկ այ նու հետև նաև քրեա կան հե տապն դում սկսե լու մա-
սին ո րո շում նե րը ե ղել են ոչ ի րա վա չափ և կա յաց վել են ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 6–րդ կե տի 
պա հանջ նե րի խախտ մամբ: Ա. Սա ղա թել յա նի գոր ծով ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը բե կան վե ցին, և 
գործն ու ղարկ վեց ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան՝ նոր քննութ յան:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ քրեա դա տա վա րա կան օ րենս գիր քը չի բո-

վան դա կում ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա-
սին որ ևէ ի րա վա նորմ, ո րը կա նո նա կար գեր այն ի րա վի ճա կը, երբ 
ի րա վա սու մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) քրեա կան հե տապն-
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դու մը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա յութ յան, մաս նա վո րա-
պես՝ քրեա կան հե տապնդ ման են թար կե լու վա ղե մութ յան ժամ կետ-
ներն ան ցած լի նե լու պայ ման նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա րու ցել է 
քրեա կան գործ և մե ղադ րանք ներ կա յաց րել որ ևէ ան ձի: Այս դեպ-
քում ան վի ճե լի է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
35–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 6–րդ կե տի հի ման վրա քրեա կան հե-
տապնդ ման դա դա րե ցու մը չի ծա ռա յի իր նպա տա կին, քա նի որ 
այն ար դա րաց նող (ռեա բի լի տա ցիոն) հիմք չէ, հետ ևա բար չի վե րա-
կանգ նի ան ձի ի րա վունք ներն այն տես քով, ո րը գո յութ յուն ու ներ 
նախ քան նրա նկատ մամբ ա պօ րի նա բար քրեա կան հե տապն դում 
սկսե լը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն Ա. Սա ղա թել յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման մեջ նույն պես չի անդ րա դար ձել այս հար ցին:
Կար ծում ենք, որ առ կա ի րա վա կար գա վո րում նե րի պայ ման նե-

րում ամ բող ջա պես ար դա րաց ված է սույն գոր ծի նոր քննութ յան 
արդ յուն քում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա-
տա կան ակ տը, ո րով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել և Ա. Սա-
ղա թել յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է՝ 
ար դա րաց ման հիմ քով: 

 § 4.4. Պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 

ա զա տե լը

Դա տա րա նի կող մից հան ցա վո րի նկատ մամբ նշա նակ ված 
քրեա կան պատ ժի կա տա րու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա-
հո վել քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված պատ ժի նպա տակ նե րի 
կեն սա գոր ծու մը, այդ թվում՝ դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սում է ա զա տազրկ ման կամ կար-
գա պա հա կան գու մար տա կում պա հե լու ձևով պա տիժ կրող ան-
ձանց պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու հնա րա-
վո րութ յուն այն դեպ քե րի հա մար, երբ դա տա պարտ յա լի ուղ ղումն 
ի րա կա նաց վել է մինչև պատ ժի ժամ կե տի ա վար տը: Վա ղա ժամ-
կետ ա զատ ման հիմ քե րը, պայ ման նե րը և կարգն ամ րագր ված են 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 76–րդ հոդ վա ծում:
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Ինչ պես ար դեն նշվեց, պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա-
ղա ժամ կետ ա զա տե լու հա մար հիմք է հան դի սա նում դա տա րա նի 
հա մոզ մունքն առ այն, որ դա տա պարտ յալն ուղղ վե լու հա մար նշա-
նակ ված պատ ժի մնա ցած մա սը կրե լու կա րիք չու նի: Ուս տի բնա-
կան է, որ նման հետ ևութ յան դա տա րա նը կա րող է հան գել միայն 
պատ ժի ա ռա վել կամ պա կաս տևա կան ժա մա նա կա հատ ված դա-
տա պարտ յա լի կող մից կրե լուց հե տո: Այլ խոս քով՝ պատ ժից պայ-
մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու պայ ման է հան դի սա նում 
նշա նակ ված պատ ժի ո րո շա կի մա սը դա տա պարտ յա լի կող մից 
փաս տա ցի կրած լի նե լու հան գա ման քը: Ընդ ո րում՝ օ րենս դի րը, 
կա տա րած հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յան աս տի ճա նից ել նե լով, 
նա խա տե սում է տար բե րակ ված ժամ կետ ներ, ո րոնք կրե լուց հե տո 
հնա րա վոր է պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տում:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 76–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 2–րդ կե տը 

սահ մա նում է, որ պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տում կա րող է 
կի րառ վել միայն, ե թե դա տա պարտ յա լը փաս տա ցի կրել է ծանր հան-
ցա գոր ծութ յան հա մար նշա նակ ված պատ ժի ոչ պա կաս, քան կե սը:
ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 114–րդ հոդ վա ծի 1–ին 

մա սի հա մա ձայն՝ պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ա զա տում կա րող է կի րառ վել կամ պատ ժի չկրած մասն ա վե լի 
մեղմ պատ ժա տե սա կով կա րող է փո խա րին վել, ե թե դա տա պարտ-
յա լը փաս տա ցի կրել է պատ ժի՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով դրա հա-
մար սահ ման ված նվա զա գույն ժամ կե տը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Սամ վել Վ լա դի մի րի Սուլ յա-

նի գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ի թիվ ԵԷԴ/0026/12/12 ո րոշ ման 
(այ սու հետ՝ Ս. Սուլ յա նի գոր ծով ո րո շում) կա յա ցու մը պայ մա նա վոր-
ված է ե ղել օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման, ինչ պես 
նաև ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծա ռույ թի ի րաց ման խնդրով: ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 76–րդ 
հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 2–րդ կե տով սահ ման ված՝ պա տի ժը կրե լուց 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու պայ մա նի մեկ նա բան ման 
կա պակ ցութ յամբ առ կա է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա-
հով ման խնդիր:
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Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-
յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի դա տավճ ռով Ս. Սուլ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 179–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով և 
դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման 2 տա րի ժամ կե տով: Այ նու հետև, 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի ո րոշ մամբ, Ս. Սուլ յա նի 
նկատ մամբ կի րառ վել են Հա մա ներ ման ակ տի պա հանջ նե րը, և ն շա-
նակ ված պա տի ժը կրճատ վել է մեկ քա ռոր դով, ին չի հետ ևան քով 
մնա ցել է  կրե լու ա զա տազր կում 1 տա րի 6 ա միս 4 օր ժամ կե տով:
Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման արդ յուն քում ձևա վոր ված 

պատ ժի կե սից ա վե լին փաս տա ցի կրե լուց հե տո քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նար կի վար չա կազ մը դա տա պարտ յալ Ս. Սուլ յա նին 
պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու մա սին 
միջ նոր դա գիր է ներ կա յաց րել դա տա րան, որն էլ, ի վեր ջո, վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից բա վա րար վել է:
Դա տա պարտ յալ Ս. Սուլ յա նին պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա-

ժամ կետ ա զա տե լու մա սին ո րոշ ման դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղո-
քում գոր ծով դա տա խա զը կար ծիք էր հայտ նել, որ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 76–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սում ամ րագր ված պատ ժից 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու պայ մա նը՝ նշա նակ ված 
պատ ժի ո րո շա կի ժամ կե տը փաս տա ցի կրե լու պար տա վո րութ յու-
նը, վե րա բե րում է բա ցա ռա պես դա տա րա նի դա տավճ ռով նշա նակ-
ված պատ ժին, այլ ոչ թե Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման արդ յուն-
քում մնա ցած պատ ժին: Հետ ևա բար, չնա յած այն հան գա ման քին, 
որ դա տա պարտ յալ Ս. Սուլ յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը 
Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման արդ յուն քում կրճատ վել է մեկ քա-
ռոր դով, այ նո ւա մե նայ նիվ, վեր ջի նիս պատ ժից պայ մա նա կան վա-
ղա ժամ կետ ա զա տե լու գոր ծըն թա ցը կա րող էր սկսվել միայն դա-
տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի կե սը փաս տա ցի կրե լուց հե տո:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Սուլ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ վեր-

լու ծութ յան է են թար կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 76–րդ հոդ վա ծի 
3–րդ մա սի 2–րդ կե տում առ կա «նշա նակ ված պա տիժ», ինչ պես 
նաև ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 114–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
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մա սում առ կա «պա տիժ» հաս կա ցութ յուն նե րը՝ դրանք հա մադ րե-
լով օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն դուն ված Հա մա ներ ման ակ տի 
կի րառ մամբ դա տա րա նի նշա նա կած պատ ժից դա տա պարտ յա լի 
լրիվ կամ մաս նա կիո րեն ա զատ վե լու հնա րա վո րութ յու նը սահ մա-
նող քրեաի րա վա կան նոր մի՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 82–րդ հոդ-
վա ծի հետ: Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 
որ ինչ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 76–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 
2–րդ կե տում առ կա «նշա նակ ված պա տիժ»–ը, այն պես էլ ՀՀ քրեա-
կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 114–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում առ-
կա «պա տիժ»–ը օ րեն քով սահ ման ված կար գով դա տա պարտ յա լի 
նկատ մամբ կա յաց ված, օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով 
նշա նակ ված և Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ փո փո խութ յան 
են թարկ ված պա տիժն է:
Այս պի սով՝ Ս. Սուլ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րանն իր ան հա մա ձայ նութ յու նը հայտ նեց բո ղո քա բե րի կար ծի-
քի հետ՝ ի րա վա կան դիր քո րո շում ձևա վո րե լով այն մա սին, որ՝

«(…) ե թե դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով 
ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի ժամ կե տը Հա մա ներ ման ակ-
տի կի րառ մամբ փո փո խութ յան է են թարկ վում, տվյալ ան ձին պատ-
ժի կրու մից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու հար ցը պետք է 
լուծ վի՝ ել նե լով ոչ թե դա տավճ ռով սահ ման ված ժամ կե տից, այլ այն 
ժամ կե տից, ո րը ձևա վոր վել է Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ այդ 
պատ ժի չկրած մա սի կրճատ ման արդ յուն քում: Մաս նա վո րա պես, 
ծանր հան ցա գոր ծութ յան հա մար ա զա տազրկ ման կամ կար գա պա-
հա կան գու մար տա կում պա հե լու ձևով պա տիժ կրող ան ձը պատ ժից 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ վե լու ի րա վունք պետք է ձեռք 
բե րի, ե թե փաս տա ցի կրել է դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով նշա նակ ված և Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ փո-
փոխ ված, այդ թվում՝ պատ ժի չկրած մա սի կրճատ ման արդ յուն քում 
ձևա վոր ված պատ ժի վերջ նա կան ժամ կե տի կե սը»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գնա հա տե-

լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գել է, որ պատ ժի կրու մից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
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ա զա տե լու մա սին քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի վար չա կազ մի 
միջ նոր դութ յու նը դա տա րան ներ կա յաց նե լու պա հի դրութ յամբ դա-
տա պարտ յալ Ս. Սուլ յա նը փաս տա ցի կրել էր նշա նակ ված պատ-
ժի՝ օ րեն քով սահ ման ված մա սը, ուս տի վա ղա ժամ կետ ա զա տե լու 
պայ մա նը պահ պան ված է: Արդ յուն քում դա տա պարտ յալ Ս. Սուլ-
յա նի՝ պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման գոր ծըն-
թացն այս ա ռու մով ճա նաչ վել է ի րա վա չափ, վճռա բեկ բո ղո քը՝ 
մերժ վել, իսկ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը թողն վել օ րի նա կան 
ու ժի մեջ:
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ԲԱԺԻՆ 5

ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ

Հա մա նե րու մը (լա տի նե րեն՝ amnestia – մո ռա ցութ յուն, նե րում) 
օ րենս դիր իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մարմ նի կող մից ըն դուն վող 
մար դա սի րա կան բնույթ ու նե ցող այն պե տաի րա վա կան նոր մա-
տիվ ակտն է, ո րով հնա րա վոր է դառ նում հան ցանք կա տա րած ան-
ձին ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից կամ պատ ժից, 
մեղ մաց նել պա տի ժը կամ վե րաց նել դատ վա ծութ յու նը:
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 82–րդ հոդ վածն ամ րագ րում 

է, որ հան ցանք կա տա րած անձն օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն-
դուն վող Հա մա ներ ման ակ տով կա րող է ա զատ վել քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նից, իսկ դա տա պարտ յա լը կա րող է լրիվ կամ 
մաս նա կիո րեն ա զատ վել ինչ պես հիմ նա կան, այն պես էլ լրա ցու ցիչ 
պատ ժից, կամ պատ ժի չկրած մա սը կա րող է փո խա րին վել ա վե լի 
մեղմ պատ ժա տե սա կով, կամ կա րող է վե րաց վել դատ վա ծութ յու նը:
Ինչ պես հետ ևում է մեջ բեր ված նյու թաի րա վա կան նոր մի վեր-

լու ծութ յու նից՝ հա մա նե րու մը միայն նոր մա տիվ հիմք է ստեղ ծում 
դրա ներ գոր ծութ յան տակ ընկ նող ան ձանց քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նից կամ պատ ժից ա զա տե լու, պա տի ժը մեղ մաց նե լու 
կամ դատ վա ծութ յու նը վե րաց նե լու հա մար: Կոնկ րետ ան ձի նկատ-
մամբ Հա մա ներ ման ակ տի այս կամ այն դրույ թի կի րա ռութ յունն 
ա պա հով վում է հա մա ներ ման կի րառ ման մա սին ան հա տա կան 
ակ տով՝ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ մամբ, 
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ մամբ, դա տա-
րա նի մե ղադ րա կան դա տավճ ռով՝ պատ ժից ա զա տե լով և  այլն:
Հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռու մը հնա րա վոր է քրեա կան դա-

տա վա րութ յան ցան կա ցած փու լում, իսկ դրա կի րառ ման սահ մա-
նա փա կում նե րը հիմ նա կա նում նա խա տես ված են Հա մա ներ ման 
ակ տով և պետք է պահ պան վեն ան վե րա պա հո րեն: Մաս նա վո-
րա պես՝ Հա մա ներ ման ակ տում նա խա տես վում են այն կա նոն ներ, 
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ո րոնք սահ մա նում են ան ձանց շրջա նա կը, ո րոնց նկատ մամբ հա-
մա նե րու մը կի րա ռե լի չէ, ինչ պես նաև սահ մա նում են, թե հան ցանք 
կա տա րած ան ձինք ինչ չա փով պետք է օգտ վեն հա մա նե րու մից` 
պետք է ա զատ վեն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից կամ 
պատ ժից, կամ կա րող է մեղ մաց վել պա տի ժը, կամ վե րաց վել դատ-
վա ծութ յու նը: Այդ կա նոն նե րից շե ղում նե րը, այդ թվում` նա խա-
տես ված հա մա ներ ման չկի րա ռու մը կամ նա խա տես վա ծից դուրս 
հա մա ներ ման կի րա ռու մը կա րող են հան գեց նել օ րի նա կա նութ յան 
սկզբուն քի խախտ ման և կա մա յա կա նութ յան:
Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 

մի շարք ո րո շում նե րի կա յա ցու մը, ո րոնց մի ջո ցով, ի րաց նե լով օ րեն-
քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման իր սահ մա նադ րա կան 
գոր ծա ռույ թը, դա տա րանն ա պա հո վել է միա տե սակ դա տա կան 
պրակ տի կա հա մա ներ ման կի րա ռութ յան սահ մա նա փա կում նե րի, 
ինչ պես նաև դրանց հետ հա մա կար գա յին կա պի մեջ գտնվող մի 
շարք այլ հար ցե րի կա պակ ցութ յամբ:
Այդ պի սին է նաև Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րո շու մը, որ տեղ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը նա խա դե պա յին նշա նա կութ յան ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ներ է ար տա հայ տել եր կու կամ ա վե լի հան ցանք կա տա-
րե լու (հան ցանք նե րի բազ մա կիութ յան) դեպ քում Հա մա ներ ման ակ-
տի և հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րի կի րառ-
ման և դ րա հետ փոխ կա պակց ված այլ հար ցե րի կա պակ ցութ յամբ:
Մաս նա վո րա պես՝ սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 

ու սում նա սի րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի նկատ մամբ կա յաց րել է 
մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ, ո րով վեր ջի նիս մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 3–րդ կե տով, 
185–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, 364–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով և 
հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րով նրա նկատ մամբ որ պես 
պա տիժ է սահ մա նել ա զա տազր կում՝ 2 տա րի 6 ա միս ժամ կե տով:
Ամ բաս տան յա լի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա 

քննութ յան առ նե լով քրեա կան գոր ծը՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
բե կա նել է կա յաց ված դա տավ ճի ռը, կի րա ռել « Հա յաս տա նի Հան-
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րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 20–րդ տա րե դար ձի կա-
պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման 6–րդ կե տի 2–րդ  են թա կե տը 
և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 364–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, 185–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել, իսկ Վ. 
Ա վե տիս յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց րել: 
Հա մա ներ ման ակ տի 1–ին կե տի 1–ին են թա կե տի կի րառ մամբ Վ. 
Ա վե տիս յանն ա զատ վել է նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով նշա նակ ված պատ ժից:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք 

է ներ կա յաց րել գոր ծով մե ղադ րո ղը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև 
բարձ րաց նե լով հետև յալ ի րա վա կան հար ցը. ան ձի կող մից եր կու կամ 
ա վե լի հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում հա մա նե րու մը են թա կա է կի-
րառ ման հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը կի րա-
ռե լուց հե տո՞, թե՞ յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան հա մար ա ռան ձին:
Բարձ րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու նպա տա կով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ «Չ կա 
հան ցա գոր ծութ յուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» 
(«Nullum crimen, nulla poena sine lege») սկզբուն քի հա մա տեքս տում 
վեր լու ծութ յան է են թար կել հա մա ներ ման ինս տի տու տը՝ ընդ հան-
րա պես, և Հա մա ներ ման ակ տի ո րոշ դրույթ ներ՝ մաս նա վո րա պես: 
Նշ ված վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ-
րա հան գել է, որ հա մա ներ ման կի րա ռե լիութ յու նը և հա մա ներ ման 
կի րառ ման արդ յուն քում վրա հաս նող ի րա վա կան հետ ևանք նե րը 
(քրեա կան գոր ծի կար ճում, պատ ժից ա զա տում, պատ ժա չա փի 
չկրած մա սի կրճա տում և  այլն) օ րենս դի րը կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի քա նա կից կախ վա ծութ յան մեջ չի դրել: Այ սինքն, 
ե թե Հա մա ներ ման ակ տի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րից բխում 
է, որ ան ձի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում չպետք է հա րու-
ցել կամ ի րա կա նաց նել, կամ ան ձը են թա կա է պատ ժից ա զատ ման, 
ա պա կա տար ված ա րարք նե րի թվա քա նակն ինք նին որ ևէ կերպ չի 
կա րող խո չըն դո տել հա մա նե րու մը տա ռա ցի նշա նա կութ յամբ մեկ-
նա բա նե լու և կի րա ռե լու հա մար:
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Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան դեպ քում հա մա ներ-
ման կի րառ ման սահ մա նա փա կումն օ րենս դի րը նա խա տե սել է 
միայն մեկ դեպ քում` հա մա ներ ման չկի րառ ման հիմ քում դնե լով ոչ 
թե հան ցանք նե րի քա նա կա կան, այլ ո րա կա կան կող մը. ե թե առ կա 
է թե կուզ մեկ այն պի սի հան ցա գոր ծութ յուն, ո րի նկատ մամբ հա մա-
նե րու մը կի րա ռե լի չէ ( Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 8–րդ  են թա-
կետ): Հա մա ներ ման կի րառ ման մյուս սահ մա նա փա կում նե րը պայ-
մա նա վոր ված չեն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի զուտ թվա քա նա կով:
Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նյու թա դա տա վա րա կան 

օ րենսդ րութ յան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 20–րդ, 66–րդ հոդ ված ներ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա-
րութ յան օ րենսգր քի 360–րդ հոդ ված), ինչ պես նաև Հա մա ներ ման 
ակ տի ու սում նա սի րութ յան և վեր լու ծութ յան արդ յուն քում փաս-
տել է, որ դրան ցում առ կա չէ այն պի սի կար գա վո րում, որն ան ձի 
կող մից մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու դեպ քում 
հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րի կի րա ռութ յան հա մար 
կսահ մա ներ ա ռաջ նա հեր թութ յուն Հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռութ-
յան նկատ մամբ` կպար տադ րեր սկզբից կի րա ռել հան ցանք նե րի 
հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը և դ րա նից հե տո միայն քննար կել Հա-
մա ներ ման ակ տի կի րա ռե լիութ յան հար ցը:
Ա վե լին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ծիք է հայտ նել, որ նյու-

թա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան հի շա տակ ված դրույթ նե րը 
պար տա վո րեց նում են դա տա րա նին ան ձի նկատ մամբ դա տավ ճիռ 
կա յաց նե լիս յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ ա ռան-
ձին պա տիժ նշա նա կել, ա պա քննար կել, թե ամ բաս տան յալն արդ-
յոք պետք է կրի այդ պա տի ժը: Ն շա նակ ված յու րա քանչ յուր պա տի-
ժը կրե լու անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ հետ ևութ յան հան գե լուց 
հե տո միայն դա տա րա նը կա րող է կի րա ռել հան ցանք նե րի հա մակ-
ցութ յան կա նոն նե րը և  ո րո շել ան ձի նկատ մամբ նշա նակ վող վերջ-
նա կան պա տի ժը: Իսկ ե թե դա տա րա նը հան գի հետ ևութ յան, որ 
ան ձը չպետք է կրի ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յան հա մար նշա նակ-
ված պա տի ժը, ա պա կրման ոչ են թա կա պա տիժն այլևս չի կա րող 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կար գով լրիվ կամ մաս-
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նա կիո րեն գու մար վել– հա մակց վել մյուս պատ ժի կամ պա տիժ նե րի 
հետ, քա նի որ այս պա րա գա յում վե րա նում է հան ցանք նե րի հա-
մակ ցութ յան կա նոն նե րը կի րա ռե լու թե՛ փաս տա կան և թե՛ ի րա վա-
կան հիմ քը: 
Վե րոգր յալ վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը.
«(…) հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան այն դեպ քե րում, 

երբ հա մա նե րու մը բո լոր հան ցանք նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի է, 
դա տա րա նը պար տա վո րեց ված է Հա մա ներ ման ակ տը (տվյալ 
դեպ քում` խնդրո ա ռար կա Հա մա ներ ման ակ տը) կի րա ռել յու րա-
քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ ա ռան ձին: Այդ ա ռու մով 
էա կան նշա նա կութ յուն չու նի՝ հա մա ներ ման կի րառ ման արդ յուն-
քում ան ձի նկատ մամբ պե՞տք է դա դա րեց վի քրեա կան հե տապն-
դու մը, թե՞ նա պետք է ա զատ վի նշա նակ ված պատ ժից: 
Այս պես, ե թե հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան մեջ 

ընդգրկ ված հան ցանք նե րից մե կով կամ մի քա նի սով Հա մա ներ ման 
ակ տի 6–րդ կե տի որ ևէ են թա կետ կի րա ռե լի է, և մ յուս հան ցանք-
նե րով հա մա ներ ման կի րառ ման սահ մա նա փա կում նե րը բա ցա կա-
յում են, ա պա դա տա րա նը մե ղադ րան քի տվյալ մա սով (մա սե րով) 
պետք է դա դա րեց նի քրեա կան հե տապն դու մը, ոչ թե նշա նա կի 
պա տիժ և կի րա ռի հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն նե րը: 
Նույն կերպ, ե թե դա տա րա նը յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան 
հա մար նշա նա կում է այն պի սի պատ ժա չափ, ո րից հա մա ներ ման 
ու ժով ան ձը են թա կա է ա զատ ման, ա պա դա տա րա նը չպետք է 
անց նի վերջ նա կան պատ ժի ո րոշ ման փուլ, այլ պետք է լու ծի հա-
մա ներ ման կի րառ ման հար ցը, քա նի որ տվյալ դեպ քում նույն պես 
բա ցա կա յում է հա մա նե րում կի րա ռե լու օ րեն քով ամ րագր ված որ-
ևէ սահ մա նա փա կում:
Հա կա ռակ պա րա գա յում կա րող է տե ղի ու նե նալ ան ձի նյու թա-

կան ի րա վուն քի խախ տում, այն է` Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման 
սահ մա նա փակ ման բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով նշա նակ ված պա տիժ նե րը 
լրիվ կամ մաս նա կիո րեն գու մա րե լու մի ջո ցով կա րող է սահ ման վել 
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վերջ նա կան այն պի սի պա տիժ, ո րից ա զա տե լու հնա րա վո րութ յուն 
հա մա նե րու մը չի նա խա տե սում, այլ ան ձը կա րող է միայն ակն կա-
լել պատ ժա չա փի չկրած մա սը կրճա տե լու հնա րա վո րութ յուն: Արդ-
յուն քում կստաց վի, որ հա մա նե րու մը նրա նկատ մամբ չկի րառ վեց 
այն պես, ինչ պես նա խա տե սում էր օ րեն քը: Այլ կերպ ա սած` ան ձը 
կեն թարկ վի պատ ժի` ա ռանց օ րեն քի, ին չը «Չ կա հան ցա գոր ծութ-
յուն և պա տիժ, ե թե այն սահ ման ված չէ օ րեն քով» («Nullum crimen, 
nulla poena sine lege») սկզբուն քի խախ տում է»: 
Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 

ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը Հա մա ներ-
ման ակ տը Վ. Ա վե տիս յա նի նկատ մամբ ի րա վա ցիո րեն կի րա ռել 
է յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ ա ռան ձին` նրան 
ա զա տե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 177–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 
2–րդ կե տով նշա նակ ված պատ ժից,  364–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով 
ու 185–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով կար ճե լով քրեա կան գոր ծի վա-
րույ թը և դա դա րեց նե լով Վ. Ա վե տիս յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե-
տապն դու մը: Հետ ևա բար, մե ղադ րո ղի վճռա բեկ բո ղո քը մերժ վել է, 
իսկ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շում նե րը թողն վել են օ րի նա կան 
ու ժի մեջ:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
20–րդ տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե լու 
մա սին» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման 9–րդ 
կե տի 6–րդ  են թա կե տը նա խա տե սում է, որ հա մա նե րու մը չի կի րառ-
վում այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր չեն հա տու ցել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տով սահ ման ված նյու թա կան վնա սը:
Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր-

քի 35–րդ հոդ վա ծի  6–րդ մա սում ամ րագր ված է, որ «(…) սույն հոդ-
վա ծի ա ռա ջին մա սի 13–րդ կե տում նշված հիմ քով [ըն դուն վել է Հա-
մա ներ ման ակտ] գոր ծի հա րուց ման մեր ժում, վա րույ թի կար ճում և 
ք րեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցում չի թույ լատր վում, ե թե չի հա-
տուց վել կամ այլ կերպ չի հարթ վել պատ ճառ ված վնա սը, կամ առ կա 
է վեճ հա տուց ման են թա կա վնա սի կա պակ ցութ յամբ: Այս դեպ քում 
ևս գոր ծի վա րույ թը շա րու նակ վում է սո վո րա կան կար գով»:
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Մեջ բեր ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ-
յու նից ակն հայտ է, որ եր կուսն էլ նա խա տե սում են հա մա ներ ման 
կի րառ ման սահ մա նա փա կում՝ հան ցա գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված 
վնա սը փոխ հա տուց ված չլի նե լու դեպ քում: Այ դու հան դերձ, նշված 
ի րա վադ րույթ նե րը բա վա կա նին տար բեր են: Ե թե Հա մա ներ ման 
ակ տի 9–րդ կե տի 6–րդ  են թա կետն ընդ հան րա պես բա ցա ռում է 
հա մա ներ ման կի րառ ման հնա րա վո րութ յունն այն ան ձի նկատ-
մամբ, ով չի հա տու ցել օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ-
տով սահ ման ված նյու թա կան վնա սը, ա պա ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սը չի թույ լատ րում 
հա մա ներ ման կի րառ մամբ գոր ծի հա րուց ման մեր ժում, վա րույ թի 
կար ճում և ք րեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցում, ե թե չի հա տուց-
վել կամ այլ կերպ չի հարթ վել պատ ճառ ված վնա սը, կամ առ կա է 
վեճ հա տուց ման են թա կա վնա սի կա պակ ցութ յամբ:
Այլ խոս քով՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ 

հոդ վա ծի 6–րդ մա սը չի բա ցա ռում հա մա ներ ման ո րո շա կի կի րա-
ռում, օ րի նակ՝ պատ ժից ա զա տում, պատ ժի կրճա տում հա տուց ման 
են թա կա վնա սի առ կա յութ յան պայ ման նե րում: Ընդ ո րում՝ քրեա-
դա տա վա րա կան նշված նոր մը որ պես հա մա ներ ման կի րա ռութ յու-
նը սահ մա նա փա կե լու հիմք է նշում հա տուց ման են թա կա վնա սի 
կա պակ ցութ յամբ առ կա վե ճը, մինչ դեռ Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ 
կե տի 6–րդ  են թա կե տը որ պես այդ պի սին նշում է հա տուց ման են-
թա կա օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով սահ ման ված 
նյու թա կան վնա սը:
Հա մա ներ ման ակ տի և ք րեա դա տա վա րա կան օ րեն քի մեջ բեր-

ված դրույթ նե րի վեր լու ծութ յա նը և կի րա ռութ յանն է նվիր ված Գա-
րիկ Նո րի կի Ղա զար յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
2012 թ. մար տի 30–ին կա յաց ված թիվ ՏԴ/0088/01/11 ո րո շու մը 
(այ սու հետ՝ Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով ո րո շում), որ տեղ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ՝

« Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 6–րդ  են թա կե տի վեր լու-
ծութ յու նից բխում է, որ Հա մա ներ ման ակտն ան ձի նկատ մամբ կի-
րա ռե լի չէ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
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դա տա կան ակ տով այդ ան ձի վրա դրված է նյու թա կան վնա սը հա-
տու ցե լու պար տա կա նութ յուն, և  այդ պար տա կա նութ յու նը վեր ջի-
նիս կող մից չի կա տար վում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նում է, որ 
նշված սահ մա նա փակ ման նպա տակն է հան ցա գոր ծութ յամբ նյու-
թա կան վնաս պատ ճա ռած ան ձանց շա հագրգ ռել հա տու ցե լու վե-
րոնշ յալ վնա սը:
Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 6–րդ  են թա կե տից բխում է 

նաև, որ պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լուց հե տո Հա մա ներ ման 
ակ տի կի րառ ման սահ մա նա փա կու մը վե րա նում է, այ սինքն՝ օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով սահ ման ված նյու թա-
կան վնա սը հա տու ցե լու հան գա ման քը վե րաց նում է Հա մա ներ ման 
ակ տի կի րառ ման ար գել քը:
Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ ե թե հան ցա գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված նյու թա կան վնա սը 
հա տուց վել է, սա կայն Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 6–րդ  են-
թա կե տի վկա յա կոչ մամբ վե րոնշ յալ ակ տը չի կի րառ վել, ա պա դա 
հան գեց նում է ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման:

(…) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ-
վա ծում կա տար ված լրաց ման վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ այն 
ուղ ղա կիո րեն կապ ված է Հա մա ներ ման ակ տի հետ և սահ մա նում 
է դրա կի րառ ման ար գելք: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծում կա տար ված լրաց ման 
հա մա ձայն` ար գել վում է հա մա ներ ման հիմ քով գոր ծի հա րու ցու մը 
մեր ժել, վա րույ թը կար ճել, քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել, 
ե թե չի հա տուց վել կամ այլ կերպ չի հարթ վել պատ ճառ ված վնա սը, 
կամ առ կա է վեճ հա տուց ման են թա կա վնա սի կա պակ ցութ յամբ»:
Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-

յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը մեր ժել է ամ բաս տան յալ Գ. Ղա զար յա նի նկատ մամբ Հա-
մա ներ ման ակ տի կի րա ռու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վեր ջի նիս 
վե րա բեր յալ կա յաց ված և  օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած մեկ այլ դա-
տա կան ակ տով առ կա է 1.098.000 ՀՀ դրա մի չա փով նյու թա կան 
վնաս, ո րը դեռևս հա տուց ված չէ: Մինչ դեռ գոր ծի նյու թե րի ու սում-
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նա սի րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ Գ. Ղա զար-
յա նը դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ներ կա յաց րել է ան դոր րա գիր՝ 
հայտ նե լով, որ դա տավճ ռով սահ ման ված 1.098.000 ՀՀ դրա մը 
վճա րել է: Այդ փաս տա թուղթն ու սում նա սիր վել է դա տա կան նիս-
տում և կց վել քրեա կան գոր ծին, սա կայն վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րոշ մամբ չի վեր լուծ վել և չի գնա հատ վել:
Արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով 

ո րոշ մամբ կար ծիք է հայտ նել, որ հիմ նա վոր ված չէ վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի այն հետ ևութ յու նը, որ ամ բաս տան յալ Գ. Ղա զար յա-
նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռե լի չէ՝ օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տով սահ ման ված նյու թա կան վնա սը հա-
տուց ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման քննարկ-

վող սահ մա նա փակ մանն անդ րա դար ձել է նաև Գա գիկ Ար շա կի Ա ռա-
քել յա նի գոր ծով 2012 թ. հու նի սի 8–ին կա յաց ված թիվ ԿԴ1/0040/01/11 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Գ. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րո շում):
Տվ յալ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ-

յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը, կի րա ռե լով Հա մա ներ ման ակ տի 6–րդ կե տի 2–րդ  
են թա կե տը, կար ճել է Գ. Ա ռա քել յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 345–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով քրեա կան գոր ծի վա-
րույ թը և դա դա րեց րել է նրա նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշված դա տա կան ակ տը հա մա րել է օ րի-
նա կան և թո ղել ան փո փոխ:
Գ. Ա ռա քել յա նը մե ղադր վել է այն բա նում, որ թաքց րել է ար գե-

լան քի տակ գտնվող և  ի րեն ի պահ հանձն ված, «Ակ բա–Կ րե դիտ Ագ-
րի կոլ բանկ» ՓԲԸ –ում գրա վադր ված, հետ ևա բար ստաց ված վար-
կի վե րա դարձ վե լիութ յան ե րաշ խիք հան դի սա ցող ավ տո մե քե նան: 
Շա րադր ված փաս տե րի վեր լու ծութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը հետ ևութ յուն է ա րել, որ բան կը` որ պես պար տա տեր, 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ավ տո մե քե նա յի նկատ մամբ ու նե-
նա լով քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ո րո շա կի 
ի րա վունք ներ, Գ. Ա ռա քել յա նի գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով 
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զրկվել է դրանք ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յու նից: Արդ յուն-
քում խախտ վել են բան կի՝ որ պես պար տա տի րոջ, գույ քա յին ի րա-
վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: Հետ ևա բար, Գ. Ա ռա քել յա նի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում բան կին պատ ճառ վել է գույ քա յին 
վնաս, և չի լուծ վել այդ վնա սի փոխ հա տուց ման հար ցը: 
Գ. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ-

մա նել է, որ Գ. Ա ռա քել յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
345–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը Հա մա ներ-
ման ակ տի կի րառ մամբ կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ կա-
յաց վել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 
6–րդ մա սում ամ րագր ված ար գել քի առ կա յութ յան պայ ման նե րում:
Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա-

մա րել բո ղո քա բե րի այն պնդու մը, թե Գ. Ա ռա քել յա նի նկատ մամբ 
հա մա նե րումն ընդ հան րա պես կի րա ռե լի չէ Հա մա ներ ման ակ տի 
9–րդ կե տի 6–րդ  են թա կե տի ու ժով՝ փաս տե լով, որ սույն գոր ծով 
առ կա չէ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած որ ևէ դա տա կան ակտ, ո րով 
Գ. Ա ռա քել յա նի վրա դրված լի ներ գույ քա յին վնա սը հա տու ցե լու 
պար տա կա նութ յուն:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–

ին մա սի 13–րդ կե տը նա խա տե սում է, որ քրեա կան գործ չի կա րող 
հա րուց վել, և ք րեա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա կա նաց վել, 
իսկ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, 
ե թե ըն դուն վել է Հա մա ներ ման ակտ:
Նույն հոդ վա ծի 6–րդ մա սում ամ րագր ված է, որ սույն հոդ վա ծի 

ա ռա ջին մա սի 13–րդ կե տում նշված հիմ քով գոր ծի վա րույ թի կար-
ճում և ք րեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցում չի թույ լատր վում, 
ե թե դրա դեմ ա ռար կում է մե ղադր յա լը: Այս դեպ քում գոր ծի վա-
րույ թը շա րու նակ վում է սո վո րա կան կար գով:
Ինչ պես հետ ևում է մեջ բեր ված դա տա վա րա կան ի րա վուն քի 

նոր մե րի վեր լու ծութ յու նից՝ Հա մա ներ ման ակ տի ըն դուն ման հիմ-
քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ նի պար տա կա նութ յու նը ո րո շա կի վե րա պա հում ու նի, այն է՝ 
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Հա մա ներ ման ակ տի ըն դուն ման հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ-
թի կար ճումն ար գել վում է, ե թե դրա դեմ ա ռար կում է մե ղադր յա լը: 
Այս դեպ քում գոր ծի վա րույ թը շա րու նակ վում է սո վո րա կան կար-
գով, և  ե թե ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման արդ յուն քում դա տա րա-
նը եզ րա հան գում է, որ ան ձին մեղ սագր վող ա րարք նե րը հաս տատ-
ված են գոր ծին վե րա բե րող, փոխ կա պակց ված ա պա ցույց նե րի 
բա վա րար ամ բող ջութ յամբ, ա պա կա յաց վում է մե ղադ րա կան դա-
տավ ճիռ, և ն շա նակ վում պա տիժ: Միև նույն ժա մա նակ դա տա րա-
նը կա րող է Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ ա զա տել ան ձին նշա-
նակ ված պատ ժի կամ դրա մի մա սի կրու մից. այս դեպ քում ար դեն 
հան ցա վո րի հա մա ձայ նութ յունն անհ րա ժեշտ չէ:
Սա կայն հարկ է նշել, որ Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման արդ-

յուն քում ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը 
են թադ րում է քրեա կան գոր ծի կարճ ման մի ջո ցով ան ձին դա տա-
պար տե լուց հրա ժա րում, իսկ պատ ժից ա զա տե լը են թադ րում է 
մե ղադ րա կան դա տավճ ռով դա տա պարտ ված ան ձին իր նկատ-
մամբ նշա նակ ված պատ ժից կամ դրա մի մա սից ա զա տում: Հա-
մա ներ ման ակ տի կի րառ ման վե րոնշ յալ դեպ քե րից երկ րոր դի պա-
րա գա յում մե ղադ րա կան դա տավճ ռի առ կա յութ յու նը պար տա դիր 
է, ուս տի Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ ան ձին քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե լը վեր ջի նիս հա մար ա վե լի բա-
րեն պաստ հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում, քան պատ ժից ա զա տե լը, 
քա նի որ այս դեպ քում ան ձը մե ղադ րա կան դա տավճ ռով չի դա տա-
պարտ վում, և ն րա նկատ մամբ պա տիժ չի նշա նակ վում:
Հետ ևա բար, Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ քրեա կան գոր-

ծի վա րույ թի կարճ ման պա հան ջի դեպ քում ան ձին իր նկատ մամբ 
նշա նակ ված պատ ժից կամ դրա մի մա սից ա զա տե լը Հա մա ներ ման 
ակ տի ոչ ճիշտ կի րառ ման ձև  է, ո րը հան դի սա նում է ան ձի ի րա-
վունք նե րի խախ տում:
Թադ ևոս Ա վե տի քի Գ ևորգ յա նի գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–

ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0203/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Թ. Գ ևորգ-
յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 
Հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռութ յան հի շա տակ ված սահ մա նա փակ-
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մա նը՝ պար զա բա նե լով օ րեն քում օգ տա գործ ված «ե թե դրա դեմ 
ա ռար կում է մե ղադր յա լը» ձևա կերպ ման նշա նա կութ յու նը:
Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սի 13–րդ կե տը քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման և ք րեա-
կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման «ոչ ար դա րաց նող» հիմք է, ո րի 
դեպ քում թեև կա տար ված ա րար քը պա րու նա կում է հան ցա կազ-
մի հատ կա նիշ ներ, սա կայն հա մա պա տաս խան Հա մա ներ ման ակ-
տի առ կա յութ յան պա րա գա յում անձն ա զատ վում է քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նից: Այլ կերպ ա սած՝ Հա մա ներ ման ակ տի 
հի ման վրա անձն ա զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու-
նից, սա կայն ձեռք չի բե րում ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ՝ դրա-
նից բխող հետ ևանք նե րով:
Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ Հա մա-

ներ ման ակ տի կի րառ ման հա մար ան ձի հա մա ձայ նութ յան՝ որ պես 
իմ պե րա տիվ պա հան ջի օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը նպա տակ է 
հե տապն դում վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին հնա րա վո րութ-
յուն տալ պար զե լու, թե արդ յոք ան ձը հա մա ձայն է, որ Հա մա ներ-
ման ակ տի ըն դուն ման հիմ քով իր նկատ մամբ քրեա կան գործ չհա-
րուց վի, քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց վի, կամ հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծը կարճ վի:
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, Թ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման մեջ բա ցա ռիո րեն մեկ նա բա նե լով օ րեն քում օգ տա գործ ված 
«ե թե դրա դեմ ա ռար կում է մե ղադր յա լը» եզ րույ թը, փաս տել է, որ՝

«(…) Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման հիմ քով քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում ան ձի հա մա ձայ նութ յու նը հան դի սա-
նում է վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
նութ յան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք և կապ ված է բա ցա ռա պես իր նկատ-
մամբ Հա մա ներ ման ակտ կի րա ռե լու կամ չկի րա ռե լու վե րա բեր յալ 
ան ձի ցան կութ յան հետ: Հետ ևա բար, Հա մա ներ ման ակ տի ըն դուն-
ման հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու՝ վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմ նի պար տա կա նութ յու նը են թադ րում է, որ վեր-
ջինս յու րա քանչ յուր դեպ քում պար տա վոր է քննարկ ման ա ռար կա 
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դարձ նել Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման հար ցը, սա կայն բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ ամ բաս տան յա լը հա մա ձայն չէ Հա մա ներ ման 
ակ տի կի րառ ման հետ, պար տա վոր է բա ցա ռել դրա կի րա ռու մը:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ իր նկատ մամբ Հա մա-

ներ ման ակ տի կի րառ ման դեպ քում ան ձի հա մա ձայ նութ յու նը վե-
րա բե րում է բա ցա ռա պես նշված ակ տի կի րառ մա նը, և դ րա բա ցա-
կա յութ յան դեպ քում գոր ծի վա րույ թը շա րու նակ վում է ընդ հա նուր 
կա նոն նե րով՝ հնա րա վո րութ յուն տա լով ան ձին հաս նե լու ամ բող-
ջա կան «ռեա բի լի տա ցիա յի»: Հետ ևա բար, Հա մա ներ ման ակ տի 
կի րառ մամբ քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հնա րա վո րութ-
յան դեպ քում որ ևէ այլ, այդ թվում՝ ան ձի կող մից հան ցանք կա-
տա րելն ըն դու նե լու կամ չըն դու նե լու հիմ քով Հա մա ներ ման ակ տի 
չկի րա ռու մը հան դի սա նում է ան ձի ի րա վունք նե րի խախ տում, ո րը 
դրսևոր վել է Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման ոչ ի րա վա չափ սահ-
մա նա փակ ման ձևով»:
Սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում Թ. Գ ևորգ յա նին նա խաքն նութ-

յան մարմ նի կող մից մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 34–138–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սով, 242–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, և  այդ մե ղադ-
րան քով գործն ու ղարկ վել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան՝ ըստ 
էութ յան քննութ յան:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում ամ բաս տան յալ Թ. Գ ևորգ յա-

նի պաշտ պա նը միջ նոր դել է, որ պես զի Հա մա ներ ման ակ տի հի ման 
վրա քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վի: Մինչ դեռ դա տա րա նը Թ. 
Գ ևորգ յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով և դա տա պար տել ա զա տազրկ ման` 1 տա րի 
6 ա միս ժամ կե տով` զրկե լով տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ վա րե լու 
ի րա վուն քից` 2 տա րի ժամ կե տով, այ նու հետև Հա մա ներ ման ակ-
տի 1–ին կե տի 3–րդ  են թա կե տի հի ման վրա ա զա տել է նշա նա կած 
հիմ նա կան պատ ժից, իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–138–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով ճա նա չել և հռ չա կել է նրա ան մե ղութ յու նը:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի դա տաքն նութ յան ըն թաց-

քում ամ բաս տան յալ Թ. Գ ևորգ յա նը դի մում է ներ կա յաց րել` նշե լով, 
որ թեև մե ղա վոր չի ճա նա չում ի րեն վե րագր վող ա րար քի կա տար-
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ման մեջ, սա կայն չի ա ռար կում իր նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակ տի 
կի րառ ման հի ման վրա քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ մա նը:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հրա ժար վել է քրեա կան գոր ծի վա րույ-

թը կար ճե լուց և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լուց` պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ Հա մա ներ ման ակտ ըն դու նե լու հիմ քով քրեա-
կան գոր ծի վա րույ թի կար ճու մը թույ լատ րե լի է միայն այն դեպ քում, 
երբ ան ձը, ըստ էութ յան, ըն դու նում է իր կող մից հան ցանք կա տա-
րած լի նե լու փաս տը` հա մա ձայն վե լով Հա մա ներ ման ակ տի հիմ քով 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ մա նը:
Այլ խոս քե րով՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը Թ. Գ ևորգ յա նի նկատ-

մամբ Հա մա ներ ման ակ տը չէր կի րա ռել և դ րա հի ման վրա քրեա-
կան գոր ծի վա րույ թը չէր կար ճել՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ 
վեր ջինս չի ըն դու նել իր կող մից հան ցանք կա տա րե լու փաս տը:
Նշ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով շա րադր-

ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը Թ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ փաս տել է, որ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րը թույլ են տվել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախ տում ներ, ին չը հիմք 
է հան դի սա նում կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը բե կա նե լու և գործն 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան` նոր քննութ յան ու ղար կե լու հա մար:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
20–րդ տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե-
լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման 9–
րդ կե տի 8–րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` հա մա նե րու մը չի կի րառ վում 
«մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ, 
ե թե այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րից թե կուզ մե կի հա մար սույն ո րոշ-
մամբ հա մա նե րում չի կի րառ վում»:
Հա մա ներ ման ակ տի 15–րդ կե տի հա մա ձայն` « Սույն ո րո շու մը 

կի րառ վում է այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր հան ցա գոր ծութ յուն 
են կա տա րել մինչև 2011 թ. մա յի սի 1–ը նե րառ յալ»:
Հա կոբ Գա գի կի Ա միր խան յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–

ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0067/01/12 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Հ. Ա միր-
խան յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա-
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տել է Վ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ 
կե տի 8–րդ  են թա կե տին տրված մեկ նա բա նութ յու նը՝ ընդգ ծե լով, որ՝

«(…) տվյալ սահ մա նա փակ մա նը պետք է տալ բա ցա ռա պես 
այն բո վան դա կա յին նշա նա կութ յու նը, որն օ րենս դի րը նկա տի է 
ու նե ցել՝ Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 7–րդ  են թա կե տում ո րո-
շա կի հան ցա տե սակ ներ թվար կե լով: Այլ խոս քով՝ Հա մա ներ ման 
ակ տի 9–րդ կե տի 8–րդ  են թա կե տով նա խա տես ված սահ մա նա-
փա կումն անհ րա ժեշտ է դի տար կել նույն կե տի 7–րդ  են թա կե տի 
հա մա տեքս տում՝ Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման անհ նա րի նութ-
յու նը կա պե լով հան ցա գոր ծութ յան էութ յան և  ոչ թե դրա կա տար-
ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ»:
Հ. Ա միր խան յա նի գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու-

սում նա սի րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զել է, որ նա-
խաքն նութ յան մարմ նի կող մից Հ. Ա միր խան յա նին մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա-
սի 2–րդ և 5–րդ կե տե րով նա խա տես ված եր կու դրվագ հան ցա գոր-
ծութ յան կա տար ման հա մար, ո րոն ցից մե կը նա կա տա րել է մինչև 
2011 թ. մա յի սի 1–ը, մյու սը՝ դրա նից հե տո:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի դա տա կան քննութ-

յան ըն թաց քում մե ղադ րո ղը միջ նոր դել է Հա մա ներ ման ակ տի կի-
րառ մամբ Հ. Ա միր խան յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
178–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ և 5–րդ կե տե րով նա խա տես ված 
ա ռա ջին դրվագ հան ցա գոր ծութ յան հա մար, ո րը վեր ջինս կա տա րել 
է մինչև 2011 թ. մա յի սի 1–ը, քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել 
և ք րեա կան գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կել միայն երկ րորդ դրվա գով:
Մինչ դեռ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը միջ նոր դութ յու նը մեր-

ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Հ. Ա միր խան յա նին մեղ սագր վող 
ա րարք նե րից երկ րոր դը կա տար վել է 2011 թ. մա յի սի 1–ից հե տո, 
իսկ Հա մա ներ ման ակ տի 15–րդ կե տի հա մա ձայն` այն կի րառ վում 
է միայն մինչև 2011 թ. մա յի սի 1–ը նե րառ յալ հան ցա գոր ծութ յուն 
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ: Մեջ բե րե լով Հա մա ներ ման ակ տի 
9–րդ կե տի 8–րդ  են թա կե տը, ո րը սահ մա նում է, որ հա մա նե րու մը 
չի կի րառ վում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ ցութ յան դեպ քում, 
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ե թե հան ցանք նե րից թե կուզ մե կի հա մար սույն ո րոշ մամբ հա մա նե-
րում չի կի րառ վում՝ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հ. Ա միր խան-
յա նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակտն ընդ հան րա պես կի րա ռե լի չէ: 
Արդ յուն քում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը Հ. Ա միր խան յա նի 

նկատ մամբ կա յաց րել է մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ, նրան մե ղա վոր 
է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 
2–րդ և 5–րդ կե տե րով նա խա տես ված եր կու դրվագ հան ցա գոր-
ծութ յան կա տար ման մեջ և հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան կա նոն-
նե րով նշա նա կել հա մա պա տաս խան պա տիժ:
ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին հա մա ձայն վել է ա ռա ջին 

ատ յա նի դա տա րա նի վե րոգր յալ դիր քո րոշ ման հետ և բո ղո քարկ-
վող դա տա կան ակ տը թո ղել օ րի նա կան ու ժի մեջ:
Սույն գոր ծով բո ղո քա բե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև 

բարձ րաց րել էր հետև յալ ի րա վա կան հար ցը. հիմ նա վոր վա՞ծ է 
արդ յոք ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն հետ ևութ յու նը, թե՞ Հ. 
Ա միր խան յա նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռե լի չէ, քա-
նի որ նրան մեղ սագր վող եր կու հան ցանք նե րից մե կը կա տար վել է 
Հա մա ներ ման ակ տի ըն դու նու մից հե տո:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հ. Ա միր խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

շրջա նակ նե րում ըն դու նել է, որ հան ցանք նե րի հա մակ ցութ յան 
դեպ քում Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման կա պակ ցութ յամբ առ կա 
է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման խնդիր, ուս տի 
ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ, ո րոնք կա րող են ուղ-
ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նե նալ բարձ րաց ված հար ցով միաս նա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:
Վե րոգր յալ հար ցի կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ Հա մա ներ ման 
ակ տի կի րա ռե լիութ յունն ան սահ մա նա փակ չէ և պայ մա նա վոր ված 
է ո րո շա կի ժամ կե տում կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րով: 
Ընդ ո րում՝ այդ ա ռու մով կար ևոր վում է ոչ թե գոր ծի քննութ յան 
կամ Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման, այլ հան ցա գոր ծութ յան կա-
տար ման պա հը: Հա մա ներ ման ակ տի 15–րդ կե տից եր ևում է, որ 
օ րենսդ րի կամքն է ե ղել Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռել այն ան ձանց 
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նկատ մամբ, ով քեր հան ցա գոր ծութ յուն են կա տա րել մինչև 2011 թ. 
մա յի սի 1–ը նե րառ յալ: Այլ խոս քով` Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռե լի 
է միայն այն ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ծա-
գել են մինչև նշված օ րը հան ցանք կա տա րե լու հետ ևան քով: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ Հա մա ներ ման ակ-

տի, դրա ա ռան ձին դրույթ նե րի վկա յա կո չու մը, ան կախ նրա նից, թե 
կոնկ րետ դրույ թը Հա մա ներ ման ակ տը կի րա ռե լու, թե կի րառ ման 
ար գել քը հաս տա տե լու հա մար է, սահ մա նա փակ ված է մինչ այդ 
օ րը կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի շրջա նա կով: Հետ ևա-
բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել 
է Հա մա ներ ման ակ տով ընդգրկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծից դուրս, 
բա ցա կա յում է Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ ի րա վա հա րա բե րութ յու նը:
Մեջ բեր ված վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը զար գաց րել է Հա մա ներ ման ակ տի 9–րդ կե տի 8–րդ  են թա կե տով 
ամ րագր ված սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ նախ կի նում՝ Վ. Ա վե-
տիս յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ տրված մեկ նա բա նութ յու նը՝ փաս տե լով, 
որ տվյալ սահ մա նա փա կումն անհ րա ժեշտ է դի տար կել նույն կե տի 
7–րդ  են թա կե տի հա մա տեքս տում՝ Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման 
անհ նա րի նութ յու նը կա պե լով հան ցա գոր ծութ յան էութ յան, այլ ոչ թե 
դրա կա տար ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ: Այլ խոս քով՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը կար ծում է, որ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մակ-
ցութ յան դեպ քում Հա մա ներ ման ակ տի ըն դու նու մից հե տո կա տար-
ված հան ցա գոր ծութ յու նը չի կա րող ար գելք հան դի սա նալ մինչև այդ 
ակ տի ըն դու նու մը կա տար ված հան ցան քի նկատ մամբ Հա մա ներ-
ման ակ տի գոր ծո ղութ յու նը տա րա ծե լու հա մար:
Վե րոգր յալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գնա հա տե լով գոր ծի 

փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րել է, որ հիմ նա վոր ված չէ ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն 
հետ ևութ յու նը, որ Հ. Ա միր խան յա նի նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակ-
տը կի րա ռե լի չէ, քա նի որ նրան մեղ սագր վող եր կու հան ցանք նե-
րից մե կը կա տար վել է Հա մա ներ ման ակ տի ըն դու նու մից հե տո:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
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20–րդ տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե-
լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 2011 թ. մա յի սի 26–ի ո րոշ ման 
4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տը նա խա տե սում է պատ ժից ա զա տել, 
բա ցա ռութ յամբ նույն ո րոշ ման 8–րդ կե տի 4–րդ և 5–րդ  են թա կե-
տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի, դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծութ-
յուն կա տա րե լու հա մար նախ կի նում ա զա տութ յու նից զրկե լու հետ 
կապ ված պա տիժ չկրած այն ան ձանց, ո րոնք դա տա պարտ վել են 
ա ռա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման և սույն 
ո րո շումն ու ժի մեջ մտնե լու օր վա դրութ յամբ կրել են ոչ պա կաս, 
քան պատ ժի մեկ քա ռոր դը:
Հա մա ներ ման ակ տի 13–րդ կե տի 4–րդ  են թա կե տը նա խա-

տե սում է հա մա ներ ման կա տա րու մը վե րա պա հել ՀՀ ար դա րա-
դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե-
րի պե տե րին` այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնք պա տի ժը կրում են 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում:
Հով հան նես Ներ սե սի Հով հան նիս յա նի գոր ծով 2012 թ. դեկ տեմ-

բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0063/13/12 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Հ. 
Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րո շում)՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի ու սում նա սի րութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2011 թ. օ գոս տո սի 25–ի դա-
տավճ ռով Հ. Հով հան նիս յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 1–ին, 2–րդ կե տե րով և դա-
տա պարտ վել ա զա տազրկ ման 3 տա րի 6 ա միս ժամ կե տով: Հ. Հավ-
հան նիս յանն ար գե լան քի տակ է գտնվել 2010 թ. ապ րի լի 20–ից:
Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի 2012 թ. մա յի սի 23–ի 

ո րոշ մամբ ՝ Հա մա ներ ման ակ տի 8–րդ կե տի 3–րդ  են թա կե տի կի-
րառ մամբ դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա նի նկատ մամբ նշա-
նակ ված պատ ժի չկրած մա սը կրճատ վել է մեկ եր րոր դով:

2012 թ. մա յի սի 25–ին դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա նը բո-
ղոք է ներ կա յաց րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան` փաս տե լով, որ 
իր նկատ մամբ Հա մա ներ ման ակ տը սխալ է կի րառ վել, և խնդ րել է 
ի րեն Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տի կի րառ մամբ 
ա զա տել պատ ժի կրու մից: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2012 թ. 
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հու լի սի 17–ի ո րոշ մամբ դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա նի բո ղո-
քը բա վա րար վել է, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի ո րո շու-
մը վե րաց վել է, և Հ. Հով հան նիս յա նը Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ 
կե տի 1–ին են թա կե տի կի րառ մամբ ա զատ վել է պատ ժի կրու մից:
ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վե րոգր-

յալ ո րո շու մը հա մա րել է ի րա վա չափ և թո ղել օ րի նա կան ու ժի մեջ:
Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք էր ներ կա յաց րել դա տա խա զը՝ 

կար ծիք հայտ նե լով, որ Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են-
թա կե տը կի րա ռե լի է միայն այն ան ձանց նկատ մամբ, ում վե րա-
բեր յալ դա տավ ճիռ ներն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտել Հա մա ներ-
ման ակտն ու ժի մեջ մտնե լու օր վա դրութ յամբ, և  ով քեր այդ օր վա 
դրութ յամբ կրել են պատ ժի ոչ պա կաս, քան մեկ քա ռոր դը: Մինչ-
դեռ Հ. Հով հան նիս յա նի վե րա բեր յալ դա տավ ճի ռը Հա մա ներ ման 
ակտն ու ժի մեջ մտնե լու օր վա դրութ յամբ դեռևս օ րի նա կան ուժ չի 
ու նե ցել, հետ ևա բար Հ. Հով հան նիս յա նը պա տիժ կրե լիս չի ե ղել, այլ 
ըն դա մե նը գտնվել է նախ նա կան կա լան քի տակ:
Բո ղո քա բե րը փաս տար կել էր նաև, որ քրեա կա տա րո ղա կան 

հիմ նարկ նե րում պա տիժ կրող ան ձանց նկատ մամբ Հա մա ներ ման 
ակ տի կա տա րու մը վե րա պահ ված է այդ հիմ նարկ նե րի պե տե րին: 
Հետ ևա բար, դա տա րան նե րը դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա նի 
բո ղո քի քննարկ ման արդ յուն քում հա մա նե րում կի րա ռե լու լիա զո-
րութ յուն չեն ու նե ցել, սա կայն կի րա ռել են, ին չը հան գեց րել է օ րի-
նա կա նութ յան սկզբուն քի խախտ ման:
Փաս տո րեն, բո ղո քա բե րի կող մից ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

առջև Հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռութ յան ի րա վա չա փութ յան ա ռու-
մով բարձ րաց վել էր եր կու հարց. ա ռա ջի նը՝ կի րա ռե լի է արդ յոք 
Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կետն այն ան ձի նկատ-
մամբ, ում վե րա բեր յալ Հա մա ներ ման ակ տի՝ ու ժի մեջ մտնե լու օր-
վա դրութ յամբ դեռևս օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած և կա տար ման 
ու ղարկ ված մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ չի ե ղել, և  երկ րորդ՝ ի րա վա-
սու է արդ յոք դա տա րա նը դա տա պարտ յա լի նկատ մամբ կի րա ռել 
Հա մա ներ ման ակ տի որ ևէ դրույթ այն պայ ման նե րում, երբ նույն 
ակ տով դրա կի րառ ման լիա զո րութ յու նը վե րա պահ ված է քրեա կա-
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տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տին:
Շա րադր ված ի րա վա կան հար ցե րից ա ռա ջի նին պա տաս խա-

նե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հ. Հով հան նիս յա նի գոր-
ծով ո րոշ ման մեջ Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե-
տը, նյու թա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի մի շարք նոր մե րի հետ 
հա մադր ված, վեր լու ծութ յան է են թար կել, ին չի արդ յուն քում եզ-
րա հան գել է, որ խնդրո ա ռար կա նոր մը՝ որ պես հա մա նե րու մից 
օգտ վե լու պայ ման, ի թիվս այլ նի, սահ մա նում է, որ ան ձը պետք է 
կրած լի նի իր նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի մեկ քա ռոր դը կամ 
ա վե լին, մինչև Հա մա ներ ման ակտն ու ժի մեջ մտնե լու պա հը: Նշ-
ված նոր մը որ ևէ ի րա վա կան պա հանջ չի բո վան դա կում առ այն, 
որ Հա մա ներ ման ակտն ու ժի մեջ մտնե լուց օր վա դրութ յամբ ան ձի 
նկատ մամբ պետք է կա յաց ված լի նի դա տավ ճիռ, և  այն ար դեն իսկ 
պետք է լի նի կա տար ման փու լում:
Միև նույն ժա մա նակ, հան ցա գոր ծութ յան հա մար մե ղա վոր 

ճա նաչ ված ան ձը պետք է պա տիժ կրի, երբ նրա մե ղա վո րութ-
յունն ա պա ցուց ված է դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա-
տավճ ռով, և նշ ված դա տա կան ակտն ու ղարկ վել է կա տար ման: Այլ 
խոս քով՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի բա ցա կա յութ յան 
պայ ման նե րում ան ձը չի կա րող հա մար վել պա տիժ կրող: Ե թե ան-
ձը մինչև դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լը գտնվել է կա-
լան քի տակ, վեր ջի նիս ժամ կե տը հաշ վակց վում է նրա նկատ մամբ 
ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պատ ժին: Այ սինքն` քրեաի րա-
վա կան օ րենսդ րութ յան ի մաս տով մե ղադ րա կան դա տա կան ակտն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո որ ևէ տար բե րա կում չի դրվում 
նախ նա կան կա լան քի և  ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պատ-
ժի ժամ կե տի միջև, ա վե լին՝ կա լան քի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա-
ծը վե րած վում է պատ ժի՝ ար դեն իսկ կրած մա սի:
Վե րոգր յալ վեր լու ծութ յան արդ յուն քում Հ. Հով հան նիս յա նի 

գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո-
շում ձևա վո րեց այն մա սին, որ՝ 

«(…) Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տը վե րա-
բե րում է դա տա պարտ յա լի ի րա վա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ան-
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ձանց, այ սինքն` այն ան ձանց, ում վե րա բեր յալ առ կա են օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ ներ, և  ով քեր կրում են 
ի րենց նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը: 
Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ծում է, որ Հա մա ներ ման 
ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տի կի րա ռումն ի րա գոր ծե լի է բա ցա-
ռա պես օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա յութ յան պայ-
ման նե րում` հա մա պա տաս խան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում: 
Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա մա-

ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տի կի րա ռե լիութ յան հա-
մար որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի, թե ա զա տազրկ ման ձևով նշա-
նակ ված պատ ժի մեկ քա ռոր դը դա տա պարտ յալն ինչ ձևով է կրել` 
նախ նա կան կա լան քի՞ տես քով, թե՞ օ րի նա կան ուժ ստա ցած դա-
տա կան ակ տի կա տար ման փու լում: Հետ ևա բար, Հա մա ներ ման 
ակ տի վե րոնշ յալ դրույ թի կի րա ռե լիութ յու նը չի կա րող բա ցառ վել 
կամ սահ մա նա փակ վել այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, թե անձն իր 
նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի մեկ քա ռոր դը կրել է նախ նա կան 
կա լան քի ձևով (…)»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գնա հա տե-

լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նը վճռել է, որ դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա նի նկատ մամբ Հա-
մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տը կի րա ռե լի է, քա նի որ 
այդ ակ տի՝ ու ժի մեջ մտնե լու օր վա դրութ յամբ Հ. Հով հան նիս յանն 
ար դեն իսկ փաս տա ցի գտնվել է ա նա զա տութ յան մեջ` իր նկատ-
մամբ նշա նակ ված պատ ժի մեկ քա ռոր դից ա վե լի ժամ կե տով, իսկ 
դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո այդ ժամ կե տը 
վե րած վել է Հ. Հով հան նիս յա նի կող մից ար դեն իսկ կրած պատ ժի:
Անդ րա դառ նա լով բո ղո քա բե րի կող մից բարձ րաց ված երկ րորդ 

ի րա վա կան հար ցին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը օ րի նա կա նութ յան 
սկզբունքն ամ րագ րող սահ մա նադ րա կան և ք րեա դա տա վա րա-
կան օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րի հա մա տեքս տում մեկ նա բա նեց 
Հա մա ներ ման ակ տի 13–րդ կե տը ՝ար ձա նագ րե լով, որ՝

«(…) Հա մա ներ ման ակ տի 13–րդ կե տի ի մաս տով՝ դա տա րան-
նե րի ի րա վա սութ յանն է վե րա պահ ված այն ան ձանց նկատ մամբ 
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հա մա ներ ման կի րա ռու մը, ում վե րա բեր յալ գոր ծե րը գտնվում են 
դա տա րան նե րում և դեռևս չեն քննվել կամ քննվել են, սա կայն դա-
տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ չեն մտել, ինչ պես նաև այն 
ան ձանց նկատ մամբ, ում հան դեպ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի 
կի րառ վել, կամ պատ ժի կրու մը հե տաձգ վել է: Ք րեա կա տա րո ղա-
կան հիմ նարկ նե րում պա տիժ կրող ան ձանց նկատ մամբ հա մա ներ-
ման կի րառ ման ի րա վա սութ յու նը վե րա պահ ված է հա մա պա տաս-
խան հիմ նար կի պե տե րին:
Ինչ պես նշվել է սույն ո րոշ ման 16–րդ կե տում, Հա մա ներ ման 

ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տը վե րա բե րում է քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րում պա տիժ կրող դա տա պարտ յալ նե րին, հետ-
ևա բար նշված դրույ թը կի րա ռե լու ի րա վա սութ յամբ օժտ ված են 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի պե տե րը և  ոչ թե դա տա րան-
նե րը: Այլ խոս քով՝ Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տի 
կի րա ռե լիութ յան հար ցը պետք է լուծ վի հա մա պա տաս խան քրեա-
կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի կող մից` նույն ակ տի 13–րդ կե տի 
4–րդ  են թա կե տով ամ րագր ված ի րա վա զո րութ յան սահ ման նե րում»:
Միև նույն ժա մա նակ, հիմն վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 18–րդ 

հոդ վա ծի վրա՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Հ. Հով հան նիս յա նի գոր-
ծով ո րոշ մամբ փաս տել է, որ յու րա քանչ յուր անձ, ով կար ծում է, որ 
իր ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը խախտ վել են, ու նի դա-
տա րա նի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի-
ջո ցի ի րա վունք: Այս ա ռու մով, ան կաս կած, քրեա կա տա րո ղա կան 
հիմ նար կում պա տիժ կրող ցան կա ցած դա տա պարտ յալ ի րա վունք 
ու նի դա տա կան կար գով վի ճար կե լու իր նկատ մամբ Հա մա ներ ման 
ակ տի այս կամ այն դրույ թը կի րա ռե լու վե րա բեր յալ հիմ նար կի պե-
տի ո րոշ ման ի րա վա չա փութ յու նը:
Այ դու հան դերձ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն դու նել է, որ օ րեն-

քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի պա հանջ նե րի խախ տում ար ձա-
նագ րե լու դեպ քում դա տա րանն ի րա վա սու չէ կա տա րել հա մա պա-
տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի լիա զո րութ յա նը վե րա պահ ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ, քա նի որ նման ի րա վի ճա կը կհան գեց նի ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յամբ և ք րեա դա տա վա րա կան օ րեն քով ե րաշ խա-
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վոր ված օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի խախտ ման, ինչն ան թույ-
լատ րե լի է: Ուս տի, բո ղո քի քննութ յան արդ յուն քում ար ձա նագ րե-
լով օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի խախ տում, 
դա տա րա նը պետք է հա մա պա տաս խան ի րա վա զո րութ յամբ օժտ-
ված պաշ տո նա տար ան ձի հա մար սահ մա նի նշված խախ տում նե-
րը վե րաց նե լու պար տա կա նութ յուն, ին չը մի կող մից՝ կա պա հո վի 
դա տա րա նի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն հայ ցող ան ձի 
ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ-
նու մը, մյուս կող մից՝ չի հան գեց նի օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի 
խախտ ման:
Մինչ դեռ տվյալ գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը քրեա-

կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի ո րոշ մամբ թույլ տրված խախ-
տու մը վե րաց նե լու պար տա կա նութ յուն սահ մա նե լու փո խա րեն 
վե րաց րել է նշված ո րո շու մը և դա տա պարտ յալ Հ. Հով հան նիս յա-
նին Հա մա ներ ման ակ տի 4–րդ կե տի 1–ին են թա կե տի կի րառ մամբ 
ա զա տել պատ ժի կրու մից, այ սինքն` կի րա ռել է Հա մա ներ ման ակ-
տի այն դրույ թը, ո րի կի րա ռու մը վե րա պահ ված է քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նար կի պե տին: Արդ յուն քում ստո րա դաս դա տա րան նե-
րի դա տա կան ակ տե րը բե կան վե ցին և գործն ու ղարկ վեց ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րան` նոր քննութ յան:
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ԲԱԺԻՆ 6

ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 § 6.1. Կ յան քի և  ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված          

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ-
յան հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 
նշված հան ցա կազ մե րի մեկ նա բան ման և կի րա ռութ յան հետ կապ-
ված հետև յալ հիմ նախն դիր նե րին.

• սպա նութ յան փոր ձի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ-
ված) և  ա ռող ջութ յա նը դի տա վո րութ յամբ ծանր վնաս պատ-
ճա ռե լու (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ ված) հան ցա-
կազ մե րի սահ մա նա զա տու մը,

• դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ ված) և  անզ գու շութ յամբ ա ռող-
ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
120–րդ հոդ ված) հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զա տու մը, 

• անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց մամբ ա ռող ջութ-
յա նը ծանր և մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ ճա ռե լու (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 116–րդ հոդ ված) հան ցա կազ մի մեկ նա բա նութ յու նը, 

• ծե ծի հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ ված) 
մեկ նա բա նութ յու նը, 

• մեկ հար վա ծի քրեաի րա վա կան նշա նա կութ յունն ու հետ ևանք նե րը: 
 Ս պա նութ յան փոր ձի և  ա ռող ջութ յա նը դի տա վո րութ յամբ 

ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման 
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հիմ նախն դի րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից քննարկ վել է Ա. 
Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ, որ տեղ դա տա րա նը վեր լու-
ծութ յան է են թար կել քննարկ վող հան ցա կազ մե րից յու րա քանչ յու-
րի օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ կող մե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
այ նու հետև, հա մադ րե լով կա տար ված վեր լու ծութ յան արդ յունք նե-
րը, եզ րա կա ցութ յուն է ա րել սպա նութ յան փոր ձի և  ա ռող ջութ յա-
նը դի տա վո րութ յամբ ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի 
սահ մա նա զատ ման հիմ քե րի կա պակ ցութ յամբ: Այս պես՝ Ա. Բաղ-
դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը, վեր լու ծութ յան են թար կե լով հա սա րակ սպա նութ յան հան-
ցա կազ մը, ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) [Մ]ար դու կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րից 
հան րա յին ա ռա վել բարձր վտան գա վո րութ յամբ ա ռանձ նա նում 
է սպա նութ յու նը: Ս պա նութ յան օբ յեկտ են հան դի սա նում հա սա-
րա կա կան այն հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ուղղ ված են մար դու 
կյան քի անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը: Այլ կերպ ա սած` նշված 
հան ցա գոր ծութ յան ան մի ջա կան օբ յեկ տը յու րա քանչ յուր մար դու 
կյանքն է, ո րը են թա կա է քրեաի րա վա կան պաշտ պա նութ յան նրա 
ծնվե լու պա հից մինչև մահ»:
Ընդ հան րա պես, կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 

օբ յեկ տի հարցն ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ տա րա կար-
ծութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս: Ո րոշ տե սա բան նե րի, օ րի նակ՝ Բ. 
Ս. Նի կի ֆո րո վի կար ծի քով՝ կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի օբ յեկտ են մար դը` որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի մաս նա կից, հա սա րա կութ յան մեջ մարդ կանց հա րա բե-
րութ յուն նե րը` հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
ան ձի` օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րը, ո րոնք ա պա հո վում են նրա 
սո ցիա լա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը` ապ րե լու հնա րա վո րութ յու նը 
և  այլն83: Ն. Ի. Զա գո րոդ նի կո վը նշում է, որ քրեա կան ի րա վուն քը, 
պաշտ պա նե լով հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի սուբ յեկտ-
նե րին, նրանց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը, դրա նով իսկ պաշտ պա-

83  Տե՛ս Никифоров Б., Объект преступления по советскому уголовному праву. 
М., 1960, с. 22:
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նութ յան է են թար կում այն հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, 
ո րոնք ընդ հան րա պես չեն կա րող գո յութ յուն ու նե նալ ա ռանց սուբ-
յեկ տի84: Ըստ Ն. Ի. Կոր ժանս կու՝ կյան քի դեմ ոտնձ գող հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի օբ յեկտ է ոչ թե մար դը` որ պես կեն սա բա նա կան էակ, 
այլ ան ձը` որ պես այն հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ամ-
բող ջութ յուն, ո րոնց նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն է կա տար վում85: Ա. 
Ն. Կ րա սի կո վի պնդմամբ՝ հան ցա գոր ծութ յու նը ոտնձ գում է ա ռա-
ջին հեր թին օ րեն քով մար դուն վե րա պահ ված ի րա վուն քի և  ոչ այդ 
ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան ա ռար կա հան դի սա ցող հա սա րա-
կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի դեմ: Ըստ հե ղի նա կի` կյան քի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ան մի ջա կան օբ յեկ տը «կյան քի 
ի րա վունքն է»86: Բ. Վ. Զդ րա վո միս լո վը կյան քի դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի օբ յեկտ է դի տում մար դու կյան քը87: 
Կ յան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի օբ յեկ տի վե րա բեր-

յալ մեջ բեր ված մո տե ցում նե րից յու րա քանչ յուրն ինք նու րույն տե սանկ-
յու նից է մեկ նա բա նում կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
օբ յեկ տը և, ան շուշտ, գո յութ յան ի րա վունք ու նի: Ա. Բաղ դա սար յա նի 
գոր ծով ո րոշ մամբ, սա կայն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, 
որ քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան և պ րակ տի կա յի զար գաց ման 
ներ կա յիս փու լում ա ռա վել կի րա ռա կան է կյան քի դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի օբ յեկ տի վե րա բեր յալ այն մո տե ցու մը, ո րի հա մա-
ձայն` կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի օբ յեկտ է մար դու 
կյան քը, ո րը բաղ կա ցած է ոչ միայն կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե-
րից, այլև նե րա ռում է մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վող 
և ն րա կյան քը պաշտ պա նող հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը:
Ք րեաի րա վա կան ի մաս տով կյան քը գո յութ յուն ու նի այն ժա մա-

նակ, երբ մար դը ծնվել է և դեռևս չի մա հա ցել, այ սինքն` շա րու նա-
84  Տե՛ս Загородников Н., Преступления против жизни по советскому уголовному 

праву. М., Госюриздат, 1961, с. 30:
85  Տե՛ս Коржанский Н., Объект и предмет уголовно–правовой охраны. М., 

Академия МВД СССР, 1980, с. 36:
86  Տե՛ս Красиков А., Сущность и значение потерпевшего в современном 

уголовном праве. Саратов, СГУ, 1976, с. 2:
87  Տե՛ս Здравомыслов Б., Уголовное право РФ. Особенная часть. М., Юристь, 

1999, с. 122: 
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կում է ապ րել88, սա կայն վի ճե լի է այն հար ցը, թե որ պա հից է կյան-
քը հա մար վում սկսված, և  որ պա հին է այն ա վարտ վում: Այս պես՝ 
«Բժշ կա կան ա բորտ նե րի մա սին հռչա կա գի րը» (Օս լո, 1983 թ.) ամ-
րագ րում է բեղմ նա վոր ման պա հից սկսած` մար դու կյան քի նկատ-
մամբ բժշկի հար գան քի սկզբուն քը: Նշ ված հռչա կագ րի ի մաս տով 
մար դու կյան քի սկիզ բը կապ վում է բեղմ նա վոր ման փաս տի հետ: 
Ք րեաի րա վա կան գրա կա նութ յան մեջ կյան քի սկզբի վե րա բեր յալ 

մո տե ցում նե րը, սա կայն, տար բեր վում են բժշկութ յան ո լոր տում առ կա 
մո տե ցում նե րից: Ըստ ո րոշ տե սա բան նե րի, օ րի նակ՝ Վ. Ֆ. Կա րաու լո-
վի՝ կյան քի սկիզ բը կապ վում է նո րած նի ա ռա ջին ճի չի հետ, ին չը, հե-
ղի նա կի գնա հատ մամբ, վկա յում է նո րած նի ինք նու րույն շնչա ռութ յան 
և սրտխ փո ցի սկսվե լու մա սին89: Հա ման ման մո տե ցում են ար տա հայ-
տել նաև Ն. Ս. Տա գանց ևը90 և Ս. Վ. Պոզ նիշ ևը91:
Մ. Դ. Շար գո րոդս կին մար դու կյան քի սկիզ բը կա պում էր շնչա-

ռութ յան սկզբի և պոր տա լա րի ա ռանձ նաց ման պա հե րի հետ: Միա-
ժա մա նակ հե ղի նա կը նշում էր, որ ե թե ե րե խա յին դի տա վո րութ-
յամբ կյան քից զրկե լը տե ղի է ու նե ցել ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ, 
ա պա այն կա րող է ո րակ վել որ պես սպա նութ յուն, ե թե ե րե խա յի 
մարմ նի մի մա սը գտնվել է մոր ար գան դից դուրս92: Ա. Ա. Ժի ժի-
լեն կոն ա ռա ջար կում է կյան քի սկիզ բը ո րո շե լու այլ չա փա նիշ ներ: 
Ն րա կար ծի քով՝ ծննդա բե րութ յունն սկսվե լու պա հից, հատ կա պես, 
ե թե նո րած նի մարմ նի մի մա սը դուրս է ե կել մոր ար գան դից, կա-
րե լի է խո սել մար դու ծննդյան մա սին93: Հա ման ման մո տե ցում են 

88  Տե՛ս «ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս» (5–րդ հրատարակություն՝ 
փոփոխություններով և լրացումներով), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 38: 

89  Տե՛ս «Уголовное право России. Особенная часть». / Под ред. Б. В. 
Здравомыслова, М., Юристь, 1996, с. 20:

90  Տե՛ս Таганцев Н., О преступлениях против жизни по русскому праву. Т. 1, 
СПб., Тип. Н. А. Неклюдова, 1870:

91  Տե՛ս Познышев С., Очерк основных начал науки уголовного права. Ч. 1–2, М., 
изд. Наркомюста, 1923, с. 6: 

92  Տե՛ս Шаргородский М., Преступления против жизни и здоровья. М., Юрид. 
изд. МЮ СССР, 1947, с. 59:

93  Տե՛ս Жижиленко А., Преступления против личности. М., ГИЗ, 1927:
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ար տա հայ տում Շ. Ս. Ռաշ կովս կա յան94, Է. Ֆ. Պո բե գայ լոն95, Ն. Ի. 
Զա գո րոդ նի կո վը96 և  այլ հե ղի նակ ներ, ով քեր մար դու կյան քի սկիզ-
բը կա պում են ֆի զիո լո գիա կան ծննդա բե րութ յունն սկսվե լու հետ, 
քա նի որ վեր ջինս վկա յում է, որ պտու ղը հա սու նա ցել է և ձեռք է բե-
րել ար տար գան դա յին կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ ներ: 
Գ. Ն. Բոր զեն կո վի տե սա կե տի հա մա ձայն` մար դու կյանքն սկսվում 
է ծննդյան պա հից, սա կայն քա նի որ ծննդա բե րութ յունն ինք նին 
ո րո շա կի տևո ղութ յուն ու նի ժա մա նա կի մեջ և մի քա նի փուլ է 
անց նում, ուս տի մար դու կյան քի սկիզբ ըն դուն ված է հա մա րել ֆի-
զիո լո գիա կան ծննդա բե րութ յան սկիզ բը97: Մար դու կյան քի սկզբի 
վե րա բեր յալ այս մո տե ցու մը, կա րե լի է ա սել, գե րա կա նշա նա կութ-
յուն ու նի ժա մա նա կա կից քրեա կան ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ և  
ե լա կե տա յին նշա նա կութ յուն ու նի մար դու կյան քի դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման հա մար:
Մար դու կյան քի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի օբ յեկ-

տի պար զա բան ման ա ռու մով կար ևոր վում է մահ վան պա հի հար ցը: 
Ժա մա նա կա կից բժշկութ յան տվյալ նե րի վրա հիմն ված մո տեց ման 
հա մա ձայն՝ մար դու կյան քի ա վարտ ման պա հը բիո լո գիա կան մա հը 
վրա հաս նե լու պահն է, երբ սրտի աշ խա տան քի դա դա րու մից հե տո 
սկսվում է գլխու ղե ղի բջիջ նե րի ան դառ նա լի քայ քա յու մը: Բանն այն է, 
որ սիր տը կա րե լի է «կեն դա նաց նել» դրա կանգ նե լուց մի քա նի ժամ 
հե տո, ա վե լին՝ կա րե լի է սրտի փոխ պատ վաստ ման վի րա հա տութ-
յուն կա տա րել՝ այդ ըն թաց քում հա տուկ սար քա վո րում նե րի մի ջո ցով 
պահ պա նե լով մար դու օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, սա կայն 
գլխու ղե ղի բջիջ նե րի մա հը՝ ու ղե ղի մա հը, ան դառ նա լի գոր ծըն թաց է:

94  Տե՛ս Рашковская Ш., Советское уголовное право: Преступления против 
жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности. Часть особенная, 
под общ. ред. Васильева А. Н., М., 1959, с. 9:

95  Տե՛ս Побегайло Э., Умышленные убийства и борьба с ними. Уголовно–
правовое и криминологическое исследование. Воронеж, изд. Воронеж. ун–та, 
1965, с. 12:

96  Տե՛ս Загородников Н., Преступления против жизни по советскому уголовному 
праву. М., Госюриздат, 1961, с. 35:

97 Տե՛ս Борзенков Г., Квалификация преступлений против жизни и здоровья. 
Учебно–практическое пособие.  М., Зерцало, 2005, с. 21:
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Հե տաքր քիր է, որ կյան քի ա վար տի պա հը տար բեր ժա մա նա-
կա հատ ված նե րում տար բեր կերպ է մեկ նա բան վել: Անց յալ դա րի 
սկզբին մար դու կյան քի ա վար տի պահ էր հա մար վում շնչա ռութ-
յու նը կանգ նե լը, սրտի աշ խա տան քի դա դա րու մը և կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի գոր ծառ նութ յուն նե րի վե րա ցու մը: Այս-
պես՝ 1977 թ. ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան կող-
մից ըն դուն վել է ժա մա նա կա վոր ցու ցում, ո րում ամ րագր ված էին 
կեն սա բա նա կան մա հը ո րո շե լու պայ ման նե րը: Այս փաս տաթղ թի 
հա մա ձայն՝ կյան քի ա վար տը կապ վում էր կեն սա բա նա կան մա-
հը վրա հաս նե լու պա հի հետ, իսկ վեր ջի նիս ո րոշ ման հա մար վե-
րոնշ յալ ցու ցու մի մեջ հատ կա նիշ նե րի բա վա կան լայն թվար կում 
էր նա խա տես ված: 1985 թ. ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րութ յան կող մից ըն դուն վել է նոր փաս տա թուղթ՝ ու ղե ղի մահ վան 
փաս տի ար ձա նագր ման վե րա բեր յալ ժա մա նա կա վոր ցու ցում, ո րը 
ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 1987 թ. փետր վա րի 17–ի 
թիվ 236 հրա մա նով հաս տատ վել էր որ պես ու ղե ղի մահ վան փաս-
տի ար ձա նագր ման վե րա բեր յալ մշտա կան ու ղե ցույց: Վեր ջին եր-
կու փաս տաթղ թե րում էլ ամ րագր ված էր գլխու ղե ղի մահ վան հա-
յե ցա կար գը՝ որ պես մար դու մահ վան չա փո րո շիչ:

« Մար դուն օր գան ներ և (կամ) հյուս վածք ներ փոխ պատ վաս տե-
լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1–ին հոդ վա ծում ու ղե ղի մա հը բնո րոշ վում է 
որ պես գլխու ղե ղի կեն սա գոր ծու նեութ յան լրիվ և  ան դառ նա լի դա-
դա րում, ո րը գրանց վում է աշ խա տող սրտի և թո քե րի ար հես տա-
կան օ դա փո խութ յան պայ ման նե րում: Ու ղե ղի մա հը հա մար ժեք է 
մար դու մահ վան:
ԱՄՆ –ում 1980 թ. բժիշկ նե րի, ի րա վա բան նե րի, օ րենս դիր 

մարմ նի և  ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ջան քե րով 
ըն դուն վել է « Մահ վան սահ ման ման մա սին միաս նա կան օ րենք», 
որ տեղ ա ռա ջին ան գամ տրվել է մահ վան ի րա վա կան հաս կա-
ցութ յու նը: Այս պես՝ վե րոնշ յալ օ րեն քի հա մա ձայն` ար յան շրջա նա-
ռութ յան և շն չա ռութ յան ֆունկ ցիա նե րի ան դառ նա լի կան գա ռի 
կամ գլխու ղե ղի, այդ թվում` ու ղե ղաբ նի բո լոր ֆունկ ցիա նե րի ան-
դառ նա լի դա դա րեց ման վի ճա կում գտնվող մար դը հա մար վում է 
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մա հա ցած: Շա րադր ված մո տե ցում նե րի և բ նո րո շում նե րի վեր լու-
ծութ յու նից կա րե լի է հետ ևութ յուն ա նել այն մա սին, որ «մար դու 
մահ» և «գլխու ղե ղի մահ» հաս կա ցութ յուն նե րը հա մար ժեք են98, 
ուս տի տրա մա բա նա կան է, որ անց յալ դա րի 80–ա կան թվա կան-
նե րից սկսած՝ անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ մշա կել այն պի սի 
ախ տա բա նա կան չա փա նիշ ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան 
ա ռա վե լա գույնս ար ժա նա հա վատ կեր պով ախ տո րո շել գլխու ղե-
ղի մա հը: Ժա մա նա կա կից բժշկութ յան մեջ լայ նո րեն կի րառ վում են 
Հար վար դի բժշկութ յան դպրո ցի կող մից մշակ ված ախ տա բա նա-
կան չա փա նիշ նե րը: Դ րանք են.

1. ան գի տա կից վի ճա կը և  ար տա քին ազ դակ նե րի նկատ մամբ 
ար ձա գան քի բա ցա կա յութ յու նը,

2. սպոն տան (ինք նա բուխ) շար ժում նե րի բա ցա կա յութ յու նը,
3. սպոն տան (ինք նա բուխ) շնչա ռութ յան բա ցա կա յութ յու նը,
4. ռեֆ լեքս նե րի բա ցա կա յութ յու նը,
5. ի զոէ լեկտ րիկ և «հարթ» ԷԷԳ (է լեկտ րաէն ցե ֆա լոգ րութ յուն)` 

ա լիք նե րի 5 մկ վոլ տից պա կաս ամպ լի տու դով` 10–20 րո պե նե րի ըն-
թաց քում,

6. վե րոնշ յալ ախ տան շան նե րի առ կա յութ յու նը 24 ժամ վա ըն թաց-
քում, ե թե հի վան դի մոտ առ կա չէ հի պո թեր միա և  ին տոք սի կա ցիա99:
Հար վար դի բժշկա կան դպրո ցի չա փա նիշ նե րից բա ցի, գո յութ-

յուն ու նեն նաև Մի նե սո տա յի բժշկա կան ա սո ցիա ցիա յի, Ա մե րիկ յան 
նյար դա բա նա կան ա սո ցիա ցիա յի և ԱՄՆ –ի մի շարք այլ հե տա զո-
տա կան խմբե րի, ինչ պես նաև Մեծ Բ րի տա նիա յի թա գա վո րա կան 
քո լեջ նե րի և ֆա կուլ տետ նե րի, Ս կան դի նավ յան երկր նե րի ( Դա նիա, 
Շ վե դիա, Ֆին լան դիա), ինչ պես նաև ճա պո նա ցի հե տա զո տող նե րի 
կող մից մշակ ված չա փա նիշ նե րը:
Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

98  Տե՛ս Розенталь Р., Соболев В., Сондоре А., Донорство в трансплантации 
органов. Рига: Звайгзне, 1987, с. 166. Barhard С. Н., The Operation: a Human 
Cardiack Transplantation, an Interin Report of a Successfull Operation Pereosmel 
at Groote Schuur Hospital Capetown. South Afr. Med. J., 1967, vol. 42, 1271 p.:

99  Տե՛ս Robertson J., Circulation. 1987, vol. 75, №1, pp. 146–156:
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«(...) Օբ յեկ տիվ կող մից սպա նութ յու նը դրսևոր վում է մեկ ու-
րի շին դի տա վո րութ յամբ, ա պօ րի նա բար կյան քից զրկե լու մեջ, ո րը 
կա րող է կա տար վել և՛ գոր ծո ղութ յամբ, և՛ ան գոր ծութ յամբ: Գոր-
ծո ղութ յամբ կա տար վող սպա նութ յու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ 
տու ժո ղի վրա ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե կան ներ գոր-
ծութ յան մի ջո ցով: Ան գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված մահ վան հա մար 
կա րող է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն ա ռա ջա նալ միայն 
այն ժա մա նակ, երբ հաս տատ վի, որ անձն անհ րա ժեշտ գոր ծո-
ղութ յուն նե րով չի կան խել վրա հաս նող մա հը, թեև տվյալ կոնկ րետ 
ի րադ րութ յու նում ոչ միայն պար տա վոր էր, այլև ի րա կան հնա րա-
վո րութ յուն ու ներ դա ա նե լու:
Օբ յեկ տիվ կող մից սպա նութ յու նը բնու թագր վում է նաև հան-

ցա վոր ա րար քի և  ա ռա ջա ցած հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք-
նե րի միջև պատ ճա ռա կան կա պի պար տա դիր առ կա յութ յամբ:
Քն նարկ վող հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում 

է դի տա վո րութ յամբ, ո րը կա րող է լի նել ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես 
էլ ա նուղ ղա կի: Ուղ ղա կի դի տա վո րութ յան դեպ քում հան ցա վո-
րը գի տակ ցում է, որ ու րի շի կյան քի հա մար վտան գա վոր ա րարք 
է կա տա րում, նա խա տե սում է մար դուն կյան քից զրկե լու հնա րա-
վո րութ յու նը կամ ան խու սա փե լիութ յու նը և ցան կա նում է տու ժո-
ղին մահ պատ ճա ռել: Ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յան դեպ քում ան-
ձը գի տակ ցում է, որ ու րի շի կյան քի հա մար վտան գա վոր ա րարք է 
կա տա րում, նա խա տե սում է մար դուն կյան քից զրկե լու հնա րա վո-
րութ յու նը, չի ցան կա նում, բայց գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս տու-
ժո ղի մահ վան ա ռա ջա ցու մը կամ ան տար բե րութ յուն է դրսևո րում 
այդ հետ ևան քի ա ռա ջաց ման նկատ մամբ»:
Մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից եր ևում է, որ հա սա րակ սպա նութ-

յան հան ցա կազ մը վեր լու ծե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը շեշ տադ-
րում է օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րից մե կը` հան ցա վոր ա րար քի 
և հետ ևանք նե րի միջև առ կա պատ ճա ռա կան կա պը: Պատ ճա ռա-
կան կա պի ի րա կան պատ ճառ ման տե սութ յան շրջա նակ նե րում 
վեր լու ծե լով սպա նութ յան հան ցա կազ մը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ընդգ ծում է, որ պատ ճա ռա կան կա պի առ կա-
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յութ յու նից բա ցի, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև հան ցա կազ մի 
սուբ յեկ տիվ կող մը: Դա տա րա նի այս մո տե ցու մը հիմն ված է այն 
հան գա ման քի վրա, որ հան ցա վոր ա րար քի և հետ ևանք նե րի միջև 
պատ ճա ռա կան կա պի առ կա յութ յու նը դեռևս չի նշա նա կում, որ 
անձն ու նե ցել է հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րութ յուն, կամ որ նա 
գոր ծել է անզ գու շութ յամբ: Այլ խոս քով` պատ ճա ռա կան կա պի առ-
կա յութ յու նը ինք նա բե րա բար չի են թադ րում նաև մեղ քի առ կա յութ-
յուն, մինչ դեռ սպա նութ յու նը բնու թագր վում է բա ցա ռա պես մեղ քի 
դի տա վոր յալ ձևով: Հա ման ման կեր պով մեղ քի դի տա վոր յալ ձևով 
է բնու թագր վում նաև հան ցա փոր ձը, ո րը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
34–րդ հոդ վա ծում բնո րոշ ված է որ պես ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ 
կա տար ված գոր ծո ղութ յուն (ան գոր ծութ յուն), որն ան մի ջա կա նո-
րեն ուղղ ված է հան ցանք կա տա րե լուն, ե թե հան ցա գոր ծութ յունն 
ա վար տին չի հասց վել ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:
Ընդգ ծե լով, որ սուբ յեկ տիվ կող մից հան ցա փոր ձը հնա րա վոր է 

միայն ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ` Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Օբ յեկ տիվ կող մից հան ցա փոր ձը բնու թագր վում է`
1. գոր ծո ղութ յամբ (ան գոր ծութ յամբ), որն ան մի ջա կա նո րեն 

ուղղ ված է հան ցան քի կա տար մա նը,
2. հան ցա գոր ծութ յունն ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե-

րով ա վար տին չհասց նե լով:
Հան ցա փորձն առ կա է այն ժա մա նակ, երբ հան ցա գոր ծութ-

յու նը մինչև վերջ չի հասց վում, այ սինքն` հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ 
կող մի կա տա րումն սկսվում է, սա կայն չի ա վարտ վում: Ն յու թա կան 
հան ցա գոր ծութ յան դեպ քում չի ա ռա ջա նում օ րեն քով նա խա տես-
ված հետ ևան քը, կամ հետ ևանքն ա ռա ջա նում է, սա կայն ոչ հան-
ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ նա խա տես վա ծը (օ րի նակ` սպա նութ յան 
փոր ձի ժա մա նակ տու ժո ղը ոչ թե մա հա նում է, այլ ստա նում է ծանր 
մարմ նա կան վնաս վածք): Ուս տի այն դեպ քե րում, երբ հան ցա գոր-
ծութ յան փոր ձի ժա մա նակ ա ռա ջա նում են այն պի սի հետ ևանք ներ, 
ո րոնք ոչ թե հան ցա վո րի դի տա վո րութ յան մեջ ընդգրկ ված, այլ մեկ 
ու րիշ ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ են, ա պա 
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դրանք կլան վում են հան ցա վո րի դի տա վո րութ յամբ ընդգրկ ված 
հան ցա գոր ծութ յան փոր ձի մեջ և  ինք նու րույն չեն ո րակ վում:
Հան ցա փոր ձը բնու թագ րող հա ջորդ հատ կա նիշն այն է, որ 

հան ցա գոր ծութ յու նը մինչև վերջ չի հասց վում հան ցա վո րի կամ քից 
ան կախ հան գա մանք նե րում»: 
Մեջ բեր ված վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ հան ցա փոր ձի մեկ-

նա բա նութ յան ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է եր-
կու հան գա մանք, այն է` հան ցա գոր ծութ յունն ա վար տին չի հասց-
վել, և հան ցա գոր ծութ յունն ա վար տին չհասց նե լը տե ղի է ու նե ցել 
հան ցա վո րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րում:
Հա մադ րե լով Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ և 

16–րդ կե տե րում շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը` կա-
րող ենք եզ րա կաց նել, որ սպա նութ յան փորձն առ կա է, ե թե ան ձի 
դի տա վո րութ յունն ուղղ ված է ե ղել ու րի շին ա պօ րի նա բար կյան քից 
զրկե լուն, սա կայն դի տա վո րութ յան մեջ նե րառ ված այդ ա րարքն 
ա վար տին չի հասց վել ան ձի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րում: Ի 
դեպ, դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ յան և դ րա բա ցա հայտ ման հա-
մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի հար ցին ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է դեռևս 2008 թ. փետր վա րի 
29–ին Ս. Հու նիկ յա նի գոր ծով կա յաց ված թիվ ՎԲ–11/08 ո րոշ մամբ, 
որ տեղ ար ձա նագ րել է, որ հան ցա վո րի դի տա վո րութ յան ուղղ վա-
ծութ յան հար ցը լու ծե լիս անհ րա ժեշտ է ել նել հան ցա գոր ծութ յան 
բո լոր հան գա մանք նե րի հա մակ ցութ յու նից և հաշ վի առ նել մաս նա-
վո րա պես հան ցա վոր ա րար քի կա տար ման ե ղա նա կը, վնաս վածք-
ներ հասց նե լիս օգ տա գործ վող գոր ծիք նե րը (զեն քը), մարմ նա կան 
վնաս վածք նե րի քա նա կը, բնույ թը և տե ղա կա յու մը (օ րի նակ` մար-
դու կեն սա կա նո րեն կար ևոր օր գան նե րի վնա սու մը), ինչ պես նաև 
հան ցա վո րի և տու ժո ղի վար քա գի ծը հան ցա գոր ծութ յա նը նա խոր-
դող և հա ջոր դող պա հե րին, նրանց փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, 
հան ցա վո րի կող մից հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի դա դա րեց ման 
պատ ճառ նե րը և  այլն: Կա տար ված հան ցան քին քրեաի րա վա կան 
ճիշտ գնա հա տա կան տա լու հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
այն պի սի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տու մը, ինչ պի սիք են հան ցան-
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քի կա տար ման շար ժա ռիթ ներն ու նպա տա կը:
Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ-
յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մը և  ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Նշ ված հան ցա գոր ծութ յան ան մի ջա կան օբ յեկ տը մար դու 
ա ռող ջութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա-
կա կան հա րա բե րութ յուն ներն են:
Օբ յեկ տիվ կող մից տվյալ ա րար քը բնու թագր վում է այն պի սի 

գոր ծո ղութ յամբ կամ ան գոր ծութ յամբ, ո րի արդ յուն քում մար դու 
ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս է պատ ճառ վում: Հան ցա վո րի գոր ծո ղութ-
յուն ներն ար տա հայտ վում են տու ժո ղի վրա ֆի զի կա կան, հո գե կան, 
մե խա նի կա կան և ն մա նա տիպ այլ ազ դե ցութ յան գոր ծադր մամբ: 
Մար դու ա ռող ջութ յանն ան գոր ծութ յամբ ծանր վնաս պատ ճա ռելն 
առ կա է, երբ հան ցա վո րը չի կա տա րում ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք նա պար տա վոր էր և տվ յալ ի րադ րութ յու նում կա րող էր կա-
տա րել` սպառ նա ցող վնա սի ա ռա ջա ցու մը կան խե լու հա մար:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի դրույթ-

նե րից ել նե լով` կա րե լի է եզ րա հան գել, որ ա ռող ջութ յա նը պատ-
ճառ վող ծանր վնա սը կա րող է լի նել եր կու տե սա կի` կյան քի հա մար 
վտան գա վոր և կ յան քի հա մար ոչ վտան գա վոր՝ ար տա հայտ ված 
օ րեն քում հա տուկ նշված հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց մամբ:
Քն նարկ վող հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր-

վում է դի տա վո րութ յամբ, ո րը կա րող է լի նել ինչ պես ուղ ղա կի, այն-
պես էլ ա նուղ ղա կի: Բա ցա ռութ յուն է կազ մում այն պի սի վնա սի 
պատ ճա ռու մը, որն ա ռա ջաց րել է հան ցա վո րի հա մար ակն հայտ 
տու ժո ղի ա ռող ջութ յան քայ քա յում` զու գորդ ված նրա մաս նա գի-
տա կան աշ խա տու նա կութ յան լրիվ կորս տով: Այս դեպ քում, ինչ պես 
հետ ևում է օ րենսդ րա կան ձևա կեր պու մից, դի տա վո րութ յու նը կա-
րող է լի նել միայն ուղ ղա կի»:
Մեջ բեր ված վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ դի տա վո րութ յամբ 

ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մը մեկ նա բա-
նե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը շեշ տադ րում է սուբ յեկ տիվ կող մը: 
Այլ խոս քով` դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ-
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ճա ռե լիս ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, հան ցա վոր ա րար քի և 
հետ ևանք նե րի միջև առ կա պատ ճա ռա կան կա պի շրջա նակ նե րում 
նա խա տե սել է հնա րա վոր վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա-
ցել է դրանց վրա հաս նե լը կամ չի ցան կա ցել այդ հետ ևանք նե րը, 
բայց գի տակ ցա բար թույլ է տվել դրանք:
Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում ամ փո փե-

լով նույն ո րոշ ման 14–16–րդ կե տե րում շա րադր ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) սպա նութ յան փոր ձը դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը 
ծանր վնաս պատ ճա ռե լուց սահ մա նա զա տե լու հա մար ա ռաջ նա յին 
նշա նա կութ յուն ու նի վնաս վածք ներ հասց նե լու պա հին հան ցա վո-
րի դի տա վո րութ յան ուղղ վա ծութ յան բա ցա հայ տու մը: Մաս նա վո-
րա պես, ե թե սպա նութ յան փոր ձի ժա մա նակ հան ցա վո րի դի տա-
վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղին կյան քից զրկե լուն, ա պա ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցանք 
կա տա րե լիս դի տա վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղի ա ռող ջութ յա-
նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լուն»:
Ա. Բաղ դա սար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում շա րադր-

ված այս դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է 
Վ լա դիկ Վա չա գա նի Խա չատր յա նի գոր ծով 2012 թ. հու նի սի 8–ին 
կա յաց ված թիվ ԿԴ1/0025/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Վ. Խա-
չատր յա նի գոր ծով ո րո շում): Նշ ված ո րոշ ման 16–րդ կե տում դա-
տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) սպա նութ յան փոր ձը կա րող է կա տար վել միայն ուղ ղա-
կի դի տա վո րութ յամբ: Այլ խոս քով՝ սպա նութ յան փոր ձի դեպ քում 
հան ցա վո րը գի տակ ցում է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)՝ 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սում է մեկ ու-
րի շի մա հը վրա հաս նե լու հնա րա վո րութ յու նը կամ ան խու սա փե-
լիութ յու նը և ցան կա նում է դրա ա ռա ջա նա լը, սա կայն մա հա ցու 
հետ ևան քը վրա չի հաս նում նրա կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
(զո հի ակ տիվ դի մադ րութ յուն, այլ ան ձանց մի ջամ տութ յուն, տու-
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ժո ղին ժա մա նա կին բժշկա կան օգ նութ յուն ցույց տալ և  այլն)»100:
Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա-

ռե լու և  անզ գու շութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ-
ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման հիմ նախն դի րը 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից քննարկ վել է Սի րակ Շա վար շի 
Սա քան յա նի գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԷԴ/0058/01/10 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` Ս. Սա քան յա նի գոր ծով 
ո րո շում), որ տեղ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել քննարկ-
վող հան ցա կազ մե րից յու րա քանչ յու րի սուբ յեկ տիվ կող մե րի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը, այ նու հետև, հա մադ րե լով կա տար ված վեր լու-
ծութ յան արդ յունք նե րը, եզ րա կա ցութ յուն է ա րել դի տա վո րութ յամբ 
և  անզ գու շութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու հան-
ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման հիմ քի կա պակ ցութ յամբ: Այս պես՝ 
Ս. Սա քան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 22–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նը մեջ բե րել է դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս 
պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մի օ րենսդ րա կան ձևա կեր պու մը` դրա նով 
իսկ շեշ տադ րե լով, որ դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս 
պատ ճա ռե լիս ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)` 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, հան ցա վոր ա րար քի և 
հետ ևանք նե րի միջև առ կա պատ ճա ռա կան կա պի շրջա նակ նե րում 
նա խա տե սել է հնա րա վոր վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել 
է դրանց վրա հաս նե լը կամ չի ցան կա ցել այդ հետ ևանք նե րը, բայց 
գի տակ ցա բար թույլ է տվել դրանք:
Անզ գու շութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու 

հան ցա կազ մի օ րենսդ րա կան ձևա կերպ ման մեջ բեր մամբ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը նույն տրա մա բա նութ յամբ շեշ տադ րել է այն հան-
գա ման քը, որ նշված հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վում է բա ցա-
ռա պես անզ գու շութ յամբ: Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) [ Դի տա վո րութ յամբ և  անզ գու շութ յամբ ա ռող ջութ յա նը 

100 Այս մասին տե՛ս նաև սույն մեկնաբանությունների՝ «Անձի ազատության, 
պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործությունները» 
գլուխը: 
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ծանր վնաս պատ ճա ռե լու] հան ցա կազ մե րի տար բե րութ յու նը մեղ-
քի ձևի մեջ է. ե թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սով նա խա տես ված ա րար քը սուբ յեկ տիվ կող մից բնու թագր-
վում է դի տա վո րութ յամբ, ո րը կա րող է լի նել ինչ պես ուղ ղա կի, այն-
պես էլ ա նուղ ղա կի, ա պա ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 120–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված ա րար քը սուբ յեկ տիվ կող մից 
բնու թագր վում է անզ գու շութ յամբ, ո րը կա րող է դրսևոր վել ինչ պես 
ինք նավս տա հութ յան, այն պես էլ ան փու թութ յան ձևով»:
Այլ խոս քով` դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս 

պատ ճա ռե լու և  անզ գու շութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս 
պատ ճա ռե լու հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման հիմ քը մեղ քի 
ձևն  է: Ուս տի ա րար քը ո րա կե լիս վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի-
նը պետք է պար զի, թե գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րով մեղ-
քի ո՛ր ձևի առ կա յութ յունն է հաս տատ վում և, ըստ դրա, ա րար քը 
ո րա կի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ կամ 120–րդ հոդ վա ծով:
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց մամբ ա ռող-

ջութ յա նը ծանր և մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ ճա ռե լու հան-
ցա կազ մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է Ա. Թո րոս յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման մեջ, ո րի 15–րդ կե տում դա տա րանն ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

 «(…) անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցու մը 
բնու թագր վում է օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րով»:
Նախ քան անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման 

օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը վեր լու ծե լը հարկ ենք 
հա մա րում անդ րա դառ նալ անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա-
վուն քի սահ ման նե րի կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից ձևա վոր ված մո տեց մա նը: Այս պես՝ Ա. Հա կոբ յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման 27–28–րդ կե տե րում դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) օ րեն քով ամ րագր ված են ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց 
առ կա յութ յան դեպ քում է միայն պաշտ պա նութ յու նը ի րա վա չափ և 
հետ ևա բար՝ ա րար քի հան ցա վո րութ յու նը բա ցա ռող: Այս պես՝ անհ-
րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան պայ ման ներն են.
ա) ոտնձ գութ յան հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը,
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բ) ոտնձ գութ յան առ կա յութ յու նը,
գ) ոտնձ գութ յան ի րա կան լի նե լը,
դ) վտանգ սպառ նա լը ան ձի, հա սա րա կութ յան, պե տութ յան շա-

հե րին,
ե) վնաս հասց նե լը միայն ոտնձ գո ղին,
զ) պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յու նը ոտնձ գութ յա նը:
(…)
Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յան գնա հատ-

ման և  որ պես արդ յունք անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա-
նա զանց ման առ կա յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան ո րոշ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է գնա հա տել ոտնձ գութ յան վտան գա վո րութ յան աս-
տի ճա նի և պաշտ պա նութ յան միջև հա մա պա տաս խա նութ յու նը:
Օ րեն քը չի պա հան ջում, որ պաշտ պան վո ղը կի րա ռի ոտնձ գո ղի 

կող մից կի րառ վող մի ջոց նե րին հա վա սա րա զոր մի ջոց ներ: Պաշտ-
պան վո ղը կա րող է գոր ծադ րել նաև ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց-
ներ:
Ոտնձ գութ յան և պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի միջև հա մա-

մաս նութ յան խնդի րը լու ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետև-
յալ հան գա մանք նե րը.
ա) պաշտ պան վող բա րի քի ար ժե քա վո րութ յու նը և  այն վնա սի 

չա փը, որ կա րող էր հասց վել դրան,
բ) ոտնձ գութ յան ին տեն սի վութ յու նը ու հան կար ծա կիութ յու նը,
գ) պաշտ պան վո ղի և  ոտնձ գո ղի ֆի զի կա կան հնա րա վո րութ-

յուն նե րը (սե ռը, տա րի քը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, ֆի զի կա կան ու ժը 
և  այլն),
դ) ոտնձ գող նե րի և պաշտ պան վող նե րի քա նա կը,
ե) ոտնձ գութ յան ի րադ րութ յու նը, տե ղը, ժա մա նա կը և  այլն»:
 Մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից եր ևում է, որ անհ րա ժեշտ պաշտ-

պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան պայ ման նե րից մե կը ոտնձ գութ յան և 
պաշտ պա նութ յան հա մար ժե քութ յունն է, ո րը հան դի սա նում է անհ-
րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման առ կա յութ յան կամ 
բա ցա կա յութ յան ո րոշ ման ինք նու րույն չա փա նիշ: Այլ խոս քով` անհ-
րա ժեշտ պաշտ պա նութ յունն առ կա է, ե թե ոտնձ գութ յու նից կամ դրա 
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ի րա կան սպառ նա լի քից պաշտ պան վե լիս ան ձի կա տա րած ա րար քի 
վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը հա մա պա տաս խա նում է ոտնձ գութ-
յան կամ դրա ի րա կան սպառ նա լի քի վտան գա վո րութ յան աս տի-
ճա նին: Ուս տի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան ի րա վա չա փութ յան 
պայ ման նե րից մե կի՝ ոտնձ գութ յան և պաշտ պա նութ յան հա մար ժե-
քութ յան գնա հատ ման նպա տա կով հարկ է պար զել, թե ինչ օբ յեկ տի 
դեմ և  ինչ ին տեն սի վութ յամբ է ոտնձ գում հան ցա վո րը, ինչ ֆի զի կա-
կան հնա րա վո րութ յուն նե րով են օժտ ված պաշտ պան վողն ու ոտնձ-
գո ղը, ինչ ի րադ րութ յու նում է տե ղի ու նե նում ոտնձ գութ յու նը և  այլն: 
Նշ ված հան գա մանք նե րի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. 
Թո րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) [Ա]նհրա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցումն առ-
կա է, ե թե  ակն հայտ է ան հա մա պա տաս խա նութ յու նը ոտնձ գութ-
յամբ սպառ նա ցող և պաշտ պան վո ղի կող մից պատ ճառ վող վնաս-
նե րի միջև»: 
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, փաս տո րեն, բնու թագ-

րում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման օբ յեկ-
տիվ հատ կա նի շը, մաս նա վո րա պես այն, որ անհ րա ժեշտ պաշտ պա-
նութ յան սահ մա նա զանց ման դեպ քում պաշտ պան վո ղը կի րա ռում է 
պաշտ պա նութ յան այն պի սի մի ջոց ներ և մե թոդ ներ, ո րոնց կի րա ռումն 
ակն հայտ կեր պով չէր բխում ոչ ոտնձ գութ յան բնույ թից և վ տան գա-
վո րութ յու նից, ոչ էլ ի րադ րութ յու նից: Ինչ վե րա բե րում է անհ րա ժեշտ 
պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զանց ման սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ նե-
րին, ա պա դրանց կա պակ ցութ յամբ Ա. Թո րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ անհ-
րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ մա նա զան ցու մը բնու թագր վում է 
ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ: Ուղ ղա կի դի տա վո րութ-
յամբ գոր ծե լու պա րա գա յում ան ձը գի տակ ցում է, որ ոտնձ գութ յու նից 
պաշտ պան վում է այն պի սի մի ջո ցով, որն ակն հայտ չի հա մա պա տաս-
խա նում ոտնձ գութ յան բնույ թին և վ տան գա վո րութ յա նը, կան խա տե-
սում է ոտնձ գո ղին վնաս պատ ճա ռե լու ի րա կան հնա րա վո րութ յու նը, 
նույ նիսկ դրա ան խու սա փե լիութ յու նը և ցան կա նում է վնաս պատ ճա-
ռել ոտնձ գո ղին: Ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ գոր ծե լու պա րա գա-
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յում ան ձը գի տակ ցում է, որ ոտնձ գութ յու նից պաշտ պան վում է այն-
պի սի մի ջո ցով, որն ակն հայտ չի հա մա պա տաս խա նում ոտնձ գութ յան 
բնույ թին և վ տան գա վո րութ յա նը, կան խա տե սում է ոտնձ գո ղին վնաս 
պատ ճա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը և չի ցան կա նում, բայց գի տակ ցա-
բար թույլ է տա լիս նման հետ ևան քի ա ռա ջա ցու մը:
Ծե ծի հան ցա կազ մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է 

Ար ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–
ին կա յաց ված թիվ ԱՐԴ/0176/01/11 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` Ար-
ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րո շում), ո րի 16–րդ կե-
տում դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծութ յան ան մի ջա կան օբ յեկ տը մար դու ա ռող ջութ յունն 
է, իսկ որ պես լրա ցու ցիչ օբ յեկտ կա րող են հան դես գալ նաև մար-
դու պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը»: 
Ա ռող ջութ յու նը մար դու օր գա նիզ մի այն պի սի ֆի զիո լո գիա կան 

վի ճակն է, երբ դրա բո լոր հա մա կար գե րը, մա սե րը և  օր գան նե րը 
նոր մալ գոր ծում են: Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յան պրեամ բու լա յում ա ռող ջութ-
յու նը բնո րոշ վում է որ պես «ֆի զի կա կան, հոգ ևոր և սո ցիա լա կան 
լրիվ բա րօ րութ յան վի ճակ և  ոչ թե միայն հի վան դութ յուն նե րի կամ 
ֆի զի կա կան ա րատ նե րի բա ցա կա յութ յուն»: Հարկ է նշել, սա կայն, 
որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ այս բնո րո շու մը միան-
շա նակ չի ըն դուն վում և  ան գամ քննա դա տութ յան է են թարկ վում: 
Այս պես՝ Ս. Ս. Շև չու կի կար ծի քով՝ ի րա վուն քի ո լոր տում ա ռող ջութ-
յան նման բնո րո շում օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յու նը կաս կած է 
ա ռա ջաց նում` հաշ վի առ նե լով այն չա փա զանց լայն բո վան դա կութ-
յու նը, ո րը դրված է այդ բնո րոշ ման մեջ: Նախ` «լրիվ սո ցիա լա կան 
բա րօ րութ յու նը» չի կա րող մար դու ա ռող ջութ յան չա փա նիշ հան դի-
սա նալ, քա նի որ այն ա ռա ջին հեր թին ար տա հայ տում է սուբ յեկ տի 
սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը: Ա պա` ան հա տի սո ցիա լա կան լիար-
ժե քութ յու նը միշտ չէ, որ ո րոշ վում է նրա ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կով 
և հա կա ռա կը101:

101 Տե՛ս Шевчук С., Правовой механизм ограничения личных неимущественных 
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Բժշ կութ յան մեջ մար դու ա ռող ջութ յուն ա սե լով հաս կա նում են բո-
լոր օր գան նե րի գոր ծա ռույթ նե րի, ինչ պես նաև ար տա քին մի ջա վայ րի 
հետ օր գա նիզ մի հա վա սա րակշռ վա ծութ յան վի ճա կը, ո րի պայ ման-
նե րում որ ևէ հի վան դա գին փո փո խութ յուն առ կա չէ: Հան րա մատ չե լի 
բժշկա կան հան րա գի տա րա նում ա ռող ջութ յու նը բնո րոշ վում է որ պես 
հի վան դութ յա նը հա կա ռակ վի ճակ, ո րը չի կա րե լի հստակ կեր պով 
բնո րո շել, քա նի որ այն կապ ված է մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յան 
կար ևո րա գույն ցու ցա նիշ նե րի և  օր գա նիզ մի հար մար վո ղա կա նութ-
յան հնա րա վո րութ յուն նե րի լայն տա տա նում նե րի հետ:
Ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ևս չ կա «ա ռող ջութ յուն» 

հաս կա ցութ յան միան շա նակ բնո րո շում: Այս պես՝ Ա. Ս. Նի կի ֆո-
րովն այն դի տում է որ պես մար դու օր գա նիզ մի ընդ հա նուր նոր մալ 
վի ճակ, որն ար տա հայտ վում է դրա ճիշտ գոր ծառ նութ յան մեջ102: 
Ա ռար կե լով Ա. Ս. Նի կի ֆո րո վին` Պ. Ա. Դու բո վե ցը գրում է, որ ա ռող-
ջութ յան նման բնո րո շու մը չա փա զանց նեղ է, քա նի որ մար դու օր-
գա նիզ մի յու րա քանչ յուր հյուս վածք ո րո շա կի գոր ծա ռույթ է ի րա-
կա նաց նում, հետ ևա բար հյուս վածք նե րի նոր մալ գոր ծառ նութ յան 
խախ տու մը մար դու ա ռող ջութ յա նը վնաս է պատ ճա ռում, չնա յած 
որ չի հան գեց նում ընդ հա նուր առ մամբ մար դու օր գա նիզ մի նոր մալ 
վի ճա կի գոր ծառ նութ յան խախտ ման103: 
Ն. Ի. Զա գո րոդ նի կո վի կար ծի քով՝ ա ռող ջութ յու նը մար դու օր-

գա նիզ մի այն պի սի վի ճակ է, ո րի պայ ման նե րում վեր ջի նիս բո լոր 
մա սե րը, օր գան նե րը և հա մա կար գե րը նոր մալ գոր ծում են104: Մեջ-
բեր ված մո տե ցում նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յու նը թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ ա ռող ջութ յու նը ոչ նյու թա կան ար ժեք է, 
ո րը բնո րոշ է յու րա քանչ յուր մար դու՝ ծննդյան պա հից սկսած, և 
կախ ված չէ այն կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րից, 
ո րոնց մեջ մտնում է մար դը հա սա րա կութ յան մեջ իր գո յութ յան ըն-

прав граждан в сфере здравоохранения. Ставрополь, 2004, с. 24:
102 Տե՛ս Никифоров А., Ответственность за телесные повреждения по советскому 

уголовному праву. М., 1959, с. 14:
103 Տե՛ս Дубовец П., Ответственность за телесные повреждения по советскому 

уголовному праву. М., 1964, с. 14:
104 Տե՛ս Загородников Н., Преступления против жизни по советскому уголовному 

праву. М., Госюриздат, 1961, с. 16:
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թաց քում: Ն ման տրա մա բա նութ յուն է դրված Ար ևիկ և Ծո վի նար 
Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում, որտեղ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի կող մից տրվել է «ա ռող ջութ յուն» հաս կա ցութ յան 
հետև յալ մեկ նա բա նութ յու նը.

«(...) Ա ռող ջութ յու նը մար դու օր գա նիզ մի այն պի սի ֆի զիո լո-
գիա կան վի ճակն է, երբ դրա բո լոր հա մա կար գե րը, մա սե րը և  օր-
գան նե րը նոր մալ գոր ծում են: Ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված ոտնձ-
գութ յան հետ ևան քով վնաս է պատ ճառ վում ան ձի ա ռող ջութ յա նը, 
խախտ վում են ան ձի ինչ պես ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 
ի րա վուն քը, այն պես էլ նրա ա ռող ջութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը:
Ք րեաի րա վա կան պաշտ պա նութ յան օբ յեկ տի տե սանկ յու նից 

ա ռող ջութ յու նը ոչ նյու թա կան բա րիք է, ո րը, ընդ հա նուր կա նո նի 
հա մա ձայն, բնո րոշ վում է որ պես մար դու ֆի զի կա կան և հո գե կան 
բա րօ րութ յան վի ճակ: (...)»:
Մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հետ մեկ տեղ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րանն ընդգ ծել է, որ քրեա կան օ րեն քը պաշտ պա նում է ոչ թե ա ռող-
ջութ յան ի դեա լա կան վի ճա կը, այն է՝ ան ձի ֆի զի կա կան և հո գե կան 
լրիվ բա րօ րութ յան վի ճա կը, այլ ան ձի այն ա ռող ջա կան վի ճա կը, 
որն առ կա է ե ղել նրա նկատ մամբ հան ցա վոր ոտնձ գութ յուն կա տա-
րե լու պա հին: Հետ ևա բար, «ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված» հաս կա-
ցութ յունն անհ րա ժեշտ է մեկ նա բա նել՝ ել նե լով ինչ պես Ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յան 
պրեամ բու լա յում ա ռող ջութ յա նը տրված ընդ հա նուր բնո րո շու մից, 
այն պես էլ այն ան ձի օբ յեկ տի վո րեն առ կա ա ռող ջա կան վի ճա կից, 
ում նկատ մամբ կա տար վել է հան ցա վոր ոտնձ գութ յու նը:
Ար ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ 

կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է՝
ա) տու ժո ղին ֆի զի կա կան ցավ պատ ճա ռե լով, 
բ) տու ժո ղի նկատ մամբ այլ բռնի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա-

րե լով, ո րոնք չեն պա րու նա կում դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը 
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թեթև վնաս պատ ճա ռե լու հատ կա նիշ ներ»:
Ծե ծի հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը մեկ նա բա նե լիս ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը շեշ տադ րել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով ար գել ված՝ այլ բռնի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րի նակ է ձեռ քե րը ո լո րե լը, մա զե րը քա շե լը, 
կճմթե լը և  այլն: Բա ցի այդ, դա տա րա նը նշել է, որ «այլ բռնի գոր ծո-
ղութ յուն ներ» ձևա կեր պումն անհ րա ժեշտ է մեկ նա բա նել «բռնութ-
յուն» հաս կա ցութ յան հա մա տեքս տում: Զար գաց նե լով այս դա տո-
ղութ յու նը՝ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի տար բեր 
հոդ ված նե րում նկա րագր ված բռնութ յան տար բեր դրսևո րում նե րի 
թվին են դաս վում ծե ծը, խոշ տան գու մը, ինչ պես նաև ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի տար բեր հոդ ված նե րում որ պես ինք նու րույն հան ցա-
կազմ կամ հան ցա կազ մի ո րակ յալ հատ կա նիշ կամ հան ցան քի կա-
տար ման ե ղա նակ նա խա տես ված բռնի այլ գոր ծո ղութ յուն նե րը: 

«(...) բռնութ յու նը` որ պես քրեո րեն հե տապն դե լի ա րարք, դի-
տա վո րութ յամբ, ան ձի կամ քին հա կա ռակ կամ ա ռանց նրա կամ քը 
հաշ վի առ նե լու կա տար ված ցան կա ցած ա րարք է, ո րի արդ յուն-
քում ան ձը զրկվել է կյան քից, կամ սահ մա նա փակ վել է նրա ա զա-
տութ յու նը, կամ նրա ա ռող ջութ յա նը վնաս է պատ ճառ վել, կամ 
նրան պատ ճառ վել է ֆի զի կա կան ցավ, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
տա ռա պանք»:
Բռ նութ յան վե րոնշ յալ հաս կա ցութ յան հետ հա մադ րե լով 

« Խոշ տան գում նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա-
պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ» 
ՄԱԿ –ի կոն վեն ցիա յի 1–ին հոդ վա ծում105 առ կա՝ «մարմ նա կան 

105  §Êáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ¹³Å³Ý, ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³Ù ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ýí³ëï³óÝáÕ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ áõ å³ïÅÇ ¹»Ù¦ Ø²Î–Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 1–ÇÝ 
Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª §(...) §Ëáßï³Ý·áõÙ¦ Ñ³uÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 
ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñáí áñև¿ ³ÝÓÇ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùμ å³ï×³éíáõÙ ¿ 
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ùï³íáñ áõÅ»Õ ó³í Ï³Ù ï³é³å³Ýù` Ýñ³ÝÇó Ï³Ù »ññáñ¹ 
³ÝÓÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ëáuïáí³ÝáõÃÛáõÝ Ïáñ½»Éáõ, ³ÛÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ å³ïÅ»Éáõ, áñÁ Ï³ï³ñ»É Ï³Ù Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç Ï³uÏ³ÍíáõÙ ¿ Ý³ Ï³Ù 
»ññáñ¹ ³ÝÓÁ, Ï³Ù Ýñ³Ý Ï³Ù »ññáñ¹ ³ÝÓÇÝ í³Ë»óÝ»Éáõ Ï³Ù Ñ³ñÏ³¹ñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí, Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ï»u³ÏÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í 
ó³ÝÏ³ó³Í å³ï×³éáí, »ñμ ÝÙ³Ý ó³íÁ Ï³Ù ï³é³å³ÝùÁ å³ï×³éíáõÙ ¿ 
å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ÛÇ Ï³Ù å³ßïáÝ³å»u Ñ³Ý¹»u »ÏáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó 
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կամ հո գե կան ու ժեղ ցավ կամ տա ռա պանք» ձևա կեր պու մը՝ Ար-
ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 24–րդ կե տում 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) բռնութ յան արդ յուն քում ան ձին ֆի զի կա կան ցավ, ֆի-
զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք է պատ ճառ վում, ուս տի ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով չեն կա րող ո րակ վել այն 
դեպ քե րը, երբ ան ձին ֆի զի կա կան ցավ չի պատ ճառ վում: Միև նույն 
ժա մա նակ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քը պա տաս խա-
նատ վութ յուն է ա ռա ջաց նում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119–րդ հոդ-
վա ծով: (...)»:
Ուս տի, ե թե ա րար քը փաս տա ցի չի ա ռա ջաց րել ֆի զի կա կան 

ցավ, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք և  այդ պի սիք պատ-
ճա ռե լու դի տա վո րութ յամբ չի բնու թագր վում, ա պա իր նվազ կար-
ևո րութ յան պատ ճա ռով չի կա րող հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վել 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մաս):
Ծե ծի հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը մեկ նա բա նե լիս ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը շեշ տադ րել է նաև, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
118–րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում օգ տա գործ ված «ծե ծել» եզ րույ-
թը ներ կա յաց ված է հոգ նա կի թվով, այ սինքն՝ ոչ թե որ պես մեկ, 
այլ մե կից ա վե լի ան գամ կրկնվող գոր ծո ղութ յուն: Ուս տի Ար ևիկ 
և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 19.1–րդ կե տում ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

« Ծե ծե լը բնու թագր վում է տու ժո ղի մարմ նին հար ված ներ 
հասց նե լով, ընդ ո րում՝ հար ված նե րը կա րող են հասց վել ինչ պես 
ձեռ քե րով կամ ոտ քե րով, այն պես էլ բութ և կոշտ գոր ծի քի գոր-
ծադր մամբ՝ բազ մա թիվ (մե կից ա վե լի) ան գամ: (...)»:
Մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հա մա ձայն, ըստ ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի  118–րդ հոդ վա ծի, ծե ծը տու ժո ղին բազ մա թիվ (մե կից 
ա վե լի) հար ված ներ հասց նելն է, ո րի արդ յուն քում նրան պատ ճառ-
վել է ֆի զի կա կան ցավ:

Ï³Ù Ýñ³Ýó ¹ñ¹Ù³Ùμ Ï³Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ: U³ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ³ÛÝ ó³íÝ áõ 
ï³é³å³ÝùÁ, áñáÝù μËáõÙ »Ý oñÇÝ³Ï³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ï³Ù 
Ñ³ïáõÏ »Ý ¹ñ³Ýó¦:
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Տու ժո ղին ֆի զի կա կան ցավ պատ ճա ռե լը, ինչ պես նշվեց, ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա-
կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք նե րից մեկն է: Ցավ պատ-
ճա ռե լուց բա ցի, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է նաև 
այլ բռնի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լով, ո րոնց թվին են դաս վում, 
օ րի նակ, տու ժո ղի ձեռ քե րը ո լո րե լը, մա զե րը քա շե լը, կճմթե լը և  այլն:

« Սուբ յեկ տիվ կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մը բնու թագր վում է ուղ ղա կի դի-
տա վո րութ յամբ, (...)»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ամ րագր ված է Ար ևիկ 

և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 21–րդ կե տում: Նշ-
ված կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև այն 
հար ցին, որ ծե ծը կամ բռնի այլ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են այլ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հատ կա նիշ ներ պա րու նա կել կամ դրանց 
կա տար ման մի ջոց լի նել: Հետ ևա բար, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
118–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յու նը այլ հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րից սահ մա նա զա տե լու հա մար ՝

«(...) անհ րա ժեշտ է պար զել հան ցա վո րի դի տա վո րութ յան 
ուղղ վա ծութ յու նը և գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րը և  ըստ այդմ 
էլ ո րո շել, թե ա րար քը քրեա կան օ րեն քով պաշտ պան վող ո՛ր օբ յեկ-
տի դեմ է ուղղ ված»:
Որ պես աս վա ծի օ րի նակ` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ի թիվս 

այ լոց, քննար կել է այն դեպ քը, երբ խու լի գա նութ յան ժա մա նակ 
հան ցա վո րի ա րար քը զու գորդ վել է ան ձի նկատ մամբ բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լով կամ դրա սպառ նա լի քով: Այս կա պակ ցութ յամբ դա-
տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ ե թե 
խու լի գա նութ յան ժա մա նակ հան ցա վո րի ա րար քը զու գորդ վել է 
ան ձի նկատ մամբ բռնութ յուն գոր ծադ րե լով կամ դրա սպառ նա լի-
քով, սա կայն հան ցա վո րի ա րարքն ուղղ ված է ե ղել դի տա վո րութ-
յամբ հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով խախ տե լուն, ինչն 
ար տա հայտ վել է հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան-
հար գա լից վե րա բեր մուն քով, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 258–րդ հոդ վա ծով (« Խու լի գա նութ յուն»): 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի վեր լու ծութ յան հա մա տեքս տում 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև ծե ծի և  այլ բռնի գոր-
ծո ղութ յուն նե րի շար ժա ռի թի ու նպա տա կի հար ցին՝ ար ձա նագ րե-
լով, որ դրանք կա րող են տար բեր լի նել և  ա րար քի ո րակ ման վրա 
ազ դե ցութ յուն չու նեն:
Մեկ հար վա ծի քրեաի րա վա կան նշա նա կութ յան և հետ-

ևանք նե րի հետ կապ ված հար ցը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ-
նա բա նել է Ար ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով  ո րոշ ման 
մեջ: Այս հար ցի շրջա նակ նե րում դա տա րա նը քննար կել է, թե որ 
դեպ քե րում ան ձին հասց ված մեկ հար վա ծը կա րող է քրեաի րա վա-
կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել, և  ինչ հան ցա կազ մե րով են ո րա կա-
վոր վում նման ա րարք նե րը: Այս պես՝ Ար ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ-
յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 27–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(...) մեկ հար վա ծը չի կա րող ո րակ վել որ պես ծեծ. ծե ծը են թադ-
րում է տու ժո ղի մարմ նին մե կից ա վե լի հար ված ներ հասց նե լը, ո րոնց 
արդ յուն քում տու ժո ղին ֆի զի կա կան ցավ է պատ ճառ վել: (...)»:
Այս հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 

որ տու ժո ղի մարմ նին մե կից ա վե լի հար ված ներ հասց նե լը, ո րոնց 
արդ յուն քում տու ժո ղին ֆի զի կա կան ցավ չի պատ ճառ վել, ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով չի ո րակ վում որ պես ծեծ: Դա-
տա րա նի այս եզ րա հանգ ման հիմ քում դրված է այն հան գա ման քը, 
որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 117–րդ հոդ վա ծով (« Դի տա վո րութ յամբ 
ա ռող ջութ յա նը թեթև վնաս պատ ճա ռե լը»), ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 118–րդ հոդ վա ծով (« Ծե ծը») և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119–րդ 
հոդ վա ծով (« Խոշ տան գու մը») նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի պար տա դիր հատ կա նիշ նե րից մե կը տու ժո ղին ֆի զի կա կան 
ցավ պատ ճա ռելն է: Ուս տի շփո թից խու սա փե լու և նշ ված հոդ ված-
նե րով ա րարք նե րը ո րա կե լիս սխալ թույլ չտա լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել հետև յալ հան գա մանք նե րը.

  դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը թեթև վնաս պատ ճա ռե-
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լու դեպ քում ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 117–րդ հոդ վա ծով,

  դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը թեթև վնաս պատ ճա ռե-
լու հատ կա նի շի բա ցա կա յութ յան, ինչ պես նաև ան ձին ֆի զի կա-
կան ցավ պատ ճա ռե լու դեպ քում ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 118–րդ հոդ վա ծով, 

  ու ժեղ ցավ, մարմ նա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ-
ճա ռե լու դեպ քում ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 119–րդ հոդ վա ծով:
Ար ևիկ և Ծո վի նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 26–րդ 

կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա-
վո րել այն մա սին, որ՝

«(...) ա ռանց ֆի զի կա կան ցա վի մեկ հար վա ծը որ պես այլ բռնի 
գոր ծո ղութ յուն ներ ո րա կե լը ճիշտ չէ, քա նի որ օբ յեկ տիվ կող մի տե-
սանկ յու նից հար ված հասց նե լը և  այլ բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րը ի րա-
րից տար բեր վում են. այդ եզ րույթ նե րը նույ նաց նե լու ինչ պես լեզ վա-
բա ցատ րա կան, այն պես էլ քրեաի րա վա կան հիմ քեր չկան: (...)»:
Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել 

այն հար ցը, թե ինչ պես ո րա կել ա րարքն այն դեպ քում, երբ տու ժո-
ղին մեկ ան գամ ու ժեղ ցավ է պատ ճառ վել, կամ պար բե րա բար մե-
կա կան հար ված է հասց վել: Այս կա պակ ցութ յամբ Ար ևիկ և Ծո վի-
նար Սա հակ յան նե րի գոր ծով ո րոշ ման 27–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) տու ժո ղին մեկ ան գամ ու ժեղ ցավ պատ ճա ռե լը կամ պար-
բե րա բար մե կա կան հար ված հասց նե լը, ան կախ հար վա ծի ուժգ-
նութ յու նից, կա րող է ո րակ վել որ պես խոշ տան գում (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 119–րդ հոդ ված), ե թե հան ցա վո րը գի տակ ցել է, որ իր 
գոր ծո ղութ յուն նե րով ան ձին դի տա վոր յալ կեր պով պատ ճա ռել է ու-
ժեղ ցավ կամ մարմ նա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ մեկ հար վա ծը, ո րը չի ո րակ-
վում որ պես ծեծ և, հետ ևա բար, քրեաի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան չի հան գեց նում, կա րող է քա ղա քա ցիաի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն ա ռա ջաց նել, ե թե դրա նով նվաս տաց վի 
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ան ձի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը»:
Հա ման ման կեր պով, ե թե մեկ հար վա ծի հետ ևան քով ան ձի 

ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ վում է ծանր, մի ջին ծան րութ յան կամ 
թեթև վնաս, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ըստ փաս տա ցի վրա 
հա սած հետ ևան քի, իսկ ե թե մեկ հար վա ծը ֆի զի կա կան ցավ կամ 
ֆի զի կա կան տա ռա պանք չի պատ ճա ռել և  այդ պի սիք պատ ճա ռե-
լու դի տա վո րութ յամբ չի բնու թագր վում, ա պա իր նվազ կար ևո-
րութ յան պատ ճա ռով այն չի կա րող հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վել:

 § 6.2. Ան ձի ա զա տութ յան, պատ վի և  ար ժա նա պատ-

վութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Ան ձի ա զա տութ յան, պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րից մե կի հա մար պա տաս խա նատ վութ-
յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծի մեկ նա-
բա նութ յան հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել 
է սպա նութ յան փոր ձի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ-
ված) և ս պա նութ յան, ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու 
կամ խո շոր չա փի գույք ոչն չաց նե լու սպառ նա լի քի, ե թե այդ սպառ-
նա լիքն ի րա կա նաց նե լու ի րա կան վտանգ է ե ղել (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 137–րդ հոդ ված) հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման 
հար ցին: Վ. Խա չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

 «(...) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված] հան ցա կազ մի օբ յեկ տը հա վա քա կան բնույթ է կրում, այն 
բաղ կա ցած է մար դու կյան քի և  ա ռող ջութ յան, ինչ պես նաև սե փա-
կա նութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա-
կա կան հա րա բե րութ յուն նե րից106: (...)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ մո տեց ման հիմ քում 

դրված է այն հան գա ման քը, որ մար դու անձ նա կան ա զա տութ յան 

106  Սեփականության անվտանգության ապահովմանն ուղղված հասարակական 
հարաբերությունների մասին տե՛ս սույն մեկնաբանությունների՝ «Սեփա-
կանության դեմ ուղղված հանցագործությունները» գլուխը: 
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և  ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը կյան քի և  ա զա տութ յան բնա-
կան ի րա վունք նե րից ա ծանց ված, պե տութ յան կող մից ճա նաչ ված, 
նրա ֆի զի կա կան ա զա տութ յունն ար տա հայ տող հնա րա վո րութ-
յուն ներն են: Մար դու բնա կան ա զա տութ յունն ա մե նից ա ռաջ վե-
րա բե րում է նրա ան ձին: Ա զա տութ յան այդ կողմն ան վա նում են 
անձ նա կան ա զա տութ յուն: Մարդն ի ծնե ա զատ է: Քա նի որ մար դը 
միա ժա մա նակ և՛ կեն սա բա նա կան (ֆի զի կա կան), և՛ հոգ ևոր էակ է, 
ա պա անձ նա կան ա զա տութ յու նը են թադ րում է մար դու ար տա քին՝ 
ֆի զի կա կան, և ներ քին՝ հոգ ևոր, ա զա տութ յան ու ինք նա վա րութ-
յան առ կա յութ յուն: Անձ նա կան ա զա տութ յու նը նշա նա կում է, որ 
մարդն ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն տե ղա շարժ վե լու, ինչ պես նաև 
ընտ րե լու իր գտնվե լու վայ րը: Այս ի րա վուն քով օժտ ված է յու րա-
քանչ յուր մարդ՝ ան կախ տա րի քից, սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից 
կամ մեղ սու նա կութ յու նից: Այն ի րա կա նաց վում է ան ձամբ կամ, ե թե 
խոս քը փոք րա հա սակ նե րի, ան մեղ սու նակ նե րի մա սին է, ծնող նե րի 
կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով107:
Ա զա տութ յան ի րա վուն քի հետ սեր տո րեն կապ ված է ան ձի ան-

ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը, ո րը բա ցա ռում է որ ևէ ար տա քին 
մի ջամ տութ յուն մար դու ան հա տա կան կեն սա գոր ծու նեութ յա նը, 
ա պա հո վում է ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լիութ-
յուն: Լայն ի մաս տով` անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը մար դու 
ֆի զի կա կան (կյանք, ա ռող ջութ յուն) և բա րո յա հոգ ևոր (պա տիվ, 
ար ժա նա պատ վութ յուն) ան ձեռնմ խե լիութ յունն է, ին չի արդ յուն-
քում բո լո րը պար տա վոր են չմի ջամ տել մար դու ան հա տա կան կեն-
սա գոր ծու նեութ յա նը108:
Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 14–րդ հոդ վա ծի՝ մար դու ար ժա նա-

պատ վութ յու նը՝ որ պես նրա ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի ան-
քակ տե լի հիմք, հարգ վում և պաշտ պան վում է պե տութ յան կող մից:
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

107  Տե՛ս «ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս» (հինգերորդ հրատարակություն՝ 
փոփոխություններով և լրացումներով), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 188; 199; 
208–209: 

108 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», ընդհանուր 
խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Ե., 2010, էջ 186–197: 
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քանչ յուր ոք ու նի անձ նա կան ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե լիութ-
յան ի րա վունք: 

«Ար ժա նա պատ վութ յուն» հաս կա ցութ յու նը՝ որ պես սո ցիա լա-
կան կա տե գո րիա, նա խա սահ մա նում է «ան ձի ար ժա նա պատ վութ-
յուն» սահ մա նադ րա կան կա տե գո րիա յի բո վան դա կութ յան հա մա-
պար փա կութ յու նը և միա ժա մա նակ բազ մի մաս տութ յու նը: Որ պես 
սահ մա նադ րա կան ի րո ղութ յուն` ան ձի ար ժա նա պատ վութ յու նը 
հան դես է գա լիս մար դու` իբրև կեն սա հո գե բա նա սո ցիա լա կան 
էութ յան անհ րա ժեշտ և  ան քակ տե լի ո րո շիչ հատ կա նիշ` կար գե լով 
նրան որ պես սո ցիա լա կան կեն սա գոր ծու նեութ յան լիի րավ և  ի րա-
վա հա վա սար սուբ յեկտ:
Մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը, ինչ պես կյան քը, ըն դուն-

ված չէ կախ ման մեջ դնել ան ձի հա սա րա կա կան կար ևո րութ յու նից, 
տա րի քից, սե ռից, հա մոզ մունք նե րից և  այլն: Որ ևէ հան գա մանք, 
այդ թվում՝ հան րա ճա նաչ ըմբռ նո ղութ յամբ ան ձի բա ցա սա կան 
գնա հա տա կա նը, հո գե կան հի վան դութ յու նը, ար տա կարգ ի րա-
վի ճա կը, պա տե րազ մը և  այլն, չեն կա րող ար ժա նա պատ վութ յան 
նսե մաց ման հիմք հան դի սա նալ: Ան ձի ար ժա նա պատ վութ յան նսե-
մա ցում ա սե լով հաս կաց վում է ինչ –որ մե կի այն պի սի վար քա գի ծը, 
ո րը պատ վազր կում է ան ձին, վնա սում է նրա վար կը` այդ պի սով 
նրան պատ ճա ռե լով բա րո յա կան տա ռա պանք ներ:
Ար ժա նա պատ վութ յան մա սին խոսք կա րող է լի նել այն ժա մա-

նակ, երբ խոս վում է ան ձի մարդ կա յին ո րակ նե րի մա սին, քան զի 
ար ժա նա պատ վութ յու նը բա ցա ռա պես մարդ կա յին հատ կա նիշ է և 
բ նո րոշ չէ այլ էակ նե րի, ինչ պես նաև բնութ յա նը, հա սա րա կութ յա նը 
կամ պե տութ յա նը: Ար ժա նա պատ վութ յուն ու նե նա լու միակ՝ անհ-
րա ժեշտ և բա վա րար նա խադր յա լը մարդ լի նելն է: Ար ժա նա պատ-
վութ յան հիմ նա հար ցը սկզբնա պես կապ ված է մար դուն նրան 
շրջա պա տող մի ջա վայ րից՝ ար տա քին աշ խար հից տա րան ջա տե լու 
հետ: Սա կայն չա փա զանց կար ևոր է գի տակ ցել, որ ար ժա նա պատ-
վութ յու նը մար դու տե սա կա յին ո րակ չէ. այն մար դու ան հա տա կան 
ո րակ է: Ար ժա նա պատ վութ յունն ա մեն ևին էլ խմբա յին բնո րո շիչ 
չէ, քան զի այն մար դու բնո րո շիչ է միայն իր ան հա տա կա նաց ված 
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ար տա հայ տութ յամբ: Հետ ևա պես, ար ժա նա պատ վութ յու նը մարդ-
կա յին չէ, այլ կոնկ րետ ա նու նով մար դունն է: Ի հար կե, այն բնո րոշ 
է նաև ի րենց ան հա տա կա նութ յու նը դեռևս չգի տակ ցող կամ այն 
այլևս չգի տակ ցող ան ձանց, քան զի պահ պան վում է այն գի տակ ցե-
լու պո տեն ցիալ հնա րա վո րութ յու նը: Խոս քը ման կա հա սակ ե րե խա-
նե րի, ան գոր ծու նա կութ յան հան գեց նող հո գե կան հի վան դութ յուն-
նե րով տա ռա պող ան ձանց մա սին է109:
Վ. Խա չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է որ. 
«(...) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված] 

հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է ակ տիվ գոր ծո-
ղութ յուն նե րով՝ սպա նութ յան, ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե-
լու կամ խո շոր չա փի գույք ոչն չաց նե լու սպառ նա լի քով: (...)»:
Մեկ նա բա նե լով «սպառ նա լիք» եզ րույ թը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նը նշել է, որ սպառ նա լի քը մար դու նկատ մամբ հո գե բա նա կան 
հար կադ րան քի ձև  է, ո րի  նպա տակն է վա խեց նել նրան, ա ռա ջաց-
նել տագ նա պի, սե փա կան անվ տան գութ յան կամ գույ քի հա մար 
ան հանգս տութ յան զգա ցում: Ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–
րդ հոդ վա ծի՝ սպառ նա լի քի ար տա հայտ ման ե ղա նակ նե րը կա րող 
են տար բեր լի նել (բա նա վոր կամ գրա վոր ե ղա նա կով ար տա հայտ-
ված սպառ նա լիք, ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով ար տա-
հայտ վող սպառ նա լիք և  այլն), ին չը, սա կայն, ա րար քի ո րակ ման 
հա մար որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի: Դ րան հա կա ռակ՝ ա րար քը ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծով ո րա կե լիս էա կան նշա նա-
կութ յուն ու նի սպառ նա լի քի կոնկ րետ և  ի րա կան լի նե լը:
Ս պառ նա լի քը կոնկ րետ է, ե թե դրա նից հստակ եր ևում է, թե 

ինչ պի սի վնաս է սպառ նում պատ ճա ռել հան ցա վո րը` սպա նել, 
ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռել կամ խո շոր չա փի գույ քա-
յին վնաս հասց նել: Ընդ ո րում՝ սպառ նա լի քի ի րա կա նաց ման ե ղա-
նակ նե րի մա սին հայ տա րա րե լը ա րար քի ո րակ ման հա մար նույն-
պես նշա նա կութ յուն չու նի:
Ս պառ նա լիքն ի րա կան է, ե թե տու ժո ղը բա վա րար հիմ քեր ու-

109  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 163–170: 
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նի վա խե նա լու դրա ի րա կա նա ցու մից: Այլ կերպ ա սած` տու ժո ղը 
պետք է կար ծի, որ սպառ նա լի քի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է: 
Տու ժո ղի սուբ յեկ տիվ ըն կալ ման կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը ման րա մաս նել է, որ սպառ նա լի քի ի րա կան լի-
նե լը հա վաս տե լու հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի օբ-
յեկ տիվ ի րադ րութ յան գնա հա տու մը, իսկ տու ժո ղի սուբ յեկ տիվ 
ըն կա լումն ա ծանց յալ նշա նա կութ յուն ու նի: Օբ յեկ տիվ ի րադ րութ-
յան գնա հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն պի սի 
հան գա մանք ներ, ինչ պի սիք են սպառ նա լի քի բո վան դա կութ յու նը, 
սպառ նա լու ե ղա նա կը, դեպ քի վայ րը, ժա մա նա կը, հան ցա վո րի և 
տու ժո ղի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թը, հան ցա վո րի ան ձը 
և  այլն: Ուս տի, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն, սպառ նա լիքն ի րա կան լի նե լու հար ցի պար զա բան ման նպա-
տա կով ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է գնա հա տել սպառ նա լի քը 
տա լու օբ յեկ տիվ ի րադ րութ յու նը, ա պա՝ այդ ի րադ րութ յան վե րա-
բեր յալ տու ժո ղի սուբ յեկ տիվ ըն կա լու մը:
Վ. Խա չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«(...) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-

ված հան ցա կազ մը ձևա կան է, այ սինքն՝ հան ցանքն ա վարտ ված է 
հա մար վում սպառ նա լի քը տա լու պա հից: (…)»:
Այս կա պակ ցութ յամբ դա տա րա նը հստա կեց րել է, որ ե թե սպառ-

նա լի քը տրվել է գրա վոր ձևով, բայց ինչ –ինչ պատ ճառ նե րով չի հա-
սել հաս ցեա տի րո ջը, հան ցանքն ա վարտ ված կհա մար վի այն ժա մա-
նակ, երբ տու ժո ղը ծա նո թա նա սպառ նա լի քի բո վան դա կութ յա նը:
Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծով 

նա խա տես ված հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մին, ա պա Վ. Խա-
չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

« Սուբ յեկ տիվ կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա-
ծով ար գել ված ա րար քը բնու թագր վում է միայն ուղ ղա կի դի տա վո-
րութ յամբ: (…)»:
Այ սինքն` հան ցա վո րը գի տակ ցում է, որ սպա նութ յան, ա ռող ջութ-



216

յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու կամ խո շոր չա փի գույք ոչն չաց նե լու 
սպառ նա լի քով տու ժո ղի վրա հո գե բա նա կան ազ դե ցութ յուն է գոր-
ծադ րում` ա ռա ջաց նե լով վա խի, անվս տա հութ յան զգա ցո ղութ յուն, 
նա խա տե սում և ցան կա նում է նշված հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը: 
Հան ցա գոր ծութ յան շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տար բեր լի նել` վրեժ, 
խանդ, անձ նա կան ան բար յաց կամ հա րա բե րութ յուն ներ և  այլն:
Անդ րա դառ նա լով սպա նութ յան փոր ձի հար ցին՝ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը Վ. Խա չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) սպա նութ յան փոր ձը կա րող է կա տար վել միայն ուղ ղա-
կի դի տա վո րութ յամբ: Այլ խոս քով՝ սպա նութ յան փոր ձի դեպ քում 
հան ցա վո րը գի տակ ցում է իր գոր ծո ղութ յան (ան գոր ծութ յան)՝ 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սում է մեկ ու-
րի շի մա հը վրա հաս նե լու հնա րա վո րութ յու նը կամ ան խու սա փե-
լիութ յու նը և ցան կա նում է դրա ա ռա ջա նա լը, սա կայն մա հա ցու 
հետ ևան քը վրա չի հաս նում նրա կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
(զո հի ակ տիվ դի մադ րութ յուն, այլ ան ձանց մի ջամ տութ յուն, տու ժո-
ղին ժա մա նա կին բժշկա կան օգ նութ յուն ցույց տալ և  այլն)»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մից եր ևում է, որ սպա-

նութ յան փոր ձի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ ված) և 
ս պա նութ յան, ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու կամ խո-
շոր չա փի գույք ոչն չաց նե լու սպառ նա լի քի, ե թե այդ սպառ նա լիքն 
ի րա կա նաց նե լու ի րա կան վտանգ է ե ղել (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 137–րդ հոդ ված) հան ցա կազ մե րի սահ մա նա զատ ման հա մար 
էա կան նշա նա կութ յուն ու նի այն հան գա ման քը, որ սպա նութ յան 
փոր ձի ժա մա նակ սպա նութ յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի կա-
տա րու մը սկսվում է, սա կայն հետ ևան քը՝ տու ժո ղի մա հը, վրա չի 
հաս նում հան ցա վո րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով: Մինչ դեռ 
սպա նութ յան սպառ նա լի քի պա րա գա յում հան ցա վո րի գոր ծո ղութ-
յուն նե րը սահ մա նա փակ վում են միայն այս կամ այն կերպ սպառ-
նա լիք տա լով, իսկ նրա դի տա վո րութ յունն ուղղ ված է տու ժո ղի 
հո գե կան ա ռող ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռե լուն` սե փա կան կյան քի 
հա մար տագ նա պի զգա ցո ղութ յան ա ռա ջաց մա նը: Այ սինքն` սպա-



217

նութ յան սպառ նա լի քը են թադ րում է միայն հո գե բա նա կան բռնութ-
յուն, ոչ թե ֆի զի կա կան:

 § 6.3. Ըն տա նի քի և  ե րե խա յի շա հե րի դեմ      

ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20–րդ գլ խում ամ րագր ված՝ ըն տա-
նի քի և  ե րե խա յի շա հե րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րից 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է ան չա փա հա սին հան-
ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լու հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 165–րդ հոդ ված) և Ար սեն Խո րե նի Ա միր խան յա նի գոր-
ծով 2010 թ. դեկ տեմ բե րի 23–ին կա յաց ված թիվ ԵՄԴ/0086/01/10 
ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Ա. Ա միր խան յա նի գոր ծով ո րո շում) ձևա-
վո րել է մի շարք ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ, ո րոնք ուղ ղոր դող 
նշա նա կութ յուն են ու նե ցել վե րոնշ յալ հոդ վա ծով հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծե րի քննութ յան և լուծ ման պրակ տի կա յի հա մար: Ա. 
Ա միր խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 13–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«Ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լու 
հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է միայն ակ տիվ 
գոր ծո ղութ յուն նե րով, ո րոնք ուղղ ված են ան չա փա հա սի մոտ մեկ 
կամ մի քա նի հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու կամ դրա(նց) կա-
տար մա նը մաս նա կից լի նե լու ցան կութ յուն ա ռա ջաց նե լուն: (…)»: 
Ման րա մաս նե լով «ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն ներ» եզ րույ թը՝ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դրանք կա րող են դրսևոր-
վել տար բեր ե ղա նակ նե րով: Մաս նա վո րա պես՝ 

«ա) խոս տում ներ տա լով (օ րի նակ` վար ձատ րե լու, նվեր ներ 
տա լու, զվար ճանք նե րով ա պա հո վե լու և  այլն),
բ) խա բեութ յամբ, երբ ներգ րա վո ղի քո ղարկ ված խնդրան քը 

կամ հանձ նա րա րութ յու նը կա տա րե լով` ան չա փա հա սը հայտն վում 
է մո լո րութ յան մեջ և չի գի տակ ցում կա տար վե լիք ա րար քի հան ցա-
վոր բնույ թը,
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գ) այլ ե ղա նա կով, ո րը են թադ րում է բռնութ յան հետ չկապ ված 
տա րաբ նույթ դի տա վոր յալ հո գե բա նա կան ազ դե ցութ յուն՝ ուղղ ված 
ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լուն, այդ 
թվում` նյու թա կան վնաս պատ ճա ռե լու, հա սա կա կից նե րի կամ ըն-
կեր նե րի ներ կա յութ յամբ նվաս տաց նե լու և ն ման այլ սպառ նա լիք-
ներ, հա մո զում, կա շա ռում, հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մա սին 
ան չա փա հա սի հետ նպա տա կաուղղ ված զրույց նե րի վա րում, ո րո-
շա կի ան ձանց նկատ մամբ թշնա ման քի, ա տե լութ յան, նա խան ձի 
ձևա վո րում, դա ժա նութ յան սեր մա նում, շա հա դի տա կան ձգտում-
նե րի ա ռա ջա ցում, շո ղո քոր թում և  այլ ե ղա նակ ներ կի րա ռե լով»:
Փաս տար կե լով, որ ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ 

ներգ րա վե լու հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է ուղ-
ղա կի դի տա վո րութ յամբ, երբ հան ցա վո րը գի տակ ցում է, որ ան չա-
փա հա սին ներգ րա վում է հան ցա գոր ծութ յան մեջ և ցան կա նում է 
դա՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ հան ցա կազ մի օբ յեկ-
տիվ կող մը կազ մող՝ վե րոնշ յալ «ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի» նկատ-
մամբ ևս հան ցա վո րը պետք է դրսևո րի ուղ ղա կի դի տա վո րութ յուն: 
Այ սինքն` պետք է գի տակ ցի խոս տում ներ տա լով, խա բեութ յամբ կամ 
այլ ե ղա նա կով ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար մա նը ներգ րա վե-
լու հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը և ցան կա նում է վե րը նշված որ-
ևէ մի ջո ցով ան չա փա հա սին ներգ րա վել հան ցան քի կա տար ման մեջ:
Ա. Ա միր խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
« Յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում ան չա փա հա սին հան ցան-

քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լու հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ և սուբ-
յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ-
յու նը ո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել գոր ծի կոնկ րետ 
հան գա ման քե րը, (...)»
Այս հա մա տեքս տում «գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք ներ» ա սե-

լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նկա տի ու նի հետև յալ հար ցե րի պար-
զա բա նու մը.
ա) Ի՞նչ նպա տակ ներ է հե տապն դում չա փա հաս ան ձը՝ ան չա-

փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լով:
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բ) Ի՞նչ անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նեն ան չա փա-
հասն ու նրան հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վող չա փա հա սը: 
գ) Ի՞նչ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են գտնվում ան չա փա-

հասն ու նրան հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վող չա փա հա սը: 
դ) Արդ յո՞ք ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ-

րա ված չա փա հա սը ակ տիվ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան ներ գոր-
ծութ յուն է ու նե ցել ան չա փա հա սի նկատ մամբ: Ե թե ա յո, ա պա ինչ-
պե՞ս է ար տա հայտ վել այդ ներ գոր ծութ յու նը: 
ե) Տվ յալ հան ցա գոր ծութ յան կա պակ ցութ յամբ ան չա փա հասն 

ու նի՞ արդ յոք ինք նու րույն, սե փա կան շահ:
Անդ րա դառ նա լով ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ 

ներգ րա վե լու հան ցա գոր ծութ յան ա վարտ ման պա հին՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը Ա. Ա միր խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ կե տում 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

 «Ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ րա վե լու 
հան ցա գոր ծութ յունն ա վարտ ված է ան չա փա հա սին հան ցա գոր-
ծութ յան մեջ ներգ րա վե լու պա հից` ան կախ նրա կող մից տվյալ 
հան ցան քը կամ որ ևէ հան ցանք կա տա րե լու հան գա ման քից: (...)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու-

մից եր ևում է, որ ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ ներգ-
րա վե լու հան ցա կազմն ա վարտ ված է հա մար վում այն պա հին, երբ 
հա մա պա տաս խան ներ գոր ծութ յան արդ յուն քում ան չա փա հա սի 
մոտ հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րութ յուն է ա ռա ջա նում: Բա ցի 
այդ, զուտ այն փաս տը, որ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յա նը մաս-
նա կից է ե ղել նաև ան չա փա հա սը, բա վա րար չէ եզ րա հան գե լու, 
որ առ կա է ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար մա նը ներգ րա վե լու 
հան ցա կազ մը: Նշ ված հան ցա կազ մի առ կա յութ յու նը հիմ նա վո րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րով հիմ նա վո րել ան չա փա հա սին հան ցան քի կա տար ման մեջ 
ներգ րա վե լու ե ղա նա կի կամ ե ղա նակ նե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես 
նաև այն, որ հան ցա վո րը գոր ծել է ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ, այ-
սինքն՝ գի տակ ցել է, որ ան չա փա հա սին ներգ րա վում է հան ցա գոր-
ծութ յան մեջ, և ցան կա ցել է դա:
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 § 6.4. Սե փա կա նութ յան դեմ ուղղ ված                         

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Սե փա կա նութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան հա մա-
տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը.

• մեկ նա բա նել է խար դա խութ յան հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 178–րդ հոդ ված).

• վեր լու ծութ յան է են թար կել խար դա խութ յան հան ցա կազ մը (ՀՀ 

քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ ված)՝ մաս նա վոր –ի րա վա-

կան պար տա վո րութ յուն նե րի հետ հա րա բե րակ ցութ յան մեջ:
Խար դա խութ յան հան ցա կազ մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ-

նա բա նել է Լիա Արտ յո մի Ա վե տիս յա նի գոր ծով 2011 թ. փետր վա րի 
24–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Լ. 
Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րո շում): Այս հա մա տեքս տում դա տա րա նը 
քննար կել է խար դա խութ յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ-
տիվ կող մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Լ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման 25–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր-
քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(...) օբ յեկ տիվ կող մից խար դա խութ յու նը կա տար վում է խա-
բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով, ին չի 
արդ յուն քում մո լո րութ յան մեջ ըն կած սե փա կա նա տե րը կամ ի րա-
վա սու այլ ան ձը կա մա վոր կեր պով գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րը հանձ նում է հան ցա գոր ծին կամ այլ ան ձի կամ ան-
ձանց կամ չի խո չըն դո տում վեր ջին նե րիս կող մից այդ գույ քը կամ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րը վերց նե լուն»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շու մը հիմն-

ված է այն հան գա մանք ի վրա, որ՝ թեև խար դա խութ յան պա րա-
գա յում առ կա է գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կող մից հան ցա գոր ծին 
գույ քը կամ դրա նկատ մամբ ի րա վունք նե րը փո խան ցե լու կա մա յին 
ակտ, սա կայն գույ քը կամ դրա նկատ մամբ ի րա վունք նե րը փո խան-
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ցե լու ակ տի կա մա յին բնույ թը սե փա կա նա տի րոջ գի տակ ցութ յան 
և կամ քի վրա հան ցա գոր ծի ու նե ցած ներ գոր ծութ յան հետ ևանք է:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րոնշ յալ հան գա-

ման քի ա ռու մով էա կան նշա նա կութ յուն կա րող է ու նե նալ այն հար-
ցը, թե գույքն ու րի շին հանձ նե լու գոր ծում ով է նա խա ձեռ նութ յուն 
դրսևո րել: Մաս նա վո րա պես՝ արդ յո՞ք գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րը հանձ նե լու տու ժո ղի մտադ րութ յունն ա ռա ջա ցել է 
հան ցա վո րի կող մից նրան հա մո զե լու և հոր դո րե լու արդ յուն քում:
Խարդախության դեպքում հան ցա վոր ներ գոր ծութ յունն ի րա-

կա նաց վում է խա բեութ յամբ կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լով:
Այլ խոս քով՝ խար դա խութ յան հան ցա կազմն օբ յեկ տիվ կող-

մից դրսևոր վում է կա տար ման հա տուկ ե ղա նա կով՝ խա բեութ յամբ 
կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լով:
Խա բեութ յու նը գույ քի սե փա կա նա տի րո ջը կամ գույ քը տի րա-

պե տո ղին մո լո րութ յան մեջ գցե լու նպա տա կով ի րա կան, ճշմա րիտ 
փաս տե րի դի տա վոր յալ խե ղաթ յու րումն է կամ ճշմար տութ յան մա-
սին լռե լը, ո րը դրսևոր վում է եր կու ե ղա նա կով՝
ա) ի րա կան, ճշմա րիտ փաս տե րի դի տա վոր յալ խե ղաթ յու րում,
բ) ճշմար տութ յան մա սին լռել:
Ի րա կան, ճշմա րիտ փաս տե րի դի տա վոր յալ խե ղաթ յուր ման 

դեպ քում հան ցա վո րը գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ գույ քը տի րա-
պե տո ղի մոտ սխալ պատ կե րա ցում է ստեղ ծում գույ քը նրա տնօ-
րի նութ յանն անց նե լու օ րի նա կան հիմ քե րի մա սին և  ա ռաջ է բե րում 
գույ քի հանձն ման օ րի նա կա նութ յան պատ րանք: Խա բեութ յան այս 
տե սա կը կոչ վում է նաև ակ տիվ խա բեութ յուն, քա նի որ են թադ-
րում է տու ժո ղի վրա հան ցա գոր ծի ա ռա վել ակ տիվ ներ գոր ծութ-
յուն, և կա րող է ի րա կա նաց վել կա՛մ բա նա վոր խոս քի մի ջո ցով, կա՛մ 
դրսևոր վել ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն նե րով:
Ճշ մար տութ յան մա սին լռե լու դեպ քում հան ցա վո րը գույ քի 

սե փա կա նա տի րո ջը կամ գույ քը տի րա պե տո ղին չի հայտ նում ի րա-
վա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
մա սին, ին չի հետ ևան քով վեր ջին ներս մո լո րութ յան մեջ են ընկ նում 
գույ քը հան ցա վո րին հանձ նե լու օ րի նա կան հիմ քե րի առ կա յութ յան 
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հար ցում: Խա բեութ յան այս տե սա կը կոչ վում է նաև պա սիվ խա-
բեութ յուն: Հարկ է ընդգ ծել, որ ճշմար տութ յան մա սին լռե լը քրեո-
րեն պատ ժե լի է այն դեպ քե րում, երբ հան ցա գոր ծը պար տա վոր 
էր տու ժո ղին ի րա զե կել այն պի սի հան գա մանք նե րի մա սին, ո րոնց 
ի մա ցութ յան դեպ քում տու ժո ղը մո լո րութ յան մեջ չէր ընկ նի:
Վս տա հութ յու նը չա րա շա հելն ու րի շի գույ քին տի րա նա լու կամ 

դրա նկատ մամբ ի րա վունք ձեռք բե րե լու նպա տա կով հան ցա վո րի 
կող մից նրա և գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ գույ քը տի րա պե տո ղի 
միջև ձևա վոր ված վստա հութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի օգ տա գոր-
ծումն է: Հան ցա գոր ծի նկատ մամբ տու ժո ղի վստա հութ յու նը կա րող 
է բխել ինչ պես նրանց միջև առ կա պայ մա նագ րից, լիա զո րագ րից և  
այլն, այն պես էլ ա ռա ջա նալ հան ցա վո րի և գույ քը հանձ նո ղի անձ-
նա կան հա րա բե րութ յուն նե րից, հան ցա վո րի կող մից նախ կի նում 
դրսևո րած վար քագ ծից, հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յու նից և  այլն: 
Պետք է նշել, որ ա րար քը խար դա խութ յուն ո րա կե լու հա մար բա-
վա րար չէ, որ անձն իր ա րարք նե րով կամ ո րո շա կի հան գա մանք նե-
րի բե րու մով վա յե լի տու ժո ղի վստա հութ յու նը, այլ անհ րա ժեշտ է, 
որ պես զի վեր ջինս հա մո զի տու ժո ղին ի րեն փո խան ցել գույ քը կամ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րը:
Խար դա խութ յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի վե րա բեր յալ 

իր դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել և 
զար գաց րել է Վար դան Մա րա տի Մաթ ևոս յա նի գոր ծով 2012 թ. 
հու նի սի 8–ին կա յաց ված թիվ ԵՇԴ/0037/01/11 ո րոշ ման (այ սու-
հետ՝ Վ. Մաթ ևոս յա նի գոր ծով ո րո շում) 24–րդ կե տում, որ տեղ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) օբ յեկ տիվ կող մից խար դա խութ յու նը կա տար վում է խա-
բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով, ին չի 
արդ յուն քում մո լո րութ յան մեջ ըն կած սե փա կա նա տե րը կամ ի րա-
վա սու այլ ան ձը կա մա վոր կեր պով գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րը հանձ նում է հան ցա գոր ծին կամ այլ ան ձի կամ ան-
ձանց կամ չի խո չըն դո տում վեր ջին նե րիս կող մից այդ գույ քը կամ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րը ստանձ նե լուն: (…)»: 
Մեջ բեր ված դա տո ղութ յու նից հետ ևում է, որ խար դա խութ յան 
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ա ռար կա է նյու թա կան աշ խար հի այն ի րը (ա ռար կան), ո րը հան-
դես է գա լիս շար ժա կան կամ ան շարժ գույ քի ձևով և  են թա կա է 
դրա մա կան գնա հատ ման: Այդ պի սիք կա րող են լի նել ապ րան քան-
յու թա կան ար ժեք նե րը, ո րոնք ու նեն փո խա նակ ման ար ժեք, գին, 
հան դի սա նում են ար ժե քի դրա մա կան ար տա հայ տութ յուն: Խար-
դա խութ յան ա ռար կա չեն կա րող լի նել ոչ նյու թա կան բնույ թի ար-
ժեք նե րը` գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րը, տե ղե կատ վութ յու նը, 
ծա ռա յութ յուն նե րը և  այլն: Հետ ևա բար, խա բեութ յան կամ վստա-
հութ յու նը չա րա շա հե լու մի ջո ցով աշ խա տանք կամ ո րո շա կի ծա-
ռա յութ յուն ձեռք բե րե լը կամ պար տա վո րութ յուն նե րը չկա տա րե լը 
չեն կա րող ո րակ վել որ պես խար դա խութ յուն:
Լ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 26–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
« Սուբ յեկ տիվ կող մից խար դա խութ յու նը բնու թագր վում է ուղ-

ղա կի դի տա վո րութ յամբ և շա հա դի տա կան նպա տա կով»:
Խար դա խութ յու նը կա տար վում է բա ցա ռա պես ուղ ղա կի դի-

տա վո րութ յամբ, ին չը նշա նա կում է, որ հան ցա վո րը պետք է գի տակ-
ցի, որ խա բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու մի ջո ցով 
հափշ տա կում է ու րի շի գույ քը, ինչ պես նաև պետք է նա խա տե սի և 
ցան կա նա դա:
Խար դա խութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է նաև 

շա հա դի տա կան նպա տա կի առ կա յութ յամբ, այ սինքն` մինչև գույ-
քը վերց նե լը կամ գույ քին տի րա նա լը հան ցա վո րը նպա տակ է ու-
նե նում հափշ տա կե լու այն, չվե րա դարձ նե լու գույ քը, չկա տա րե լու 
խոս տու մը կամ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րը: Հա կա-
ռակ դեպ քում, երբ գույ քը չվե րա դարձ նե լու, խոս տու մը կամ պար-
տա վո րութ յուն նե րը չկա տա րե լու դի տա վո րութ յունն ա ռա ջա նում է 
գույ քը վերց նե լուց հե տո (ան կախ շար ժա ռի թից), խար դա խութ յան 
հան ցա կազ մը բա ցա կա յում է: Այս կա պակ ցութ յամբ հարկ է ընդգ-
ծել, որ խար դա խութ յան մի ջո ցով ու րի շի գույ քը հափշ տա կե լու ուղ-
ղա կի դի տա վո րութ յան և գույ քը հափշ տա կե լու շա հա դի տա կան 
նպա տա կի առ կա յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան մա սին դա տա րա-
նի հետ ևութ յուն նե րը պետք է հիմն ված լի նեն գոր ծով ձեռք բեր ված 
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ա պա ցույց նե րի հա մակ ցութ յան վրա: Նշ ված ա պա ցույց նե րի գնա-
հատ ման արդ յուն քում դա տա րա նը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք 
է հաս տատ ված հա մա րի, որ անձն ի սկզբա նե նպա տակ է ու նե ցել 
խար դա խութ յան մի ջո ցով հափշ տա կել ու րի շի գույ քը, և  ե թե դա 
ա պա ցուց վի, ա պա խար դա խութ յան հան ցա կազմն առ կա է: Ընդ 
ո րում, ե թե ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցութ յամբ և հիմ նա-
վոր կաս կա ծից վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով չի հիմ նա վոր-
վում, որ շա հա դի տա կան նպա տա կը ծա գել է հա մա պա տաս խան 
գոր ծար քի կնքու մից ա ռաջ, ա պա նման դեպ քե րում խար դա խութ-
յան հան ցա կազմ առ կա չէ:
Խար դա խութ յան հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի վե րա բեր-

յալ իր դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել և 
զար գաց րել է Վ. Մաթ ևոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 25–րդ կե տում, որ-
տեղ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) խար դա խութ յու նը սուբ յեկ տիվ կող մից բնու թագր վում է 
ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ, ին չը են թադ րում է, որ հան ցա վո րը գի-
տակ ցում է, որ խա բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու մի-
ջո ցով հափշ տա կում է ու րի շի գույ քը, ինչ պես նաև նա խա տե սում և 
ցան կա նում է դա:
Միև նույն ժա մա նակ խար դա խութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը բնու-

թագր վում է շա հա դի տա կան նպա տա կի առ կա յութ յամբ, այ սինքն` 
մինչև գույ քին կամ գույ քա յին ի րա վուն քին տի րա նա լը հան ցա վո րը 
նպա տակ է ու նե նում հափշ տա կել այն, չվե րա դարձ նել գույ քը, չկա տա-
րել խոս տու մը կամ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րը: (…)»:
Մեջ բեր ված դա տո ղութ յու նից հետ ևում է, որ խար դա խութ յան 

մե ղադ րան քով ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար-
կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա ցույց նե րի բա վա րար ամ բող-
ջութ յամբ հիմ նա վո րել, որ հան ցա վո րը դի տա վո րութ յուն է ու նե ցել 
խա բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով հափշ-
տա կել ու րի շին պատ կա նող գույ քը:
Այն դեպ քում, երբ առ կա է մաս նա վոր –ի րա վա կան պայ մա նագ րի 

կամ այլ տե սա կի քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րութ յան խախ-
տում, նշվա ծը որ պես խար դա խութ յուն ո րա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
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է հաս տատ ված հա մա րել, որ անձն ի սկզբա նե նպա տակ չի ու նե ցել 
ի րա կա նաց նե լու գույ քի կամ դրա նկատ մամբ ի րա վուն քի փո խանց-
ման հետ կապ ված՝ իր ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը: 
Ան ձի կող մից խար դա խութ յուն կա տա րե լու դի տա վո րութ յան 

առ կա յութ յան մա սին մաս նա վո րա պես կա րող են վկա յել պար տա-
վո րութ յուն նե րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան 
կամ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի, հա մա պա տաս խան ար տո նագ րե-
րի բա ցա կա յութ յու նը, հան ցա վո րի կող մից կեղծ փաս տաթղ թե-
րի, ե րաշ խա վո րագ րե րի օգ տա գոր ծու մը, ու նե ցած ֆի նան սա կան 
պար տա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը թաքց-
նե լը, կեղծ ձեռ նար կութ յուն ստեղ ծե լը, ո րը հան դես է ե կել որ պես 
պայ մա նագ րի կողմ և  այլն:
Խար դա խութ յուն կա տա րե լու՝ ան ձի դի տա վո րութ յան ա պա-

ցուց ման կա պակ ցութ յամբ Վ. Մաթ ևոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 27–
րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) յու րա քանչ յուր դեպ քում գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց-
նե րի ամ բողջ զանգ վա ծի գնա հատ մամբ պետք է հիմ նա վոր վի, որ 
ան ձը նպա տա կադր ված չի ե ղել ի րա կա նաց նե լու իր ստանձ նած 
քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րը և ցան կա ցել է 
խա բեութ յան կամ վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով հափշ-
տա կել ու րի շին պատ կա նող գույ քը:
Ընդ ո րում, ե թե ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցութ յամբ 

և հիմ նա վոր կաս կա ծից վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով չի 
հաս տատ վում վե րոգր յա լը, ա պա ան ձի ա րար քում բա ցա կա յում 
է խար դա խութ յան հան ցա կազ մը, հետ ևա բար նրան պա տաս խա-
նատ վութ յան են թար կե լու հար ցը պետք է լուծ վի մաս նա վոր ի րա-
վուն քի տի րույ թում` քա ղա քա ցիաի րա վա կան և քա ղա քա ցիա դա-
տա վա րա կան մի ջոց նե րով»:
Մաս նա վոր –ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի հետ հա-

րա բե րակ ցութ յան մեջ խար դա խութ յան հան ցա կազ մը ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել Լ. Ա վե տիս յա նի գոր-
ծով ո րոշ ման մեջ: Այս հա մա տեքս տում դա տա րա նը քննար կել է այն 
հար ցը, թե ինչ հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա է սահ մա նա զատ վում 
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խար դա խութ յան հան ցա կազ մը քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա-
վո րութ յուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման դեպ-
քե րից: Մաս նա վո րա պես, Լ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 32–րդ 
կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա-
վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) սե փա կա նութ յան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը հիմ նա րար սահ-
մա նադ րա կան ար ժեք է, ուս տի խար դա խութ յան վե րա բեր յալ դա-
տա կան քա ղա քա կա նութ յան հա մար պետք է անկ յու նա քա րա յին 
նշա նա կութ յուն ու նե նա սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա-
նութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը»:
Ուս տի, անդ րա դառ նա լով սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի դա-

տա կան պաշտ պա նութ յան վե րոնշ յալ ի րա վուն քի ի րաց ման ու ղե-
նիշ նե րին, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի կող-
մից իր գույ քա յին պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տա րու մը դեռևս չի 
վկա յում, որ է նա ու նի հան ցան քի կա տար ման դի տա վո րութ յուն: Այլ 
խոս քով՝ ան ձի կող մից ստանձ նած քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար-
տա վո րութ յան չկա տա րու մը դեռևս չի վկա յում վեր ջի նիս ա րար քում 
խար դա խութ յան հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի, հետ ևա բար 
նաև խար դա խութ յան հան ցա կազ մի առ կա յութ յան մա սին: Նշ ված 
հան գա ման քի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված խար-
դա խութ յան հան ցա կազ մը քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո-
րութ յուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման դեպ քե-
րից տա րան ջա տե լու հետև յալ չա փա նիշ նե րը.
ա) խար դա խութ յան դեպ քում տու ժո ղին խա բե լու կամ նրա 

վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու մտադ րութ յուն անձն ու նե նում է նախ-
քան գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը,
բ) խար դա խութ յան դեպ քում ան ձի՝ քա ղա քա ցիաի րա վա կան 

պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը (գույ քը փո-
խան ցել, կա տա րել վար կա յին պար տա վո րութ յու նը, պարտ քը վե-
րա դարձ նել և  այլն) չկա տա րե լու դի տա վո րութ յու նը ծա գում է նախ-
քան գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լը: 
Վե րոնշ յալ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա Լ. Ա վե տիս յա նի գոր ծով 
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ո րոշ ման 30–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր-
քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ներ գոր ծութ յան քրեաի րա վա կան և ք րեա դա տա վա-
րա կան մի ջոց նե րը չպետք է այն պի սին լի նեն, որ խա թա րեն քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան ու քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի ներ քին տրա մա բա նութ յու նը, ա նո րո շութ յուն 
ու ան կան խա տե սե լիութ յուն ստեղ ծեն քա ղա քա ցիաի րա վա կան 
շրջա նա ռութ յան մեջ»:
Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման ի մաս տով ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի խախտ մամբ գոր ծարք ներ կնքե-
լու պրակ տի կան ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ նման գոր ծարք նե րը 
խա թա րում են բնա կա նոն գույ քա յին շրջա նա ռութ յու նը, կա րող 
են խե ղաթ յու րել քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, 
սպառ նալ ի րա վա կան անվ տան գութ յա նը, պայ ման ներ ստեղ ծել, 
որ ան ձինք խու սա փեն հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա-
րու մից, ինչ պես նաև այլ ե ղա նակ նե րով վնա սել ի րա վա չափ հան-
րա յին շա հե րը: Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն դու նել է, որ ե թե 
քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի խախտ մամբ գոր-
ծարք ներ կնքած քա ղա քա ցի նե րի գույ քա յին և  այլ ի րա վունք նե րի 
(մաս նա վոր շա հի) պաշտ պա նութ յու նը չի գտնվում հան րա յին շա-
հի տի րույ թում, պե տութ յու նը պար տա վոր չէ վե րա կանգ նել նշված 
քա ղա քա ցի նե րի գույ քա յին և  այլ ի րա վունք նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով 
հան րա յին մի ջոց ներ, այդ թվում՝ քրեա կան ար դա րա դա տութ յան 
կա ռու ցա կար գե րը: Մաս նա վոր շա հի պաշտ պա նութ յու նը, որ պես 
ընդ հա նուր կա նոն, պետք է կա տար վի մաս նա վոր ի րա վուն քի տի-
րույ թում` քա ղա քա ցիաի րա վա կան և քա ղա քա ցիա դա տա վա րա-
կան մի ջոց նե րով, և  այս ա ռու մով ան թույ լատ րե լի է ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազմն 
ար հես տա կա նո րեն քրեա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մով փո-
խա րի նե լու պրակ տի կան: Այլ խոս քով՝ ան թույ լատ րե լի է քրեա կան 
վա րույ թի շրջա նակ նե րում և ք րեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ-
յամբ նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա քննել և լու ծել 
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քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի խախտ մամբ 
կնքված գոր ծարք նե րի վե րա բեր յալ վե ճերն այն դեպ քում, երբ 
գոր ծար քի կողմ(եր)ի ա րար քում առ կա չեն քրեա կան օ րենսգր քի 
178–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված խար դա խութ յան հան ցա կազ մի 
հատ կա նիշ ներ: 
Ք րեաի րա վա կան և քա ղա քա ցիաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան 

մի ջոց նե րի տար բե րակ ման հիմ քե րի վե րա բեր յալ դիր քո րո շում ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը ձևա վո րել է Վ. Մաթ ևոս յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման մեջ: Նշ ված ո րոշ ման 22–րդ կե տում դա տա րանն ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…)
ա) Ք րեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջո ցը հիմն վում է օ րի-

նա կա նութ յան սկզբուն քի վրա. քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
միակ հիմքն այն պի սի ա րար քի կա տա րումն է, ո րը պա րու նա կում 
է քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա-
նիշ նե րը: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով ար գել ված ա րարք կա տա րած 
ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վութ յան՝ ան կախ որ ևէ ան ձի 
վնաս պատ ճառ ված լի նե լու հան գա ման քից: Այլ խոս քով՝ քրեաի-
րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րը նպա տակ են հե տապն դում 
պատ ժել հան ցանք կա տա րած ան ձին:
Քա ղա քա ցիաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րը հիմն վում 

են ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ ճառ ված վնա-
սը վե րա կանգ նե լու, փոխ հա տու ցե լու գա ղա փա րի վրա և  ի րա վա-
խախ տի հա մար ա ռա ջաց նում են միայն գույ քա յին հետ ևանք ներ: 
բ) Ա րար քի ճիշտ քրեաի րա վա կան ո րակ ման, հետ ևա բար նաև 

քրեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջո ցի ընտ րութ յան հա մար 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի մեղ քի ձևը:
Քա ղա քա ցիաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րի կի րառ-

ման ժա մա նակ ի րա վա խախ տի կող մից պատ ճառ ված վնա սը են-
թա կա է հա տուց ման ամ բողջ ծա վա լով՝ ան կախ նրա մեղ քի ձևից: 
գ) ՀՀ քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րարք կա տա րած ան ձին 

պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լիս պե տութ յու նը (բա ցա ռութ-
յամբ մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի) կաշ կանդ ված չէ տու ժո ղի 
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կար ծի քով և հան րա յին մի ջոց նե րով ի րա կա նաց նում է քրեաի րա-
վա կան պաշտ պա նութ յուն:
Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի խախտ ման 

դեպ քում կող մե րը կա րող են ա զատ կա մա հայտ նութ յան արդ յուն-
քում հա մա ձայ նութ յան գալ հասց ված վնա սի վե րա կանգն ման 
հար ցում: Այլ խոս քով՝ քա ղա քա ցի նե րը և  ի րա վա բա նա կան ան-
ձինք ի րենց քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն 
ի րա կա նաց նում են սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ»: 
Մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից հետ ևում է, որ ե թե քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի խախ տու մը չի պա րու նա կում 
քրեա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը, նշված ա րար քը կա տա րած 
ան ձի նկատ մամբ քրեաի րա վա կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րի կի-
րա ռութ յու նը բա ցառ վում է: Այս դեպ քում քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը տու ժո ղի հա յե ցո ղութ յամբ պետք է 
կա տար վի մաս նա վոր ի րա վուն քի տի րույ թում` քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան և քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան մի ջոց նե րով: Միև նույն 
ժա մա նակ, ե թե քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քի հետ ևան-
քով որ ևէ ան ձի գույ քա յին վնաս է պատ ճառ վել, քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յու նից բա ցի, դրա հետ հա մակ ցութ յան մեջ կա րող են 
գոր ծել նաև քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջոց նե րը: Մինչ դեռ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րութ-
յուն նե րի խախ տում ար ձա նագ րե լիս պետք չէ, որ ան ձը գույ քը 
կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը ստա նա լիս խա բեութ յան կամ 
վստա հութ յու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով ազ դած լի նի գույ քի սե-
փա կա նա տի րոջ կամ գույ քը տի րա պե տո ղի կամ քի վրա` վեր ջի նիս 
մոտ ստեղ ծե լով գույ քի հանձն ման օ րի նա կա նութ յան պատ րանք: 
Այս դեպ քում քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի ան-
բա րե խիղճ սուբ յեկ տը գույ քը կամ դրա նկատ մամբ ի րա վուն քը կա-
րող է ստա նալ օ րի նա կան ճա նա պար հով, սա կայն հե տա գա յում 
ինչ –ինչ պատ ճառ նե րով չկա տա րել կամ ոչ պատ շաճ կեր պով կա-
տա րել գույ քի փո խանց ման հետ կապ ված ստանձ նած պար տա վո-
րութ յուն նե րը:
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Վե րոնշ յալ չա փա նիշ ներն ու մո տե ցում նե րը հիմք ըն դու նե լով՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Մաթ ևոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 25–րդ 
կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) խար դա խութ յու նը և քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա-
վո րութ յուն նե րի խախ տումն օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րով 
հա ճախ հա մընկ նում են: Հետ ևա բար, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 
խար դա խութ յու նը` որ պես հան ցա գոր ծութ յուն, քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի խախտ ման դեպ քե րից տար բեր-
վում է սուբ յեկ տիվ կող մով»:

 § 6.5. Տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված    

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան 
հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է նշված 
հան ցա կազ մե րի մեկ նա բան ման և կի րա ռութ յան հետ կապ ված 
հետև յալ հիմ նախն դիր նե րին.

• հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա-

կա նաց ման (փո ղե րի լվաց ման) հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 190–րդ հոդ ված) հատ կա նիշ նե րը.

• հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա-

կա նաց ման (փո ղե րի լվաց ման) հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 190–րդ հոդ ված) սահ մա նա զա տու մը հա րա կից 

հան ցա կազ մե րից.

• կեղծ ձեռ նար կա տի րութ յան հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 189–րդ հոդ ված) հատ կա նիշ նե րը. 

• վաշ խա ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ ված) 

քրեաի րա վա կան և փո խա ռութ յան (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 877–րդ և 879–րդ հոդ ված ներ) քա ղա քա ցիաի րա-
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վա կան բնու թագ րե րը.

• վաշ խա ռութ յու նը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ ված)՝ 

որ պես մաս նա վոր հե տապնդ ման գործ (ՀՀ քրեա կան դա տա-

վա րութ յան օ րենսգր քի 183–րդ հոդ ված).

• վաշ խա ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ ված) 

գոր ծե րով դա տա րա նի լուծ մա նը են թա կա հար ցե րը: 
Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա-

կա նաց ման (փո ղե րի լվաց ման) հան ցա կազ մը ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել Ար սեն Հայ կի Սարգս յա նի գոր-
ծով 2011 թ. փետր վա րի 24–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0090/01/09 
ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րո շում): Նախ քան 
ո րոշ ման մեջ շա րադր ված մո տե ցում նե րին և ձ ևա վոր ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շում նե րին անդ րա դառ նա լը նշենք, որ հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման դեմ 
պայ քա րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վում է 
ինչ պես ներ պե տա կան մա կար դա կում՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում 
հա մա պա տաս խան հոդ ված ներ նա խա տե սե լու և  ո լոր տը կար գա-
վո րող այլ օ րենք ներ ըն դու նե լու մի ջո ցով, այն պես էլ մի ջազ գա-
յին մա կար դա կում՝ մի ջազ գա յին –ի րա վա կան փաս տաթղ թե րին 
միա նա լու և դ րան ցում ամ րագր ված պար տա վո րութ յուն նե րը կա-
տա րե լու մի ջո ցով: Այս պես՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 
ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման դեմ պայ քա րին նվիր ված մի ջազ-
գա յին –ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի շար քին են դաս վում՝

1) «Թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի ա նօ րի նա-
կան շրջա նա ռութ յան դեմ պայ քա րի մա սին» Միաց յալ ազ գե րի 
կազ մա կեր պութ յան 1988 թ. Վիեն նա յի կոն վեն ցիան, ո րին Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը միա ցել է 1993 թ.: Այս Կոն վեն ցիա յով 
մի ջազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գում սահ ման վել է «հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում» («լվա-
ցում») հաս կա ցութ յու նը: Թմ րա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռութ-
յու նը կան խե լու նպա տա կով Վիեն նա յի կոն վեն ցիան նա խա տե սում 
է մի ջազ գա յին –ի րա վա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի անց կա-
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ցում և, որ պես նշված մի ջո ցա ռում նե րի բաղ կա ցու ցիչ մաս, մի-
ջազ գա յին մա կար դա կում ա ռա ջին ան գամ ճա նա չում է հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման դեմ 
պայ քա րը: Վիեն նա յի կոն վեն ցիան մաս նա կից պե տութ յուն նե րին 
պար տա վո րեց նում է ի րենց օ րենսդ րութ յամբ քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յուն սահ մա նել հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 
ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հա մար:

2) « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց-
ման, հե տա խուզ ման, առգ րավ ման և բռ նագ րավ ման մա սին» Ստ-
րաս բուր գի 1990 թ. կոն վեն ցիան, ո րին Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը միա ցել է 2003 թ.: Ստ րաս բուր գի կոն վեն ցիան ա ռա ջին 
մի ջազ գա յին –ի րա վա կան փաս տա թուղթն է, որն ամ բող ջութ յամբ 
նվիր ված է հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի 
օ րի նա կա նաց ման դեմ պայ քա րին: Ստ րաս բուր գի կոն վեն ցիան 
մաս նա կից պե տութ յուն նե րին պար տա վո րեց նում է ներ պե տա կան 
մա կար դա կում քրեաի րա վա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կանց ման դեմ պայ-
քա րի, ինչ պես նաև քրեա կան գոր ծե րի քննութ յան ըն թաց քում մի-
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման ուղ ղութ յամբ:

3) «Անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան դեմ» 
Պա լեր մո յի 2000 թ. կոն վեն ցիան, ո րին Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը միա ցել է 2003 թ.: Պա լեր մո յի կոն վեն ցիան, մաս նա կից 
պե տութ յուն նե րին պար տա վո րեց նե լով հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցու մը դի տար կել որ պես 
հան ցա գոր ծութ յուն, միա ժա մա նակ որ պես նա խոր դող հան ցա-
կազմ ա ռա ջար կում է դի տար կել բո լոր ծանր հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րը: Պա լեր մո յի կոն վեն ցիան անդ րա դառ նում է նաև դա տա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան, հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա-
մուտ նե րի բռնագ րավ ման հար ցե րին: 

4) « Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի լվաց-
ման, հե տա խուզ ման, առգ րավ ման ու բռնագ րավ ման և  ա հա բեկ-
չութ յան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին» Վար շա վա յի 
2005 թ. կոն վեն ցիան, ո րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը միա-
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ցել է 2008 թ.: Վար շա վա յի կոն վեն ցիան, ըստ էութ յան, Ստ րաս-
բուր գի կոն վեն ցիա յի կա տա րե լա գործ ված խմբագ րութ յունն է: Այն 
Ստ րաս բուր գի կոն վեն ցիա յի ա ռու մով ա վե լի է զար գաց նում հան-
ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման 
դեմ պայ քա րի քրեաի րա վա կան կան խար գե լիչ մի ջոց նե րը: Վար շա-
վա յի կոն վեն ցիան կար գա վո րում է ա հա բեկ չութ յան ֆի նան սա վոր-
ման, ներ պե տա կան մա կար դա կում ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րի, 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան, մո նի տո րին գի մե խա նիզմ նե-
րի, վե ճե րի լուծ ման հետ կապ ված հար ցեր:
Վե րոնշ յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րից բա ցի, 1989 թ. Փա-

րի զում հիմ նադր վել է « Փո ղե րի լվաց ման դեմ պայ քա րի ֆի նան-
սա կան մի ջո ցա ռում նե րի աշ խա տան քա յին խում բը» (այ սու հետ` 
ՖԱԹՖ), որն ի սկզբա նե նպա տակ է հե տապն դել հա մա կար գե լու 
փո ղե րի լվաց ման ուղ ղութ յամբ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յու նը:   
ՖԱԹՖ –ի կող մից տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում մշակ ված հանձ-
նա րա րա կան նե րը Եվ րա խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րի հա-
մար նա խա տե սում են քրեա կան ար դա րա դա տութ յան ո լոր տի և  
ի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա կար գի մի ջո ցա ռում ներ, ո րոն ցով 
պետք է հա կազ դել փո ղե րի լվաց մա նը և  ա հա բեկ չութ յան ֆի նան-
սա վոր մա նը: Հանձ նա րա րա կան նե րը նե րա ռում են նաև մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի, ինչ պես նաև այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ան ձանց կող մից: 
ՖԱԹՖ –ի հանձ նա րա րա կան նե րը լայն տա րա ծում են գտել` վե րած-
վե լով փո ղե րի լվաց ման և  ա հա բեկ չութ յան ֆի նան սա վոր ման դեմ 
պայ քա րի հա մաշ խար հա յին չա փա նիշ նե րի:
Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա-

կա նաց ման դեմ պայ քա րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ներ-
պե տա կան կա ռու ցա կար գե րից ա ռա ջի նը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 190–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման (փո ղե րի լվաց ման) 
հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող հան ցա կազմն է:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա տաս-
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խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում հետև յալ ա րարք նե րի հա մար՝
ա) հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված գույ քի փո խար կու մը 

(կոն վեր տա ցու մը) կամ փո խան ցու մը (ե թե հայտ նի է, որ այդ գույքն 
ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում), ո րը նպա-
տակ է ու նե ցել թաքց նել կամ խե ղաթ յու րել այդ գույ քի հան ցա վոր 
ծա գու մը կամ օ ժան դա կել որ ևէ ան ձի, որ պես զի նա խու սա փի իր 
կա տա րած հան ցան քի հա մար պա տաս խա նատ վութ յու նից, 
բ) գույ քի ի րա կան բնույ թը, ծագ ման աղբ յու րը, գտնվե լու վայ-

րը, տնօ րին ման ե ղա նա կը, տե ղա շար ժը, ի րա վունք նե րը կամ պատ-
կա նե լութ յու նը թաքց նե լը կամ խե ղաթ յու րե լը (ե թե հայտ նի է, որ 
այդ գույքն ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում),
գ) գույք ձեռք բե րե լը կամ տի րա պե տե լը կամ օգ տա գոր ծե լը 

կամ տնօ րի նե լը (ե թե այդ գույ քի ստաց ման պա հին հայտ նի էր, որ 
այն ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում):
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մասն ամ-

րագ րում է, որ նշված հոդ վա ծի ի մաս տով՝ հան ցա վոր ճա նա պար-
հով ստաց ված գույք է հան դի սա նում ցան կա ցած գույք, նե րառ յալ` 
դրա մա կան մի ջոց նե րը, ար ժեթղ թե րը և գույ քա յին ի րա վունք նե րը, 
ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում` քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րի այլ օբ յեկտ ներ, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով 
ա ռա ջա ցել կամ ստաց վել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104–րդ, 112–
113–րդ, 117–րդ, 122–րդ, 131–134–րդ, 166–րդ, 168–րդ, 175–224–
րդ, 233–235–րդ, 238–րդ, 261–262–րդ, 266–270–րդ, 281–րդ, 284–
րդ, 286–289–րդ, 291–292–րդ, 295–րդ, 297–298–րդ, 308–313–րդ, 
329–րդ, 352–րդ, 375–րդ, 383–րդ, 388–րդ և 389–րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման արդ յուն քում:
Ք րեաի րա վա կան կար գա վո րու մից բա ցի, Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տութ յու նում գոր ծում են փո ղե րի լվաց մա նը հա կազ դե լու 
ի րա վա կան այլ կա ռու ցա կար գեր ևս, ո րոնց թվին է դաս վում 2008 
թ. մա յի սի 26–ին ըն դուն ված՝ « Փո ղե րի լվաց ման և  ա հա բեկ չութ-
յան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը:
Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 9–րդ կե տում վեր լու ծե լով ՀՀ 
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քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա-
կազ մի օբ յեկ տը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Քն նարկ վող հան ցա գոր ծութ յու նը դաս վում է տնտե սա կան 
գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի շար քին, 
ուս տի նշված քրեաի րա վա կան ար գել քի հիմ նա կան նպա տակն է 
հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված դրա մա կան մի ջոց նե րի կամ 
այլ գույ քի չվե րահսկ վող շրջա նա ռութ յու նից պաշտ պա նել պե տութ-
յան տնտե սա կան հա մա կար գը, ինչ պես նաև պայ քա րել ոչ օ րի նա-
չափ ե ղա նա կով դրա մա կան մի ջոց նե րի (գույ քի) ձեռք բեր մանն ու 
դրանց օ րի նա կան (լե գալ) տեսք հա ղոր դե լուն ուղղ ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի դեմ»:

 Մեջ բեր ված դիր քո րո շու մը հիմ նա վո րե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ընդգ ծել է, որ տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, այդ թվում` հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման տե սա կա յին օբ յեկտն է 
բնա կա նոն տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա մակ ցութ յու նը:
Քն նարկ վող հան ցա գոր ծութ յան ան մի ջա կան օբ յեկտ են օ րի-

նա կան գույ քա յին և դ րա մա վար կա յին շրջա նա ռութ յան ա պա հով-
մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: 
Քն նարկ վող հան ցա գոր ծութ յան լրա ցու ցիչ օբ յեկտ նե րը բազ մա-

տե սակ են: Այդ պի սիք կա րող են լի նել հա սա րա կա կան անվ տան-
գութ յան շա հե րը (ե թե հան ցա վոր ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցու մը 
կապ ված է կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի գոր ծու-
նեութ յան հետ), բնակ չութ յան ա ռող ջութ յու նը (ե թե հան ցա գոր ծութ յան 
ա ռար կա են զեն քը, թմրան յու թե րը և  այլն), պե տա կան ծա ռա յութ յան 
շա հե րի ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րը (ե թե առ կա է պաշ տո նեա կան դիր քի օգ տա գոր ծում) և  այլն:
Ինչ վե րա բե րում է հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա-

մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման ա ռար կա նե րին, ա պա որ պես այդ պի-
սիք կա րող են հան դես գալ դրա մա կան մի ջոց նե րը, ար ժեթղ թե րը, 
ցան կա ցած գույք կամ գույ քա յին ի րա վունք, ո րը ձեռք է բեր վել ինչ-
պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ այլ երկր նե րում:



236

Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 11–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վածն ուղ ղա կիո-
րեն սահ մա նում է, որ գույ քը ստաց վել է հան ցա վոր ճա նա պար-
հով, այ սինքն` քրեա կան օ րեն քով ար գել ված ա րար քի կա տար ման 
արդ յուն քում: Ընդ ո րում՝ հոդ վա ծի 5–րդ մա սը սպա ռիչ կեր պով 
թվար կում է այն հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնց կա տար ման արդ-
յուն քում ձեռք բեր ված գույ քը կամ գույ քա յին ի րա վուն քը կա րող է 
հան դի սա նալ փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մի ա ռար կա»:
Մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից դա տա րա նը հետ ևութ յուն է ա րել, 

որ ա րար քը կա րող է ո րակ վել որ պես հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում միայն այն դեպ քում, երբ՝
ա) ան ձը կա տա րել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա-

ծի 5–րդ մա սում թվարկ ված ա րարք նե րից որ ևէ մե կը.
բ) (ա) կե տում նշված ա րարք նե րից որ ևէ մե կի կա տար ման 

արդ յուն քում ձեռք է բե րել հան ցա վոր գույք.
գ) օ րի նա կա նաց րել է (բ) կե տում նշված հան ցա վոր գույ քի ծա-

գու մը:
Այլ խոս քով՝ ան ձի ա րար քը կա րող է ո րակ վել որ պես փո ղե րի 

լվա ցում միայն այն դեպ քում, երբ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց-
ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց մա նը ժա մա նա կա յին ա ռու մով 
նա խոր դել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104–րդ, 112–113–րդ, 117–րդ, 
122–րդ, 131–134–րդ, 166–րդ, 168–րդ, 175–224–րդ, 233–235–րդ, 
238–րդ, 261–262–րդ, 266–270–րդ, 281–րդ, 284–րդ, 286–289–րդ, 
291–292–րդ, 295–րդ, 297–298–րդ, 308–313–րդ, 329–րդ, 352–րդ, 
375–րդ, 383–րդ, 388–րդ և 389–րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
ա րարք(ներ)ի կա տա րու մը:
Նա խոր դող հան ցա գոր ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը բա ցա ռում է 

հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց-
ման հան ցա կազ մի գո յութ յու նը, ուս տի նմա նա տիպ գոր ծե րով մե-
ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս դա տա րա նը նախ պետք է հաս-
տատ ված հա մա րի նա խոր դող հան ցա գոր ծութ յան դեպ քը, ինչ պես 
նաև փո ղե րի լվաց ման ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի` նա խոր դող 
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հան ցա գոր ծութ յան արդ յուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը: 
Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 11–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի-

նա կա նաց ման հա մար ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է ա պա ցուց վի, որ գույ քը ստաց-
վել է հան ցա վոր ճա նա պար հով, և  որ ան ձը գի տակ ցել ու նա խա-
տե սել է դրա՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված լի նե լը»: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ 

ա րար քը հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի-
նա կա նա ցում ո րա կե լու հա մար պար տա դիր չէ, որ առ կա լի նի նա-
խոր դող հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավ ճիռ, ինչ պես նաև պար տա դիր չէ, որ հան ցա վոր ճա նա պար-
հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման մեջ մե ղադր վող ան-
ձը որ ևէ առն չութ յուն ու նե նա նա խոր դող հան ցա գոր ծութ յան հետ:
Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 13–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-

ված հան ցա գոր ծութ յան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քը, ինչ պես 
նաև այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մից ստաց ված օ գուտ նե րը են թա կա 
են բռնագ րավ ման` ան կախ այն հան գա ման քից, թե ում սե փա կա-
նութ յունն են հան դի սա նում կամ ում կող մից են տի րա պետ վում»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հիմ քում 

ըն կած է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 55–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սում 
առ կա կար գա վո րու մը, ո րի հա մա ձայն` « Հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված գույ քի, այդ թվում` հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց-
ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման և սույն օ րենսգր քի 190–րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րարք նե րի կա տար ման արդ յուն քում 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցած կամ ձեռք բեր ված գույ քի, 
նե րառ յալ` այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մից ստաց ված ե կա մուտ նե րի 
կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րի, այդ ա րարք նե րի կա տար ման հա մար 
օգ տա գործ ված կամ օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված գոր-
ծիք նե րի, իսկ հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված գույ քի չհայտ-
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նա բեր ման դեպ քում` այդ գույ քին հա մար ժեք այլ գույ քի բռնագ րա-
վու մը պար տա դիր է: Այդ գույ քը են թա կա է բռնագ րավ ման` ան կախ 
դա տա պարտ յա լի կամ որ ևէ եր րորդ ան ձի սե փա կա նութ յու նը հան-
դի սա նա լու կամ նրանց կող մից տի րա պետ վե լու հան գա ման քից»:
Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծով նա-

խա տես ված հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մին՝ Ա. Սարգս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) հան ցա կազմն ու նի բարդ և  այ լընտ րան քա յին օբ յեկ տիվ 
կողմ: Ա րար քը որ պես հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա-
մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում ո րա կե լու հիմ քում ըն կած է այն նա-
խա պայ մա նը, որ գույ քի և գույ քա յին ի րա վունք նե րի հետ կապ ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում են` գի տակ ցե լով դրանց` հան-
ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման քը և հե-
տապն դե լով հա տուկ նպա տակ` թաքց նել կամ քո ղար կել գույ քի 
(գույ քա յին ի րա վուն քի) հան ցա վոր ծա գու մը կամ օ ժան դա կել հան-
ցակ ցին խու սա փե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րից»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի 

վեր լու ծութ յու նից հետ ևում է, որ քննարկ վող հան ցա կազ մի օբ յեկ-
տիվ կող մը դրսևոր վում է հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րով.
ա) հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված գույ քի փո խար կում 

(կոն վեր տա ցում) կամ փո խան ցում (ե թե հայտ նի է, որ այդ գույքն 
ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում), ո րը նպա-
տակ է ու նե ցել թաքց նել կամ խե ղաթ յու րել այդ գույ քի հան ցա վոր 
ծա գու մը կամ օ ժան դա կել որ ևէ ան ձի, որ պես զի նա խու սա փի իր 
կա տա րած հան ցան քի հա մար պա տաս խա նատ վութ յու նից.
բ) գույ քի ի րա կան բնույ թը, ծագ ման աղբ յու րը, գտնվե լու վայ-

րը, տնօ րին ման ե ղա նա կը, տե ղա շար ժը, ի րա վունք նե րը կամ պատ-
կա նե լութ յու նը թաքց նել կամ խե ղաթ յու րել (ե թե հայտ նի է, որ այդ 
գույքն ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում),
գ) գույք ձեռք բե րել կամ տի րա պե տել կամ օգ տա գոր ծել կամ 

տնօ րի նել (ե թե այդ գույ քի ստաց ման պա հին հայտ նի էր, որ այն 
ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում):
Փո ղե րի լվաց ման հան ցա կազ մը ձևա կան է, այն ա վարտ ված է 
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հա մար վում վե րը նշված գոր ծո ղութ յուն նե րից որ ևէ մե կի կա տար-
ման պա հից:
Հա րա կից հան ցա կազ մե րից հան ցա վոր ճա նա պար հով 

ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման (փո ղե րի լվաց ման) 
հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ ված) սահ-
մա նա զատ ման հիմ նախն դի րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
քննարկ վել է Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ, ո րի 15–րդ կե-
տում դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«[ Հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա-
նաց ման հան ցա կազ մի] ոչ հստակ ձևա կեր պու մը ո րոշ դեպ քե րում կա-
րող է դժվա րութ յուն ներ ա ռա ջաց նել հան ցա կազ մի կի րառ ման, ինչ պես 
նաև հա րա կից հան ցա կազ մե րից սահ մա նա զատ ման ա ռու մով:
Խոս քը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է հետև յալ ձևա կերպ մա-

նը. «(…) կամ գույք ձեռք բե րե լը կամ տի րա պե տե լը կամ օգ տա գոր-
ծե լը կամ տնօ րի նե լը (ե թե այդ գույ քի ստաց ման պա հին հայտ նի էր, 
որ այն ստաց վել է հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում), (…)»: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից շեշ տադր ված ձևա կերպ ման 

տա ռա ցի մեկ նա բա նութ յան պա րա գա յում ստաց վում է, որ ան ձի 
ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ 
հոդ վա ծով նաև այն դեպ քում, երբ նա հան ցա գոր ծութ յան արդ-
յուն քում ստաց ված մի ջոց նե րը ձեռք է բե րում և  օգ տա գոր ծում է 
իր անձ նա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար: Օ րի նակ՝ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սով նա խա տես-
ված ա րարք նե րի կա տար ման արդ յուն քում ստաց ված հան ցա վոր 
մի ջոց նե րով իր հա մար բնա կա րան է գնում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ նման մո տե ցու մը չի 

հա մա պա տաս խա նում գույ քի օ րի նա կա նաց ման էութ յա նը, քա նի 
որ տվյալ պա րա գա յում բա ցա կա յում է այն «լվա նա լուն» ուղղ ված 
դի տա վո րութ յու նը: Հետ ևա բար, ե թե ան ձը դի տա վո րութ յուն չի 
ու նե ցել օ րի նա կան շրջա նա ռութ յան մեջ դնել հան ցա վոր ճա նա-
պար հով ստաց ված մի ջոց նե րը, այլ ըն դա մե նը ցան կա ցել է օգտ-
վել դրան ցից (ի վեր ջո, հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է հենց այդ 
մի ջոց նե րը ձեռք բե րե լու և դ րան ցից օգտ վե լու նպա տա կով), ան-
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ձի ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես հան ցա վոր ճա նա պար հով 
ստաց ված ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է նաև, որ ան ձի ա րար քը չի 

կա րող ո րակ վել որ պես հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված ե կա-
մուտ նե րի օ րի նա կա նա ցում նաև այն դեպ քում, երբ՝
ա) առ կա է հան ցա գոր ծութ յան օ ժան դա կութ յուն, մաս նա վո-

րա պես՝ ան ձը նա խա պես խոս տա ցել է ձեռք բե րել հան ցա վոր ճա-
նա պար հով ստաց ված գույ քը. 
բ) ան ձի ա րար քում առ կա են ակն հայտ հան ցա վոր ճա նա պար-

հով ձեռք բեր ված գույք ձեռք բե րե լու կամ ի րաց նե լու հան ցա կազ-
մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 216–րդ հոդ ված) հատ կա նիշ ներ: 
Վե րոնշ յալ դեպ քե րում ան ձի ա րար քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-

քի 190–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի բա ցա կա-
յութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ փո ղե րի լվաց ման դեպ-
քում ան ձը հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում ստաց ված 
գույ քի հետ կապ ված բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րում է մեկ 
դի տա վո րութ յամբ, որն ուղղ ված է հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 
ծագ ման ի րա կան աղբ յու րը քո ղար կե լուն կամ խե ղաթ յու րե լուն 
և դ րանց օ րի նա կան տեսք հա ղոր դե լուն: Զար գաց նե լով փո ղե րի 
լվաց ման հան ցա կազ մի նպա տա կի վե րա բեր յալ իր մո տե ցու մը՝ Ա. 
Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծում 
լիար ժեք հստա կեց ված չէ այս հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տիվ կող-
մի գլխա վոր, էա կան հատ կա նի շը` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ 
հոդ վա ծով նկա րագր ված գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում հա մա-
պա տաս խան մի ջոց նե րի ծագ ման ի րա կան աղբ յու րի քո ղարկ ման 
կամ խե ղաթ յուր ման նպա տա կը:
Հետ ևա բար, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի գործ-

նա կան կի րա ռու մը պետք է կա ռուց վի այն եզ րա հանգ ման վրա, 
որ քննարկ վող հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր 
հատ կա նիշն իր մեջ պա րու նա կում է հա տուկ նպա տակ` հան ցա-
վոր ճա նա պար հով ստաց ված մի ջոց նե րի ի րա կան աղբ յուր նե րը 
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քո ղար կել, թաքց նել և  այդ մի ջոց ներն օ րի նա կան շրջա նա ռութ յան 
մեջ ներգ րա վել: Այդ պի սի նպա տա կի բա ցա կա յութ յու նը բա ցա ռում 
է այս հան ցա գոր ծութ յան հան ցա կազ մի առ կա յութ յու նը»:
Շա րու նա կե լով վեր լու ծել հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված 

ե կա մուտ նե րի օ րի նա կա նաց ման հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն բնու թագր վում է 
ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ: Հան ցա վո րը գի տակ ցում է հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված ե կա մուտն իր կող մից օ րի նա կա նաց նե-
լու փաս տը և ցան կա նում է դա:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի սուբ յեկտ կա րող է լի նել 16 տա րին լրա ցած, մեղ սու-
նակ ֆի զի կա կան ան ձը, ով հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված 
դրա մա կան մի ջոց նե րի կամ այլ գույ քի հետ ֆի նան սա կան կամ այլ 
գոր ծարք ներ է կա տա րում կամ տվյալ նյու թա կան ար ժեք ներն օգ տա-
գոր ծում է ձեռ նար կա տի րա կան կամ այլ տնտե սա կան գոր ծու նեութ-
յան հա մար (ընդ հա նուր սուբ յեկտ): Որ պես նշված հան ցա կազ մի հա-
տուկ սուբ յեկտ կա րող է հան դես գալ միայն պաշ տո նա տար ան ձը (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 190–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 3–րդ կետ):
Կեղծ ձեռ նար կա տի րութ յան հան ցա կազ մը ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար-
շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա-

ձայն` « Կեղծ ձեռ նար կա տի րութ յու նը` ա ռանց ձեռ նար կա տի րա կան 
կամ բան կա յին գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու մտադ րութ յան 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծել[ն] [է], ո րի նպա տա կը 
վար կեր ստա նա լը, հար կե րից խու սա փե լը, գե րավ ճար ներ ա ռա-
ջաց նե լը, նյու թա կան այլ օ գուտ ներ քա ղե լը կամ ար գել ված այն-
պի սի գոր ծու նեութ յուն թաքց նելն է, ո րը խո շոր վնաս է պատ ճա ռել 
քա ղա քա ցի նե րին, կազ մա կեր պութ յուն նե րին կամ պե տութ յա նը»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա-

տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում ա ռանց ապ րանք նե րի մա-
տա կա րար ման կամ ա ռանց ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման կեղծ 
փաս տաթղ թեր տրա մադ րե լու, ծախ սե րի կամ ե կա մուտ նե րի վե-
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րա բեր յալ կեղծ փաս տաթղ թեր կազ մե լու և ներ կա յաց նե լու հա-
մար, ո րը խո շոր վնաս է պատ ճա ռել:
Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–րդ 

կե տում հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա սե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«[ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա-
սե րով] նա խա տես ված հան ցա կազ մերն օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա-
նիշ նե րով տար բեր են: Այս պես` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ-
տիվ կող մը դրսևոր վում է ա ռանց ձեռ նար կա տի րա կան կամ բան-
կա յին գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու մտադ րութ յան առևտ րա-
յին կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լով, ո րը նպա տակ է հե տապն դել՝ 
(ա) վար կեր ստա նալ, (բ) հար կե րից խու սա փել, (գ) գե րավ ճար ներ 
ա ռա ջաց նել, (դ) նյու թա կան այլ օ գուտ ներ քա ղել կամ (ե) ար գել-
ված գոր ծու նեութ յու նը թաքց նել: Մինչ դեռ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
189–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով նա խա տես ված է կեղծ ձեռ նար կա-
տի րութ յան ինք նու րույն տե սակ, ո րի օբ յեկ տիվ կող մը եր կընտ րե լի 
է և դրս ևոր վում է հետև յալ ա րարք նե րից որ ևէ մե կի կա տար մամբ. 
(ա) ա ռանց ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման կամ ա ռանց ծա ռա-
յութ յուն նե րի մա տուց ման կեղծ փաս տաթղ թեր տրա մադ րել, (բ) 
ծախ սե րի և  ե կա մուտ նե րի վե րա բեր յալ կեղծ փաս տաթղ թեր կազ-
մել և ներ կա յաց նել»: 
Մեջ բեր ված վեր լու ծութ յու նից ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հետ-

ևութ յուն է ա րել, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
և 2–րդ մա սե րով նա խա տես ված հան ցա կազ մե րը նյու թա կան են, 
դրանց օբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ է հան դի սա նում 
հան րութ յան հա մար վտան գա վոր հետ ևան քը` խո շոր վնաս պատ-
ճա ռե լը: Այլ խոս քով, ե թե Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր-
ծով ո րոշ ման 20–րդ կե տում թվարկ ված ա րարք նե րի հետ ևան քով 
քա ղա քա ցուն, կազ մա կեր պութ յա նը կամ պե տութ յա նը խո շոր վնաս 
չի պատ ճառ վել, ա պա ան ձը չի կա րող քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան են թարկ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–
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ին կամ 2–րդ մա սե րով: Ընդ ո րում՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սի ի մաս տով՝ խո շոր վնաս է հա մար վում հան-
ցա գոր ծութ յան պա հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
200–ա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա րը, իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 189–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի ի մաս տով՝ խո շոր վնաս է հա մար-
վում հան ցա գոր ծութ յան պա հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի 500–ա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա րը:
Վե րոնշ յա լից բա ցի, Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր-

ծով ո րոշ ման 22–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ 
մա սե րով նա խա տես ված] հան ցա կազ մե րի օբ յեկ տիվ կող մե րի վե-
րա բեր յալ լիար ժեք պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է բա ցա հայ տել «ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յունե և «առևտ-
րա յին կազ մա կեր պութ յուն» հաս կա ցութ յուն նե րի էութ յու նը: (…)»:
Վե րոնշ յալ նպա տա կով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ-

յան է են թար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 2–րդ, 26–րդ, 51–
րդ և 72–րդ հոդ ված նե րը, ինչ պես նաև «Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1–ին հոդ վա ծը և  ե կել է եզ րա հանգ ման, որ ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յունն ան ձի կող մից ի րա կա նաց վում 
է՝ նպա տակ ու նե նա լով շա հույթ ստա նալ գույ քի օգ տա գոր ծու մից, 
ապ րանք նե րի վա ճառ քից, աշ խա տանք նե րի կա տա րու մից կամ 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մից: Ընդ ո րում՝ ան ձը ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նեութ յուն կա րող է ի րա կա նաց նել եր կու ե ղա նա կով՝ 
ա) ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող առևտ րա յին 

կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լով կամ դրա մաս նա կի ցը դառ նա լով,
բ) ա ռանց ի րա վա բա նա կան անձ կազ մա վո րե լու, որ պես ան-

հատ ձեռ նար կա տեր գրանց վե լով:
Հա մադր ված վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 51–րդ և 72–րդ հոդ ված նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են 
լի նել լիա կա տար ըն կե րակ ցութ յան կամ վստա հութ յան վրա հիմն-
ված ըն կե րակ ցութ յան ձևով (տնտե սա կան ըն կե րակ ցութ յուն ներ) 
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և սահ մա նա փակ կամ լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե-
րութ յան կամ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան ձևով (տնտե սա կան 
ըն կե րութ յուն ներ): «Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
ի մաս տով ան հատ ձեռ նար կա տե րը ֆի զի կա կան անձ է, որն ի րա-
վունք ու նի ա ռանց ի րա վա բա նա կան անձ կազ մա վո րե լու ի րա կա-
նաց նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն:
Ա. Մի քա յել յա նի և Ա. Վա ղար շակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 24–րդ 

կե տում վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–
րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան օբ-
յեկ տիվ կող մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում 
է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

 «(…) ե թե անձն ա ռանց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան 
ի րա կա նաց ման մտադ րութ յան գրանց վել է որ պես ան հատ ձեռ-
նար կա տեր` նպա տակ հե տապն դե լով վար կեր ստա նալ, հար կե րից 
խու սա փել, գե րավ ճար ներ ա ռա ջաց նել, նյու թա կան այլ օ գուտ ներ 
քա ղել կամ ար գել ված գոր ծու նեութ յու նը թաքց նել, և նույ նիսկ ե թե 
նշված գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում խո շոր վնաս է պատ ճառ վել 
քա ղա քա ցի նե րին, կազ մա կեր պութ յուն նե րին կամ պե տութ յա նը, 
ան ձը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով պա-
տաս խա նատ վութ յան են թա կա չէ: (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մը հիմն ված 

է այն հան գա ման քի վրա, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ 
կող մը դրսևոր վում է ա ռանց ձեռ նար կա տի րա կան կամ բան կա-
յին գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման մտադ րութ յան առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու մեջ: Այ սինքն` նշված հան ցան քի 
կա տար ման մեջ ան ձին մե ղա վոր ճա նա չե լու հա մար առն վազն 
անհ րա ժեշտ է, որ նա ստեղ ծած լի նի թվարկ ված առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կը: Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 189–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով նա խա տես ված հան-
ցա գոր ծութ յան օբ յեկ տիվ կող մին, ա պա այս տեղ որ ևէ ի րա վա կան 
նշա նա կութ յուն չու նի, թե ա ռանց ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման 
կամ ա ռանց ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման կեղծ փաս տաթղ թե-
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րը տրա մադր վել կամ ծախ սե րի և  ե կա մուտ նե րի վե րա բեր յալ կեղծ 
փաս տաթղ թե րը կազմ վել և ներ կա յաց վել են առևտ րա յին կազ մա-
կեր պութ յան, թե ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մից:
Վաշ խա ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ-

ված) քրեաի րա վա կան և փո խա ռութ յան (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 877–րդ և 879–րդ հոդ ված ներ) քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան բնու թագ րե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է 
են թար կել Ք նա րիկ Նո րի կի Պետ րոս յա նի գոր ծով 2012 թ. հու նի-
սի 8–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0102/01/11 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` 
Ք. Պետ րոս յա նի գոր ծով ո րո շում), ո րի 16–րդ կե տում դա տա րանն 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով 
ար գել ված վաշ խա ռութ յան տա րա տե սա կը, ըստ էութ յան, ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված փո խա ռութ յան 
պայ մա նագ րի էա կան պայ ման նե րից մե կի (տո կո սի չա փի) խախտ-
մամբ կնքված գոր ծարք է»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մը հիմն ված 

է փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի և վաշ խա ռութ յան հան ցա կազ մի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան վրա: 
Այս պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 877–րդ հոդ վա ծի 1–

ին մա սի, 879–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 3–րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ փո խա-
ռութ յան պայ մա նագ րի կնքման դեպ քում փո խա տուն դրա մը կամ 
տե սա կա յին հատ կա նիշ նե րով ո րոշ վող ի րե րը փո խա ռո ւին է հանձ-
նում ի սե փա կա նութ յուն: Փո խա ռութ յան պայ մա նագ րով փո խա տուն 
ձեռք է բե րում պա հան ջի ի րա վունք, իսկ փո խա ռուն ստանձ նում է 
պարտ քը վե րա դարձ նե լու պար տա կա նութ յուն: Որ պես ընդ հա նուր 
կա նոն՝ փո խա ռութ յան պայ մա նա գի րը հա տու ցե լի է:
Ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի՝ օբ յեկ տիվ 

կող մից վաշ խա ռութ յու նը դրսևոր վում է՝
ա) պարտք տրված դրա մի կամ տե սա կա յին հատ կա նիշ նե րով 

ո րոշ վող գույ քի հա մար ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան-
կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա պա տի կը գե րա զան-
ցող չա փով տո կոս ներ ստա նա լով,
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բ) ան ձի հետ՝ նրա հա մար ծայ րա հեղ ոչ ձեռն տու պայ ման նե-
րում այլ գոր ծարք կա տա րե լով, ո րից օգտ վում է մյուս կող մը:
Փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիաի րա վա-

կան դրույթ նե րի հա մա տեքս տում վեր լու ծե լով վաշ խա ռութ յան հան-
ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք նե րը՝ կա րող ենք փաս տել, 
որ ան ձը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծով են թա կա է պա-
տաս խա նատ վութ յան այն դեպ քում, երբ փո խա ռութ յան պայ մա նագ-
րի հա տու ցե լիութ յան պայ մա նի էա կան խախտ մամբ փո խա ռութ յան 
պայ մա նա գիր է կնքում: Հա տու ցե լիութ յան պայ մա նի էա կան խախ-
տու մը նշա նա կում է, որ փո խա ռութ յան պայ մա նագ րով ստաց ված 
տո կոս նե րը գե րա զան ցում են ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած 
բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա պա տի կը: 
Ինչ վե րա բե րում է վաշ խա ռութ յան հան ցա կազ մի մյուս տար րե-

րին, ա պա վաշ խա ռութ յու նը եր կօբ յեկտ հան ցա գոր ծութ յուն է, ո րի 
հիմ նա կան ան մի ջա կան օբ յեկտն են պե տութ յան ֆի նան սա կան գոր-
ծու նեութ յան պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րը, լրա ցու ցիչ օբ յեկտ են մաս նա վոր ան ձանց գույ քա յին 
ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: Ընդ ո րում՝ վաշ խա ռութ յան 
հան ցա կազմն այն պես է կա ռուց ված, որ հիմ նա կան օբ յեկ տը վնաս-
վում է լրա ցու ցիչ օբ յեկ տին վնաս պատ ճա ռե լու մի ջո ցով:
Վաշ խա ռութ յան ա ռար կա կա րող են հան դի սա նալ դրա մը, ինչ-

պես նաև տե սա կա յին հատ կա նիշ նե րով ո րոշ վող գույ քը: 
Սուբ յեկ տիվ կող մից վաշ խա ռութ յու նը բնու թագր վում է ուղ ղա կի 

դի տա վո րութ յամբ, իսկ ինչ վե րա բե րում է ա րար քի ա վարտ ման պա-
հին, ա պա ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, 
ինչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ և 3–րդ կե տե րով ար-
գել ված ա րարք ներն ա վարտ ված են հա մար վում ՀՀ Կենտ րո նա կան 
բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա-
պա տի կը գե րա զան ցող չա փով տո կոս ներ ստա նա լու կամ ան ձի հետ 
նրա հա մար ծայ րա հեղ ոչ ձեռն տու պայ ման նե րում այլ գոր ծարք կա-
տա րե լու պա հից: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 2–րդ 
մա սի 1–ին կե տով ար գել ված ա րարքն ա վարտ ված է հա մար վում 
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տու ժո ղի՝ նյու թա կան ծանր կա ցութ յան մեջ ընկ նե լու պա հից:
Վաշ խա ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ ված)՝ 

որ պես մաս նա վոր հե տապնդ ման գոր ծի (ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 183–րդ հոդ ված) ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Ք. Պետ րոս-
յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ:
Վաշ խա ռութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե-

սող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծը զե տեղ ված է  ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 22–րդ գլ խում՝ «Տն տե սա կան գոր ծու նեութ-
յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը» վեր տա ռութ յամբ, և 
հան դի սա նում է տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն: Տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը դրսևոր վում 
է նրա նով, որ դրանք խախ տում են տնտե սութ յան ո լոր տի ի րա վա-
կար գը, տնտե սա կան շրջա նա ռութ յան ա ռան ձին մաս նա կից նե րի, 
հա սա րա կութ յան, պե տութ յան տնտե սա կան շա հե րը, գույ քա յին 
վնաս են պատ ճա ռում տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին և  ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի նե րին: Վաշ խա ռութ յան հան րա յին վտան գա վո րութ-
յունն ար տա հայտ վում է հետև յալ կերպ.
ա) Վաշ խա ռութ յան հետ ևան քով խախտ վում է պե տութ յան 

ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յու նը: Վաշ խա ռուն ստա նում է չհաշ-
վառ ված ե կա մուտ, ինչ պես նաև նյու թա կան վնաս է պատ ճա ռում 
քա ղա քա ցի նե րին և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց: 
բ) Վաշ խա ռութ յու նը կա րող է նա խադր յալ հան դի սա նալ այլ՝ 

ա ռա վել ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի (օ րի նակ՝ փո ղե րի լվա ցում, 
հար կե րը, տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ վճա րում նե րը վճա րե լուց 
խու սա փե լը և  այլն) կա տար ման հա մար:
Դ րա հետ մեկ տեղ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 

183–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն, «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված հան ցա գոր ծությ[ան] 
վե րա բեր յալ գոր ծե րը հա րուց վում են ոչ այլ կերպ, քան տու ժո ղի 
բո ղո քի հի ման վրա, և կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կամ ամ բաս-
տան յա լի հետ նրա հաշտ վե լու դեպ քում են թա կա են կարճ ման: (…)»:
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա-
խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան՝ որ պես մաս նա վոր հե տապնդ ման 
գոր ծի վե րա բեր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վոր վել ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ–947 ո րոշ ման մեջ, ո րի հա մա-
ձայն՝ «(…) կոնկ րետ ա րար քի հա մար միա ժա մա նակ քրեա կան և 
քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող նոր մերն 
ու նեն տար բեր ա ռար կա ներ, և դ րանց մի ջո ցով օ րենս դի րը լու ծում 
է տար բեր խնդիր ներ: 

(…)
ՀՀ քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան խնդիր նե-

րի հա մադր ված վեր լու ծութ յու նից բխում է, որ քրեա կան օ րենսդ-
րութ յան մի ջո ցով օ րենս դիրն իր առջև դրել է հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի կանխ ման մի ջո ցով հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հետ ևան քով 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի խախ տում նե րի կանխ ման 
խնդիր, իսկ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան դեպ քում օ րենս-
դիրն իր առջև դրել է խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ ման 
ա պա հով ման խնդիր, ին չը նշա նա կում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քում առ կա են քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի խախտ-
ման դեպ քում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան կար գով նշված 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգ ման հա մար նա խադր յալ ներ հան դի սա-
ցող նոր մեր: Այդ պի սիք են, մաս նա վո րա պես, (…) ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օ րենսգր քի 305–րդ և 313–րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք նա խադր-
յալ ներ են հան դի սա նում օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծար քի կամ ստրկա ցու-
ցիչ գոր ծար քի հետ ևան քով խախտ ված ի րա վունք նե րը քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րութ յան կար գով վե րա կանգ նե լու հա մար: 

(…) 
Ինք նան պա տակ չէ այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 2–րդ հոդ վա ծի  1–ին մա սում օգ տա գործ վում է «պաշտ-
պա նել ի րա վունք նե րը» բա ռա կա պակ ցութ յու նը, ին չը նշա նա կում 
է, որ քրեա կան օ րենսդ րութ յունն ու նի նա խա կան խիչ նշա նա կութ-
յուն, և ք րեա կան օ րենսդ րութ յան մի ջո ցով օբ յեկ տի վո րեն հնա րա-
վոր չէ վե րա կանգ նել ար դեն իսկ խախտ ված ի րա վունք նե րը: 
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(…)
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ քրեա-

կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված 
ա րար քի վե րա բեր յալ գոր ծե րը հան դի սա նում են մաս նա վոր հե-
տապնդ ման գոր ծեր, ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի առ կա յութ-
յան դեպ քում գոր ծար քի կողմ հան դի սա ցող մաս նա վոր ան ձին է 
հնա րա վո րութ յուն վե րա պահ ված ընտ րութ յուն կա տա րե լու նշված 
ա րար քը կա տա րած, գոր ծար քի մյուս կողմ հան դի սա ցող մաս նա վոր 
ան ձին քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա-
մար հայց կամ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա-
մար հա մա պա տաս խան հայ տա րա րութ յուն ներ կա յաց նե լու միջև: 
Բո լոր դեպ քե րում օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե-
րին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծարք կնքած ան ձը կա րող է և պար-
տա վոր է ի մա նալ, որ տվյալ ա րար քի հա մար սահ ման ված է ոչ միայն 
քա ղա քա ցիա կան, այլ նաև քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն»:
Ք. Պետ րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
«(…) մաս նա վոր հե տապնդ ման գործ հան դի սա ցող՝ ՀՀ քրեա-

կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված 
ա րար քի առ կա յութ յան դեպ քում քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան 
վա րույթ նե րի միջև ընտ րութ յուն կա տա րե լու հնա րա վո րութ յան 
կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված վաշ-
խա ռութ յու նը փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի էա կան պայ ման նե րից 
մե կի (տո կո սի չա փի) խախտ մամբ կնքված գոր ծարք է (...), ուս տի 
վեր ջի նիս կա պակ ցութ յամբ քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան վա-
րույթ նե րի միջև ընտ րութ յուն կա տա րե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել, որ պայ մա նագ րա յին ի րա վուն քից (մաս նա վոր ի րա վուն քից) 
բխող վե ճե րի պա րա գա յում հան րա յին շահն էա պես ա վե լի փոքր 
է, քան մաս նա վոր շա հը: Ուս տի հան րա յին –ի րա վա կան գոր ծի քա-
կազ մի ներգ րա վու մը պետք է տե ղի ու նե նա միայն այն դեպ քում, 
երբ բարձր ու հա մար ժեք ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով հիմ նա-
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վոր վում է, որ տվյալ կոնկ րետ դեպ քում առ կա է շո շա փե լիո րեն 
ա վե լի մեծ հան րա յին շահ: (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շու մը հիմն-

ված է ինչ պես ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ–947 ո րոշ-
ման մեջ ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի, այն պես էլ այն 
հան գա ման քի վրա, որ որ պես տո կո սի չա փի խախտ մամբ փո խա-
ռութ յան պայ մա նագ րի կնքման նա խա ձեռ նող՝ շատ դեպ քե րում 
հան դես է գա լիս վաշ խա ռութ յան են թադր յալ տու ժո ղը, ով հե տա-
գա յում, փաս տո րեն, հնա րա վո րութ յուն է ստա նում չա րա շա հե լու 
իր ի րա վուն քը, ե թե հայտն վում է ան բա րեն պաստ դրութ յան մեջ, 
օ րի նակ՝ չի կա րո ղա նում կամ չի ցան կա նում կա տա րել ստանձ նած 
պար տա վո րութ յուն նե րը:
Վաշ խա ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ ված) 

գոր ծե րով դա տա րա նի լուծ մա նը են թա կա հար ցե րի շրջա նա կին 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Ք. Պետ րոս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ, ո րի 25–րդ կե տում դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո-
շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով] 
գոր ծեր քննե լիս դա տա րա նը լու ծում է միայն ան ձին քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հար ցը և  ի րա վա սու չէ անդ րա-
դառ նալ ա պօ րի նի գոր ծար քով տու ժո ղին պատ ճառ ված վնա սի 
փոխ հա տուց ման խնդրին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ 
դիր քո րո շու մը հիմն ված է այն հան գա ման քի վրա, որ ա պօ րի նի գոր-
ծար քի կնքման և դ րա արդ յուն քում վնաս նե րի ա ռա ջաց ման հար-
ցում կա րող է առ կա լի նել նաև տու ժո ղի մեղ քը, տու ժո ղի կող մից 
իր ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը և  այլն (...): Ուս տի ա պօ րի նի գոր-
ծար քով տու ժո ղին պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման հար ցը 
են թա կա է լուծ ման քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան կար գով՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շու մը հիմն-

ված է այն հան գա ման քի վրա, որ գրա վոր ձևով չկնքված փո-
խա ռութ յան գոր ծարքն ա ռո չինչ է, և կող մե րից յու րա քանչ յու րը 
պար տա վոր է մյուս կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով ամ բողջ 
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ստա ցա ծը: Փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը պահ պան-
ված է հա մար վում այն դեպ քում, երբ փո խա ռուն, ի հա վաս տումն 
փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի կնքման, փո խա տո ւին տա լիս է ստա-
ցա կան կամ փո խա տո ւի կող մից փո խա ռո ւին ո րո շա կի դրա մա կան 
գու մար կամ ո րո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս-
տա թուղթ: Ս տա ցա կա նը կամ այլ փաս տա թուղ թը ստո րագր վում 
է փո խա ռո ւի կող մից և ձեռք է բե րում ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա-
կութ յուն: Այս ի մաս տով ստա ցա կա նը կամ այլ փաս տա թուղ թը հա-
վա սա րեց վում է գրա վոր ձևով կնքված պայ մա նագ րին: Այլ խոս-
քով՝ փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի գրա վոր ձևա կեր պու մը, ի թիվս 
այ լոց, կա տար վում է փո խա ռո ւի կող մից փո խա տո ւին ստա ցա կան 
հանձ նե լով, որ տեղ նշվում է փո խա ռութ յան գու մա րը և  այն վե րա-
դարձ նե լու ժամ կե տը: Փո խա ռութ յու նը հա տու ցե լի լի նե լու դեպ-
քում ստա ցա կա նում նշվում են սահ ման ված տո կոս նե րի չա փը և 
դ րանց հաշ վարկ ման կար գը: Փո խա ռութ յան գոր ծար քի գրա վոր 
ձևի չպահ պան ման դեպ քում ար գել վում է ի հա վաս տումն փո խա-
ռութ յան գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի վկա յա կո չել վկա նե րի 
ցուց մունք ներ (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 298–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մաս, 304–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մաս, 878–րդ հոդ ված): 
Փո խա ռուն պար տա վոր է փո խա ռութ յան պայ մա նագ րով նա-

խա տես ված ժամ կե տում և կար գով փո խա տո ւին վե րա դարձ նել 
ստա ցած փո խա ռութ յան գու մա րը, իսկ ե թե պայ մա նա գի րը հա տու-
ցե լի է, վճա րել նույն պայ մա նագ րով նա խա տես ված տո կոս նե րը՝ 
կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ սահ ման ված չա փով և հա ճա խա կա-
նութ յամբ: Փո խա ռուն ի րա վունք ու նի նաև վի ճար կել փո խա ռութ-
յան պայ մա նա գի րը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 879–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մաս, 880–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս, 882–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մաս): Այլ խոս քով՝ փո խա ռութ յան պայ մա նագ րով փո խա տուն 
ձեռք է բե րում ո րո շա կի ի րա վունք ներ, իսկ փո խա ռուն՝ ո րո շա կի 
պար տա կա նութ յուն ներ: Փո խա ռո ւի հիմ նա կան պար տա կա նութ-
յու նը փո խա ռութ յամբ ստա ցած դրա մի նույն գու մա րը կամ նույն 
տե սա կի, ո րա կի և քա նա կի ի րե րը վե րա դարձ նելն է: 
Հա տու ցե լի փո խա ռութ յան պայ մա նագ րի պա րա գա յում փո-
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խա տուն պար տա վոր է նաև վճա րել նույն պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված տո կոս նե րը: Ընդ ո րում՝ տո կոս նե րի չա փը, ինչ պես նաև 
դրանց հաշ վարկ ման կար գը սահ ման վում են կող մե րի հա մա ձայ-
նութ յամբ, սա կայն տո կոս նե րի չա փը ո րո շե լու կող մե րի ի րա վուն քը 
սահ մա նա փակ վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 879–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված այն իմ պե րա տիվ կա նո նով, ըստ ո րի՝ փո խա ռութ յան 
պայ մա նագ րի կնքման պա հին տո կոս նե րի չա փը չի կա րող գե րա-
զան ցել ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի 
հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա պա տի կը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ Ք. Պետ րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

25–րդ կե տում ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը հիմն ված 
է նաև այն հան գա ման քի վրա, որ պայ մա նագ րա յին (մաս նա վոր) 
հա րա բե րութ յուն նե րը են թադ րում են կամ քի ա զա տութ յուն, կող-
մե րի հա յե ցո ղութ յան լայն հնա րա վո րութ յուն, ո րը կապ ված է հիմ-
նա կա նում փո խա դարձ օ գուտ կամ տնտե սա կան շահ ստա նա լու 
հան գա ման քի հետ: Վաշ խա ռութ յան դեպ քում ևս կող մե րի միջև 
կնքվում է փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յուն, ո րի դեպ քում տու ժող 
կող մը գի տակ ցում է նման հա մա ձայ նութ յան հետ ևանք նե րը և 
ցան կա նում է մտնել նման հա րա բե րութ յան մեջ: Այլ խոս քով՝ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով ար գել ված 
վաշ խա ռութ յու նը երկ կող մա նի ա պօ րի նի գոր ծարք է, ո րը կնքվել 
է գոր ծող քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի ան տես-
մամբ: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կրկնել է Լ. 
Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 31–րդ կե տում ամ րագր ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ «(…) ան թույ լատ րե լի է գոր-
ծող քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի ան տես մամբ 
բնա կա նոն գույ քա յին շրջա նա ռութ յու նը խա թա րող գոր ծարք ներ 
կնքե լու պրակ տի կան: Այդ փաս տե րը կա րող են խե ղաթ յու րել քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, սպառ նալ ի րա վա-
կան անվ տան գութ յա նը, պայ ման ներ ստեղ ծել, որ ան ձինք խու-
սա փեն հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մից, ինչ պես 
նաև այլ ե ղա նակ նե րով վնա սել ի րա վա չափ հան րա յին շա հե րը:
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Ն ման դեպ քե րում պե տութ յու նը պար տա վոր չէ գոր ծող քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի ան տես մամբ գոր-
ծարք ներ կնքած քա ղա քա ցի նե րի գույ քա յին և  այլ ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգ նու մը դի տել հան րա յին շա հի տի րույ թում և հան րա յին 
մի ջոց ներ ծախ սե լով՝ ի րա կա նաց նել նշված մաս նա վոր շա հե րի 
քրեաի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն:
Այդ մաս նա վոր շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը, որ պես ընդ հա-

նուր կա նոն, պետք է կա տար վի մաս նա վոր ի րա վուն քի տի րույ-
թում` քա ղա քա ցիաի րա վա կան և քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան 
մի ջոց նե րով»:
Օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ կնքված փո խա ռութ յան 

պայ մա նագ րի կող մի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան քա ղա քա-
ցիաի րա վա կան մի ջոց նե րի հիմքն ամ րագր ված է ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քի 303–րդ հոդ վա ծում, ըստ ո րի՝ տո կո սի չա փի 
խախտ մամբ կնքված փո խա ռութ յան պայ մա նա գի րը հա մար վում 
է վի ճա հա րույց գոր ծարք: Ուս տի կող մը կա րող է նման գոր ծար քը 
վի ճար կել դա տա կան կար գով և պա հան ջել կի րա ռել ան վա վե րութ-
յան հետ ևանք ներ:
Ամ փո փե լով վաշ խա ռութ յան գոր ծե րով դա տա րա նի լուծ մա-

նը են թա կա հար ցե րի շրջա նա կի վեր լու ծութ յու նը՝ հարկ ենք հա-
մա րում ընդգ ծել, որ քրեա կան գոր ծը քննող դա տա րա նի կող մից 
ա պօ րի նի գոր ծար քով տու ժո ղին պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա-
տուց ման խնդրին անդ րա դառ նա լու ար գել քը վե րա բե րում է միայն 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա-
տես ված վաշ խա ռութ յան տա րա տե սա կին: Նշ ված ար գել քը չի տա-
րած վում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով 
նա խա տես ված վաշ խա ռութ յան ո րակ յալ տա րա տե սա կի նկատ-
մամբ, ինչ պես նաև այն դեպ քե րի վրա, երբ առ կա է հիմ նա վոր կաս-
կած, որ վաշ խա ռութ յու նը նա խադր յալ է հան դի սա ցել այլ՝ ա ռա վել 
ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի (օ րի նակ՝ փո ղե րի լվա ցում, հար կե-
րը, տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ վճա րում նե րը վճա րե լուց խու-
սա փե լը և  այլն) կա տար ման հա մար:
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 § 6.6. Հա սա րա կա կան անվ տան գութ յան դեմ ուղղ ված 

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Հա սա րա կա կան անվ տան գութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ-
յան հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 
նշված հան ցա կազ մե րի մեկ նա բան ման և կի րա ռութ յան հետ կապ-
ված հետև յալ հիմ նախն դիր նե րին.

• ա պօ րի նի կեր պով գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զենք կրե-
լու հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 
4–րդ մաս) սուբ յեկ տիվ կող մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը.

• քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը կար ճեց րած փո ղե րով 
որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա ցան կրե լու, պա հե լու, ձեռք բե-
րե լու, պատ րաս տե լու կամ վա ճա ռե լու հա մար.

• ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և տ րանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տե լու (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 242–րդ հոդ ված) վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննութ յան 
ժա մա նակ դա տա րա նի կող մից հա տուկ ու շադ րութ յան են թա-
կա հան գա մանք նե րը. 

• խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 258–
րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յու նը:
Ա պօ րի նի կեր պով գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զենք 

կրե լու հան ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 
4–րդ մաս) սուբ յեկ տիվ կող մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել Վ. Ա ղա ջան յա նի 
գոր ծով  ո րոշ ման  14–րդ կե տում, որ տեղ ի րա վա կան դիր քո րո շում 
է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով 
ար գել ված ա րար քը, այն է՝ ա պօ րի նի կեր պով գա զա յին, սա ռը կամ 
նե տո ղա կան զենք կրե լը, են թադ րում է մեղ քի դի տա վոր յալ ձևի 
առ կա յութ յուն:

(…) ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ 
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մա սով ո րա կե լու ա ռու մով որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի, թե անձն այդ 
զեն քը գնել է հան րա յին առևտ րի վայ րից, գտել է, նվեր է ստա ցել թե 
ձեռք է բե րել ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով: Այլ կերպ ա սած՝ ա րար քը 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով ո րա կե լու 
հա մար զեն քի ձեռք բեր ման աղբ յու րը որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հիմ քում 

ըն կած է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 28–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի, 29–
րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի և 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հա մա կար-
գա յին վեր լու ծութ յու նը:
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 28–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 

հա մա ձայն՝ «Անզ գու շութ յամբ կա տար ված ա րար քը հան ցա գոր-
ծութ յուն է, ե թե դա հատ կա պես նա խա տես ված է սույն օ րենսգր քի 
Հա տուկ մա սով»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 29–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ «Ե թե օ րենքն ա վարտ ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յու նը չի կա պում հան ցա վոր ա րար քի 
ո րո շա կի հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ, հան ցան քը հա մար-
վում է դի տա վո րութ յամբ կա տար ված, ե թե դա կա տա րող ան ձը գի-
տակ ցել է իր ա րար քի` հան րութ յան հա մար վտան գա վոր բնույ թը և 
ցան կա ցել է կա տա րել դա»:
Վ կա յա կոչ ված քրեաի րա վա կան դրույթ նե րի հա մա տեքս տում 

մեկ նա բա նե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ 
մա սը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա պօ րի նի կեր-
պով գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զենք կրող ան ձը նախ՝ 
պետք է գի տակ ցի իր կող մից գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան 
զենք կրե լու փաս տը և դ րա հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը, ինչ-
պես նաև պետք է գա զա յին, սա ռը կամ նե տո ղա կան զեն քը կրի իր 
ցան կութ յամբ (կամ քով), այլ ոչ թե ան կախ իր ցան կութ յու նից կամ 
հա կա ռակ իր ցան կութ յան: 
Ուս տի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով 

ար գել ված՝ ա պօ րի նի կեր պով սա ռը զենք կրե լու ա րար քը կա րող է 
կա տար վել միայն դի տա վո րութ յամբ: Ընդ ո րում՝ դի տա վո րութ յան 
առ կա յութ յան հա մար անհ րա ժեշտ չէ, որ ան ձը գի տակ ցի իր ա րար-



256

քի հա կաօ րի նա կա նութ յու նը: Այլ խոս քով՝ գա զա յին, սա ռը կամ նե-
տո ղա կան զենք կրող ան ձի ա րար քում առ կա է մեղ քի դի տա վոր յալ 
ձևն  ան գամ այն դեպ քում, երբ նա չի գի տակ ցել, որ իր ա րարքն 
ար գել ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով:
Կար ճեց րած փո ղե րով որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա ցան 

կրե լու, պա հե լու, ձեռք բե րե լու, պատ րաս տե լու կամ վա ճա ռե լու 
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հիմ նախն դի րը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել Ե. Մել քոն յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման մեջ:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա-

տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում ա պօ րի նի կեր պով հրա զեն, 
բա ցի ո ղոր կա փող հրա զե նից և դ րա փամ փուշտ նե րից, ռազ մամ-
թերք, ա կո սա փող հրա զե նի փամ փուշտ ներ, պայ թու ցիկ նյու թեր 
կամ պայ թու ցիկ սար քեր ձեռք բե րե լու, ի րաց նե լու, պա հե լու, փո-
խադ րե լու կամ կրե լու հա մար:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86–րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` «Ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է դրա նում պա րու-
նակ վող բա ռե րի և  ար տա հայ տութ յուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կութ-
յամբ` հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը: Ի րա վա կան ակ տի 
մեկ նա բա նութ յամբ չպետք է փո փոխ վի դրա ի մաս տը: (…)»: 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86–րդ հոդ վա ծի կա-
նոն նե րով մեկ նա բա նե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա-
ծը՝ Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում 
առ կա (…) բա ցա ռութ յան տա ռա ցի մեկ նա բա նութ յու նից (…) [եր-
ևում է], որ այն հնա րա վո րութ յուն չի ըն ձե ռում ան ձին քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել ընդ հան րա պես ո ղոր կա փող 
հրա զեն ձեռք բե րե լու, ի րաց նե լու, պա հե լու, փո խադ րե լու կամ կրե-
լու հա մար` ան կախ այն հան գա ման քից՝ այդ ո ղոր կա փող հրա զե նի 
փո ղե րը կար ճեց ված են, թե ոչ: Բանն այն է, որ փո ղե րը կար ճեց-
ված որ սոր դա կան հրա ցա նը չի դա դա րում ո ղոր կա փող հրա զեն լի-
նե լուց և դարձ յալ հան դի սա նում է այդ պի սին: (…)»:
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 ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հիմ քում 
ըն կած է ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սով և նախ կին` 1961 թ. մար տի 7–ի քրեա կան օ րենսգր քի 
232–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված հան ցա կազ մե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը: Այս պես` ՀՀ նախ կին քրեա կան 
օ րենսգր քի 232–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն 
էր սահ մա նում ա ռանց հա մա պա տաս խան թույլտ վութ յան զենք, 
ռազ մամ թերք կամ պայ թու ցիկ նյու թեր կրե լու, պա հե լու, ձեռք բե-
րե լու, պատ րաս տե լու կամ վա ճա ռե լու հա մար` բա ցա ռութ յամբ 
ո ղոր կա փող որ սոր դա կա նից:
ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 

և ՀՀ նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 232–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ օ րենս դի րը նախ-
կին օ րենսգր քում սահ մա նած բա ցա ռութ յու նը` «բա ցի ո ղոր կա փող 
որ սոր դա կա նից», գոր ծող օ րենսգր քում սահ մա նել է այլ կերպ` «բա-
ցի ո ղոր կա փող հրա զե նից և դ րա փամ փուշտ նե րից»: Այ սինքն՝ ՀՀ 
նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 232–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի ի մաս-
տով՝ որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա ցա նի փո ղե րի կար ճեց ման 
հետ ևան քով այն դա դա րում էր ո ղոր կա փող որ սոր դա կան հրա ցան 
լի նե լուց և վե րած վում էր հրա զե նի, ո րի կրե լը, պա հե լը, ձեռք բե րե լը, 
պատ րաս տե լը կամ վա ճա ռե լը հան գեց նում էր քրեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան: ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սի ի մաս տով՝ որ սոր դա կան ո ղոր կա փող հրա ցա նը 
դրա փո ղե րի կար ճեց ման հետ ևան քով չի դա դա րում ո ղոր կա փող 
հրա զեն լի նե լուց, ո րի կրե լու, պա հե լու, ձեռք բե րե լու, պատ րաս-
տե լու կամ վա ճա ռե լու հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն 
չի նա խա տես վում: Ուս տի տրա մա բա նա կան է, որ նախ կին քրեա-
կան օ րենսգր քի գոր ծո ղութ յան պայ ման նե րում, հիմք ըն դու նե լով 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցութ յու նը, ի րա վա կի րառ մար մին ներն ար-
ձա նագ րում էին, որ փո ղե րը կար ճեց րած հրա ցանն այլևս զուտ 
որ սոր դա կան հրա ցան չէ, և փո ղե րը կար ճեց րած հրա ցան կրե լու, 
պա հե լու, ձեռք բե րե լու, պատ րաս տե լու կամ վա ճա ռե լու դեպ քում 
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան էին են թար կում, մինչ-
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դեռ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծը ո ղոր կա փող 
հրա զե նի դեպ քում նմա նա տիպ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յուն չի սահ մա նում:
Գոր ծող և նախ կին քրեա կան օ րենսգր քե րում առ կա ձևա կեր-

պում նե րի տար բե րութ յան կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նը Ե. Մել քոն յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ընդգ ծել է, որ՝

«(…) ան ձին հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ճա-
նա չե լու միակ հիմ քը կա տար ման պա հին նրա ա րար քի` օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով հան ցա գոր ծութ յուն հա մար վելն է: Այ սինքն` 
ա րար քը կա րող է որ պես հան ցա գոր ծութ յուն նա խա տես վել միայն 
քրեա կան օ րեն քով, և  ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան և պատ ժի այլ կերպ, քան քրեա կան օ րեն քով 
ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված հան ցանք կա տա րե լու հա մար: Այս պի-
սով` չկա հան ցա գոր ծութ յուն, չկա պա տիժ, ե թե ա րարքն ի րա վա կան 
ո րո շա կիութ յան չա փա նի շին բա վա րա րող ե ղա նա կով նա խա տես-
ված չէ գոր ծող օ րեն քով («Nullum crimen, nulla poena sine lege»)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից հետ ևում 

է, որ ե թե ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 235–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սում օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված բա ցա ռութ յու նը մեկ նա բան վի 
դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի տա ռա ցի նշա նա կութ յու նից ա վե լի 
լայն, ան ձը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան կեն թարկ վի քրեա-
կան օ րեն քով չնա խա տես ված հան ցան քի հա մար: Արդ յուն քում 
կխախտ վեն ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ, « Մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի  3–րդ և 
5–րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, ո րոնք միտ ված են «Nullum crimen, 
nulla poena sine lege» կա նո նի կի րա ռութ յան ա պա հով մա նը:
Այն հար ցին, թե ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և տ րանս-

պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տե լու 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ ված) վե րա բեր յալ գոր ծե-
րի քննութ յան ժա մա նակ դա տա րան նե րը ո՛ր հան գա մանք նե րին 
պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նեն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն անդ րա դար ձել է Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ:
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ-
վութ յուն է նա խա տե սում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ-
տե լու հա մար, ո րի արդ յուն քում մար դու (մարդ կանց) կյան քին կամ 
ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ յամբ հասց վել է վնաս:
Վե րոնշ յալ հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի բնու թագ րիչ ա ռանձ-

նա հատ կութ յունն այն է, որ հան ցանք կա տա րող ան ձը հաս կա նում 
է իր գոր ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) արդ յուն քում հան րութ յան 
հա մար վտան գա վոր հետ ևանք ներ ա ռա ջա նա լու փաս տը, այ սինքն՝ 
նա գի տակ ցում է, որ իր կող մից թույլ տված ճա նա պար հա յին երթ-
ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման արդ յուն քում հնա րա վոր է՝ տե ղի 
ու նե նա վթար, և մար դու (մարդ կանց) կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը 
հասց վի վնաս, սա կայն, ցու ցա բե րե լով հան ցա վոր անզ գու շութ յուն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, թույլ է տա լիս նշված խախ տու մը՝ հույս ու նե նա լով 
խու սա փել հնա րա վոր ծանր հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մից:
Օբ յեկ տիվ կող մից ա րար քը դրսևոր վում է ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ մամբ, ո րոն ցից ա ռա վել կո պիտ 
խախ տում ներն ամ րագր ված են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե-
րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի վեր լու ծութ յան հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–րդ կե տում ի րա վա կան դիր քո-
րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ] գոր ծե րով դա տա րան-
նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ տրված ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ-
յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թին, ո րի արդ յուն քում տե ղի է ու-
նե ցել հան ցա գոր ծութ յու նը: (…)»:
Նշ ված հան գա ման քի կար ևո րու մը պայ մա նա վոր ված է նրա-

նով, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր-
քի 10–րդ գլ խով նա խա տես ված՝ ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ-
յան կա նոն նե րի ա ռա վել կո պիտ խախ տում նե րը (լու սա ցույ ցի կամ 
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կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լը, սահ ման ված 
ա րա գութ յու նը գե րա զան ցե լը, տրանս պոր տա յին մի ջո ցը ոչ սթափ 
վի ճա կում վա րե լը, տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ վա րե լու ի րա վուն-
քից զրկված ան ձանց կող մից տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ վա րե լը և  
այլն) վտանգ են ա ռա ջաց նում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան մաս-
նա կից նե րի հա մար և  ա ռա վել հա վա նա կան դարձ նում հան րութ յան 
հա մար վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ-
յու նը: Բա ցի այդ, տրասն պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի կող մից թույլ 
տրված ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման 
բնույ թը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև հան ցա վո րի անձ նա վո-
րութ յան և հան ցա գոր ծութ յան` հան րութ յան հա մար վտան գա վո-
րութ յան աս տի ճա նի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար:
Ա. Սա հակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–րդ կե տում ամ րագր ված 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է 
Է. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ, ո րի 15–րդ կե տում դա տա րանն 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կող մից թույլ տրված ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թը ճիշտ գնա հա տե լու 
հա մար պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ վի կա տար ված 
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի և դ րա հան րո րեն վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի նկատ մամբ հան ցա վո րի դրսևո րած հո գե բա նա կան 
վե րա բեր մուն քին: (…)»:
Մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման հիմ քում ըն կած է այն հան գա ման քը, 

որ թեև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծութ յան հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի 
նկատ մամբ հան ցա վո րը դրսևո րում է անզ գու շութ յուն, այլ խոս քով՝ 
ա րար քի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է անզ գու շութ յամբ, սա-
կայն ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան և տ րանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը հա ճախ խախտ վում են գի տակ-
ցա բար: Ընդ ո րում՝ վա րոր դը, ել նե լով կոնկ րետ ի րադ րութ յու նից, 
իր վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից 
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և  այլ հան գա մանք նե րից, եր բեմն նաև գի տակ ցում է, որ իր կող մից 
ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախ տում թույլ տա-
լու դեպ քում մար դու (մարդ կանց) կյան քի կամ ա ռող ջութ յան հա-
մար վտանգ կա ռա ջաց նի, սա կայն, ցու ցա բե րե լով հան ցա վոր անզ-
գու շութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, թույլ է տա լիս նշված խախ տու մը:
Վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 30–րդ 

հոդ վա ծը (« Հան ցանքն անզ գու շութ յամբ կա տա րե լը»)՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ըն դու նել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան հետ ևանք նե րի նկատ-
մամբ դրսևոր վող անզ գույշ մեղ քի ձևը կա րող է տար բեր կերպ 
ար տա հայտ վել: Մաս նա վո րա պես՝ հան ցա վոր ինք նավս տա հութ-
յան դեպ քում ան ձը գի տակ ցում է իր ա րար քի (գոր ծո ղութ յան կամ 
ան գոր ծութ յան) պո տեն ցիալ վտան գա վո րութ յու նը, նա խա տե սում 
է վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը և, 
չնա յած դրան, հիմն վե լով իր հմտութ յուն նե րի, ան ձանց, սար քա վո-
րում նե րի և  այլ նի վրա, թույլ է տա լիս սահ ման ված անվ տան գութ-
յան կա նոն նե րի խախ տում` ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի հույս ու նե-
նա լով, որ վտան գա վոր հետ ևանք նե րը կկանխ վեն:
Հան ցա վոր ան փու թութ յան դեպ քում ան ձը, ի րա կան հնա րա վո-

րութ յուն և պար տա վոր վա ծութ յուն ու նե նա լով նա խա տե սել վտան-
գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը, բա վա րար 
շրջա հա յա ցութ յուն, ու շադ րութ յուն և հո գա տա րութ յուն չի ցու ցա բե-
րում այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը թույլ չտա լու հա մար:
Հետ ևա բար, հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ-

մամբ դրսևոր ված անզ գույշ մեղ քի տա րա տե սակ նե րը, ել նե լով գոր-
ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, 
տար բեր կերպ են բնո րո շում հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան և կա-
տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը: Այս-
պես` հան ցա վոր ան փու թութ յան դեպ քում ան ձը չի նա խա տե սում 
իր ա րար քի արդ յուն քում ծանր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա-
րա վո րութ յու նը, հետ ևա բար չի գի տակ ցում նաև իր կող մից տվյալ 
ի րադ րութ յու նում թույլ տրված խախտ ման վտան գա վո րութ յու նը: 
Մինչ դեռ հան ցա վոր ինք նավս տա հութ յան դեպ քում ան ձը գի տակ-
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ցում է, որ իր կող մից թույլ տրված խախտ ման արդ յուն քում կա րող 
են վտան գա վոր հետ ևանք ներ ա ռա ջա նալ, այ սինքն` նա գի տակ-
ցում է իր ա րար քի վտան գա վո րութ յու նը և, չնա յած դրան, թույլ է 
տա լիս նշված խախ տու մը, ին չը վկա յում է հան ցա վո րի անձ նա վո-
րութ յան և կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան 
ա ռա վել բարձր աս տի ճա նի մա սին:
Վե րո շա րադր յալ վեր լու ծութ յան հի ման վրա Է. Ա սատր յա նի 

գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա-
կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով] հա մա պա-
տաս խան գնա հա տա կա նի պետք է ար ժա նաց վի կա տար ված հան-
րո րեն վտան գա վոր ա րար քի և դ րա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ 
հան ցա վո րի դրսևո րած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից բխում 

է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 242–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման բնույ թը ճիշտ գնա հա տե լու 
և  որ պես արդ յունք հան ցա վո րի նկատ մամբ քրեաի րա վա կան ներ-
գոր ծութ յան հա մա չափ մի ջոց կի րա ռե լու հա մար դա տա րան նե րը 
հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նեն այն հան գա ման քին, թե 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ-
յան կա նոն նե րի խախ տումն արդ յոք գի տակ ցա բար է թույլ տվել: 
Բա ցի այդ, դա տա րան նե րը պետք է գնա հա տեն, թե տվյալ խախտ-
ման արդ յուն քում, ինչ պես ընդ հա նուր առ մամբ, այն պես էլ կոնկ-
րետ ի րադ րութ յու նում որ քա նով էր հա վա նա կան ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան մաս նա կից նե րի կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը վնաս 
պատ ճա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը, և  որ քա նով էր ակն հայտ տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցը վա րո ղի հա մար իր կող մից թույլ տված խախտ-
ման և հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման միջև 
պատ ճա ռա կան կա պի զար գաց ման հա վա նա կա նութ յու նը:
Խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

258–րդ հոդ ված) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է ենթ-
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րա կել Շա հեն Ն շա նի Հախ վերդ յա նի գոր ծով 2012 թ. մար տի 30–
ին կա յաց ված թիվ ԱՎԴ/0014/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Շ. Հախ-
վերդ յա նի գոր ծով ո րո շում):
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 258–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«1. Խու լի գա նութ յու նը դի տա վո րութ յամբ հա սա րա կա կան կար գը 

կո պիտ կեր պով խախ տել[ն  է], որն ար տա հայտ վել է հա սա րա կութ յան 
նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քով (…):

2. Նույն ա րար քը, ո րը զու գորդ վել է ան ձի նկատ մամբ բռնութ-
յուն գոր ծադ րե լով կամ դրա սպառ նա լի քով, ինչ պես նաև ու րի շի 
գույ քը ոչն չաց նե լով կամ վնա սե լով (…):

3. Սույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար քը, 
ո րը`

1) կա տար վել է մի խումբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի 
կող մից,

2) զու գորդ վել է իշ խա նութ յան ներ կա յա ցուց չին կամ հա սա րա-
կա կան կար գի պահ պա նութ յան պար տա կա նութ յուն ի րա կա նաց-
նող կամ հա սա րա կա կան կար գի խախ տու մը խա փա նող ան ձին 
դի մադ րութ յուն ցույց տա լով,

(…)
4) զու գորդ վել է ան ձի ա ռող ջութ յա նը մի ջին ծան րութ յան վնաս 

պատ ճա ռե լով,
5) զու գորդ վել է բա ցա ռիկ ցի նիզ մով:
(…):
4. Սույն հոդ վա ծի երկ րորդ կամ եր րորդ մա սով նա խա տես ված 

ա րար քը, ո րը կա տար վել է զեն քի կամ որ պես զենք օգ տա գործ վող 
ա ռար կա նե րի գոր ծադր մամբ (…)»:
Խու լի գա նութ յու նը հա սա րա կա կան կար գի և բա րո յա կա նութ-

յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն է, ո րի հիմ նա կան, ան մի ջա-
կան օբ յեկտն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն ներն են, ո րոնք 
կազ մում են հա սա րա կա կան կար գի բո վան դա կութ յու նը, իսկ պար-
տա դիր լրա ցու ցիչ օբ յեկտն ան ձի ան ձեռնմ խե լիութ յան, պատ վի և  
ար ժա նա պատ վութ յան, ա ռող ջութ յան, քա ղա քա ցի նե րի և կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի գույ քա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված 
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հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն ներն են:
Խու լի գա նութ յան հիմ նա կան հան ցա կազմն ու նի մեկ, իսկ 

ո րակ յալ հան ցա կազ մը՝ եր կու օբ յեկտ: Մաս նա վո րա պես՝ հա սա-
րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով խախ տե լը, որն ար տա հայտ վել է 
հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր-
մուն քով, են թա կա է ո րակ ման որ պես հա սա րակ խու լի գա նութ յուն, 
մինչ դեռ նույն ա րար քը, ո րը զու գորդ վում է ան ձի ա ռող ջութ յա նը, 
գույ քա յին ի րա վունք նե րին և  այ լին վնաս պատ ճա ռե լով, են թա կա է 
ո րակ ման խու լի գա նութ յան ո րակ յալ հան ցա կազ մով:
Խու լի գա նութ յան հիմ նա կան հան ցա կազ մի օ րենսդ րա կան 

ձևա կեր պու մից եր ևում է, որ ա րար քը խու լի գա նութ յուն ո րա կե լու 
հա մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նի «հա սա րա կա կան կարգ», «կո-
պիտ խախ տում» և «բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք» եզ-
րույթ նե րի մեկ նա բա նութ յու նը: Այս պես՝ «հա սա րա կա կան կարգ» 
եզ րույ թը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է Շ. Հախ վերդ յա-
նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ կե տում՝ ար ձա նագ րե լով, որ՝

«(…) հա սա րա կա կան կարգն ըն կալ վում է եր կու ի մաս տով՝ 
լայն և նեղ:
Լայն ի մաս տով հա սա րա կա կան կար գը հա սա րա կութ յան մեջ 

առ կա սո ցիա լա կան կա պե րի և հա րա բե րութ յուն նե րի հա մակ ցութ-
յունն է, ո րը ձևա վոր վում է սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և բա րո յա-
կան նոր մե րի գոր ծո ղութ յան արդ յուն քում, և յու րա քանչ յուր հան-
ցա գոր ծութ յուն, զան ցանք կամ այլ ի րա վա խախ տում այս կամ այն 
չա փով հան գեց նում է դրա խախտ ման:
Նեղ ի մաս տով հա սա րա կա կան կարգն ըն կալ վում է որ պես 

հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան վայ րե րում (…) այն պի սի ի րադ-
րութ յան առ կա յութ յուն, ո րի պայ ման նե րում ա պա հով ված է քա ղա-
քա ցի նե րի ար ժա նա վա յել վար քա գի ծը, կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
հիմ նարկ նե րի և հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան այլ օբ յեկտ նե րի 
բնա կա նոն աշ խա տան քը, ինչ պես նաև այդ վայ րե րում գտնվող ան-
ձի (ան ձանց) ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը»: 
Նեղ ի մաս տով «հա սա րա կա կան կարգ» հաս կա ցութ յան մեկ-

նա բա նութ յան հա մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող՝ «հա սա րա-
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կա կան վայր» ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը դի տել է տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղին, օ դա նա վա կա յա նը, շու կան, պու րա կը, 
այ գին, կի նո թատ րո նը, ցու ցաս րա հը, մար զա դաշ տը, փո ղո ցը, հիմ-
նարկ– ձեռ նար կութ յու նը, ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը, հա սա-
րա կա կան տրանս պոր տը, հա սա րա կա կան սննդի սպա սարկ ման 
վայ րը և հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան այլ վայ րե րը:

« Կո պիտ խախ տում» եզ րույ թը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ-
նա բա նել է Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ՝

« Կո պիտ խախ տու մը՝ որ պես խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մի 
հատ կա նիշ, բնու թագ րա կան է հա սա րա կա կան կար գի կազ մա լուծ-
ման կամ խախտ ման գոր ծըն թա ցին: Այն ար տա հայտ վում է նրա-
նում, որ ան ձի կա տա րած գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով հա սա-
րա կութ յան ան դամ նե րի մեջ ա ռա ջա նում է զայ րույթ, վրդով մունք, 
կամ նրանց ան հար մա րութ յուն կամ լուրջ ան հանգս տութ յուն է 
պատ ճառ վում, կամ ա ռա ջա նում է վա խի զգա ցում ի րենց կյան քի, 
ա ռող ջութ յան, գույ քի պահ պա նութ յան կա պակ ցութ յամբ: Բա ցի 
այդ, կո պիտ խախ տումն ար տա հայտ վում է նաև աշ խա տան քա յին 
և  այլ գոր ծու նեութ յան կամ հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան ա րա-
րո ղութ յան կազ մա լուծ մամբ: (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման ի մաս-

տով՝ խախ տու մը կո պիտ գնա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ել-
նել հա սա րա կա կան կար գի վրա այդ խախտ ման ու նե ցած ազ դե-
ցութ յու նից: Այլ խոս քով՝ ա րար քը խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մով 
ո րա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հիմ նա վո րել ան ձի ա րար քում 
խու լի գա նութ յան հիմ նա կան հան ցա կազ մի առ կա յութ յու նը, որն 
ար տա հայտ վում է հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան վայ րե րում, ինչ-
պես նաև հա սա րա կա կան նշա նա կութ յուն չու նե ցող այլ վայ րե րում, 
որ տեղ առ կա է հան րութ յուն, սահ ման ված կար գը խախ տե լով այդ 
վայ րե րում գտնվող հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի նկատ մամբ բա-
ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րե լով: 
Ինչ վե րա բե րում է հա սա րա կութ յան ան դամ նե րին լուրջ ան-

հանգս տութ յուն պատ ճա ռե լու հան գա ման քին, ա պա յու րա քանչ յուր 
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դեպ քում դրա առ կա յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յունն անհ րա ժեշտ է 
գնա հա տել հետև յալ չա փա նի շի հի ման վրա, այն է՝ հա սա րա կութ յան 
ան դամ նե րին լուրջ ան հանգս տութ յուն պատ ճա ռե լու հան գա մանքն 
առ կա է, ե թե հան ցա վո րի ա րար քի հետ ևան քով խախտ վում է հա-
սա րա կա կան նշա նա կութ յան վայ րե րում գտնվող ան ձի (ան ձանց) 
ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը, կամ էա կա նո րեն 
խա թար վում է կազ մա կեր պութ յուն նե րի, հիմ նարկ նե րի և հա սա րա-
կա կան նշա նա կութ յան այլ օբ յեկտ նե րի բնա կա նոն աշ խա տան քը:

« Բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք» եզ րույ թը ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
20–րդ կե տում՝ ար ձա նագ րե լով, որ՝ 

«(...) ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րում հա սա րա կութ յան նկատ մամբ 
բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի դրսևո րումն ար տա-
հայտ վում է մարդ կա յին հա մա կե ցութ յան կա նոն նե րի նկատ մամբ 
ակն հայտ ար հա մար հանք դրսևո րե լու, հա սա րա կա կան վայ րե-
րում վար քագ ծի կա նոն նե րը ցու ցադ րա կան կեր պով ան տե սե լու, 
շրջա պա տի մարդ կանց և կո լեկ տի վին հա կադր վե լու ձևով: Հա սա-
րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք 
դրսևո րող ան ձը դի տա վոր յալ կեր պով խախ տում է հա սա րա կութ-
յան նկատ մամբ հար գան քի դրսևոր ման տար րե րը (պար կեշ տութ-
յուն, պատ շաճ վար քա գիծ, բա րեկր թութ յուն և  այլն): (...) հա սա րա-
կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի 
դրսևոր ման ե ղա նակ նե րը տար բեր են՝ ա րարք, խոսք, ժեստ, մարմ-
նա շար ժում և  այլն»:

« Կո պիտ խախ տում» և «բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր-
մունք» եզ րույթ նե րի կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
մեջ բեր ված դիր քո րո շում նե րից եր ևում է, որ կո պիտ խախ տու մը կա-
տար վում է հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից 
վե րա բեր մունք դրսևո րե լու նպա տա կով: Այս կա պակ ցութ յամբ հարկ 
է  նկա տի ու նե նալ, որ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը բա ցա հայտ է 
ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ կա տար վում է հա սա րա կա կան վայ րե րում 
կամ հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի ներ կա յութ յամբ, այլ այն պատ-
ճա ռով, որ կա տար վում է հենց հա սա րա կութ յան նկատ մամբ հան-
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ցա վո րի ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը ցու ցադ րե լու նպա տա կով: 
Հետ ևա բար, խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը 

բնու թագր վում է հետև յալ եր կու հատ կա նիշ նե րի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յութ յամբ՝ հա սա րա կա կան կար գի կո պիտ խախ տում և հա սա-
րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի 
դրսևո րում: Նշ ված հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յութ յան 
պա րա գա յում ա րար քը խու լի գա նութ յուն ո րակ վել չի կա րող: Աս վա-
ծը նշա նա կում է, որ յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում խու լի գա նութ-
յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք նե րի՝ հա սա րա-
կա կան կար գի կո պիտ խախտ ման և հա սա րա կութ յան նկատ մամբ 
բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման առ կա յութ-
յու նը կամ բա ցա կա յութ յու նը գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ է պար զել 
խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի առ կա յութ յու նը, 
այն է՝ հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ խախ տե լու և հա սա րա կութ-
յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րե-
լու հան ցա վո րի դի տա վո րութ յու նը, նպա տա կը: Այս տրա մա բա նութ-
յունն է ըն կած Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 21–րդ կե տում 
ձևա վոր ված ի րա վա կան հետև յալ դիր քո րոշ ման հիմ քում.

«(…) ա րար քը, ժես տը, բա ռը, մարմ նա շար ժու մը և  այլն չի կա-
րող գնա հատ վել որ պես հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ 
ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի դրսևո րում, ե թե ուղղ ված է կոնկ-
րետ ան ձի և չի հե տապն դում հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա-
ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րե լու նպա տակ, թե-
կուզ հան ցա վո րը հաս կա նում է, իսկ ո րոշ դեպ քե րում պար տա վոր 
է հաս կա նալ, որ կոնկ րետ ան ձին ուղղ ված իր ա րար քը տե սա նե-
լի և  ըն կա լե լի է հա սա րա կութ յան հա մար: Հա կա ռակ դրան` ան-
ձի ա րար քը կա րող է գնա հատ վել որ պես հա սա րա կութ յան նկատ-
մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի դրսևո րում, ե թե 
կոնկ րետ ան ձը, ում դեմ ուղղ ված է հան ցա վո րի ա րար քը, ընտր վել 
է պա տա հա բար, և  այդ ան ձի դեմ ուղղ ված ա րար քի մի ջո ցով հան-
ցա վո րը ցան կա նում է բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք 
դրսևո րել հա սա րա կութ յան նկատ մամբ»: 
Խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր-



268

վում է ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում էր ձևա վո րել դեռևս 
2006 թ. հոկ տեմ բե րի 24–ին Ար ման Մ հե րի Խա չատր յա նի գոր ծով 
կա յաց ված թիվ ՎԲ–223/06 ո րոշ մամբ՝ ար ձա նագ րե լով, որ խու լի-
գա նութ յու նը կա րող է կա տար վել միայն ուղ ղա կի դի տա վո րութ-
յամբ, ին չը նշա նա կում է, որ մե ղա վոր ան ձը ոչ միայն գի տակ ցում է, 
որ իր գոր ծո ղութ յուն նե րով խախ տում է հա սա րա կա կան կարգն ու 
բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րում հան րութ յան 
հան դեպ, այլև ցան կա նում է կա տա րել այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը:
Խու լի գա նա կան ա րար քը կա րող է կա տար վել միայն խու լի գա նա-

կան մղում նե րից ել նե լով: Իսկ ա րար քը հա մար վում է խու լի գա նա կան 
մղում նե րով կա տար ված, ե թե այն կա տար վում է հա սա րա կութ յան և 
բա րո յա կա նութ յան նոր մե րի նկատ մամբ ան թա քույց ար հա մար հան-
քի հո ղի վրա, երբ մե ղա վոր ան ձի վար քը հան դի սա նում է բա ցա հայտ 
մար տահ րա վեր` ուղղ ված հա սա րա կա կան կար գի դեմ, և թե լադր-
ված է լի նում շրջա պա տին հա կադր վե լու, վեր ջի նիս հան դեպ ար հա-
մար հա կան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լու ցան կութ յամբ: Հետ ևա բար, 
ե թե մե ղա վոր ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վել են ոչ խու լի գա-
նա կան մղում նե րով և չեն զու գորդ վել հա սա րա կա կան կար գի կո պիտ 
խախտ մամբ, դրանք չեն կա րող ո րակ վել որ պես խու լի գա նութ յուն:
Մե ղադր յա լի կող մից տու ժո ղին վի րա վո րանք ներ, մարմ նա կան 

վնաս վածք ներ հասց նե լու կամ նման այլ բռնա րարք նե րի կա տար-
ման դեպ քում խու լի գա նա կան մղում նե րը և խու լի գա նութ յան հան-
ցա կազ մը կա րող է բա ցա կա յել, ե թե նշված գոր ծո ղութ յուն նե րը 
կա տար վել են կեն ցա ղա յին հո ղի վրա ա ռա ջա ցած վի ճա բա նութ-
յան, քիչ թե շատ եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում 
ձևա վոր ված հա կակ րան քի արդ յուն քում:
Խու լի գա նա կան մղում նե րի առ կա յութ յու նը գնա հա տե լու հա մար 

էա կան նշա նա կութ յուն կա րող է ու նե նալ նաև տու ժո ղի վար քա գի ծը:
Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 24–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝ 
 «(…) խու լի գա նութ յու նը կա րող է կա տար վել խու լի գա նա կան 

դրդում նե րով, ո րը դրսևոր վում է հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ 
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կեր պով խախ տե լու, հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան-
հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րե լու ձգտմամբ: Խու լի գա նա կան 
դրդում նե րի հիմ քում ըն կած են նաև ան ձի ան զուսպ ե սա մո լութ յու-
նը, սե փա կան ան ձի ա ռա վե լութ յունն ընդգ ծե լու մի ջո ցով ներ քին 
բա վա կա նութ յուն ստա նա լու, զվար ճա նա լու ձգտու մը:
Խու լի գա նութ յուն կա տա րող անձն ինք նա հաս տատ վում է, 

ձգտում հա կա հա սա րա կա կան վար քագ ծով ա պա ցու ցել իր ան կա-
խութ յու նը հա սա րա կութ յան մեջ ըն դուն ված վար քագ ծի կա նոն նե-
րից, իր ան ձը հա կադ րե լով հա սա րա կութ յա նը՝ ցույց տալ իր գե րա-
կա յութ յու նը և  այլն»:
Խու լի գա նութ յուն կա տա րող ան ձը ոչ միայն գի տակ ցում է, որ 

իր գոր ծո ղութ յուն նե րով խախ տում է հա սա րա կա կան կարգն ու 
բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք է դրսևո րում հա սա րա-
կութ յան նկատ մամբ, այլև ցան կա նում է դա: Աս վա ծը նշա նա կում 
է, որ խու լի գա նութ յուն կա տա րող ան ձը ցան կա նում է կո պիտ կեր-
պով խախ տել հա սա րա կա կան կար գը և հա սա րա կութ յան նկատ-
մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րել, այլ ոչ 
թե գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս վե րոնշ յալ հետ ևանք նե րի՝ հա սա-
րա կա կան կար գի խախտ ման և բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա-
բեր մուն քի դրսևոր ման հնա րա վո րութ յու նը: Հետ ևա բար, ոչ բո լոր 
դեպ քե րում է, որ այլ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող 
ա րարք կա տա րե լը, որն իր մեջ բո վան դա կում է նաև հա սա րա կա-
կան կար գի կո պիտ խախտ ման և հա սա րա կութ յան նկատ մամբ 
ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման տար րեր (օ րի նակ՝ կեն-
ցա ղա յին հո ղի վրա, անձ նա կան դրդա պատ ճառ նե րով հա սա րա-
կա կան վայ րե րում ա ռա ջա ցած ծեծկռ տուքն ու վի ճա բա նութ յու-
նը, ո րոնք ար տաք նա պես ըն կալ վում են որ պես հա սա րա կութ յան 
նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք) կա րող են 
ո րակ վել խու լի գա նութ յուն: Այս կա պա կա ցութ յամբ հարկ է նկա տի 
ու նե նալ, որ ե թե ա րարքն սկսվել է կեն ցա ղա յին հո ղի վրա ա ռա ջա-
ցած վե ճի կամ տու ժո ղի հա կաօ րի նա կան կամ հա կա բա րո յա կան 
վար քագ ծի հետ ևան քով, ա պա անհ րա ժեշտ է պար զել՝ արդ յո՞ք ան-
ձի ա րար քը (հայ հո յանք ներ տա լը կամ այլ վար քա գի ծը) ստեղծ ված 
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ի րա վի ճա կին հա մար ժեք հու զա կան դրսևո րում է, թե՞ ուղղ ված է 
դի տա վո րութ յամբ հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով խախ-
տե լուն, որն ար տա հայտ վել է հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա-
հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրսևո րե լով: Հետ ևա բար, ե թե 
հան ցա վո րի վար քա գիծն ուղղ ված է կոնկ րետ ան ձի դեմ, պայ մա-
նա վոր ված է նրա հա կաօ րի նա կան կամ հա կա բա րո յա կան վար-
քագ ծով և հան դի սա նում է հան ցա վո րի հու զա կան վի ճա կի ար տա-
հայ տութ յուն, խու լի գա նութ յան հան ցա կազ մը բա ցա կա յում է:
Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 25–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
«(…) ան ձը կա րող է [ինք նա հաս տատ վել, սե փա կան ան ձի ա ռա-

վե լութ յունն ընդգ ծել և  այլն] տար բեր ա րարք նե րով, ո րոնք կա րող 
են նույ նիսկ հա մընկ նել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
ո րո շա կի հան ցա կազ մե րի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք նե րի 
հետ, սա կայն ա րար քը խու լի գա նութ յուն կամ այլ հան ցա գոր ծութ-
յուն ո րա կե լու հար ցի լու ծու մը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում 
կախ ված է ա րար քի շար ժա ռի թից, ինչ պես նաև հան ցա վո րի հե-
տապն դած նպա տա կից»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից հետ ևում 

է, որ ա րար քը խու լի գա նութ յուն կա րող է ո րակ վել այն դեպ քում, երբ՝ 
ա) ան ձը ցու ցա բե րում է խու լի գա նա կան դրդում ներ, 
բ) ան ձը ցու ցա բե րում է հան ցան քի կա տար ման այլ դրդում ներ, 

սա կայն հան ցան քի կա տար ման ըն թաց քում ձևա վոր վում են խու-
լի գա նա կան դրդում ներ, այլ խոս քով՝ ա րար քը վե րա ճում է խու լի-
գա նութ յան,
գ) կեն ցա ղա յին հո ղի վրա ծա գած վի ճա բա նութ յու նը տու ժո-

ղի ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի հետ ևանք է, քա նի որ նման դեպ քե-
րում ևս հան ցանք կա տա րած ան ձը չի ու նե նում խու լի գա նա կան 
դրդում ներ: Կեն ցա ղա յին հո ղի վրա ծա գած վի ճա բա նութ յու նը կա-
րող է ո րակ վել որ պես խու լի գա նութ յուն այն դեպ քում, երբ խու լի-
գա նա կան դրդում ներն ա ռա ջա նան հե տա գա յում, և  ա րար քը վե-
րա ճի խու լի գա նութ յան: 
Այս տրա մա բա նութ յամբ՝ Շ. Հախ վերդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 
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29–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում 
է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես խու լի գա նութ յուն (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 258–րդ հոդ ված) այն դեպ քե րում, երբ`
ա) ա րար քը կա տար վում է ոչ հա սա րա կա կան վայ րում և (կամ) 

հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի բա ցա կա յութ յամբ.
բ) ա րար քի հետ ևան քով հա սա րա կութ յա նը լուրջ ան հանգս-

տութ յուն չի պատ ճառ վել.
գ) հան ցա վո րի գոր ծո ղութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են տու-

ժո ղի հա կաօ րի նա կան, հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով և  ուղղ ված 
են նրա, այլ ոչ թե հա սա րա կութ յան դեմ.
դ) բա ցա կա յում են խու լի գա նա կան դրդում նե րը, իսկ ան ձի 

ա րարք նե րը պայ մա նա վոր ված են նրա հու զա կան վի ճա կով.
ե) հա սա րա կա կան կար գի կո պիտ խախտ ման նկատ մամբ 

դրսևոր վել է անզ գու շութ յուն,
զ) հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով խախ տող ա րար-

քը հա մընկ նում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի հետ, սա կայն դրա կա տար մամբ 
հան ցա վո րը հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով խախ տե լու 
և հա սա րա կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա-
բեր մունք դրսևո րե լու նպա տակ չու նի:
է) այլ դրդում նե րով կա տար ված հան ցան քը չի վե րա ճել հա սա-

րա կա կան կար գի կո պիտ խախտ ման, ո րը դրսևոր վել է հա սա րա-
կութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քով»: 

 § 6.7. Բ նակ չութ յան ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված      

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Բ նակ չութ յան ա ռող ջութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան հա մա-
տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է ի րաց նե լու կամ 
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պատ րաս տե լու նպա տա կով թմրա մի ջոց նե րի, հո գե մետ (հո գե ներ-
գոր ծուն) նյու թե րի և դ րանց պրե կուր սոր նե րի ա պօ րի նի շրջա նա-
ռութ յան կամ դրանց ա պօ րի նի ի րաց ման (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
266–րդ հոդ ված) և  ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի թմրա մի ջոց նե-
րի կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի ա պօ րի նի շրջա նա-
ռութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 268–րդ հոդ ված) հան ցա կազ-
մե րի տա րան ջատ ման հիմք հան դի սա ցող՝ «ի րաց ման նպա տակ» 
և «ի րա ցում» ձևա կեր պում նե րը: Այս պես՝ Ա. Աս լան յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ և 268–րդ հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված հան ցա կազ մե րը: Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ 
հոդ վածն ամ րագ րում է ի րաց ման նպա տա կով թմրա մի ջոց նե րի, հո-
գե մետ նյու թե րի և դ րանց պրե կուր սոր նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռութ-
յա նը կամ դրանց ա պօ րի նի ի րաց մա նը վե րա բե րող հան ցա կազ մեր: 
Այդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում 
ի րաց նե լու նպա տա կով թմրա մի ջոց ներ, հո գե մետ նյու թեր ա պօ րի նի 
պատ րաս տե լու, վե րամ շա կե լու, ձեռք բե րե լու, պա հե լու, փո խադ րե-
լու, ա ռա քե լու կամ դրանք ա պօ րի նի ի րաց նե լու հա մար:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 268–րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ-

վութ յուն է սահ մա նում ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի զգա լի չա-
փե րով թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ նյու թեր ա պօ րի նի պատ րաս-
տե լու, վե րամ շա կե լու, ձեռք բե րե լու, պա հե լու, փո խադ րե լու կամ 
ա ռա քե լու հա մար:
Մեջ բեր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե-
տում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«Օբ յեկ տով, ա ռար կա յով, օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րով 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ և 268–րդ հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված հան ցա կազ մե րը, ըստ էութ յան, նույ նա նում են: Դ րանց 
տար բե րութ յու նը միայն հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի, մաս նա-
վո րա պես՝ հան ցա գոր ծութ յան նպա տա կի մեջ է: Ի տար բե րութ յուն 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան-
ցա գոր ծութ յան՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 268–րդ հոդ վա ծով նա-
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խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան դեպ քում բա ցա կա յում է թմրա մի-
ջոց նե րի կամ հո գե մետ նյու թե րի ի րաց ման նպա տա կը»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266–րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ հան-

դի սա ցող՝ ի րաց ման նպա տա կի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել 2007 թ. օ գոս տո սի 30–
ին Մար տիկ Հա կո բի Բոլ յա նի գոր ծով կա յաց ված թիվ ՎԲ–135/07 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Մ. Բոլ յա նի գոր ծով ո րո շում), որ տեղ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ «Ի րաց ման նպա տակ ա սե լով պետք է 
հաս կա նալ թմրա մի ջո ցի կամ հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի տա րած-
ման ցան կա ցած ե ղա նակ, այդ թվում նաև նախ նա կան պատ վե-
րով: Ի րաց ման նպա տա կի մա սին կա րող է վկա յել ինչ պես ձեռք 
բե րո ղի  հետ հա մա պա տաս խան պայ մա նա վոր վա ծութ յան առ կա-
յութ յու նը, այն պես էլ գոր ծի մյուս հան գա մանք նե րը. թմրա մի ջոց-
ներ ձեռք բե րե լը և պա հե լը դրանք չգոր ծա ծող ան ձի կող մից, զգա-
լի քա նա կութ յու նը, ի րաց ման հա մար հար մար փա թե թա վո րու մը 
և  այլն: Ընդ ո րում՝ հան ցա վո րից առգ րավ ված թմրա մի ջոց նե րի 
մեծ քա նա կութ յունն ինք նըս տինք յան դրանք ի րաց նե լու ան վի ճե լի 
ա պա ցույց չէ. դա պետք է գնա հա տել միայն ի րաց ման նպա տա կի 
մա սին վկա յող այլ տվյալ նե րի հետ հա մակ ցութ յան մեջ: Ինչ վե րա-
բե րում է ա պօ րի նի ի րաց մա նը, ա պա այն թմրա մի ջո ցի կամ հո գե-
ներ գոր ծուն նյու թի ցան կա ցած ե ղա նա կով օ տա րումն է: Ա պօ րի նի 
ի րա ցում ա սե լով պետք է հաս կա նալ թմրա մի ջո ցի կամ հո գե ներ-
գոր ծուն նյու թի՝ հա տուց մամբ կամ ան հա տույց այլ ան ձանց հանձ-
նե լու, փո խան ցե լու ցան կա ցած ե ղա նակ՝ վա ճառք, նվի րատ վութ-
յուն, փո խա նա կում, փո խատ վութ յուն, պարտ քի մա րում, ու րի շի 
նե րար կում և  այլն: Ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ 
նշված գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով թմրա մի ջո ցին կամ հո գե-
ներ գոր ծուն նյու թին տի րա նում է մեկ այլ անձ, որն այս դեպ քում 
հան դես է գա լիս որ պես ձեռք բե րող, ստա ցող կամ գնորդ, սպա-
ռող: Ա պօ րի նի ի րա ցու մը հա մար վում է ա վարտ ված, երբ մեկ այլ 
անձ տի րա նում է թմրա մի ջո ցին կամ հո գե մետ նյու թին: Մեկ ու րիշ 
ան ձին փո խան ցե լու ե ղա նա կը կա րող է տար բեր լի նել, սա կայն դա 
ա րար քի ո րակ ման հա մար նշա նա կութ յուն չու նի: Ա պօ րի նի ի րաց-
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ման հան ցա կազ մի հա մար նշա նա կութ յուն չու նի, թե թմրա մի ջո ցին 
կամ հո գե ներ գոր ծուն նյու թին տի րա ցած անձն ինչ պես է այն տնօ-
րի նե լու, դրա հետ վար վե լու»: 
Ուս տի Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ առ կա՝ ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 266–րդ և 268–րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան-
ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յու նը հա մադ րե լով Մ. Բոլ յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման մեջ «ի րաց ման նպա տակ» հաս կա ցութ յան մեկ նա բա նութ յան 
հետ՝ Ա. Աս լան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ի րաց ման նպա տա կը և  ի րա ցու մը բա ցա կա յում են, ե թե 
թմրա մի ջոց նե րը կամ հո գե մետ նյու թե րը միջ նոր դի կող մից ձեռք են 
բեր վել հետև յալ չորս պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յութ յամբ.
ա) սպա ռո ղի խնդրան քով և դ րա մա կան մի ջոց նե րով,
բ) սպա ռո ղի անձ նա կան գոր ծած մա նը հա մա պա տաս խան քա-

նա կով,
գ) ա ռանց դրանց նկատ մամբ տնօ րին ման ի րա վուն քի,
դ) միջ նոր դի դի տա վո րութ յունն ընդգր կում է ոչ թե ի րա ցու մը, 

այլ ձեռք բեր մանն ա ջակ ցե լը:
Ընդ ո րում, կախ ված այն հան գա ման քից, թե կոնկ րետ ո՛ր դե-

րա կա տա րի՝ ի րաց նո ղի թե ձեռք բե րո ղի շա հե րից ել նե լով է գոր-
ծում միջ նոր դը, նրա գոր ծո ղութ յուն նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես 
ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման հան ցակ ցութ յուն»:

 § 6.8. Կա ռա վար ման կար գի դեմ ուղղ ված              

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Կա ռա վար ման կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան հա մա-
տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է` 

• ինք նի րավ չութ յան (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 322–րդ հոդ ված),
• փաս տաթղ թեր, դրոշմ ներ, կնիք ներ, ձևաթղ թեր, տրանս պոր-
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տա յին մի ջոց նե րի պետ հա մա րա նիշ ներ կեղ ծե լու, ի րաց նե լու 
կամ օգ տա գոր ծե լու (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ ված) 
հան ցա կազ մե րի մեկ նա բան ման և կի րա ռութ յան հիմ նախն-

դիր նե րին:
Ինք նի րավ չութ յան հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

322–րդ հոդ ված) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են-
թար կել Վար դան Մի շի կի Պետ րոս յա նի գոր ծով 2010 թ. դեկ տեմ բե-
րի 23–ին կա յաց ված թիվ ԱՎԴ1/0063/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ 
Վ. Պետ րոս յա նի գոր ծով ո րո շում): 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 322–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա-

ձայն` «Ինք նի րավ չութ յու նը օ րեն քով կամ այլ նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ իր ի րա կան կամ 
են թադր յալ ի րա վունք ներն ինք նա կամ  ի րա կա նաց նել[ն] [է], որն 
էա կան վնաս է պատ ճա ռել ան ձանց ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա-
կան շա հե րին կամ խո շոր վնաս` պե տա կան կամ հա սա րա կա կան 
շա հե րին (…)»:
Ինք նի րավ չութ յու նը բնու թագր վում որ պես կա ռա վար ման 

սուբ յեկտ չհան դի սա ցող ան ձի կող մից պե տա կան կա ռա վար ման 
նոր մալ գոր ծու նեութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի դեմ ոտնձ գող հան ցա գոր ծութ յուն: 
Ինք նի րավ չութ յան տե սա կա յին օբ յեկտ են պե տա կան կա ռա վար-

ման նոր մալ գոր ծու նեութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված այն հա սա րա-
կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ծա վալ վում են իշ խա նութ յան 
մար մին նե րի և ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև: 
Ինք նի րավ չութ յան հիմ նա կան ան մի ջա կան օբ յեկտն ան ձանց 

կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կարգն է, ինչ-
պես նաև ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք-
ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:
Օբ յեկ տիվ կող մից ինք նի րավ չութ յու նը դրսևոր վում է միայն 

ակ տիվ վար քագ ծով` գոր ծո ղութ յամբ: Այս կա պակ ցութ յամբ Վ. 
Պետ րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 13–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ 
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«(…) [ինք նի րավ չութ յան օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող] գոր ծո-
ղութ յան ի րա վա չա փութ յու նը [պետք է] վի ճարկ վի ան ձի (կազ մա-
կեր պութ յան) կող մից: Տվ յալ դեպ քում որ պես վի ճար կում հարկ է 
հաս կա նալ շա հագր գիռ ան ձի կող մից ի րա վա պահ մար մին նե րին 
հա մա պա տաս խան հայ տա րա րութ յուն (դի մում, բո ղոք) ներ կա յաց-
նե լը` ինք նի րավ գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում ի րա վունք նե րի և  
օ րի նա կան շա հե րի խախտ ման վե րա բեր յալ: (…)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման ի մաս տով՝ 

ինք նի րավ չութ յան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը, հետ ևա բար 
նաև ինք նի րավ չութ յան հան ցա կազմն առ կա է այն դեպ քում, երբ 
շա հագր գիռ ան ձինք կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րը ի րա վա պահ 
մար մին նե րին տե ղե կաց նում են, որ մեկ այլ ան ձի ինք նի րավ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով խախտ վել են այդ ան ձի կամ կազ մա-
կեր պութ յան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: 
Ինք նի րավ չութ յան օբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ է 

գոր ծո ղութ յան կա տար ման ե ղա նա կը. հան ցա վո րը գոր ծում է ինք նա-
կամ, ինք նագ լուխ կեր պով, ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման՝ օ րեն քով կամ 
այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ: 
Ընդ ո րում՝ ա րար քը որ պես ինք նի րավ չութ յուն ո րա կե լու հա մար որ ևէ 
նշա նա կութ յուն չու նի, թե հան ցա վո րի գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ ված 
են ե ղել ի րա կան, թե են թադր յալ ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը:
Ինք նի րավ չութ յան հան ցա կազ մը նյու թա կան է, այ սինքն` հան-

ցա գոր ծութ յունն ա վարտ ված է հա մար վում այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րին և  օ րի նա կան շա հե րին էա կան, իսկ պե տութ յան ու 
հա սա րա կութ յան շա հե րին` խո շոր վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում: 
Ինք նի րավ չութ յու նը, ո րի արդ յուն քում էա կան վնաս չի պատ ճառ-
վել, քրեո րեն հե տապն դե լի ա րարք չէ:
Վ նա սը կա րող է դրսևոր վել ինչ պես նյու թա կան, այն պես էլ ան-

ձի սահ մա նադ րա կան և  այլ ի րա վունք նե րի խախտ ման տես քով, 
կար ևորն այն է, որ ինք նի րավ գոր ծո ղութ յան և  ա ռա ջա ցած վնա-
սի միջև լի նի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ: Պատ ճառ ված վնա-
սի էա կան լի նե լը պետք է ո րոշ վի յու րա քանչ յուր դեպ քում՝ ել նե լով 
գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից:
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Հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է դի տա-
վո րութ յամբ. հան ցա վո րը կար ծում է, թե ինքն ու նի ո րո շա կի ի րա-
վունք, գի տակ ցում է, որ այդ ի րա վուն քը վի ճարկ վում է այլ ան ձի 
կամ կազ մա կեր պութ յան կող մից, և  ինքն ի րա կա նաց նում է այդ 
ի րա վուն քը օ րեն քով կամ այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ-
ման ված կար գի խախտ մամբ: Հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք-
նե րի նկատ մամբ հան ցա վո րի վե րա բեր մուն քը կա րող է դրսևոր վել 
ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ:
Ինք նի րավ չութ յան սուբ յեկտ կա րող է լի նել 16 տա րին լրա ցած 

յու րա քանչ յուր մեղ սու նակ ֆի զի կա կան անձ:
Փաս տաթղ թեր, դրոշմ ներ, կնիք ներ, ձևաթղ թեր, տրանս-

պոր տա յին մի ջոց նե րի պետ հա մա րա նիշ ներ կեղ ծե լու, ի րաց նե-
լու կամ օգ տա գոր ծե լու հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
325–րդ հոդ ված) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են-
թար կել Սամ վել Վո լոդ յա յի Գաբ րիել յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 
23–ին կա յաց ված թիվ ԵՇԴ/0115/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ս. 
Գաբ րիել յա նի գոր ծով ո րո շում):
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա տաս-

խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում ի րա վունք վե րա պա հող կամ պա-
տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տող վկա յա կան կամ պաշ տո նա կան 
այլ փաս տա թուղթ կեղ ծե լու, կեղ ծո ղի կող մից ան ձամբ կամ այլ ան-
ձի կող մից դրանք օգ տա գոր ծե լու կամ ի րաց նե լու նպա տա կով կամ 
այդ պի սի փաս տա թուղթ ի րաց նե լու կամ նույն նպա տակ նե րով կեղծ 
կնիք ներ, դրոշմ ներ, ձևաթղ թեր, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պետ-
հա մա րա նիշ ներ պատ րաս տե լու կամ ի րաց նե լու, ինչ պես նաև ակն-
հայտ կեղծ փաս տա թուղթ օգ տա գոր ծե լու հա մար:
Մեջ բեր ված քրեաի րա վա կան դրույ թի վեր լու ծութ յու նից եր ևում 

է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա-
խա տես ված հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ է հան դի սա նում 
հան ցա գոր ծութ յան ա ռար կան` ի րա վունք վե րա պա հող կամ պա տաս-
խա նատ վութ յու նից ա զա տող պաշ տո նա կան փաս տա թուղ թը, դրոշ-
մը, կնի քը, ձևա թուղ թը, տրանս պոր տա յին մի ջո ցի պետ հա մա րա նի շը:
Ս. Գաբ րիել յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
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դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 

ի մաս տով] պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ պետք է հա մա րել պե տա-
կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նին նե րի, դրանց հիմ-
նար կութ յուն նե րի, ձեռ նար կութ յուն նե րի և կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից տրվող այն վա վե րաց ված տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը գտնվում 
է նյու թա կան կրիչ նե րի վրա և հա վաս տում է ի րա վա բա նա կան նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող փաս տեր կամ ի րա դար ձութ յուն ներ: (…)»:
Փաս տաթղ թե րի, դրոշմ նե րի և մ յուս ա ռար կա նե րի կեղ ծու մը 

կա րող է ի րա կա նաց վել եր կու ձևով`
ա) ի րա կան փաս տաթղ թե րի կամ մյուս ա ռար կա նե րի տեքս-

տի, բո վան դա կութ յան, դրան ցում առ կա տե ղե կատ վութ յան ա ղա-
վա ղում տար բեր ե ղա նակ նե րով (ջնջում, քերծ վածք, լրա ցում),
բ) ամ բող ջո վին կեղծ փաս տաթղ թի կամ այլ ա ռար կա յի պատ-

րաս տում:
Օգ տա գոր ծել կեղծ փաս տաթղ թեր նշա նա կում է դրանք շրջա-

նա ռութ յան մեջ դնել սե փա կան կա րիք նե րի հա մար` դրանց մի ջո-
ցով ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու կամ պա տաս խա նատ վութ յու նից 
ա զատ վե լու նպա տա կով:
Հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է ուղ ղա կի 

դի տա վո րութ յամբ. հան ցա վո րը գի տակ ցում է, որ պատ րաս տում և  
օգ տա գոր ծում է կեղծ փաս տաթղ թեր կամ այլ ա ռար կա ներ:

 § 6.9. Ար դա րա դա տութ յան դեմ ուղղ ված                        

հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Ար դա րա դա տութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ յան հա մա-
տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը՝ 

• սուտ ցուց մունք կամ կեղծ եզ րա կա ցութ յուն տա լու կամ ակն-
հայտ սխալ թարգ մա նութ յուն կա տա րե լու հան ցա կազ մի (ՀՀ 
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քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան հա-
մա տեքս տում անդ րա դար ձել է նշված հան ցա կազ մի դիս պո-
զի ցիա յում նկա րագր ված ա րարք նե րից մե կի՝ սուտ ցուց մունք 
տա լու հատ կա նիշ նե րին. 

• ար գե լան քի տակ գտնվող կամ բռնագ րավ ման են թա կա գույ-
քի նկատ մամբ ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի (ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս) հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յուն նա խա տե սող հան ցա կազ մի մեկ նա բա նութ յան 
հա մա տեքս տում անդ րա դար ձել է նշված հան ցա կազ մի դիս-
պո զի ցիա յում նկա րագր ված ա րարք նե րից մե կի՝ վերգր ված և  
ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի կամ կա լան քի տակ գտնվող 
դրա մա կան մի ջոց նե րի հետ կա տար վող ա պօ րի նի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին:
Սուտ ցուց մունք կամ կեղծ եզ րա կա ցութ յուն տա լու կամ 

ակն հայտ սխալ թարգ մա նութ յուն կա տա րե լու հան ցա կազ մի 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ ված) դիս պո զի ցիա յում 
նկա րագր ված ա րարք նե րից մե կի՝ սուտ ցուց մունք տա լու հատ-
կա նիշ նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծութ յան է են թար կել 
Կա րեն Լ ևո նի Սա րու խան յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին 
կա յաց ված թիվ ԼԴ/0301/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Կ. Սա րու-
խան յա նի գոր ծով ո րո շում):
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա տաս-

խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում քա ղա քա ցիա կան գոր ծով սուտ 
ցուց մունք տա լու, քրեա կան գոր ծով վկա յի կամ տու ժո ղի կող մից 
սուտ ցուց մունք տա լու, քրեա կան կամ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
փոր ձա գե տի կող մից ակն հայտ կեղծ եզ րա կա ցութ յուն տա լու, թարգ-
ման չի կող մից ակն հայտ սխալ թարգ մա նութ յուն կա տա րե լու հա մար:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա-

տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում նույն հոդ վա ծի 1–ին մա սում 
նկա րագր ված ա րար քի հա մար, ո րը՝

1) կա տար վել է ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր-
ծութ յան մեջ մե ղադ րան քի առն չութ յամբ,

2) զու գորդ վել է այլ ար հես տա կան ա պա ցույց ներ ստեղ ծե լով,
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3) կա տար վել է շա հա դի տա կան դրդում նե րով:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մասն ամ-

րագ րում է, որ նույն հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա սե րով սահ ման ված 
հիմ քով ան ձը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան, ե թե 
նրա ա րար քը նշա նա կութ յուն չէր կա րող ու նե նալ գոր ծի լուծ ման 
հա մար, կամ նա նախ նա կան քննութ յան կամ դա տա կան քննութ-
յան ըն թաց քում մինչև դա տա րա նի կող մից դա տավ ճիռ, վճիռ կամ 
ո րո շում կա յաց նե լը կա մո վին հայտ նել է իր տված սուտ ցուց մուն-
քի, կեղծ եզ րա կա ցութ յան կամ սխալ թարգ մա նութ յան մա սին:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մին հա մար ժեք հան ցա կազմ նա խա տես ված էր 1961 
թ. հու լի սի 1–ին ու ժի մեջ մտած և մինչ 2003 թ. օ գոս տո սի 1–ը գոր-
ծո ղութ յան մեջ ե ղած ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 196–րդ հոդ վա ծով, 
ո րը պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տե սում քննութ յան ժա մա-
նակ կամ դա տա րա նում վկա յի կամ տու ժո ղի կող մից ակն հայտ 
սուտ ցուց մունք տա լու, կամ փոր ձա գե տի կող մից ակն հայտ կեղծ 
եզ րա կա ցութ յուն տա լու, ինչ պես նաև թարգ մա նի կող մից ակն-
հայտ սխալ թարգ մա նութ յուն կա տա րե լու հա մար:
Նույն հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա-

խա տե սում հոդ վա ծի 1–ին մա սում նկա րագր ված ա րարք նե րի 
հա մար, ո րոնք զու գորդ ված են ե ղել ա ռանձ նա պես վտան գա վոր 
պե տա կան կամ այլ ծանր հան ցա գոր ծութ յան մեջ մե ղադ րե լու հետ 
կամ ե թե կա տար վել են շա հա դի տա կան նպա տա կով կամ այլ ստոր 
դրդում նե րով, կամ զու գորդ ված են ե ղել ար հես տա կա նո րեն մե-
ղադ րան քի ա պա ցույց ներ ստեղ ծե լու հետ:

1961 թ. քրեա կան օ րենսգր քի 196–րդ հոդ վա ծում առ կա չէր 
խրա խու սա կան նորմ: Այլ խոս քով՝ առ կա չէր որ ևէ դրույթ, ո րի հիմ քով 
կբա ցառ վեր ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լը:
Կ. Սա րու խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 21–րդ կե տում հա մադ-

րե լով սուտ ցուց մունք տա լու հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ-
վութ յուն սահ մա նող՝ ՀՀ նախ կին և գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քե-
րի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րում առ կա ձևա կեր պում նե րը՝ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դրանք էա կան բո վան դա-
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կա յին տար բե րութ յուն ու նեն: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ գոր ծող քրեա-
կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սը, ի տար բե րութ յուն ՀՀ 
նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 196–րդ հոդ վա ծի, նա խա տե սում է 
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու անհ նա րի-
նութ յան եր կու դեպք.

1) ե թե նրա ա րար քը (տվյալ պա րա գա յում` տված ցուց մուն քը) 
նշա նա կութ յուն չի կա րող ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար.

2) ե թե նա գոր ծի նախ նա կան քննութ յան կամ դա տա կան 
քննութ յան փու լե րում, ընդ հուպ մինչև դա տա րա նի կող մից դա-
տավ ճիռ, վճիռ կամ ո րո շում կա յաց նե լը, կա մո վին կհայտ նի իր 
տված սուտ ցուց մուն քի, կեղծ եզ րա կա ցութ յան կամ սխալ թարգ-
մա նութ յան մա սին:
Նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 196–րդ և գոր ծող ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա նե րի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծութ յան հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծում 3–րդ մա սի 
ա վե լա ցու մը հան դի սա նում է օ րենսդ րի մո տեց ման փո փո խութ յուն 
այն ա ռու մով, որ նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 196–րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տով՝ սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազմն ա վարտ ված 
էր հա մար վում այն պա հից, երբ անձն ստո րագ րում էր սուտ ցուց-
մունք պա րու նա կող ար ձա նագ րութ յու նը: Մինչ դեռ ՀՀ գոր ծող 
քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սում ամ րագր ված 
ի րա վադ րույ թի լույ սի ներ քո մեկ նա բա նե լով նույն հոդ վա ծի 1–ին 
և 2–րդ մա սե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սուտ 
ցուց մունք տա լու հան ցա կազմն առ կա է այն դեպ քում, երբ ան ձի 
ցուց մուն քը նշա նա կութ յուն ու նի գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար: Այս 
հան գա ման քը կա րող է պար զա բան վել միայն հիմ նա կան գոր ծով 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման ու գնա հատ ման արդ-
յուն քում: Բա ցի այդ, գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում, ընդ հուպ մինչև 
դա տա րա նի կող մից վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լը, ան-
ձը հնա րա վո րութ յուն ու նի հար ցաքնն վել և  այլ ցուց մունք տալ կամ 
կա րող է հայտ նել, որ իր տված ցուց մուն քը սուտ է:
Հետ ևա բար, սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազմն առ կա է այն 
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դեպ քում, երբ գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման 
ու գնա հատ ման արդ յուն քում կպարզ վի, որ ան ձի ցուց մուն քը նշա-
նա կութ յուն ու նի գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար, այս պայ ման նե րում 
նա գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում սուտ ցուց մունք է տվել և մինչև 
դա տա րա նի կող մից գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց-
նե լը չի հայտ նել, որ իր տված ցուց մուն քը սուտ է:
Շա րադր ված դա տո ղութ յուն նե րի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը Կ. Սա րու խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 24–րդ կե տում ի րա-
վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազ մի առ կա յութ յան կամ բա-
ցա կա յութ յան մա սին հետ ևութ յան հնա րա վոր կլի նի հան գել միայն 
հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը կա յաց նե լուց հե տո»:
Կ. Սա րու խան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 23–րդ կե տում ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«[ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ 

սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազ մի ա վարտ ման պա հի] կա պակ-
ցութ յամբ օ րենսդ րի նոր մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն պի սի 
հիմ նա րար սահ մա նադ րա կան ար ժեք նե րով, ինչ պի սիք են ար դա րա-
դա տութ յան ի րա կա նա ցու մը միայն դա տա րան նե րի կող մից (ՀՀ Սահ-
մա նադ րութ յան 91–րդ հոդ ված) և  ար դար դա տաքն նութ յու նը (ՀՀ Սահ-
մա նադ րութ յան 19–րդ հոդ ված), ինչ պես նաև այդ սահ մա նադ րա կան 
ար ժեք նե րի հետ ևո ղա կան կեն սա գործ ման հրա մա յա կա նով»:
Ար դա րա դա տութ յան՝ միայն դա տա րա նի կող մից ի րա կա նաց-

վե լու պա հան ջը են թադ րում է, որ գոր ծի քննութ յան մինչ դա տա կան 
փու լում ար ված հետ ևութ յուն նե րը նախ նա կան բնույթ են կրում և 
չեն կա րող փո խա րի նել վերջ նա կան դա տա կան ակ տով կա տար վող 
հետ ևութ յուն նե րին: Սուտ ցուց մունք տա լու հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յուն նա խա տե սող հան ցա կազ մի ի մաս տով՝ այս պա հան ջը 
նշա նա կում է, որ ե թե որ ևէ ցուց մունք գոր ծի նախ նա կան քննութ յան 
ըն թաց քում՝ նախ քան տվյալ գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
կա յա ցու մը, գնա հատ վի որ պես «սուտ», ա պա կխա թար վի ար դա-
րա դա տութ յան սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի բուն էութ յու նը: 
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Բա ցի այդ, ե թե քրեա կան գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թում քրեա-
կան հե տապնդ ման մար մի նը հնա րա վո րութ յուն ու նե նա քրեա կան 
հե տապն դում հա րու ցել այն ան ձի նկատ մամբ, ով են թադ րա բար 
սուտ ցուց մունք է տվել, ա պա այդ ան ձը կա րող է ար դա րաց ված 
մտա վա խութ յուն ու նե նալ առ այն, որ դա իր հան դեպ հո գե բա նա-
կան ճնշում է` մե ղադ րան քի կող մի հա մար ցան կա լի ցուց մունք ներ 
ստա նա լու նպա տա կով: Այդ մտա վա խութ յու նից դրդված` քրեա կան 
հե տապնդ ման են թարկ վող՝ դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան ձը 
կա րող է փո խել իր ցուց մունք նե րը մե ղադ րան քի կող մի հա մար ցան-
կա լի ե ղա նա կով ան գամ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի հա մա-
պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի բա րեխղ ճութ յան պա րա գա յում:
Ուս տի, նման ան ցան կա լի հետ ևանք նե րից խու սա փե լու և  ար-

դար դա տա կան քննութ յան սահ մա նադ րա կան ար ժե քի ու հան րա-
յին շա հի ա պա հով ման անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը ո րո շել է, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազմն ա վարտ ված 
է հա մար վում գոր ծի ոչ թե նախ նա կան, այլ դա տա կան քննութ յան 
փու լում՝ գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լուց հե տո:
Ար գե լան քի տակ գտնվող կամ բռնագ րավ ման են թա կա 

գույ քի նկատ մամբ ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի (ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս) հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յուն նա խա տե սող հան ցա կազ մի դիս պո զի ցիա յում 
նկա րագր ված ա րարք նե րից մե կի՝ վերգր ված և  ար գե լան քի տակ 
գտնվող գույ քի կամ կա լան քի տակ գտնվող դրա մա կան մի ջոց-
նե րի հետ կա տար վող ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան դա րա դար ձել է 
Գ. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 345–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը պա-

տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում ար գե լան քի տակ գտնվող 
կամ բռնագ րավ ման են թա կա գույքն այն ան ձի կող մից վատ նե լու, 
օ տա րե լու, թաքց նե լու կամ ա պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նե լու 
հա մար, ում այդ գույ քը վստահ ված է ե ղել, ինչ պես նաև վար կա-
տու կազ մա կեր պութ յան ծա ռա յո ղի կող մից կա լան քի տակ գտնվող 
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դրա մա կան մի ջոց նե րով (ա վանդ նե րով) բան կա յին գոր ծառ նութ-
յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար:
Մեջ բեր ված հան ցա կազ մի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ դրա 

հիմ նա կան, ան մի ջա կան օբ յեկտ են հան դի սա նում ար դա րա դա-
տութ յան նոր մալ գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Որ պես լրա ցու ցիչ օբ յեկտ հան դես են գա-
լիս քա ղա քա ցի նե րի (հա մա պա տաս խան գոր ծե րով տու ժող նե րի, 
հայց վոր նե րի), ի րա վա բա նա կան ան ձանց, պե տութ յան գույ քա յին 
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:
Օբ յեկ տիվ կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 345–րդ հոդ վա ծի 

1–ին մա սով ար գել ված ա րար քը դրսևոր վում է վերգր ված և  ար գե-
լան քի տակ գտնվող գույ քը՝
ա) վատ նե լով, 
բ) օ տա րե լով,  
գ) թաքց նե լով,
դ) ա պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նե լով,
ե) կա լան քի տակ գտնվող դրա մա կան մի ջոց նե րով բան կա յին 

գոր ծառ նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լով:
Գ. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ կե տում մեկ նա բա նե-

լով ար գե լան քի տակ գտնվող կամ բռնագ րավ ման են թա կա գույ-
քի նկատ մամբ ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յան նա խա տե սող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 345–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սում ամ րագր ված հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող-
մը կազ մող ա րարք նե րից յու րա քանչ յու րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Վերգր ված կամ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի վատ-
նու մը դրսևոր վում է նրա նում, որ հան ցա վո րը, գույ քի նկատ մամբ 
իր լիա զո րութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լով, ի րեն վստահ ված գույքն 
ա պօ րի նի, ան հա տույց, շա հա դի տա կան նպա տա կով օ տա րում է 
(ծախ սում, վա ճա ռում, այլ ան ձանց հանձ նում, սպա ռում և  այլն): 
Վատ նումն ա վարտ ված է հա մար վում այն պա հից, երբ ա վարտ-
վում է եր րորդ ան ձանց գույ քը հանձ նե լու կամ այն սպա ռե լու գոր-
ծըն թա ցը: Վատ նու մը կա րող է դրսևոր վել ոչ միայն միան վագ 
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ակ տով, այլև ժա մա նա կի ըն թաց քում գույ քը մաս– մաս օ տա րե լու 
ա ռան ձին դրվագ նե րով: 
Վերգր ված կամ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի օ տա րու մը 

դրսևոր վում է վա ճա ռե լով, փո խա նա կե լով, նվի րե լով, գրավ դնե լով:
Վերգր ված կամ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը թաքց նե լը նշա-

նա կում է ա ռանց վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին տեղ յակ պա հե-
լու և  ա պա գա յում էլ նրանց տե ղե կատ վութ յուն չտա լու մտադ րութ-
յամբ դրա տե ղա փո խու մը այլ վայր կամ այլ ան ձանց ի պահ տա լը:
Վերգր ված կամ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը մեկ ու րի-

շին հանձ նե լը նշա նա կում է ա ռանց հա մա պա տաս խան մարմ նի 
թույլտ վութ յան դրա ի պահ տա լը այլ կազ մա կեր պութ յան կամ ան-
ձի՝ ա ռանց գույ քը թաքց նե լու մտադ րութ յան:
Կա լան քի տակ գտնվող դրա մա կան մի ջոց նե րով բան կա յին 

գոր ծառ նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լը են թադ րում է յու րա քանչ յուր 
բան կա յին գոր ծառ նութ յան ի րա կա նա ցում, ո րը կա րող են կա տա-
րել բան կա յին մար մին նե րը՝ ՀՀ բան կա յին օ րենսդ րութ յա նը հա մա-
պա տաս խան»:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 345–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա-

խա տես ված հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է 
ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ. հան ցա վո րը գի տակ ցում է, որ ա պօ րի-
նի գոր ծո ղութ յուն ներ է կա տա րում վերգր ված և  ար գե լան քի տակ 
գտնվող գույ քի կամ կա լան քի տակ գտնվող դրա մա կան մի ջոց նե րի 
հետ: Քն նարկ վող հան ցա կազ մի սուբ յեկ տը հա տուկ է. վերգր ված 
կամ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի կա պակ ցութ յամբ որ պես 
այդ պի սին կա րող է հան դի սա նալ միայն այն ան ձը, ում այդ գույ քը 
վստահ ված է ե ղել, իսկ կա լան քի տակ գտնվող դրա մա կան մի ջոց-
նե րի կա պակ ցութ յամբ՝ վար կա տու կազ մա կեր պութ յան ծա ռա յո ղը: 

 § 6.10. Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կար գի դեմ       

ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
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ծութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող` ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րի վեր լու ծութ-
յան հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը՝

• մեկ նա բա նել է ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա-
բե րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ-
տե լու հան ցա կազ մը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված).

• ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի բա-
ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ մի (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան հա մա-
տեքս տում անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան մեջ ընդգրկ ված լի նե լու փաստն արդ յոք հիմք է ար ձա-
նագ րե լու, որ զին ծա ռա յո ղը յու րա քանչ յուր պա հի զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան կոնկ րետ պար տա կա նութ յուն ներ է կա տա րում. 

• ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի բա-
ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ-
մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան 
հա մա տեքս տում անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե զին ծա ռա-
յո ղը կա րող է արդ յոք են թարկ վել կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան, ե թե նրա ա րար քում առ կա են ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ. 

• ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան-
ցա կազ մի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա-
բա նութ յան հա մա տեքս տում անդ րա դար ձել է նաև զին վո-
րա կան հան ցա գոր ծութ յան և կար գա պա հա կան խախտ ման 
տար բե րակ ման հիմ նախնդ րին. 

• անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ 
կա լան քը որ պես կար գա պա հա կան տույժ կի րառ ված լի նե-
լու պայ ման նե րում նույն ա րար քի հա մար նրան քրեա կան 
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պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լիս խախտ վում է արդ յոք 
կրկին ան գամ դատ վե լու ան թույ լատ րե լիութ յան սկզբուն քը 
(ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ հոդ ված, « Մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սինե եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ 
հոդ ված, « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 14–րդ հոդ վա ծի 7–րդ կետ, 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 21–րդ հոդ ված, ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 10–րդ հոդ ված). 

• անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 373–
րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի (« Զեն քի, ռազ մամ թեր քի, ինչ պես նաև 
ռա դիոակ տիվ նյու թե րի, պայ թու ցիկ կամ շրջա պա տի հա մար 
ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց նող այլ սար քե րի, ա ռար կա նե րի 
կամ նյու թե րի հետ վար վե լու կա նոն նե րը խախ տե լը, ո րը մար-
դու ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ յամբ պատ ճա ռել է ծանր վնաս 
կամ ա ռա ջաց րել է ռազ մա կան տեխ նի կա յի ոչն չա ցում կամ այլ 
ծանր հետ ևանք ներ») վե րա բեր յալ գոր ծե րով ո՛ր հան գա մանք-
նե րը պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար ժա նա նան: 
 Ս տո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ մը 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը մեկ նա բա նել է Ս րա պիոն Ա զա տի Հով հան նիս յա նի գոր ծով 
2012 թ. հու նի սի 8–ին կա յաց ված թիվ ՍԴ/0204/01/11 ո րոշ մամբ 
(այ սու հետ՝ Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րո շում):
Մինչև 2013 թ. ապ րի լի 30–ի ՀՕ–34–Ն օ րենքն ու ժի մեջ մտնե-

լը գոր ծող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը 
պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տե սում զին ծա ռա յող նե րի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու 
հա մար, նրանց միջև ստո րա դա սութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի բա-
ցա կա յութ յան դեպ քում, որն ար տա հայտ վել է ան ձի պա տիվն ու ար-
ժա նա պատ վութ յու նը ստո րաց նե լով, նրան ծաղ րու ծա նա կի են թար-
կե լով կամ հա լա ծե լով կամ զու գորդ վել է բռնութ յուն գոր ծադ րե լով:
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Հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տե-
սում նույն ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է՝ 

1) եր կու կամ ա վե լի ան ձանց նկատ մամբ, 
2) մի խումբ ան ձանց կող մից,
3) զենք կամ մարմ նա կան վնաս վածք ներ պատ ճա ռե լու հա մար 

հա տուկ հար մա րեց ված այլ ա ռար կա ներ գոր ծադ րե լով, 
4) ան ձի ա ռող ջութ յա նը մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ ճա ռե լով:
Հոդ վա ծի 3–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տե-

սում նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված 
ա րար քի հա մար, որն ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ:
Հոդ վա ծի 4–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տե-

սում նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ կամ եր րորդ մա սով նա-
խա տես ված ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է ռազ մա կան դրութ-
յան, պա տե րազ մի ժա մա նակ կամ մար տի պա րա գա նե րում:

2013 թ. ապ րի լի 30–ի ՀՕ–34–Ն օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լուց հե-
տո գոր ծող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը 
պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում զին ծա ռա յող նե րի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու 
հա մար, նրանց միջև ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա-
բե րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում, որն ար տա հայտ վել է 
ծաղ րու ծա նա կի են թար կե լով կամ հա լա ծե լով կամ ծե ծե լով կամ 
այլ բռնի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լով:
Հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե-

սում նույն ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է՝
1) եր կու կամ ա վե լի ան ձանց նկատ մամբ,
2) մի խումբ ան ձանց կող մից,
3) զենք կամ ա ռող ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռե լու հա մար հա-

տուկ հար մա րեց ված այլ ա ռար կա ներ գոր ծադ րե լով,
4) ան ձի ա ռող ջութ յա նը թեթև կամ մի ջին ծան րութ յան վնաս 

պատ ճա ռե լով:
Հոդ վա ծի 3–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում 

նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ա րար-
քի հա մար, որն անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ:
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Հոդ վա ծի 4–րդ մա սը պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե-
սում նույն հոդ վա ծի 1–ին կամ 2–րդ կամ 3–րդ մա սով նա խա տես-
ված ա րար քի հա մար, ո րը կա տար վել է ռազ մա կան դրութ յան, պա-
տե րազ մի ժա մա նակ կամ մար տի պա րա գա նե րում: 
Ինչ պես մինչև 2013 թ. ապ րի լի 30–ի ՀՕ–34–Ն օ րենքն ու ժի մեջ 

մտնե լը, այն պես էլ դրա նից հե տո գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
359–րդ հոդ վա ծի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ դրա հիմ նա կան 
օբ յեկ տը զին վո րա կան կա նո նագր քե րում ամ րագր ված` են թա կա-
յութ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե-
րի կարգն է, իսկ լրա ցու ցիչ օբ յեկտ է զին ծա ռա յող նե րի ա ռող ջութ-
յու նը, պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը:
Են թա կա յութ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա-

բե րութ յուն նե րի կար գը սահ ման ված է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ, 
օ րենք նե րով, զին վո րա կան կա նո նադ րութ յուն նե րով, կա նո նագր-
քե րով, են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով, պե տե րի (հրա մա նա տար նե-
րի) հրա ման նե րով, և դ րա խախ տու մը դրսևոր վում է ոչ միայն ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով ար գել ված ա րարք(ներ)ի 
կա տար մամբ, այլև զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից բխող հա տուկ 
վար քագ ծի կա նոն նե րի խախտ մամբ: Աս վա ծը նշա նա կում է, որ են-
թա կա յութ յան տակ չգտնվող զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րին կա րող է վնաս պատ ճառ վել այն պի սի գոր ծո ղութ յամբ 
կամ ան գոր ծութ յամբ, ո րը զու գորդ վել է զին ծա ռա յո ղի վար քագ ծի 
ընդ հա նուր կամ հա տուկ կա նոն նե րի խախտ մամբ:
Եր կօբ յեկտ հան ցա կազ մե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը հաշ-

վի առ նե լով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման 15–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ հան ցա կազ մի հիմ նա-
կան օբ յեկ տին վնաս հասց նե լը հնա րա վոր է լրա ցու ցիչ օբ յեկ տի, 
տվյալ դեպ քում` տու ժո ղի ա ռող ջութ յա նը, պատ վին ու ար ժա նա-
պատ վութ յա նը վնաս հասց նե լու մի ջո ցով: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 15–րդ 
կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) տու ժո ղի ա ռող ջութ յա նը, պատ վին ու ար ժա նա պատ-
վութ յա նը վնաս հասց նե լը ինք նին չի նշա նա կում, որ հան ցա վո րի 
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ա րարքն ուղղ ված է ե ղել հիմ նա կան օբ յեկ տի` զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան սահ ման ված կար գի դեմ, քա նի որ ա րար քը կա րող է 
ուղղ ված լի նել ան ձի ա ռող ջութ յան, նրա պատ վի ու ար ժա նա պատ-
վութ յան դեմ` որ պես հան ցա գոր ծութ յան հիմ նա կան օբ յեկ տի: (…)»:
Հետ ևա բար, զին ծա ռա յո ղի կող մից մեկ այլ զին ծա ռա յո ղին 

ծաղ րու ծա նա կի են թար կե լը, հա լա ծե լը, ծե ծե լը կամ այլ բռնի գոր-
ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լը կա րող է ո րակ վել որ պես ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով ար գել ված հան ցա գոր ծութ յուն 
միայն այն դեպ քում, երբ ոտնձ գում է զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը 
կրե լու հա մար սահ ման ված կար գի դեմ և  ան մի ջա կա նո րեն կապ-
ված է զին վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ: Այս կա պակ ցութ յամբ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 18–
րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) [ա րար քը] ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով 
ո րա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք մե ղա վոր 
ան ձը թույլ է տվել զին վո րա կան կա նո նագր քե րով նա խա տես ված 
վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տում, և դա ուղղ ված է ե ղել արդ յոք 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան սահ ման ված կար գի դեմ»: 

2013 թ. ապ րի լի 30–ի ՀՕ–34–Ն օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո 
գոր ծող՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի սուբ յեկտ ներն են ՀՀ զին ված ու ժե րում, ՀՀ այլ զոր քե րում 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն անց նող 
ան ձինք և վար ժա կան հա վաք ներ անց նող զի նա պարտ նե րը: Հետ-
ևա բար, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հան ցա կազ մի սուբ յեկ տը հա տուկ է. որ պես այդ պի սին կա րող 
են հան դես գալ շար քա յին, սեր ժան տա կան (ա վա գա յին) կազ մի այն 
զին ծա ռա յող նե րը, ինչ պես նաև այն են թաս պա ներն ու սպա նե րը, ով-
քեր ստո րա դա սութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ չեն գտնվում տու-
ժո ղի հետ, այ սինքն՝ ծա ռա յութ յան բե րու մով և կո չու մով նրա պե տը 
կամ են թա կան չեն հա մար վում: Ն րանք կա րող են լի նել ծա ռա յա կան 
դրութ յամբ (պաշ տո նով) և զին վո րա կան կո չու մով միմ յանց հա վա-
սար, ինչ պես նաև կրտսեր կամ ա վագ զին վո րա կան կո չու մով, ե թե 
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չեն գտնվում ստո րա դա սութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ: 
Սուբ յեկ տիվ կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծի 

1–ին, 2–րդ և 4–րդ մա սե րում ամ րագր ված հան ցա կազ մե րը բնու-
թագր վում են ուղ ղա կի դի տա վո րութ յամբ, մինչ դեռ նույն հոդ վա ծի 
3–րդ մա սով նա խա տես ված ծանր հետ ևան քի նկատ մամբ հան ցա-
վո րը դրսևո րում է անզ գու շութ յուն, հետ ևա բար ե թե ստո րա դա-
սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան 
դեպ քում զին ծա ռա յո ղը խախ տում է փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը և դի տա վո րութ յամբ, օ րի նակ՝  ծանր 
վնաս է պատ ճա ռում տու ժո ղի ա ռող ջութ յա նը, ա րար քը պետք է 
լրա ցու ցիչ ո րակ վի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա ծով 
(« Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը»):
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի կա պակ ցութ յամբ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել նաև, որ նշված հան ցա կազ մի 
շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տար բեր լի նել (օ րի նակ՝ խու լի գա նա կան 
դրդում ներ, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան նկատ մամբ տու ժո ղի վե-
րա բեր մուն քից դժգո հութ յուն, անձ նա կան հա կակ րանք, մյուս զին-
ծա ռա յող նե րին իր ազ դե ցութ յան տակ պա հե լու, նրանց հան դեպ իր 
թվաց յալ գե րա զան ցութ յու նը հաս տա տե լու ցան կութ յուն և  այլն): 
Ս տո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ մի 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան հա-
մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել այն հար-
ցը, թե զին վո րա կան ծա ռա յութ յան մեջ ընդգրկ ված լի նե լու փաստն 
արդ յոք հիմք է ար ձա նագ րե լու, որ զին ծա ռա յո ղը յու րա քանչ յուր 
պա հի զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կոնկ րետ պար տա կա նութ յուն-
ներ է կա տա րում: Բարձ րաց ված հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու 
նպա տա կով դա տա րա նը հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան է են թար-
կել ՀՀ զին ված ու ժե րի ներ քին ծա ռա յութ յան կա նո նագր քի 7–րդ, 
8–րդ, 21–րդ, 22–րդ, 29–րդ հոդ ված նե րը և  այդ վեր լու ծութ յան հա-
մա տեքս տում ընդգ ծել է, որ ծա ռա յութ յան մեջ գտնվե լու ժա մա նա-
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կաշր ջա նում զին ծա ռա յող նե րը գտնվում են ոչ միայն զին վո րա կան 
ծա ռա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, այլ զին վո րա կան օ րենսդ րութ-
յան նոր մե րով չկար գա վոր վող այլ (անձ նա կան, քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան, ըն տա նե կան և  այլն) ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ: Ուս-
տի Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) զին վո րա կան ծա ռա յութ յան մեջ ընդգրկ ված լի նե լու 
փաստն ինք նին հիմք չէ ար ձա նագ րե լու, որ զին ծա ռա յո ղը յու րա-
քանչ յուր պա հի զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կոնկ րետ պար տա կա-
նութ յուն ներ է կա տա րում»: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով ար գել ված ա րարք-

նե րը կա րող են կա տար վել ինչ պես զո րա մա սի տա րած քում, այն-
պես էլ դրա նից դուրս, ծա ռա յութ յան կամ հանգս տի, մշա կու թա յին, 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ, աշ խա տան քի վայ րում 
կամ գոր ծուղ ման մեջ, բուժ հիմ նար կում գտնվե լիս և  այլն: Ուս տի 
յու րա քանչ յուր դեպ քում ա րար քի ճիշտ քրեաի րա վա կան ո րակ-
ման հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի գե րա կա շար ժա ռի թի և 
ն պա տա կի պար զու մը: 
Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
«(…) այն դեպ քում, երբ գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 

բա վա րար ամ բող ջութ յամբ կհիմ նա վոր վի, որ զին ծա ռա յո ղի գե րա-
կա շար ժա ռի թը և ն պա տա կը կապ ված են ե ղել զին ծա ռա յող նե րի 
միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի սահ ման ված կար գը խախ տե լու 
հետ, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–
րդ հոդ վա ծով: Մինչ դեռ ե թե գե րա կա շար ժա ռի թը զին ծա ռա յող նե-
րի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի սահ ման ված կար գը խախ տե-
լու հետ կապ ված չի ե ղել, այլ  պայ մա նա վոր ված է ե ղել անձ նա կան 
կամ այլ բնույ թի մո տի վա ցիա յով, և  ա րարքն ուղղ ված չի ե ղել զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան սահ ման ված կար գի դեմ, ա պա այն են թա-
կա է ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այն նոր մով, ո րը պա տաս-
խա նատ վութ յուն է սահ մա նում զին վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ 
չկապ ված ա րար քի հա մար»: 
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Ս տո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ մի 
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան հա-
մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել այն հար-
ցը, թե զին ծա ռա յո ղը կա րող է արդ յոք են թարկ վել կար գա պա հա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան այն դեպ քում, երբ նրա ա րար քում 
առ կա են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ հան ցա-
կազ մի հատ կա նիշ ներ: Այս հար ցադ րու մը բխում է Ս. Հով հան նիս-
յա նի գոր ծով ո րոշ ման 20–րդ կե տում ամ րագր ված դիր քո րո շու մից, 
ո րը ի րա վա կի րա ռո ղի առջև խնդիր է դնում լու ծել զին ծա ռա յո ղին 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հարցն 
այն դեպ քե րում, երբ նրա ա րար քը ո րակ վել է ոչ թե զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող, այլ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի այն նոր մով, ո րը պա տաս խա նատ վութ յուն է սահ մա նում զին վո-
րա կան գոր ծու նեութ յան հետ չկապ ված ա րար քի հա մար: 
Այս պես՝ Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 21–րդ կե տում 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն 
մա սին, որ՝

«(…) յու րա քանչ յուր գոր ծով անհ րա ժեշտ է զին վո րա կան հան-
ցա գոր ծութ յու նը հստակ սահ մա նա զա տել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քով ար գել ված այլ ա րարք նե րից, ինչ պես նաև կար գա պա հա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան հիմք հան դի սա ցող զան ցանք նե րից: Այլ 
խոս քով՝ զին վո րա կան կա նո նագր քե րով սահ ման ված՝ զին ծա ռա-
յող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ-
տումն ինք նին չի նշա նա կում, որ հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ-
ներ պա րու նա կող ա րարքն ան պայ ման պետք է ո րակ վի որ պես 
զին վո րա կան հան ցա գոր ծութ յուն. այն կա րող է ո րակ վել նաև ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի այն նոր մով, ո րը պա տաս խա նատ վութ յուն է 
սահ մա նում զին վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ չկապ ված ա րար-
քի հա մար, կամ ո րակ վել որ պես կար գա պա հա կան խախ տում և 
հան գեց նել կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան: (...)»:
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Մեջ բեր ված դիր քո րոշ ման ի մաս տով՝ զին ծա ռա յող նե րի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տում թույլ 
տված զին ծա ռա յո ղը, ում ա րար քում բա ցա կա յում են ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի 
հատ կա նիշ նե րը, նշված խախ տու մը թույլ տա լու հա մար են թա կա է 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան: 
Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ զին ծա ռա յո ղի ա րար քը 

ո րակ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այն նոր մով, ո րը պա տաս խա-
նատ վութ յուն է սահ մա նում զին վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ 
չկապ ված ա րար քի հա մար, ա պա Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման 23–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) զին ծա ռա յո ղը կա րող է են թարկ վել կար գա պա հա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան նաև այն դեպ քում, երբ նրա ա րար քում 
առ կա են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ հան ցա-
կազ մի հատ կա նիշ ներ»: 
Ս տաց վում է, որ նկա րագր ված դեպ քում զին ծա ռա յո ղը են-

թարկ վում է ինչ պես քրեա կան, այն պես էլ կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան: Ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յան հիմ քը 
ան ձի ա րար քում զին վո րա կան գոր ծու նեութ յան հետ չկապ ված 
ա րար քի հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող՝ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի առ կա յութ յունն է, իսկ կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան հիմ քը զին վո րա կան կար գա պա հութ յան կամ հա-
սա րա կա կան կար գի խախ տումն է:
Ս տո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի կա նո նագր քա յին կա նոն նե րը խախ տե լու հան ցա կազ մի (ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ ված) մեկ նա բա նութ յան հա մա-
տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև զին վո րա-
կան հան ցա գոր ծութ յան և կար գա պա հա կան խախտ ման տար բե-
րակ ման հիմ նախնդ րին և Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 22–րդ 
կե տում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(...) զին վո րա կան հան ցա գոր ծութ յան և կար գա պա հա կան 
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խախտ ման տար բե րակ ման հիմ քը ա րար քի հան րա յին վտան գա-
վո րութ յան աս տի ճանն է: (...)»: 

 Ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նի վե րա բեր-
յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել 
դեռևս 2009 թ. փետր վա րի 17–ին Գա րուշ Նո րի կի Մա դաթ յա նի 
գոր ծով կա յաց ված թիվ ԵՇԴ/0029/01/08 ո րոշ ման 14–րդ կե տում, 
ո րի հա մա ձայն.

 «(...) Ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նի ո րոշ-
ման ժա մա նակ դա տա րա նը պետք է բա ցա հայ տի կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փը, հան ցա գոր ծութ յան 
կա տար ման ե ղա նա կը, հան ցա վոր մտադ րութ յան ի րա կա նաց ման 
աս տի ճա նը, հան ցակ ցութ յան դեպ քում` հան ցա վո րի կա տա րած 
ա րար քը և հան ցա գոր ծութ յա նը նրա մաս նակ ցութ յան աս տի ճա նը»:
Ուս տի երբ զին ծա ռա յո ղի ա րարքն ար տաք նա պես դրսևոր վել 

է որ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 359–րդ հոդ վա ծով ար գել ված՝ 
ստո րա դա սութ յան (են թա կա յութ յան) հա րա բե րութ յուն նե րի բա ցա-
կա յութ յան դեպ քում զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
կա նո նագր քա յին կա նոն նե րի խախ տում, սա կայն չի պա րու նա կում 
վե րոնշ յալ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը, զին ծա ռա յո ղը են թա կա 
է ոչ թե քրեա կան, այլ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան:
Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հան-
ցա կազ մե րը բլան կե տա յին են, Ս. Հով հան նիս յա նի գոր ծով ո րոշ-
ման 21–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) զին ծա ռա յո ղին զին վո րա կան հան ցա գոր ծութ յան հա մար 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լիս անհ րա ժեշտ է 
պար զել և դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում (օ րի նակ՝ որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րո շում, մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցութ յուն, դա տավ ճիռ) շա րադ րել, թե կոնկ րետ ին չում է ար տա-
հայտ վել մե ղա վոր ան ձի կող մից վար քագ ծի կա նոն նե րի խախ տու-
մը, կոնկ րետ որ ակ տում ամ րագր ված դրույթ ներն են խախտ վել, 
արդ յոք ա րար քի և  ա ռա ջա ցած հետ ևան քի միջև առ կա է պատ ճա-
ռա հետ ևան քա յին կապ»:
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Այն հար ցին, թե զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ կա լան քը որ պես 
կար գա պա հա կան տույժ կի րառ ված լի նե լու պայ ման նե րում 
նույն ա րար քի հա մար նրան քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լիս խախտ վում է արդ յոք կրկին ան գամ դատ վե լու ան-
թույ լատ րե լիութ յան սկզբուն քը (ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ 
հոդ ված, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ  
ար ձա նագ րութ յան 4–րդ հոդ ված, « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա-
քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 14–րդ 
հոդ վա ծի 7–րդ կետ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր-
քի 21–րդ հոդ ված, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 10–րդ հոդ ված) ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Դա վիթ Բո րի սի Բա բա յա-
նի գոր ծով 2012 թ. հու նի սի 8–ին կա յաց ված թիվ ԿԴ1/0043/01/11 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րո շում): Նշ ված ո րոշ-
ման 29–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) չնա յած Դ. Բա բա յա նին (...) կար գա պա հա կան մե կու սա-
րա նում պա հե լը կի րառ վել է որ պես կար գա պա հա կան տույժ, սա-
կայն նրա կող մից կա տար ված ի րա վա խախտ ման բնույ թը, ինչ պես 
նաև նշա նակ ված ներ գոր ծութ յան մի ջո ցի բնույթն ու խստութ յու-
նը թույլ են տա լիս եզ րա հան գե լու, որ Կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տով այն հա վա սա րա զոր է այդ ա րարք նե րի հա մար նրան 
«քրեա կան մե ղադ րան քիե հա մար դա տա պար տե լուն»:
Ն ման եզ րա հանգ ման ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է՝ հիմք 

ըն դու նե լով Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան-
գա մանք ներն այն մա սին, որ զին ծա ռա յո ղը նույն ա րար քի հա մար 
են թարկ վել է նախ՝ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան, 
ա պա նույն ա րար քի հա մար նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել, 
ո րով էլ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով նա մե ղա վոր 
է ճա նաչ վել, և ն րա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նակ վել կար գա պա-
հա կան գու մար տա կում պա հե լու ձևով` մեկ տա րի ժամ կե տով: Դ. 
Բա բա յա նի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված քրեա կան հե տապն դու-
մը վե րա բե րել է այն նույն ա րար քին՝ նույն փաս տա կան հան գա-
մանք նե րով, ո րի հա մար նա են թարկ վել է կար գա պա հա կան պա-
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տաս խա նատ վութ յան, որն իր բնույ թով և ն շա նակ ված պատ ժի 
խստութ յամբ հա վա սա րա զոր է քրեա կան մե ղադ րան քի հա մար 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վե լուն: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մը վեր լու ծե-

լու նպա տա կով, կար ծում ենք, անհ րա ժեշտ է նախ և  ա ռաջ պար-
զել, թե « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տով ո րոնք են ի րա վա խախ տու մը որ պես «քրեա կան» ո րա-
կե լու չա փո րո շիչ նե րը: Այս պես՝ Էն գե լը և  այլք ընդ դեմ Նի դեռ լանդ-
նե րի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել, որ 
«(...) Կոն վեն ցիան, ան կաս կած, թույլ է տա լիս պե տութ յուն նե րին 
հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նի գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե-
լիս սահ ման անց կաց նել քրեա կան և կար գա պա հա կան վա րույթ-
նե րի միջև, ինչ պես նաև դրանց սահ մա նա զա տում ի րա կա նաց նել՝ 
սա կայն հաշ վի առ նե լով ո րո շա կի պայ ման ներ: Կոն վեն ցիան պե-
տութ յուն նե րին ա զա տութ յուն է տրա մադ րում որ պես հան ցա գոր-
ծութ յուն բնո րո շել ի րա վունք նե րից մե կի բնա կա նոն ի րա կա նա ցու-
մից շեղ վող որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կամ ան գոր ծութ յուն: Խոսքն այն 
ի րա վունք նե րի մա սին է, ո րոնք պաշտ պան վում են Կոն վեն ցիա յով: 
(...) Ե թե պայ մա նա վոր վող պե տութ յուն նե րը կա րո ղա նա յին ի րենց 
հա յե ցո ղութ յամբ ի րա վա խախ տու մը ո րա կել որ պես կար գա պա հա-
կան՝ քրեա կա նի փո խա րեն, կամ «խա ռը» ի րա վա խախ տում կա-
տա րո ղին հե տապն դել կար գա պա հա կան, այլ ոչ թե քրեա կան մա-
կար դա կով, ա պա 6–րդ և 7–րդ հոդ ված նե րի հիմ նա կան դրույթ նե րի 
գոր ծո ղութ յու նը կեն թարկ վեր նրանց ինք նիշ խան կամ քին: Ի րա վա-
սութ յան այդ պի սի ընդ լայ նու մը կա րող է հան գեց նել Կոն վեն ցիա յի 
նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի հետ ան հա մա տե ղե լի արդ յունք նե րի: 
Այդ պատ ճա ռով դա տա րա նը, 6–րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան 
(...), ի րա վունք ու նի հա վաս տիա նա լու, որ կար գա պա հա կան վա-
րույ թը ոչ մի կերպ չի փո խա րի նում քրեա կան վա րույ թին» (տե՛ս EN-
GEL AND OTHERS v. THE NETHERLANDS գոր ծով 1976 թ. հու նի սի 
8–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 
5370/72, կետ 81):
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Գալստ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ «(...)ըստ դա տա րա նի, 
որ պես զի պարզ վի` արդ յոք ի րա վա խախ տու մը Կոն վեն ցիա յի ի մաս-
տով ո րակ վում է որ պես «քրեա կան», ա ռա ջին հեր թին անհ րա-
ժեշտ է ո րո շա կիաց նել, թե ի րա վա խախ տու մը սահ մա նող դրույ թը 
պա տաս խա նող պե տութ յան ի րա վա կան հա մա կար գում գտնվում 
է քրեա կան ի րա վուն քում թե ոչ, հա ջոր դը՝ պետք է հաշ վի առն վի 
«ի րա վա խախտ ման բնույ թը» և հ նա րա վոր պատ ժի ծան րութ յու նը 
(…): Բո լոր դեպ քե րում, ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում 
տրված բնո րո շու մը 6–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ո րո շիչ չէ, և խնդ րո 
ա ռար կա ի րա վա խախտ ման բնույթն ա ռա վել կար ևոր գոր ծոն է 
(...): Դա տա րա նը նշում է, որ (...) դի մու մա տո ւի նկատ մամբ կի րառ-
ված սանկ ցիա յի նպա տա կը ե ղել է զուտ պատ ժիչ և կան խար գե-
լիչ: Ի վեր ջո, ինչ վե րա բե րում է պատ ժի խստութ յա նը, դա տա րա նը 
ո րո շում է, որ ա զա տութ յու նից զրկման կի րա ռու մը՝ որ պես պա տիժ, 
ընդ հա նուր առ մամբ, պատ կա նում է քրեա կան ո լոր տին, ե թե այն 
իր բնույ թով, տևո ղութ յամբ կամ ի րա կա նաց ման ե ղա նա կով էա կա-
նո րեն վնա սա կար չէ (...): Սույն գոր ծով դի մու մա տուն ա զա տութ-
յու նից զրկվել է ե րեք օր ժա մա նա կով և  այս ըն թաց քում պահ վել 
է փա կի տակ: Ընդ ո րում՝ ա ռա վե լա գույն պա տի ժը, ո րը կա րող էր 
սահ ման վել, հան դի սա նում էր 15–օր յա կա լան քը: Այս դի տար կում-
նե րը բա վա րար են հաս տատ ված հա մա րե լու, որ այն ա րար քը, ո րի 
կա տար ման հա մար դի մու մա տուն մե ղադր վում էր, Կոն վեն ցիա-
յի հա մա ձայն, կա րե լի է դա սա կար գել որ պես քրեա կան (...)» (տե՛ս 
GALSTYAN v. ARMENIA գոր ծով 2007 թ. նո յեմ բե րի 15–ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 26986/03, կետ 56–60): 
Մեջ բե րե լով և վեր լու ծե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-

կան դա տա րա նի՝ Էն գե լը և  այլք ընդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի և Գալստ-
յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծե րով կա յաց ված վճիռ նե րում ձևա-
վոր ված դիր քո րո շում նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Դ. Բա բա յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման 24–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) Կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախ-
տու մը որ պես «քրեա կան» ո րա կե լու չա փո րո շիչ ներն են` ա) ի րա-



299

վա խախտ ման դա սա կար գումն ըստ ազ գա յին օ րենսդ րութ յան, բ) 
ի րա վա խախտ ման բնույ թը, գ) նշա նակ ված կամ հնա րա վոր պատ-
ժի խստութ յան աս տի ճա նը: Ընդ ո րում՝ ի րա վա խախ տու մը «քրեա-
կան» ո րա կե լու հա մար բա վա րար է այդ չա փո րո շիչ նե րից միայն 
մե կի, այլ ոչ թե բո լո րի պար տա դիր առ կա յութ յու նը»:
Սեր գեյ Զո լո տու խինն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով կա յաց-

ված վճռում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը դիր-
քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ «Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի 
հիմ քը, ո րը ձևա վոր վել է դա տա րա նի կող մից 7–րդ  ար ձա նագ րութ-
յան 4–րդ հոդ վա ծի բո ղո քարկ ման արդ յուն քում, փաս տում է, որ 
առ կա է մի քա նի մո տե ցում այն հար ցի հետ կապ ված, թե նույնն են 
արդ յոք այն ա րարք նե րը, ո րոնց մեջ դի մո ղը մե ղադր վում է: Ա ռա-
ջին մո տե ցու մը, ո րը հիմն վում է դի մո ղի «նույն վար քագ ծի վրա»` 
ան կախ այն բա նից, թե այդ վար քա գիծն ինչ պես է ո րակ վում օ րեն-
քով (idem factum), ներ կա յաց ված է Gradinger–ի գոր ծով կա յաց ված 
վճռում (…), ո րի հա մա ձայն՝ թեև եր կու հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
տար բե րա կու մը, բնույթն ու նպա տակ նե րը տար բեր են ե ղել, տե ղի 
է ու նե ցել 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ հոդ վա ծի խախ տում, քա նի 
որ եր կու ո րո շում ներն էլ հիմն ված են ե ղել դի մո ղի նույն վար քագ ծի 
վրա: (…) Երկ րորդ մո տե ցու մը ևս բ խում է այն են թադ րութ յու նից, 
որ մե ղադր յա լի վար քա գի ծը, ո րի վրա հիմն ված է մե ղադ րան քը, 
նույնն է, սա կայն նշվում է, որ նույն վար քա գի ծը կա րող է հասց նել 
մի քա նի հան ցա գոր ծութ յան, ո րոնք կա րող են քննվել տար բեր վա-
րույթ նե րում: (…) Դա տա րա նի կար ծի քով` թեև ար դա րա դա տութ-
յան պատ շաճ ի րա կա նաց ման սկզբուն քին ա վե լի հա մա հունչ կլի-
ներ այն, որ եր կու հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րը 
քննվեին նույն դա տա րա նում՝ մեկ վա րույ թով, սա կայն այն փաս տը, 
որ քննվող գոր ծով եր կու վա րույթ է ի րա կա նաց վել, էա կան չի հան-
դի սա նում: (…) Եր րորդ մո տե ցու մը շեշ տադ րում է եր կու հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի «էա կան տար րե րը»: (…) Դա տա րա նը ըն դու նում 
է, որ տար բեր մո տե ցում նե րի առ կա յութ յու նը, կապ ված այն խնդրի 
հետ, թե դի մո ղին մեղ սագր վող ա րարքն իս կա պես հա մընկ նում է 
այն ա րար քի հետ, ո րի հա մար նա ար դեն դա տա պարտ վել կամ 
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ար դա րաց վել է, ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան ա նո րո շութ յուն, ո րը 
հա մա տե ղե լի չէ այն պի սի հիմ նա րար ի րա վուն քի հետ, ինչ պի սին է 
նույն հան ցա գոր ծութ յան հա մար եր կու ան գամ չմե ղադր վե լը (…):

(…) Դա տա րա նը կար ծում է, որ 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ 
հոդ վա ծը պետք է ըն կալ վի այն պես, որ ար գել վի երկ րորդ «հան ցա-
գոր ծութ յան» մեջ մե ղադ րե լը կամ դա տա պար տե լը, քա նի որ այն 
բխում է նույն փաս տե րից կամ այն պի սի փաս տե րից, ո րոնք, ըստ 
էութ յան, նման են:

7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ե րաշ-
խիք նե րը են թա կա են կի րառ ման նոր մե ղադ րանք հա րու ցե լու ժա-
մա նակ, երբ սկզբնա կան ար դա րա ցու մը կամ դա տա պար տումն 
ար դեն ձեռք է բե րել res judicata ու ժը: Այս հատ ման կե տում առ-
կա նյու թը, ան կաս կած, նե րա ռում է այն ո րո շու մը, ո րով ա ռա ջին 
«պատ ժիչ վա րույ թը» եզ րա փակ վել է, և  այն մե ղադ րանք նե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց վել են դի մո ղին նոր վա րույ թով: Որ պես կա նոն, 
այս փաս տաթղ թե րում պետք է եր կուս տեք առ կա լի նեն այն հան-
ցա գոր ծութ յան փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րի հա մար դի-
մողն ար դեն դա տա պարտ վել է, և  այն հան ցա գոր ծութ յան, ո րի հա-
մար նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել: Դա տա րա նի կար ծի քով՝ 
նման փաս տա կան հան գա մանք նե րը, որ պես ե լա կետ, բա վա րար 
են պար զա բա նե լու հա մար այն հար ցը, թե արդ յոք եր կու վա րույթ-
նե րի փաս տե րը ե ղել են նման, թե ըստ էութ յան նույ նա կան: Դա-
տա րա նը շեշ տադ րում է, որ կար ևոր չէ, թե նոր մե ղադ րանք նե րի որ 
հատ ված ներն են, ի վեր ջո, հե տա գա վա րույթ նե րով բա վա րար վել 
կամ մերժ վել, քա նի որ 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան  4–րդ հոդ վածն 
ամ րագ րում է ե րաշ խիք ներ՝ ուղղ ված նոր վա րույ թով մե ղադր վե լու 
կամ պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վե լու դեմ և  ոչ թե երկ րորդ 
ան գամ դա տա պարտ վե լու կամ ար դա րաց վե լու ար գել քի դեմ (…):
Դա տա րա նը կրկնում է, որ 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ հոդ-

վա ծը չի սահ մա նա փա կում եր կու ան գամ չմե ղադր վե լու և դա տա-
րա նի ա ռաջ չկանգ նե լու ի րա վուն քը (…): Նշ ված հոդ վա ծը կի րառ-
վում է ան գամ այն դեպ քե րում, երբ ան ձը մե ղադր վել է, սա կայն 
չի դա տա պարտ վել: Դա տա րա նը կրկնում է, որ 7–րդ  ար ձա նագ-
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րութ յան 4–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ե րեք տար բեր ե րաշ խիք ներ 
և ն շում, որ որ ևէ մե կը չպետք է լի նի՝ ա) մե ղադր ման են թա կա, բ) 
մե ղադր ված կամ գ) դա տա պարտ ված նույն հան ցա գոր ծութ յան 
հա մար» (տե՛ս SERGEY ZOLOTUKHIN v. RUSSIA գոր ծով 2009 թ. 
փետր վա րի 9–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 14939/03, կետ 107–122):

 Սեր գեյ Զո լո տու խինն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով կա յաց-
ված վճռում ձևա վոր ված դիր քո րոշ ման, ինչ պես նաև ՀՀ Սահ-
մա նադ րութ յան 22–րդ հոդ վա ծում, « Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 4–րդ հոդ վա ծում, 
« Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի-
ջազ գա յին դաշ նագ րի 14–րդ հոդ վա ծի 7–րդ կե տում, ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 21–րդ և ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
10–րդ հոդ ված նե րում ամ րագր ված նոր մե րի հա մա լիր վեր լու ծութ-
յան հի ման վրա Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման 22–րդ կե տում ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(...) Նույն ա րար քի հա մար կրկին ան գամ դատ վե լու ան թույ-
լատ րե լիութ յան (non bis in idem) սկզբուն քը հիմ նա րար տեղ է զբա-
ղեց նում ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով 
ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում, ո րի հիմ քում 
ըն կած է մեղ քը քա ված լի նե լու կան խա վար կա ծը, ո րը նույն ա րար քի 
հա մար նույն ան ձին կրկին քրեա կան հե տապնդ ման չեն թար կե լու, 
չդա տա պար տե լու, չպատ ժե լու ե րաշ խիք է: Ընդ ո րում՝ «նույն ա րար-
քի հա մար» ձևա կեր պու մը նշա նա կում է, որ կրկնա կի դա տա պարտ-
ման ան թույ լատ րե լիութ յան ա ռար կան պետք է ըն կալ վի ոչ թե հան-
ցան քի ի րա վա կան ո րակ ման, այլ փաս տա կան նկա րագ րութ յան 
ի մաս տով»: 
Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ հաս տատ ված է հա մար վել, 

որ զին ծա ռա յո ղի կող մից ի րա վա խախ տում կա տա րե լու ժա մա-
նակ գոր ծող` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան զին ված ու ժե րի 
կա յա զո րա յին և պա հա կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի կա նո նա գիր քը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 14 հա վել վա ծի 1–ին, 16–
րդ, 21–րդ կե տե րի, ինչ պես նաև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
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զին ված ու ժե րի կար գա պա հա կան կա նո նադ րութ յու նը հաս տա տե-
լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րութ յան 1996 թ. օ գոս տո սի 12–ի թիվ 247 
ո րոշ ման 54–րդ կե տի ի մաս տով՝ կար գա պա հա կան տույ ժի կար-
գով զին ծա ռա յող նե րը կա րող էին հա մա պա տաս խա նա բար մինչև 
10 կամ 7 օր ժամ կե տով մե կու սաց վել և պահ վել խցե րում` կա յա զո-
րա յին կար գա պա հա կան մե կու սա րա նում: Ընդ ո րում՝ նույն մե կու-
սա րա նում են պահ վել նաև քրեա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում 
ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված, ինչ պես նաև դա տա պարտ-
ված զին ծա ռա յող նե րը: Կար գա պա հա կան տույ ժի կար գով մե կու-
սաց ված զին ծա ռա յող նե րի հա մար սահ ման ված են ե ղել նույն պի սի 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ, ինչ պի սիք ու նե ցել են ձեր-
բա կալ ված նե րը, կա լա նա վոր ված նե րը կամ դա տա պարտ ված նե րը: 
Այլ խոս քով՝ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ-
ված ան ձանց ա զա տութ յու նը սահ մա նա փակ վել է, և ն րանք պահ-
վել են մե կու սաց ման նույն պայ ման նե րում, ինչ որ ձեր բա կալ ված, 
կա լա նա վոր ված և դա տա պարտ ված ան ձինք: Վե րոնշ յալ հան-
գա մանք նե րի հի ման վրա Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման 28–րդ 
կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թեև Դ. Բա-
բա յա նին մեղ սագր ված ի րա վա խախ տում նե րը նա խա տես վել են 
որ պես կար գա պա հա կան զան ցանք, սա կայն դրանք ի րենց բնույ-
թով ե ղել են վտան գա վոր, հան դի սա ցել են հա տուկ կար գա վի ճակ 
ու նե ցող ան ձանց ո րո շա կի խմբի՝ զո րա կո չի կամ պայ մա նագ րա յին 
հի մուն քով զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն անց նող զին ծա ռա յող նե րի 
հա մար սահ ման ված պար տա դիր կա նոն նե րի խախ տում, իսկ ներ-
գոր ծութ յան մի ջո ցի նպա տա կը ե ղել է պատ ժիչ: Հետ ևա բար՝ 

«(...) Դ. Բա բա յա նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես կար գա պա-
հա կան տույժ կի րառ ված լի նե լու պայ ման նե րում նույն ա րար-
քի հա մար նրան քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե-
լիս խախտ վել է կրկին ան գամ դատ վե լու ան թույ լատ րե լիութ յան 
սկզբուն քը»:
Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ձևա վոր ված ի րա վա կան 

դիր քո րո շում նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել և 
կի րա ռել է Ար սեն Կա րե նի Մկրտչ յա նի գոր ծով 2012 թ. դեկ տեմ-
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բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0093/01/12 ո րոշ ման (այ սու հետ՝ 
Ա. Մկրտչ յա նի գոր ծով ո րո շում) 22–25–րդ կե տե րում՝ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րին պար տա վո րեց նե լով պար զել, թե արդ յոք ամ բաս-
տան յա լը կրել է իր նկատ մամբ նշա նակ ված կար գա պա հա կան 
տույ ժը, և դ րա նից հե տո միայն անդ րա դառ նալ այն հար ցին, թե 
զեն քի հետ անզ գույշ վար վե լու և դ րա հետ ևան քով մեկ այլ զին ծա-
ռա յո ղի մարմ նա կան վնաս վածք հասց նե լու հա մար ամ բաս տան յա-
լի նկատ մամբ կա լան քը որ պես կար գա պա հա կան տույժ110 կի րառ-
ված լի նե լու պայ ման նե րում նույն ա րար քի հա մար նրան քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լիս չի խախտ վել արդ յոք կրկին 
ան գամ դատ վե լու ան թույ լատ րե լիութ յան սկզբուն քը: 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 373–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 

(« Զեն քի, ռազ մամ թեր քի, ինչ պես նաև ռա դիոակ տիվ նյու թե րի, 
պայ թու ցիկ կամ շրջա պա տի հա մար ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց-
նող այլ սար քե րի, ա ռար կա նե րի կամ նյու թե րի հետ վար վե լու 
կա նոն նե րը խախ տե լը, ո րը մար դու ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ-
յամբ պատ ճա ռել է ծանր վնաս կամ ա ռա ջաց րել է ռազ մա կան 
տեխ նի կա յի ոչն չա ցում կամ այլ ծանր հետ ևանք ներ») վե րա-
բեր յալ գոր ծե րով ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար ժա նի հան գա-
մանք նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է Ա. Մկրտչ յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման մեջ:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 373–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սը պա-

տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում զեն քի, ռազ մամ թեր քի, ինչ-
պես նաև ռա դիոակ տիվ նյու թե րի, պայ թու ցիկ կամ շրջա պա տի 
հա մար ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց նող այլ սար քե րի, ա ռար կա նե-
րի կամ նյու թե րի հետ վար վե լու կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար, 
ո րը մար դու ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ յամբ պատ ճա ռել է ծանր 
վնաս կամ ա ռա ջաց րել է ռազ մա կան տեխ նի կա յի ոչն չա ցում կամ 
այլ ծանր հետ ևանք ներ:
Մեջ բեր ված քրեաի րա վա կան դրույ թի վեր լու ծութ յու նից եր-

110  2012 թ. ընդունված «ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ 
օրենքում կարգապահական կալանքը կարգապահական տույժերի ցանկում 
նախատեսված չէ: 
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ևում է, որ մար դու ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու, ռազ-
մա կան տեխ նի կա յի ոչն չաց ման կամ այլ ծանր հետ ևանք նե րի 
ա ռա ջաց ման նկատ մամբ հան ցա վո րը դրսևո րում է անզ գու շութ-
յուն111, ո րի տա րա տե սակ նե րը, ել նե լով գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, տար բեր կերպ են 
բնո րո շում հան ցա վո րի անձ նա վո րութ յան և կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը: Այս տրա մա բա նութ-
յամբ Ա. Մկրտչ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) [ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 373–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով] 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ գոր ծե րով անհ րա-
ժեշտ է ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ նել զեն քի, ռազ մամ թեր-
քի և շր ջա պա տի հա մար ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց նող ա ռար-
կա նե րի, նյու թե րի հետ վար վե ցո ղութ յան կա նոն նե րի խախտ ման, 
ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րի նկատ-
մամբ հան ցա վո րի դրսևո րած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քին»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված դիր քո րո շու մից բխում է, 

որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 373–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով, ի թիվս 
այլ հան գա մանք նե րի (հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման հան գա-
մանք ներ, ե ղա նակ, գոր ծիք ներ ու մի ջոց ներ և  այլն), կար ևոր նշա-
նա կութ յուն ու նեն հան ցա վո րի կող մից այդ հան ցա գոր ծութ յան՝ 
հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ դրսևոր ված 
անզ գույշ մեղ քի տե սա կը, ինչ պես նաև նշված հան րո րեն վտան գա-
վոր հետ ևանք նե րը նա խա տե սե լու բնույթն ու աս տի ճա նը: 

111 Անզգույշ մեղքի ձևի տարատեսակների մասին տե՛ս Էդմոն Գարասիմի 
Ասատրյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թ. օգոստոսի 24–ի թիվ 
ԵԷԴ/0201/01/11 որոշումը: 
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ԲԱԺԻՆ 7

 ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 § 7.1. Անմեղության կանխավարկածը

Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի ե րաշ խի քը ՀՀ Սահ մա նադ-
րութ յամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով և ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քով նա խա տես ված ան ձի հիմ նա րար ի րա-
վունք նե րից մեկն է: Ք րեա կան դա տա վա րութ յու նում այս սկզբունքն 
ըն կալ վում, մեկ նա բան վում և կի րառ վում է որ պես ար դար դա-
տաքն նութ յան ի րա վուն քի ան բա ժան բա ղադ րա տարր:
Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի գա ղա փա րա խո սութ յունն 

ա ռա վել սեղմ կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ ձևա կերպ մամբ. յու-
րա քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նի հա մար վել ան մեղ այն քան ժա մա-
նակ, քա նի դեռ չի կա յաց վել հա կա ռա կը ա պա ցու ցող վերջ նա կան 
ո րո շում: Ի հար կե, այս սկզբուն քը չի կա րող բա ցար ձակ ե րաշ խա-
վո րել, որ որ ևէ ան մեղ անձ ոչ մի դեպ քում մե ղա վոր չճա նաչ վի, սա-
կայն այն սահ մա նում է հստակ չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք թույլ են տա-
լիս հե տա դարձ գնա հա տա կան տալ մե ղադր յա լին դա տա պար տող 
դա տա կան ակ տի ար դա րա ցիութ յա նը:
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի պրակ տի-

կան ոչ միայն բա ցա հայ տել է ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի գոր-
ծա ռույթ ներն ու հատ կութ յուն նե րը, այլև ձևա կեր պել է մի շարք 
չա փա նիշ ներ, ո րոնք ա պա հո վում են ան մեղ հա մար վե լու ի րա վուն-
քի ի րա ցու մը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
կար ծի քով՝ ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը inter alia պա հան ջում 
է, որ ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս դա տա վոր նե րը 
չու նե նան կան խա կալ կար ծիք առ այն, որ մե ղադր յա լը կա տա րել 
է ի րեն մեղ սագր վող ա րար քը, ա պա ցուց ման պար տա կա նութ յու նը 
պետք է կրի մե ղադ րան քի կող մը, և ցան կա ցած կաս կած պետք է 
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մեկ նա բան վի հօ գուտ մե ղադր յա լի: Դ րա նից հետ ևում է, որ մե ղադ-
րան քի կող մը պետք է ի րա զե կի մե ղադր յա լին նրա դեմ հա րուց ված 
գոր ծի մա սին այն հաշ վով, որ նա կա րո ղա նա հա մա պա տաս խան 
կեր պով նա խա պատ րաս տել և ներ կա յաց նել իր պաշտ պա նութ յու-
նը: Մե ղադ րան քի կող մը պետք է նաև ներ կա յաց նի մե ղադր յա լին 
դա տա պար տե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ:
Այս ա ռու մով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն 

ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի խախ տում է հա մա րել 
այն ի րա վի ճա կը, երբ մե ղադր յա լը դեռևս օ րեն քին հա մա պա տաս-
խան մե ղա վոր չի ճա նաչ վել, սա կայն նրա վե րա բեր յալ ըն դուն ված 
դա տա կան ո րո շու մից կա րե լի է կար ծիք կազ մել, որ նա մե ղա վոր է 
(տե՛ս BARBERA, MESSEGUE AND JABARDO v. SPAIN գոր ծով 1988 
թ. դեկ տեմ բե րի  6–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 10590/83, կե տեր 77; 91):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յով 

ևս  ընդգ ծել է ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի ար ժե-
քայ նութ յու նը և բա ցա հայ տել դրա դերն ու նշա նա կութ յու նը քրեա-
կան ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: Ար մեն Ջի-
վա նի Բա բա յա նի և Սու րեն Ռազ մի կի Թու ման յա նի գոր ծով 2011 
թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 ո րոշ ման 
(այ սու հետ` Ա. Բա բա յա նի և Ս. Թու ման յա նի գոր ծով ո րո շում) 14–
րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) ար դար դա տա կան քննութ յան հիմ նա րար ի րա վուն քի 
ա պա հո վումն ա ռանց ան մե ղութ յան կա խա վար կա ծի պահ պան-
ման հնա րա վոր չէ: Նշ ված սկզբուն քը են թադ րում է, որ հան ցա գոր-
ծութ յուն կա տա րած յու րա քանչ յուր ոք հա մար վում է ան մեղ, քա նի 
դեռ նրա մեղ քը չի ա պա ցուց վել օ րեն քով նա խա տես ված կար գով: 
Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը կան խո րո շում է քրեա-
կան գոր ծի դա տաքն նութ յան ողջ բո վան դա կութ յու նը և  էութ յու նը՝ 
ան կախ քրեա կան հե տապնդ ման ի րա վա կան ել քից:

(…) [Ա]նմե ղութ յան կան խա վար կա ծի նկատ մամբ հար գան քի 
պա հանջն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է դա տա րա նին՝ որ պես 
գործն ըստ էութ յան լու ծող ան կողմ նա կալ մարմ նի: Ուս տիև դա-
տա րա նը մինչև գործն ըստ էութ յան լու ծող դա տա կան ակ տի կա-



307

յաց ման պա հը իր գոր ծո ղութ յուն նե րով, այդ թվում՝ ո րո շում նե րով, 
որ ևէ կերպ չպետք է սուբ յեկ տիվ դիր քո րո շում հայտ նի ամ բաս-
տան յա լին ներ կա յաց ված քրեա կան մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա-
ծութ յան կամ ան հիմն լի նե լու մա սին»: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով 

վե րը նշված ո րոշ ման մեջ ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
մի քա նի այլ գոր ծե րով անդ րա դար ձել է ան մե ղութ յան կան խա վար-
կա ծի դրսևոր ման տար բեր աս պեկտ նե րին ինչ պես մինչ դա տա կան 
վա րույ թում, այն պես էլ դա տա կան քննութ յան փու լում:
Մինչ դա տա կան վա րույ թում ան մե ղութ յան կան խա վար կա-

ծի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խի քը պահ պա նե լու կար ևո րութ յան 
ա ռու մով հատ կան շա կան է Ա շոտ Գա գի կի Ա ռա քել յա նի գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 2010 թ. հու լի սի 23–ի թիվ ԵԿԴ/0580/06/09 
ո րո շու մը (այ սու հետ` Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րո շում): Այս գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, քննարկ ման ա ռար կա 
է դարձ րել այն հար ցը, թե խախտ վել է արդ յոք Ա. Ա ռա քել յա նի 
ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը, երբ նրան կա լան քի տակ պա-
հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին դա տա կան ակ տում հաս-
տատ ված է հա մար վել, որ նա կա տա րել է հան ցա գոր ծութ յուն:
Հա մա ձայն գոր ծի նյու թե րի՝ ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա-

տա րան նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար, Ա. Ա ռա քել յա նին կա լան քի 
տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին և  այն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ թող նե լու մա սին ո րո շում նե րը, ի թիվս այ լոց, հիմ նա վո րել 
են այն հան գա ման քով, որ Ա.Ա ռա քել յա նը «կա տա րել է հան ցանք»:
Այ սինքն՝ ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը մինչ-

դա տա կան վա րույ թում մե ղադր յա լի նկատ մամբ կի րառ ված կա-
լան քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու ի րա վա չա փութ յու նը ո րո շե լիս 
քննարկ ման ա ռար կա են դարձ րել Ա. Ա ռա քել յա նին վե րագր վող 
ա րարք նե րում նրա մե ղա վո րութ յան հար ցը և, ըստ էութ յան, հաս-
տատ ված հա մա րել այն: Մինչ դեռ ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի 
լույ սի ներ քո որ պես խա փան ման մի ջոց կա լա նա վո րու մը կի րա ռե լու 
հար ցին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել էր դեռևս Տիգ րան 
Վահ րադ յա նի գոր ծով 2008 թ. դեկ տեմ բե րի 26–ին կա յաց ված թիվ 
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ԼԴ/0197/06/08 ո րոշ մամբ, ո րի 41–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) [ Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ] դա տա կան վե-

րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում կա յաց վող դա տա կան ակ տե րում 
ան ձի մե ղա վո րութ յան հար ցե րի քննարկ[ու մը] (…) սահ մա նադ րա-
կան և ք րեա դա տա վա րա կան կար ևո րա գույն սկզբուն քի՝ ան մե-
ղութ յան կան խա վար կա ծի խախ տում է»:
Այս ի րա վա կան դիր քո րոշ ման, ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 21–րդ 

հոդ վա ծի, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 
2–րդ մա սի և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ-
վա ծի ի րա վա կար գա վո րում նե րի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նը Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման 22–26 կե տե րում եզ րա կաց րել է, 
որ Ա. Ա ռա քել յա նին կա լա նա վո րե լու մա սին դա տա կան ակ տում նրա 
մե ղա վո րութ յու նը հաս տատ ված հա մա րե լը նրա ան մե ղութ յան կան-
խա վար կա ծի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խի քի խախ տում է: 
Այս պի սով՝ վե րոնշ յալ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի ուղ ղա կի 
խախ տում այն հիմ քով, որ կոնկ րետ հան ցան քի կա տար ման մեջ 
մե ղադր յա լի մե ղա վո րութ յան մա սին հետ ևութ յու նը դա տա րա նի 
կող մից ար վել է դա տա վա րութ յան վաղ փու լում՝ նրա նկատ մամբ 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու հար ցը լու ծե լիս, մինչև մե ղադր յա լին 
ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի կա պակ ցութ յամբ վերջ նա կան դա տա-
կան ակ տի կա յա ցու մը: Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ըստ 
էութ յան, ըն դու նել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից հաշ վի 
չեն առն վել և չեն պահ պան վել նախ կի նում կա յաց ված նա խա դե պա-
յին ո րոշ ման պա հանջ նե րը: Ն ման քայ լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
կոնկ րե տաց ման ա վե լի բարձր մա կար դա կով ար ձա գան քել է նա խա-
դե պա յին ո րո շու մից հե տո կա յաց ված նոր դա տա կան ակ տին, ին չը 
բա վա կան արդ յու նա վետ մի ջոց է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան 
սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կանց ման արդ յունք ներն ամ-
րապն դե լու և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռե լու գոր ծում:
Դա տա րա նի կող մից ըստ օ րեն քի մե ղա վոր չճա նաչ ված մե-

ղադր յա լի մե ղա վո րութ յան վե րա բեր յալ դիր քո րո շում հայտ նե-
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լու ան թույ լատ րե լիութ յան մեկ այլ՝ ոչ պա կաս կար ևոր եր ևույ-
թի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րադ րա ձել է Սամ սոն Ար թու րի 
Ա միր խան յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԱԴԴ/0034/01/12 ո րոշ ման մեջ: Այս գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել այն հար ցը, թե խախ տել 
է արդ յոք վե րաքն նիչ դա տա րա նը ան մե ղութ յան կան խա վար կա-
ծի սկզբուն քը, երբ Սամ սոն Ա միր խան յա նի նկատ մամբ նշա նակ-
ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու-
նը կա պել է ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ մեկ այլ քրեա կան գործ 
հա րուց ված լի նե լու հան գա ման քի հետ:
Ք րեա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը ցույց են տա-

լիս, որ Ս. Ա միր խան յանն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից մե-
ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 361–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սով նա խա տես ված ա րարք կա տա րե լու հա մար, այն է՝ 2012 
թ. փետր վար ամ սին, նշա նակ ված լի նե լով ծա ռա յութ յան, ութ օր 
ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի ծա ռա յութ յան չի ներ կա յա ցել: Ս. 
Ա միր խան յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը (մեկ ա միս ժամ-
կե տով կա լան քը) ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծի հի ման 
վրա պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել և սահ ման վել է փոր ձաշր ջան 
մեկ տա րի ժամ կե տով:

 Մե ղադ րո ղի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա ՀՀ վե րաքն նիչ 
քրեա կան դա տա րա նը պատ ժի մա սով փո փո խել է ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի դա տավ ճի ռը, Ս. Ա միր խան յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը հա մա րել ան թույ լատ-
րե լի և ն րան դա տա պար տել կա լան քի՝ մեկ ա միս ժամ կե տով:
Իր ո րո շու մը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է ամ-

բաս տան յա լի բա ցա սա կան բնու թագ րով, մաս նա վո րա պես այն 
հան գա ման քով, որ 2012 թ. մա յիս ամ սին ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
361–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով հա րուց վել է մեկ այլ քրեա կան գործ՝ 
Ս. Ա միր խան յա նի կող մից 2012 թ. ապ րի լին ե րեք օ րից ա վե լի, բայց 
մեկ ամ սից ոչ ա վե լի տևո ղութ յամբ ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի 
ծա ռա յութ յան չներ կա յա նա լու փաս տի առ թիվ:
Ընդ ո րում՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը կար ևո րել է այն փաս տը, 
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որ Ս. Ա միր խան յա նը վե րը նշված հան ցա վոր ա րար քը կա տա րել է 
այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ սույն գոր ծը գտնվել է դա տաքն-
նութ յան ըն թաց քում, ինչն էլ հաշ վի առ նե լով՝ ոչ հիմ նա վոր է հա մա-
րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ տվյալ 
հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լուց հե տո ամ բաս տան յալ Ս. Ա միր-
խան յա նը դրսևո րել է պատ շաճ վար քա գիծ:

 Հեն վե լով ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը սահ մա նող մի ջազ-
գա յին –ի րա վա կան մի շարք փաս տաթղ թե րի և ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի վրա` ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը պար զա բա նել է, որ ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ այս 
սկզբուն քը կոչ ված է պաշտ պա նել ան ձի ի րա վունք նե րը քրեա կան 
գոր ծով վա րույ թի ամ բողջ ըն թաց քում, այդ թվում՝ վե րաքն նիչ վա-
րույ թում: Ուս տի դա տա րան նե րը, նե րառ յալ դա տա կան ակ տը վե-
րա նա յող ա վե լի բարձր ատ յա նի դա տա րա նը, մինչև կոնկ րետ գոր-
ծով կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտնե լը պար տա վոր են ձեռն պահ մնալ ան ձի մե ղա վո րութ յան վե-
րա բեր յալ որ ևէ եզ րա կա ցութ յուն ա նե լուց:

 Ման րա մաս նե լով իր ձևա վո րած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ որ ևէ եզ րա կա ցութ յուն ա նե լու 
ար գել քի մեջ նե րառ վում է նաև ան ձի վե րա բեր յալ մեկ այլ գոր ծով 
դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս այն պի սի հաս տա տա կան դա տո ղութ-
յուն ներ ա նե լը, ո րոնք կապ ված են այդ նույն ան ձի նկատ մամբ մեկ 
այլ փաս տի առ թիվ հա րուց ված մեկ այլ քրեա կան գոր ծով ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քում նրա մե ղա վո րութ յան հետ:
Ուս տի վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տում տրված 

ձևա կեր պում նե րով և հիմ նա վո րում նե րով ամ բաս տան յալ Ս. Ա միր-
խան յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծը 
կի րա ռե լու ան թույ լատ րե լիութ յու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տել է 
որ պես ամ բաս տան յա լի ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի խախ տում:
Այս տեղ հարկ է նշել, որ քննարկ վող գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը Ս. Ա միր խա նա յա նի ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի 
խախ տումն ար ձա նագ րել է եր կու ա ռու մով.

1) երբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 2012 թ. ապ րի լին կա տար ված 
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են թադր յալ հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րը, օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած մե ղադ րա կան դա տավճ ռի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, 
գնա հա տել է որ պես Ս. Ա միր խան յա նի կող մից ար դեն իսկ կա տար-
ված հան ցա վոր ա րարք.

2) երբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 70–րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հնա րա վո րութ-
յու նը կա պել է նրա նկատ մամբ մեկ այլ քրեա կան գործ հա րու ցե լու 
հան գա ման քի հետ:
Այս պի սով՝ վե րոնշ յալ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան-

ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան դա տո ղութ յուն նե րից ձեռն պահ մնա-
լու՝ դա տա րա նի վար քա գի ծը մեկ նա բա նել է պատ ժի նշա նակ ման 
լույ սի ներ քո` կար ևո րե լով հատ կա պես ար դա րա դա տութ յան ի րա-
կա նաց ման այս բա ղադ րա տար րը:
Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի հա ջորդ կար ևո րա գույն 

դրսևո րու մը, որն իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում ամ րագ րել 
է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան ձին դա տա պար տե լու հա մար բա-
վա րար ա պա ցույց նե րի առ կա յութ յունն է: Ս. Գաբ րիել յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց-
ված մե ղադ րա կան դա տավճ ռի հիմ քում դրված և գոր ծին վե րա-
բե րող փոխ կա պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա վա րար 
ամ բող ջութ յան կա պակ ցութ յամբ:
Հա մա ձայն գոր ծի նյու թե րի՝ Ս. Գաբ րիել յա նին մե ղադ րանք է 

ներ կա յաց վել 2009 թ. մար տի 4–ին Եր ևա նի Շեն գա վիթ հա մայն-
քի թիվ 16 տե ղա մա սի թա ղա յին լիա զոր ներ կա յա ցուց չից իր բնա-
կութ յան վայ րի վե րա բեր յալ ակն հայտ կեղծ տե ղե կանք ստա նա լու 
և 2009 թ. ապ րի լի 11–ին այն Եր ևա նի « Կենտ րոն» նո տա րա կան 
գրա սեն յակ ներ կա յաց նե լու հա մար, ո րի հի ման վրա նա ստա ցել 
է միանձն յա ժա ռան գութ յան ի րա վուն քի վկա յա կան: Այ սինքն՝ մե-
ղադր յա լին վե րագր վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ հոդ վա-
ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված ակն հայտ կեղծ փաս տա թուղթ օգ-
տա գոր ծե լու հան ցանք:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը Ս. Գաբ րիել յա նին նշված մե ղադ-
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րան քով ար դա րաց րել է, սա կայն վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը 
մե ղադ րո ղի բո ղո քի հի ման վրա բե կա նել է ար դա րաց ման դա տավ-
ճի ռը, Ս. Գաբ րիել յա նին մե ղա վոր ճա նա չել ակն հայտ կեղծ փաս տա-
թուղթ օգ տա գոր ծե լու հա մար, դա տա պար տել տու գան քի և հա մա-
ներ ման կի րառ մամբ ա զա տել նշա նակ ված պա տի ժը կրե լուց:
Ս. Գաբ րիել յա նի դա տա պարտ ման ի րա վա չա փութ յու նը պար-

զե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ քննարկ ման 
ա ռար կա է դարձ րել քրեա կան գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը: 
Մաս նա վո րա պես՝ 

1) 2009 թ. մար տի 4–ին Եր ևա նի Շեն գա վիթ հա մայն քի թիվ 16 
տե ղա մա սի թա ղա յին լիա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից Ս. Գաբ րիել-
յա նին տրված և ք րեա կան գոր ծով ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված 
տե ղե կան քը, ըստ ո րի՝ Եր ևան քա ղա քի Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 50 
տա նը 30.11.1998 թ. բնակ վում են Հ րանտ Ա րա մի Տիգ րան յա նը և 
Սամ վել Վո լոդ յա յի Գաբ րիել յա նը և կա տա րում են բո լոր կո մու նալ 
վճա րում նե րը:

2) Ս. Գաբ րիել յա նի ցուց մուն քը, ո րով նա հայտ նել է, որ բնակ-
վել և բ նակ վում է Եր ևան քա ղա քի Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 50 տա-
նը, 2009 թ. մար տի 4–ին ի րեն տրված տե ղե կան քում նշված տվյալ-
նե րը հա մա պա տաս խա նում են ի րա կա նութ յա նը, իսկ Շեն գա վիթ 
հա մայն քի թիվ 16 տե ղա մա սի թա ղա յին լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը 
մինչև տե ղե կան քը ստո րագ րե լը ստու գել և հա մոզ վել է, որ գրվա ծը 
հա մա պա տաս խա նում է ի րա կա նութ յա նը:

3) «Եր ևան– Ջուր» ՓԲԸ –ի և « Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան-
ցեր» ՓԲԸ –ի կող մից տրված փաս տաթղ թե րը, հա մա ձայն ո րոնց՝ 
Սամ վել Գաբ րիել յա նը հան դի սա նում է Եր ևան քա ղա քի Ղա րիբ-
ջան յան փո ղո ցի 50 տան բա ժա նորդ:

4) Եր ևա նի Շեն գա վիթ հա մայն քի թիվ 16 տե ղա մա սի թա ղա յին 
լիա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից 2005 թ. հու լի սի 13–ին Ս. Գաբ րիել-
յա նին տրված տե ղե կանքն այն մա սին, որ նա գրանց ված է Եր ևա նի 
Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 50 տա նը, ուր բնակ վում է իր ըն տա նի քով:

5) 2007 թ. նո յեմ բե րի 12–ին Եր ևա նի Շեն գա վիթ հա մայն քի 
թիվ 16 տե ղա մա սի թա ղա յին լիա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից Ս. 
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Գաբ րիել յա նին տրված տե ղե կանքն առ այն, որ նա 1976 թ -ից հաշ-
վառ ված է և մշ տա պես բնակ վում է Եր ևան քա ղա քի Ղա րիբ ջան-
յան փո ղո ցի 50 տա նը, ծնող նե րի մահ վա նից հե տո մինչ օրս նա է 
կա տա րում իր կող մից ա նընդ մեջ օգ տա գործ վող նշված տան բո լոր 
կո մու նալ վճա րում նե րը:

6) Նա խաքն նութ յան ըն թաց քում վկա նե րի տված ցուց մունք-
ներն այն մա սին, որ վեր ջին տա րի նե րին Ս. Գաբ րիել յա նին օր վա 
տար բեր ժա մե րի հա ճախ տե սել են Եր ևա նի Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 
50 հաս ցեում, սա կայն պնդել են, որ նա այդ հաս ցեում չի բնակ վում:

7) Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում վկա նե րի տված ցուց մունք-
նե րը, հա մա ձայն ո րոնց՝ առն վազն վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց-
քում նրանք տե սել են Ս. Գաբ րիել յա նին Եր ևա նի Ղա րիբ ջան յան 
փո ղո ցի 50 հաս ցեում, սա կայն չեն կա րող հաս տա տա պես ա սել, 
որ նա բնակ վում է այդ տա նը, քա նի որ չեն տե սել կամ չգի տեն, թե 
արդ յոք նա գի շե րը քնում է այդ տա նը, թե ոչ, Ս. Գաբ րիել յա նի հետ 
հա մա տեղ չեն բնակ վում կամ Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 50 տան բակ 
ընդ հան րա պես չեն մտնում:
Այս փաս տա կան հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է հետև յալ ի րա վադ րույթ նե րը.
1) ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 21–րդ հոդ վա ծը, ըստ ո րի՝ չփա րատ-

ված կաս կած նե րը մեկ նա բան վում են հօ գուտ մե ղադր յա լի:
2) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 

3–րդ մա սը, ո րը սահ մա նում է, որ հան ցանք գոր ծե լու մեջ ան ձի մե-
ղա վո րութ յան մա սին հետ ևութ յու նը չի կա րող հիմն վել են թադ րութ-
յուն նե րի վրա: Այն պետք է հաս տատ վի գոր ծին վե րա բե րող փոխ կա-
պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա վա րար ամ բող ջութ յամբ:

3) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ վա-
ծի 4–րդ մա սը, հա մա ձայն ո րի՝ մե ղադ րանքն ա պա ցուց ված լի նե-
լու վե րա բեր յալ բո լոր կաս կած նե րը, ո րոնք չեն կա րող փա րատ վել 
սույն օ րենսգր քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան պատ շաճ ի րա-
վա կան ըն թա ցա կար գի շրջա նակ նե րում, մեկ նա բան վում են հօ-
գուտ մե ղադր յա լի կամ կաս կած յա լի:

4) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 112–րդ հոդ վա-
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ծի 2–րդ մա սը, որն ամ րագ րում է, որ վկա յի հա ղոր դած տվյալ նե-
րը չեն կա րող ծա ռա յել որ պես ա պա ցույց, ե թե նա չի նշում դրանց 
ստաց ման աղբ յու րը:
Ք րեա կան գոր ծում առ կա ա պա ցու ցո ղա կան զանգ վա ծի գնա-

հատ ման և վե րո շա րադր յալ նոր մե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է եզ րա կա ցութ յան, որ ՀՀ վե րաքն-
նիչ քրեա կան դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 21–րդ 
հոդ վա ծի և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 18–րդ հոդ-
վա ծի պա հանջ նե րը, չփա րատ ված կաս կած նե րը հօ գուտ մե ղադր յա-
լի մեկ նա բա նե լու փո խա րեն դրանք մեկ նա բա նել է ի վնաս մե ղադր-
յա լի, իսկ հան ցանք գոր ծե լու մեջ Ս. Գաբ րիել յա նի մե ղա վո րութ յան 
մա սին հետ ևութ յուն նե րը կա ռու ցե լով են թադ րութ յուն նե րի վրա՝ 
գոր ծին վե րա բե րող փոխ կա պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի 
բա վա րար ամ բող ջութ յան բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում Ս. Գաբ-
րիել յա նի նկատ մամբ կա յաց րել է մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ:
Ա պա ցույց նե րի վե րոնշ յալ ամ բող ջութ յու նը հաշ վի առ նե լով՝ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ վեր ջին տա րի նե րին՝ գրե-
թե ա մեն օր՝ օր վա տար բեր ժա մե րին, Ս. Գաբ րիել յա նին Եր ևա նի 
Ղա րիբ ջան յան փո ղո ցի 50 հաս ցեում տես նե լու մա սին վկա նե րի 
պնդում նե րը հիմն ված են ի րենց հաս տա տա պես հայտ նի փաս տե-
րի վրա, քա նի որ նրանք ան ձամբ են տե սել Ս. Գաբ րիել յա նին Եր-
ևա նի Ղա րիբ ջան յան 50 հաս ցեում:
Ինչ վե րա բե րում է վկա նե րի հայտ նած այն տե ղե կութ յուն նե-

րին, թե Ս. Գաբ րիել յա նը Եր ևա նի Ղա րիբ ջան յան 50 հաս ցեում չի 
բնակ վել, ա պա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ յան, 
որ այդ պնդում նե րը հիմն ված են են թադ րութ յուն նե րի վրա, քա-
նի որ վկա նե րը կա՛մ չեն նշում Ս. Գաբ րիել յա նի՝ Ղա րիբ ջան յան 50 
տա նը չբնակ վե լու վե րա բեր յալ ի րենց հայտ նած տվյա լի ստաց ման 
աղբ յու րը, կա՛մ չեն կա րող հաս տա տա պես պնդել Ս. Գաբ րիել յա նի՝ 
Ղա րիբ ջան յան 50 տա նը գի շե րե լու փաս տը, քա նի որ տեղ յակ չեն:
Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ 

յու րա քանչ յուր ա պա ցույցն՝ ըստ վե րա բե րե լիութ յան և թույ լատ րե-
լիութ յան, իսկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն ի րենց հա մակ ցութ յամբ՝ գոր-
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ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րութ յան տե սանկ յու նից գնա հա տե լով 
և չ փա րատ ված կաս կած նե րը հօ գուտ ամ բաս տան յա լի մեկ նա բա-
նե լով՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը հաս տատ ված պետք 
է հա մա րեր, որ գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րով չի հիմ նա-
վոր վել Ս. Գաբ րիել յա նի կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 325–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի կա տա րու մը:
Վեր լուծ ված ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո-

րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ոչ միայն ուղ ղա կիո րեն կի րա ռել 
է ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի բո վան դա կութ յու նը ար տա ցո լող 
և մի ջազ գա յին ի րա վուն քում հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած 
«in dubio pro reo» (« Կաս կա ծը մեկ նա բան վում է հօ գուտ մե ղադր-
յա լի») կա նո նը, այլև սահ մա նել է ա պա ցուց ման նոր չա փա նիշ, ո րը 
կա րե լի է բնո րո շել հետև յալ կերպ. մե ղադ րան քը կազ մող յու րա-
քանչ յուր փաս տա կան հան գա մանք պետք է հիմ նա վոր վի ա պա-
ցույց նե րի այն պի սի ծա վա լով, ո րը կբա ցա ռի դրա ա պա ցուց վա-
ծութ յան վե րա բեր յալ ցան կա ցած հիմ նա վոր կաս կած:
Դ րա հետ մեկ տեղ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ըստ էութ յան, 

սահ մա նել է, որ դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս (հատ կա պես մե ղադ րա-
կան)  հար կա վոր է հաշ վի առ նել անհ րա ժեշտ և հ նա րա վոր ա պա-
ցույց նե րի բա ցա կա յութ յու նը: Ի վեր ջո, հարկ է նշել, որ ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մից ամ բաս տան յա լի ան մե ղութ յան կան խա վար-
կա ծի խախտ ման փաս տը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը դի տար կել է 
նաև որ պես նրա նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա կան դա տավճ-
ռի օ րի նա կա նութ յան, հիմ նա վոր վա ծութ յան և պա տա ճա ռա բան-
վա ծութ յան՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 358–րդ 
հոդ վա ծում ամ րագր ված պա հանջ նե րի խախ տում, ին չով ընդգ ծել 
է ան ձի հիմ նա րար ի րա վուն քի ոտ նա հար ման ուղ ղա կի կա պը ոչ 
ար դա րա ցի դա տա կան ակ տի կա յաց ման հետ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան վա րույթ նե րի ըն թաց-

քում ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի պա հանջ նե րը չպահ պա նե-
լու բա վա կան յու րօ րի նակ դեպք է բա ցա հայ տել Մե լի նե Մի շա յի 
Մար գար յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 1–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԿԴ/0081/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Մ. Մար գար յա նի գոր ծով 
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ո րո շում): Այս դեպ քում, ի թիվս այ լոց, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել նաև այն հար ցը, թե ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նը թույլ տվել է արդ յոք տու ժո ղի ան մե ղութ-
յան կան խա վար կա ծի խախ տում, երբ դա տավճ ռում ար ձա նագ-
րել է, որ ամ բաս տան յալն ի րեն մեղ սագր վող չորս դրվագ նե րով, 
տու ժո ղի հետ հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յան գա լով, կա տա րել է 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի հափշ տա կութ յուն:
Ըստ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան՝ Մ. Մար գար յա նին մե-

ղադ րանք է ներ կա յաց վել 2009 թ. հու նի սից մինչև 2010 թ. ապ րիլն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի նը դրվա գով Եր ևան քա ղա քի Մ. 
Խո րե նա ցի թիվ 33 հաս ցեում գտնվող « Տա շիր» առևտ րի կենտ րո-
նի ոս կու շու կա յի մի խումբ աշ խա տա կից նե րից խար դա խութ յամբ 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի՝ ընդ հա նուր 67.117.994 ՀՀ դրա մին 
հա մար ժեք ոս կե ղեն և գու մար հափշ տա կե լու հա մար:
Նա խաքն նութ յան ըն թաց քում հաս տատ ված է հա մար վել, որ 

« Տա շիր» առևտ րի կենտ րո նի ոս կու շու կա յի աշ խա տա կից նե րից մե-
կը՝ Ի րի նա Բա բա ջան յա նը, գոր ծով տու ժող ճա նաչ ված ան ձան ցից 
գույք հափշ տա կե լու դի տա վո րութ յուն չի ու նե ցել և չի հափշ տա կել, 
այլ ինքն է տու ժել Մ. Մար գար յա նի հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե-
րից: Այդ հիմ նա վոր մամբ քննի չը ո րո շում է կա յաց րել Ի. Բա բա ջան-
յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին՝ 
նրա ա րար քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված հան ցա կազ մի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռա բա նութ-
յամբ: Նշ ված գոր ծով Ի. Բա բա ջան յա նը ճա նաչ վել է տու ժող:
Դա տաքն նութ յան արդ յուն քում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 

ո րո շել է, որ տու ժող Ի. Բա բա ջան յա նից խար դա խութ յամբ ոսկ յա 
զար դեր հափշ տա կե լու դրվա գով ամ բաս տան յալ Մ. Մար գար յա-
նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը հիմ նա վոր ված չէ, նշված ա րար-
քի կա տար ման մեջ Մ. Մար գար յա նին մե ղա վոր ճա նա չե լու հա մար 
բա վա րար ա պա ցույց ներ ձեռք չեն բեր վել, ուս տի ա ռա ջին ատ յա-
նի դա տա րա նը այն հա նել է Մ. Մար գար յա նին ա ռա ջադր ված մե-
ղադ րան քի ընդ հա նուր ծա վա լից՝ նրան մե ղա վոր ճա նա չե լով մյուս 
դրվագ նե րով ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րով:
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Միև նույն ժա մա նակ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը դա տավճ-
ռում հիմ նա վոր ված է հա մա րել, որ ամ բաս տան յալ Մ. Մար գար յա-
նը, ի րեն վե րագր վող ի նը դրվագ նե րից հին գով միանձն յա, իսկ չորս 
դրվագ նե րով՝ հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յան գա լով նա խաքն նութ-
յան մարմ նի կող մից որ պես տու ժող ներգ րավ ված Ի. Բա բա ջան յա-
նի հետ՝ հափշ տա կել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի՝ 59.050.634 
ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղութ յամբ ոսկ յա զար դեր և կան խիկ գու-
մար, թեև այդ չորս դրվագ նե րով Ի. Բա բա ջան յա նի հետ հան ցա վոր 
հա մա ձայ նութ յամբ հափշ տա կութ յուն կա տա րե լու ո րակ յալ հատ-
կա նի շը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յամբ Մ. Մար գար յա նի մե ղադ-
րան քի ծա վա լի մեջ նե րառ ված չի ե ղել:
Իր կող մից բարձ րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես ու ղե նիշ է ըն դու նել այն հան գա-
ման քը, որ ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը նախ ևա ռաջ հան դի սա-
նում է դա տա վա րա կան ե րաշ խիք, սա կայն դրա կի րառ ման ո լոր տը 
դուրս է գա լիս այդ շրջա նա կից: « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա-
րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով սահ ման ված հիմ նա րար 
սկզբուն քը պաշտ պա նում է յու րա քանչ յու րին՝ պե տա կան պաշ տո-
նա տար ան ձանց կող մից հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ մե-
ղադր վե լուց՝ նախ քան օ րեն քին հա մա պա տաս խան կա յաց ված 
դա տա րա նի դա տավ ճի ռը:
Այս գա ղա փա րա խո սութ յունն ա ռա վել վառ ար տա ցոլ վել է Վու-

լա խը և  այլք ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի կա յաց րած վճռում, որ տեղ դա տա րա նը 
շեշ տել է, որ վերջ նա կան մե ղադ րա կան դա տա կան ակ տի բա ցա կա-
յութ յան պայ ման նե րում առ կա է հիմ նա րար տար բե րութ յուն ան ձի 
կող մից հան ցանք կա տա րած լի նե լու վե րա բեր յալ կաս կած ար տա-
հայ տե լու և դա տա կան ակ տում ան ձի կող մից տվյալ հան ցան քը 
կա տա րած լի նե լու վե րա բեր յալ հստակ ձևա կեր պում տա լու միջև: 
Հաշ վի առ նե լով շրջա նա յին և ռե գիո նալ դա տա րան նե րի դա տա կան 
ակ տե րում առ կա ձևա կեր պում նե րի հստակ և  ան վե րա պահ բնույ-
թը՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը սահ մա նել է, 



318

որ դրանք հան դի սա ցել են պա րոն Վի տա լի Վու լա խի մեղ քի վե րա-
բեր յալ դա տո ղութ յուն, ո րը կա տար վել է նախ քան նրան օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով մե ղա վոր ճա նա չե լը: Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա րա նի կող մից նման 
բնույ թի ժա մա նա կավ րեպ դա տո ղութ յուն ա նե լու հա մար որ ևէ ար-
դա րա ցում չի կա րող լի նել: Հետ ևա բար, տե ղի է ու նե ցել « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ-
յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 
խախ տում (տե՛ս VULAKH AND OTHERS v. RUSSIA գոր ծով 2012 թ. 
հուն վա րի 10–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 33468/03, կե տեր 33–37):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ի. Բա բա ջան յա-

նը տվյալ գոր ծով որ պես մե ղադր յալ չի ներգ րավ վել, այլ ան ձի հետ 
հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յամբ ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու-
մար ներ և  ոսկ յա զար դեր խար դա խութ յամբ հափշ տա կե լու մեջ չի 
մե ղադր վել, այդ պի սի մե ղադ րան քի կա պակ ցութ յամբ չի հար ցաքնն-
վել և դ րա նից չի պաշտ պան վել: Ա վե լին՝ նա խաքն նա կան մար մի-
նը ո րո շում է կա յաց րել Ի. Բա բա ջան յա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 178–րդ հոդ վա ծով քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց-
նե լու մա սին՝ նրա գոր ծո ղութ յուն նե րում հան ցա կազ մի բա ցա կա-
յութ յան պատ ճա ռա բա նութ յամբ, և  այդ ո րո շու մը չի վե րաց վել:
Այս պայ ման նե րում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից 

դա տավճ ռում Ի. Բա բա ջան յա նի մա սով հա մա պա տաս խան ձևա-
կեր պում ներ տա լը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տել է որ պես 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սի ի մաս տով քրեա կան մե ղադ րան քի ա ռա ջադ րում:
Վե րո շա րադր յա լի հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը եզ րա կաց րել է, որ դա տավճ ռում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նի կող մից Ի. Բա բա ջան յա նի մե ղա վո րութ յան վե րա բեր յալ ար ված 
հստակ և  ան վե րա պահ հետ ևութ յամբ խախտ վել են՝ 
ա) Ի. Բա բա ջան յա նի ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քը, 
բ) դա տա կան քննութ յան սահ ման նե րի քրեա դա տա վա րա կան 

պա հան ջը, քա նի որ փաս տա ցի դա տա կան քննութ յունն ի րա կա նաց-
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րել է ամ բաս տան յալ Մ. Մար գար յա նից բա ցի այլ ան ձի նկատ մամբ և  
ամ բաս տան յա լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի սահ ման նե րից դուրս,
գ) մրցակ ցութ յան սկզբուն քը, քա նի որ, Մ. Մար գար յա նին 

ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծութ յունն ու ա պա ցուց-
վա ծութ յու նը ստու գե լուց բա ցի, ստանձ նե լով մե ղադ րո ղի գոր ծա-
ռույթ ներ, ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն ինք նու րույն ձևա կեր պել 
է նոր մե ղադ րանք (Մ. Մար գար յա նի և Ի. Բա բա ջան յա նի կող մից 
հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յամբ հափշ տա կութ յուն կա տա րե լը),
դ) ամ բաս տան յալ Մ. Մար գար յա նի պաշտ պա նութ յան ի րա-

վուն քը, քա նի որ վեր ջինս զրկվել է նշված չորս դրվագ նե րով իր 
պաշտ պա նութ յունն ի րա կան և  արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
հնա րա վո րութ յու նից:
Այս պի սով՝ վե րոնշ յալ նա խա դե պա յին ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րանն ըն դար ձա կել է ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի 
պաշտ պա նութ յան տի րույ թը, ընդգ ծել դրա ար ժեքն ու նշա նա կութ-
յու նը ոչ միայն կաս կած յա լի ու մե ղադր յա լի, այլև նման կար գա վի ճակ 
չու նե ցող և ք րեա կան վա րույ թին ներգ րավ ված այլ ան ձանց հա մար, 
ինչ պես նաև բա ցա հայ տել է քրեա կան դա տա վա րութ յան հիմ նա րար 
այս սկզբուն քի խախտ ման ա ծանց յալ հետ ևանք նե րը:

 § 7.2. Պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը

Ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի կար ևո րա գույն բա ղադ-
րիչ նե րից մե կը մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վունքն է: Ք րեա-
կան ար դա րա դա տութ յան ո լոր տում պաշտ պա նութ յան ի րա վունքն 
ըն կալ վում է որ պես հան ցան քի կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան ձին 
վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի ամ բող ջութ յուն, որն անհ րա ժեշտ և 
բա վա րար է քրեա կան մե ղադ րան քից արդ յու նա վետ պաշտ պան-
վե լու հա մար:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա-
ծի 3–րդ մա սը սահ մա նում է պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ա ռանց-
քը կազ մող այն նվա զա գույն ի րա վունք նե րը, ո րոնք մե ղադր յա լը 
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պետք է ու նե նա՝ ան կախ որ ևէ հան գա ման քից: Այս կա նո նից ել-
նե լով` Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նա խան-
շել է պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ա ռան ձին տար րե րի ի րաց ման 
պայ ման ներն ու ե րաշ խիք նե րը: Անդ րա դառ նա լով « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի «ա» 
են թա կե տին (մե ղադր յա լի ի րա վուն քը՝ ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով 
ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լու ի րեն ներ կա յաց ված 
մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին)՝ Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դրա դրույթ նե րը թե-
լադ րում են շա հագրգռ ված ան ձին «մե ղադ րան քի» մա սին տե ղե-
կաց նե լու հար ցում ցու ցա բե րել ծայ րա հեղ զգու շա վոր մո տե ցում: 
Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը վճռո րոշ դեր է խա ղում քրեա-
կան հե տապնդ ման մեջ. դրա հանձն ման պա հից մե ղադր վող ան-
ձը հա մար վում է ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի փաս տա կան և  
ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին պաշ տո նա պես և գ րա վոր ձևով տե ղե-
կաց ված (տե՛ս KAMASINSKI v. AUSTRIA գոր ծով 1989 թ. դեկ տեմ-
բե րի 19–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 9783/82, կետ 79):
Միա ժա մա նակ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-

րա նը նշում է, որ վե րը նշված են թա կե տի դրույթ նե րը մե ղադր յա լին 
ի րա վունք են վե րա պա հում տե ղե կաց ված լի նե լու ոչ միայն մե ղադ-
րան քի հա մար ա ռիթ հան դի սա ցած նյու թա կան փաս տե րի մա սին, 
այլ նաև այդ փաս տե րի ման րա մասն ի րա վա կան ո րակ ման մա սին, 
քա նի որ դրա վե րա բեր յալ մե ղադր յա լի ճշգրիտ և լ րիվ տե ղե կա ցու մը 
քրեա կան դա տա վա րութ յան ար դար դա տաքն նութ յան էա կան նա-
խա պայ ման է (տե՛ս PELISSIER AND SASSI v. FRANCE գոր ծով 1999 
թ. ապ րի լի 25–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 25444/94, կե տեր 51–52):
Վեր ջա պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 

դիր քո րո շում է հայտ նել նաև, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա-
րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի «ա» և «բ» (մե ղադր յա լի 
ի րա վուն քը՝ ու նե նալ բա վա րար ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն-
ներ՝ իր պաշտ պա նութ յու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար) են թա-
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կե տե րը կապ ված են միմ յանց հետ, և  որ մե ղադ րան քի բնույ թի և  
ա ռիթ նե րի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը պետք է դի-
տել պաշտ պա նութ յան նա խա պատ րաս տութ յան ի րա վուն քի լույ-
սի ներ քո (տե՛ս PELISSIER AND SASSI v. FRANCE գոր ծով 1999 թ. 
ապ րի լի 25–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 25444/94, կետ 54):
Հիմք ըն դու նե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-

տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը ներ պե տա կան դա տա կան ատ յան նե րի հա մար ևս ձ ևա վո-
րել է մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ա պա հով մանն 
ուղղ ված ո րո շա կի մո տե ցում ներ: Անդ րա դառ նա լով պաշտ պա-
նութ յան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցութ յան նշա նա կութ յան հար ցին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
Սու րեն Կա րո յի Նալ բանդ յա նի գոր ծով 2009 թ. դեկ տեմ բե րի 18–ին 
կա յաց ված թիվ ՀՅՔՐԴ2/0144/01/09 ո րոշ ման 24–րդ կե տում դիր-
քո րո շում է հայտ նել, որ՝

«(…) մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան կար ևո րութ յան մա սին է 
վկա յում այն հան գա ման քը, որ դրա նով ընդգծ վում են քրեա կան 
գոր ծի դա տա կան քննութ յան սահ ման նե րը: Մե ղադ րա կան եզ րա-
կա ցութ յան նշա նա կութ յունն ար տա հայտ վում է նաև նրա նում, որ 
այն մե ղադր յա լին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կազ մա կեր պել և  
ի րա կա նաց նել իր պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը՝ ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քի և  այն հաս տա տող ա պա ցույց նե րի շրջա նակ նե րում»:
Իր մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը բա ցա հայ տել 

է պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի և դա տա կան քննութ յան սահ-
ման նե րի հա րա բե րակ ցութ յան խնդի րը: Ար թուր Խա չա տու րի Սե-
րոբ յա նի գոր ծով 2007 թ. մար տի 30–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–46/07 
ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է.

«(…) Թե՛ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, թե՛ վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը և թե՛ վճռա բեկ դա տա րա նը ամ բաս տան յա լի կամ դա տա-
պարտ յա լի նկատ մամբ գոր ծը քննե լիս և լու ծե լիս չեն կա րող դուրս 
գալ նրան ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի սահ ման նե րից: Հա կա ռակ 
դեպ քում կխախտ վի ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
19–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սկզբուն քը՝ « Կաս կած յա լի և մե-
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ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը և դ րա ա պա հո վու մը»: 
Ե թե ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծում 
օգ տա գործ ված «մե ղադ րանք» եզ րույ թը հաս կաց վի սոսկ «քրեաի-
րա վա կան ո րա կում» ի մաս տով, և չ նե րա ռի ա րար քի քրեաի րա-
վա կան ո րակ ման հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանք նե րը, 
ա պա կաս կած յա լի և մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը չի 
լի նի կոնկ րետ և  ի րա կան, այլ կլի նի վե րա ցա կան և պատ րան քա-
յին, քա նի որ ա ռանց փաս տա կան հիմ քի քրեաի րա վա կան ո րա կու-
մից պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը ա ռար կա յա զուրկ է:
Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կաս կած յա լի 

և մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի, ինչ պես նաև գոր ծի 
դա տա կան քննութ յան սահ ման նե րի ա ռու մով «մե ղադ րանք» հաս-
կա ցութ յու նը նե րա ռում է նաև ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ-
ման հիմ քում ըն կած փաս տե րը (…)»:
Վե րը նշված գոր ծե րով ար տա ցոլ ված դիր քո րո շում նե րը Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը կա տա րե լա գոր ծել և կոնկ րե տաց րել է Ար-
կա դի Պատ վա կա նի Պապ յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին 
կա յաց ված թիվ ՏԴ/0115/01/09 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` Ա. Պապ-
յա նի գոր ծով ո րո շում): Ըստ այդ գոր ծի նյու թե րի՝ որ պես մե ղադր-
յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րոշ մամբ Ա. Պապ յա նին մեղ սագր վել է 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա նութ յան 
փոր ձի հատ կա նի շը: Հե տա գա յում Ա. Պապ յա նին ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քի ծա վա լը փո փո խե լու և լ րաց նե լու մա սին ո րոշ ման, 
ինչ պես նաև Ա. Պապ յա նի նկատ մամբ հաս տատ ված և դա տա-
րան ու ղարկ ված մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան հա մա ձայն՝ «Ա. 
Պապ յա նը (…) հա մագ յու ղա ցի Բ. Հա կոբ յա նին սպա նե լու դի տա վո-
րութ յամբ գնա ցել է գյու ղի կենտ րո նա կան հրա պա րակ, որ տեղ իր 
կող մից վար վող «ՎԱԶ 2121» մակ նի շի, ա ռանց պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նա յից հա նե լով ա պօ րի նի կեր պով ձեռք բեր ված հրա-
զեն հան դի սա ցող «КМ 1797» տե սա կի ատր ճա նա կը, հինգ ան գամ 
դի տա վո րութ յամբ կրա կել է Բ. Հա կոբ յա նի վրա»:
Այս գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է այն հան-

գա ման քը, որ մե ղադ րան քի ձևա կեր պու մը պետք է ար տա ցո լի 
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մեղ սագր վող գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ ան գոր ծութ յան բո վան դա-
կութ յու նը, հետ ևա բար պետք է նե րա ռի հան ցա կազ մի բո լոր պար-
տա դիր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող փաս տա կան տվյալ նե րը: 
Փաս տա կան տվյալ նե րի նե րա ռումն անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման 
է, որ պես զի մե ղադ րան քի մեջ նշվի այն քրեա կան օ րեն քը, ո րով 
նա խա տես ված են հան րութ յան հա մար վտան գա վոր, հա կաի րա-
վա կան և ք րեո րեն պատ ժե լի ա րար քի հատ կա նիշ նե րը, այ սինքն՝ 
հան գեց նի մե ղադ րան քում ա րար քին հա մա պա տաս խան ի րա վա-
բա նա կան գնա հա տա կան տա լուն:
Մեկ նա բա նե լով շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-

կով կա տար ված սպա նութ յու նը (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կետ)` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել 
է այն հետ ևութ յան, որ այն բնու թագր վում է կա տար ման այն պի-
սի ե ղա նա կով, ո րի հետ ևան քով ո րո շա կի ան ձի կյան քից զրկե լով՝ 
հան ցա վո րը միա ժա մա նակ գի տակ ցա բար ի րա կան վտան գի տակ 
է դնում նաև այլ ան ձանց կյան քը: Այ սինքն՝ ա րար քը որ պես շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա նութ յուն ո րա կե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ ման հիմ-
քում ըն կած լի նեն ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ, ո րոնք 
կվկա յեն հան ցա վո րի գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ ան գոր ծութ յան՝ այլ 
ան ձանց կյանքն ի րա կան վտան գի տակ դնե լու մա սին:
Այս պայ ման նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ 

թեև մե ղադ րան քի ծա վա լը փո փո խե լու և լ րաց նե լու արդ յուն քում 
Ա. Պապ յա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 34–104–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կե տով (շա տե րի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա նութ յան փոր ձի հա մար), 
նրան ի րա կա նում մեղ սագր վել է միայն ա պօ րի նի կեր պով ձեռք 
բեր ված հրա զեն հան դի սա ցող ատր ճա նա կից սպա նե լու դի տա վո-
րութ յամբ Բ. Հա կոբ յա նի վրա հինգ ան գամ կրա կե լու հան գա ման-
քը: Ա. Պապ յա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում «շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կի» հատ կա նի շը բնու թագ րող և  այդ 
հատ կա նի շի առ կա յութ յու նը հաս տա տող որ ևէ փաս տա կան տվյալ 
չի նկա րագր վել, հետ ևա պես և Ա. Պապ յա նին չի մեղ սագր վել: Այ-



324

նինչ Ա. Պապ յա նի ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կե տով ո րա կե լու հա մար տվյալ հան ցա-
կազ մի պար տա դիր տարր հան դի սա ցող՝ «շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կի» հատ կա նի շը պետք է մեղ սագր վեր նրան 
և հաս տատ վեր ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ ման հիմ քում ըն-
կած ո րո շա կի փաս տե րով:
Վե րո շա րադր յա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-

նագ րել է, որ Ա. Պապ յա նին «շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կի» հատ կա նի շը չմեղ սագ րե լու պայ ման նե րում նրան ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 34–104–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կե-
տով մե ղա վոր ճա նա չե լով՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը դուրս են 
ե կել նրան ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի սահ ման նե րից, ին չի արդ-
յուն քում խախ տել են ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
309–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի պա հանջ նե րը: Միա ժա մա նակ դա-
տա րան նե րի կող մից թույլ տրված սխա լի հետ ևան քով խախտ վել 
է նաև ամ բաս տան յա լի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված պաշտ պա նութ յան 
և  ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը:
Մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման մեկ 

այլ աս պեկ տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Շո ղա կաթ 
Ժուլ վեր նի Ա միր խան յա նի և Գառ նիկ Մար տի նի Ֆար ման յա նի գոր-
ծով 2011 թ. փետր վա րի 24–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0209/01/10 
ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ` Շ. Ա միր խան յա նի և Գ. Ֆար ման յա նի գոր-
ծով ո րո շում): Այս գոր ծով ամ բաս տան յալ նե րի պաշտ պա նութ-
յան ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
քննար կել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից ա րա գաց ված 
դա տա կան քննութ յուն անց կաց նե լու կար գի ու պայ ման նե րի 
խախտ ման հա մա տեքս տում:
Հա մա ձայն քրեա կան գոր ծի նյու թե րի՝ Շ. Ա միր խան յա նը և Գ. 

Ֆար ման յա նը մինչ դա տա կան վա րույ թում պաշտ պան ու նե նալ չեն 
ցան կա ցել: Սա կայն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում Շ. Ա միր խան-
յա նը խնդրել է ի րեն տրա մադ րել հան րա յին պաշտ պան՝ նշե լով 
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կոնկ րետ փաս տա բա նի: Այ դու հան դերձ, դա տա րա նը որ պես պաշտ-
պան ե րաշ խա վո րել է տվյալ քրեա կան գոր ծի հետ որ ևէ առն չութ-
յուն չու նե ցող մեկ այլ փաս տա բա նի, ո րին ամ բաս տան յալ ներն ընդ-
հան րա պես չեն ճա նա չել: Վեր ջինս ստանձ նել է ամ բաս տան յալ նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը և յոթ հա տո րից բաղ կա ցած քրեա կան գոր ծի 
նյու թե րին չծա նո թա նա լու, իր պաշտ պան յալ նե րի հետ չխորհր դակ-
ցե լու, ինչ պես նաև նրանց մե ղադ րան քի հաս տատ ված լի նե լու 
մեջ չհա մոզ վե լու պայ ման նե րում միջ նոր դել է կի րա ռել դա տա կան 
քննութ յան ա րա գաց ված կարգ:
Գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յել են դա տա րա նի կող մից ներգ-

րավ ված պաշտ պա նի ի րա վա վի ճա կը հաս տա տե լու հա մար ներ-
կա յաց վող՝ ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը, փաս տա բան նե րի 
պա լա տի կող մից տրված՝ նրա փաս տա բան լի նե լու հան գա ման քը 
հաս տա տող փաս տա թուղ թը, ինչ պես նաև որ պես պաշտ պան հան-
դես գա լու՝ ամ բաս տան յա լի ստո րագ րութ յամբ վա վե րաց ված փաս-
տաթղ թա յին հաս տա տու մը կամ պաշտ պան նշա նա կե լու վե րա բեր-
յալ ի րա վա սու մարմ նի ո րո շու մը: Բա ցի այդ, գոր ծում չի ե ղել որ ևէ 
տվյալ առ այն, որ դա տա րա նի կող մից ներգ րավ ված պաշտ պա նը 
ծա նո թա ցել է քրեա կան գոր ծի նյու թե րին, իսկ ամ բաս տան յալ նե րը 
դա տա կան քննութ յան ա րա գաց ված կարգ կի րա ռե լու միջ նոր դութ-
յու նը ներ կա յաց րել են պաշտ պա նի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո:
Վե րո շա րադր յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի և վե րա բե րե լի 

ի րա վա կար գա վո րում նե րի ամ բող ջութ յան հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Շ. Ա միր խան յա նի և Գ. Ֆար ման յա-
նի վե րա բեր յալ գործն ա րա գաց ված դա տա կան քննութ յան կար-
գով քննե լիս ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա-
վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում, ո րը դրսևոր վել է ա րա գաց ված 
կար գով դա տա կան քննութ յուն անց կաց նե լու կար գի ու պայ ման-
նե րի, ա րա գաց ված դա տաքն նութ յան կար գով գոր ծի քննութ յան 
վե րա բեր յալ միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նե լու, ինչ պես նաև գոր ծով 
վա րույ թին պաշտ պա նի մաս նակ ցութ յան հիմ քե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված պա հանջ նե-
րի ան տես ման ձևով:



326

Նշ ված գոր ծով ամ բաս տան յալ նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա-
վուն քի խախտ ման հար ցը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննար կել է 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 20–րդ հոդ վա ծի, « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի և Նո րիկ Սեդ-
րա կի Պո ղոս յա նի գոր ծով 2010 թ. մար տի 26–ին կա յաց ված թիվ 
ՀՅՔՐԴ2/0153/01/08 ո րոշ ման 27–րդ կե տում ար տա հայտ ված 
հետև յալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո.

«(…) Ե թե կաս կած յա լը չու նի պաշտ պան և վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ նին չի ներ կա յաց նում որ ևէ փաս տա բա նի, ա պա այդ 
դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ՀՀ փաս տա բան նե րի 
պա լա տից պա հան ջում է որ ևէ փաս տա բա նի նշա նա կել պաշտ-
պան. պաշտ պա նի ընտ րութ յան և ն շա նակ ման ի րա վա սութ յուն 
քննի չը չու նի: ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի նշա նա կու մից հե տո 
պաշտ պա նը քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին ներ կա-
յաց նում է պաշտ պան նշա նա կե լու վե րա բեր յալ ՀՀ փաս տա բան նե-
րի պա լա տի ո րո շու մը:
ՀՀ քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քում նման պա հան ջի և  ըն թա-

ցա կար գի սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել կաս-
կած յա լի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը՝ 
դրա նով իսկ նպաս տե լով քրեա կան գոր ծի ար դա րա ցի քննութ-
յանն ու լուծ մա նը, ինչ պես նաև բա ցա ռել վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ նի կող մից իր նա խա ձեռ նութ յամբ որ ևէ մե կին որ պես պաշտ-
պան ե րաշ խա վո րե լը»:
Շ. Ա միր խան յա նի և Գ. Ֆար ման յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ քրեա կան գոր ծով վա րույ թի 
ըն թաց քում կաս կած յա լին, մե ղադր յա լին պաշտ պան ընտ րե լու, 
հրա վի րե լու ի րա վուն քի վե րա պա հու մը նախ և  ա ռաջ նպա տակ 
է հե տապն դում ա պա հո վել նրանց պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը: Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է այն 
հան գա ման քը, որ պաշտ պա նի ընտ րութ յու նը ոչ միայն ի րա վա բա-
նա կան, այլև բա րո յա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող եր ևույթ է, ո րի 
էութ յու նը պաշտ պա նի և պաշտ պան յա լի միջև վստա հութ յան անհ-
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րա ժեշտ մթնո լոր տի ձևա վո րումն է: Հաշ վի առ նե լով ՀՀ օ րենսդ-
րութ յան մեջ «պաշտ պա նի ան հա տա կան հրա վիր ման սկզբուն քի» 
ամ րագր ման փաս տը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը դրա խախ տու մը 
հա մա րել է կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի, ամ բաս տան յա լի պաշտ պա-
նութ յան ի րա վուն քի ոտ նա հա րում:
Զար գաց նե լով իր նա խա դե պա յին պրակ տի կան սույն գոր ծով՝ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նի նա խա-
ձեռ նութ յամբ ներգ րավ ված փաս տա բա նի մաս նակ ցութ յու նը կրել 
է ա նօ րի նա կան բնույթ, քա նի որ նա քրեա կան գոր ծով վա րույ թին 
մաս նակ ցել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով նա խա-
տես ված կար գի խախտ մամբ: Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը նշել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան 
ըն թաց քում Շ. Ա միր խան յա նը և Գ. Ֆար ման յա նը ոչ միայն զրկվել 
են ի րենց ընտ րած պաշտ պա նի մի ջո ցով ի րենց պաշտ պա նե լու կամ 
անվ ճար պաշտ պան ու նե նա լու ի րա վուն քից, այլև նրանց չի տրվել 
բա վա րար ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն ի րենց պաշտ պա նութ-
յու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար: Ուս տի խախտ վել է ամ բաս-
տան յալ նե րի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 20–րդ հոդ վա ծով և « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սով 
սահ ման ված և  ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը:

 § 7.3. Մր ցակ ցութ յու նը և կող մե րի հա վա սա րութ յու նը

Ք րեա կան ար դա րա դա տութ յան ո լոր տում տե սա կա նո րեն մրցակ-
ցութ յունն ըն կալ վում է որ պես դա տա վա րութ յան կա տար յալ մո դել, 
որ տեղ հա վա սար կող մե րի վե ճը լուծ վում է ան կախ դա տա րա նի կող-
մից: Օ րենսդ րա կան մա կար դա կում այն դիտ վում է որ պես քրեա կան 
դա տա վա րութ յան ա ռանց քա յին սկզբունք, ո րը բնու թագր վում է ե րեք 
հիմ նա կան տար րե րով՝ մե ղադ րան քի, պաշտ պա նութ յան և  ար դա րա-
դա տութ յան գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջա տում, ի րենց գոր ծա ռույթ-
ներն ի րա կա նաց նե լիս կող մե րի դա տա վա րա կան ի րա վա հա վա սա-
րութ յուն և  ան կախ ու ան կողմ նա կալ դա տա րա նի առ կա յութ յուն:
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Ի րա վա կի րառ և հատ կա պես Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում մրցակ ցութ-
յու նը և կող մե րի հա վա սա րութ յու նը մեկ նա բան վում է այն ի մաս-
տով, որ կող մե րի դրութ յու նը դա տաքն նութ յան ըն թաց քում պետք 
է լի նի ար դա րա ցիո րեն հա վա սար: Հիմ նա րար այս դիր քո րո շու մը 
ման րա մասն վել և կոնկ րե տաց վել է ա ռան ձին գոր ծե րով Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շում նե-
րում: Այս պես՝ ար դար դա տաքն նութ յան ընդգր կուն հաս կա ցութ-
յան այս բա ղադ րի չը պա հան ջում է, որ՝

1) դա տա կան քննութ յան ժա մա նակ, երբ բախ վում են հա կա-
դիր շա հեր, յու րա քանչ յուր կողմ ող ջա միտ հնա րա վո րութ յուն ու նե-
նա ներ կա յաց նե լու իր գոր ծը՝ նե րառ յալ ա պա ցույց նե րը, այն պի սի 
պայ ման նե րում, որ տեղ կող մե րից որ ևէ մե կը չու նի ակն հայտ ա ռա-
վե լութ յուն.

2) յու րա քանչ յուր կող մի ըն ձեռ ված լի նի ող ջա միտ հնա րա վո-
րութ յուն՝ շա րադ րե լու իր դիր քո րո շումն այն պի սի պայ ման նե րում, 
ո րոնք այդ կող մին հա կա ռակ կող մի հա մե մատ չեն դնում էա կա նո-
րեն ան բա րեն պաստ վի ճա կի մեջ.

3) դա տա կան քննութ յու նը չանց կաց վի մե ղադր յա լին պա կաս 
բա րեն պաստ վի ճա կի մեջ ան հիմն դնե լու պայ ման նե րում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր հեր թին, ներ պե տա կան ի րա վա կի-

րառ պրակ տի կա յի հա մար կար ևո րե լով մրցակ ցութ յան և կող մե րի 
հա վա սա րութ յան սկզբուն քի ար ժեքն ու նշա նա կութ յու նը, մի շարք 
գոր ծե րով անդ րա դար ձել է դրա տար բեր դրսևո րում նե րին, բա ցա-
հայ տել կամ մեկ նա բա նել է օ րենսդ րա կան մա կար դա կում ոչ լիար-
ժեք կամ հա կա սա կան կար գա վո րում ներ ու նե ցող ո րոշ խնդիր ներ: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ րել 
դա տա կան նիս տե րին կող մե րի մաս նակ ցութ յան և ն րանց ի րա-
վունք նե րի հա վա սա րութ յան հար ցե րին:
Այս պես՝ Ա մալ յա Սեր ժի կի Ղա րիբ յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ-

տեմ բե րի 20–ին կա յաց ված թիվ ԿԴ/0008/06/11 ո րոշ ման մեջ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել վե րաքն-
նիչ դա տա րա նում մե ղադր յա լի կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ-



329

յան ստուգ ման դա տա կան նիս տին պաշտ պա նութ յան կող մի 
չմաս նակ ցե լու հար ցը: Հա մա ձայն գոր ծի նյու թե րի՝ մե ղադր յալ 
Ա. Ղա րիբ յա նի պաշտ պա նը վե րաքն նիչ բո ղոք է բե րել իր պաշտ-
պան յա լին կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տի եր կա րաց ման վե րա-
բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ: Պաշտ պա նի 
բո ղո քը վե րաքն նիչ դա տա րա նում քննութ յան է նշա նակ վել 2011 
թ. օ գոստ սի 6–ին՝ ժա մը 13–ին, սա կայն նշա նակ ված դա տա կան 
նիս տի տե ղի և ժա մա նա կի մա սին ծա նու ցագ րե րը դա տա վա րութ-
յան մաս նա կից նե րին, այդ թվում՝ պաշտ պա նին փոս տի մի ջո ցով 
ու ղարկ վել են նիս տի օ րը՝ 2011 թ. օ գոստ սի 6–ին: Գոր ծի նյու թե-
րում չի ե ղել որ ևէ ա պա ցույց առ այն, որ դա տա կան նիս տի տե ղի 
և ժա մա նա կի մա սին դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րը վա ղօ րոք 
այլ կերպ ծա նուց ված են ե ղել: Միա ժա մա նակ ար ձա նագր վել է, որ 
նշված դա տա կան նիս տին մաս նակ ցել է քննի չը: 

  Հիմն վե լով վե րոնշ յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի վրա՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 23–
րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սի, 73–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 13–րդ կե տի, 
284–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի, 288–րդ հոդ վա ծի և 390–րդ հոդ վա-
ծի 2–րդ մա սի պա հանջ նե րը, դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րին, 
այդ թվում՝ պաշտ պա նին պատ շաճ կեր պով չի ծա նու ցել գոր ծի 
քննութ յան տե ղի և ժա մա նա կի մա սին, ին չի արդ յուն քում վեր ջին-
ներս զրկվել են գոր ծի դա տա կան քննութ յա նը մաս նակ ցե լու հնա-
րա վո րութ յու նից: Արդ յուն քում խախտ վել է դա տա կան քննութ յա նը 
մաս նակ ցե լու պաշտ պա նի ի րա վուն քը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, չի սահ մա նա փակ վել այս-

քա նով և, ել նե լով այն հան գա ման քից, որ քրեա կան հե տապն դում 
ի րա կա նաց նող մարմ նի ներ կա յա ցու ցի չը մաս նակ ցել է վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի դա տա կան նիս տին, այդ նույն նիս տին պաշտ պա-
նութ յան կող մի չմաս նակ ցե լու փաս տը քննար կել է նաև ար դար 
դա տա կան քննութ յան ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից: Այս 
ա ռու մով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մրցակ ցութ յան և կող մե րի հա-
վա սա րութ յան եր ևույթ նե րը դի տար կել է մեկ միաս նութ յան մեջ, 
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քա նի որ կող մե րի հա վա սա րութ յու նը, ի թիվս այ լոց, են թադ րում 
է, որ մի կող մը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նա ծա նո թա նա լու 
մյուս կող մի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին և  ա պա ցույց նե րին: 
Վեր ջինս ար դար դա տա կան քննութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման 
կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է, քա նի որ ա ռանց կող մե րի հա վա-
սար տե ղե կաց վա ծութ յան դա տա կան քննար կու մը նշա նա կում է 
մրցակ ցութ յան և կող մե րի հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րի ան հա-
մա չափ ձևա կա նա ցում և  ա ռար կա յազր կում:
Հիմն վե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

մի շարք նա խա դե պե րում ամ րագր ված դիր քո րո շում նե րի վրա112՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ար դար դա տա կան 
քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու պա հան ջը ՀՀ ներ պե տա կան ի րա-
վուն քի ի մաս տով հա վա սա րա պես վե րա բե րե լի է նաև մինչ դա տա-
կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա-
նակ նե րում անց կաց վող դա տա կան քննութ յուն նե րին: Ն կա տի 
ու նե նա լով, որ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու, 
ինչ պես նաև կա լա նա վոր ման ժամ կե տը եր կա րաց նե լու վե րա-
բեր յալ միջ նոր դութ յուն նե րի քննարկ ման ըն թաց քում դա տա կան 
քննութ յու նը զրկված է գոր ծի հրա պա րա կա յին քննութ յան ե րաշ-
խի քից՝ ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման տե սանկ-
յու նից ա ռա վել կար ևոր վում է կող մե րի հա վա սա րութ յան և մր-
ցակ ցութ յան սկզբունք նե րի պահ պա նու մը դա տա րա նի կող մից: 
Հետ ևա բար, ինչ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը՝ կա լանք կի-
րա ռե լու կամ դրա ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին նա խաքն նութ-
յան մարմ նի միջ նոր դութ յու նը քննե լիս, այն պես էլ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը՝ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից կա յաց րած ո րոշ ման 
օ րի նա կա նութ յունն ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը դա տա կան ստուգ-
ման են թար կե լիս, պար տա վոր են մի ջոց ներ ձեռ նար կել կող մե րի 
հա վա սա րութ յան և մր ցակ ցա յին դա տա վա րութ յան ա պա հով ման 

112  Տե՛ս, օրինակ, PELLADOAH v. NETHERLANDS, 1994 թ. սեպտեմբերի 22, 
գանգատ թիվ 16737/90, կետ 41, OCALAN v. TURKEY, 2003 թ. մարտի 12, 
գանգատ թիվ 46221/99, կետ 166, GARCIA ALVA v. GERMANY, 2001 թ. 
փետրվարի 13, գանգատ թիվ 23541/94, կետ 39, LIETZOW v. GERMANY, 2001 
թ. փետրվարի 13, գանգատ թիվ 24479/94, կետ 44:
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ուղ ղութ յամբ: Այդ նպա տա կով դա տա րան նե րը, ի թիվս այլ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի, պետք է պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն նշա-
նակ ված դա տա կան նիս տի տե ղի և ժա մա նա կի մա սին կող մե րին 
ծա նու ցե լու և վեր ջին նե րիս՝ դա տա կան քննութ յա նը մաս նակ ցե լու 
ի րա վուն քի ան խա փան ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար:
Այս հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է 

նաև այն դեպ քե րը, երբ մե ղադր յա լը չու նի պաշտ պան և  իր պաշտ-
պա նութ յունն ան ձամբ է ի րա կա նաց նում: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
ըն դու նել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ-
նար կեն դա տա կան քննութ յա նը մե ղադր յա լի մաս նակ ցութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար այն հաշ վով, որ պես զի վեր ջինս ող ջա միտ 
հնա րա վո րութ յուն ու նե նա ներ կա յաց նե լու իր շա հերն այն պի սի 
պայ ման նե րում, ո րոնք նրա հա մար չեն ստեղ ծի ան բա րեն պաստ 
վի ճակ՝ ի հա մե մատ մրցա կից կող մի: Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նում մե ղադր-
յալ Ա. Ղա րիբ յա նի կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ յան ստուգ ման 
դա տա կան նիս տին պաշտ պա նութ յան կող մի չմաս նակ ցե լը հան-
գեց րել է ար դար դա տա կան քննութ յան ի րա վուն քի խախտ ման: 
Պաշտ պա նութ յան կող մը զրկվել է դա տա կան քննութ յա նը մաս-
նակ ցե լու ի րա վուն քից, հետ ևա բար հնա րա վո րութ յուն չի ու նե ցել 
տե ղե կա նա լու և մեկ նա բա նե լու քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի 
ներ կա յաց րած տե ղե կութ յուն նե րը, փաս տե րը կամ ա պա ցույց նե րը, 
այ սինքն՝ մե ղադ րող կող մի հա մե մա տութ յամբ հայտն վել է խիստ 
ան բա րեն պաստ վի ճա կում: Փաս տո րեն, տե ղի է ու նե ցել կող մե րի 
հա վա սա րութ յան և մր ցակ ցութ յան սկզբունք նե րի խախ տում, ինչն 
էլ իր հեր թին հան գեց րել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ, « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տա կան քննութ յան 
ի րա վուն քի խախտ ման:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նույ նան ման մո տե ցում է ցու ցա բե րել 

նաև Մ յաս նիկ Են գի բա րի Հա կոբ յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 
5–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0009/12/10 ո րոշ մամբ: Նշ ված գոր ծով 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը դա տա պարտ յալ Մ յաս նիկ 
Հա կոբ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա դա տա կան ստուգ ման 
է են թար կել նրան պատ ժի հե տա գա կրու մից ա զա տե լու վե րա բեր-
յալ ՀՀ ԱՆ « Վար դա շեն» ՔՀԿ –ի վար չա կազ մի միջ նոր դութ յու նը 
մեր ժե լու մա սին ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ ման օ րի նա կա-
նութ յունն ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
դա տա կան նիս տին որ պես կողմ մաս նակ ցել է ՀՀ գլխա վոր դա տա-
խա զութ յան պա տիժ նե րի և հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի կի րառ-
ման օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
վար չութ յան ներ կա յա ցու ցի չը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան 
նիս տին կանչ վել են դա տա խա զը և « Վար դա շեն» ՔՀԿ –ի ներ կա-
յա ցու ցի չը, սա կայն դա տա կան նիստն անց կաց վել է դա տա խա զի 
բա ցա կա յութ յամբ: Միա ժա մա նակ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յան 
պա տիժ նե րի և հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման օ րի նա-
կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող վար չութ յան 
պե տին ու ղարկ ված ծա նուց ման բո վան դա կութ յու նից պարզ վել է, 
որ այն վե րա բե րում է մեկ այլ գոր ծի:

 Հաշ վի առ նե լով այս փաս տա կան հան գա մանք նե րը և վեր-
լու ծե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 23–րդ հոդ-
վա ծի 7–րդ մա սի, 54–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի, 390–րդ հոդ վա ծի 
3–րդ մա սի և 438–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի դրույթ նե րը` ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա կան ո րո շում ներն ի կա-
տար ա ծե լու հետ կապ ված հար ցե րը քննե լիս պետք է պար տա դիր 
ա պա հով վի դա տա խա զի մաս նակ ցութ յու նը: Ուս տի նշված գոր ծով 
դա տա կան քննութ յան ժա մա նակ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա-
րա նի կող մից թույլ են տրվել մրցակ ցութ յան սկզբուն քի խախ տում-
ներ, ո րոնք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, տվյալ պա րա գա յում՝ 
դա տա խա զին, օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րից զրկե լու 
ճա նա պար հով խո չըն դո տել են գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա-
կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ մա նը: Այդ խախ տում նե րը 
օ րեն քի էա կան խախ տում ներ են, ո րոնք ազ դել են գոր ծով ճիշտ 
ո րո շում կա յաց նե լու վրա:
Մր ցակ ցութ յան սկզբուն քին առնչ վող հա ջորդ ո րո շու մը Կա րեն 
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Սա հակ յա նի գոր ծով 2011 թ. փետր վա րի 24–ին կա յաց ված թիվ 
ԱՎԴ/0002/11/10 ո րո շումն է (այ սու հետ` Կ. Սա հակ յա նի գոր ծով 
ո րո շում): Այս գոր ծի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ վճռա բեկ 
բո ղոք բե րող դա տա խա զը բո ղո քում մրցակ ցութ յա նը կամ կող-
մե րի հա վա սա րութ յա նը վե րա բե րող խնդիր ներ չէր նշել: Սա կայն 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ էր հա մա րել անդ րա դառ-
նալ պաշտ պա նի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում շա-
րադր ված այն փաս տարկ մա նը, որ դա տա խա զի վճռա բեկ բո ղո-
քը պետք է թողն վի ա ռանց քննութ յան, քա նի որ դա տա խա զը 
վճռա բեկ բո ղո քարկ ման ի րա վա սութ յուն չու նի:
Իր ո րոշ ման մեջ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 

404–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տի, 6–րդ հոդ վա ծի 22–րդ 
կե տի, ինչ պես նաև 23–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 5–րդ մա սե րի հա մե-
մա տա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
404–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տը դա տա խա զին վճռա բեկ 
բո ղո քարկ ման ի րա վունք չտրա մադ րե լու մա սով հա կա սում է նույն 
օ րենսգր քի 23–րդ հոդ վա ծին: Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը սահ մա նել է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
23–րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մից բխում է, որ կող մե րի մրցակ ցա-
յին ի րա վունք նե րի, ի րենց դիր քո րո շու մը պաշտ պա նե լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը կա րող են հիմ նա վոր վել 
բա ցա ռա պես ող ջա միտ ի րա վա կան շա հե րով: Այ նինչ մրցակ ցա յին 
դա տա վա րութ յու նում մե ղադ րան քի կող մը ներ կա յաց նող հիմ նա-
կան սուբ յեկ տին՝ դա տա խա զին, վճռա բեկ բո ղո քարկ ման ի րա-
վուն քով չօժ տե լը պաշտ պա նութ յան կող մի բո լոր սուբ յեկտ նե րին 
այդ ի րա վուն քով օժ տե լու պայ ման նե րում որ ևէ ող ջա միտ ի րա վա-
կան շա հով չի հիմ նա վոր վում:

 Հեն վե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24–րդ հոդ-
վա ծի 5–րդ մա սում առ կա ի րա վա կար գա վոր ման վրա` ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ նման ի րա վի ճա կում նա խա պատ-
վութ յու նը պետք է տրվի ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր-
քի ընդ հա նուր մա սում, այ սինքն՝ 23–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված 
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դրույ թին: Հետ ևա բար, դա տա խա զի կող մից վճռա բեկ բո ղո քար-
կումն ի րա վա չափ է, և նշ ված բո ղոքն այդ հիմ քով չի կա րող ա ռանց 
քննութ յան թողն վել:
Հայտ նի է, որ մրցակ ցութ յան հիմ նա կան հե նաս յու նե րից մեկն 

ան կախ և  ան կողմ նա կալ դա տա րա նի առ կա յութ յունն է: Տար բեր 
ի րա վա կան հա մա կար գե րում և տե սա կան տար բեր վեր լու ծութ-
յուն նե րում մրցակ ցութ յան ա պա հո վու մը կապ վում է ինչ պես ակ-
տիվ, այն պես էլ պա սիվ դա տա րա նի գո յութ յան հետ: Սա կայն, հաշ-
վի առ նե լով քրեա կան ար դա րա դա տութ յան ո լոր տում դա տա րա նի 
կար գա վի ճա կի կար ևո րութ յունն ու բա ցա ռի կութ յու նը, մրցակ-
ցութ յունն ա ռա ջին հեր թին պետք է հա մա տեղ վի ինք նու րույն, կող-
մե րի դիր քո րո շում նե րով կամ փաս տարկ նե րով չկաշ կանդ ված դա-
տա րա նի հետ, ո րը միշտ պետք է ու նե նա այս կամ այն ո րո շու մը 
կա յաց նե լու սկզբուն քա յին եր կընտ րանք՝ ան կախ կող մի վա րու թա-
յին շա հից կամ վար քագ ծից:
Հարկ է նաև նկա տի ու նե նալ, որ դա տա րա նի նման հա յե ցո-

ղութ յու նը չի կա րող լի նել բա ցար ձակ և  ա ռա ջին հեր թին բխում է 
գոր ծի ար դա րա ցի քննութ յան օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տութ յու նից: Եվ 
դա լիո վին տրա մա բա նա կան է, քա նի որ, ան կախ կող մե րին տրված 
ի րա վունք նե րի բնույ թից և ծա վա լից, դա տա րանն է այն միակ սուբ-
յեկ տը, ով բա ցար ձակ պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում կա յաց վե լիք 
դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նութ յան, հիմ նա վոր վա ծութ յան և  ար-
դա րա ցիութ յան հա մար: Ուս տի կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մրցակ-
ցա յին դա տա վա րութ յան հիմ քում դրված հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ի րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են ոչ միայն հա վա սար կող մեր (մե-
ղադ րանք և պաշտ պա նութ յուն), այլև իր բարձր կար գա վի ճա կին 
հա մա պա տաս խա նող ան կողմ նա կալ և  ինք նու րույն դա տա րան:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, կար ևո րե լով դա տա կան քննութ-

յան փու լում դա տա րա նի դե րի և կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը, իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում բա ցա հայ տել ու 
մեկ նա բա նել է դրան ցից մի քա նի սը: Այս կա պակ ցութ յամբ նախ և  
ա ռաջ ու շադ րութ յան է ար ժա նի Ա. Բա բա յա նի և Ս. Թու ման յա նի 
գոր ծով  ո րո շու մը, որ տեղ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման 
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ա ռար կա է դարձ րել հետև յալ ի րա վա կան հար ցը. գոր ծը դա տա-
կան քննութ յան նա խա պատ րաս տե լիս պար տա վո՞ր է արդ յոք դա-
տա րա նը ո րո շում կա յաց նել գոր ծը մե ղադ րո ղին վե րա դարձ նե-
լու մա սին՝ ա ռա ջար կե լով փո փո խել կամ լրաց նել ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քը, ե թե պարզ վում է, որ ա րար քի ի րա վա բա նա կան 
ո րա կու մը չի հա մա պա տաս խա նում ա րար քի նկա րագ րութ յա նը 
կամ չի բխում գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րից:
Վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 19–րդ և 21–րդ հոդ ված-

նե րի, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ-
վա ծի, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 17–րդ, 18–րդ, 
23–րդ, 25–րդ, 292–րդ և 296–րդ հոդ ված նե րի վե րա բե րե լի դրույթ-
նե րը, ինչ պես նաև հեն վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
2010 թ. ապ րի լի 2–ի ՍԴՈ–872 ո րոշ ման և Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մի շարք նա խա դե պա յին վճիռ նե րի 
վրա113` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ յան, որ գոր-
ծը դա տա կան քննութ յան նա խա պատ րաս տե լիս ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քը փո փո խե լու կամ լրաց նե լու ա ռա ջար կով գոր ծը մե-
ղադ րո ղին վե րա դարձ նե լը ոչ այլ ինչ է, քան մինչև գոր ծի ըստ էութ-
յան լու ծու մը տվյալ վա րույ թի հան գու ցա յին հար ցե րի վե րա բեր յալ 
դա տա րա նի սուբ յեկ տիվ դիր քո րոշ ման ար տա հայ տում: Ըստ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի՝ ե թե ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փոխ-
վի այս ինս տի տու տի կի րարկ մամբ, և  ա րար քին դա տա րա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ տրված նոր ո րակ մամբ մե ղադ րա կան դա տավ-
ճիռ կա յաց վի, ա պա դա տա պարտ յալն օբ յեկ տիվ հիմ քեր կու նե նա 
պնդե լու, որ գոր ծը մե ղադ րո ղին վե րա դարձ նե լու պա հից (նախ քան 
դա տավճ ռի կա յա ցու մը) դա տա րանն իր նկատ մամբ ո րո շա կի նա-
խատ րա մադր վա ծութ յուն է ու նե ցել:
Ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա րա նը չի կա-

113  Տե՛ս, օրինակ, SANDER v. THE UNITED KINGDOM, 2000 թ. մայիսի 9–ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 34129/96, կետ 22, FINFLAY v. THE UNITED KINGDOM, 
1997 թ. փետրվարի 25–ի վճիռը, գանգատ թիվ 22107/93, կետ  73, BARBERA, 
MESSEGUE AND JABARDO v. SPAIN, 1988 թ. դեկտեմբերի 6–ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 10590/83, կետ 77; 91:
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րող ա ռանց պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շրջա նակ նե րում 
ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու դրանց նա խա պես տալ հաս տատ-
ված ա պա ցույ ցի ուժ, քա նի որ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը դա տա րա նի հա մար ու նեն նախ նա-
կան և  օ ժան դակ նշա նա կութ յուն: Ուս տի մե ղադ րո ղին ա ռա ջար կե-
լով փո փո խել կամ լրաց նել ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը՝ դա տա րա-
նը դուրս է գա լիս ան կողմ նա կա լութ յան սկզբուն քի շրջա նակ նե րից և  
ուղ ղոր դում է մե ղադ րո ղին՝ ի րա կա նաց նե լով ար դա րա դա տութ յան 
գոր ծա ռույ թի հետ ան հա մա տե ղե լի գոր ծո ղութ յուն ներ: Այս կերպ 
գոր ծե լով ի շահ մե ղադ րո ղի՝ դա տա րա նը խախ տում է ոչ միայն 
մրցակ ցութ յան և կող մե րի հա վա սա րութ յան սկզբուն քը, այլև ան-
մե ղութ յան կան խա վար կա ծը, քա նի որ շրջանց վում է մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քում հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած « Կաս կա ծը մեկ-
նա բան վում է հօ գուտ մե ղադր յա լի» («in dubio pro reo») կա նո նը:
Վե րո շա րադր յա լից ել նե լով` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-

նագ րել է, որ դա տա րանն ընդ հան րա պես, այդ թվում՝ դա տա կան 
քննութ յան նա խա պատ րաս տութ յան փու լում, ի րա վա սու չէ հան-
դես գալ ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փո խե լու կամ լրաց նե լու 
նա խա ձեռ նութ յամբ, քա նի որ դա կհան գեց նի ար դար դա տա կան 
քննութ յան հիմ նա րար ար ժե քի ա ռար կա յազրկ ման: Միա ժա մա-
նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 292–րդ և 296–րդ հոդ-
ված նե րի հի ման վրա գոր ծը մե ղադ րո ղին վե րա դարձ նելն ար դա-
րաց ված կլի նի միայն այն դեպ քում, երբ մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցութ յու նը կազմ ված է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րի 
խախ տում նե րով, օ րի նակ՝ դա տա խա զը չի հաս տա տել մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցութ յու նը, այն ստո րագր ված չէ քննի չի կող մից, չու նի 
նկա րագ րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան մաս, օ րեն քով սահ ման ված 
անհ րա ժեշտ հա վել ված ներ և  այլն:
Ա. Բա բա յա նի և Ս. Թու ման յա նի գոր ծով վե րո շա րադր յալ դիր-

քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է Սի րակ Շա վար շի 
Սա քան յա նի գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԷԴ/0058/01/11 ո րոշ մամբ: Նշ ված գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ-
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կա յաց րած դա տա խա զը դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում 
է հա մա րել այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ժխտո-
ղա կան վե րա բեր մունք է դրսևո րել օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րի նկատ մամբ: 
Ըստ բո ղո քա բե րի՝ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի ներ կա յաց րած 
տվյալ նե րի տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րը հայտ նի չլի նե լու պատ ճա-
ռա բա նութ յամբ դրանք որ պես ա պա ցույց չըն դու նե լու փո խա րեն 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող էր դա տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մի ջո ցով ճշտել նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րի աղբ յուր նե րը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րոնշ յալ փաս տար կը քննութ յան առ նե լիս 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե լել է այն չա փո րո շի չից, որ դա տա կան 
քննութ յան փու լում ի րա կա նաց վող ա պա ցուց ման հիմ քում դրված 
է ոչ թե յու րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծով օբ յեկ տիվ ճշմար տութ-
յու նը բա ցա հայ տե լու պար տա դիր պայ մա նը, այլ մրցակ ցութ յան և 
կող մե րի ի րա վա հա վա սա րութ յան ա պա հով ման պա հան ջը, որն էլ 
իր հեր թին ար դա րա ցի դա տա կան ակտ կա յաց նե լու գլխա վոր պայ-
մանն է: Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ մրցակ ցութ յու նը և  ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում դա տա րա նի 
ակ տի վութ յու նը չեն հա կա սում միմ յանց, սա կայն կար ևոր է հստակ 
ո րո շել դա տա կան ակ տի վութ յան սահ ման նե րը և ն պա տա կը, որ-
պես զի թույլ չտրվի դա տա րա նին ներ քաշ վե լու մե ղադ րան քի կամ 
պաշտ պա նութ յան կող մին օգ նե լու, մե ղադր յա լի մեղ քի ա պա ցուց-
ման կամ հերք ման գոր ծին:
Հիմք ըն դու նե լով մրցակ ցութ յան սկզբուն քի պար տա դիր բա-

ղադ րիչ նե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևութ յան, 
որ դա տա րա նը չի կրում մե ղադ րան քը ա պա ցու ցե լու կամ քրեա-
կան հե տապնդ ման մարմ նի թույլ տված թե րա ցում նե րը վե րաց նե-
լու պար տա կա նութ յուն: Ա պա ցուց մա նը մաս նակ ցե լը դա տա րա նի 
ի րա վունքն է, այլ ոչ թե պար տա կա նութ յու նը, ընդ ո րում՝ դա տա-
րանն ինքն է ո րո շում նոր ա պա ցույց հա վա քե լու անհ րա ժեշ տութ-
յան հար ցը՝ նպա տակ չհե տապն դե լով ա ջակ ցել մե ղադ րան քը 
ա պա ցու ցե լուն: Այս ա ռու մով դա տա րա նը սե փա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ նոր ա պա ցույց ներ հա վա քե լու իր ի րա վուն քը կա րող է 
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ի րաց նել միայն այն ժա մա նակ, երբ դա տաքն նութ յան ըն թաց քում 
հե տա զոտ վել են բո լոր ա պա ցույց նե րը, և կող մե րը նոր ա պա ցույց-
ներ ձեռք բե րե լու միջ նոր դութ յուն ներ չեն ներ կա յաց րել, և  այն 
պայ մա նով, որ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը դա տա րա նին օբ յեկ-
տի վո րեն հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս կա յաց նել հիմ նա վոր ված, 
պատ ճա ռա բան ված և  ար դա րա ցի դա տա կան ակտ:
Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա վոր չի գտել բո ղո քա-

բե րի վե րոնշ յալ փաս տար կը, քա նի որ ո՛չ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նը, ո՛չ էլ վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր չէին տվյալ գոր-
ծով քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի 
տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րը հայտ նի չլի նե լու պատ ճա ռա բա նութ-
յամբ դրանք որ պես ա պա ցույց չհա մա րե լու փո խա րեն դա տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով ճշտել նշված փաս տա կան հան գա-
մանք նե րի աղբ յուր նե րը, հատ կա պես ե թե գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րը բա վա րար են ե ղել հիմ նա վոր ված, պատ ճա ռա բան ված 
և  օ րի նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
Շա րու նա կե լով մրցակ ցութ յան և կող մե րի հա վա սա րութ յան 

սկզբուն քի բնու թագ րա կան հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տու մը՝ Մ. 
Մար գար յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար-
դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի այս բա ղադ րա տար րը դի տար-
կել է դա տա կան քննութ յան սահ ման նե րի հետ հա մակ ցութ յան մեջ:
Նշ ված քրեա կան գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը դա-

տավճ ռում հիմ նա վոր ված է հա մա րել, որ ամ բաս տան յալ Մ. Մար-
գար յա նը, ի րեն վե րագր վող ի նը դրվագ նե րից հին գով միանձն յա, 
իսկ չորս դրվագ նե րով՝ հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յան գա լով նա-
խաքն նութ յան մարմ նի կող մից որ պես տու ժող ներ գարվ ված Ի. 
Բա բա ջան յա նի հետ, հափշ տա կել է ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի՝ 
59.050.634 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղութ յամբ ոսկ յա զար դեր 
և կան խիկ գու մար: Այ նինչ, ըստ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան, 
այդ չորս դրվագ նե րով Ի. Բա բա ջան յա նի հետ հան ցա վոր հա մա-
ձայ նութ յամբ հափշ տա կութ յուն կա տա րե լու ո րակ յալ հատ կա նի-
շը Մ. Մար գար յա նի մե ղադ րան քի ծա վա լի մեջ նե րառ ված չի ե ղել: 
Այս կա պակ ցութ յամբ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով Ա. Բա-
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բա յա նի և Ս. Թու ման յա նի, ինչ պես նաև Ա. Պապ յա նի գոր ծե րով 
կա յաց ված ո րո շում նե րում ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի դա տա-
կան քննութ յու նը սահ մա նա փակ ված է այն ան ձանց շրջա նա կով, 
ում նկատ մամբ գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յամբ ու ղարկ վել 
է դա տա րան, և կա յաց վել է դա տա կան քննութ յուն նշա նա կե լու մա-
սին ո րո շում՝ այդ ան ձանց նկատ մամբ ա ռա ջադր ված մե ղադ րան-
քի ծա վա լով: Հետ ևա բար, դա տա րանն ի րա վա սու չէ դուրս գալ դա-
տա կան քննութ յան՝ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յամբ նա խանշ ված 
սահ ման նե րից: Հա կա ռակ պա րա գա յում դա տա րա նը կի րա կա նաց-
նի քրեա կան հե տապնդ ման գոր ծա ռույթ՝ այդ պի սով խախ տե լով 
մրցակ ցութ յան, կող մե րի հա վա սա րութ յան, ան մե ղութ յան կան խա-
վար կա ծի սկզբունք նե րը, ինչ պես նաև մե ղադր յա լի (ամ բաս տան-
յա լի) պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը:
Վե րո շա րադր յա լի հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

ըն դու նել է, որ դա տավճ ռում Մ. Մար գար յա նի և Ի. Բա բա ջան յա-
նի հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յան վե րա բեր յալ ար ված միան շա նակ 
պնդմամբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը փաս տա ցի դա տա կան 
քննութ յունն ի րա կա նաց րել է ամ բաս տան յալ Մ. Մար գար յա նից 
բա ցի այլ ան ձի նկատ մամբ և  ամ բաս տան յա լին ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քի սահ ման նե րից դուրս, ին չով և խախ տել դա տա կան 
քննութ յան սահ ման նե րի քրեա դա տա վա րա կան պա հան ջը: Միա-
ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Մ. Մար-
գար յա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծութ յունն ու 
ա պա ցուց վա ծութ յու նը ստու գե լուց բա ցի, ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րանն ինք նու րույն ձևա կեր պել է նոր մե ղադ րանք, այն է՝ Մ. 
Մար գար յա նի և Ի. Բա բա ջան յա նի կող մից հան ցա վոր հա մա ձայ-
նութ յամբ հափշ տա կութ յուն կա տա րե լը, ին չով և ս տանձ նել է մե-
ղադ րո ղի գոր ծա ռույթ ներ ու խախ տել մրցակ ցութ յան սկզբուն քը: 
Ինչ պես տես նում ենք, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե-

պա յին պրակ տի կա յում ոչ միայն անդ րա դար ձել է մրցակ ցութ յան և 
կող մե րի հա վա սա րութ յան սկզբուն քի տար բեր կող մե րին ու դրսևո-
րում նե րին, այլև դրանք դի տար կել ու քննար կել է ՀՀ քրեա դա տա-
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վա րա կան օ րենսդ րութ յան այլ սկզբունք նե րի և  ինս տի տուտ նե րի 
հետ օր գա նա կան միաս նութ յան մեջ: Դա հնա րա վո րութ յուն է ըն-
ձե ռում հա մա լիր պատ կե րա ցում կազ մել ինչ պես ար դար դա տաքն-
նութ յան ի րա վուն քի էութ յան, այն պես էլ դրա գործ նա կան դրսևոր-
ման բազ մա զա նութ յան վե րա բեր յալ:

 § 7.4. Մե ղադ րան քի հաս կա ցութ յու նը

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը իր նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում 
անդ րա դար ձել և մեկ նա բա նել է քրեա դա տա վա րա կան այն պի սի 
մի կար ևոր եզ րույթ, ինչ պի սին մե ղադ րանք է: 
Մե ղադ րան քի ի րա վա կան բնույ թի և  էութ յան վե րա բեր յալ տե-

սութ յան մեջ առ կա են եր կու տար բեր մո տե ցում ներ, ո րոն ցից ա ռա-
ջի նի կողմ նա կից ներն  ըն դու նում են, որ այն սահ ման ված քրեա-
դա տա վա րա կան կար գով ա ռա ջադր ված պնդում է ան ձի կող մից 
հան ցան քի կա տար ման վե րա բեր յալ: Գիտ նա կան նե րի մյուս մա սի 
կար ծի քով՝ մե ղադ րան քը քրեա կան հայց է, ո րը ներ կա յաց վում է 
դա տա րան՝ ընդ դեմ մե ղադր յա լի114:
Հան րա հայտ է, որ գի տութ յան մեջ ընդ հա նուր հաս կա ցութ յուն-

նե րը ու նեն մեծ կար ևո րութ յուն, քա նի որ նրանք, ճիշտ ձևա կերպ-
ված լի նե լով, հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա վե լի խո րը ներ թա փան-
ցել ու սում նա սիր վող ե րույ թի մեջ՝ ըն կա լե լու հա մար դրանց ներ քին 
օբ յեկ տիվ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Այս ա ռու մով քրեա դա-
տա վա րա կան տե սութ յան և պ րակ տի կա յի հա մար «մե ղադ րանք» 
եզ րույթն ու նի հա տուկ նշա նա կութ յուն՝ հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ խոս քը դա տա վա րա կան կենտ րո նա կան և  ա ռա վել 
նշա նա կա լի կա տե գո րիա յի մա սին է, որն իր ազ դե ցութ յունն է թող-
նում մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման վրա: Դա է պատ ճա ռը, որ մե-
ղադ րան քի հաս կա ցութ յան և բո վան դա կութ յան բա ցա հայտ մանն 
են ուղղ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մի շարք ո րո շում ներ: 
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ-

114 Տե՛ս Михаилов А. А., Правовая природа и сущность обвинения в уголовном 
процессе России. Вестник ТГПУ, выпуск 11(62), Томск, 2006, сс. 89–90.
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վա ծի 20–րդ կե տի հա մա ձայն՝ մե ղադ րան քը օ րենսգր քով նա խա-
տես ված կար գով ներ կա յաց ված հիմ նա վո րում է ո րո շա կի ան ձի 
կող մից քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված կոնկ րետ ա րար քի 
կա տար ման մա սին:
Ա. Ս տե փան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
«(…) Ք րեա կան օ րեն քով նա խա տես ված՝ ան ձին մեղ սագր վող 

ա րար քը պետք է ար տա ցոլ վի ան ձին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի 
ձևա կերպ ման մեջ: Վեր ջինս պետք է նե րա ռի հան ցա կազ մի բո լոր 
պար տա դիր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող փաս տա կան տվյալ նե-
րը, ինչ պես նաև դրա նում պետք է նշվի քրեա կան այն օ րեն քը, ո րով 
նա խա տես ված են հան րութ յան հա մար վտան գա վոր, հա կաի րա-
վա կան և ք րեո րեն պատ ժե լի ա րար քի հատ կա նիշ նե րը»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յով 

ամ րապն դե լով և զար գաց նե լով այս դիր քո րո շու մը, Ա. Պապ յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա-
վո րել այն մա սին, որ՝

«(…) մե ղադ րան քի ձևա կեր պու մը պետք է ար տա ցո լի մեղ-
սագր վող գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ ան գոր ծութ յան բո վան դա կութ-
յու նը, հետ ևա բար պետք է նե րա ռի հան ցա կազ մի բո լոր պար-
տա դիր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող փաս տա կան տվյալ նե րը: 
Փաս տա կան տվյալ նե րի նե րա ռումն անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման 
է, որ պես զի մե ղադ րան քի մեջ նշվի այն քրեա կան օ րեն քը, ո րով 
նա խա տես ված են հան րութ յան հա մար վտան գա վոր, հա կաի րա-
վա կան և ք րեո րեն պատ ժե լի ա րար քի հատ կա նիշ նե րը, այ սինքն` 
հան գեց նի մե ղադ րան քում ձևա կերպ ված ա րար քին հա մա պա-
տաս խան ի րա վա բա նա կան գնա հա տա կան տա լուն»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից մե ղադ րան քի ձևա կերպ ման 

կար ևո րու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հա մա-
պա տաս խան դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում (ան ձին որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րո շում, մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցութ յուն) դրա առ կա յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս քրեա-
կան հե տապնդ ման են թարկ վող ան ձին արդ յու նա վետ կեր պով 
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ի րա կա նաց նել իր պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը: Ա վե լին՝ մե ղադ-
րա կան եզ րա կա ցութ յան մեջ շա րադր վող ա ռան ձին հար ցեր էա-
կան նշա նա կութ յուն ու նեն ան ձի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար: Այս պա հան ջը բխում է ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի բո վան դա կութ-
յու նից, հա մա ձայն ո րի՝ 

«1. Կաս կած յա լը և մե ղադր յալն ու նեն պաշտ պա նութ յան ի րա-
վունք: 

2. Ք րեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր է 
կաս կած յա լին և մե ղադր յա լին բա ցատ րել նրանց ի րա վունք նե րը և  
ա պա հո վել օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով մե ղադ րան քից 
նրանց պաշտ պան վե լու փաս տա ցի հնա րա վո րութ յու նը: (…)»: 
Պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար մե-

ղադ րան քի ձևա կերպ ման կար ևո րութ յան հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շու մը հիմն ված է 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 
ի րա վուն քի վրա: Այս պես՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 3–րդ կե տի հա մա ձայն՝ «Ք րեա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
հետև յալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.
ա) ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն 

տե ղե կաց վե լու ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի 
մա սին, (…)»:
Վե րը նշված ի րա վուն քը իր ամ րագ րումն է գտել ներ պե տա կան 

օ րենսդ րութ յան տար բեր նոր մե րում, մաս նա վո րա պես, ՀՀ Սահ մա-
նադ րութ յան 16–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն, «Ա զա տութ-
յու նից զրկված յու րա քանչ յուր անձ ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա-
պաղ տե ղե կաց վում է պատ ճառ նե րի, իսկ քրեա կան մե ղադ րանք 
ներ կա յաց վե լու դեպ քում՝ նաև մե ղադ րան քի մա սին: (...)»:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը անդ րա դար ձել է « Մար դու ի րա վունք-

նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի մեկ նա բան ման հետ 



343

կապ ված Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պա յին պրակ տի կա յին, ո րի հա մա ձայն` շա հագրգռ ված ան-
ձին «մե ղադ րան քի» մա սին տե ղե կաց նե լու հար ցում անհ րա ժեշտ 
է ցու ցա բե րել ծայ րա հեղ զգու շա վոր մո տե ցում: Մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցութ յու նը վճռո րոշ դեր է խա ղում քրեա կան հե տապնդ ման 
մեջ. դրա հանձն ման պա հից մե ղադր վող ան ձը հա մար վում է ի րեն 
ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րի 
մա սին պաշ տո նա պես և գ րա վոր ձևով տե ղե կաց ված:
Մե ղադր յա լին փո խանց ման են թա կա անհ րա ժեշտ տե ղե կատ-

վութ յու նը վե րա բե րում է հան ցան քի «բնույ թին և հիմ քին»: «Բ նույթ» 
նշա նա կում է այն հան ցան քը, ո րի հա մար նա մե ղադր վում է, իսկ 
«հիմք» բա ռը ցույց է տա լիս այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք վեր-
ջինս են թադ րա բար կա տա րել է: Հան ցա գոր ծութ յան ման րա մաս-
նե րը չա փա զանց կար ևոր են, քա նի որ դրանց մա տուց ման պա հից 
է կաս կած յա լը պաշ տո նա պես տե ղե կաց վում իր դեմ ներ կա յաց ված 
մե ղադ րանք նե րի փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին:
Բա ցի այդ, ան ձին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի մա սին ամ բող-

ջա կան, ման րա մասն տե ղե կատ վութ յան ա պա հո վու մը, ա րար քի 
ի րա վա կան բնու թա գի րը, ո րին պետք է անդ րա դառ նա նաև դա-
տա րա նը, կար ևոր նա խա պայ ման է ե րաշ խա վո րե լու վեր ջի նիս ար-
դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը:

« Մե ղադ րանք» եզ րույ թի հստակ դա տա վա րա կան մեկ նա բա-
նու մը, պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի պատ շաճ ա պա հով ման տե-
սանկ յու նից բա ցի, մեծ կար ևո րութ յուն է ներ կա յաց նում նաև ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սի 8–րդ կե տի մեկ նա բան ման տե սանկ յու նից, հա մա ձայն ո րի՝ 
«Ք րեա կան գործ չի կա րող հա րուց վել և ք րեա կան հե տապն դում չի 
կա րող ի րա կա նաց վել, իսկ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը 
են թա կա է կարճ ման, ե թե՝ (...) ան ձի նկատ մամբ կա նույն մե ղադ-
րան քով քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լու 
մա սին հե տաքն նութ յան մարմ նի, քննի չի և դա տա խա զի չվե րաց-
ված ո րո շում (…)» :
Այս նոր մի բո վան դա կութ յու նից հետ ևում է, որ ան ձի նկատ-
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մամբ ո րո շա կի մե ղադ րան քով քրեա կան հե տապն դում ի րա կա-
նաց նե լուց հրա ժար վե լու մա սին ո րոշ ման առ կա յութ յու նը բա ցա-
ռում է նույն ան ձի նկատ մամբ նույն մե ղադ րան քով քրեա կան գործ 
հա րու ցե լու կամ քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու հնա րա-
վո րութ յու նը: Այլ խոս քով՝ քա նի դեռ քրեա կան հե տապն դում ի րա-
կա նաց նե լուց հրա ժար վե լու մա սին ո րո շու մը վե րաց ված չէ, նույն 
ան ձը նույն մե ղադ րան քով քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են-
թարկ վել չի կա րող: Ք րեա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող այս հան-
գա ման քի հիմ քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է եր կու պար տա դիր 
պայ ման.
ա) Ք րեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լու 

մա սին ո րո շու մը պետք է վե րա բե րի նույն ան ձին:
բ) Այդ ո րո շու մը պետք է կա յաց ված լի նի նույն մե ղադ րան քի 

սահ ման նե րում: 
Դ. Բա բա յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ընդգ ծել է, որ մե ղադ րան քի ձևա կերպ ման մեջ պետք է ամ բող ջա-
պես ար տա ցոլ վի ան ձին մեղ սագր վող ա րար քը, ո րը պետք է նե րա-
ռի հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող փաս տա կան 
տվյալ նե րը, ինչ պես նաև քրեա կան այն օ րեն քը, ո րին հա մա պա-
տաս խա նում է նկա րագր ված՝ հան րութ յան հա մար վտան գա վոր, 
հա կաի րա վա կան և ք րեո րեն պատ ժե լի ա րար քը: Ա րար քի ճիշտ 
ո րակ ման հա մար հատ կա պես կար ևոր է հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ 
կող մը բնու թագ րող փաս տե րի հստակ և լիար ժեք շա րադ րան քը:
Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է 

նաև, որ մե ղադ րան քի՝ գոր ծով հաս տատ ված, հան րութ յան հա մար 
վտան գա վոր և հա կաի րա վա կան ա րար քի հիմ քում ըն կած փաս-
տե րի ամ բող ջա կան, հստակ և ճիշտ ձևա կեր պու մը նաև ե րաշ խիք 
է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սի 8–րդ կե տով նա խա տես ված՝ քրեա կան հե տապն դու մը բա-
ցա ռող հիմ քի առ կա յութ յու նը հաս տա տե լու կամ ժխտե լու, ինչ պես 
նաև ան ձի՝ նույն ա րար քի հա մար ան ձին քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան չեն թար կե լու հա մար այն դեպ քե րում, երբ այդ նույն 
ա րար քի հա մար նրա նկատ մամբ առ կա է քրեա կան հե տապն դում 
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ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լու մա սին չվե րաց ված ո րո շում:
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն դու նել է, որ կաս կած յա-

լի և մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի, ինչ պես նաև գոր-
ծի դա տա կան քննութ յան սահ ման նե րի ա ռու մով «մե ղադ րանք» 
հաս կա ցութ յու նը նե րա ռում է նաև ա րար քի քրեաի րա վա կան 
ո րակ ման հիմ քում ըն կած փաս տե րը:
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ԲԱԺԻՆ 8

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա զա տութ յան ի րա վուն քը ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և մի ջազ-
գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված` մար դու հիմ նա րար, 
ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րից է, ո րի պատ շաճ պաշտ պա նութ յունն 
անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ-
յու նում յու րա քանչ յուր մար դու բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ-
յան հա մար: Ա զա տութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան խնդի րը 
հատ կա պես սրվում է մինչ դա տա կան վա րույ թում կա լա նա վո րու-
մը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լիս՝ հաշ վի առ նե լով, որ այն 
կի րառ վում է քրեա կան դա տա վա րութ յան սկզբնա կան փու լե րում, 
երբ դեռևս պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի սահ ման նե րում 
հաս տատ ված չէ, որ ան ձը կա տա րել է ի րեն վե րագր վող ա րար քը, 
և  անհ րա ժեշտ են ի րա պես հիմ նա վոր պատ ճառ ներ ան մե ղութ-
յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը սահ մա նա փա կե լու հա մար: Այդ 
պատ ճա ռով էլ ան ձի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման 
մի ջոց կի րա ռե լու յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է գնա հատ վի 
ա զա տութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ա ներկ բա անհ րա-
ժեշ տութ յու նը՝ ա վե լի բարձր նշա նա կութ յան բա րի քի, քա ղա քա-
կիրթ մարդ կութ յան կող մից ա ռա վել ար ժե քա վոր վող հան րա յին 
շա հի պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից՝ ա պա հո վե լով հան րա յին 
և մաս նա վոր շա հե րի ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռութ յու նը, ա զա-
տութ յան սահ մա նա փակ ման հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, հսկո ղա կան 
և վե րահս կո ղա կան գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի առ կա յութ յու նը: Այս 
գա ղա փարն ու նի անկ յու նա քա րա յին նշա նա կութ յուն ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի՝ կա լա նա վոր ման հիմ քե րը և պայ ման նե րը սահ մա-
նող, դրա օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա կան 
ստուգ մա նը վե րա բե րող նա խա դե պա յին պրակ տի կա յի հա մար: 
Այս պես՝ դեռևս Աս լան Հով հան նե սի Ա վե տիս յա նի գոր ծով 2008 
թ. հոկ տեմ բե րի 31–ին կա յաց ված թիվ ԱՎԴ/0022/06/08 ո րոշ ման 
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18–րդ և 22–րդ կե տե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նա խագ ծել է 
ա զա տութ յան ի րա վուն քի քրեա դա տա վա րա կան պաշտ պա նութ-
յան զար գաց ման հիմ նա րար հա յե ցա կար գա յին ուղ ղութ յուն նե րը. 

«(...) ան ձի ա զա տու թյան և  անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 
ի րա վուն քը, մար դու այլ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի հետ մեկ տեղ, 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ճա նաչ վում է ա նօ տա րե լի և բարձ րա գույն 
ար ժեք (ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3–րդ հոդ ված): Ուս տի մար դու այդ 
հիմ նա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փութ յան 
ե րաշ խիք նե րը կա նո նա կար գող ի րա վադ րույթ նե րը մեկ նա բա նե-
լիս անհ րա ժեշտ է ել նել մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու, մար դու 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մի ջո ցով հիմ նա կան ի րա վուն-
քը բո վան դա կազր կե լու ան թույ լատ րե լիութ յան սկզբունք նե րից:

(...)
Ընդ ո րում՝ ան ձի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա-

փան ման մի ջոց ընտ րե լիս, ինչ պես նաև կա լան քի ժամ կե տը եր կա-
րաց նե լիս պետք է հաս տատ վի հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր շա հի 
և  ան հա տի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի միջև ար դա րա ցի հա վա սա-
րակշ ռութ յուն, և  ո րը պետք է բխի ան ձի՝ ա զա տութ յու նից զրկե լու 
հետ կապ ված կի րառ վող մի ջո ցի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի 
միջև հա մա մաս նութ յան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցութ յան անհ րա-
ժեշ տութ յու նից»:
Ա զա տութ յան ի րա վուն քի ար ժե քայ նութ յունն ընդգծ վում է ՀՀ 

Սահ մա նադ րութ յամբ, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յով և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով դրա հա-
մար սահ ման ված ե րաշ խիք նե րով: Վե րոնշ յալ ի րա վա կան ակ տե րի՝ 
մեզ հե տաքրք րող հիմ նա կան դրույթ ներն ու նեն հետև յալ տես քը.
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
« Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե լիութ-

յան ի րա վունք: Մար դուն կա րե լի է ա զա տութ յու նից զրկել կամ 
նրա ա զա տութ յու նը սահ մա նա փա կել միայն օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով: 0րեն քը կա րող է նա խա տե սել ա զա տութ յու-
նից զրկում միայն հետև յալ դեպ քե րում. (...)
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4) առ կա է հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր 
կաս կած, կամ երբ դա անհ րա ժեշտ է ան ձի կող մից հան ցա գոր-
ծութ յան կա տա րու մը կամ այն կա տա րե լուց հե տո նրա փա խուս տը 
կան խե լու նպա տա կով. (...)»:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝

«1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զա տութ յան և  անձ նա կան ան-
ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տութ յու նից 
զրկել այլ կերպ, քան հետև յալ դեպ քե րում և  օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով. (...)
գ) ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը՝ ի րա-

վա խախ տում կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան 
դեպ քում նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ նին ներ կա յաց նե լու նպա-
տա կով կամ այն դեպ քում, երբ դա հիմ նա վոր կեր պով անհ րա ժեշտ 
է հա մար վում նրա կող մից հան ցա գոր ծութ յան կա տա րու մը կամ այն 
կա տա րե լուց հե տո նրա փա խուս տը կան խե լու հա մար. (.)»:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 11–րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝
«1. Յու րա քանչ յուր անձ ու նի ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե-

լիութ յան ի րա վունք:
2. Ոչ ոք չի կա րող ար գե լան քի վերց վել և պահ վել ա նա զա-

տութ յան մեջ այլ կերպ, քան սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ-
քե րով և կար գով: (...)»:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա-

ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ խա փան ման մի ջոց կա րող է կի րառ վել 
«միայն այն դեպ քում, երբ քրեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված նյու թե-
րը բա վա րար հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ կաս կած յա լը կամ 
մե ղադր յա լը կա րող է՝

1. թաքն վել քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նից.
2. խո չըն դո տել մինչ դա տա կան վա րույ թում կամ դա տա րա նում 

գոր ծի քննու թյա նը՝ քրեա կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան-
ձանց վրա ա նօ րի նա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծադ րե լու, գոր ծի հա-
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մար նշա նա կութ յուն ու նե ցող նյու թե րը թաքց նե լու կամ կեղ ծե լու, 
քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կան չով ա ռանց հար-
գե լի պատ ճառ նե րի չներ կա յա նա լու կամ այլ ճա նա պար հով.

3. կա տա րել քրեա կան օ րեն քով չթույ լատր ված ա րարք.
4. խու սա փել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից և ն շա-

նակ ված պա տի ժը
կրե լուց.
5. խո չըն դո տել դա տա րա նի դա տավճ ռի կա տար մա նը»:
Որ պես ու ղե նիշ ու նե նա լով վե րո շա րադր յալ հիմ նադ րույթ նե րը՝ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ի րա կա նաց նե լով ար դա րա դա տութ յան 
բարձ րա գույն ատ յա նի և  օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յունն ա պա-
հո վող մարմ նի իր կո չու մը, վեր ջին տա րի նե րին հետ ևո ղա կա նո րեն 
ամ րապն դել և զար գաց րել է քրեա կան դա տա վա րութ յան ըն թաց-
քում կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լիս ան ձի ա զա-
տութ յան ի րա վուն քի կա մա յա կան կամ ան հիմն սահ մա նա փա կու մը 
բա ցա ռե լուն ուղղ ված ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք բխում են նաև Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա-
վուն քում ար տա հայտ ված հստակ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րից: 

 § 8.1. Հիմ նա վոր կաս կա ծը որ պես կա լա նա վոր ման    

պայ ման 

Կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան 
ա պա հով ման տե սանկ յու նից ա ռաջ նա յին է դրա հիմ քե րի և պայ ման-
նե րի հստակ կա նո նա կար գու մը: Կա լա նա վոր ման պայ ման նե րի մեջ 
իր նշա նա կութ յամբ ա ռանձ նա նում է հան ցան քը կա տա րած լի նե լու 
հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան պա հան ջը: Հիմ նա վոր կաս կա ծին 
և դ րա հիմ նա վոր ման չա փա նիշ նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ-
րա դար ձել է Վահ րամ Ռու դի կի Գ ևորգ յա նի գոր ծով 2011 թ. փետր վա-
րի 24–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0678/06/10  ո րոշ մամբ (այ սու հետ` Վ. 
Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րո շում): Նշ ված ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը քննար կել է այն հար ցը, թե արդ յոք հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա-
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բան ված է ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ 
Վ. Գ ևորգ յանն առն չութ յուն ու նի ի րեն մեղ սագր ված ա րար քին:
Մինչ դա տա կան վա րույ թում կա լան քը որ պես խա փան ման մի-

ջոց կի րա ռե լու հա մար հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յունն ու նի 
հիմ նա րար նշա նա կութ յուն, քան զի դրա բա ցա կա յութ յան պայ ման-
նե րում ան ձի ա զա տութ յան ցան կա ցած սահ մա նա փա կում կհա մար-
վի ի սկզբա նե ա պօ րի նի՝ ան կախ այլ պայ ման նե րի առ կա յութ յու նից: 
Այլ կերպ՝ հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յու նը և հաս տատ վա ծութ-
յու նը sine qua non պայ ման է կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց 
կի րա ռե լու հա մար, ինչն ամ րագր ված է նաև Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մի շարք վճիռ նե րում (տե՛ս LABITA v. 
ITALY, RUDNICHENKO v. UKRAINE, MAMEDOVA v. RUSSIA և  այլն): 
Ի սկզբա նե հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան պա հան ջը կոչ ված է 
ե րաշ խիք ծա ռա յել կա մա յա կան ձեր բա կալ ման և կա լա նա վոր ման 
դեմ, այն յու րօ րի նակ ե րաշ խիք է նաև ար դար դա տաքն նութ յան 
ա պա հով ման հա մար, քան զի թույլ է տա լիս ա պա հո վագ րել ան ձին՝ 
ան հիմն կա լա նա վոր վե լուց հե տո նրա նկատ մամբ ճնշում գոր-
ծադ րե լով խոս տո վա նա կան ցուց մունք կոր զե լու, այլ ան ձանց դեմ 
ցուց մունք տա լուն հար կադր վե լու վտան գից, ինչ պես նաև քրեա-
կան հե տապնդ ման մար մին նե րին այն պի սի տե ղե կութ յուն ներ կամ 
տվյալ ներ հա ղոր դե լուն հար կադր վե լուց, ո րոնք կա րող են հե տա գա-
յում նրա կա լա նա վոր ման կամ դա տա պարտ ման հա մար ար դա րա-
ցում ծա ռա յել: Միև նույն ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ հիմ-
նա վոր կաս կա ծը չի կա րող հաս կաց վել վե րա ցա կա նո րեն, այ լա պես 
այն կի մաս տազրկ վի՝ չծա ռա յե լով իր նպա տա կին: Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը մշա կել է հիմ նա վոր կաս կա ծի 
հիմ նա վոր ման ո րո շա կի չա փա նիշ, ո րի հա մա ձայն՝

«(…) « Հիմ նա վոր կաս կած» հաս կա ցութ յու նից բխում է այն պի-
սի փաս տե րի կամ տե ղե կութ յուն նե րի գո յութ յուն, ո րոնք ան կողմ-
նա կալ դի տոր դին կհա մո զեն, որ տվյալ ան ձը, հնա րա վոր է, հան-
ցանք գոր ծած լի նի (…)» (տե՛ս FOX, CAMPBELL AND HARTLEY v. 
THE UNITED KINGDOM գոր ծով 1991 թ. մար տի 27–ի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 12244/86, կետ 32):
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Զար գաց նե լով այս դիր քո րո շու մը՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րանն ընդգ ծել է, որ պե տութ յու նը պետք է ներ կա յաց-
նի առն վազն ինչ –որ փաս տեր կամ տե ղե կատ վութ յուն, ո րոնք կհա-
մո զեն դա տա րա նին, որ ձեր բա կալ ված ան ձը հիմ նա վոր կեր պով է 
կաս կած վում են թադր յալ հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ115: Այ-
սինքն՝ քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը պետք է ներ կա յաց նեն 
կաս կա ծը հիմ նա վո րող ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ, իսկ 
դա տա րա նի ետ ևութ յուն նե րը կաս կա ծի հիմ նա վոր վա ծութ յան վե-
րա բեր յալ պետք է լի նեն պատ ճա ռա բան ված: Մ յուս կող մից` կաս կա-
ծի հիմ նա վոր վա ծութ յան պա հանջ վող մա կար դա կը չի են թադ րում 
կա տար ված ա րար քի մեջ մե ղադր յա լի մե ղա վո րութ յունն ա պա ցու-
ցող բա վա րար փաս տե րի առ կա յութ յուն, ին չը հիմ նա վոր կաս կա ծից 
վեր ա պա ցուց ման չա փա նիշ է: Վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նից 
պա հանջ վում է ներ կա յաց նել կա տար ված ա րար քին ան ձի առն չութ-
յունն ա պա ցու ցող տվյալ ներ և փաս տեր: Ընդ ո րում՝ անհ րա ժեշտ է 
ու նե նալ նաև բա վա րար հիմ քեր՝ եզ րա կաց նե լու, որ դեպ քը, ի րա-
դար ձութ յու նը հա մընկ նում է այն են թադր յալ հան ցան քին, ո րի կա-
տար ման մեջ ան ձը կաս կած վում է: 
Ինչ վե րա բե րում է Վ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ մա նը, ա պա 

դրա նում ար ձա նագր ված է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն իր 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում հիմ նա վոր կաս կա ծի հիմ-
նա վոր վա ծութ յան հար ցին որ ևէ անդ րա դարձ չի կա տա րել: Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը Վ. Գ ևորգ յա նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես 
խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման մեջ նշել է, որ 
ըստ ներ կա յաց ված նյու թե րի՝ առ կա է հիմ նա վոր կաս կած, որ Վ. 
Գ ևորգ յա նը կա տա րել է ի րեն մեղ սագր ված ա րար քը: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը, սա կայն, բա վա րար վե լով հան ցան քի կա տար ման մեջ 
հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան 
պայ մա նի պարզ շա րադ րան քով, իր ո րոշ ման մեջ չի նշել գոր ծով 
ձեռք բեր ված որ ևէ փաս տա կան տվ յալ, որն ուղ ղա կիո րեն կմատ-

115 Տե՛ս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական 
դիրքորոշումները: Աջակցություն Հայաստանում արդարադատության 
մատչելիությանը», Ե., 2012, էջ 100:
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նան շեր Վ. Գ ևորգ յա նի առն չութ յու նը կա տար ված ի րա վա խախտ-
մա նը, ինչ պես նաև չի պատ ճա ռա բա նել հիմ նա վոր կաս կա ծի առ-
կա յու թյան վե րա բեր յալ իր հետ ևութ յու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
չի մատ նան շել նաև բա վա րար հիմ քեր (փաս տեր)՝ եզ րա կաց նե-
լու, որ դեպ քը, ի րա դար ձութ յու նը հա մընկ նում է այն հան ցան քին, 
ո րի կա տար ման մեջ Վ. Գ ևորգ յա նը կաս կած վում է: Այս պի սով՝ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16–րդ 
հոդ վա ծի 4–րդ կե տը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի «գ» են թա կե տը և ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 107–րդ հոդ վա ծը, հան գել է հետ-
ևութ յան, որ ան ձի կա լա նա վո րու մը կհա մար վի օ րի նա կան և հիմ-
նա վոր ված միայն այն դեպ քում, երբ հաս տատ վի՝
ա) ան ձի առն չութ յունն ի րեն մեղ սագր վող հան ցա գոր ծութ յա նը 

(հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կա ծը) և
բ) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա-

ծի 1–ին մա սում սահ ման ված հիմ քե րից որ ևէ մե կի կամ մի քա նի սի 
առ կա յութ յու նը:
Զար գաց նե լով այս ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վ. Գ ևորգ յա նի 

գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է. 
«(…) Կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լիս դա տա րա-

նը պար տա վոր է անդ րա դառ նալ կա լա նա վոր ման պայ ման նե րի և 
հիմ քե րի առ կա յութ յա նը: Կա լա նա վոր ման պայ մա նը փաս տա կան 
տվյալ նե րով հաս տատ ված հան գա մանք ներ են, ո րոնց բա ցա կա-
յութ յու նը բա ցա ռում է խա փան ման մի ջո ցի կի րա ռու մը: Կա լա նա-
վոր ման պայ ման նե րի թվում հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նի ան ձի 
կող մից ի րեն վե րագր վող հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րած լի նե լու 
հիմ նա վոր կաս կա ծը, ո րի առ կա յութ յու նը հա վաս տե լուց հե տո միայն 
հնա րա վոր է անդ րա դառ նալ կա լա նա վոր ման հիմ քե րին: Ա վե լին, 
ե թե առ կա չէ ան ձի կող մից հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու 
հիմ նա վոր կաս կած, ա պա ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր-
քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում թվարկ ված՝ կա լա նա վոր ման 
հիմ քե րի առ կա յութ յան հար ցի քննար կումն այլևս ա նի մաստ է»:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն այ նու հետև ամ րագ րել է, որ քրեա-
կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի՝ կա լա նա վո րու մը որ պես 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դութ յան քն նարկ ման արդ-
յունք նե րով դա տա րա նը՝
ա) պետք է ար ձա նագ րի հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յու նը 

կամ բա ցա կա յութ յու նը,
բ) պետք է պար զի կա լա նա վոր ման մյուս պայ ման նե րի առ կա-

յութ յու նը,
գ) այն դեպ քում, երբ դա տա րա նը կհան գի այն հետ ևութ յան, 

որ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի ներ կա յաց րած նյու թե րը բա-
վա րար են ար ձա նագ րե լու, որ առ կա է ան ձի կող մից հան ցա գոր-
ծութ յուն կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կած, և միա ժա մա նակ 
կա լա նա վոր ման մյուս պայ ման նե րը նույն պես առ կա են, ա պա 
պետք է կա յաց նի հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված ո րո շում 
այն մա սին, թե արդ յոք առ կա են ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում սահ ման ված հիմ քե-
րից որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում սահ ման ված հիմ քե րի 
առ կա յութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի հետ ևութ յու նը ևս պետք է 
հիմ նա վոր ված լի նի վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից ներ-
կա յաց ված հա մա պա տաս խան տե ղե կութ յուն նե րով, փաս տե րով 
կամ ա պա ցույց նե րով:
Գ նա հա տե լով քննարկ վող գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա-
բան ված չէ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի այն հետ ևութ յու նը, 
որ Վ. Գ ևորգ յանն առն չութ յուն ու նի ի րեն մեղ սագր ված ա րար քին:
Վե րո շա րադր յալ վեր լու ծութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ընդգ ծել է հիմ նա վոր կաս կա ծի՝ որ պես կա լա նա վոր ման անհ րա-
ժեշտ և պար տա դիր պայ մա նի առ կա յութ յան և պատ շաճ պատ ճա-
ռա բան վա ծութ յան կար ևո րութ յունն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը:
Հիմ նա վոր կաս կա ծի ա պա ցուց ման չա փա նիշ նե րին ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև Հա րութ յուն Լար վեն տի 
Խա չատր յա նի գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ին կա յաց ված թիվ 
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ՏԴ2/0009/06/11 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Հ. Խա չատր յա նի գոր ծով 
ո րո շում): Նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան 
է ա ռել այն հար ցը, թե Հա րութ յուն Խա չատր յա նի նկատ մամբ կա-
լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու հար ցը քննար-
կե լիս դա տա րանն ի րա վա սու է արդ յոք անդ րա դառ նալ ան ձին 
ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի էութ յա նը և հիմ նա վոր վա ծութ յա նը: 
Այլ խոս քե րով` հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յու նը ստու գե լիս դա-
տա րանն ի րա վա սու է արդ յոք դա տո ղութ յուն ներ կա տա րել ան ձի 
մե ղա վո րութ յան վե րա բեր յալ:
Բարձ րաց ված հարցն ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է մինչ դա տա կան 

վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տակ-
նե րին: Այս պես՝ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տակ ներն են` 
պաշտ պա նել քրեա կան դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի ի րա-
վունք նե րը, բա ցա ռել նրանց ի րա վունք նե րի ա պօ րի նի կամ ան հիմն 
սահ մա նա փա կու մը քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի կող մից 
և վե րա կանգ նել խախտ ված ի րա վունք նե րը: Ինչ վե րա բե րում է 
կա լա նա վոր ման թույլտ վութ յու նը միայն հիմ նա վոր կաս կա ծի առ-
կա յութ յան պա րա գա յում տա լու օ րենսդ րա կան պա հան ջին, ա պա 
այդ նոր մի նպա տակն է նվա զա գույ նի հասց նել մինչ դա տա կան վա-
րույ թում ան ձի ա զա տութ յան ի րա վուն քի կա մա յա կան և  ան հիմն 
սահ մա նա փակ ման հա վա նա կա նութ յու նը: Չ պետք է մո ռա նալ, որ 
հիմ նա վոր կաս կա ծի ա պա ցուց ման հա մար բա վա կան է կա տար-
ված ա րար քի հետ ան ձի օբ յեկ տիվ կա պը հաս տա տող փաս տեր 
կամ տե ղե կութ յուն ներ ու նե նա լը և հաս տա տել քննարկ վող դեպ քի 
և  այն հան ցա գոր ծութ յուն ի դեն տի կութ յու նը, ո րի կա տար ման մեջ 
ան ձը մե ղադր վում է: Միա ժա մա նակ այդ փու լում ան ձի մե ղա վո-
րութ յու նը և մե ղադ րան քի էութ յու նը քննար կե լը չի բխում դա տա-
կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կա յին նշա նա կութ յու նից: Այդ հար-
ցե րը են թա կա են քննարկ ման և լուծ ման դա տա կան քննութ յան 
փու լում, քա նի որ ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ար դա րա դա տութ յան 
ի րա կա նա ցում: Ուս տի դա տա րա նի կող մից մե ղադր յա լին կա լա նա-
վո րե լու միջ նոր դութ յու նը քննար կե լիս վե րոնշ յալ հար ցե րին անդ-
րա դառ նա լը կխախ տի քրեա կան դա տա վա րութ յան հիմ քում ըն-
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կած այն պի սի հիմ նա րար սկզբունք, ինչ պի սին է գոր ծա ռու թա յին 
տա րան ջատ ման սկզբուն քը, այ սինքն՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի 
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա-
րա նը դուրս կգա իր ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նա կից և, ըստ էութ-
յան, ար դա րա դա տութ յուն կի րա կա նաց նի: Դա տա րա նի կող մից 
մե ղադ րան քի էութ յանն ու հիմ նա վոր վա ծութ յանն անդ րա դառ նա լը 
նաև կաս կա ծի տակ կդնի հե տա գա յում գործն ըստ էութ յան քննող 
դա տա րա նի ա նա չա ռութ յու նը և նա խատ րա մադր վա ծութ յան բա-
ցա կա յութ յու նը, ինչն էլ իր հեր թին կա րող է ան մե ղութ յան կան խա-
վար կա ծի սկզբուն քի խախտ ման հարց բարձ րաց նել, բա ցի այդ, 
կա րող է ա ռա ջա նալ նաև մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն-
քի խախտ ման հարց, քա նի որ նա չի կա րող կան խա տե սել, որ կա-
լան քի միջ նոր դութ յան քննարկ ման դա տա կան նիս տում կա րող է 
քննարկ վել իր մե ղա վո րութ յան հար ցը, ուս տիև հնա րա վո րութ յուն 
չի ու նե նա ինչ պես հարկն է պատ րաս տել իր պաշտ պա նութ յու նը:
Ուս տի Հ. Խա չատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 13–րդ կե տում ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է. 
«(…) մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե-

րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա րանն ի րա վունք չու նի 
անդ րա դառ նա լու մե ղադ րան քի էութ յա նը, հիմ նա վոր վա ծութ յա-
նը, քա նի որ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե-
րահս կո ղութ յու նը չի հե տապն դում կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան 
բո լոր հան գա մանք նե րը հե տա զո տե լու և դ րանց քրեաի րա վա կան 
գնա հա տա կան տա լու կամ տրված գնա հա տա կա նը ստու գե լու ու 
հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նե լու նպա տակ (…)»:
Քն նարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-

պա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ դա տա րանն ի րա-
վունք չու նի մինչև դա տա կան քննութ յան ա վարտն իր ո րոշ մամբ 
կամ որ ևէ այլ ձևով կար ծիք ար տա հայ տել մե ղադր յա լի մե ղա վո-
րութ յան վե րա բեր յալ116:

116 Տե՛ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտ-
պանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական 
դատավարությունում», Ե., 2010, էջ 208:
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Խնդ րո ա ռար կա գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` ա ռա ջին ատ յա նի 
և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը Հա րութ յուն Խա չատր յա նի նկատ մամբ 
կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու և  ան փո փոխ թող նե լու 
վե րա բեր յալ ո րո շում նե րում փաս տար կել են, որ առ կա են ա պա ցույց-
ներ, ո րոն ցով հիմ նա վոր վում է մե ղադր յա լի առն չութ յու նը կա տար-
ված ա րար քին, մաս նա վո րա պես` մե ղադր յա լը հետ ևո ղա կա նո րեն 
պնդել է, որ չի պատ րաստ վում կա տա րել իր քա ղա քա ցիա կան պար-
տա կա նութ յու նը՝ կապ ված զին վո րա կան կամ այ լընտ րան քա յին ծա-
ռա յութ յան հետ: Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի ո րո շում նե րում մե ղադ րան քի էութ յու նը կամ հիմ նա-
վոր վա ծութ յու նը գնա հա տե լու հատ կա նիշ ներ չի ար ձա նագ րել:

 § 8.2. Կա լա նա վոր ման հիմ քե րը և                              

հիմ նա վոր վա ծութ յու նը

Խո սե լով ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման օ րի նա կան դեպ քե-
րի մա սին՝ պետք է փաս տել, որ դրանք խիստ սահ մա նա փակ են 
և  ընդգր կում են միայն ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16–րդ և « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ ված նե րում թվարկ ված 
հիմ քե րը: Այս կա պակ ցութ յամբ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծում նա խա տես-
ված՝ ա զա տութ յան ի րա վուն քից բա ցա ռութ յուն նե րի ցան կը սպա-
ռիչ բնույթ ու նի, և  այդ բա ցա ռութ յուն նե րի միայն նեղ մեկ նա բա-
նութ յունն է հա մա պա տաս խա նում այդ դրույ թի նպա տա կին, այն է՝ 
ա պա հո վել, որ ոչ ոք կա մա յա կա նո րեն չզրկվի իր ա զա տութ յու նիցե 
(տե՛ս VASILEVA v. DENMARK գոր ծով 2003 թ. սեպ տեմ բե րի 25–ին 
կա յաց ված վճի ռը, գան գատ թիվ 52792/99, կետ 33):
Ա վե լին՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ 

հոդ վա ծը սահ մա նում է խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման, այդ թվում՝ 
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կա լա նա վոր ման օ րի նա կան հիմ քե րի սպա ռիչ ցան կը: Ի րա վուն քի 
գե րա կա յութ յան և  ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան սկզբունք նե րից 
բխում է, որ կա լա նա վոր ման՝ որ պես ա մե նա խիստ խա փան ման 
մի ջո ցի կի րառ ման հիմ քերն օ րեն քում սպա ռիչ թվարկ ված լի նեն, 
որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա պատ շաճ ո րո շա կիութ յամբ կան խա տե-
սել իր ա զա տութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման դեպ քե րը և 
կար գը: Աս վա ծը նշա նա կում է, որ օ րեն քում չնա խա տես ված հիմ-
քով ան ձին կա լա նա վո րե լը prima facie՝ ա նօ րի նա կան է: 
Կա լա նա վոր ման պատ շաճ հիմ նա վոր վա ծութ յան հար ցին ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Վ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով 
ո րոշ ման մեջ՝ քննար կե լով այն հար ցը, թե ի րա վա չափ է արդ յոք ՀՀ 
վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մից մե ղադր յալ Վ. Գ ևորգ յա-
նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու հիմ-
քում վեր ջի նիս կող մից մե ղադ րան քը չըն դու նե լու և  ի րեն մե ղա վոր 
չճա նա չե լու, ինչ պես նաև գոր ծով այլ մե ղադր յալ նե րի նկատ մամբ 
հե տա խու զում հայ տա րար ված լի նե լու հան գա մանք նե րը դնե լը:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա-

րա նը Վ. Գ ևորգ յա նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման 
մի ջոց ընտ րե լու մա սին ո րոշ ման հիմ քում դրել է նաև այն հան-
գա ման քը, որ ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը չըն դու նե լու և  ի րեն 
մե ղա վոր չճա նա չե լու պայ ման նե րում ա վե լա նում է Վ. Գ ևորգ յա նի 
կող մից գոր ծով մյուս մե ղադր յալ ներ Մա մի կոն և Յու րի Մար տի-
րոս յան նե րի վրա ա նօ րի նա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծադ րե լու մի ջո-
ցով քննութ յա նը խո չըն դո տե լու հա վա նա կա նութ յու նը: Այլ կերպ 
ա սած՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րանն ի վնաս մե ղադր յա լի 
է մեկ նա բա նել այն, որ վեր ջինս օգտ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ 
ի րեն վե րա պահ ված՝ իր դեմ ցուց մունք չտա լու, իր ի րա վունք ներն 
օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա-
վունք նե րից, ինչ պես նաև քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր-
քով ե րաշ խա վոր ված՝ իր ան մե ղութ յան մա սին հայ տա րա րե լու 
ի րա վուն քից: Մինչ դեռ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
65–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Մե ղադր յա լի կող մից իր 
ի րա վունք նե րից օգտ վե լը կամ դրան ցից օգտ վե լուց հրա ժար վե լը 
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չպետք է մեկ նա բան վի ի վնաս նրա և ն րա հա մար ա ռա ջաց նի որ ևէ 
ան բա րեն պաստ հետ ևանք»: Քն նարկ վող պատ ճա ռա բա նութ յունն 
ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի հա մա տեքս տում դի տար կե լիս կա-
լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ յան պա հան ջի հետ դրա ան հա մա տե-
ղե լիութ յունն ա ռա վել ակն հայտ է դառ նում: Ս տաց վում է, որ չնա-
յած սահ մա նադ րա կան այն դրույ թին, որ մինչև դա տա րա նի կող մից 
հան ցանք կա տա րե լու հա մար դա տա պարտ վելն ան ձը հա մար վում 
է ան մեղ, սե փա կան ան մե ղութ յան մա սին հայ տա րա րե լը կա րող է 
դիտ վել որ պես ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տե-
լու վտանգ և  ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման պատ ճառ հան դի-
սա նալ: Ա վե լին՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը մե ղադր յա լի 
կա լա նա վո րու մը պայ մա նա վո րել է գոր ծով մյուս մե ղադր յալ նե րի 
վար քագ ծով՝ ան տե սե լով կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի-
րա ռե լիս մե ղադր յա լի ան ձը, անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը հաշ վի 
առ նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը: Աս վա ծը հիմք է տա լիս փաս տե-
լու, որ Վ. Գ ևորգ յա նի նկատ մամբ կա լա նա վո րում կի րա ռե լիս նշվել 
են այն պի սի հիմ նա վո րում ներ, ո րոնք ոչ միայն նա խա տես ված չեն 
կա լա նա վոր ման թույ լատ րե լի հիմ քե րը սահ մա նող ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով, այլև 
հա կա սում են օ րեն քին՝ խախ տե լով մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան 
ի րա վուն քը և  ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը: 
Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ փաս տարկ նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նը Վ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 34–րդ կե տում ար ձա նագ րել է. 
«(…) մե ղադր յա լի կող մից իր ան մե ղութ յան մա սին հայ տա րա-

րե լը, ին չը տվյալ դեպ քում դրսևոր վել է մե ղադ րան քը չըն դու նե-
լով և  ի րեն մե ղա վոր չճա նա չե լով, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված՝ կա լա նա-
վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու հիմք դի տար կե լու և 
մե ղադր յա լի կող մից մե ղադ րան քը չըն դու նե լով պայ մա նա վոր ված 
վեր ջի նին ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ե րաշ խա վոր ված հիմ նա րար 
ի րա վուն քից զրկելն ի րա վա չափ չէ: Նշ ված փաս տար կու մը սկզբուն-
քո րեն չի կա րող դրվել ան ձի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յան հիմ քում: (…)»:
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Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րե լի է հան գել հետ ևութ յան, 
որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի քննարկ վող ո րոշ ման մեջ 
որ պես կա լա նա վոր ման հիմ նա վո րում օ րեն քին հա կա սող փաս-
տարկ ներ նշե լը հա կա սում է նաև մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ-
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տակ նե րին: Վեր ջի նիս 
նպա տակն է հենց նվա զա գույ նի հասց նել մար դու ի րա վունք նե րի 
ան հիմն սահ մա նա փա կում նե րը, ե րաշ խա վո րել քրեա կան վա րույ-
թի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը, ին չը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է Ներ սես Մի սակ յա նի գոր ծով 2009 
թ. ապ րի լի 10–ին կա յաց ված թիվ ԱՐԴ1/0003/11/08 ո րոշ ման (այ-
սու հետ՝ Ն. Մի սակ յա նի գոր ծով ո րո շում) 12–րդ կե տում.

«(…) Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված մար դու ի րա վունք-
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի-
ջոց նե րի շար քում ա ռաջ նա յին տեղ է գրա վում դա տա կան պաշտ-
պա նութ յան ի րա վուն քը, իսկ քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րից է դա տա կան վե-
րահս կո ղութ յու նը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ: (…)»:
Ն մա նա տիպ հարց ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննար կել է նաև 

Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ, որ տեղ քննութ յան ա ռար կա 
է դար ձել այն հար ցը, թե ի րա վա չափ է արդ յոք դա տա րա նի կող մից 
կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րոշ ման 
հիմ քում մե ղադր յա լի՝ ցուց մունք ներ տա լուց հրա ժար վե լը (լռութ-
յուն պահ պա նե լը) դնե լը: 
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մե-

ղադր յա լին կա լա նա վո րե լու միջ նոր դութ յու նը բա վա րա րե լիս ո րո-
շել է, որ քննի չի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դութ յու նը են թա կա է 
բա վա րար ման, քա նի որ Ա. Ա ռա քել յա նը հրա ժար վում է ցուց մունք-
ներ տա լուց, կա տա րել է ծանր հան ցա գոր ծութ յուն, ո րի հա մար նա-
խա տես վում է 5–10 տա րի ա զա տազր կում, և ն րան մեղ սագր վող 
հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յու նը կա րող է բա վա րար լի նել նրան 
ա զա տութ յու նից զրկե լու հա մար:
Ինչ պես և նա խորդ գոր ծում, կա լա նա վոր ման միջ նոր դութ յու-
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նը բա վա րար վել է այն պի սի հիմ նա վոր մամբ, ո րը ոչ միայն նա խա-
տես ված չէ օ րեն քով, այլև խախ տում է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ, 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով և մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված` ան ձի լռութ յուն պահ պա նե լու և 
պաշտ պա նութ յան ի րա վունք նե րը: 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 22–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք 

պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու կամ մեր ձա վոր ազ գա-
կան նե րի վե րա բեր յալ»: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 20–րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ «Ոչ ոք պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու 
կամ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի վե րա բեր յալ: Ան ձը, ո րին քրեա կան 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ա ռա ջար կում է հայտ նել կամ 
տրա մադ րել հան ցանք գոր ծե լու մեջ իր, ա մուս նու կամ մեր ձա վոր 
ազ գա կան նե րի մե ղա վո րութ յու նը հիմ նա վո րող տե ղե կութ յուն ներ 
կամ նյու թեր, ի րա վունք ու նի հրա ժար վել նման տե ղե կութ յուն ներ 
հայտ նե լուց կամ նյու թեր տրա մադ րե լուց»: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 65–րդ հոդ վա ծի 2–

րդ մա սի 6–րդ կե տը սահ մա նում է, որ մե ղադր յալն ի րա վունք ու նի 
տալ ցուց մունք ներ կամ հրա ժար վել ցուց մունք ներ տա լուց:
Տե ղին է ընդգ ծել, որ իր վե րա բեր յալ ցուց մունք տա լու պար տա-

կա նութ յու նից ա զատ լի նե լու ի րա վուն քը քրեա կան դա տա վա րութ-
յու նում ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծուն ե րաշ խիք-
նե րից է: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ միցս 
նշել է, որ թեև լռութ յան և  իր դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վունք նե րը 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծում 
ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չեն, այ նո ւա մե նայ նիվ, դիտ վում են որ-
պես նշված հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նութ յան 
հաս կա ցութ յան հիմ քում ըն կած հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող 
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ ներ: Դ րանց նշա նա կութ յու նը, inter alia, մե-
ղադր յա լի պաշտ պա նութ յունն է պե տա կան իշ խա նութ յան ան հիմն 
հար կադ րան քից, ին չը կօգ նի խու սա փել դա տա կան սխալ նե րից և 
կն պաս տի « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե-
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րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ-
վա ծով նա խանշ ված նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը117:
Այս պի սով՝ մե ղադր յա լի կող մից լռութ յուն պահ պա նե լու ի րա-

վուն քը մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից ըն դուն ված՝ ի րա վուն քի 
հան րա ճա նաչ սկզբունք նե րից է և հիմ նա րար նշա նա կութ յուն ու-
նի ար դար դա տաքն նութ յան սկզբուն քի կեն սա գործ ման հա մար: 
Անհ նար է պատ կե րաց նել, թե ինչ պես պետք է ա պա հով վեն մրցակ-
ցութ յու նը, զեն քե րի հա վա սա րութ յու նը, դա տա րա նի ա նա չա ռութ-
յու նը, թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րի պատ շաճ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ար դա րա ցի պատ ժի նշա նա կու մը և, ի վեր ջո, ար դա րա-
դա տութ յան ի րա կա նա ցումն այն պայ ման նե րում, երբ մե ղադր յա-
լը պար տադր ված է ցուց մունք տալ: Ինչ պե՞ս պետք է ա պա հով վեն 
ար դար դա տաքն նութ յան ան քակ տե լի մաս կազ մող՝ մե ղադր յա լի 
մյուս ի րա վունք նե րը և  ա պա ցույց նե րի հա վաս տիութ յու նը: 
Քն նարկ վող դեպ քում դա տա րա նը, փաս տո րեն, ի վնաս մե ղադր-

յա լի է մեկ նա բա նել այն, որ վեր ջինս օգտ վել է ցուց մունք չտա լու՝ իր 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից: Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. 
Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) Մե ղադր յա լի կող մից իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը ոչ մի դեպ քում չի կա րող մեկ նա բան վել ի վնաս 
մե ղադր յա լի և հիմք հան դի սա նալ ինչ պես կա լան քը որ պես խա-
փան ման մի ջոց ընտ րե լու, այն պես էլ կա լա նա վոր ման ժամ կե տը 
եր կա րաց նե լու հա մար»:
Ինչ պես Վ. Գ ևորգ յա նի, այն պես էլ Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ-

ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, փաս տո րեն, ամ րագ րել է, որ 
կա լա նա վոր ման նպա տակ նե րը չեն կա րող հաս կաց վել այն պես, որ 
մե ղադր յա լի կող մից իր ի րա վունք նե րից օգտ վե լը հա վա սա րեց վի 
ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լու կամ նոր հան-
ցանք գոր ծե լու վտան գին, և հան գեց նեն ա զա տութ յան սահ մա նա-
փակ ման, ին չը հա մա տե ղե լի չէ ա զա տութ յան ի րա վուն քի ամ րագր-

117 Տե՛ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական 
դատավարությունում», Գ. Ղազինյան, Ս. Դիլբանդյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. 
Հարությունյան, Դ. Մելքոնյան, Ա. Թաթոյան, Ե., 2010, էջ 151:
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ման սահ մա նադ րա կան նպա տակ նե րի և  ար ժե քա վոր ման հետ:
Ան թույ լատ րե լի հիմ քով կա լա նա վոր ման ևս մեկ դեպ քի ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Հ. Խա չատր յա նի գոր ծով 
ո րոշ մամբ, որ տեղ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել այն 
հար ցը, թե ի րա վա չափ է արդ յոք ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա-
րա նի կող մից մե ղադր յալ Հ. Խա չատր յա նի նկատ մամբ կա լան քը 
որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու մա սին ո րոշ ման օ րի նա կա-
նութ յունն ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը ստու գե լիս որ պես ո րոշ ման 
հիմ նա վոր վա ծութ յուն գոր ծը դա տա րան ու ղարկ ված լի նե լու և  
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կա յաց րած` «Ք րեա կան գոր ծը դա-
տա կան քննութ յան նշա նա կե լու մա սին» ո րոշ մամբ մե ղադր յա լի 
նկատ մամբ ընտր ված խա փան ման մի ջո ցը նույ նը թող նե լու հան-
գա մանք նե րը շա րադ րե լը: 
Վե րոնշ յալ գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում է, որ Հ. 

Խա չատր յա նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ-
րե լու մա սին ո րո շումն ան փո փոխ թող նե լիս ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան 
դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով Հ. Խա չատր յա նի կա լա նա վոր ման 
հիմ քե րին, ի թիվս մե ղադր յա լի կող մից նոր հան ցանք ներ կա տա րե-
լու և պա տաս խա նատ վութ յու նից խու սա փե լու հա վա նա կա նութ յան 
մա սին հետ ևութ յուն նե րի, նշել է նաև այն, որ Հ. Խա չատր յա նի վե-
րա բեր յալ քրեա կան գործն ու ղարկ վել է Տա վու շի մար զի ընդ հա նուր 
ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան, և վեր ջի նիս կող մից 
2011 թ. օ գոս տո սի 19–ին կա յաց ված՝ «Ք րեա կան գոր ծը դա տա կան 
քննութ յան նշա նա կե լու մա սին» ո րոշ մամբ մե ղադր յա լի նկատ մամբ 
ընտր ված խա փան ման մի ջո ցը թողն վել է նույ նը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նշված գոր ծի փաս տա կան հան գա-

մանք նե րը քննար կե լով Վ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ձևա վոր-
ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո, վե րա հաս տա տել է 
իր սկզբուն քա յին կողմ նո րո շումն այն մա սին, որ կա լա նա վոր ման 
հիմ քում կա րող են դրվել միայն այն պի սի հիմ քեր, ո րոնք նա խա-
տես ված են օ րեն քով, ուս տի ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րանն 
ի րա վա սու չէր Հ. Խա չատր յա նի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ-
պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու մա սին ո րոշ ման հիմ քում դնել 
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նրա վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծը Տա վու շի մար զի ընդ հա նուր 
ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան ու ղարկ ված լի նե լու և 
դա տա րա նի կող մից 2011 թ. օ գոս տո սի 19–ին կա յաց ված՝ «Ք րեա-
կան գոր ծը դա տա կան քննութ յան նշա նա կե լու մա սին» ո րոշ մամբ 
Հ. Խա չատր յա նի նկատ մամբ ընտր ված խա փան ման մի ջո ցը նույ նը 
թող նե լու հան գա մանք նե րը:
Խո սե լով կա լա նա վոր ման ան թույ լատ րե լի պայ ման նե րի մա-

սին՝ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև Հ րա չիկ Ա ղեկ յա նի գոր ծով 
2011 թ. մա յի սի 11–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0744/06/10 ո րոշ ման 
մեջ (այ սու հետ՝ Հ. Ա ղեկ յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի կող մից քննարկ ված այն հար ցին, թե ի րա վա չափ է արդ յոք 
դա տա րա նի կող մից ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը 
փաս տա ցի կրող դա տա պարտ յա լի նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց 
կա լան քի կի րա ռու մը:
Վ կա յա կոչ ված գոր ծի նյու թե րից եր ևում է, որ երբ 2010 թ. 

դեկ տեմ բե րի 6–ին քննի չը միջ նոր դութ յուն է հա րու ցել Հ. Ա ղեկ յա-
նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց կա լա նա վո րում կի րա-
ռե լու մա սին, վեր ջինս պա տիժ է կրել « Դա տա պարտ յալ նե րի հի-
վան դա նոց» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում և պատ ժից պետք 
է ա զատ վեր 2011 թ. մար տի 19–ին: Փաս տո րեն, միջ նոր դութ յուն 
հա րու ցե լու պա հին Հ. Ա ղեկ յա նը գտնվել է ուղ ղիչ հիմ նար կում՝ 
ա նա զա տութ յան մեջ: 
Տվ յալ գոր ծով դիր քո րո շում հայտ նե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը բարձ րաց ված հար ցը քննար կել է կա լա նա վոր ման նպա տակ-
նե րի լույ սի ներ քո: Այս պես՝ կա լա նա վոր ման` որ պես խա փան ման 
մի ջո ցի էութ յունն ա զա տութ յան մեջ գտնվող ան ձին ժա մա նա կա-
վո րա պես հա սա րա կութ յու նից մե կու սաց նելն է, որ պես զի վեր ջինս, 
լի նե լով ի րա վա պահ մար մին նե րի հսկո ղութ յան ներ քո, հնա րա վո-
րութ յուն չու նե նա կա տա րել նոր հան ցա գոր ծութ յուն, խո չըն դո տել 
գոր ծով քննութ յան ի րա կա նաց մա նը կամ խու սա փել ար դա րա դա-
տութ յու նից: Այ սինքն` կա լա նա վո րու մը կա րող է կի րառ վել միայն 
այն ան ձի նկատ մամբ, ով գտնվում է ա զա տութ յան մեջ: Միև նույն 
ժա մա նակ, ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 59–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
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մա սի, «Ա զա տազր կու մը ո րո շա կի ժամ կե տով դա տա պարտ յա լին 
ուղ ղիչ հիմ նար կում ա նա զա տութ յան մեջ պա հե լու ձևով հա սա-
րա կութ յու նից մե կու սաց նելն է»: Այ սինքն՝ ա զա տազրկ ման՝ որ պես 
պատ ժա տե սա կի էութ յու նը դա տա պարտ յա լին ար տա քին աշ խար-
հից մե կու սաց նելն է: Ա զա տազրկ ման մեջ գտնվող դա տա պարտ յա-
լի բազ մա թիվ ի րա վունք ներ՝ նա մա կագ րութ յան, հա ղոր դակ ցութ-
յան ա զա տութ յան և գաղտ նիութ յան, ա զատ տե ղա շարժ վե լու, ի րեր 
և  ա ռար կա ներ փո խան ցե լու և ս տա նա լու, ար դեն իսկ սահ մա նա-
փակ ված են: Ս տաց վում է, որ նրա նկատ մամբ կա լանք կի րա ռե լու 
դեպ քում նրա վի ճա կի փո փո խութ յուն տե ղի չի ու նե նա: Բա ցի այդ, 
գտնվե լով քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում, ա նընդ հատ հսկո-
ղութ յան ներ քո, դա տա պարտ յալն օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րութ-
յուն չու նի կա տա րե լու ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
135–րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված գոր ծո ղութ յուն նե րից որ ևէ մե-
կը: Աս վա ծից հետ ևում է, որ կա լա նա վո րու մը կի րառ վե լու դեպ քում 
ան գամ չի ծա ռա յի իր նպա տա կին, ո րով հետև այդ նպա տակն ար-
դեն ի րա կա նաց վում է ա զա տազր կում պատ ժա տե սա կի մի ջո ցով: 
Իսկ ե թե դա տա պարտ յա լի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ անվ տան գութ-
յան մի ջոց ներ կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յուն կա, ա պա հնա րա վոր 
է կի րա ռել « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5–րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ « Նոր հան ցանք 
կա տա րե լու մեջ կաս կած վող կամ մե ղադր վող՝ ուղ ղիչ հիմ նարկ նե-
րում պա տի ժը կրող դա տա պարտ յալ նե րը կա րող են պահ վել նույն 
հիմ նարկ նե րի հա տուկ սար քա վոր ված տե ղա մա սե րում՝ այլ դա-
տա պարտ յալ նե րից մե կու սաց ված»: 
Վե րո շա րադր յալ ի րա վա կան փաս տարկ նե րը հաշ վի առ նե-

լով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ ա նա զա տու թյան մեջ 
գտնվող և դա տա րա նի կող մից ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ ված 
պա տի ժը կրող դա տա պարտ յալ Հ. Ա ղեկ յա նի նկատ մամբ կա լա-
նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լը հիմ նա վոր ված չէ: 
Միև նույն ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ կա լա նա վո րու մը 
պետք է ոչ միայն կի րառ վի միայն օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե-
րով, այլև լի նի պատ շաճ կեր պով պատ ճա ռա բան ված և հիմ նա-
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վոր ված: Այ սինքն՝ միայն օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի շա-
րադ րանքն ակն հայ տո րեն չի կա րող բա վա րար հիմք հա մար վել 
մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի ա զա տութ յու նը սահ-
մա նա փա կե լու հա մար: Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում 
ար դա րա դա տութ յան տե սա նե լիութ յան պա հան ջից բխում է, որ 
կա լա նա վոր ման մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը պետք է պա րու նա կի 
այն պի սի տե ղե կութ յուն ներ և փաս տեր, ո րոնք ա նա չառ դի տոր դի 
տե սանկ յու նից կհիմ նա վո րեն գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում ան ձի 
ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ա ռա վել 
ևս չի կա րե լի մո ռա նալ, որ կա լա նա վոր ման հիմ քե րը սահ մա նող՝ 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծում 
նա խա տես ված գոր ծո ղութ յուն նե րը վե րա բե րում են ա պա գա յին, 
դրանք են թադ րութ յուն ներ են դեռևս չկա տար ված գոր ծո ղութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ. մե ղադր յա լը կա լա նա վոր ման միջ նոր դութ յու նը 
ներ կա յաց նե լու պա հին դեռևս չի խո չըն դո տել քննութ յան ըն թաց-
քին, չի կա տա րել նոր հան ցա գոր ծութ յուն և չի թաքն վել վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ նից: Սա կայն վեր ջինս ո րո շա կի պատ ճառ նե-
րով կան խա տե սում է, որ մե ղադր յա լի կող մից թվարկ ված գոր ծո-
ղութ յուն նե րը կա տա րե լու հա վա նա կա նութ յու նը բարձր է: Ուս տի 
դա տա րան պետք է ներ կա յաց վեն այն նյու թե րը, տե ղե կութ յուն նե-
րը, տվյալ նե րը, ո րոնք հիմ նա վո րում են վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ նի այդ կան խա տե սու մը, հա կա ռակ պա րա գա յում, ա ռանց մե-
ղադր յա լի կող մից այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րե լու հիմ նա վոր 
են թադ րութ յան, նրան ա զա տութ յու նից զրկե լը չի կա րող հա մա տե-
ղե լի լի նել ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի և պաշտ-
պա նութ յան ի րա վունք նե րի հետ: Այդ պատ ճա ռով էլ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում շա րու նա կա բար ամ-
րագ րել է այն դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծում թվարկ ված՝ մե ղադր յա լի հա վա նա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին հետ ևութ յուն նե րը պետք է հիմն-
ված լի նեն գոր ծի նյու թե րից բխող ող ջա միտ կաս կած նե րի կամ 
են թադ րութ յուն նե րի վրա: Դա նշա նա կում է, որ կա լա նա վոր ման 
կի րառ ման հիմ քում բո լոր դեպ քե րում պետք է դրվեն ո րոշ փաս-
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տա կան տվյալ ներ (տե՛ս Ա րամ Ճու ղուր յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 2007 թ. օ գոս տո սի 30–ի թիվ ՎԲ–132/07 ո րո շու մը):
Կա լա նա վոր ման հիմ նա վոր վա ծութ յան և պատ ճա ռա բան վա-

ծութ յան հար ցին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է Տա րոն 
Հա կո բի Պի րապ յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 23–ին կա յաց ված 
թիվ ԱՐԴ1/0028/06/10 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Տ. Պի րապ յա նի գոր-
ծով ո րո շում): Նշ ված գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա լա-
նա վոր ման միջ նոր դութ յու նը բա վա րա րե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման 
մեջ շա րադ րել էր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը` ա ռանց հիմ նա վո րե լու, թե 
ին չու է կար ծում, որ քննի չի միջ նոր դութ յու նը հիմ նա վոր է, և Տ. 
Պի րապ յա նը, մնա լով ա զա տութ յան մեջ, կա րող է թաքն վել քրեա-
կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նից և խու սա փել պա տաս խա-
նատ վութ յու նից: Նույ նը կա րե լի է ա սել ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան 
դա տա րա նի` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շումն ան փո փոխ 
թող նե լու մա սին ո րոշ ման վե րա բեր յալ: Կա լա նա վոր ման նմա նա-
տիպ ո րո շում նե րը, ան շուշտ, ան թույ լատ րե լի են, ին չը բխում է ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 136–րդ հոդ վա ծից, ո րի 1–
ին մա սի հա մա ձայն՝ « Խա փան ման մի ջո ցը կի րառ վում է դա տա րա-
նի, դա տա խա զի, քննի չի կամ հե տաքն նութ յան մարմ նի ո րոշ մամբ: 
Խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու մա սին քրեա կան վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ նի ո րո շու մը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան ված, բո-
վան դա կի մե ղադր յա լին կամ կաս կած յա լին վե րագր վող հան ցա-
գոր ծութ յան մա սին նշում ներ և հա մա պա տաս խան խա փան ման 
մի ջոց ընտ րե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին հիմ նա վո րում»:
Ուս տի Տ. Պի րապ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝
«(…) ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն ան տե սել է այն ի րա վա կան 

պա հան ջը, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ 
հոդ վա ծում թվարկ ված՝ մե ղադր յա լի հա վա նա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի մա սին հետ ևութ յուն նե րը պետք է հիմն ված լի նեն գոր ծի նյու-
թե րից բխող ող ջա միտ կաս կած նե րի կամ են թադ րութ յուն նե րի վրա, 
և կա լա նա վոր ման կի րառ ման հիմ քում բո լոր դեպ քե րում պետք 
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է դրվեն ո րոշ փաս տա կան տվյալ ներ: Փաս տո րեն դա տա րա նը, 
ա ռանց հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յութ յան, հետ ևութ յուն է 
ա րել Տ. Պի րապ յա նի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան-
ման մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դութ յան հիմ նա վոր ված լի նե լու մա սին 
և  արդ յուն քում կա յաց րել ան հիմն ու չպատ ճա ռա բան ված ո րո շում»:
Հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադր յա լը` ստո րա դաս դա տա րան նե րի 

կող մից կա լա նա վոր ման ո րո շում նե րը պատ շաճ կար գով չհիմ նա վո-
րե լու և չ պատ ճա ռա բա նե լու պրակ տի կան ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից գնա հատ վել է որ պես ոչ միայն կա լա նա վոր ման օ րի նա կա-
նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա կան ստուգ ման վե րա բեր յալ 
դրույթ նե րի, այլև օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի խախ տում:

 § 8.3. Կա լա նա վոր ման ժամ կե տի եր կա րաց ման     

հիմ նա վո րում

Կա լա նա վոր ման հիմ քե րը և պայ ման նե րը կա նո նա կար գող 
դրույթ նե րը տար բե րակ ված մո տե ցում ու նեն շա րու նա կա կան կա-
լան քի օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան չա փա նիշ նե րի 
սահ ման ման հար ցում: Օ րի նա չափ է, որ կա լա նա վոր ման ժամ-
կե տի եր կա րաց ման հա մար քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րը պետք է ներ կա յաց նեն ա ռա վել հիմ նա վոր պատ ճառ-
ներ և  ոչ եր կի մաստ փաս տեր՝ մինչ դա տա կան վա րույ թում ան ձի 
շա րու նա կա կան կա լանքն ար դա րաց նե լու հա մար, ին չը բխում է 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա-
ծի 3–րդ մա սի դրույթ նե րից: Սկզբ նա կան կա լանքն անհ րա ժեշտ 
է հիմ նա վոր կաս կա ծը ստու գե լու, դա հաս տա տող կամ հեր քող 
ա պա ցույց ներ հա վա քե լու, անհ րա ժեշտ քննչա կան և դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար: Այ սինքն՝ վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը սկզբնա կան կա լան քի ժա մա նա կա հատ-
վա ծում պետք է դրսևո րի «պատ շաճ ջա նա սի րութ յուն» և հ նա-
րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում կա տա րի գոր ծի քննութ յու նը՝ հաշ վի 



368

առ նե լով ա զա տութ յան ի րա վուն քի կար ևո րութ յու նը և մինչ դա տա-
կան վա րույ թում կա լա նա վոր ման ող ջա միտ ժամ կե տի պա հան ջը: 
Որ քան ժա մա նակ է անց նում մե ղադր յա լի կա լա նա վոր ման պա հից, 
այն քան դժվա րա նում է շա րու նա կա կան կա լա նա վոր ման անհ րա-
ժեշ տութ յան հիմ նա վո րու մը, քա նի որ հիմ նա կան ա պա ցույց ներն 
ար դեն հա վաք ված են, վկա նե րը՝ հար ցաքնն ված, և  օբ յեկ տի վո-
րեն նվա զում է մե ղադր յա լի կող մից գոր ծի քննութ յա նը խո չըն դո-
տե լու հա վա նա կա նութ յու նը: Իսկ ինչ վե րա բե րում է մե ղադր յա լի՝ 
փա խուս տի դի մե լու վտան գին, ա պա դա հիմ նա կա նում կա րե լի 
է կան խել նաև այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց նե րով: Ուս-
տի միան գա մայն ար դա րաց ված է կա լա նա վոր ման ժամ կե տի եր-
կա րաձգ ման հա մար ա վե լի խիստ չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը՝ ի 
հա մե մատ սկզբնա կան կա լան քի: Դա տա րան նե րը կա լան քի ժամ-
կե տի եր կա րաձգ ման միջ նոր դութ յու նը բա վա րա րե լիս հաշ վի են 
առ նում նպա տակ նե րի և հիմ նա վո րում նե րի բա վա կա նին սահ մա-
նա փակ շրջա նակ, ինչ պես նաև ստու գում են սկզբնա կան կա լան քի 
ժամ կե տում վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից «պատ շաճ 
ջա նա սի րութ յան» դրսևո րու մը: 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ձևա վո րել 

և հետ ևո ղա կա նո րեն ամ րապն դել է կա լան քի ժամ կե տի եր կա-
րաձգ ման ըն դու նե լի պայ ման նե րի և ն պա տակ նե րի վե րա բեր յալ 
նա խա դե պա յին պրակ տի կա, ո րի հա մա ձայն՝ կա լան քի ժամ կե տի 
եր կա րաձ գու մը կա րող է հիմ նա վոր ված լի նել միայն այն դեպ քում, 
երբ գո յութ յուն ու նեն հստակ նշան ներ, ո րոնք ար տա ցո լում են ի րա-
կան հան րա յին շա հի գո յութ յու նը, ո րը, ան կախ ան մե ղութ յան կան-
խա վար կա ծից, տվյալ դեպ քում իր նշա նա կութ յամբ գե րա կա յում է 
անձ նա կան ա զա տութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ (տե՛ս PUNZELT v. 
THE CHECH REPUBLIC գոր ծով 2000 թ. ապ րի լի 25–ի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 3131/96, կետ 71): 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև սահ-

մա նել է, որ ներ պե տա կան դա տա րան ներն ի րա վա սու չեն ի րենց 
ո րո շում նե րը հիմ նա վո րել կարծ րա տի պե րով, ուս տի կա լան քի եր-
կա րաձ գու մը հիմ նա վո րե լու հա մար բեր վող պատ ճառ նե րը պետք 
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է լի նեն վե րա բե րե լի և բա վա րար, որ պես զի ցույց տան, որ կա լան-
քը ոչ ող ջա միտ կեր պով չի եր կա րաձգ վել և չի հա կա սել « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սին: 
Հետ ևա բար, կան խա վար կա ծը պետք է միշտ գոր ծի հօ գուտ ա զատ 
ար ձակ ման, բա ցա ռութ յամբ ե թե առ կա են կա լան քի շա րու նա կու մը 
հիմ նա վո րող ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ: Այդ պատ ճառ նե րի գո յութ-
յու նը պետք է շա րու նակ վի մինչ դա տա կան ողջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում: Ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է ի րենց ո րո շում-
նե րը հիմ նեն այն փաս տե րի և տե ղե կութ յուն նե րի վրա, ո րոն ցով 
պայ մա նա վոր ված է ա զատ ար ձա կու մը մեր ժե լու կոնկ րետ պատ-
ճա ռը: Դա տա րան ներն ի րա վա սու են հիմն վել այն ող ջա միտ կաս-
կա ծի վրա, թե մե ղադր յալն է կա տա րել տվյալ ի րա վա խախ տու մը. 
դա կա լան քը շա րու նա կե լու օ րի նա կա նութ յան պար տա դիր նա խա-
պայ ման է: Այ դու հան դերձ, ո րոշ ժա մա նակ անց այս հիմքն այլևս 
բա վա րար չէ մե ղադր յա լի կա լան քի ժամ կե տի հե տա գա եր կա րա-
ցումն ար դա րաց նե լու հա մար (տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի SVIPSTA v. LATVIA, YAGCI AND SARGIN v. 
TURKEY, TOMASI v. FRANCE, WEMHOLF v. GERMANY, LETELLIER 
v. FRANCE վճիռ նե րը): Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ հար ցը, 
թե նախ նա կան կա լան քի ժամ կե տը ող ջա միտ է, թե ոչ, բաղ կա-
ցած է եր կու ա ռան ձին հար ցե րից: Ա ռա ջին հարցն այն է, թե արդ-
յոք ներ պե տա կան մար մին նե րի մյուս հիմ նա վո րում նե րը կա րող են 
հա մար վել «հա մա պա տաս խան» և «բա վա րար», շա րու նա կա կան 
կա լանքն ար դա րաց նե լու հա մար: Ե թե ա յո, ա պա երկ րորդ հարցն 
այն է, թե ի րա վա սու մար մին նե րը դրսևո րել են արդ յոք «պատ շաճ 
ջա նասիրութ յուն» վա րույ թի ըն թաց քում: Ե թե այդ հար ցե րից որ ևէ 
մե կին տրվի բա ցա սա կան պա տաս խան, ու րեմն նախ նա կան կա-
լան քը գե րա զան ցել է «ող ջա միտ ժամ կե տը»118:

118  Տե՛ս, Theory and Practice of the European Convention on Human Rightsʼʼ, Pieter 
van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn (eds.), fourth edition, Antwerpen–Oxford, 
2006, pp. 493–494:
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Հիմն վե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-
նի ամ րագ րած սկզբուն քա յին ուղ ղութ յուն նե րի վրա՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում ձևա վո րել է ի րա-
վա կան դիր քո րո շում, ո րի հա մա ձայն՝ մե ղադր յա լին կա լան քի տակ 
պա հե լու ժամ կե տը կա րող է եր կա րաց վել հետև յալ եր կու պայ ման-
նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յութ յան դեպ քում.
ա) Շա րու նա կում են առ կա լի նել կա լա նա վո րու մը որ պես խա-

փան ման մի ջոց ընտ րե լու հիմ քերն ու պայ ման նե րը, կամ ի հայտ են 
ե կել ան ձին կա լան քի տակ պա հե լու նոր հիմ քեր:
բ) Գոր ծի քննութ յունն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից դրսևոր-

վել է անհ րա ժեշտ ջա նա սի րութ յուն` ա պա հո վե լու գոր ծի քննութ-
յան ըն թաց քը (տե՛ս Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 26–րդ կե տը):
Կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման օ րի նա կա նութ յան և հիմ-

նա վոր վա ծութ յան հար ցին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-
ձել է Վա հե Սեր յո ժա յի Բար սեղ յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե րի 
1–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0078/06/12 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Վ. Բար-
սեղ յա նի գոր ծով ո րո շում): Նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե օ րի նա կան և հիմ նա վոր-
ված են ե ղել արդ յոք Վ. Բար սեղ յա նին կա լան քի տակ պա հե լու 
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի և 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շում նե րը:
Խնդ րո ա ռար կա գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում 

է, որ Վ. Բար սեղ յա նին կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը ոչ միայն 
չի անդ րա դար ձել կա լա նա վոր ման պայ ման նե րի և հիմ քե րի առ կա-
յութ յան հար ցին, այլև չի էլ վկա յա կո չել խա փան ման մի ջոց կի րա-
ռե լու՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րից որ ևէ մե կը: Փո խա րե նը ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նը Վ. Բար սեղ յա նին կա լան քի տակ պա հե լու 
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը պատ ճա ռա բա նել է 
անհ րա ժեշտ քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու, փոր ձաքն-
նութ յան եզ րա կա ցութ յունն ու հե ռա խո սա հա մար նե րի վեր ծա-
նում նե րը ստա նա լու և ն յու թե րը կող մե րին ծա նո թա նա լու հա մար 
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տրա մադ րե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ, իսկ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 
դա տա կան ստուգ ման են թար կե լով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յու նը և հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, հան գել է 
հետ ևութ յան, որ դա տա կան ակ տը վե րաց նե լու հիմ քեր չկան:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Վ. Բար սեղ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 

19–րդ կե տում ար ձա նագ րել է, որ՝ 
«(…) ան ձի ա զա տութ յան և  անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 

սահ մա նա փա կու մը թույ լատր վում է միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Ընդ ո րում՝ ան ձին ա զա տութ յու-
նից զրկե լու՝ օ րեն քով թույ լատր ված հիմ քե րի ցան կը սպա ռիչ է, 
հետ ևա բար ան ձին ա զա տութ յու նից զրկե լը, ո րը տե ղի չի ու նե-
նում օ րեն քով նա խա տես ված կար գով կամ սահ ման ված հիմ քե-
րի շրջա նա կում, կա մա յա կան է և  ա նօ րի նա կան: Ուս տի Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը կար ծում է, որ ան ձի ա զա տութ յան և  անձ նա կան ան-
ձեռնմ խե լիութ յան սահ մա նա փակ ման յու րա քանչ յուր դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել այդ սահ մա նա փակ ման օ րի նա կա նութ-
յունն ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը:

(…) այն դեպ քում, երբ դա տա րա նը կեզ րա կաց նի, որ վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ նի ներ կա յաց րած նյու թե րը բա վա րար են ար-
ձա նագ րե լու, որ առ կա է ան ձի կող մից հան ցա գոր ծութ յուն կա տա-
րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կած, և միա ժա մա նակ առ կա են նաև 
կա լա նա վոր ման մյուս պայ ման նե րը, պետք է կա յաց նի հիմ նա վոր-
ված և պատ ճա ռա բան ված ո րո շում, թե արդ յոք առ կա են ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում 
սահ ման ված հիմ քե րից որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը: ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում 
սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի 
հետ ևութ յու նը ևս պետք է հիմ նա վոր ված լի նի վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ նի կող մից ներ կա յաց ված հա մա պա տաս խան տե ղե-
կութ յուն նե րով, փաս տե րով կամ ա պա ցույց նե րով»:
Հե տա զո տե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և վեր-

լու ծե լով վե րը բեր ված նա խա դե պա յին պրակ տի կան՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Վ. Բար սեղ յա նի կա լան քի ժամ կե-
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տը եր կա րաց նե լու մա սին ստո րա դաս դա տա րան նե րի ո րո շում-
ներն օ րի նա կան և հիմ նա վոր ված չեն: 
Սույն գոր ծի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ, ինչ-

պես եր ևում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի և 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած մո տե ցում նե րից, կա լան քի 
ժամ կե տը եր կա րաց նե լիս պետք է ա պա հով վի ոչ միայն կա լա նա-
վոր ման հիմ նա վոր վա ծութ յան ընդ հա նուր չա փա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խա նութ յու նը, այլև լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի կեն սա գոր-
ծու մը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաց ման 
հիմ նա վոր վա ծութ յան հա մար, այ սինքն՝ ոչ միայն ա րար քը կա տա-
րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կա ծի շա րու նա կա կան առ կա յութ յու նը, 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րե լու վե րա բեր յալ փաս տա-
կան տվյալ նե րով ամ րապնդ ված հիմ նա վոր են թադ րութ յու նը, այլև 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից «պատ շաճ ջա նա սի րութ-
յան» դրսևո րու մը, ին չը են թադ րում է, որ կա լա նա վոր ման նա խորդ 
ժամ կե տի ըն թաց քում պատ կան մար մին ներն ի րա կա նաց րել են 
տվյալ պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ և հ նա րա վոր բո լոր քննչա կան 
ու դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, սա կայն կա լա նա վոր ման 
ժամ կե տի եր կա րաձ գումն անհ րա ժեշտ է ի րեն ցից չկախ ված օբ յեկ-
տիվ և սուբ յեկ տիվ հան գա մանք նե րի ու ժով: 
Կա լա նա վոր ման ժամ կե տի եր կա րաձգ ման օ րի նա կա նութ յան և 

հիմ նա վոր վա ծութ յան չա փա նիշ նե րին Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ-
րա դար ձել է նաև Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ՝ քննար կե լով, 
թե Ա. Ա ռա քել յա նին կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու մա սին ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետ ևութ յուն նե րը հա մա-
պա տաս խա նում են արդ յոք դրա հա մար անհ րա ժեշտ հիմ նա վոր-
վա ծութ յան չա փա նի շին, և ս տո րա դաս դա տա րան ներն ի րա վա սու 
էին արդ յոք Ա. Ա ռա քել յա նին կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր-
կա րաց նե լու մա սին ի րենց ո րո շում նե րը հիմ նա վո րել բա ցա ռա պես 
նրան մեղ սագր վող հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յամբ և քնն չա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: 
Սույն ի րա վա կան հար ցի վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք նե րի 
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եվ րո պա կան դա տա րա նի ամ րագ րած ի րա վա կան դիր քո րո շումն 
այն է, որ ի սկզբա նե դի մո ղին մեղ սագր վող հան ցա գոր ծութ յան 
ծան րութ յու նը կա րող է բա վա րար լի նել նրան ա զա տութ յու նից 
զրկե լու հա մար: Սա կայն այդ կա լան քի հնա րա վոր հիմ նա վո րում-
նե րը բո լոր դեպ քե րում ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նում են գոր ծին 
քիչ վե րա բե րե լի: Մաս նա վո րա պես՝ ռիս կը, թե դի մո ղը նա խաքն-
նութ յան ըն թաց քում խո չըն դոտ ներ կստեղ ծի կամ կխան գա րի գոր-
ծով ճշմար տութ յու նը, ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
տար րե րը բա ցա հայ տե լուն. այդ հիմ նա վո րու մը կորց նում է իր ար-
դիա կա նութ յու նը գոր ծի նա խաքն նութ յան ա վար տից հե տո119: 
Ինչ պես եր ևում է գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից, Ա. 

Ա ռա քել յա նի կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րո շում նե-
րում թե՛ ա ռա ջին ատ յա նի և թե՛ վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը բա-
վա րար վել են միայն օ րեն քով նա խա տես ված կա լա նա վոր ման հիմ-
քե րի օ րենսդ րա կան ձևա կեր պում նե րի շա րադ րան քով` հիմն վե լով 
մե ղադր յա լին մեղ սագր վող հան ցան քի ծան րութ յան և քնն չա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յան վրա` ա ռանց 
ի րենց ո րո շում նե րը փաս տա կան հան գա մանք նե րի հի ման վրա կա-
տար ված ող ջա միտ են թադ րութ յուն նե րով պատ ճա ռա բա նե լու: 
Փաս տո րեն, ինչ պես և նա խորդ դեպ քում, սույն գոր ծով նույն-

պես ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար զա պես շա րադ րել են ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 135–րդ հոդ վա ծի դրույթ-
նե րը՝ ա ռանց ի րենց հետ ևութ յուն նե րը փաս տա կան տվյալ նե րով 
ամ րապն դե լու: Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել 
է Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ար տա ցոլ ված 
իր վճռա կան հետ ևութ յունն այն մա սին, որ՝ 

«(...) Խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման հիմ քե րը չեն կա րող այն-
պես մեկ նա բան վել և կի րառ վել, որ կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու մա սին դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բա նե լու հա մար ըն դա-
մե նը բա վա րար լի նի ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

119 Տե՛ս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական 
դիրքորոշումները: Աջակցություն Հայաստանում արդարադատության 
մատչելիությանը», Ե., 2012, էջ 120:
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135–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կան ձևա կեր պում նե րի 
վկա յա կո չու մը կամ վե րար տադ րու մը: Հա կա ռակ պա րա գա յում 
ան ձի ա զա տութ յան և  անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան սահ մա-
նադ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փութ յան 
դա տա կան ե րաշ խի քը կլի նի պատ րան քա յին, իսկ հիմ նա կան ի րա-
վուն քը փաս տա ցի կբո վան դա կազրկ վի»:
Քն նարկ վող գոր ծում ստո րա դաս դա տա րան նե րը, ինչ պես 

նշվեց, ի րենց հետ ևութ յուն նե րը հիմ նա վո րել են մե ղադր յա լին վե-
րագր վող հան ցան քի ծան րութ յամբ և քնն չա կան գոր ծո ղութ յուն-
ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Հան ցան քի ծան րութ յու նը 
և հա մա պա տաս խա նա բար պատ ժի խստութ յու նը, ան շուշտ, կա-
րող են ազ դել մե ղադր յա լի փա խուս տի հա վա նա կա նութ յու նը գնա-
հա տե լու վրա, քա նի որ ող ջա միտ է են թադ րել, որ որ քան խիստ է 
սպաս վող պա տի ժը, այն քան մեծ է դրա նից խու սա փե լու ձգտու մը: 
Սա կայն աս վա ծը չի կա րե լի ըն դու նել որ պես ա պա ցուց ման կա րիք 
չու նե ցող փաստ և կի րա ռել ա ռանց բա ցա ռութ յան բո լոր դեպ քե-
րում: Կա լան քի մա սին ո րո շում կամ կա լան քը եր կա րաձ գե լու ո րո-
շում կա յաց նե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի շարք գոր ծոն ներ, 
այդ թվում՝

  տվյալ գոր ծով կաս կած յալ նե րի թի վը,
  մի ջազ գա յին տար րե րի առ կա յութ յու նը,
  ի րա վա կան հար ցե րի բնույ թը և բար դութ յու նը,
  կաս կած յալ նե րի վար քա գի ծը120:
Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր գոր ծով գնա հա տե լով կոնկ րետ փաս-

տա կան հան գա մանք նե րը դրանց ամ բող ջութ յան մեջ, մե ղադր յա-
լի ան ձը և հ նա րա վո րութ յուն նե րը՝ դա տա րա նը պետք է գնա հա տի 
մե ղադր յա լի՝ փա խուս տի դի մե լու հա վա նա կա նութ յու նը՝ իր են-
թադ րութ յու նը հիմ նա վո րե լով փաս տա կան տվյալ նե րով: 
Կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաձ գե լը միայն հան ցա գոր ծութ յան 

ծան րութ յամբ և պատ ժի խստութ յամբ պայ մա նա վո րե լու տա-
րած ված պրակ տի կա յի վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-

120 Տե՛ս «Право на свободу и личную неприкосновенность в рамках Европейской 
конвенции о зашите прав человека», 2007, կետ 50:
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րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մե ղադր յա լի փա խուս-
տի վտան գը չի կա րող գնա հատ վել բա ցա ռա պես նա խա տես ված 
պատ ժի ծան րութ յան հի ման վրա: Այն պետք է գնա հատ վի այլ հա-
մա պա տաս խան գոր ծոն նե րի հետ ամ բող ջութ յան մեջ, ո րոնք կա-
րող են կա՛մ հաս տա տել փա խուս տի վտան գը, կա՛մ ցույց տալ, որ 
այն այն քան անն շան է, որ չի կա րող ար դա րաց նել մինչ դա տա կան 
կա լան քը (տե՛ս MANSUR v. TURKEY գոր ծով 1995 թ. հու լի սի 8–ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 16026/90, կետ 52): 
Մեկ այլ գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-

տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թեև ան ձին սպառ նա ցող պատ ժի 
խստութ յու նը հան դի սա նում է փա խուս տի դի մե լու կամ նոր հան-
ցանք կա տա րե լու հա վա նա կա նութ յու նը գնա հա տե լու կար ևոր 
տարր, ա զա տութ յու նից զրկե լը եր կա րաձ գե լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նը չի կա րող գնա հատ վել բա ցա ռա պես վե րա ցա կան տե սանկ յու-
նից` հաշ վի առ նե լով միայն հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յու նը (տե՛ս 
ILIJKOV v. BULGARIA գոր ծով 2001 թ. հու լի սի 26–ի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 33977/96, կետ 81): 
Ինչ վե րա բե րում է քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու 

անհ րա ժեշ տութ յա նը, ա պա դա, ի հար կե, կա րող է հաշ վի առն վել, 
սա կայն այդ փաս տար կը պետք է գնա հատ վի վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ նի դրսևո րած «պատ շաճ ջա նա սի րութ յան» հա-
մա տեքս տում: Ա մեն դեպ քում, ինչ պես Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի, այն պես էլ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
դիր քո րո շու մը հստակ է այն հար ցում, որ կա լան քի ժամ կե տը չի 
կա րող եր կա րաց վել բա ցա ռա պես քննչա կան կամ այլ դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յան հի ման 
վրա, քան զի այդ հիմ քը նա խա տես ված չէ օ րեն քով, բա ցի այդ, այն 
չի հա մար վում «վե րա բե րե լի» և «բա վա րար» « Մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի ի մաս տով:
Այս պես, ներ կա յաց ված չա փո րո շիչ նե րով գնա հա տե լով Ա. Ա ռա-

քել յա նի կա լան քի ժամ կե տի տևո ղութ յու նը եր կա րաց նե լու գոր ծըն թա-
ցը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն չի հա մա պա տաս խա նել 
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ան ձի ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քին վե րա բե րող 
ինչ պես երկ րի ներ քին օ րենսդ րութ յան, այն պես էլ « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի հիմ նա րար պա հանջ նե րին:
Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յալ վեր լու ծութ յու նը կա լան քի ժամ-

կե տի եր կա րաձգ ման չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ՝ պետք է նշել, որ 
յու րա քանչ յուր դեպ քում դա տա րան նե րը պետք է դրսևո րեն ա ռանձ-
նա հա տուկ շրջա հա յա ցութ յուն՝ ա պա հո վե լով մինչ դա տա կան վա-
րույ թում ան ձի կա լա նա վոր ման ժամ կե տի ող ջամ տութ յու նը, կա-
լա նա վոր ման նպա տակ նե րի կեն սա գոր ծու մը և բա ցա ռե լով ան ձի 
ա զա տութ յան ի րա վուն քի ոտ նա հա րումն ու բո վան դա կազր կու մը:

 § 8.4. Կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ յան և 

հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա կան ստուգ ման                              

դա տա վա րա կան կար գը

Կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան 
դա տա կան ստուգ ման դա տա վա րա կան կար գի առն չութ յամբ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նում բարձ րաց վել է հետև յալ հար ցը. ՀՀ վե-
րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը, չա պա հո վե լով մե ղադր յալ Տ. Պի-
րապ յա նի մաս նակ ցութ յու նը վե րաքն նիչ բո ղո քի քննութ յա նը, արդ-
յոք նրան զրկել է ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քից:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 288–րդ հոդ վա-

ծի 3–րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Դա տա կան ստու գու մը կա տար վում է 
դռնփակ դա տա կան նիս տում՝ դա տա խա զի և պաշտ պա նի մաս-
նակ ցութ յամբ: Բո ղո քը քննե լու օ րը նա խա պես ի րա զեկ կող մի 
չներ կա յա նա լը չի խո չըն դո տում դա տա կան ստու գումն ի րա կա նաց-
նե լուն: Դա տա րա նը բա ցատ րութ յուն ներ տա լու հա մար դա տա կան 
նիս տին կա րող է կան չել հե տաքն նութ յան մարմ նի աշ խա տակ ցին 
կամ քննի չին, ինչ պես նաև տու ժո ղին»:
Շա րադր ված դրույ թի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ որ պես 

խա փան ման մի ջոց կա լանքն ընտ րե լու կամ չընտ րե լու, ինչ պես նաև 



377

կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու կամ եր կա րաց-
նե լուց հրա ժար վե լու օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա-
տա կան ստու գու մը ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մից 
կա տար վում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 288–րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, ո րը դա տա կան ստուգ մա նը մե-
ղադր յա լի մաս նակ ցութ յան մա սին դրույթ չի պա րու նա կում:
Միա ժա մա նակ վե րոգր յալ նոր մի վեր լու ծութ յու նից բխում է, 

որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ որ պես խա փան ման մի ջոց կա-
լանքն ընտ րե լու կամ չընտ րե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման օ րի նա կա-
նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա կան ստուգ մա նը դա տա-
խա զի և պաշտ պա նի պար տա դիր ներ կա յութ յուն սահ ման ված չէ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը պար տա-
վոր է բո ղո քը քննե լու օր վա և ժա մի մա սին նա խա պես ի րա զե կել 
ինչ պես մե ղադ րան քի, այն պես էլ պաշտ պա նութ յան կող մե րին: Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նում կա լա նա վոր ման հար ցի քննութ յա նը մե-
ղադր յա լի մաս նակ ցութ յան ա պա հով ման պա հանջ նա խա տես ված 
չէ նաև որ ևէ այլ ի րա վա կան նոր մով:
Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ, որ պես ընդ-

հա նուր կա նոն, վե րաքն նիչ դա տա րա նը չու նի կա լա նա վոր ման 
հար ցի քննութ յա նը մե ղադր յա լի մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու 
պար տա կա նութ յուն:
Տ. Պի րապ յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մո տե ցու մը 

հա մա հունչ է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
նա խա դե պա յին ի րա վուն քին: Հա մա ձայն վեր ջի նիս կա յուն ի րա-
վա կան դիր քո րոշ ման՝ ան ձին ա զա տութ յու նից զրկե լու դեմ բո-
ղոք նե րի դա տա կան ստու գու մը պետք է ի րա կա նաց վի ո րո շա կի 
ե րաշ խիք նե րի պահ պան մամբ, մաս նա վո րա պես՝ կող մե րի մրցակ-
ցութ յան («զեն քե րի հա վա սա րութ յան») պայ ման նե րում և դա տա-
կան նիս տի շրջա նակ նե րում: Ընդ ո րում՝ մրցակ ցութ յան պա հան ջը 
կա րող է ա պա հով ված հա մար վել, ե թե ա զա տութ յու նից զրկված 
ան ձը հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել մաս նակ ցել իր բո ղո քի քննութ-
յա նը կա՛մ ան ձամբ, կա՛մ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 288–րդ հոդ վա-
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ծի 3–րդ մա սը ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նում մե ղադր յա լի 
մաս նակ ցութ յու նը սահ մա նում է ներ կա յա ցուց չութ յան (պաշտ պա նի 
մաս նակ ցութ յան) ե ղա նա կով, ին չը հա մա հունչ է Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քին: ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե-
րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ա զա տութ յու նից զրկե լու օ րի-
նա կա նութ յան ստու գու մը կա տար վում է մրցակ ցութ յան պայ ման-
նե րում՝ կող մե րին հնա րա վո րութ յուն վե րա պա հե լով ինչ պես ներ կա 
գտնվել դա տա րա նում, այն պես էլ ան մի ջա պես դա տա րա նին ներ կա-
յա ցել ի րենց դիր քո րո շու մը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը121:
Սույն գոր ծով Տ. Պի րապ յա նի պաշտ պա նը վե րաքն նիչ դա տա-

րա նում իր պաշտ պան յա լի կա լա նա վոր ման հար ցի քննութ յա նը 
փաս տա ցի մաս նակ ցել է :  Հետ ևա բար, Տ. Պի րապ յա նի մաս նակ-
ցութ յու նը վե րաքն նիչ բո ղո քի քննութ յա նը չա պա հո վե լով՝ ՀՀ վե-
րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը մե ղադր յա լի ար դար դա տաքն-
նութ յան ի րա վուն քի խախ տում թույլ չի տվել:
Կա լան քի օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա-

կան ստուգ մա նը մե ղադր յա լի մաս նակ ցութ յան առն չութ յամբ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի առջև ևս մեկ ու շադ րութ յան ար ժա նի հարց 
է բարձ րաց վել Վ. Գ ևորգ յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ. ի րա վա չա՞փ է 
արդ յոք վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն մա սին, որ մե-
ղադր յա լը խու սա փել է մաս նակ ցել դա տա կան նիս տին այն դեպ-
քում, երբ վեր ջինս և ն րա պաշտ պա նը պատ շաճ կեր պով ծա նուց-
ված չեն ե ղել վե րաքն նիչ դա տա րա նի նիս տի վե րա բեր յալ: 
Քն նարկ ման են թա կա գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից 

եր ևում է, որ՝
ա) 2010 թ. նո յեմ բե րի 25–ին կա յա նա լիք դա տա կան նիս տի 

տե ղի և ժա մա նա կի մա սին ծա նու ցում նե րը, պաշտ պա նի կող մից 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան ներ կա յաց ված փոս տա յին ծրա րի հա մա-
ձայն, փոս տին են հանձն վել 2010 թ. նո յեմ բե րի 25–ին և հաս ցեա-

121  Տե՛ս Գ. Ս. Ղազինյան, Ս. Ա. Դիլբանդյան, Հ. Հ. Ղուկասյան, Ա. Ռ. Հարու-
թյունյան, Դ. Մ. Մելքոնյան, Ա. Հ. Թաթոյան, Մարդու իրավունքների և հիմնա-
րար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների 
կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում, Ե., 2010, էջ 97–98:
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տե րե րի կող մից ստաց վել են 2010 թ. նո յեմ բե րի 27–ին:
բ) Գոր ծի նյու թե րում առ կա չեն 2010 թ. նո յեմ բե րի 29–ին նշա-

նակ ված դա տա կան նիս տի տե ղի և ժա մա նա կի մա սին մե ղադր-
յա լի և ն րա պաշտ պա նի ծա նու ցու մը հա վաս տող պատ շաճ փաս-
տաթղ թե րը: 
գ) 2010 թ. նո յեմ բե րի 29–ին դա տա րա նը ո րո շել է դա տա կան 

նիս տը հե տաձ գել և ն շա նա կել նո յեմ բե րի 30–ին՝ բա ցատ րութ յուն 
տա լու հա մար դա տա րան հրա վի րե լով տու ժո ղին, սա կայն մե-
ղադր յա լը կամ պաշտ պա նը դարձ յալ դա տա կան հա ջորդ նիս տի 
մա սին չեն ծա նուց վել:
Այս փաս տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քը քննե լու օր վա և ժա մի մա սին 
մե ղադր յալ Վ. Գ ևորգ յա նը և ն րա պաշտ պա նը պատ շաճ չեն ծա-
նուց վել:
Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րաքն նիչ դա տա րա նը մե ղադր յա լի բա ցա-

կա յութ յու նը դի տել է որ պես վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան 
նիս տե րին մաս նակ ցե լուց խու սա փում և  ան հիմն կեր պով գնա հա-
տել է որ պես նրա կող մից քննութ յու նից խու սա փե լու և թաքն վե լու 
մա սին ո րո շա կիո րեն վկա յող հան գա մանք:
Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շում է կա-

յաց րել, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րը նշված հետ ևութ յունն 
ի րա վա չափ չէ, հատ կա պես այն պա րա գա յում, երբ ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 288–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի ի մաս-
տով՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան նիս տին մաս նակ ցե լը մե-
ղադր յա լի ի րա վունքն է, ոչ թե պար տա կա նութ յու նը, հետ ևա բար 
ան գամ պատ շաճ ծա նուց ված մե ղադր յա լի բա ցա կա յութ յու նը՝ որ-
պես օ րեն քով տրված ի րա վուն քից չօգտ վե լու դրսևո րում, չէր կա-
րող դրվել կա լա նա վոր ման հիմ քում:
Կա լան քի օ րի նա կա նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան դա տա-

կան ստուգ ման ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն անդ րա դար ձել է այն հար ցին, թե մե ղադր յա լի նկատ մամբ 
կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա բեր յալ քննի չի 
միջ նոր դութ յու նը հետ վերց նե լու՝ դա տա խա զի ի րա վա սութ յան առ-
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կա յութ յան պայ ման նե րում ի րա վա չափ է արդ յոք կա լան քի միջ նոր-
դութ յու նը մեր ժե լու մա սին դա տա խա զի խնդրան քը՝ մե ղադր յա լի 
կող մից հան ցանք կա տար ված լի նե լու վե րա բեր յալ հիմ նա վոր կաս-
կա ծի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռա բա նութ յամբ:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 282–րդ հոդ վա-

ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ « Դա տա րա նում վա րույթն սկսե լու հիմք 
է ծա ռա յում հե տաքն նութ յան մարմ նի, քննի չի կամ դա տա խա զի 
պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման մեջ պա րու նակ վող միջ նոր դութ յու նը՝ 
հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին թույլտ-
վութ յուն ստա նա լու հա մար»:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 283–րդ հոդ վա-

ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Դա տա կան նիս տին ի րա վունք ու նի 
մաս նակ ցել դա տա խա զը, ե թե անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան ձամբ 
պաշտ պա նել դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու 
մա սին միջ նոր դութ յու նը: Դա տա խազն ի րա վունք ու նի հետ վերց-
նել ներ կա յաց ված միջ նոր դութ յու նը»:
Մեջ բեր ված նոր մե րի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ մե ղադր յա-

լի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե-
լու վե րա բեր յալ միջ նոր դութ յու նը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ-
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նեն քննի չը կամ դա տա խա զը: Նշ ված 
միջ նոր դութ յան դա տա կան քննութ յան ըն թաց քում դա տա խազն 
ի րա վա սու է ինչ պես ան ձամբ պաշտ պա նել կա լան քի միջ նոր դութ-
յու նը, այն պես էլ հետ վերց նել այն, ե թե կար ծում է, որ միջ նոր դութ-
յու նը հիմ նա վոր չէ: Այ սինքն՝ մե ղադր յա լի նկատ մամբ կա լան քը 
որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու մա սին իր կամ քննի չի ներ-
կա յաց րած միջ նոր դութ յան դա տա կան քննութ յան ժա մա նակ դա-
տա խազն օժտ ված է բա ցա ռա պես հետև յալ լիա զո րութ յուն նե րով՝
ա) ան ձամբ պաշտ պա նել իր կամ քննի չի ներ կա յաց րած միջ-

նոր դութ յու նը,
բ) հետ վերց նել իր կամ քննի չի ներ կա յաց րած միջ նոր դութ յու նը:
Ժի րայր Հա րութ յու նի Պա րոն յա նի գոր ծով 2012 թ. նո յեմ բե-

րի 1–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0185/06/12 ո րոշ ման (այ սու հետ՝ Ժ. 
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Պա րոն յա նի գոր ծով ո րո շում) հա մա ձայն` նա խաքն նութ յան մարմ-
նի 2012 թ. հու նի սի 7–ի ո րոշ մամբ Ժ. Պա րոն յա նը ներգ րավ վել է 
որ պես մե ղադր յալ: Նույն օ րը նա խաքն նութ յան մար մի նը միջ նոր-
դութ յուն է ներ կա յաց րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան՝ խնդրե լով 
մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց 
ընտ րել կա լա նա վո րու մը՝ եր կու ա միս ժամ կե տով: Ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նում նիս տին մաս նակ ցող դա տա խա զը խնդրել է քննի չի 
ներ կա յաց րած միջ նոր դութ յու նը մեր ժել՝ մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա նի 
կող մից հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կա-
ծը հաս տատ ված չլի նե լու հիմ քով: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
2012 թ. հու նի սի 7–ի ո րոշ մամբ նա խաքն նութ յան մարմ նի միջ նոր-
դութ յու նը բա վա րար վել է, և մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա նի նկատ մամբ 
որ պես խա փան ման մի ջոց է ընտր վել կա լա նա վո րու մը՝ եր կու ա միս 
ժամ կե տով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, դա տա կան ստուգ ման են-
թար կե լով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ ման օ րի նա կա նութ-
յու նը և հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, այն թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:
Մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րի վեր լու ծութ յու նից եր-

ևում է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա-
նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա-
բեր յալ միջ նոր դութ յան քննութ յան ըն թաց քում դա տա խա զը խնդրել 
է մեր ժել միջ նոր դութ յու նը և  ոչ թե հետ է վերց րել այն: ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա նի նկատ-
մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց չընտ րե լու վե րա-
բեր յալ դա տա խա զի՝ որ պես մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկ տի կա մաար տա հայ տութ յան 
դրսևոր ման միակ դա տա վա րա կան ձևը ներ կա յաց րած միջ նոր դութ-
յու նը հետ վերց նելն է: Միջ նոր դութ յու նը հետ վերց նե լու վե րա բեր յալ 
դա տա խա զի կամ քը կա րող է դրսևոր վել այդ մա սին դա տա րա նում 
ուղ ղա կիո րեն հայ տա րա րե լու մի ջո ցով կամ գրա վոր ըն թա ցա կար-
գով, մինչ դեռ սույն գոր ծով դա տա խա զը ոչ միայն միջ նոր դութ յու նը 
հետ վերց նե լու վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն չի ա րել դա տա րա-
նում, այլ նաև դա տա րա նին ուղղ ված իր խնդրան քում չի օգ տա գոր-
ծել այն պի սի ձևա կեր պում ներ, ո րոնք կվկա յեին, որ դա տա խա զը հետ 
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է վերց նում մե ղադր յալ Ժ. Պա րոն յա նի նկատ մամբ կա լան քը որ պես 
խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դութ յու նը:
Բա ցի այդ, դա տա խա զի կող մից միջ նոր դութ յու նը հետ վերց-

նե լու կա մաար տա հայ տութ յան բա ցա կա յութ յան մա սին է վկա յում 
նաև այն փաս տը, որ դա տա խա զը հե տա գա յում Ժ. Պա րոն յա նի 
նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա-
բեր յալ ո րո շու մը չի բո ղո քար կել:
Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ դա տա խա զի՝ մե ղադր յա լի նկատ մամբ կա լան քը 
որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու վե րա բեր յալ քննի չի միջ նոր-
դութ յու նը հետ վերց նե լու ի րա վա սութ յան առ կա յութ յան պայ ման-
նե րում կա լան քի միջ նոր դութ յու նը մեր ժե լու մա սին դա տա խա զի 
խնդրանքն ի րա վա չափ չէ:

 § 8.5. Գ րավ

Ա զա տութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ քա ղա քա կիրթ հա սա-
րա կութ յու նում հաս տատ ված հար գան քը և  ան մե ղութ յան կան խա-
վար կա ծը պա հան ջում են, որ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
կա լան քը չլի նի մե ղադր յա լի պատ շաճ վար քագ ծի ա պա հով ման 
նպա տա կով կի րառ վող միակ խա փան ման մի ջո ցը և, երբ դա թույլ 
են տա լիս գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և մե ղադր յա-
լի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը, հնա րա վոր լի նի այն փո խա րի նել 
ա ռա վել մեղմ, այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց նե րով: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի կող մից բազ միցս ընդգծ վել է, որ կա լա նա վո րու-
մը խա փան ման մի ջոց նե րից ա մե նա խիստն է և պետք է կի րառ վի 
միայն այն դեպ քում, երբ մյուս՝ ա վե լի մեղմ խա փան ման մի ջոց նե-
րը չեն կա րող ա պա հո վել մե ղադր յա լի պատ շաճ վար քա գի ծը գոր-
ծի քննութ յան ըն թաց քում (տե՛ս Ա. Ճու ղուր յա նի և Ա. Ա վե տիս յա նի 
գոր ծե րով կա յաց ված ո րո շում նե րը): Ա վե լին՝ օ րի նա չա փութ յու նը 
հենց այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց նե րի կի րա ռումն է, իսկ 
կա լան քը պետք է ընտր վի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը ներ կա յաց նում է գոր ծի փաս տա կան հան-
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գա մանք նե րի վրա հիմն ված, փաս տա կան տվյալ նե րով ամ րապնդ-
ված հիմ նա վոր են թադ րութ յուն այն մա սին, որ այ լընտ րան քա յին 
խա փան ման մի ջոց նե րը չեն կա րո ղա նա կան խել մե ղադր յա լի ոչ 
պատ շաճ վար քա գի ծը: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենս գիր քը որ պես կա լա նա վոր-

ման այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց է նա խա տե սում գրա վը: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 143–րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` գրա վը հան ցա գոր ծութ յան հա մար մե ղադր վո ղին կա-
լան քից ա զա տե լու հա մար դրա մի, ար ժեթղ թե րի, այլ ար ժեք նե րի 
ձևով դա տա րա նի դե պո զիտ մեկ կամ մի քա նի ան ձանց կա տա րած 
ներդ րումն է` քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի տրա-
մադ րութ յան տակ մե ղադր յա լի գտնվելն ա պա հո վե լու նպա տա կով:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 134–րդ հոդ վա-

ծի 4–րդ մա սի հա մա ձայն՝ գրա վը հա մար վում է կա լա նա վոր ման 
այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց և կի րառ վում է միայն այն 
դեպ քում, երբ ստաց վել է դա տա րա նի ո րո շու մը մե ղադր յա լին կա-
լա նա վո րե լու մա սին: Այ սինքն՝ գրա վը յու րա տե սակ գոր ծարք է մե-
ղադր յա լի և պե տութ յան միջև այն մա սին, որ պե տութ յու նը, հաշ վի 
առ նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և մե ղադր յա լի հա-
մա պա տաս խան հատ կա նիշ նե րը, նրան վստա հե լով, ըն դա ռա ջում 
է և  ան գամ կա լա նա վոր ման հիմ քե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում 
չի սահ մա նա փա կում վեր ջի նիս ա զա տութ յու նը՝ պայ մա նով, որ մե-
ղադր յալն իր հեր թին պետք է կա տա րի իր պար տա կա նութ յուն նե-
րը, ներ կա յա նա վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի պա հան ջով և 
չ խո չըն դո տի գոր ծի քննութ յա նը: Մե ղադր յա լի պատ շաճ վար քագ-
ծի ե րաշ խիքն այս դեպ քում ներդր ված գրավն է:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 137–րդ հոդ վա ծի 

4–րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Կա լա նա վոր ման մա սին ո րո շում կա յաց նե-
լու հետ միա ժա մա նակ դա տա րա նը լու ծում է մե ղադր յա լին գրա վով 
կա լան քից ա զա տե լու հնա րա վո րութ յան հար ցը և, ճա նա չե լով նման 
ա զատ ման հնա րա վո րութ յու նը, նշա նա կում է գրա վի գու մա րը»:
Սույն դրույ թից եր ևում է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում կա լա նա-

վոր ման կամ կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման հարց քննար կե-
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լիս դա տա րա նը պետք է քննութ յան առ նի ան ձին գրա վով ա զա-
տե լու հնա րա վո րութ յու նը և հիմ նա վո րի դրա անհ նա րի նութ յու նը: 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը գրա վի՝ որ պես խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման վե-
րա բեր յալ հան գում է նրան, որ թեև « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սը չի ե րաշ խա վո րում գրա վի 
դի մաց ա զատ ար ձակ վե լու բա ցար ձակ ի րա վունք, սա կայն դրա նով 
նա խա տես ված՝ նման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը 
դա տա կան մար մին նե րի հա մար ա ռա ջաց նում է պար տա կա նութ յուն 
հստա կեց նե լու, թե արդ յոք այդ ե րաշ խի քի մի ջո ցով չի կա րե լի հաս նել 
այն նպա տա կին, ո րին ծա ռա յում է ան ձին կա լան քի տակ պա հե լը122: 
Հետ ևա բար, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն 

իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում ձևա վո րել է չորս հիմ նա կան 
ըն դու նե լի չա փա նիշ ներ, ո րոնց առ կա յութ յան պա րա գա յում միայն 
դա տա րա նը կա րող է մեր ժել ան ձին ա զատ ար ձա կե լը: Ա զատ ար-
ձա կու մը մեր ժե լու հա մար « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 5–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի շրջա նակ նե րում ըն դու նե լի են 
հա մար վում հետև յալ հիմ քե րը.

  դա տաքն նութ յա նը չներ կա յա նա լու ռիս կը,
  այն ռիս կը, որ կա լա նա վոր վա ծը կմի ջամ տի ար դա րա դա-

տութ յան ի րա կա նաց մա նը,
  այն ռիս կը, որ կա լա նա վոր վա ծը նոր ի րա վա խախ տում 

կկա տա րի,
  կա լան քի անհ րա ժեշ տութ յու նը հա սա րա կա կան կար գի 

պահ պան ման տե սա կե տից123:
Ա մեն դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է ման րա մաս նո րեն 

քննութ յան առ նել կա լան քը շա րու նա կե լու հա մար ներ կա յաց վող 

122  Տե՛ս «Theory and Practice of the European Convention on Human Rights», Pieter 
van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn (eds.), fourth edition, Antwerpen–Oxford, 
2006, p. 497:

123  Տե՛ս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան», 
ուսումնական նյութերի ժողովածու, Ե., 2007, էջ 285–287:
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պատ ճա ռա բա նում նե րը, ինչ պես նաև պաշտ պա նա կան կող մի՝ 
ա զատ ար ձա կու մը հիմ նա վո րող փաս տարկ նե րը:
Գ րա վի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն անդ րա դար ձել է Ա. Ա ռա քել յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ` 
քննար կե լով այն հար ցը, թե հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված 
են արդ յոք Ա. Ա ռա քել յա նին կա լան քից գրա վով ա զա տե լը մեր ժե լու 
և  այն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լու մա սին ա ռա ջին ատ յա նի և վե-
րաքն նիչ դա տա րան նե րի հետ ևութ յուն նե րը: 
Ինչ պես եր ևում է Ա. Ա ռա քել յա նին կա լան քի տակ պա հե լու 

ժամ կե տը եր կա րաց նե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նի 2009 թ. դեկ տեմ բե րի 23–ի ո րո շու մից, նրան գրա վով կա լան-
քից ա զա տե լը ճա նաչ վել է ան թույ լատ րե լի, քա նի որ կա տա րել է 
ծանր հան ցա գոր ծութ յուն, և «հա վա նա կան է, որ նա, ա զա տութ-
յան մեջ մնա լով, կխո չըն դո տի գոր ծով ճշմար տութ յան բա ցա հայտ-
մա նը»: Իսկ վե րաքն նիչ դա տա րա նի 2010 թ. հուն վա րի 19–ի ո րո-
շու մից եր ևում է, որ գրա վի կի րա ռու մը մերժ վել է նույն հիմ քով, 
ո րով հիմ նա վոր վել է կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տի եր կա րաց-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ընդ ո րում՝ գրա վի կի րա ռու մը մեր ժե լու 
պատ ճա ռա բա նութ յու նը հիմն ված չէ գոր ծով առ կա փաս տա կան 
տվյալ նե րի վրա:
Այս հար ցի կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր դիր-

քո րո շումն ար տա հայ տել է Ա. Ա վե տիս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 34–րդ 
կե տում` ար ձա նագ րե լով, որ՝

«(…) ան ձին կա լան քի տակ պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յան հիմ-
նա վո րու մը կա րող է դրվել գրա վի կի րա ռու մը մեր ժե լու պատ ճա-
ռա բա նութ յան հիմ քում՝ պայ մա նով, որ այդ պատ ճա ռա բա նութ յու-
նը հիմն ված լի նի գոր ծով առ կա փաս տա կան տվյալ նե րի վրա (...)»:
Մեկ այլ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 

քննութ յան ա ռար կա է դար ձել Դա վիթ Գ րի գո րի Ա լի խան յա նի գոր-
ծով 2012 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0138/06/12 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Դ. Ա լի խան յա նի գոր ծով ո րո շում): 
Նշ ված գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում է, որ 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մե ղադր յալ Դ. Ա լի խան յա նի նկատ-
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մամբ գրա վի կի րա ռումն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լու մա սին իր ո րո-
շու մը պատ ճա ռա բա նել է եր կու հան գա ման քով. առ կա է հիմ նա վոր 
կաս կած առ այն, որ Դ. Ա լի խան յա նը կա տա րել է ի րեն վե րագր-
վող հան ցան քը և մ նա լով ա զա տութ յան մեջ՝ կա րող է խո չըն դո տել 
գոր ծի քննութ յա նը՝ քրեա կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան-
ձանց վրա ա նօ րի նա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծադ րե լու ճա նա պար-
հով: Վե րաքն նիչ դա տա րանն օ րի նա կան ու ժի մեջ է թո ղել ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րանն ա պա հո վել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի 134–րդ հոդ վա ծի  1–ին մա սի պա հան ջը, այն է՝ 
քրեա կան գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում մե ղադր յա լի ոչ պատ շաճ 
վար քա գի ծը կան խե լը և դա տավճ ռի կա տա րումն ա պա հո վե լը: 
Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը որ ևէ փաս տա կան տվյա լով չի 
հիմ նա վո րել իր այն եզ րա հան գու մը, թե ա զա տութ յան մեջ մնա-
լով՝ մե ղադր յա լը կա րող է խո չըն դո տել գոր ծի քննութ յա նը՝ քրեա-
կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան ձանց վրա ա նօ րի նա կան 
ազ դե ցութ յուն գոր ծադ րե լու ճա նա պար հով: Ա վե լին՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը ըն դու նել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վե րո-
շա րադր յալ եզ րա հան գու մը հիմ նա վո րող փաս տա կան տվյալ ներ 
գոր ծի նյու թե րում չկան: Փո խա րե նը առ կա են տվյալ ներ, որ Դ. Ա լի-
խան յանն ի րեն վե րագր վող ա րար քը կա տա րե լուց հե տո ա զատ-
վել է աշ խա տան քից ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նում, ինչն էա կա-
նո րեն նվա զեց նում է նրա կող մից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
վրա ա նօ րի նա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծադ րե լու և ճշ մար տութ յան 
բա ցա հայտ մա նը խո չըն դո տե լու հա վա նա կա նութ յու նը: Սույն վեր-
լու ծութ յան շրջա նակ նե րում բազ միցս ընդգծ վել է, որ նման կարծ-
րա տի պա յին ո րո շում ներն ան թույ լատ րե լի են ինչ պես ներ քին 
օ րենսդ րութ յան, այն պես էլ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից:
Ինչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ դա տա րա նը կա լա-

նա վո րու մը գրա վով փո խա րի նե լու ան թույ լատ րե լիութ յու նը հիմ-
նա վո րել է հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յամբ, ա պա այն չի բխում 
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գրա վի խա փան ման մի ջո ցի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման տրա-
մա բա նութ յու նից: Օ րեն քը գրա վը դի տում է որ պես կա լա նա վոր ման 
այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց և սահ մա նում, որ գրավ կի-
րա ռե լու հար ցին դա տա րանն անդ րա դառ նում է, ե թե հաս տա տել է 
կա լա նա վո րում կի րա ռե լու պայ ման նե րի ու հիմ քե րի առ կա յութ յու-
նը, իսկ հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յու նը պար տա դիր պայ ման 
է կա լա նա վո րում կի րա ռե լու հա մար: Դա նշա նա կում է, որ գրա վի 
հար ցը քննար կե լիս հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յունն ար դեն 
իսկ հաս տատ ված է և  ինք նըս տինք յան են թադր վում է, ուս տի դա-
տա րանն ակն հայ տո րեն չի կա րող գրա վի կի րառ ման ան թույ լատ-
րե լիութ յու նը պայ մա նա վո րել հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յամբ:
Վե րոնշ յալ հիմ նա վո րում նե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն-

դու նել է, որ Դ. Ա լի խան յա նին գրա վի դի մաց կա լան քից ա զա տե լու 
ան թույ լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
հետ ևութ յուն ներն ի րա վա չափ չեն: 
Գ րա վի կի րառ ման չա փա նիշ նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

անդ րա դար ձել է նաև Ան նա Սե րո ժի Ե րեմ յա նի (Գ ևորգ յա նի) գոր-
ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0513/06/10 
ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Ե րեմ յա նի (Գ ևորգ յա նի) գոր ծով ո րո շում), 
որ տեղ քննութ յան է ա ռել այն հար ցը, թե վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ի րա վա սու էր արդ յոք մե ղադր յալ Ա. Ե րեմ յա նին (Գ ևորգ յա նին) կա-
լան քից գրա վով ա զա տե լը թույ լատ րե լի ճա նա չել այն դեպ քում, երբ 
հիմ նա վոր ված չի հա մա րել նրա նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա-
փան ման մի ջոց կի րա ռե լը: 
Քն նարկ վող գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում 

է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր ված չի հա մա րել ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի կող մից մե ղադր յալ Ա. Ե րեմ յա նի (Գ ևորգ յա նի) 
նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը և  ա ռանց հաշ վի առ նե լու, որ գրա վը կա լա նա-
վոր ման այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց է, կի րա ռել է այն: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, քե րա կա նա կան վեր լու ծութ յան են-

թար կե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 134–րդ հոդ-
վա ծի 4–րդ մա սի և 137–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի դրույթ նե րը և 
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դ րանք հա մադ րե լով քննարկ վող գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի հետ, ըն դու նել է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րանն 
ի րա վա սու չէր մե ղադր յալ Ա. Ե րեմ յա նին (Գ ևորգ յա նին) կա լան քից 
գրա վով ա զա տե լը թույ լատ րե լի ճա նա չել այն դեպ քում, երբ հիմ-
նա վոր ված չի հա մա րել նրա նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան-
ման մի ջոց կի րա ռե լը:

 § 8.6. Կա լա նա վո րում հանձն ման նպա տա կով

Հանձ նու մը կամ էքստ րա դի ցիան մի պե տութ յան կող մից մեկ այլ 
պե տութ յա նը իր կամ օ տա րերկր յա քա ղա քա ցուն հանձ նելն է, ո րը 
կար գա վոր վում է պե տութ յուն նե րի միջև կնքված երկ կողմ կամ բազ-
մա կողմ պայ մա նագ րե րով: Հանձն ման մա սին 1957 թ. Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 1–ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Պայ մա նա վոր վող կող մե րը 
պար տա վոր վում են միմ յանց հանձ նել սույն Կոն վեն ցիա յի դրույթ նե-
րին և պայ ման նե րին հա մա ձայն հանձն ման են թա կա բո լոր այն ան-
ձանց, ում դեմ հայ ցող կող մի ի րա վա սու մար մին նե րը գործ են հա րու-
ցել, կամ ո րոնք հե տա խուզ վում են վե րո հիշ յալ մար մին նե րի կող մից՝ 
դա տավճ ռի ի կա տար ած ման կամ կա լա նա վոր ման նպա տա կով»:
Հանձ նու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև ա ռանց պայ մա նագ րի, 

ե թե դա նա խա տես ված է հանձն ման վե րա բեր յալ պա հանջ ստա-
ցած պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ: Հան ցանք կա տա րած ան ձանց 
հան ձու մը պե տութ յան ի րա վուն քը և  ոչ թե պար տա կա նութ յունն է: 
Այն պար տա կա նութ յուն է դառ նում միայն քրեա կան գոր ծե րի կա-
պակ ցութ յամբ փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նութ յան վե րա բեր յալ 
պե տութ յուն նե րի միջև կնքված երկ կողմ պայ մա նագ րե րի առ կա-
յութ յան դեպ քում124:
Մե րօր յա պայ ման նե րում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր վում է 

հանձն ման ինս տի տու տի նշա նա կութ յու նը՝ պայ մա նա վոր ված այն 
հան գա ման քով, որ տար բեր երկր նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յան 

124  Տե՛ս Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. 
Մելիքյան, Ա. Վարդապետյան, Լ. Աբրահամյան, Դատավորի ձեռնարկ: 
Գիտագործնական վերլուծություն, Ե., 2010, էջ 261: 
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բա նուկ ու ղի նե րի առ կա յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հան-
ցա գործ նե րին հան ցա վոր ա րար քը կա տա րե լուց հե տո թաքն վել 
այլ պե տութ յան տա րած քում: Հանձն ման ինս տի տու տի դե րը հատ-
կա պես մեծ է մի ջազ գա յին բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և կազ-
մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան դեմ պայ քա րի հար ցում: Այն միա-
ժա մա նակ ա պա հո վում է քրեա կան ի րա վուն քի այն պի սի կար ևոր 
սկզբուն քի կեն սա գոր ծու մը, ինչ պի սին է պա տաս խա նատ վութ յան 
ան խու սա փե լիութ յու նը:
Հանձն ման ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար հա ճախ անհ-

րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում սահ մա նա փա կել հանձն ման են թա-
կա ան ձի ա զա տութ յու նը: Հանձն ման մա սին 1957 թ. Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 16–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ « Ծայ րա հեղ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հայ ցող կող մի ի րա վա սու մար մին-
նե րը կա րող են պա հան ջել հե տա խուզ վող ան ձի ժա մա նա կա վոր 
ձեր բա կա լութ յուն: Հայց վող կող մի ի րա վա սու մար մին նե րը գոր ծը 
կլու ծեն ի րենց օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն»:
Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

« Յու րա քանչ յուր ոք ու նի անձ նա կան ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ-
խե լիութ յան ի րա վունք: Մար դուն կա րե լի է ա զա տութ յու նից զրկել 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով: Օ րեն քը կա րող է նա-
խա տե սել ա զա տութ յու նից զրկում միայն հետև յալ դեպ քե րում.

(...)
4) առ կա է հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր 

կաս կած, կամ երբ դա անհ րա ժեշտ է ան ձի կող մից հան ցա գոր-
ծութ յան կա տա րու մը կամ այն կա տա րե լուց հե տո նրա փա խուս տը 
կան խե լու նպա տա կով.

(...)
7) Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն ան ձի ա նօ րի նա կան մուտ-

քը կան խե լու, նրան ար տաք սե լու կամ այլ պե տութ յան հանձ նե լու 
նպա տա կով: (...)»:
Ար մեն Ա շո տի Պետ րոս յա նի գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին 

կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0024/06/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Պետ րոս յա-
նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել այն 
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հար ցը, թե Ա. Պետ րոս յա նին կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը պետք 
է հաշվ վի Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում նրան ար գե լան քի վերց նե-
լու, թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն տե ղա փո խե լու պա հից:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա ծի 36–

րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար գե լան քի վերց նե լը գոր ծո ղութ յուն է, որն 
սկսվում է ան ձին ա զա տութ յու նից փաս տա ցի հար կադ րա կան զրկե-
լու պա հից՝ ձեր բա կա լե լիս, կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի-
րա ռե լիս, ա զա տազրկ ման ձևով դա տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լիս:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա ծի 37–

րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց 
կա լանքն ընտ րելն է:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա ծի 38–

րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա նա զա տութ յան մեջ պա հե լը ան ձին ա զա-
տութ յու նից հար կադ րա բար զրկելն է, ինչ պատ ճառ նե րով էլ որ դա 
ի րա կա նաց ված լի նի:
Վե րո շա րադր յալ քրեա դա տա վա րա կան և սահ մա նադ րա կան 

նոր մե րի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը 
և ք րեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յու նը նա խա տե սում են կա լա-
նա վոր ման եր կու ինք նու րույն տե սակ՝
ա) կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց,
բ) հանձն ման նպա տա կով կա լա նա վո րու մը:
Կա լա նա վոր ման վե րոնշ յալ տե սակ ներն ու նեն տար բեր ի րա-

վա կան բնույթ և հե տապն դում են տար բեր նպա տակ ներ: Դ րան ցից 
ա ռա ջի նը հան դի սա նում է հար կադ րան քի մի ջոց, ո րը կի րառ վում է 
կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի նկատ մամբ՝ քրեա կան գոր ծով վա-
րույ թի ըն թաց քում նրա ոչ պատ շաճ վար քա գի ծը կան խե լու և դա-
տավճ ռի կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, իսկ կա լա նա վոր-
ման երկ րորդ տե սա կը ան ձին ա նա զա տութ յան մեջ պա հելն է այլ 
պե տութ յա նը նրա հանձ նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

« Քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և ք րեա կան գոր ծե րով ի րա-
վա կան օգ նութ յան և  ի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին» 
Մինս կի կոն վեն ցիա յի 61.2–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Սույն Կոն-
վեն ցիա յի 60–րդ, 61–րդ և 61.1–րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րին հա-
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մա պա տաս խան՝ կա լան քի վերց ված ան ձի՝ կա լան քի տակ պա հե լու 
ժա մա նա կը նրան հանձ նե լու դեպ քում հաշվ վում է կա լան քի տակ 
պա հե լու ամ բողջ ժամ կե տի մեջ, ո րը նա խա տես ված է այն Պայ մա-
նա վոր վող կող մի օ րենսդ րութ յամբ, ո րին այդ ան ձը հանձն վել է»:
Մեջ բեր ված կոն վեն ցիոն դրույ թի տա ռա ցի մեկ նա բա նութ յու-

նից եր ևում է, որ հանձն ման դեպ քում ան ձին կա լան քի տակ պա-
հե լու ժա մա նակր պետք է հաշվ վի ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես-
ված՝ ան ձին կա լան քի տակ պա հե լու ամ բողջ ժամ կե տի մեջ: ՀՀ 
քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի 138–րդ հոդ վա ծի վեր լու ծութ յու նից 
եր ևում է, որ դրա նում սահ ման ված են խա փան ման մի ջոց կա լա նա-
վոր ման ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման կարգն ու պայ ման նե րը, ո րոնք 
չեն վե րա բե րում հանձն ման նպա տա կով կա լան քի ժամ կե տին:
ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 2012 թ. մար տի 19–ին ըն դուն ված 

օ րեն քով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա-
ծը լրաց վել է 38.1–րդ և 38.2–րդ կե տե րով, ո րոն ցից 6–րդ հոդ վա-
ծի 38.1–րդ կե տի հա մա ձայն՝ ժա մա նա կա վոր կա լա նա վո րումն 
ան ձին ա նա զա տութ յան մեջ պա հելն է հանձ նե լու վե րա բեր յալ 
միջ նոր դութ յունն ստա նա լու և հանձ նու մը բա ցա ռող հան գա մանք-
նե րը պար զե լու նպա տա կով: Իսկ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա ծի 38.2–րդ կե տի հա մա ձայն՝ հանձ նե լու 
հա մար կա լա նա վո րումն ան ձին ա նա զա տութ յան մեջ պա հելն է 
նրա հանձ նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:
Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ «Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում տեղ 
գտած հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը» վեր տա ռութ յու նը կրող ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 6–րդ հոդ վա ծում 2012 թ. 
մար տի 19–ին կա տար ված լրա ցու մը (38.1–րդ և 38.2–րդ կե տեր) 
վկա յում է այն մա սին, որ օ րենս դի րը ևս խա փան ման մի ջոց կա լան-
քը տար բե րա կում է հանձն ման նպա տա կով կա լան քից:
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա-

ցութ յա նը, որ ե թե ան ձը չի գտնվում ՀՀ ի րա վա սու մար մին նե-
րի տրա մադ րութ յան տակ, նրա նկատ մամբ որ պես խա փան ման 
մի ջոց կա լանք ընտ րե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը չի կա րող 
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կա տար ված հա մար վել, հետ ևա բար, խոսք չի կա րող լի նել դա տա-
րա նի ո րոշ մամբ ընտր ված խա փան ման մի ջոց կա լա նա վոր ման 
ժամ կե տի ըն թաց քը սկսված լի նե լու, հա մա պա տաս խա նա բար 
նաև՝ այդ ժամ կե տի հաշ վար կի մա սին: Ուս տի խա փան ման մի ջոց 
կա լա նա վոր ման ժամ կե տը սկսում է հո սել ՀՀ ի րա վա սու մար մին-
նե րի տրա մադ րութ յան տակ ան ձի հայտն վե լու, այլ խոս քով՝ ան ձին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը հանձ նե լու պա հից: 
Վե րոգր յա լի հետ մեկ տեղ, սա կայն, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ հանձն ման նպա տա կով կա լա նա վոր ման ժամ-
կե տը, խա փան ման մի ջոց կա լա նա վոր ման ժամ կե տի հետ մեկ տեղ, 
պետք է հաշ վակց վի ան ձի նկատ մամբ կա յաց ված վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տով նշա նակ ված ա զա տազրկ ման հետ կապ ված 
պատ ժի ժամ կե տի մեջ: 
Քն նարկ վող հար ցի առն չութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա նում է 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 
ի րա վուն քին: Զանդ բերգսն ընդ դեմ Լատ վիա յի գոր ծով կա յաց ված 
վճռում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ըն դու-
նել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե-
րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի ո՛չ 5–րդ 
հոդ վա ծի 3–րդ մա սը, ո՛չ էլ որ ևէ այլ դրույթ սկզբուն քո րեն Մաս-
նա կից պե տութ յա նը չի պար տա վո րեց նում հաշ վի առ նել եր րորդ 
պե տութ յու նում ան ձի կրած նախ նա կան կա լան քի ժամ կե տը (տե՛ս 
ZANDBERGS v. LATVIA գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 20–ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 71092/01, կետ 63):
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն Ա. Պետ րոս յա նի գոր ծով 

ար ձա նագ րել է, որ վեր ջի նիս մինչ դա տա կան վա րույ թի կա պակ-
ցութ յամբ կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը պետք է հաշվ վի ոչ 
թե Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում նրան ար գե լան քի վերց նե լու, այլ 
Հա յաս տա նի Հան բա պե տութ յուն տե ղա փո խե լու պա հից: ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը միև նույն դիր քո րո շումն է ար տա հայ տել նաև Ար-
մեն Ա շո տի Պետ րոս յա նի գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին կա յաց-
ված մեկ այլ` թիվ ԵԷԴ/0001/11/12 ո րոշ մամբ:
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ԲԱԺԻՆ 9

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊՈԶԻՏԻՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 

ԿՈՂՄԸ

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Մար դը, 
նրա ար ժա նա պատ վութ յու նը, հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա-
տութ յուն նե րը բարձ րա գույն ար ժեք ներ են:
Պե տութ յունն ա պա հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յու նը՝ մի ջազ-
գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս-
խան: (…)»:
Մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րից է կյան քի ի րա վուն քը, 

ո րը, ա վան դա բար հա մար վե լով յու րա քանչ յուր մար դու բնա կան 
և  ա նօ տա րե լի ի րա վուն քը, կար ևո րա գույն դեր է խա ղում մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ցան կա ցած հա մա կար-
գում: Այս պես` ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 15–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
« Յու րա քանչ յուր ոք ու նի կյան քի ի րա վունք: (…)»: 
Մար դու կյան քի ի րա վուն քի մի ջազ գա յին –ի րա վա կան պաշտ-

պա նութ յան հար ցում չա փա զանց մեծ դեր է կա տա րում « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիան, հան ձին Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` որ պես Կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան դա տա կան ե րաշ խիք: 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ-
վա ծը ա մե նա հիմ նա րար նշա նա կութ յուն ու նե ցող հոդ ված նե րից 
մեկն է և խոշ տան գում նե րի, ան մարդ կա յին ու նվաս տա ցու ցիչ վե-
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րա բեր մուն քի կամ պատ ժի ար գելքն ամ րագ րած` « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 3–րդ հոդ վա ծի հետ միա սին 
սահ մա նում է Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կութ յուն նե րի ա մե նասկզ բուն քա յին ար ժեք նե րից մե կը125:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ « Յու րա քանչ յու րի կյան քի ի րա վուն քը պաշտ-
պան վում է օ րեն քով: (…)»:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ-
վա ծը պա րու նա կում է ինչ պես պո զի տիվ, այն պես էլ նե գա տիվ 
պար տա վո րութ յուն ներ. պո զի տիվ պար տա վո րութ յունն է պաշտ-
պա նել ան ձանց կյան քը, իսկ նե գա տիվ պար տա վո րութ յու նը՝ ձեռն-
պահ մնալ կյան քից ա նօ րի նա կան զրկե լուց: Պո զի տիվ պար տա վո-
րութ յու նը բխում է 2–րդ հոդ վա ծի բո վան դա կութ յու նից՝ « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 1–ին հոդ վա ծի հետ հա մակ-
ցութ յամբ և միա ժա մա նակ գոր ծուն պաշ տո նա կան քննութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու պար տա վո րութ յուն է սահ մա նում մար դուն կյան-
քից զրկե լու ցան կա ցած դեպ քի հա մար126:
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե-

պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ անհ րա ժեշտ 
է ե ղել հա վաս տել, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը ոչ թե տե սա կան կամ 
պատ րան քա յին են, այլ գործ նա կան են և  արդ յու նա վետ, « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի տար բեր հոդ ված նե րի հա մա-
տեքս տե րում սահ ման վել են դա տա վա րա կան պար տա կա նութ-

125  Տե՛ս Վ. Քոչարյան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
պրակտիկան, Ե., 2007, էջ 8:

126  Տե՛ս INTERIGHTS Manual for Lawyers. The Right to Life under the ECHR 
(Article 2), London, 2008, p. 1:
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յուն ներ (տե՛ս, օ րի նակ, B. v. THE UNITED KINGDOM, 1987 թ. հու լի-
սի 8–ի վճիռ, գան գատ թիվ 9840/82, կետ 63, M. C. v. BULGARIA, 
2003 թ. դեկ տեմ բե րի 4–ի վճիռ, գան գատ թիվ 39272/98, կետ 
148–153, և CYPRUS v. TURKEY, 2001 թ. մա յի սի 10–ի Մեծ պա լա-
տի վճիռ, գան գատ թիվ 25781/94, կետ 147):

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ-
վա ծը պե տութ յան վրա պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն է դնում 
ա պա հո վե լու, որ պես զի օ րեն քը պատ շաճ կեր պով պաշտ պա նի 
կյան քի ի րա վուն քը, ինչ պես նաև պար տա վո րեց նում է կի րա ռել 
այդ օ րեն քը: « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ 
հոդ վա ծը միշտ պետք է դի տարկ վի նույն Կոն վեն ցիա յի 13–րդ հոդ-
վա ծի հետ միա սին, ո րը, նկա տի ու նե նա լով կյան քի ի րա վուն քի 
հիմ նա քա րա յին կար ևո րութ յու նը, մահ վան դեպ քե րի կա պակ ցութ-
յամբ ի րա կա նաց վող քննութ յան նկատ մամբ խիստ պա հանջ ներ է 
սահ մա նել (տե՛ս KAYA v. TURKEY, 1998 թ. փետր վա րի 19–ի վճիռ, 
գան գատ թիվ 22729/93, կետ 107, YASA v. TURKEY, 1998 թ. սեպ-
տեմ բե րի 2–ի վճիռ, գան գատ թիվ 22495/93, կետ 114–115): 
Միա ժա մա նակ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-

րա նը ման րակր կիտ ու շադ րութ յան է ար ժա նաց նում մար դուն կյան-
քից զրկե լու այն դեպ քե րը, երբ ան ձի մա հը պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից կի րառ ված ու ժի արդ յունք է, կամ երբ ան ձի մա հը վրա է 
հա սել պե տութ յան հսկո ղութ յան տակ գտնվե լու ժա մա նակ127: 
Ա զա տազրկ ման վայ րե րում մահ վան դեպ քե րի առն չութ յամբ 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը պա հան ջում է, 
որ պես զի ի րա կա նաց վի մահ վան ա ռա ջաց ման հան գա մանք նե-
րի պատ շաճ և  արդ յու նա վետ քննութ յուն, և  որ քննութ յան հա-
մար պա տաս խա նա տու ան ձինք են թա կա լի նեն վե րահս կո ղութ-
յան (դա տա խա զութ յան կամ այլ մարմ նի կող մից): Կար ևոր վում է 
նաև այն հան գա ման քը, որ պես զի ա պա հով վի բո ղոք բե րած ան-

127  Տե՛ս Yutaka Arai, Edwin Bleichrodt, Cees Flinterman and etc., Theory and Practice 
of the European Convention on Human Rights, Antwerpen–Oxford, 2006, p. 355:
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ձանց արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յու նը քննութ յա նը, ինչ պես նաև 
այն, որ վա րույ թը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռի հայտ նա բե րել և պա-
տաս խա նատ վութ յան են թար կել մե ղա վոր նե րին (տե՛ս, օ րի նակ, AK-
SOY v. TURKEY, 1996 թ. դեկ տեմ բե րի 18–ի վճիռ, գան գատ թիվ 
21987/93, կետ 98):
Լ ևոն Գուլ յա նի գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված 

թիվ ԵԿԴ/0051/11/09 ո րոշ ման (այ սու հետ՝ Լ. Գուլ յա նի գոր ծով ո րո-
շում) 31–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին 
պրակ տի կա յին, նշել է.

«(…) Կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված կյան քի ի րա-
վուն քի շրջա նակ նե րում արդ յու նա վետ քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
պար տա կա նութ յու նը (կյան քի ի րա վուն քի դա տա վա րա կան բա ղադ-
րի չը) բխում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պա յին ի րա վուն քում հաս տատ ված այն ի րա վա կան դիր քո-
րոշ մամբ, որ ե թե ա ռողջ ան ձը ոս տի կա նութ յան կող մից ար գե լան քի 
է վերց վել և հե տա գա յում մա հա ցել, ա պա պե տութ յու նը պար տա վոր 
է ներ կա յաց նել ան ձին մահ վան հան գեց րած ի րա դար ձութ յուն նե րի 
հա մո զիչ բա ցատ րութ յուն. այն չներ կա յաց նե լու դեպ քում պե տութ-
յու նը խախ տած կլի նի Կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա ծը: (…)»: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննութ յան է ա ռել այն հար ցը, թե 

արդ յոք Լ. Գուլ յա նի մահ վան փաս տի նկատ մամբ տա րած վում է 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված կյան քի ի րա վուն քի դա տա վա րա կան բա ղադ րի չը:
Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րին՝ ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է ա ռել այն հան գա ման քը, որ Լ. Գուլ-
յա նը ՀՀ ոս տի կա նութ յան քրեա կան հե տա խու զութ յան գլխա վոր 
վար չութ յուն էր տե ղա փոխ վել ՀՀ ոս տի կա նութ յան ՔՀԳՎ պե տի 
հանձ նա րա րութ յամբ, ՀՀ ոս տի կա նութ յան բարձ րաս տի ճան պաշ-
տոն յա նե րի կող մից ի րենց ծա ռա յո ղա կան մե քե նա յով,: Վեր ջինս 
վար չութ յու նում աշ խա տա սեն յա կից աշ խա տա սեն յակ էր տե ղա-
փոխ վել ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, իսկ 
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Լ. Գուլ յա նի մա հը վրա էր հա սել ՀՀ ոս տի կա նութ յան քրեա կան հե-
տա խու զութ յան գլխա վոր բա ժին նե րից մե կի պե տի աշ խա տա սեն-
յա կի պա տու հա նից վայր ընկ նե լու հետ ևան քով:
Այս փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով Մար դու ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման 
հետ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Լ. Գուլ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 33–րդ 
կե տում հան գել է հետև յալ եզ րա կա ցութ յան. 

«(…) ՀՀ ոս տի կա նութ յան քրեա կան հե տա խու զութ յան գլխա-
վոր վար չութ յան աշ խա տա կից նե րի տրա մադ րու թյան տակ լի նե լու 
պայ ման նե րում Լ. Գուլ յա նի մահ վան փաս տի առ թիվ պե տութ յու նը 
պար տա վոր է ի րա կա նաց նել արդ յու նա վետ քննութ յուն՝ ուղղ ված 
նրա մահ վա նը հան գեց րած ի րա դար ձութ յուն նե րի հա մո զիչ բա-
ցատ րութ յուն ներ կա յաց նե լուն: (…)»:
Լ. Գուլ յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի առջև բարձ րաց-

ված երկ րորդ հար ցը վե րա բե րել է այն հան գա ման քին, թե Լ. Գուլ-
յա նի մահ վան փաս տի արդ յու նա վետ քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
պար տա կա նութ յու նը « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա-
յի 2–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է արդ յոք ա վարտ ված հա մար վել: 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը իր նա խա-

դե պա յին ո րո շում նե րում ար ձա նագ րել է, որ կաս կա ծե լի պայ ման-
նե րում տե ղի ու նե ցած մահ վան փաս տի արդ յու նա վետ քննութ յան 
պար տա կա նութ յու նը առ կա է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ իշ խա-
նութ յուն նե րը ող ջամ տո րեն կա րող են մի ջոց ներ ձեռ նար կել մահ-
վան հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու և դ րա հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յուն սահ մա նե լու նպա տա կով ( Տե՛ս BRECKNELL v. THE 
UNITED KINGDOM գոր ծով 2007 թ. նո յեմ բե րի 27–ի վճիռ, գան-
գատ թիվ 32457/04, կետ 66–72):
Լ. Գուլ յա նի գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յան հի ման վրա 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վեր ջի նիս մահ վան 
կա պակ ցութ յամբ քննութ յուն ի րա կա նաց նե լիս չի պարզ վել ՀՀ ոս-
տի կա նութ յան քրեա կան հե տա խու զութ յան գլխա վոր վար չութ յան 
2–րդ վար չութ յան 1–ին բաժ նի պե տի աշ խա տա սեն յա կի պա տու-
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հա նից Լ. Գուլ յա նի վայր ընկ նե լու մե խա նիզ մը, և  այդ նպա տա կով 
չի կա տար վել քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն: Ընդ ո րում՝ գոր ծով 
քննութ յան արդ յու նա վե տու թյան տե սանկ յու նից նշված քննչա կան 
փոր ձա րա րութ յան կար ևո րութ յու նը հաս տատ վել է ինչ պես Եր ևան 
քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք– Մա րաշ հա մայնք նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի, այն պես էլ նա խաքն-
նութ յան մարմ նի և նա խաքն նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող դա տա խա զի կող մից:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վճռել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յան հա մա պա տաս խան ի րա վա պահ պան մար մին նե րը դեռևս 
ող ջամ տո րեն կա րող են մի ջոց ներ ձեռ նար կել քննչա կան փոր ձա րա-
րութ յան հա մար անհ րա ժեշտ մա նե կե նը ձեռք բե րե լու և քնն չա կան 
փոր ձա րա րութ յու նը կա տա րե լու հա մար: Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան գլխա վոր դա տա խա զութ յան ու ղար կած գրութ յան մեջ նշված է 
ե ղել, որ « Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան դա տա խա զութ յանն ա ռըն թեր 
քննչա կան կո մի տեի կող մից ներ կա յում գնված են 170 սմ  եր կա րութ-
յամբ և 40 կգ քա շով շար նի րա յին մա նե կեն ներ»: Դ րա նից հետ ևում 
է, որ Լ. Գուլ յա նի մահ վան փաս տի քննութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
բնու թագ րիչ նե րով մա նե կեն նե րը (178 սմ  եր կա րութ յամբ և 95 կգ 
քա շով) ող ջամ տո րեն կա րող են պատ վիր վել այն նույն կազ մա կեր-
պութ յու նից, ո րից գնում ներ է կա տա րել Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
դա տա խա զութ յանն ա ռըն թեր քննչա կան կո մի տեն:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Ռու սաս տա նի 

Դաշ նութ յան գլխա վոր դա տա խա զութ յան՝ վե րը նշված գրութ յու նը 
ստա նա լուց հե տո շուրջ 4 ա միս շա րու նակ վող նա խաքն նութ յան 
ըն թաց քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը որ ևէ մի ջոց չի ձեռ-
նար կել նշված քննչա կան փոր ձա րա րութ յան կա տա րումն ա պա հո-
վե լու ուղ ղութ յամբ, նոր հար ցում չի կա տար վել Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան դա տա խա զութ յա նը՝ խնդրե լով մատ նան շել մա նե կեն նե րը 
պատ րաս տող կազ մա կեր պութ յու նը, և  այդ կազ մա կեր պութ յա նը Լ. 
Գուլ յա նի մահ վան փաս տի քննութ յան հա մար անհ րա ժեշտ հատ-
կա նիշ նե րով մա նե կեն պատ րաս տե լու պատ վեր չի տրվել:
Ամ փո փե լով վե րը շա րադր ված փաս տե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-
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տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Լ. Գուլ յա նի մահ վան 
փաս տի առ թիվ արդ յու նա վետ քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու պար-
տա կա նութ յու նը դեռևս առ կա է, քա նի որ կա ող ջա միտ ակն կա լիք 
առ այն, որ անհ րա ժեշտ մա նե կե նը ձեռք կբեր վի, և հա մա պա տաս-
խան քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կկա տար վեն:
Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Լ. Գուլ յա նի 

գոր ծով « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա-
ծով ամ րագր ված դա տա վա րա կան պար տա կա նութ յան կա տար-
ման մա սին վերջ նա կան հետ ևութ յուն նե րը հնա րա վոր են միայն 
քննչա կան փոր ձա րա րութ յան և, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, 
դրա նից բխող այլ գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում: Այդ պա րա գա յում նշված ա պա ցույց նե րի հաշ վառ մամբ 
հնա րա վոր կլի նի նաև ամ բող ջա կան գնա հա տա կան տալ Լ. Գուլ-
յա նի մահ վան փաս տի քննութ յան արդ յու նա վե տութ յա նը: 
Ան ձանց մահ վան փաս տի ա ռի թով արդ յու նա վետ քննութ յուն 

ի րա կա նաց նե լու հար ցը կա րող է ար ծարծ վել նաև բժշկա կան օգ-
նութ յան տրա մադր ման ո լոր տում կյան քը պաշտ պա նե լու հա մար 
պե տութ յան կող մից պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռք առ նե լու պար տա վո-
րութ յան հա մա տեքս տում:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գեոր գի Է դի կի Մկրտչ յա նի գոր ծով 

2010 թ. դեկ տեմ բե րի 23–ին կա յաց ված թիվ ԵԷԴ/0002/11/10 ո րոշ-
ման (այ սու հետ՝ Գ. Մկրտչ յա նի գոր ծով ո րո շում) 21–րդ կե տում ար-
ձա նագ րել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ-
յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 
2–րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված՝ կյան քի ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում 
արդ յու նա վետ քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նութ յու նը 
(կյան քի ի րա վուն քի դա տա վա րա կան բա ղադ րի չը) բխում է Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն-
քում հաս տատ ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մից, որ « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դա տա վա րա կան պար տա կա նութ յու նը պա հան ջում է պե տութ յու նից 
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ձևա վո րել արդ յու նա վետ, ան կախ դա տա կան հա մա կարգ, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի պար զել պե տա կան կամ մաս նա վոր ո լոր տում աշ-
խա տող բժշկի հսկո ղութ յան տակ գտնվող հի վան դի մահ վան պատ-
ճա ռը և պատ ժել դրա հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց:
Գ. Մկրտչ յա նի գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում 

է, որ Կ. Փա փազ յա նի մահ վան պատ ճա ռի վե րա բեր յալ տար բեր՝ 
ի րար հա կա սող չորս եզ րա կա ցութ յուն նե րի առ կա յութ յան պա րա-
գա յում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը 2009 թ. դեկ տեմ բե րի 
19–ի ո րոշ մամբ կար ճել է քրեա կան գոր ծի վա րույ թը, և վեր ջի նիս 
բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու ըն թաց քում «Է րե բու նի» ԲԿ –ում 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող-
մից մաս նա գի տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը չկա տա րե լու կամ 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քի առ թիվ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
130–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով քրեա կան հե տապն դում չի ի րա կա-
նաց վել՝ հան ցա կազ մի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռա բա նութ յամբ: 
Նշ վա ծից ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Կ. Փա փազ-
յա նի մահ վան փաս տի ա ռի թով արդ յու նա վետ քննու թյուն չի ի րա-
կա նաց վել: Քն նութ յան արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի գնա հա տա կա նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել այն 
հան գա ման քով, որ նշա նակ ված դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ-
յուն նե րի եզ րա կա ցութ յուն նե րի միջև առ կա հա կա սութ յուն նե րը 
պայ մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ նախ կին փոր ձաքն-
նութ յու նը կա տա րած փոր ձա գետ նե րը ներ կա չեն գտնվել կրկնա կի 
փոր ձաքն նութ յա նը և պար զա բա նում ներ չեն տվել, այն պա րա գա-
յում, երբ նախ կին փոր ձաքն նութ յու նը կա տա րած փոր ձա գետ նե րի՝ 
կրկնա կի փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա գտնվե լու և պար զա բա նում-
ներ տա լու հնա րա վո րութ յու նը նա խա տես ված է քրեա դա տա վա-
րա կան օ րենսդ րութ յամբ:
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 251–րդ 

հոդ վա ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն՝ «(...) Նախ կին փոր ձաքն նութ յու-
նը կա տա րած փոր ձա գետ նե րը կա րող են ներ կա գտնվել կրկնա կի 
փոր ձաքն նութ յա նը, տալ պար զա բա նում ներ, սա կայն հե տա զոտ-
մա նը և  եզ րա կա ցութ յուն կազ մե լիս նրանք չեն մաս նակ ցում»:
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Գ. Մկրտչ յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ 
նշա նակ ված չորս դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի արդ-
յուն քում կազմ ված եզ րա կա ցութ յուն նե րում առ կա հա կա սութ յուն-
նե րի պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք նե րի գե րա կա յութ յան և  
ան մի ջա կան գոր ծո ղութ յան սահ մա նադ րա կան ար ժեք նե րը թե լադ-
րում էին մի ջոց ներ ձեռ նար կել վեր ջին՝ դա տաբժշ կա կան կրկնա կի 
հանձ նա ժո ղո վա յին փոր ձաքն նութ յա նը ներգ րա վե լու և մաս նա կից 
դարձ նե լու նա խորդ փոր ձա գետ նե րին և ն րանց հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռե լու անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում տալ պար զա բա նում ներ:
Բա ցի Կ. Փա փազ յա նի մահ վան փաս տի ա ռի թով քննութ յան 

արդ յու նա վե տութ յան հար ցից, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննար-
կել է նաև, թե կրկնա կի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն նշա-
նա կե լու և դ րա կա տա րու մը ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 
հրա մա նով կազմ ված փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վին հանձ-
նա րա րե լու վե րա բեր յալ ո րոշ մա նը տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ Գ. 
Մկրտչ յա նին չծա նո թաց նե լը չի հան գեց րել արդ յոք վեր ջի նիս ի րա-
վունք նե րի խախտ մա նը:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 80–րդ հոդ վա-

ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ « Տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ է ճա նաչ վում 
նրա մեր ձա վոր ազ գա կան նե րից մե կը, ով ցան կութ յուն է հայտ նել 
քրեա կան գոր ծով վա րույ թում ի րա կա նաց նել մա հա ցած (…) տու-
ժո ղի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նութ յուն նե րը»:
Նույն հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր-

դը քրեա կան գոր ծով վա րույ թին մաս նակ ցում է տու ժո ղի փո խա րեն 
և  ու նի վեր ջի նիս ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, (…)»:
Բո ղոք բե րած ան ձանց քննութ յա նը արդ յու նա վետ մաս նակ-

ցութ յան հար ցը կար ևոր վում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պա յին պրակ տի կա յով (տե՛ս AKSOY v. TURKEY, 1996 թ. դեկ-
տեմ բե րի 18–ի վճիռ, գան գատ թիվ 21987/93):
Վե րը շա րադր ված քրեա դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու-

ծութ յու նից եր ևում է, որ փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու մա սին 
ո րո շու մը փոր ձաքն նութ յան կա տար ման միակ դա տա վա րա կան 
հիմքն է :  Ուս տի փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու մա սին ո րոշ մա նը 
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կաս կած յա լին, մե ղադր յա լին, տու ժո ղին, ՀՀ քրեա կան դա տա վա-
րութ յան օ րենսգր քի 80–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի ու ժով՝ նաև տու-
ժո ղի ի րա վա հա ջոր դին ծա նո թաց նելն անհ րա ժեշտ է վեր ջին նե րիս 
կող մից ի րենց ի րա վունք ներն արդ յու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց-
նե լու հա մար: Փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու մա սին ո րոշ մա նը ծա-
նո թա նա լուց հե տո կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը, տու ժո ղը, տու ժո ղի 
ի րա վա հա ջոր դը կա րող են բա ցարկ հայտ նել փոր ձա գետ նե րին, 
միջ նոր դել, որ նոր փոր ձա գետ նշա նակ վի, փոր ձա գետ նե րին ա ռա-
ջադ րել լրա ցու ցիչ հար ցեր, քննի չի թույլտ վութ յամբ ներ կա գտնվել 
փոր ձաքն նութ յան կա տար մա նը և  այլն:
Գ. Մկրտչ յա նի գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում 

է, որ դրան ցում առ կա է միայն ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 
հրա մա նով կազմ ված փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա-
ցութ յա նը տու ժո ղի ի րա վա հա ջոր դին ծա նո թաց նե լու մա սին 2009 
թ. նո յեմ բե րի 27–ի ար ձա նագ րութ յուն, ո րի հա մա ձայն՝ տու ժո ղի 
ի րա վա հա ջորդ Գ. Մկրտչ յա նը, ծա նո թա նա լով այդ եզ րա կա ցութ-
յան չորս է ջե րին, հրա ժար վել է հե տա գա ծա նո թա ցու մից և հե ռա ցել 
քննի չի աշ խա տա սեն յա կից: Այ սինքն՝ կրկնա կի դա տաբժշ կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու և դ րա կա տա րու մը ՀՀ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով կազմ ված փոր ձա գի տա կան 
հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րա րե լու վե րա բեր յալ ո րոշ մա նը տու ժո-
ղի ի րա վա հա ջորդ Գ. Մկրտչ յա նը չի ծա նո թաց վել:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը արդ յուն քում ար ձա նագ րել է, որ կրկնա-

կի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու և դ րա կա տա-
րու մը ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով կազմ ված 
փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րա րե լու վե րա բեր յալ 
ո րոշ մա նը տու ժո ղի ի րա վա հա ջորդ Գ. Մկրտչ յա նին չծա նո թաց նե լը 
հան գեց րել է վեր ջի նիս՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
247–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի խախտ մա նը:

 Այս պի սով՝ վե րոնշ յալ նա խա դե պա յին ո րո շում նե րով ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է ան ձի կյան քի ի րա վուն քի պաշտ-
պա նութ յան հար ցե րին՝ անդ րա դառ նա լով ոչ միայն պե տութ յան 
կող մից ու ժի կի րառ ման կա պակ ցութ յամբ արդ յու նա վետ քննութ-
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յուն ի րա կա նաց նե լու պե տութ յան պար տա կա նութ յա նը, այլ նաև 
անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յուն չցու ցա բե րե լու կա պակ ցութ-
յամբ ա ռա ջա ցած մահ վան դեպ քե րի արդ յու նա վետ քննութ յա նը՝ 
միա ժա մա նակ կար ևո րե լով քննութ յա նը տու ժո ղի իրավահաջորդի 
մաս նակ ցութ յան, ինչ պես նաև մե ղա վոր նե րին հայտ նա բե րե լու և 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հար ցե րը:
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ԲԱԺԻՆ 10

ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐ

Ա պա ցու ցու մը (ա պա ցույց նե րի հա վա քու մը, ստու գու մը, օգ-
տա գոր ծու մը և գ նա հա տու մը) քրեա դա տա վա րա կան գոր ծու-
նեութ յան կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այն ճա նա չո ղա-
կան գոր ծու նեութ յուն է, որն ուղղ ված է նախ կի նում տե ղի ու նե ցած 
դեպ քի հան գա մանք նե րի հե տա զոտ մա նը և վե րա կանգն մա նը: Այս 
գոր ծըն թա ցը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես քրեա կան վա րույ թի ող-
նա շար, ա ռանց ո րի չեն կա րող մշակ վել վար կած ներ, հաս տատ վել 
կամ հերք վել փաս տեր, ի րա կա նաց վել դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ կամ կա յաց վել ո րո շում ներ:
Ա պա ցու ցումն անխ զե լիո րեն կապ ված է քրեա կան դա տա վա-

րութ յան սկզբունք նե րի և  այլ ա ռանց քա յին դրույթ նե րի հետ: Լի նե լով 
ճա նա չո ղա կան հա մընդ հա նուր գոր ծըն թա ցի տա րա տե սակ՝ ա պա-
ցու ցու մը քրեա կան դա տա վա րութ յան յու րա քանչ յուր փու լում ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են դա տա վա-
րութ յան կոնկ րետ փու լի խնդիր նե րով և դա տա վա րա կան ձևով:
Ա պա ցուց ման, մաս նա վո րա պես ա պա ցույց նե րի ներ կա յաց-

ման և թույ լատ րե լիութ յան հիմ նախն դիր ներն ա ռա վել հա ճախ դի-
տարկ վում են ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վունքն ա պա հո վող 
ե րաշ խիք նե րի լույ սի ներ քո: Ար դար դա տաքն նութ յան պա հանջ-
ներն ի րա գոր ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի դա տա րանն 
անդ րա դառ նա ա պա ցուց ման խնդիր նե րին և  ան թույ լատ րե լի ճա-
նա չի օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը: Միա ժա-
մա նակ ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի ձևա կերպ ման մեջ առ կա 
«օ րեն քով սահ ման ված կար գով» դրույ թը են թադ րում է, որ մե ղադ-
րա կան դա տավճ ռի հիմ քում կա րող են դրվել միայն այն ա պա ցույց-
նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել օ րեն քով նա խա տես ված պա հանջ նե րի 
խստիվ պահ պան մամբ: Սա նաև նշա նա կում է, որ կող մերն ի րա-
վունք ու նեն դա տա րա նից պա հան ջել, որ պես զի դա տա կան ակ տե-
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րը կա յաց վեն ի րա վա կան տե սանկ յու նից բա ցա ռա պես օգ տա գործ-
ման հա մար պի տա նի ա պա ցույց նե րի հի ման վրա:
Ա պա ցուց ման հետ կապ ված օ րենսդ րա կան և գործ նա կան 

հիմ նախն դիր նե րը պար բե րա բար դար ձել են նաև ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա: Շուրջ մեկ տասն յակ 
գոր ծե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ-
րել և լու ծում ներ տվել ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծու նեութ յան տար-
բեր կող մե րին առնչ վող հար ցե րի՝ հատ կա պես մեծ ու շադ րութ յուն 
հատ կաց նե լով ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան խնդիր նե րին և 
դ րանց հետ հա րա բեր վող դա տա վա րա կան նոր մե րին:

 § 10.1. Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յուն

Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան ա ռու մով նախ և  ա ռաջ հարկ 
է հի շա տա կել Ար մեն Սեյ րա նի Սարգս յա նի գոր ծով 2009 թ. սեպ տեմ-
բե րի 16–ին կա յաց ված թիվ ԵՔՐԴ/0295/01/08 ո րո շու մը, ո րով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը ու ղե նի շա յին է 
դար ձել հե տա գա ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար: Նշ ված ո րոշ ման 
15–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) որ պես ա պա ցույց չեն կա րող օգ տա գործ վել քննչա կան 
կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յան կա տար ման կար գի էա-
կան խախտ մամբ ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րը, հատ կա-
պես, ե թե դրանք ի րենց հեր թին հան գեց րել են դա տա վա րութ յան 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի էա կան խախտ ման, ազ դել են կամ 
կա րող էին ազ դել ստաց ված փաս տա կան տվյալ նե րի հա վաս-
տիութ յան վրա:
Այս պի սով՝ ա պա ցույց նե րի հա վաք մա նը և ս տուգ մանն ուղղ-

ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց-
քում պետք է ա պա հով վի ան ձանց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը: Հա կա ռակ դեպ քում կա տար ված դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յան արդ յուն քում ստաց ված փաս տա կան 
տվյա լը, ան կախ գոր ծի հա մար ու նե ցած նշա նա կութ յու նից, կորց-
նում է իր ի րա վա կան ու ժը, ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յու նը և 
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չի կա րող ընդգրկ վել կոնկ րետ քրեա կան գոր ծով ա պա ցույց նե րի 
հա մակ ցութ յան մեջ և դր վել մե ղադ րան քի հիմ քում»:
Այս հիմ նա րար մո տե ցումն ա վե լի կոնկ րետ ի րաց վել է Ս վետ լա-

նա Սեդ րա կի Գ րի գոր յա նի գոր ծով 2011 թ. մա յի սի 11–ին կա յաց-
ված թիվ ԵԿԴ/0281/01/10 ո րոշ մամբ: Նշ ված գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը քննար կել է այն հար ցը, թե կա րող էր արդ յոք կի րառ-
վել դա տա կան քննութ յան ա րա գաց ված կարգ այն դեպ քում, երբ 
ամ բաս տան յա լը հա ղոր դում է ներ կա յաց րել իր նկատ մամբ կի-
րառ ված վատ վե րա բեր մուն քի վե րա բեր յալ:
Իր վճռա բեկ բո ղո քում ամ բաս տան յա լը նշել է, որ ստո րա-

դաս դա տա րան ներն ան տե սել են գոր ծում առ կա բժշկա կան և  այլ 
տվյալ նե րը, ո րոն ցով հաս տատ վել է իր նկատ մամբ բռնութ յուն ներ 
և  այլ մե թոդ ներ կի րա ռե լու հան գա ման քը, իսկ նա խաքն նութ յան 
մար մինն իր դի մում նե րի ու բո ղոք նե րի վե րա բեր յալ օբ յեկ տիվ և 
բազ մա կող մա նի քննութ յուն չի ի րա կա նաց րել: Բո ղո քա բե րը պնդել 
է նաև, որ ոս տի կա նութ յան բռնութ յուն նե րի հետ ևան քով ինքն 
ստա ցել է մի շարք մարմ նա կան վնաս վածք ներ, ծե ծի մի ջո ցով ի րեն 
հար կադ րել են ստո րագ րել ինչ –որ ցուց մունք նե րի տակ: Արդ յուն-
քում բռնութ յան ազ դե ցութ յան տակ կորզ վել են ցուց մունք ներ, և 
կազմ վել են հար ցաքն նութ յան ոչ օբ յեկ տիվ ար ձա նագ րութ յուն ներ, 
ո րոնք չեն կա րող դրվել մե ղադ րան քի հիմ քում:
Ք րեա կան գոր ծում առ կա նյու թե րի հե տա զո տու մից պարզ վել 

է, որ ամ բաս տան յա լը նա խաքն նութ յան ըն թաց քում հայ տա րա րել 
է, թե իր աջ ձեռ քը վնաս ված է, և բո լոր ի րեն վե րա բե րող փաս-
տաթղ թե րում ստո րագ րել է ձախ ձեռ քով, ինչ պես նաև, հե տա-
զո տութ յան նպա տա կով հի վան դա նո ցում գտնվե լու ժա մա նակ 
հայ տա րա րել է, որ ի րեն վնաս ված քը հասց րել են ոս տի կա նութ-
յան աշ խա տա կից նե րը: Ամ բաս տան յա լի հե տա զո տութ յան և դա-
տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րով ար ձա նագր վել 
է, որ նա ու նի աջ արմն կա հո դի սալ ջարդ, վեր ջույթ նե րի և մեջ քի 
շրջա նի բազ մա թիվ կապ տուկ ներ, ո րոնք հասց վել են բութ, կոշտ 
ա ռար կա նե րով, հնա րա վոր է՝ նշված ժամ կե տում, և  ա ռող ջութ յան 
թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չեն պա րու նա կում: Նա խաքն նութ յան 
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ըն թաց քում ամ բաս տան յա լը հա ղոր դում է ներ կա յաց րել իր նկատ-
մամբ կի րառ ված բռնութ յան մա սին, ին չի կա պակ ցութ յամբ պատ-
րաստ ված նյու թերն ան ջատ վել են ա ռան ձին վա րույ թում և հանձ-
վել ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յա նը:
Այս պայ ման նե րում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կի րա ռել 

է դա տա կան քննութ յան ա րա գաց ված կարգ և  ամ բաս տան յա լի 
նկատ մամբ կա յաց րել մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ, իսկ վե րաքն նիչ 
դա տա րանն օ րի նա կան ու ժի մեջ է թո ղել այդ դա տավ ճի ռը:
Վե րո շա րադր յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով 

խոշ տան գում նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի ան թույ լատ րե լիութ յու նը սահ մա նող մի-
ջազ գա յին ու ներ պե տա կան ի րա վա կան ակ տե րի հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րի, ինչ պես նաև դա տա կան քննութ յան ա րա գաց ված 
կար գի կի րառ ման ի րա վա չա փութ յու նը բնու թագ րող պայ ման նե րի 
հետ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ յան, որ ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րանն ի րա վա սու չէր ա րա գաց ված կարգ կի րա ռե-
լու միջ նոր դութ յու նը ճա նա չել կա մա վոր և բա վա րա րել այն պայ-
ման նե րում, երբ ամ բաս տան յա լը վստա հե լի հա ղոր դում է ներ կա-
յաց րել իր նկատ մամբ կի րառ ված խոշ տանգ ման վե րա բեր յալ:
Թեև ամ բաս տան յա լին խոշ տան գե լու և  այդ խոշ տանգ ման արդ-

յուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան հար ցի 
կա պակ ցութ յամբ վերջ նա կան ո րո շում չէր կա յաց վել, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ըն դու նել է, որ իր նկատ մամբ խոշ տան գում ներ կի րա-
ռե լու վե րա բեր յալ վստա հե լի հայ տա րա րութ յուն ա նե լով, ամ բաս-
տան յա լը, ըստ էութ յան, կաս կա ծի տակ է դրել նշված գոր ծով նա-
խաքն նութ յան ըն թաց քում ձեռք բեր ված ո րո շա կի ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լիութ յու նը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կար ծի քով՝ այդ 
հան գա մանքն ինք նին ող ջա միտ կաս կա ծի տակ է դրել նաև ա րա-
գաց ված դա տա կան քննութ յուն կի րա ռե լու միջ նոր դութ յան հա մա-
պա տաս խա նութ յունն ամ բաս տան յա լի բուն կամ քին, ուս տի ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
375.1–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով 
պետք է մեր ժեր ա րա գաց ված դա տա կան քննութ յուն կի րա ռե լու վե-
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րա բեր յալ մե ղադր յա լի միջ նոր դութ յու նը և գոր ծի քննութ յունն ի րա-
կա նաց ներ ընդ հա նուր կար գով: Այս պի սով, ել նե լով խոշ տան գում-
նե րից զերծ մնա լու ի րա վուն քի բա ցար ձակ բնույ թից, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ խոշ տան գում նե րի և վատ վե րա բեր-
մուն քի այլ ձևե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ վերջ նա կա նա պես չհերք-
ված հայ տա րա րութ յան առ կա յութ յու նը լուրջ կաս կա ծի տակ է դնում 
նման վե րա բեր մուն քի արդ յուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լիութ յու նը, հետ ևա բար դրանք չեն կա րող օգ տա գործ վել 
մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար, նույ նիսկ, երբ այդ-
պի սի միջ նոր դութ յուն է ներ կա յաց նում մե ղադր յա լը:
Ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ մեկ այլ կա նոն 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է Մ. Մար գար յա նի գոր ծով 
ո րոշ մամբ, ո րում, ի թիվս այ լոց, քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել 
տե սա ձայ նագր ման փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յունն ան-
թույ լատ րե լի ա պա ցույց ճա նա չե լու վե րա բեր յալ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի հետ ևութ յան ի րա վա չա փութ յան հար ցը:
Ըստ քրեա կան գոր ծի նյու թե րի՝ տու ժո ղը վա րույթն ի րա կա նաց-

նող մարմ նին ներ կա յաց րել է իր ա մուս նու կող մից կա տար ված՝ իր և  
ամ բաս տան յա լի միջև տե ղի ու նե ցած խո սակ ցութ յան ձայ նագ րա ռու-
մը պա րու նա կող լա զե րա յին սկա վա ռա կը: Դ րա հի ման վրա քննի չը, 
նպա տակ ու նե նա լով պար զել սկա վա ռա կի վրա առ կա խո սակ ցութ-
յան բո վան դա կութ յու նը և խո սակ ցութ յան մաս նա կից նե րին, ո րո շում 
է կա յաց րել դա տա ձայ նագ րառ ման փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու 
մա սին՝ փոր ձա գե տին տրա մադ րե լով նշված լա զե րա յին սկա վա ռա-
կը: Փոր ձա գետն իր եզ րա կա ցութ յա նը, որ պես հա վել ված, կցել է սկա-
վա ռա կի վրա առ կա ձայ նագ րառ ման վեր ծա նու մը: Նշ ված եզ րա կա-
ցութ յու նը կից հա վել վա ծով նա խաքն նա կան մարմ նի կող մից դրվել է 
ամ բաս տան յա լին ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ քում:
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը դա տա ձայ նագ րառ ման փոր-

ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յու նը ճա նա չել է ան թույ լատ րե լի ա պա-
ցույց՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է 
քրեա կան դա տա վա րութ յուն ի րա կա նաց նե լու, հա մա պա տաս խան 
քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու 
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ի րա վա սութ յուն չու նե ցող ան ձի կող մից, չի պահ պան վել այդ գոր-
ծո ղութ յան կա տար ման օ րեն քով սահ ման ված կար գը:
Նշ ված գոր ծով դիր քո րո շում ձևա վո րե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը դարձ յալ հեն վել է Ա. Սարգս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–
րդ կե տում ար ված դա տո ղութ յուն նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) [Ս]ույն գոր ծով քրեա կան դա տա րանն ան ձի դա տա պարտ-
ման հիմ քում դրել է այն պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնց բո վան դա կութ-
յունն ամ բող ջութ յամբ բխում է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի էա-
կան խախտ մամբ կա տար ված քննչա կան գոր ծո ղութ յու նից:

(…) Այդ ա պա ցույց նե րը թույ լատ րե լի չեն, քա նի որ դրանց բո-
վան դա կութ յունն ամ բող ջութ յամբ հիմն ված է ե ղել ան թույ լատ րե լի 
ճա նաչ ված քննչա կան գոր ծո ղութ յան տվյալ նե րի վրա, իսկ օ րեն քի 
խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման սահ-
մա նադ րա կան ար գել քը վե րա բե րում է նաև դրան ցից բխող ա պա-
ցույց նե րին»:
Այս հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, 

որ թեև նա խաքն նա կան մար մինն ամ բաս տան յա լի և տու ժո ղի խո-
սակ ցութ յան ձայ նագ րա ռու մը ինք նին որ պես ա պա ցույց չի դի տել 
և  ամ բաս տան յա լի մե ղադ րան քի հիմ քում ան մի ջա կա նո րեն չի դրել, 
սա կայն այդ ձայ նագ րառ ման հի ման վրա նշա նակ ված փոր ձաքն-
նութ յան արդ յուն քում ստաց ված եզ րա կա ցութ յու նը և խո սակ ցութ-
յան բո վան դա կութ յունն ար տա ցո լող հա վել վա ծը հա մա րել է ամ-
բաս տան յա լի մեղ քը հիմ նա վո րող ա պա ցույց:
Վե րոգր յա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, 

որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցութ յու նը թույ լատ րե լի ա պա ցույց չէ, 
քա նի որ եզ րա կա ցութ յան հիմ քում ըն կած փաս տա կան տվյա լը՝ 
լա զե րա յին սկա վա ռա կի բո վան դա կութ յու նը կազ մող տե ղե կատ-
վութ յու նը, ձեռք է բեր վել օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, իսկ 
օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման 
սահ մա նադ րա կան ար գել քը վե րա բե րում է նաև դրան ցից բխող 
ա պա ցույց նե րին: Ուս տի, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կար ծի քով, 
տե սա ձա յա նագ րառ ման փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յունն ան-
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թույ լատ րե լի ա պա ցույց ճա նա չե լու վե րա բեր յալ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի հետ ևութ յունն ի րա վա չափ է:
Այս պի սով՝ նշված գոր ծե րով ձևա վո րած դիր քո րո շում նե րով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գործ նա կա նո րեն կի րա ռել է «թու նա վոր 
ծա ռի պտուղ նե րի» տե սութ յու նը՝ սահ մա նե լով, որ օ րեն քի էա կան 
խախտ մամբ ստաց ված տվյալ նե րը, ինչ պես նաև դրանց հի ման 
վրա կա տար ված ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն-
քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րը ճա նաչ վում են ան թույ լատ րե լի և չեն 
կա րող օգ տա գործ վել որ պես ա պա ցույց:
Քնն չա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յան կա-

տար ման կար գի էա կան խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցի 
թույ լատ րե լիութ յան հարց է քննարկ վել նաև Կ. Սա րու խան յա-
նի գոր ծով ո րոշ մամբ: Նշ ված գոր ծով Կ. Սա րու խան յա նի ա ռող-
ջութ յա նը մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ ճա ռե լու փաս տի առ թիվ 
հա րուց ված քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում հար ցաքնն վել են 
ե րեք վկա ներ: Սա կայն նա խաքն նա կան մար մի նը նրանց տված 
ցուց մունք ներն օգ տա գոր ծել է մեկ այլ՝ Կ. Սա րու խան յա նի կող մից 
սուտ ցուց մունք տա լու փաս տի առ թիվ հա րուց ված քրեա կան գոր-
ծով, ո րով այդ ան ձինք որ պես վկա չեն հար ցաքնն վել: Մաս նա վո-
րա պես, վեր ջին գոր ծով կազմ ված մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան 
մեջ նշվել է, որ Կ. Սա րու խան յա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը 
հիմ նա վոր վում է նշված ե րեք վկա նե րի՝ Կ. Սա րու խան յա նի ա ռող-
ջութ յա նը վնաս պատ ճա ռե լու փաս տի առ թիվ հա րուց ված քրեա-
կան գոր ծով տված ցուց մունք նե րով:
Վե րոնշ յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րին ի րա վա կան գնա հա-

տա կան տա լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 105–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 5–րդ կե տի 
լույ սի ներ քո վեր լու ծել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
206–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սը: Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, 
որ վկան նա խազ գու շաց վում է տվյալ գոր ծով ի րեն հայտ նի ա մեն ինչ 
պատ մե լու պար տա կա նութ յան, ինչ պես նաև ցուց մունք ներ տա լուց 
հրա ժար վե լու կամ խու սա փե լու, սուտ ցուց մունք ներ տա լու հա մար 
սահ ման ված քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին՝ ՀՀ վճռա-
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բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ վկա յի ցուց մուն քը պետք է դի տել 
որ պես քննչա կան գոր ծո ղութ յան կար գի էա կան խախտ մամբ ձեռք 
բեր ված, ե թե նախ քան ցուց մունք վերց նե լը վկան չի տե ղե կաց վել, 
թե ո՛ր քրեա կան գոր ծով է հար ցաքնն վում:
Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Կ. 

Սա րու խան յա նի սուտ ցուց մունք տա լու փաս տի առ թիվ հա րուց-
ված քրեա կան գոր ծով օգ տա գործ ված ցուց մունք նե րը չեն ե ղել 
թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ, քա նի որ ձեռք են բեր վել տվյալ քննչա-
կան գոր ծո ղութ յան՝ վկա յի հար ցաքն նութ յան կա տար ման կար գի 
էա կան խախտ մամբ:
Մեկ այլ՝ Կա րեն Ա լեք սանդ րի Հով հան նիս յա նի և  այ լոց գոր ծով 

2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված թիվ ԵՔՐԴ/0063/01/08 ո րոշ-
մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է պաշտ պա նի վճռա-
բեկ բո ղո քում առ կա այն փաս տար կին, որ իր պաշտ պան յա լի մե-
ղադ րան քի հիմ քում դրվել են նրա բնա կա րա նի խու զար կութ յամբ 
հայտ նա բեր ված և նա խաքն նութ յան մարմ նի կող մից ի րե ղեն ա պա-
ցույց ճա նաչ ված թմրա մի ջոց նե րը, ո րոնք, սա կայն, քրեա կան գոր ծի 
հետ միա սին դա տա րան չեն ու ղարկ վել, դա տա րա նի կող մից չեն հե-
տա զոտ վել, հետ ևա բար չէին կա րող օգ տա գործ վել որ պես ա պա ցույց:
Վճ ռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված փաս տա կան հան գա մանք-

նե րի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
պար զել է, որ Կ. Հով հան նիս յա նի մե ղա վո րութ յու նը հաս տա տող 
ա պա ցույց նե րի զանգ վա ծում նե րառ վել են վեր ջի նիս վար ձա կա-
լած բնա կա րա նի խու զար կութ յան ար ձա նագ րութ յու նը և  այդ խու-
զար կութ յամբ հայտ նա բեր ված ու առգ րավ ված թմրա մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված դա տա քի միա կան փոր ձաքն նութ յան 
եզ րա կա ցութ յու նը, ո րոնք ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը դա տաքն-
նութ յան ըն թաց քում հե տա զո տել է քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Ինչ վե րա բե րում է 
ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված թմրա մի ջոց նե րին, ա պա ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ տվյալ ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լիութ-
յան խնդիրն ինք նին բա ցա կա յում է, քա նի այն ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի կող մից որ պես ա պա ցույց չի օգ տա գործ վել:
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 § 10.2. Ա պա ցույց նե րի բա վա րա րութ յուն և              

ա պա ցույց նե րի գնա հա տում

Ա պա ցուց մա նը և  ա պա ցույց նե րին վե րա բե րող իր նա խա դե պա-
յին պրակ տի կան ձևա վո րե լիս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը չի սահ մա-
նա փակ վել միայն ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան խնդիր նե րով: 
Իր ո րո շում նե րում բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը կար ևո րել է 
նաև ա պա ցույց նե րի բա վա րա րութ յան և գ նա հատ ման հար ցե րը:
Ա պա ցույց նե րի բա վա րա րութ յու նը են թադ րում է կոնկ րետ գոր-

ծով ա պա ցուց ման շրջա նակ նե րի այն պի սի ո րո շում, որ պես զի հա-
վաք ված ա պա ցույց նե րը ո րա կա կան կող մից ա պա հո վեն ա պա ցուց-
ման ա ռար կա յի յու րա քանչ յուր տար րի պար զու մը, իսկ քա նա կա կան 
կող մից՝ այդ հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման ար ժա նա հա վա-
տութ յու նը և դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծութ յունն 
ու պատ ճա ռա բան վա ծութ յու նը: Սա կայն, ի տար բե րութ յուն ա պա-
ցուց ման ա ռար կա յի, քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քը հստակ չի նշում, 
թե մինչև երբ պետք է հա վաք վեն և հե տա զոտ վեն ա պա ցույց նե րը, 
որ պես զի յու րա քանչ յուր գոր ծով պարզ վի ա պա ցուց ման ա ռար կան 
ամ բող ջութ յամբ կամ նրա տար րերն ա ռան ձին վերց ված: Միա ժա-
մա նակ օ րեն քը չի սահ մա նում միաս նա կան չա փա նիշ առ այն, թե 
երբ են ի հայտ գա լիս յու րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծով ա պա ցուց-
ման ա ռար կան բա ցա հայտ ված հա մա րե լու հիմ քե րը:
Ել նե լով վե րոգր յա լից և հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յուն են-

թար կե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի մի շարք 
դրույթ ներ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է ա պա ցույց նե րի 
բա վա րա րութ յան հետև յալ չա փա նիշ նե րը.

1) Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ներ քին հա մոզ-
մուն քը: Այս հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա-
կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել Մա կար Ռազ մի կի Հով հան նիս յա նի 
և Ա շոտ Վա ղար շա կի Մար տի րոս յա նի գոր ծով 2010 թ. փետր վա րի 
12–ին կա յաց ված թիվ ԵՔՐԴ/0632/01/08 ո րոշ ման 14–րդ կե տում: 
Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) Ներ քին հա մոզ մուն քը՝ որ պես ա պա ցույց նե րի գնա հատ-
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ման արդ յունք, բնու թագր վում է օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ գոր ծոն-
նե րի անխ զե լի կա պով. այն մի կող մից պետք է բխի հե տա զոտ-
վող ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցութ յու նից և հիմն վի դրանց 
վրա, մյուս կող մից ան կողմ նա կալ դի տոր դի մոտ պետք է ա ռա ջաց-
նի այն վստա հութ յու նը, որ ա պա ցույց նե րը հե տա զոտ վել են ար դա-
րութ յան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ:
Ա պա ցույց նե րը, ո րոնք հա վաք վել և ս տուգ վել են օ րեն քին հա-

մա պա տաս խան, կազ մում են ներ քին հա մոզ մուն քի այն օբ յեկ տիվ 
հիմ քը, որն իր դրսևո րումն է գտնում ըն դուն վող ո րո շում նե րում: 
Թե պետ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը կա տար վում է ներ քին հա-
մոզ ման հի ման վրա, այն չի կա րող լի նել կա մա յա կան: Դ րա հիմ-
քում պետք է դրված լի նի գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի լրիվ, օբ-
յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քննութ յու նը»:

2) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված 
դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծութ յու նը և պատ-
ճա ռա բան վա ծութ յու նը: Այս հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել Ս. Սա քան յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման 18–րդ կե տում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝

 «(…) Ք րեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ըն դուն վում են բազ մա-
թիվ դա տա վա րա կան ո րո շում ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը պա-
հան ջում է ա պա ցուց ման ա ռար կա յի մեջ մտնող հան գա մանք նե րի 
ա պա ցուց վա ծութ յան տար բեր աս տի ճան ներ (…):
Ա պա ցույց նե րի բա վա րա րութ յունն այս տե սանկ յու նից ընդգ-

ծում է ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը, որն 
ա պա հո վում է այս կամ այն դա տա վա րա կան ո րո շու մը կա յաց նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ ա պա ցուց ման 
սուբ յեկ տի ի մա ցութ յան չա փը»:

3) Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը: Այս հար ցի վե-
րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա-
վո րել Ա. Բա բա յա նի և Ս. Թու ման յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–րդ կե-
տում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) [Ա]նմե ղութ յան կան խա վար կա ծի նկատ մամբ հար գան-
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քի պա հանջն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է դա տա րա նին՝ որ-
պես գործն ըստ էութ յան լու ծող ան կողմ նա կալ մարմ նի: Ուս տիև 
դա տա րա նը մինչև գործն ըստ էութ յան լու ծող դա տա կան ակ տի 
կա յաց ման պա հը իր գոր ծո ղութ յուն նե րով, այդ թվում՝ ո րո շում նե-
րով, որ ևէ կերպ չպետք է սուբ յեկ տիվ դիր քո րո շում հայտ նի ամ-
բաս տան յա լին ներ կա յաց ված քրեա կան մե ղադ րան քի հիմ նա վոր-
վա ծութ յան կամ ան հիմն լի նե լու մա սին»:
Այս չա փա նիշ նե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կի րա ռել է ա ռան-

ձին գոր ծե րով կոնկ րետ խնդիր ներ լու ծե լու հա մար: Այս պես՝ Ս. Սա-
քան յա նի գոր ծով ա պա ցույց նե րի բա վա րա րութ յու նը դի տարկ-
վել է ամ բաս տան յա լին վե րագր վող ա րար քին քրեաի րա վա կան 
գնա հա տա կան տա լու լույ սի ներ քո, ուս տի քննարկ վել է այն հար-
ցը, թե արդ յոք գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը բա վա րար են Ս. Սա-
քան յա նի ա րար քը վե րաո րա կե լու վե րա բեր յալ ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի հետ ևութ յու նը հիմ նա վոր ված հա մա րե լու հա մար:
Հա մա ձայն քրեա կան գոր ծի նյու թե րի՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա-

տա րա նը Ս. Սա քան յա նի ա րար քը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112–րդ 
հոդ վա ծից վե րաո րա կել է 120–րդ հոդ վա ծով՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ ամ բաս տան յա լի կող մից տու ժո ղին մարմ նա կան վնաս ված քը 
դի տա վո րութ յամբ պատ ճա ռած լի նե լու հան գա ման քը հիմ նա վո-
րող որ ևէ ա պա ցույց գոր ծով ձեռք չի բեր վել:
Կի րա ռե լով Մ. Հով հան նիս յա նի և Ա. Մար տի րոս յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման 13–րդ կե տում ձևա վո րած իր դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ բո ղո քա բեր դա տա խա զի կող մից 
վկա յա կոչ ված փաս տա կան տվյալ ներն ըն դա մե նը կար ծիք ներ են, 
գնա հա տո ղա կան դա տո ղութ յուն ներ և կոնկ րետ փաս տե րի, գոր-
ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ուղ ղա կի վկա յող փաս տա կան տվյալ-
ներ չեն: Դ րանք չեն վե րա բե րում ա պա ցուց ման ա ռար կա յի մեջ 
մտնող որ ևէ հան գա ման քի, չեն հաս տա տում կամ հեր քում որ ևէ 
հան գա մանք: Դ րանց ո րոշ մա սը ձեռք չի բեր վել քրեա դա տա վա-
րա կան օ րեն քով սահ ման ված աղբ յուր նե րից, դրանք ամ րագր ված 
չեն դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ուս տիև չեն 
կա րող օգ տա գործ վել որ պես ա պա ցույց:
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Միա ժա մա նակ, վեր լու ծե լով քրեա կան գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար-
գի շրջա նակ նե րում հե տա զո տել է գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա-
ցույց նե րը և դ րանք գնա հա տե լով վե րա բե րե լիութ յան, թույ լատ-
րե լիութ յան, իսկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն ի րենց հա մակ ցութ յամբ՝ 
գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րութ յան տե սանկ յու նից՝ դրանց 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննութ յան վրա հիմն ված իր 
ներ քին հա մոզ մամբ հան գել է ճիշտ հետ ևութ յան, որ ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րով չի հաս տատ վում մե ղադ րան քի կող մի ներ կա յաց-
րած դեպ քի նկա րա գի րը և դ րան հա մա պա տաս խան մեղ քի դի տա-
վոր յալ ձևը, այլ հաս տատ վում են դեպ քի այլ հան գա մանք ներ և 
դ րանց հա մա պա տաս խան մեղ քի անզ գույշ ձևը, ուս տի Ս. Սա քան-
յա նի ա րար քը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 
120-րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սին:
Ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցին անդ րա դառ նա լիս ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը դարձ յալ հիմն վել է Մ. Հով հան նիս յա նի և Ա. 
Մար տի րոս յա նի գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ար տա հայ տած իր 
դիր քո րոշ ման վրա, ո րի հա մա ձայն՝

«(…) [Ա]պա ցույ ցը գնա հա տող ան ձը մինչև դրանց հե տա զո տու-
մը պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շրջա նակ նե րում չպետք 
է կան խա կալ մո տե ցում ցու ցա բե րի ա պա ցույց նե րին, չպետք է 
դրանց ո րոշ մա սին մյուս նե րի նկատ մամբ ա ռա վել կամ նվազ 
նշա նա կութ յուն տա: Միև նույն ժա մա նակ, ներ քին հա մոզ մամբ 
ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հա տու մը են թադ րում է, որ ա պա ցույ ցը 
գնա հա տող ան ձը կաշ կանդ ված չէ տվյալ ա պա ցույ ցին դա տա վա-
րութ յան նա խորդ փու լե րում կամ տվյալ փու լի շրջա նակ նե րում այլ 
ան ձանց կամ մար մին նե րի տված գնա հա տա կան նե րով:
Նա խա պես հաս տատ ված ա պա ցույ ցի ուժ չու նե նա լու օ րենսդ-

րա կան ար գել քը բա ցա ռում է որ ևէ ա պա ցույ ցի նկատ մամբ կան-
խա կալ մո տե ցում ցու ցա բե րե լը (մյուս ա պա ցույց նե րի նկատ մամբ 
այդ փաս տա կան տվյա լի ա պա ցու ցո ղա կան ար ժե քին ա ռա վե-
լութ յուն վե րագ րե լը կամ այդ ար ժե քը նվա զեց նե լը), քա նի դեռ այդ 
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ա պա ցույ ցը քրեա դա տա վա րա կան օ րենսգր քով ամ րագր ված ըն-
թա ցա կար գով օ րի նա կա նութ յան, մրցակ ցութ յան և կող մե րի ի րա-
վա հա վա սա րութ յան, մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման և  այլ սկզբունք նե րի պահ պան մամբ չի հե տա զոտ վել 
պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի շրջա նակ նե րում: (…)»:
Այս հա մա տեքս տում Կ. Սա րու խան յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել այն հար ցը, թե ի րա-
վա չափ են արդ յոք ա պա ցույց նե րի գնա հատ մա նը վե րա բե րող ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 25–րդ հոդ վա ծի  1–ին 
մա սի և 127–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի վե րա բեր յալ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը: Այս տեղ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն իր հա մա ձայ նութ յունն է հայտ նել ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նի այն դա տո ղութ յան հետ, որ տվյալ գոր ծի նա խաքն նութ-
յան փու լում ար դեն իսկ վկա նե րի ցուց մունք նե րին ու փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցութ յա նը կան խա կալ մո տե ցում է ցու ցա բեր վել, և ն րանց 
տրվել է ա ռա վել նշա նա կութ յուն տու ժո ղի ցուց մուն քի նկատ մամբ: 
Հեն վե լով վե րոնշ յալ նա խա դե պում այդ հոդ ված նե րին տրված 

վեր լու ծութ յան վրա՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նել է, որ տվյալ 
գոր ծով ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման կա պակ ցութ յամբ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի հետ ևութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան մո տե ցում նե րին:
Վ. Ա ղա ջան յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

քննար կել է այն հար ցը, թե ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ար դա-
րաց ման դա տավ ճի ռը բե կա նե լիս արդ յոք վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը տվյալ գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը գնա հա տել 
է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 127–րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման կա նոն նե րի պահ-
պան մամբ: Այս դեպ քում ևս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես չա-
փա նիշ է ըն դու նել Մ. Հով հան նիս յա նի և Ա. Մար տի րոս յա նի գոր-
ծով ո րոշ ման 14–րդ կե տում ամ րագր ված իր այն դիր քո րո շու մը, որ՝

 «Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը՝ որ պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա-
ցի տարր, մտա վոր, տրա մա բա նա կան գոր ծու նեութ յուն է, ո րի արդ-
յուն քում եզ րա հան գում է ար վում ա պա ցույց նե րից յու րա քանչ յու րի 
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թույ լատ րե լիութ յան, վե րա բե րե լիութ յան, հա վաս տիութ յան և  ա պա-
ցուց ման ա ռար կա յի մեջ մտնող հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման 
հա մար ա պա ցույց նե րի հա մակ ցութ յան բա վա րա րութ յան մա սին:
Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը կա տար վում է ներ քին հա մոզ-

ման հի ման վրա: (…)»:
Այս գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա ձայն վել է վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի մե ղադ րա կան դա տավճ ռում ար ված հետ-
ևութ յուն նե րի հետ՝ ըն դու նե լով, որ դրանք գոր ծով ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յունք են: Ուս տի ար ձա նագր վել 
է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը 
գնա հա տել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 127–րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման կա նոն նե-
րի պահ պան մամբ, ին չի արդ յուն քում ամ բաս տան յալ Վ. Ա ղա ջան-
յա նի ա րարքն ի րա վամբ ո րակ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 235–
րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով:

 § 10.3. Ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող այլ    

հար ցեր

Ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող վե րոնշ յալ հար ցե րից 
բա ցի, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ա ռան ձին խնդիր նե րի կա պակ-
ցութ յամբ ևս  ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ, ո րոնք 
նման գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի ճիշտ ձևա վոր ման հա-
մար ու նեն էա կան ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն: 
Այս ա ռու մով նախ և  ա ռաջ հի շար ժան է Հա մա յակ Զա լի կո յի 

Սա հակ յա նի գոր ծով 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին կա յաց ված թիվ 
ԼԴ/0212/01/10 ո րո շու մը, ո րով քննութ յան է առն վել այն հար ցը, 
թե արդ յոք ա նա նուն վկա նե րի չհրա պա րակ ված ցուց մունք նե-
րը կա րող էին որ պես ա պա ցույց օգ տա գործ վել ամ բաս տան յա լի 
նկատ մամբ մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը պատ ճա ռա բա նե լիս:

 Նշ ված գոր ծով ե րեք վկա նե րի նկատ մամբ կի րառ վել են 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ, և ն րանց նա խաքն նա կան ցուց մունք-
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նե րի բո վան դա կութ յու նը պաշտ պա նութ յան կող մի հա մար մատ չե-
լի չի ե ղել: Հե տա գա յում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ-
ռում նշվել է, որ, ի լրումն հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րի, Հ. 
Սա հակ յա նի մեղ քը հիմ նա վոր վում է նաև քրեա կան գոր ծում առ կա 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ կի րա ռած ան ձանց ցուց մունք նե րով: 
Պաշտ պան վող ան ձինք դա տա րան են ու ղար կել հա մա պա տաս-
խան դի մում ներ, ո րոն ցով հաս տա տել են ի րենց կող մից նախ կի-
նում տված ցուց մունք նե րը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննութ յան հա մար էա կան նշա նա կութ յուն 

ու նե ցող փաս տե րին գնա հա տա կան տա լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը վեր լու ծել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 19 հոդ վա ծի 1–ին 
մա սի, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ-
վա ծի, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 65–րդ, 73–րդ, 
265–րդ, 353–րդ, 365–րդ հոդ ված նե րի և նույն օ րենսգր քի 12–րդ 
գլ խի («Ք րեա կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան ձանց պաշտ-
պա նութ յու նը») վե րա բե րե լի դրույթ նե րը, ինչ պես նաև անդ րա դար-
ձել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե-
պա յին պրակ տի կա յին:
Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ 

հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայտ մա նը նպաս տող ան ձանց պաշտ-
պա նութ յունն ընդ հան րա պես և պաշտ պան վող ան ձի ինք նութ յու-
նը հաս տա տող տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յու նը մաս նա վո րա պես 
հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա տակ ներ և  ինք նին ան հա մա-
տե ղե լի չեն մե ղադր յա լի՝ ար դար դա տաքն նութ յունն ա պա հո վող 
ի րա վա կան ար ժեք նե րի հետ: Սա կայն հան ցա գոր ծութ յան բա-
ցա հայտ մա նը նպաս տող ան ձանց պաշտ պա նութ յու նը կա նո նա-
կար գող քրեա դա տա վա րա կան ի րա վա նոր մե րը մեկ նա բա նե լիս և 
դ րան ցով սահ ման ված ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րը գոր ծադ րե լիս 
հարկ է նկա տի առ նել, որ դրանք չեն կա րող հան գեց նել մե ղադր-
յա լի՝ ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի չե զո քաց մա նը: Ուս տի 
խնդրո ա ռար կա հար ցի կա պակ ցութ յամբ հան րա յին և մաս նա-
վոր ի րա վա չափ շա հե րը պետք է այն պես հա վա սա րակշռ վեն, որ 
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մե ղադր յա լը չզրկվի «զեն քե րի հա վա սա րութ յան» ի րա վուն քից և  
արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան հնա րա վո րութ յու նից:
Այս ա ռու մով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ ա ռանց 

պաշտ պա նութ յան կող մին ծա նո թա նա լու հնա րա վո րութ յուն տա-
լու, ա ռանց դա տաքն նութ յան ըն թաց քում հե տա զո տե լու որ ևէ 
ա պա ցույց չի կա րող դրվել մե ղադ րա կան դա տավճ ռի հիմ քում: 
Այլ կերպ՝ չբա ցա հայտ ված բո վան դա կութ յամբ ա պա ցույ ցի հի ման 
վրա ան ձին դա տա պար տե լու ար գել քը բա ցար ձակ բնույթ է կրում՝ 
ան կախ ա պա ցույց նե րի ընդ հա նուր զանգ վա ծում այդ ա պա ցույ ցի 
դե րից: Այդ ար գել քը խախ տելն ինք նին կազ մում է քրեա դա տա վա-
րա կան օ րեն քի էա կան խախ տում՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 398–րդ հոդ վա ծի ի մաս տով:
Այս դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա-

կաց րել է, որ Հ. Սա հակ յա նի նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա-
կան դա տավճ ռի հիմ քում չբա ցա հայտ ված բո վան դա կութ յամբ 
ա պա ցույց ներ դնե լով՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը թույլ է տվել 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ և ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 365–րդ հոդ ված նե րի խախ-
տում ներ: Հատ կան շա կան է, որ այս պա րա գա յում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն էա կան չի հա մա րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի այն 
հիմ նա վո րու մը, որ գոր ծում առ կա մնա ցած ա պա ցույց նե րը բա վա-
րար են ե ղել Հ. Սա հակ յա նի մեղ քը հիմ նա վո րե լու հա մար, և նշ ված 
ե րեք ա պա ցույց ներն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում օգ տա գործ-
վել են միայն ի լրումն դրանց:
Ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ-

ման խնդրին Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դարձ է կա տա րել նաև 
Հա րութ յուն Ար շա վի րի Հա կոբ յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 23–
ին կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0128/01/09 ո րոշ մամբ: Ըստ գոր ծի նյու-
թե րի՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը հե տաձ գել է վկա նե րից մե կի 
նա խաքն նա կան ցուց մունք նե րի հրա պա րա կու մը և  այլևս չի անդ-
րա դար ձել այդ հար ցին, սա կայն հե տա գա յում կա յաց ված մե ղադ-
րա կան դա տավճ ռի հիմ քում, որ պես ամ բաս տան յա լին մեղ սագր-
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վող ա րար քի կա տա րու մը հիմ նա վո րող ա պա ցույց, նշել է նաև այդ 
վկա յի նա խաքն նա կան ցուց մունք նե րը: Միա ժա մա նակ դա տա րա-
նը հա մադ րել է տվյալ վկա յի նա խաքն նա կան և դա տաքն նա կան 
ցուց մունք նե րը և բա ցա հայ տել, որ ար ժա նա հա վատ պետք է հա-
մա րել նրա՝ նա խաքն նութ յան ըն թաց քում տված ցուց մունք նե րը:
Բա ցի այդ, հա մա ձայն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա-

կան նիս տի ար ձա նագ րութ յան, դա տա րանն ընդ հան րա պես ի րե-
ղեն ա պա ցույց նե րի զննութ յուն չի ի րա կա նաց րել, սա կայն մե-
ղադ րա կան դա տավճ ռում, որ պես ամ բաս տան յա լի կող մից նրան 
մեղ սագր վող ա րար քի կա տա րու մը հիմ նա վո րող ա պա ցույց, նշել է 
նա խաքն նութ յան մարմ նի կող մից ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված՝ 
հրա զեն հան դի սա ցող թմբու կա վոր ատր ճա նակն ու ռազ մամ թերք 
հան դի սա ցող փամ փուշտ նե րը:
Վե րո շա րադր յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը դի տար կել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 19–րդ և 22–րդ 
հոդ ված նե րում տրված ի րա վա կար գա վո րում նե րի, ինչ պես նաև 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րի նա խա դե պա յին մեկ նա բա նութ յուն նե րի բա ցա հայտ-
ման տե սանկ յու նից: Բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը հան գել է 
այն հետ ևութ յան, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մե ղադ րա կան 
դա տավճ ռի հիմ քում դրել է այն պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնց վե-
րա բեր յալ պաշտ պա նութ յան կող մին հնա րա վո րութ յուն չի տրվել 
ար տա հայ տե լու իր դիր քո րո շու մը, և  ո րոնք հրա պա րա կա յին դա-
տաքն նութ յան ժա մա նակ չեն հե տա զոտ վել:
Մեկ ան գամ ևս կար ևո րե լով ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում 

ար դար դա տաքն նութ յան չա փա նիշ նե րի պահ պան ման անհ րա-
ժեշ տութ յու նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ըստ էութ յան, բա ցա ռել է 
դրանց խախտ մամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման 
հնա րա վո րութ յու նը: Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն ի րա վա սու չէր իր դա-
տա կան ակ տի հիմ քում դնել վկա յի՝ նա խաքն նութ յան ըն թաց քում 
տված ցուց մունք նե րը, ինչ պես նաև նախ նա կան քննութ յան մարմ-
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նի կող մից ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված ատր ճա նակն ու փամ-
փուշտ նե րը, քա նի որ դրանք չէին հե տա զոտ վել դա տաքն նութ յան 
ժա մա նակ: Իսկ դա տա րա նի դա տավ ճի ռը չի կա րող հիմ նա վոր ված 
հա մար վել, ե թե դրա նկա րագ րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան մա-
սում բո վան դակ վող հետ ևութ յուն ներն էա պես հիմն ված են դա-
տաքն նութ յան ժա մա նակ չհե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի վրա:
Այս պի սով՝ ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման և հատ կա պես մե-

ղադ րա կան դա տավճ ռի հիմ քում դրանք դնե լու ի րա վա չա փութ յու-
նը ո րո շե լու հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը չա փա նիշ է ըն դու նել 
մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի և դ րա ա պա հով ման, 
ինչ պես նաև մրցակ ցութ յան սկզբունք նե րի պա հանջ նե րի կա տա-
րու մը: Ըստ էութ յան, ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցը չի կա րող ար դա-
րա ցի հա մար վել և դ րա կան (պո զի տիվ) հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել, 
ե թե դրա ա ռան ձին տար րե րը (օ րի նակ՝ ա պա ցույց նե րի հա վա քու-
մը, օգ տա գոր ծու մը կամ գնա հա տու մը) ի րա կա նաց վել են հա մընդ-
հա նուր ճա նա չում ստա ցած ի րա վա կան ար ժեք նե րի ան տես մամբ 
կամ ոտ նա հար մամբ:
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ԲԱԺԻՆ 11

ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Ք րեա կան ար դա րա դա տութ յան ո լոր տում դա տա կան իշ խա-
նութ յունն ի րաց վում է ոչ միայն հան ցան քի կա տար ման մեջ մե-
ղադր վող ան ձի ան մե ղութ յան կամ մե ղա վո րութ յան վե րա բեր յալ 
վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու ձևով, այլև ո րո շա կի վե րահս կո-
ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով: Այդ պի սի գոր-
ծա ռույթ նե րից մե կը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա-
կան վե րահս կո ղութ յունն է, ո րի նպա տակն է ա պա հո վել քրեա կան 
վա րույթ ներգ րավ ված ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տութ յուն նե րի և  
ի րա վա չափ շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը:

 Դա տա վա րա կան այս ինս տի տու տը կոչ ված է քրեա կան գոր-
ծե րի քննութ յան մինչ դա տա կան փու լում ե րաշ խա վո րել ան ձի՝ դա-
տա կան պաշտ պա նութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա գոր-
ծու մը: Այն խնդիր ու նի կան խել կամ վե րաց նել դա տա վա րութ յան 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի խախ տում նե-
րը, վե րա կանգ նել խախտ ված ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև չե զո-
քաց նել քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի ոչ ի րա վա չափ գոր-
ծու նեութ յան ան բա րեն պաստ կամ վնա սա կար հետ ևանք նե րը:
Այդ քա նով հան դերձ դա տա կան գոր ծու նեութ յան այս տե սակն 

ուղղ ված է քրեա կան դա տա վա րութ յան խնդիր նե րի, մաս նա վո րա պես 
ի րա կան կամ են թադր վող հան ցա վոր ա րար քի հետ կապ ված պե տա-
կան իշ խա նութ յան ինք նի րավ գոր ծո ղութ յու նե րից և չա րա շա հում նե-
րից ան ձի և հա սա րա կութ յան պաշտ պա նութ յան խնդրի լուծ մա նը:
Ք րեա կան դա տա վա րութ յան տե սութ յու նը, որ պես դա տա կան 

վե րահս կո ղութ յան ինք նու րույն ձև, ա ռանձ նաց նում է հե տա գա 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յու նը: Գոր ծող քրեա դա տա վա րա կան 
օ րենսդ րութ յան մեջ դրա դրսևո րումն այն է, որ հե տաքն նութ յան 
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մարմ նի աշ խա տակ ցի, քննի չի, դա տա խա զի, ինչ պես նաև օ պե րա-
տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րի ա նօ րի նա կան ու ան հիմն ո րո շում նե րը և գոր ծո ղութ յուն նե րը 
կա րող են բո ղո քարկ վել դա տա րան: Դա տա կան վե րահս կո ղութ-
յան այս տե սա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են այդ գոր ծըն թա ցի օբ յեկ տով (ա ռար կա յով), ի րա կա նաց ման ըն-
թա ցա կար գով, ըն դուն վող ո րո շում նե րի բնույ թով և դ րանց ի րա վա-
կան նշա նա կութ յամբ:
Ան ձի ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նութ յան այս ձևի 

խնդիրն է ո րո շա կի ստու գո ղա կան գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով պար-
զել և գ նա հա տել քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) և  ո րո շում նե րի օ րի նա կա նութ յունն 
ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը: Այն լուրջ զսպիչ գոր ծոն է պե տաիշ խա-
նա կան լիա զո րութ յուն ներ ու նե ցող մար մին նե րի և պաշ տո նա տար 
ան ձանց հա մար, ինչ պես նաև էա կան ե րաշ խիք առ այն, որ ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րը կա րող են վեր կանգն վել ա ռա վել ա րագ 
և  արդ յու նա վետ: Դ րա հետ մեկ տեղ այս ըն թա ցա կար գում մրցակ-
ցութ յան տար րե րի առ կա յութ յու նը ե րաշ խա վո րում է հա մա պա-
տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ո րո շում նե րի դեմ բեր ված բո ղոք-
նե րի ար դա րա ցի քննութ յունն ու լու ծու մը:
Այ դու հան դերձ, քրեա կան դա տա վա րութ յան տե սութ յու նը հակ-

ված է այն տե սա կե տին, որ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան դերն ու նշա նա կութ յու նը 
գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ է հիմն վել մի քա նի հիմ նա րար և  ե լա կե-
տա յին գա ղա փար նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես, դա տա կան պաշտ-
պա նութ յան ի րա վունքն ան ձի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
ա պա հով ման կար ևո րա գույն հա մընդ հա նուր ե րաշ խիք է, սա կայն 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան բուն ի րա կա նա ցու մը չպետք է նպա-
տակ հե տապն դի ղե կա վա րել նախ նա կան քննութ յու նը կամ դա-
տա խա զա կան հսկո ղութ յու նը: Բա ցի այդ, քրեա կան հե տապնդ ման 
մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ո րո շում նե րի ստուգ ման գոր-
ծըն թացն ինք նին չի բա ցա ռում քրեա կան դա տա վա րութ յան մյուս 
խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը, այդ թվում՝ հան ցա գոր ծութ յուն նե րից 
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ան ձի, հա սա րա կութ յան և պե տութ յան պաշտ պա նութ յու նը:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման 

գործ նա կան հիմ նա հար ցե րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը դի տար կել 
է այն պի սի չա փա նիշ նե րի լույ սի ներ քո, ինչ պի սիք են դա տա կան 
վե րահս կո ղութ յան ա ռար կան, բո ղո քարկ ման կար գը և բո ղո-
քարկ ման ժամ կետ նե րը: Քն նարկ վող հար ցե րին հա մա կար գա յին 
լու ծում տա լու նպա տա կով նախ և  ա ռաջ փորձ է ար վել սահ մա նել 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան պրակ տիկ խնդիր նե րը:
Ն. Մի սակ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 12–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել այն մա սին, որ՝
« Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի 

և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի 
շար քում ա ռաջ նա յին տեղ է գրա վում դա տա կան պաշտ պա նութ-
յան ի րա վուն քը, իսկ քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 
ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րից է դա տա կան վե րահս կո ղութ յու նը 
մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ:
Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո-

ղութ յան խնդիր ներն են՝

- դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի և  այլ ան ձանց ի րա վունք նե-

րի և  ա զա տութ յուն նե րի, օ րի նա կան շա հե րի պահ պա նութ յան 

ա պա հո վու մը,

- դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի և  այլ ան ձանց խախտ ված 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի վե րա կանգ նու մը մինչ դա-

տա կան վա րույ թում:
Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ-

յու նը դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված մի ջոց նե րի հա մա-
կարգ է, որն ուղղ ված է դա տա կան իշ խա նութ յան սահ մա նադ րա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը գոր ծի մինչ դա տա կան վա րույ թում՝ 
նպա տակ ու նե նա լով թույլ չտալ ան ձի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն-
նե րի ա նօ րեն և չ հիմ նա վոր ված սահ մա նա փա կում ներ, ինչ պես նաև 
վե րա կանգ նել խախտ ված ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը (…)»:
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Ն ման մո տեց մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ըստ էութ յան, թի-
րա խա վո րել է դա տա կան վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույ թը՝ բա ցա-
հայ տե լով ոչ միայն դրա էութ յու նը, այլև ցույց տա լով, թե գործ նա-
կա նում ին չի հա մար այն պետք է ի րա կա նաց վի: Սա կայն, հաշ վի 
առ նե լով օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը, մաս նա վո րա պես ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 18–րդ հոդ վա ծի 
1–ին և 2–րդ մա սե րի, 19–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի, ինչ պես նաև 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սի ընդգր կուն ձևա կեր պում նե րը, օ րեն քի միա տե սակ կի րա-
ռութ յուն ա պա հո վե լու, հետ ևա բար նաև միաս նա կան դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր մշա կել մինչ դա-
տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան սահ-
ման նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը: 
Ե թե դա տա րա նի կող մից քրեա կան հե տապնդ ման մար մին-

նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) և  ո րո շում նե րի օ րի նա-
կա նութ յան ու հիմ նա վոր վա ծութ յան ստուգ ման հան գա ման քը 
կաս կած կամ ի րա վա կան վեճ չէր ա ռա ջաց նում, ա պա դրանց շրջա-
նա կի՝ որ պես հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա-
յի հար ցը տևա կան ժա մա նակ մնում էր խնդրա հա րույց:
Այս ուղ ղութ յամբ ա ռա ջին քայ լը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կա-

տա րել է՝ Վա լե րի Գ րի գոր յա նի գոր ծով 2008 թ. հու լի սի 25–ին կա-
յաց ված թիվ ԵԿԴ/0031/11/08 ո րոշ ման 12–րդ կե տում ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ձևա վո րե լով այն մա սին, որ՝

«(…) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ-
վա ծի 1–ին մա սից հետ ևում է, որ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան 
ա ռար կա կա րող են լի նել հե տաքն նութ յան մար մին նե րի, քննի չի, 
դա տա խա զի և  օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի բո լոր այն ո րո շում նե րը և գոր ծո ղութ-
յուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ան ձի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան 
շա հե րը: Ան ձի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը խախ տե լու 
դեպ քում հե տաքն նութ յան մար մին նե րի, քննի չի, դա տա խա զի և  
օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի ո րո շում նե րը և գոր ծո ղութ յուն նե րը դա տա կան բո ղո-
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քարկ ման ա ռար կա լի նե լու հան գա մանքն ուղ ղա կիո րեն բխում է 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 19–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված՝ դա տա-
կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քից, (…):

(…) Ե թե քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում հե տաքն-
նութ յան մար մին նե րի, քննի չի, դա տա խա զի և  օ պե րա տիվ– հե տա-
խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ո րո շում-
նե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի՝ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման 
ուղ ղա կի դեպք և կարգ սահ ման ված չէ, սա կայն այդ ո րո շում նե րը 
և գոր ծո ղութ յուն նե րը խախ տում են ան ձի ի րա վունք նե րը և  օ րի-
նա կան շա հե րը, ա պա ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 19–րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված՝ դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ու ժով 
դրանք են թա կա են դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման»:
Միա ժա մա նակ նույն ո րոշ ման 14–րդ կե տում ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը վե րա պա հում է ա րել՝ ար ձա նագ րե լով հետև յա լը.
«(…)
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յու նում քրեա կան գոր ծը հա րուց-

վում է քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված՝ են թադ րա բար կա-
տար ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող ա րարք(ներ)
ի  կա պակ ցութ յամբ, այլ կերպ՝ փաս տի առ թիվ, և  որ ևէ ան ձի հա-
մար քրեա կան դա տա վա րութ յու նում այն ի րա վա կան որ ևէ հետ-
ևանք չի ա ռա ջաց նում, ուս տիև քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին 
ո րոշ մամբ քրեա կան դա տա վա րութ յու նում որ ևէ մե կի ի րա վունք-
նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը չեն խախտ վում:
Այս պի սով՝ քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը դա տա-

կան վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա լի նել չի կա րող, քա նի որ քրեա կան 
դա տա վա րութ յու նում քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ մամբ 
ան ձի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը չեն խախտ վում»:
Իր այս դիր քո րո շու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է Վա-

րու ժան Մա նուկ յա նի գոր ծով 2010 թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված 
թիվ ԵԿԴ/0060/11/10 ո րոշ ման 15–16–րդ կե տե րում: Ըստ քննարկ-
վող գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի՝ նա խաքն նութ յան մարմ-
նի կող մից հա րուց վել է քրեա կան գործ՝ Վ. Մա նուկ յա նի կող մից ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 214–րդ հոդ ված 1–ին մա սով նա խա տես ված 
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հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող ա րար քը են թադ-
րա բար կա տա րե լու փաս տի առ թիվ: Դի մո ղը և ն րա ներ կա յա ցու ցի-
չը բո ղոք են ներ կա յաց րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան՝ խնդրե լով 
վե րաց նել քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը: Ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նը մեր ժել է բո ղո քը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ քրեա-
կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը դա տա կան վե րահս կո ղութ-
յան ա ռար կա չի կա րող լի նել, քա նի որ դա տա կան կար գով այդ պի սի 
ո րոշ ման բո ղո քար կում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
290–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ: Վե րաց նե լով ա ռա ջին ատ յա-
նի դա տա րա նի ո րո շու մը՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շումն առնչ վում է կոնկ րետ 
ան ձի շա հե րին, ի րա վունք նե րին և  ա զա տութ յուն նե րին, հետ ևա բար 
ան հիմն է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նութ յու-
նը, որ քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը դա տա կան վե-
րահս կո ղութ յան ա ռար կա չի կա րող լի նել:
Ս տո րա դաս դա տա կան ատ յան նե րի տրա մագ ծո րեն հա կա-

ռակ դիր քո րո շում նե րի ի րա վա չա փութ յու նը գնա հա տե լու հա մար 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել ի րա վա կան պաշտ պա-
նութ յան մի ջոց նե րի հա մար ժե քութ յան սահ մա նադ րա կան պա հան-
ջը: Ըստ այդմ ար ձա նագր վել է.

«(…) Մինչ դա տա կան վա րույ թում ի րա վա կան պաշտ պա նութ-
յան մի ջոց նե րի հա մար ժե քութ յու նը գնա հա տե լիս, ի թիվս այլ 
հան գա մանք նե րի, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յու նում գոր ծող քրեա կան դա տա վա րութ յան 
ձևը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով մինչ դա տա կան 
վա րույ թի հա մար նա խա տես ված դա տա վա րա կան ձևը, մաս նա-
վո րա պես՝ մինչ դա տա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված տվյալ նե րի՝ 
օ րեն քով որ պես ա պա ցույց հա մար վե լը, մինչ դա տա կան վա րույ թի 
ման րա մասն և հա մա կող մա նի օ րենսդ րա կան կա նո նա կար գու-
մը, այդ թվում՝ նշված փու լում ա պա ցույց նե րի ձեռք բեր ման ե ղա-
նակ նե րի և  ըն թա ցա կար գի ման րակր կիտ կար գա վո րու մը և  այդ 
հա մա տեքս տում քրեա կան դա տա վա րութ յու նում հան րա յին ու 
մաս նա վոր շա հե րի ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռումն ինք նին սահ մա-
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նա փա կում են մինչ դա տա կան վա րույ թում քրեա կան հե տապնդ-
ման մարմ նի յու րա քանչ յուր ո րոշ ման կամ գոր ծո ղութ յան դա տա-
կան բո ղո քարկ ման շրջա նա կը:

(…) Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ հե տա գա դա-
տա կան վե րահս կո ղութ յան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են 
նախ նա կան քննութ յան մար մին նե րի այն ո րո շում նե րը և գոր ծո-
ղութ յուն նե րը (ան գոր ծութ յու նը), ո րոնք խախ տում են ան ձի ի րա-
վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան այս փու լում դա տա կան կար գով բո-
ղո քարկ ման են թա կա ո րո շում նե րի շրջա նակն ան սահ մա նա փակ 
է: Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո-
ղութ յան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա ո րո շում նե րի շրջա նա կի 
հստա կեց ման նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է 
հա մա րում սահ մա նել հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. գոր-
ծի նախ նա կան քննութ յան փու լում, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա սե րով նա խա-
տես ված ո րո շում նե րից զատ, դա տա րան կա րող են բո ղո քարկ վել 
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի այն բո լոր ո րո շում ներն ու 
գոր ծո ղութ յուն նե րը (ան գոր ծութ յու նը), ո րոնց բո ղո քար կու մը դա-
տա վա րութ յան ա վե լի ուշ փու լում՝ դա տա րա նում գործն ըստ էութ-
յան քննե լիս անհ նար է, կամ այն կհան գեց նի ան ձի ի րա վունք նե րի 
և  օ րի նա կան շա հե րի ան հա մար ժեք սահ մա նա փակ ման»: 
Այս պի սով՝ վե րո շա րադր յալ ո րո շում նե րում ար տա հայտ ված 

դիր քո րո շում նե րի վեր լու ծութ յու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
մինչ դա տա կան վա րույ թում հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ-
յան սահ ման ներն ուր վագծ վում են հետև յալ եր կու չա փո րո շիչ նե րի 
միա ժա մա նակ յա առ կա յութ յամբ.

1) Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս-
կո ղութ յան կար գով կա րող են բո ղո քարկ վել հե տաքն նութ յան մար-
մին նե րի, քննի չի, դա տա խա զի և  օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի այն ո րո շում ներն ու 
գոր ծո ղութ յուն նե րը (ան գոր ծութ յու նը), ո րոնք շո շա փում են ան ձի 
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:
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2) Այդ ո րո շում նե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) դեմ 
բեր ված բո ղոք նե րում վկա յա կոչ ված խախ տում նե րը, ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան, չեն կա րող վե րաց վել 
քրեա կան գոր ծը դա տա րա նում քննե լիս՝ գոր ծի դա տա կան քննութ յան 
փու լում, այդ թվում՝ վե րաքն նութ յան կամ վճռա բե կութ յան կար գով:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա յի հստա-

կեց ման կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մո տե ցու մը նոր 
ո րակ ներ է ստա ցել Լ ևիկ Պո ղոս յա նի գոր ծով 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 
22–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0136/11/11 ո րոշ ման մեջ: Այս գոր ծով 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան է բո ղո քարկ վել քննի չի՝ քրեա կան գործ 
հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման հետև յալ ձևա կեր պու մը. «Ա րա րա տի և 
Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նի դա-
տա վոր Լ. Պո ղոս յա նի կող մից պաշ տո նեա կան լիա զո րութ յուն նե րը 
չա րա շա հե լու և պաշ տո նեա կան կեղ ծիք կա տա րե լու դեպ քի առ-
թիվ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով հա րու ցել քրեա կան գործ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 308–րդ և 314–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա-
խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ նե րով»: 
Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո-

շումն առ այն, որ օ րեն քին հա մա պա տաս խան կա յաց վե լու դեպ-
քում քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը չի խախ տում 
որ ևէ ան ձի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը (հետ ևա բար 
դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա չէ)՝ սույն գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա-
սին ո րոշ ման մեջ տրվող ձևա կեր պում նե րի ի րա վա կան հետ ևանք-
նե րի խնդի րը: Այս կա պակ ցութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ ե թե քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման 
մեջ տրվում են այն պի սի ձևա կեր պում ներ, ո րոն ցից հետ ևում է, որ 
կոնկ րետ ան ձը կա տա րել է քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք, քննարկ-
վող ո րո շումն ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով հա վա սար վում 
է ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րոշ մա նը:
Հիմն վե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-

նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վրա128՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
128  Տե՛ս, օրինակ, Դեվեերն ընդդեմ Բելգիայի (DEWEER v. BELGIUM) գործով 
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շեշ տել է նաև, որ քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման մեջ 
ան ձին որ պես հան ցանք կա տա րո ղի մատ նան շե լու պա րա գա յում 
նա ի րա վունք է ձեռք բե րում օգտ վե լու ո րո շա կի դա տա վա րա կան 
ե րաշ խիք նե րից, այդ թվում՝ պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քից:
Ամ փո փե լով տվյալ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի, ինչ-

պես նաև վե րա բե րե լի ի րա վա նոր մե րի և դա տա կան նա խա դե-
պե րի վեր լու ծութ յու նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման մեջ ան ձին որ պես 
հան ցանք կա տա րո ղի մատ նա նա շե լու պա րա գա յում նա պետք է 
օգտ վի ո րո շա կի դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րից, իսկ ե թե այդ 
ե րաշ խիք նե րը  չա պա հով վեն, ան ձը պետք է ի րա վունք ու նե նա 
մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղութ-
յան կար գով բո ղո քար կել քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո-
շու մը, քա նի որ դրա նով խախտ վում են ան ձի սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, իսկ այդ ո րոշ ման բո ղո քար-
կու մը դա տա վա րութ յան ա վե լի ուշ փու լում՝ դա տա րա նում գործն 
ըստ էութ յան քննե լիս, կհան գեց նի ան ձի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա-
կան շա հե րի ան հա մար ժեք սահ մա նա փակ ման:
Ուս տի ե թե քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ մամբ հաս-

տատ ված է հա մար վում կոնկ րետ ան ձի կող մից քրեո րեն պատ ժե-
լի որ ևէ ա րարք կա տա րե լու փաս տը, այլ խոս քով՝ քրեա կան գործ 
հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման նկա րագ րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան 
կամ եզ րա փա կիչ մա սե րում առ կա ձևա կեր պում նե րից ուղ ղա կիո րեն 
հետ ևում է, որ ան ձը կա տա րել է քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք, ա պա 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նում է, որ քրեա կան գործ հա րու ցե-
լու մա սին ո րո շու մը են թա կա է դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման:
Մինչ դա տա կան վա րույ թում ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան 

մի ջոց նե րի հա մար ժե քութ յան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը ՀՀ 

վճիռ, 1980 թ. փետրվարի 27, գանգատ թիվ 6903/75, կետ 44; 46, Էկլեն ընդդեմ 
Գերմանիայի (ECKLE v. GERMANY) գործով վճիռ, 1982 թ. հուլիսի 15, 
գանգատ թիվ 8130/78, կետ 73, Շուբինսկին ընդդեմ Սլովենիայի (ŠUBINSKI 
v. SLOVENIA) գործով վճիռ, 2007 թ. հունվարի 18, գանգատ թիվ 19611/04, 
կետ 62, Գ. Կ.–ն ընդդեմ Լեհաստանի (G. K. v. POLAND) գործով վճիռ, 2004 թ. 
հունվարի 20, գանգատ թիվ 38816/97, կետ 98:
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վճռա բեկ դա տա րանն ամ րապն դել է Կ. Սա հակ յա նի գոր ծով ո րոշ-
մամբ: Ըստ գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րի՝ մե ղադր յալ Կ. Սա հակ-
յա նի պաշտ պա նը մինչ դա տա կան վա րույ թում մի շարք քննչա կան 
և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ 
ներ կա յաց րել է միջ նոր դութ յուն ներ, ո րոնք քննի չի ո րոշ մամբ մերժ-
վել են: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մեր ժել է քննի չի ո րոշ ման դեմ 
պաշտ պա նի բե րած բո ղո քը, մինչ դեռ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե-
կա նե լով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շու մը, պաշտ պա նի բո-
ղո քը բա վա րա րել է մաս նա կիո րեն և պար տա վո րեց րել վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմ նին վե րաց նել մե ղադր յա լի ի րա վունք նե րի ու 
ա զա տութ յուն նե րի խախ տում նե րը:
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի միջև առ կա ի րա վա կան տա րա-

ձայ նութ յու նը լու ծե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հեն վել է Վ. 
Գ րի գոր յա նի վե րա բեր յալ և Վ. Մա նուկ յա նի վե րա բեր յալ գոր ծե րով 
ամ րագ րած դիր քո րո շում նե րի վրա: Դ րանք հա մադ րե լով տվյալ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը մաս նա վո րա պես նշել է.

«(…) սույն գոր ծով տու ժո ղի նկատ մամբ դա տաբժշ կա կան հանձ-
նա ժո ղո վա յին լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու, մե ղադր-
յա լի նկատ մամբ դա տաբժշ կա կան լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նութ յուն 
նշա նա կե լու, վկա նե րի և տու ժո ղի հետ ա ռե րես հար ցաքն նութ յուն-
ներ կա տա րե լու, Կ. Սա հակ յա նի նկատ մամբ դա տա հո գե բա նա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու, քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն կա-
տա րե լու, մե ղադր յալ Կ. Սա հակ յա նին ճա նաչ ման հա մար տու ժող 
Ռ. Ե դի գար յա նին ներ կա յաց նե լու միջ նոր դութ յուն նե րի մերժ մամբ 
նա խաքն նութ յան մարմ նի կող մից թույլ չեն տրվել մե ղադր յա լի ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի այն պի սի խախ տում ներ, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ վե րաց նել դա տաքն նութ յան ըն թաց քում:
Ա վե լին՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 345–րդ 

հոդ վա ծի 1–ին մա սի բո վան դա կութ յու նից հետ ևում է, որ ե թե նա-
խաքն նութ յան ժա մա նակ փոր ձաքն նութ յուն չի նշա նակ վել, դա-
տա կան քննութ յան ժա մա նակ կող մերն ի րա վունք ու նեն միջ նոր դել 
այն նշա նա կե լու: Իսկ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
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351–րդ հոդ վա ծից բխում է, որ ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լը և քնն չա-
կան փոր ձա րա րութ յու նը կա րող են կա տար վել դա տա կան քննութ-
յան ժա մա նակ»: 
Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յու-

նում մինչ դա տա կան վա րույ թի բո վան դա կութ յունն ու ծա վալ նե րը, 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ ան գամ ևս  ընդգ ծել է, որ նա խաքն-
նութ յան ըն թաց քում ա պա ցույց նե րի հա վաք ման ու ստուգ ման հետ 
կապ ված հար ցե րը չեն կա րող հան դի սա նալ հե տա գա դա տա կան 
վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա յի ո րո շա-

կիաց ման ա ռու մով ու շագ րավ է Լաու րա Զար յա նի գոր ծով 2010 
թ. նո յեմ բե րի 5–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0081/11/09 ո րո շու մը: Նշ-
ված գոր ծով քննարկ վել է այն հար ցը, թե դա տա կան ակ տի պա-
հանջ նե րի կա տար ման նպա տա կով կա րող է արդ յոք վե րաց վել 
քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի՝ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և 
ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը, ե թե ան-
ցել են ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված ժամ կետ նե րը: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա-

ծի, 264–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի և 278–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 
դրույթ նե րի վեր լու ծութ յան և հա մադր ման արդ յուն քում ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ յան, որ քրեա կան հե տապնդ-
ման մարմ նի՝ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու կամ քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա-
սին ո րոշ ման վե րաց ման հա մար ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով նա խա տես ված ժամ կե-
տա յին սահ մա նա փա կում նե րը կի րա ռե լի են միայն այն դեպ քում, 
երբ նշված ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յու նը և հիմ նա վոր վա ծութ յու նը 
շա հագր գիռ ան ձի կող մից չեն վի ճարկ վել դա տա կան կար գով:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը պար զա բա նել է, որ վե րոնշ յալ սահ-

մա նա փա կում նե րը պետք է վե րա բե րեն այն դեպ քե րին, երբ քրեա-
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու կամ քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին 
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ո րո շում նե րը վե րաց վում են մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան շրջա նակ նե րում: Իսկ ե թե հի շա-
տակ ված ո րո շում նե րը վի ճարկ վում են դա տա կան կար գով, ա պա 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում նե րը չեն գոր ծում, և  
ե թե դա տա րա նը բո ղո քի քննութ յան արդ յուն քում ար ձա նագ րում է 
ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի խախ տում և  այդ խախ-
տու մը վե րաց նե լու պար տա վո րութ յուն է սահ մա նում, ա պա լիա զոր 
մար մի նը դա տա կան ակ տի պա հանջ նե րը կա տա րե լու նպա տա կով 
պար տա վոր է վե րաց նել վի ճարկ վող ո րո շու մը և վերսկ սել գոր ծի 
վա րույ թը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե որ քան ժա մա նակ է ան-
ցել ո րոշ ման կա յաց ման պա հից:
Բարձ րա գույն դա տա կան ատ յանն իր դիր քո րո շու մը հիմ-

նա վո րել է այն փաս տար կով, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 21–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կե տա յին սահ մա-
նա փա կում նե րին հա կա ռակ մեկ նա բա նութ յուն տա լու դեպ քում 
ուղ ղա կի կի մաս տազրկ վի մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ինս տի տու տը, և  ան ձը կզրկվի ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յամբ ու « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու-
նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վուն քից, իսկ դա տա կան պաշտ պա նութ յու-
նը կվե րած վի պատ րան քա յին և վե րա ցա կան ի րա վուն քի:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան սահ ման նե րը ո րո շե-

լու մեկ այլ չա փա նիշ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է Վ լա դի միր 
Բաղ դա սար յա նի գոր ծով 2012 թ. հու նի սի 8–ին կա յաց ված թիվ 
ԳԴ 4/0002/01/11 ո րոշ մամբ: Նա խա դե պի ձևա վոր ման հա մար 
բարձ րա գույն դա տա կան ատ յանն էա կան է հա մա րել այն հար ցի 
պար զա բա նու մը, թե մինչ դա տա կան վա րույթն ա վարտ ված լի նե-
լու պա րա գա յում նա խաքն նութ յան մարմ նի ո րո շում նե րի և գոր-
ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) դեմ բո ղոք նե րը են թա կա են 
քննութ յան քրեա կան գոր ծի հետ հա մա տեղ՝ գործն ըստ էութ յան 
քննող դա տա րա նի՞ կող մից, թե՞ ա ռան ձին վա րույ թով՝ մինչ դա-
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տա կան վա րույ թի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց-
նող դա տա րա նի կող մից:
Հեն վե լով Ն. Մի սակ յա նի գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ ար-

տա ցոլ ված մո տեց ման վրա129՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց-
րել է, որ մինչ դա տա կան վա րույ թում ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա-
տութ յուն նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պահ պա նութ յան ա պա հո վումն 
ու խախտ ված ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի վե րա կանգ-
նումն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար քրեա դա տա վա րա-
կան օ րեն քը (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ 
հոդ վա ծը) սահ մա նել է վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րաց-
ման հա տուկ ըն թա ցա կարգ, որն էա պես տար բեր վում է քրեա կան 
գոր ծի քննութ յան կար գից:
Այս գոր ծով իր դիր քո րո շումն ամ բող ջա կա նաց նե լու հա մար ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է « Նա րեկ» ՍՊԸ –ի գոր ծով 2008 
թ. նո յեմ բե րի 28–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0050/11/08 ո րոշ ման 22–
րդ կե տում ամ րագր ված դիր քո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն.

«(…) դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են մինչ դա-
տա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը 
և  ո րո շում նե րը, ո րոնք կա յաց վել են մինչև գործն ըստ էութ յան լու-
ծե լու հա մար դա տա րան ու ղար կե լը: Սահ մա նե լով հե տա գա դա տա-
կան վե րահս կո ղութ յուն մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ՝ ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա-
սը հե տաքն նութ յան և նա խաքն նութ յան մար մին նե րի ո րո շում նե րի 
և գոր ծո ղութ յուն նե րի դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման որ ևէ սահ-
մա նա փա կում չի նա խա տե սում՝ կապ ված գոր ծի քննութ յան դա տա-
վա րա կան փու լի հետ: Այ սինքն՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի ի մաս տով նա խաքն նութ-
յան ա վարտ ված լի նե լը չի կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ հե տաքն-
նութ յան մարմ նի աշ խա տակ ցի, քննի չի, դա տա խա զի, օ պե րա տիվ– 
հե տա խու զա կան գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի՝ 
ՀՀ քրեա դա տա վա րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շում նե րի 

129  Տե՛ս Ներսես Միսակյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2009 թ. ապրիլի 
10–ի թիվ ԱՐԴ 1/0003/11/08 որոշման 12–րդ կետը:
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և գոր ծո ղութ յուն նե րի դա տա կան բո ղո քարկ ման հա մար (…)»:
Արդ յուն քում իր ձևա վո րած նա խա դե պա յին պրակ տի կա-

յի վեր լու ծութ յան հի ման վրա բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը 
եզ րա կաց րել է, որ մինչ դա տա կան վա րույթն ա վարտ ված լի նե լու 
պա րա գա յում նա խաքն նութ յան մարմ նի ո րո շում նե րի և գոր ծո-
ղութ յուն նե րի (ան գոր ծութ յան) դեմ բո ղոք նե րը են թա կա են քննութ-
յան մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող դա տա րա նի կող մից՝ ՀՀ քրեա դա տա վա րա կան 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման 
ըն թա ցա կար գի (դա տա վա րա կան ձևի) պահ պան մամբ:
Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե այդ բո ղոք նե րը քննութ յան ա ռար կա 

դարձ վեն քրեա կան գործն ըստ էութ յան քննող դա տա րա նի կող-
մից, ա պա այդ գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում արդ յու նա վետ կեր-
պով չեն կեն սա գործ վի մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա-
տա կան վե րահս կո ղութ յան խնդիր նե րը: Արդ յուն քում բո ղո քա բե րը 
կզրկվի ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ե րաշ խա վոր ված՝ իր ի րա վունք-
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու-
նա վետ մի ջոց նե րից:
Ինչ պես տես նում ենք, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մինչ դա տա կան 

վա րույ թի նկատ մամբ հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ինս-
տի տու տը գնա հա տել է որ պես ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք-
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան կար ևո րա գույն ե րաշ-
խիք: Հետ ևա բար, վեր ջինս պետք է ըն կալ վի այն ա ռու մով, որ իր 
հա մա պար փակ բնույ թով կոչ ված է ա պա հո վել դա տա կան պաշտ-
պա նութ յան հա մընդ հա նուր ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա ցու մը 
քրեա կան դա տա վա րութ յան հատ կա պես սկզբնա կան փու լե րում:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան հետ առնչ վող հա ջորդ 

խնդի րը, ո րին անդ րա դար ձել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե-
պա յին պրակ տի կան, նա խաքն նութ յան մարմ նի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի և  ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման կարգն է: Է րիկ Ե ղին յա նի գոր ծով 
2011 թ. փետր վա րի 24–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0008/11/10 ո րո շու-
մից եր ևում է, որ քննարկ վող գոր ծով քննի չը մեր ժել էր նրա դի մու մի 
հի ման վրա նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով քրեա կան գոր ծի հա-
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րու ցու մը՝ հան ցա կազ մի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռա բա նութ յամբ: 
Է. Ե ղին յա նը ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին հաս ցեագր ված դի մու մով 
բա ցարկ էր հայտ նել քննի չին: Ի պա տաս խան ՀՀ գլխա վոր դա տա-
խա զութ յան ա վագ դա տա խա զը հայտ նել էր դի մո ղին, որ քրեա կան 
գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին քննի չի ո րո շումն օ րի նա կան է, և  
այն վե րաց նե լու հիմ քեր չկան: Հե տա գա յում դի մո ղը քննի չի ո րո շու-
մը բո ղո քար կել էր ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան, ո րը բո ղո քը մեր ժել 
էր այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ բո ղո քա բե րը քննի չի ո րո շու մը չի 
բո ղո քար կել դա տա խա զին, իսկ վե րաքն նիչ դա տա րանն ան փո փոխ 
էր թո ղել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շու մը:
Վե րոնշ յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի լույ սի ներ քո ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել այն հար-
ցը, թե արդ յոք հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված է ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի հետ ևութ յունն այն մա սին, որ սույն գոր ծով դի մո ղը 
չի պահ պա նել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով սահ ման ված «(…) ե թե նրանց բո ղոք նե րը չեն 
բա վա րար վել դա տա խա զի կող մից» պայ մա նը այն դեպ քում, երբ 
քննի չի նկատ մամբ բա ցար կը քննե լիս դա տա խազն ըստ էութ յան 
անդ րա դար ձել է քննի չի վի ճարկ վող ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յա նը:
Իր ո րոշ ման հիմ քում բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը դրել է 

կոն վեն ցիոն այն հիմ նա րար գա ղա փա րը, որ դա տա կան պաշտ պա-
նութ յան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րից 
մե կը դա տա րա նի մատ չե լիութ յան ի րա վուն քի ա պա հո վումն է, և  
ե թե ան ձը զրկված է դա տա րա նի մատ չե լիութ յան ի րա վուն քից, ու-
րեմն ի մաս տա զուրկ է նաև ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը:
Ըստ այդմ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն դու նել է, որ դա տա կան 

պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ի րա ցու մը պետք է լի նի ի րա կան, այլ 
ոչ թե պատ րան քա յին, այ սինքն՝ անձն իր ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի, օ րի նա կան շա հե րի են թադր յալ խախտ ման յու րա-
քանչ յուր դեպ քում՝ ող ջա միտ սահ մա նա փա կում նե րի շրջա նակ նե-
րում, պետք է դա տա րան դի մե լու, իր խախտ ված ի րա վունք նե րը 
և  ա զա տութ յուն նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նա: Ընդ ո րում՝ դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
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ի րաց ման հնա րա վոր սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է բա ցա ռա-
պես ձևա կան բնույթ ու նե նան, որ պես զի դի մո ղը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նա ի րաց նել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված՝ հա վա սար 
պայ ման նե րում, ար դա րութ յան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան-
մամբ, ան կախ և  ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 
ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննութ յան ի րա վուն քը: 
Հա կա ռակ դեպ քում կխախտ վեն ան ձի՝ դա տա րա նի մատ չե լիութ-
յան և  ար դար դա տաքն նութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե-
րը: Բա ցի այդ, դա տա րա նի մատ չե լիութ յան սահ մա նա փա կու մը 
պետք է օ րի նա կան նպա տակ հե տապն դի, և գոր ծադր ված մի ջո ցի 
(այ սինքն՝ սահ մա նա փակ ման) և սահ մա նա փակ մամբ հե տապնդ-
ված նպա տա կի միջև պետք է առ կա լի նի հա մա չա փութ յան ող ջա-
միտ հա րա բե րակ ցութ յուն:
Այս հա մա տեքս տում վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 18–

րդ և 19–րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 17–րդ, 41–րդ, 103–րդ և 290–րդ 
հոդ ված նե րի վե րա բե րե լի դրույթ նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
ե կել է այն հետ ևութ յան, որ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 
դա տա րա նը լիա զոր ված է քննել և լու ծել քննի չի ո րո շում նե րի և 
գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը, սա կայն դա տա կան 
պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ծագ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ-
պես զի բա վա րար վի օ րեն քով սահ ման ված «(…) ե թե նրանց բո-
ղոք նե րը չեն բա վա րար վել դա տա խա զի կող մից» պայ մա նը: Ընդ 
ո րում՝ նշված ո րո շում նե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ բո ղոք նե րը 
կա րող են ներ կա յաց վել դա տա րան, ե թե տե ղե կութ յուն է ստաց վել 
դա տա խա զի կող մից բո ղո քը մեր ժե լու մա սին, կամ ե թե դրա վե րա-
բեր յալ պա տաս խան չի ստաց վել:
Միա ժա մա նակ, քննար կե լով սույն գոր ծի վե րո շա րադր յալ փաս-

տա կան հան գա մանք նե րը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կար ծիք է 
հայտ նել, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը դա տա կան ակտ կա յաց-
նե լիս ան տե սել են Է. Ե ղին յա նի դի մու մի կա պակ ցութ յամբ դա տա-
խա զի կող մից տրված պա տաս խա նի բո վան դա կութ յու նը, ըստ ո րի՝ 
քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման օ րի նա կա-
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նութ յունն ըստ էութ յան ստուգ վել է, և  այն վե րաց նե լու հիմ քեր չկան:
Ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա-

բան ված չեն ստո րա դաս դա տա կան ատ յան նե րի հետ ևութ յուն ներն 
այն մա սին, որ սույն գոր ծով դի մո ղը չի պահ պա նել ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով սահ-
ման ված՝ «(…) ե թե նրանց բո ղոք նե րը չեն բա վա րար վել դա տա խա-
զի կող մից» պայ մա նը: Ան կախ Է. Ե ղին յա նի դի մու մի բո վան դա-
կութ յու նից՝ դա տա խա զի կող մից ըստ էութ յան ստուգ վել է քննի չի 
ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յու նը, հետ ևա բար ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի պատ ճա ռա բա նութ յու նը՝ քննի չի ո րո շու մը դա տա խա զին չբո-
ղո քար կե լու վե րա բեր յալ, բա ցա ռա պես ձևա կան բնույթ ու նի, քա-
նի որ դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան այն գոր ծա ռույ թը, ո րը պետք 
է ի րա կա նաց վեր քննի չի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման դեպ քում, տվյալ 
պա րա գա յում ի րա կա նաց վել է բա ցարկ հայտ նե լու մա սին Է. Ե ղին-
յա նի դի մու մի քննութ յան արդ յուն քում:
Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըն դու նել է, որ ստո րա դաս 

դա տա կան ատ յան նե րը, բա ցա ռա պես ձևա կան նկա տա ռում նե րով 
մեր ժե լով դի մող Է. Ե ղին յա նի բո ղո քը, սահ մա նա փա կել են վեր ջի-
նիս ար դար դա տա կան քննութ յան և դա տա րա նի մատ չե լիութ յան 
ի րա վունք նե րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ 
դա տա րան նե րի կող մից Է. Ե ղին յա նի ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փակ ման ու այդ սահ մա նա փակ ման նպա տա կի միջև առ կա չէ հա-
մա չա փութ յան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցութ յուն:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ե ղա նա կով բո ղո քարկ-

ման կար գին վե րա բե րող մեկ այլ հարց քննարկ վել է Համ բար ձում 
Հա րութ յուն յա նի գոր ծով 2011 թ. հու լի սի 13–ին կա յաց ված թիվ 
ԵԿԴ/0004/11/11 ո րոշ մամբ, ո րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ և 290–րդ հոդ-
ված նե րով սահ ման ված՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի 
ճիշտ տա րան ջատ ման հար ցում օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ-
յուն ա պա հո վե լու խնդիր է տե սել:
Հա մա ձայն գոր ծի նյու թե րի՝ դի մող Հ. Հա րութ յուն յա նը և ն րա 
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ներ կա յա ցու ցի չը, ղե կա վար վե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րով, քրեա կան գոր ծի հա-
րու ցու մը մեր ժե լու մա սին հե տաքն նի չի ո րոշ ման դեմ բո ղոք են ներ-
կա յաց րել դա տա րան և խնդ րել վե րաց նել վի ճարկ վող ո րո շու մը: 
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը բո ղո քը քննել և հա մա պա տաս խան 
ո րո շում է կա յաց րել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
290–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, իր հեր թին ո րո շում կա յաց նե լով դի մո ղի և ն րա ներ կա յա ցուց չի 
վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու և  ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նի ո րո շու մը բե կա նե լու մա սին, ղե կա վար վե լով ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րով, վճիռ 
է կա յաց րել վի ճարկ վող ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին: Այ դու հան-
դերձ, վե րաքն նիչ դա տա րա նը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի 
հա մար դի մո ղի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի խախ տու մը 
վե րաց նե լու պար տա կա նութ յուն է սահ մա նել (ին չը նա խա տես ված 
է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 5–
րդ մա սով), այլ ոչ թե պար տա վո րեց րել է դա տա խա զին հա րու ցել 
քրեա կան գործ (նման կար գա վո րում առ կա է ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սում):
Վե րոնշ յալ նոր մե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն-

քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ յան, որ նույն 
ի րա վա հա րա բե րութ յու նը կար գա վո րող ընդ հա նուր և հա տուկ 
նոր մե րի առ կա յութ յան դեպ քում ի րա վա կի րա ռո ղը պետք է նա խա-
պատ վութ յու նը տա հա տուկ նոր մե րին: Մինչ դեռ գոր ծի փաս տա-
կան հան գա մանք նե րի վեր լու ծութ յու նից եր ևում է, որ թե՛ ա ռա ջին 
ատ յա նի և թե՛ վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը քրեա կան գոր ծի հա րու-
ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ բեր ված բո ղո քի քննութ յան 
արդ յուն քում կի րա ռել են ոչ թե դրա հա մար ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հա տուկ 
կա ռու ցա կար գը, այլ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
290–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ընդ հա նուր կա ռու ցա կար գը:
Ուս տի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ սույն գոր ծով 

ո րո շում ներ կա յաց նե լիս ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն պահ պա-
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նել քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ 
բեր ված բո ղո քի քննութ յան քրեա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար-
գը: Ինչ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, այն պես էլ վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը դուրս են ե կել մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի շրջա-
նակ նե րից, ին չի արդ յուն քում թույլ են տվել ՀՀ Սահ մա նադ րութ-
յան 19–րդ հոդ վա ծի և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
185–րդ հոդ վա ծի խախ տում ներ:
Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 

ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից բո ղո քա բե րին իր ներ կա յաց-
րած բո ղո քի քննութ յա նը մաս նա կից չդարձ նե լու խնդրին, պար զա-
բա նե լով, որ ան ձը բո լոր դեպ քե րում պետք է տե ղե կաց վի բո ղո քի 
դա տա կան քննութ յան մա սին, և ն րան պետք է հնա րա վո րութ յուն 
տրվի մաս նակ ցե լու դրա քննութ յա նը, ե թե մինչ դա տա կան վա րույ-
թի նկատ մամբ հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան կար գով 
քննվող բո ղոքն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է ան ձի ի րա վունք նե-
րին և  օ րի նա կան շա հե րին:
Այս հիմ նա րար չա փա նի շից ել նե լով, նշված գոր ծով նա խա դե-

պա յին լու ծում է տրվել ի րա վա կան կար գա վո րում չու նե ցող ևս մեկ 
հար ցի: Ն կա տի ու նե նա լով, որ դի մող Հ. Հա րութ յուն յա նի կող մից 
ներ կա յաց ված բո ղոքն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վել է մեկ այլ ան ձի՝ 
Հ.Ա լեք սան յա նի ի րա վունք նե րին և  օ րի նա կան շա հե րին (քա նի որ 
վե րա բե րել է նրա կող մից են թադ րա բար կեղ ծիք կա տա րե լու վե-
րա բեր յալ հա ղորդ ման կա պակ ցութ յամբ քրեա կան գոր ծի հա րու-
ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ մա նը), ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ բո ղո քի քննութ յան կա պակ ցութ յամբ բազ մա կող մա նի, լրիվ, 
օբ յեկ տիվ քննութ յան կա տա րե լու նպա տա կով ա ռա ջին ատ յա նի և 
վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի կող մից Հ.Ա լեք սան յա նը պետք է տե ղե-
կաց վեր վե րոնշ յալ բո ղո քի դա տա կան քննութ յան մա սին, և ն րան 
պետք է հնա րա վո րութ յուն տրվեր մաս նակ ցե լու դրա քննութ յա նը:
Հ. Հա րութ յուն յա նի գոր ծով ո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

կող մից հե տա գա յում կի րառ վել է ևս  եր կու գոր ծով՝ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը բե կա նե լու և  ար դեն ձևա վոր ված 
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նա խա դե պա յին դիր քո րո շումն ամ րապն դե լու հա մար (տե՛ս Լու սի նե 
Բա բա յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 2012 թ. 
մար տի 30–ի թիվ ԵԿԴ/0093/11/11 ո րոշ ման 16–21–րդ կե տե րը և 
Սու րեն Բա բա յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
2012 թ. հու նի սի 8–ի թիվ ԵԿԴ/0157/11/11 ո րոշ ման 10–15–րդ կե-
տե րը): Նշ ված գոր ծե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ըստ էութ յան 
գտել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից հաշ վի չեն առն վել 
և չեն պահ պան վել նախ կի նում կա յաց ված նա խա դե պա յին ո րոշ-
ման պա հանջ նե րը: Այս պի սով, բարձ րա գույն դա տա կան ատ յանն 
այս դեպ քում ևս  ար ձա գան քել է նա խա դե պա յին ո րո շու մից հե տո 
կա յաց ված նոր դա տա կան ակ տե րին՝ հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռե-
լով օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան սահ մա նադ րա կան գոր ծա-
ռույ թի ի րա կանց ման արդ յու նա վետ այս մի ջո ցը:
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում 

միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա յի ա պա հով ման ա ռու մով 
կար ևոր վում է նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րի չա-
փա նի շի սահ մա նու մը: Այս խնդրին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ-
րա դար ձել է Հա յար փի Ա թո յա նի գոր ծով 2010 թ. հու լի սի 23–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԱԴԴ/0014/11/09 ո րոշ մամբ: Ըստ նշված գոր ծի 
տվյալ նե րի՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մեր ժել է քրեա կան գոր-
ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ Հ.Ա թո յա նի բո ղո քը, 
մաս նա վո րա պես, պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն ներ կա յաց վել է ոչ թե 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի 3–րդ 
մա սով նա խա տես ված յոթ նօր յա ժամ կե տում, այլ նույն օ րենսգր-
քի 290–րդ հոդ վա ծով կա նո նա կարգ վող մեկ ամս վա ըն թաց քում: 
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը վկա յա կո չել է նաև «Ի րա վա կան ակ-
տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24–րդ հոդ վա ծի 9–րդ մա սը, հա մա ձայն 
ո րի՝ ի րա վա կան ակ տում հա կա սութ յուն չի հա մար վում ընդ հա նուր 
նոր մից բա ցա ռութ յան սահ մա նու մը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս 
մեր ժել է Հ. Ա թո յա նի բո ղո քը՝ վե րա հաս տա տե լով ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի դիր քո րո շու մը: 
Այս պայ ման նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման 

ա ռար կա է դարձ րել հետև յալ ի րա վա կան հար ցը. կա րե լի է արդ յոք 
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քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սով 
նա խա տես ված յոթ նօր յա ժամ կե տի փո խա րեն բո ղո քար կել նույն 
օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված մե կամս յա ժամ կե տում:
Վե րոնշ յալ դա տա վա րա կան նոր մե րի հա մե մա տա կան վեր լու-

ծութ յան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևութ-
յան, որ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման 
բո ղո քարկ ման ժամ կետ սահ մա նե լու ա ռու մով դրան ցում առ կա է 
ուղ ղա կի հա կա սութ յուն: Այդ հա կա սութ յու նը լու ծե լու հա մար հիմք 
է ըն դուն վել «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24–րդ հոդ-
վա ծի 3–րդ մա սը, ըստ ո րի՝ «(...) միև նույն մարմ նի ըն դու նած հա-
վա սար ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող ի րա վա կան ակ տե րի միջև 
հա կա սութ յուն նե րի դեպ քում գոր ծում են ա վե լի վաղ ու ժի մեջ 
մտած ի րա վա կան ակ տե րի նոր մե րը, (...)»: 
Ն կա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 

օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծը գոր ծում է օ րենսգր քի սկզբնա կան 
խմբագ րութ յամբ (այ սինքն՝ 1999 թ–ից), իսկ 185–րդ հոդ վա ծի 3–
րդ մա սը՝ կի րառ ված խմբագ րութ յամբ ու ժի մեջ է մտել 2007 թ., ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րութ յու նը կար գա վո-
րե լու հար ցում նա խա պատ վութ յու նը տվել է ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր մա նը:
Միա ժա մա նակ, հիմն վե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 24 հոդ վա ծի 7–րդ մա սի վրա (« Հա վա սար ի րա վա բա նա-
կան ուժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի կամ նույն ի րա-
վա կան ակ տի տար բեր մա սե րի միջև հա կա սութ յան դեպ քում պե-
տա կան (…) մար մին նե րը ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րում պետք է կի րա ռեն ֆի զի կա կան և  
ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար նա խընտ րե լի նոր մա տիվ –ի րա-
վա կան ակ տը կամ դրա մա սը»), ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ քննարկ վող ի րա վա հա րա բե րութ յան նկատ մամբ պետք է գոր ծի 
հենց ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 290–րդ հոդ վա ծի 
կա նո նը, քան զի այն ան ձի հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ է:
Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա-
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վա չափ չէ ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի եզ րա-
հան գումն առ այն, թե քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին 
ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի 185–րդ հոդ ված 3–րդ մա սով նա խա տես ված յոթ-
նօր յա ժամ կե տում:
Նույն դիր քո րո շու մը Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է նաև 

Ա. Օ հան յա նի գոր ծով (տես՝ Ալ բերտ Օ հան յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 2010 թ. հու լի սի 23–ի թիվ ԵԱՔԴ/0001/11/10 ո րոշ ման 
20–24–րդ կե տե րը):
Հե տա գա դա տա կան վե րահս կո ղութ յան կար գով բո ղո քի ներ-

կա յաց ման ժամ կե տին վե րա բե րող ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի այս 
մո տե ցումն ըստ էութ յան կի րառ վել և  ի րա վա կան մեկ նա բա նութ-
յան մեկ այլ մա կար դա կի է բարձ րաց վել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի՝ 2010 թ. դեկ տեմ բե րի 21–ի թիվ ՍԴՈ–930 ո րոշ ման մեջ:
Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 

օ րենսգր քի 263–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում ամ րագր ված՝ « Գոր ծով 
վա րույ թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու 
հետ կապ ված բո ղո քը մեր ժե լու մա սին դա տա խա զի ո րո շու մը դրա 
պատ ճենն ստա նա լու պա հից 7 օր վա ըն թաց քոււմ կա րող է բո-
ղո քա րակ վել դա տա րան» դրույ թը՝ նույն օ րենսգր քի 290–րդ հոդ-
վա ծի 3–րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր ման հետ ան հա մա պա տաս-
խա նութ յան պայ ման նե րում և դա տա կան պրակ տի կա յում դրան 
տրված բո վան դա կութ յան շրջա նակ նե րում ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա-
նադ րութ յան 18–րդ հոդ վա ծին հա կա սող և  ան վա վեր:
Վե րո շա րադր յալն էլ հիմք է հան դի սա ցել, որ պես զի ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը Ա. Իս կան դար յա նի գոր ծով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի նշված ո րո շու մը դի տար կե լով որ պես նոր հան գա մանք, 
վե րա նա յի իր նախ կին ո րո շու մը և բե կա նի ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը (տե՛ս Ալ բերտ Իս կան-
դար յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 
20–ի թիվ ԵԱՆԴ/0007/11/09 ո րոշ ման 16–22–րդ կե տե րը):
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ԲԱԺԻՆ 12

ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 § 12.1. Վե րաքն նութ յան սահ ման նե րը

Վե րաքն նութ յան կար գով գոր ծի քննութ յան սահ ման նե րի մա-
սին կա նո նով լուծ վում են հետև յալ հար ցե րը`

1. գոր ծը քննե լիս և լու ծե լիս վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րո՞ղ է 
կամ պար տա վո՞ր է արդ յոք անդ րա դառ նալ վե րա նայ վող դա տավճ-
ռով լուծ ված այն հար ցե րին, ո րոնք ստու գե լու պա հանջ որ ևէ ի րա-
վա սու սուբ յեկտ վե րաքն նիչ բո ղո քում չի ներ կա յաց րել,

2. վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րո՞ղ է կամ պար տա վո՞ր է ադ յոք բե-
կա նել կամ փո փո խել դա տավ ճիռն այն դա տա պարտ յալ նե րի մա սով, 
ո րոնք բո ղոք չեն բե րել և  ի շահ ո րոնց վե րաքն նիչ բո ղոք չի բեր վել130:
Վե րաքն նութ յան կար գով գոր ծի քննութ յան սահ ման նե րի վե-

րա բեր յալ ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ար տա հայտ վել են 
ի րա րա մերժ տե սա կետ ներ:
Բազ մա թիվ դա տա վա րա գետ ներ գտնում են, որ վե րաքն նիչ ատ-

յա նի դա տա րա նը պետք է կաշ կանդ ված լի նի վե րաքն նիչ բո ղո քով և  
ո՛չ գոր ծը քննե լիս, ո՛չ էլ ո րո շում կա յաց նե լիս չպետք է ի րա վունք ու նե-
նա դուրս գալ կող մի ներ կա յաց րած պա հանջ նե րի սահ ման նե րից131:
Այս պես, Ի. Լ. Պետ րու խի նի կար ծի քով` հան րայ նութ յան 

սկզբուն քի «գե րա ճը» միայն ար տա քուստ է մար դա սի րա կան 
բնույթ կրում: Ի րա կա նում դա ա նար գանք է ան ձի նկատ մամբ, ո րի 
կա մար տա հայ տութ յան հետ չեն ցան կա նում հաշ վի նստել` իբր թե 
իր իսկ շա հե րից ել նե լով132:

130  Տե´ս Ռ. Ն. Մելիքյան, Վերաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական դատավարությունում, Ե., ԵՊՀ hրատ., 2007, էջ 131:

131  Տե´ս Духовский М. В., Русский уголовный процесс: Издание для студентов. 
М.,типография А. П. Поплавского, 1908, с. 390. Фойницкий И. Я., Курс 
уголовного судопроизводства. В 2–ух томах, том 2–ой, СПб., «Альфа», с. 546. 
Ковтун Н. Н., նշված աշխատությունը, էջ 346–347: 

132  Տե´ս Петрухин И. Л., Правосудие: время реформ. М., 1991, с. 163:
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Քն նարկ վող խնդրին այլ մո տե ցում ու նեն Ս. Ա. Վո րոժ ցո վը և 
Ա. Ն. Ռա զին կի նան: Ն րանց կար ծի քով` վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պետք է ի րա վունք (և  ոչ թե պար տա կա նութ յուն) ու նե նա վե րաց-
նե լու ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռում տեղ գտած նաև 
այն խախ տում նե րը, ո րոնք բո ղո քում մատ նանշ ված չեն133:
ՀՀ գոր ծող քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 385–րդ 

հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա-
կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո-
րում նե րի սահ ման նե րում: Այլ կերպ՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր-
ծի քննութ յան սահ ման նե րը ո րոշ վում են բա ցա ռա պես վե րաքն նիչ 
բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի շրջա նա կով: Այս պի սով՝ 
օ րենս դի րը ներ կա յումս ընտ րել է, այս պես կոչ ված, սահ մա նա փակ 
վե րաքն նութ յան մո դե լը, ո րի պայ ման նե րում խիստ սահ մա նա-
փակ ված է դա տա րա նի հնա րա վո րութ յու նը սե փա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ ար ձա գան քե լու գոր ծում տեղ գտած դա տա կան սխալ նե-
րին: Ուս տի ան ձի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 
հա մար պատ շաճ ջա նա սի րութ յուն դրսևո րե լու հան գա ման քից է 
մե ծա պես կախ ված գոր ծի` իր հա մար բա րեն պաստ ել քը, իսկ դա-
տա րա նի ակ տիվ դե րը մղված է երկ րորդ պլան:
Մինչև 2008 թ. գոր ծում էր լրիվ վե րաքն նութ յան մո դե լը, երբ 

դա տա րանն ի րա վա սու էր սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ ցան կա ցած 
հար ցով դուրս գա լու բո ղո քի սահ ման նե րից և  ի րա կա նաց նել գոր-
ծի լրիվ ծա վա լով ըստ էութ յան քննութ յուն՝ փո խա րի նե լով ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նին:
Թե՛ գոր ծող և թե՛ նախ կին օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը 

ըստ էութ յան խիստ ծայ րա հե ղա կան են: Դ րանք չա փա զանց խո ցե լի 
են քրեա կան դա տա վա րութ յան հիմ նա րար խնդիր նե րից մե կի, այն 
է` հան րա յին և մաս նա վոր ի րա վա չափ շա հե րի արդ յու նա վետ հա-
վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով ման տե սանկ յու նից: Մաս նա վո րա պես, 
վե րաքն նութ յան գոր ծող մո դե լի պա րա գա յում ան տես վում է կոնկ-

133  Տե´ս Ворожцов С. А., Принципы кассации по новому УПК. / «Российская 
юстиция», 2002, N 12, с. 15. Разинкина А. Н., Аппеляция в уголовном 
судопроизводстве. дисс. … канд. юрид. наук, М., 2003, сс. 140–141:
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րետ դեպ քե րում դա տա կան սխալ նե րի ուղղ ման հան րա յին շա հը, և  
ան հա մա չա փո րեն գե րա կա յում տնօ րին չա կա նութ յան (դիս պո զի տի-
վութ յան) սկզբուն քից բխող` կող մե րի` ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան հա մար պատ շաճ ջա նա սի րութ յուն դրսևո րե լու շա հը: 
Հա կա ռակ ծայ րա հե ղութ յու նը մինչև 2008 թ. գոր ծած մո դելն է:
Ան շուշտ, սահ մա նա փակ վե րաքն նութ յան մե խա նիզ մի ներդր-

մամբ օ րենս դի րը նպա տակ է ու նե ցել բարձ րաց նել ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան դերն ու նշա նա կութ յու նը, 
կան խել կադ րա յին, նյու թա կան և ժա մա նա կա յին ռե սուրս նե րի 
չար դա րաց ված օգ տա գոր ծու մը: Սա կայն, մյուս կող մից, չպետք 
է ան տես վի ցան կա ցած դա տա կան վե րա նայ ման հա մա կար գի 
հիմ նա կան խնդիր նե րից մե կը` դա տա կան սխալ նե րի ուղ ղու մը, 
որն ան ձի ի րա վուք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
կար ևո րա գույն ե րաշ խիք է: Ուս տի հե տապնդ վող շա հե րի հա վա-
սա րակշռ ման ա ռու մով չա փա զանց կար ևոր վում է վե րաքն նութ-
յան սահ ման նե րի հա մա չափ օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը և  այս 
հար ցում ծայ րա հե ղութ յուն նե րի հնա րա վո րինս բա ցա ռու մը: 
Դա տա կան վե րա նայ ման սահ ման նե րի խնդրին ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն իր նա խա դե պա յին պրակ տի կա յում անդ րա դար ձել է 
վճռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան սահ ման նե րի հար ցը 
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լիս:  Գ. Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց 
գոր ծով 2011 թ. հու լի սի 13–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0211/01/10 
ո րոշ ման (այ սու հետ՝ Գ. Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րո շում) 
13–14–րդ կե տե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո-
րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ՝ 

«(…) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ հոդ-
վա ծի 3–րդ մա սում ամ րագ րե լով «բո լոր դեպ քե րում» ձևա կեր պու-
մը՝ օ րենս դի րը ար տա հայ տել է այդ կա նոնն իմ պե րա տիվ դարձ նե լու 
կամք՝ ան կախ վե րա դաս դա տա րան նե րում վա րույ թի սահ ման-
նե րը ո րո շող ի րա վա նոր մե րից (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 404–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մաս և 415–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մաս): Այլ կերպ, ե թե վե րա դաս դա տա րա նը հայտ նա բե րում է ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ հոդ վա ծի 3–րդ 
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մա սում ամ րագր ված հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կը, ա պա ի րա վա-
սու է ուղ ղել այդ դա տա կան սխա լը՝ կաշ կանդ ված չլի նե լով դա տա-
կան վե րա նայ ման սահ ման նե րի վե րա բեր յալ կա նոն նե րով:
Նույ նը վե րա բե րում է նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 

օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա սե րում ամ րագր ված 
հիմ քե րին, ո րոն ցով «հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը են-
թա կա է կարճ ման». նշված ձևա կեր պու մը ևս վ կա յում է նշ ված 
հիմ քերն իմ պե րա տիվ դարձ նե լու օ րենսդ րի կամ քի մա սին:

 (…)
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ 

հոդ վա ծի 2–րդ մա սում և 415–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում նա խա-
տես ված ի րա վա նոր մերն ըստ էու թյան ամ րագ րում են Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նում դա տա կան վե րա նայ ման սահ մա նա փակ բնույ թը և 
հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա տակ. ա պա հո վել կող մե րի հետ-
ևո ղա կա նութ յունն ի րենց նյու թաի րա վա կան ու դա տա վա րա կան 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում:
Այ նու հան դերձ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 

404–րդ և 415–րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված սահ մա նա փա-
կում նե րը չեն կրում և չեն կա րող կրել բա ցար ձակ բնույթ, քա նի 
որ կող մե րի ի րա վա կան հետ ևո ղա կա նութ յան ա պա հով ման ի րա-
վա կան շա հին հա կակ շիռ ի րա վա կան շա հը՝ դա տա կան սխալ նե րի 
ուղ ղու մը, ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող է էա պես մե ծար ժեք լի-
նել, որ պես գե րա կա հան րա յին շահ: Ուս տի հիմ նա րար բնույթ կրող 
դա տա կան սխալ նե րի հայտ նա բեր ման պա րա գա յում Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա սու է դուրս գալ բո ղո քարկ ման սահ ման նե րից 
և վե րաց նել այդ դա տա կան սխալ նե րը:

(…)»:
Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը վե րա հաս տա տել և զար գաց րել է վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի 
խնդրին առնչ վող Ա. Խուր շուդ յա նի գոր ծով 2012 թ. հու նի սի 8–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԱՔԴ/0065/01/11 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Ա. Խուր-
շուդ յա նի գոր ծով ո րո շում)՝ քննար կե լով այն հար ցը, թե ի րա վա չափ է 
արդ յոք Ա. Խուր շուդ յա նի նկատ մամբ կա յաց ված դա տավ ճի ռը պատ-
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ժի մա սով բե կա նե լու և փո փո խե լու մա սին ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան 
դա տա րա նի ո րո շումն այն դեպ քում, երբ մե ղադ րո ղի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը վե րա բե րել է Հա մա ներ ման ակ տի սխալ կի րառ մա նը:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա-

տավճ ռի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քում մե ղադ րո ղը վի ճար կել է 
Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ ման ի րա վա չա փութ յունր` փաս տար կե-
լով, որ Ա. Խուր շուդ յա նը նշված Հա մա ներ ման ակ տի կի րառ մամբ 
ոչ թե պետք է ա զատ վեր նշա նակ ված պատ ժի կրու մից, այլ նրա 
նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի չկրած մա սը պետք է կրճատ վեր 
մեկ քա ռոր դով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա ձայ նել է մե ղադ րո-
ղի փաս տարկ նե րի հետ և միև նույն ժա մա նակ, դուրս գա լով վե-
րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րից, սե-
փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել Ա. 
Խուր շուդ յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի ար դա րա ցիութ-
յան հար ցը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում-
նե րը բա ցա ռա պես բո ղո քում նշե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը և  
այդ պի սիք գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում փո փո խե լու և լ րաց նե լու 
օ րենսդ րա կան ար գել քը, ինչ պես նաև վե րաքն նութ յան սահ ման նե-
րի օ րենսդ րա կան կա նո նա կար գու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. 
Խուր շուդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 13–րդ կե տում եզ րա կաց րել է, որ՝ 

«(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան սահ ման-
ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում 
գոր ծի քննութ յան սահ ման նե րից: Ե թե ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նում գոր ծի քննութ յան սահ ման ներր ո րոշ վում են ան ձին ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քի հի ման վրա (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի 309–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս), ա պա վե րաքն նութ յան 
կար գով գոր ծը վե րա նա յե լիս գոր ծի քննութ յան սահ ման ներր 
կան խո րո շում է վե րաքն նիչ բո ղոքր (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի 385–րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս): Այլ կերպ՝ վե րաքն-
նիչ դա տա րա նում վե րաքն նիչ բո ղո քի սահ ման նե րում դա տա կան 
ստուգ ման է են թարկ վում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տի օ րի նա կա նութ յու նը և հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, այլ ոչ թե 
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ի րա կա նաց վում է գոր ծի րստ  էութ յան քննութ յուն (…)»: 
Քն նարկ վող ո րոշ ման մեջ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև հղում 

է կա տա րել Մ. Է լո յա նի և  այ լոց գոր ծով 2011 թ. հու լի սի 13–ին 
կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0211/01/10 ո րոշ ման մեջ (այ սու հետ՝ Մ. Է լո-
յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րո շում) վճռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի 
քննութ յան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ ար դեն իսկ վկա յա կոչ ված՝ 
Գ. Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված 
նույն ի րա վա կան դիր քո րոշ մա նը և զար գաց նե լով այն՝ ար ձա նագ-
րել է, որ դա վե րա բե րե լի է նաև վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի 
քննութ յան սահ ման ներն ամ րագ րող ի րա վա նոր մե րին: Այ սինքն՝ 
վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է դուրս գալ վե րաքն նիչ բո ղո քի 
հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րից միայն այն դեպ քում, 
երբ առ կա է դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, որն 
ան վե րա պա հո րեն պետք է հան գեց նի դա տա կան ակ տի բե կան ման 
(ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ հոդ վա ծի 3–
րդ մաս) կամ առ կա է քրեա կան գոր ծի վա րույթր կար ճե լու կամ 
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հիմք (ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա սեր): 
Մ յուս բո լոր դեպ քե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է 
դա տա կան վե րա նայ ման սահ ման նե րի վե րա բեր յալ կա նոն նե րով, 
հետ ևա բար ի րա վա սու չէ սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, վե րաքն-
նիչ բո ղո քի հիմ քե րից և հիմ նա վո րում նե րից դուրս ար ձա նագ րել 
դա տա կան սխալ և  ուղ ղել այն:
Մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լով շա-

րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան ցա վո րի նկատ մամբ նշա-
նակ ված պատ ժի ան հա մա չա փութ յու նը ՀՀ քրեա կան դա տա վա-
րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սով նա խա տես-
ված՝ դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան մա նը հան գեց նող 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում չէ և  ոչ էլ՝ ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 35–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա-
սե րով նա խա տես ված՝ քրեա կան գոր ծի կարճ ման կամ քրեա կան 
հե տապնդ ման դա դա րեց ման հիմք: Արդ յունք ում ՀՀ վճռա բեկ դա-
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տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէր 
սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ-
նա վո րում նե րի սահ ման նե րից դուրս անդ րա դառ նալ Ա. Խուր շուդ-
յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի ար դա րա ցիութ յան հար ցին 
և  այդ մա սով փո փո խել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավ ճի-
ռը (տե՛ս Ա. Խուր շուդ յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–15–րդ և 17–18–րդ 
կե տե րը):
Այս պի սով՝ նշված գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս-

տա տել և զար գաց րել է իր նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը վճռա բե կութ յան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ՝ տե ղայ-
նաց նե լով և հս տա կեց նե լով այն վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի 
առն չութ յամբ: 
Ի րա վա չափ հա մա րե լով ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յան, մաս նա վո րա պես դա տա-
կան ակ տե րի ան վե րա պահ բե կան ման կամ քրեա կան գոր ծով վա-
րույ թի կարճ ման հիմ քե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում վե րա նայ-
ման սահ ման նե րից դուրս գա լու հնա րա վո րութ յու նը՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը մյուս կող մից բա ցա ռում է վե րա նայ ման չա փա զանց 
լայն սահ ման նե րի նա խա տե սու մը և ցան կա ցած դա տա կան սխա-
լի առ կա յութ յան յու րա քանչ յուր դեպ քում վե րա դաս դա տա րա նին 
բո ղո քի սահ ման ներց դուրս գա լու հնա րա վո րութ յան ըն ձե ռու մը՝ 
դրա նով իսկ ե րաշ խա վո րե լով հե տապնդ վող ի րա վա կան շա հե րի 
հա վա սա րակշռ ված պաշտ պա նութ յուն:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րո շում նե րը վեր ջի նիս 

կող մից դա տա կան վե րա նայ ման սահ ման նե րի առն չութ յամբ օ րեն-
քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման սահ մա նադ րաի րա վա-
կան գոր ծա ռույ թի արդ յու նա վետ ի րաց ման վառ դրսևո րում են:
Վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի առն չութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Գ. 
Ղա զար յա նի գոր ծով 2012 թ. մար տի 30–ին կա յաց ված թիվ 
ԱՐԴ/0121/01/11 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով 
ո րո շում)՝ քննար կե լով այն հար ցը, թե հիմ նա վոր է արդ յոք վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի հետ ևութ յունն այն մա սին, որ վե րաքն նութ յան 
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փու լում մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու հան գա-
ման քը բա վա րար հիմք չէ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և 
ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հա մար:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, 

դա տա կան քննութ յան ա րա գաց ված կար գի կի րառ մամբ, Գ. Ղա-
զար յա նին մե ղա վոր է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 258–րդ 
հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին կե տով և դա տա պար տել է 1 տա րի 
ժամ կե տով ա զա տազրկ ման: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծը վե րա-
նա յել է միայն ամ բաս տան յալ Գ. Ղա զար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի 
հի ման վրա՝ նրա նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա-
նո րեն չկի րա ռե լու սահ ման նե րում: Մե ղադ րո ղը վե րաքն նիչ բո ղոք 
չի ներ կա յաց րել, մինչ դեռ վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տաքն նութ-
յան ըն թաց քում հան դես է ե կել մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու հայ-
տա րա րութ յամբ՝ նշե լով, որ առ կա են չփա րատ ված կաս կած ներ Գ. 
Ղա զար յա նին վե րագր վող հան ցա վոր ա րար քի վե րա բեր յալ: Վե-
րա նայ ման են թար կե լով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն այն օ րի նա կան ու ժի մեջ է թո ղել:
Հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան 

դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում 
գոր ծի քննութ յան սահ ման նե րը և գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում 
դա տա խա զի լիա զո րութ յուն ներն ամ րագ րող նոր մե րը՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մե ղադ րո ղը մե ղադ րան քը 
պաշտ պա նե լու, մե ղադ րան քի ծա վալ նե րը փո փո խե լու, ինչ պես 
նաև մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու ի րա վա սութ յամբ օժտ ված է բա-
ցա ռա պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում: Ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տի՝ դա տավճ ռի կա յաց մամբ ա վարտ վում 
է մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծութ յան և  օ րի նա կա նութ յան ստու-
գու մը և, հետ ևա բար, սահ մա նա փակ վում է նաև մե ղադ րո ղի՝ մե-
ղադ րան քից հրա ժար վե լու ի րա վա սութ յու նը:
Ա պա, ել նե լով քրեա դա տա վա րա կան այն դրույթ նե րից՝ հա մա-

ձայն ո րոնց վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծը քննվում է բա ցա ռա-
պես վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յութ յան պա րա գա յում և բա ցա ռա-
պես դրա հիմ քե րի ու հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում, այլ կերպ՝ 
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վե րաքն նութ յան ա ռար կան ոչ թե գոր ծի ըստ էութ յան քննութ յունն 
է, այլ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տի օ րի նա կա-
նութ յան և հիմ նա վոր վա ծութ յան ստու գու մը, և դ րա նով պայ մա նա-
վոր ված՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նում դա տաքն նութ յունն սկսվում է ոչ 
թե մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան եզ րա փա-
կիչ մա սի հրա պա րակ մամբ, այլ նա խա գա հո ղի կող մից դա տա կան 
ակ տի բո վան դա կութ յան, ինչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի և դ րա 
դեմ առ կա պա տաս խան նե րի էութ յան շա րադր մամբ, ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 28–29–րդ կե տե րում 
ե կել է այն եզ րա հանգ մա նը, որ՝

«(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նում մե ղադ րան քի պաշտ պա նութ-
յուն չի ի րա կա նաց վում, հետ ևա բար նաև՝ մե ղադ րողն օժտ ված 
չէ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու լիա զո րութ յամբ: Այ սինքն՝ ե թե 
մե ղադ րո ղը մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու իր լիա զո րութ յու նը չի 
ի րաց նում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում, որ տեղ ի րա կա նաց-
վում է գոր ծի՝ ամ բողջ ծա վա լով քննութ յուն, ա պա քրեա կան գոր ծի 
հե տա գա քննութ յուն նե րի ըն թաց քում, այ սինքն՝ վե րաքն նիչ և վճ-
ռա բեկ դա տա րան նե րում, որ տեղ ստուգ վում են ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի կող մից կա յաց ված ակ տե րի օ րի նա կա նութ յունն ու 
հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, զրկվում է նման նա խա ձեռ նութ յամբ հան-
դես գա լու հնա րա վո րութ յու նից: 

(…) այն դեպ քե րում, երբ գոր ծի ըստ էութ յան քննութ յան արդ-
յուն քում դա տա կան ակ տի կա յա ցու մից հե տո մինչ այդ դա տա կան 
ակտն ու ժի մեջ մտնելն ի հայտ են ե կել այն պի սի հան գա մանք ներ, 
ո րոնք հիմք են հան դի սա նում դա տա խա զի կող մից մե ղադ րան քի 
վե րա բեր յալ իր կար ծի քը փո խե լու հա մար, դա տա խազն ի րա վա-
սու է հա մա պա տաս խան հիմ նա վո րում նե րով բո ղոք ներ կա յաց նել 
վե րա դաս դա տա րան: Հա ման ման կեր պով,  երբ վե րոնշ յալ հան-
գա մանք ներն ի հայտ են ե կել այն ժա մա նակ, երբ քրեա կան գոր-
ծը գտնվում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի վա րույ թում, դա տա խազն 
ի րա վա սու է մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ իր կար ծի քը փո խե լու վե-
րա բեր յալ հիմ նա վոր ված միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ 
կամ վճռա բեկ դա տա րան:
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Վե րոնշ յալ բո ղո քի կամ միջ նոր դութ յան բա վա րա րու մը վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի հա մար պար տա դիր բնույթ չի կրում և դա-
տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում ընդ հա նուր հի մունք նե րով»:
Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո մեկ նա բա նե-

լով գոր ծի վկա յա կոչ ված հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
հիմ նա վոր է հա մա րել վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևութ յունն այն մա-
սին, որ վե րաքն նութ յան փու լում մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քից 
հրա ժար վե լու հան գա ման քը բա վա րար հիմք չէ քրեա կան գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հա մար:
Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր այս ո րոշ մամբ հստա-

կեց րել է, որ դա տա խա զի կող մից մե ղադ րան քի ֆունկ ցիա յի 
ի րա կա նա ցումն ա վարտ վում է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում 
դա տավճ ռի կա յաց մամբ, և, ըստ այդմ, դա տա խա զը վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում պաշտ պա նում է ոչ թե մե ղադ րան քը, այլ իր բե րած 
վե րաքն նիչ բո ղո քը կամ հա րու ցած միջ նոր դութ յու նը: Ե թե ՀՀ գոր-
ծող քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նում մե ղադ րան քի, նե րառ յալ դրա պաշտ պա-
նութ յան ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ մե ղադ րո ղի դիր քո րո շու մը, այդ 
թվում, մե ղադ րան քից հրա ժար վե լը պար տա դիր է դա տա վա րութ-
յան բո լոր սուբ յեկտ նե րի հա մար, ա պա դա տա խա զի՝ մե ղադ րան-
քի վե րա բեր յալ իր կար ծի քը փո խե լու վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված 
բո ղո քի կամ միջ նոր դութ յան բա վա րա րու մը վե րա դաս դա տա րա-
նի հա մար պար տա դիր չէ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նշված եզ րա-
հանգ ման հա մար հիմք է ծա ռա յել նաև վե րաքն նութ յան սահ ման-
նե րի վե րա բեր յալ ար տա հայ տած այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ ե թե ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան սա հա-
ման նե րը ո րոշ վում են ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քով, ա պա վե-
րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծը քննվում է բա ցա ռա պես վե րաքն նիչ 
բո ղո քի առ կա յութ յան պա րա գա յում և բա ցա ռա պես դրա հիմ քե րի 
ու հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի կա-

պակ ցութ յամբ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տե լիս անդ րա-
դար ձել է « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
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նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին կե տին, հա մա ձայն ո րի՝ « Յու րա քանչ յուր ոք, երբ 
ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա-
կա նութ յուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան 
մե ղադ րան քի առն չութ յամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 
ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար-
դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նութ յան ի րա վունք: (…)» :
Ա. Սա քուն ցի բո ղո քի հի ման վրա 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին 

կա յաց ված թիվ ԼԴ/0001/11/10 ո րոշ ման (այ սու հետ՝ Ա. Սա քուն ցի 
բո ղո քի հի ման վրա կա յաց ված ո րո շում) 16–րդ կե տում ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով Սո կու րեն կոն և Ստ րի գունն 
ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի գոր ծին, նշել է, որ « Մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի ի մաս տով 
«օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան» ար տա հայ տութ յու նը 
մեկ նա բա նե լիս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-
նի դիր քո րո շու մը հան գում է նրան, որ այն դա տա րա նը, ո րը ո րո-
շում է կա յաց րել օ րեն քով հստակ սահ ման ված լիա զո րութ յուն նե րի 
սահ մանն անց նե լով՝ գան գա տարկ վող վա րույ թի կա պակ ցութ յամբ 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սի կի րառ ման ի մաս տով, չի կա րող հա մար վել օ րեն քի հի ման 
վրա ստեղծ ված դա տա րան:
Վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի հար ցը իր ներ պե տա կան կար-

գա վո րումն է գտել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 385–
րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում, հա մա ձայն ո րի՝ « Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ-
նա վո րում նե րի սահ ման նե րում»: Այս նոր մից բխում է, որ վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ի րա վունք չու նի դա տա կան ակ տի հիմ քում դնել այն պի-
սի փաս տար կում ներ, ո րոնք առ կա չեն վե րաքն նիչ բո ղո քում:
Ն պա տա կա յին մեկ նա բան ման են թար կե լով դա տա կան ակ տը 

վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում 
վե րա նա յե լու ի րա վա կան պա հան ջը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել 
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է, որ այն պա րու նա կում է դա տա վա րութ յան մաս նակ ցին տրված 
ե րաշ խիք առ այն, որ իր գոր ծով դա տա կան քննութ յան ըն թաց քում 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րի տվյալ ան ձի դա տա վա րա կան 
հա կա ռա կոր դի գոր ծա ռույթ:
Ամ փո փե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի դա տո ղութ յուն նե րը վե րաքն նութ յան 
սահ ման նե րի կա պակ ցութ յամբ և կի րա ռե լով դրանք Ա. Սա քուն ցի 
բո ղո քի հի ման վրա կա յաց ված ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա-
մանք նե րի նկատ մամբ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշված ո րոշ ման 
12–րդ կե տում ար ձա նագ րել է.

«(…) Գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նից եր ևում է, որ վե-
րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց րած անձն իր բո ղո քում ընդ հան րա պես 
չի անդ րա դար ձել և  ան գամ չի հի շա տա կել այն հան գա ման քը, որ 
քննի չի կա յաց րած ո րո շու մը Ա. Սա քուն ցը չի բո ղո քար կել դա տա-
խա զին: Մինչ դեռ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մատ նան շե լով ո րո շու-
մը վե րա դաս դա տա խա զին բո ղո քարկ ված չլի նե լու հան գա ման քը, 
ո րո շել է մաս նա կիո րեն բա վա րա րել դա տա խա զի բո ղո քը, Լո ռու 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
2010 թ. մար տի 9–ի ո րո շու մը բե կա նել, իսկ քրեա կան հե տապն-
դում չի րա կա նաց նե լու մա սին քննիչ Է. Կա րա պետ յա նի 2010 թ. 
հուն վա րի 13–ի ո րո շու մը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ Ա. Սա քուն ցի 
դի մու մը՝ մեր ժել (…)»:
Այ սինքն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դա տա խա զի վե-

րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու հիմ քում Ա. Սա քուն ցի կող մից 
քննի չի կա յաց րած ո րո շու մը դա տա խա զին չբո ղո քար կե լու հան գա-
ման քը չէր կա րող դրվել, այն պա րա գա յում երբ դա տա խա զը իր 
բո ղո քում ընդ հան րա պես չէր հիշ ա տա կել այդ փաս տը: Տվ յալ հան-
գա մանք նե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի հան դի սա ցել « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սինե եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի ի մաս տով «օ րեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված դա տա րան»:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև վե րաքն նութ յան սահ ման նե րի հետ 

կապ ված ևս մեկ խնդրա հա րույց հարց է բարձ րաց վել Ս. Հով հան նիս-
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յա նի գոր ծով ո րոշ ման 28–րդ կե տում, ո րը հան գել է հետև յա լին. արդ-
յո՞ք վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող էր բե կա նել և փո փո խել ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի դա տավ ճի ռը` վե րաո րա կե լով ա րար քը, ե թե վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա բե րել է միայն նշա նակ ված պատ ժի հար ցե րին:
Անդ րա դառ նա լով ներ կա յաց ված խնդրին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը նշել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ-
ռով նշա նակ ված պատ ժի վե րաքն նիչ վե րա նայ ման շրջա նակ նե-
րում վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի թիվս պատ ժի նշա նակ ման այլ 
սկզբունք նե րի, ղե կա վար վում է պա տիժ նշա նա կե լու օ րի նա կա-
նութ յան սկզբուն քով: Եվ միա ժա մա նակ պա տիժ նշա նա կե լու օ րի-
նա կա նութ յան սկզբուն քի ա պա հո վու մը հիմն ված է ա րար քի ճիշտ 
քրեաի րա վա կան ո րակ ման վրա, հետ ևա բար ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի դա տավճ ռով նշա նակ ված պատ ժի օ րի նա կա նութ յան 
հար ցը հնա րա վոր չէ քննար կել ա ռանց ա րար քի քրեաի րա վա կան 
ո րակ մանն անդ րա դառ նա լու:

 § 12.2. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ի րա վա սութ յու նը

Օ րի նա կա նութ յու նը հա մընդ հա նուր ի րա վա կան սկզբունք է, 
որն ա ռա վել ընդ հա նուր ձևով կա րե լի է բնո րո շել որ պես հա մա պա-
տաս խան սուբ յեկտ նե րի կող մից ի րենց գոր ծու նեութ յան ըն թաց-
քում օ րեն քի դրույթ նե րի պահ պահ ման խստա գույն պա հանջ:

 Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 5–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
« Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու 
պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի 
գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րութ-
յամբ կամ օ րենք նե րով»:
Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի` բա ցա ռա պես ի րենց 

ի րա վա սութ յան շրջա նա կում գոր ծե լու այս հիմ նա րար սահ մա նադ-
րա կան պա հանջն իր կոնկ րե տա ցումն է ստա ցել նաև ՀՀ գոր ծող 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում, ո րի 7–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
մա սը հստակ սահ մա նում է քրեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ-
նե րի, այդ թվում` դա տա րա նի պար տա կա նութ յու նը պահ պա նել ՀՀ 
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Սահ մա նադ րութ յու նը, քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենս գիր քը և 
մ յուս օ րենք նե րը: 
Մաս նա վո րա պես դա տա կան իշ խա նութ յան մարմ նի` իր լիա-

զո րութ յուն նե րի շրջա նա կով կաշ կանդ ված լի նե լու պա հան ջը նաև 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րից մե կի` ար դար դա-
տաքն նութ յան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այս պես, « Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի հա-
մա ձայն` « Յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը կամ նրան ներ կա-
յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղադ րան քի առն չութ յամբ, ու նի 
օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա-
տաքն նութ յան ի րա վունք»: Վ կա յա կոչ ված՝ 6–րդ հոդ վա ծի 1–ին 
կե տի ի մաս տով «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան» ար-
տա հայ տութ յան մեկ նա բան ման առն չութ յամբ Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած նա խա դե պա յին պրակ-
տի կա յի հա մա ձայն` նշված ար տա հայ տութ յու նը վե րա բե րում է ոչ 
միայն դա տա րա նի գո յութ յան ի րա վա կան հիմ քին, այլև դա տա րա-
նի կող մից իր գոր ծու նեութ յան կար գը սահ մա նող նոր մե րի պահ-
պան մա նը (տե՛ս DMD GROUP, A. S. v. SLOVAKIA, 2011 թ. հուն վա րի 
5–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 19334/03, կետ 59, SORCIC v. SERBIA, 
2011 թ. նո յեմ բե րի 3–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 34973/06, կետ 62, 
SOKURENKO AND STRYGUN v. UKRAINE, 2006 թ. հու լի սի 20–ի 
վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 29458/04 և 29465/04, կետ 24): Այն դա-
տա րա նը, ո րը ո րո շու մը կա յաց րել է օ րեն քով հստակ սահ ման ված 
լիա զո րութ յուն նե րի սահ մանն անց նե լով` գան գա տարկ վող վա րույ-
թի կա պակ ցութ յամբ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի կի րառ ման ի մաս տով չի կա րող 
հա մար վել օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան ( ՏեԲս FIR-
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MA TOV v. UKRAINE, 2012 թ. մա յի սի 15–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 
2217/07, կետ 21, VERITAS v. UKRAINE, 2008 թ. նո յեմբ րի 13–ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 39157/02, կետ 27, SOKURENKO AND STRY-
GUN v. UKRAINE, 2006 թ. հու լի սի 20–ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ 
29458/04 և 29465/04, կե տեր 26–28):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ևս  ո րո շա կի նա խա դե պա յին պրակ-

տի կա է ձևա վո րել քննարկ վող խնդրի առն չութ յամբ՝ հիմ քում ու-
նե նա լով օ րի նա կա նութ յան հիմ նա րար ար ժե քի պաշտ պա նութ յան 
գա ղա փա րը: Ա. Օ հան յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի ի րա վա սութ յան շրջա նա կի վե րա բեր յալ` անդ րա դառ նա-
լով այն հար ցին թե արդ յոք վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու էր 
մինչև իր կա յաց րած դա տա կան ակտն ու ժի մեջ մտնե լը ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 430–րդ հոդ վա ծի հի ման վրա 
կա յաց նել անհս տա կութ յու նը լու ծե լու մա սին ո րո շում:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րանն անհս-

տա կութ յու նը լու ծե լու մա սին ո րո շում է կա յաց րել այն ժա մա նակ, 
երբ իր կող մից կա յաց րած ո րո շու մը դեռևս օ րի նա կան ու ժի մեջ չէր 
մտել, քան զի բո ղո քա բե րի կող մից այդ ո րոշ ման դեմ ար դեն վճռա-
բեկ բո ղոք էր բեր վել, ին չը կա սեց րել էր վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ մտնե լու մե կամս յա ժամ կե տը:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86–րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն տա ռա ցի մեկ նա բա նութ յան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քի` դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտնե լու և  այն ի կա տար ա ծե լու կար գը սահ մա նող 427–րդ հոդ վա-
ծի 2–րդ մա սը և դա տա կան ակ տի անհս տա կութ յուն նե րի լուծ ման 
կար գը սահ մա նող 430–րդ հոդ վա ծը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա. 
Օ հան յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում ի րա վա կան դիր քո րո-
շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ՝ 

«(…) դա տա րա նը կա րող է անհս տա կութ յու նը լու ծե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց նել միայն հետև յալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յութ յան դեպ քում`
ա) ե թե տվյալ դա տավ ճի ռը կամ դա տա կան ակ տը մտել է օ րի-
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նա կան ու ժի մեջ և գտն վում է ի կա տար ած ման փու լում, և
բ) անհս տա կութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ հստակ ո րոշ ված 

պատ ժի չա փի հետ կամ ոչ հստակ լուծ ված կամ ընդ հան րա պես 
չլուծ ված խա փան ման մի ջոց նե րի, դա տա կան ծախ սե րը վե րա բաշ-
խե լու և  ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի ճա կա տագ րի հար ցե րի հետ կամ 
դա տա կան ակ տի անհս տա կութ յուն նե րի մեկ նա բան ման հետ (…)»:
Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստա կեց րել է դա տա կան 

ակ տի անհս տա կութ յուն նե րը լու ծե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու 
հիմ քե րի և պայ ման նե րի վե րա բեր յալ այն օ րենսդ րա կան պա հանջ նե-
րը, ո րոնք պար տա դիր են հա մա պա տաս խան դա տա րա նի հա մար: 
Այլ կերպ` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րագ ծել է դա տա րա նի` օ րեն քով 
սահ ման ված ի րա վա սութ յան շրջա նա կը լու ծե լու դա տա կան ակ տի 
անհս տա կութ յուն նե րը:
Փաս տո րեն, դա տա կան ակ տի անհս տա կութ յուն նե րը լու ծե լու 

օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր պայ ման նե րից մե կը օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի առ կա յութ յունն է, մինչ դեռ վե-
րաքն նիչ դա տա րանն անհս տա կութ յու նը լու ծե լու մա սին ո րո շում 
է կա յաց րել այն ժա մա նակ, երբ իր կող մից կա յաց րած ո րո շու մը 
դեռևս օ րի նա կան ու ժի մեջ չէր մտել:
Ել նե լով վե րոգր յա լից և  ա ռաջ նոր դե լով վկա յա կոչ ված Մար դու 

ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին պրակ տի-
կա յով` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը չի գոր ծել որ պես « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–ի մա սի ի մաս տով «օ րեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված դա տա րան»:
Քն նարկ վող խնդրի առն չութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո-

շա կի ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Ա. Մա ղաք յա նի 
գոր ծով 2012 թ. օ գոս տո սի 24–ին կա յաց ված թիվ ԼԴ/0171/01/11 ո րոշ-
մամբ (այ սու հետ՝ Ա. Մա ղաք յա նի գոր ծով ո րո շում) քննար կե լով այն 
հար ցը, թե ի րա վա չափ է արդ յոք մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քից 
հրա ժար վե լու հիմ քով Ա. Մա ղաք յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն-
դու մը դա դա րեց նե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նում դա տա խա զի կող մից մե ղադ րան-
քից հրա ժար վե լու խնդրին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-
ձել է Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 26–28–րդ կե տե րում և  ի րա-
վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել այն մա սին, որ՝ 

«(…) մե ղադ րո ղը (…) մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու ի րա վա-
սութ յամբ օժտ ված է բա ցա ռա պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նում: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տի` դա տավճ ռի 
կա յաց մամբ ա վարտ վում է մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծութ յան և  
օ րի նա կա նութ յան ստու գու մը, հետ ևա բար սահ մա նա փակ վում է 
նաև մե ղադ րո ղի` մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու ի րա վա սութ յու նը:

(…)
(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նում մե ղադ րան քի պաշտ պա նութ-

յուն չի ի րա կա նաց վում, հետ ևա բար նաև մե ղադ րողն օժտ ված 
չէ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու լիա զո րութ յամբ: Այլ կերպ, ե թե 
մե ղադ րո ղը մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու իր լիա զո րութ յու նը չի 
ի րաց նում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում, որ տեղ ի րա կա նաց-
վում է գոր ծի ամ բողջ ծա վա լով քննութ յուն, ա պա քրեա կան գոր ծի 
հե տա գա քննութ յուն նե րի ըն թաց քում, այ սինքն` վե րաքն նիչ և վճ-
ռա բեկ դա տա րան նե րում, որ տեղ ստուգ վում են ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի կող մից կա յաց ված ակ տե րի օ րի նա կա նութ յունն ու 
հիմ նա վոր վա ծութ յու նը, զրկվում է նման նա խա ձեռ նութ յամբ հան-
դես գա լու հնա րա վո րութ յու նից»:
Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով Գ. Ղա զար յա նի գոր ծով 

ո րոշ ման մեջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը Ա. Մա ղաք յա նի գոր ծով ո րոշ ման 16–րդ կե տում 
ար ձա նագ րել է, որ՝

«(…) ե թե ի րենց վա րույ թում գտնվող գոր ծի քննութ յան ժա մա-
նակ վե րա դաս դա տա րան նե րը պար զում են, որ առ կա են քրեա կան 
գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու հիմ քեր, ա պա պար տա վոր են քրեա կան գոր ծով վա րույ-
թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց նել` հիմն վե լով ոչ թե մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու 
վե րա բեր յալ մե ղադ րո ղի միջ նոր դութ յան, այլ այդ միջ նոր դութ յան 
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հիմ քում դրված փաս տա կան հան գա մանք նե րի վրա»:
Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա չափ չի հա մա րել 

մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու հիմ քով քրեա-
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տը, քա նի որ նախ՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ի րա վա սու չէր քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել և ք րեա կան հե-
տապն դու մը դա դա րեց նել մե ղադ րո ղի կող մից ամ բաս տան յա լի 
նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար-
վե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ, քա նի որ վե րաքն նիչ դա տա րա նում 
մե ղադ րողն օժտ ված չէ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու լիա զո րութ-
յամբ: Ս տա նա լով դա տա խա զի՝ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու վե-
րա բեր յալ միջ նոր դութ յու նը և պար զե լով, որ առ կա են քրեա կան 
գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու հիմ քեր՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է ո րո շում կա յաց-
ներ՝ հիմն վե լով ոչ թե մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու վե րա բեր յալ մե-
ղադ րո ղի միջ նոր դութ յան, այլ այդ միջ նոր դութ յան հիմ քում դրված 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի վրա:
Այս պի սով՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հա վա տա րիմ մնա լով 

օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման իր սահ մա նադ-
րաի րա վա կան կոչ մա նը, քննարկ վող ո րոշ ման մեջ զար գաց նե լով 
իր նա խորդ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, այն հիմք է ծա ռա յեց րել նոր 
ի րա վա կան խնդրի լուծ ման հա մար: Մաս նա վո րա պես  վե րա հաս-
տա տե լով դա տա խա զի` վե րաքն նիչ դա տա րա նում մե ղադ րան քից 
հրա ժար վե լու ի րա վա սութ յան բա ցա կա յութ յան վե րա բեր յալ ի րա-
վա կան հետ ևութ յուն նե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա պա-
տաս խան եզ րա հանգ ման է ե կել այդ հիմ քով վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու ոչ ի րա վա չափ լի նե լու մա սին: Դա տա խա զի կող մից 
մե ղադ րան քի ֆունկ ցիա յի ի րա կա նա ցումն ա վարտ վում է ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նում դա տավճ ռի կա յաց մամբ, և, ըստ այդմ, դա-
տա խա զը վե րաքն նիչ դա տա րա նում պաշտ պա նում է ոչ թե մե ղադ-
րան քը, այլ իր բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը կամ հա րու ցած միջ նոր-
դութ յու նը: Ե թե ՀՀ գոր ծող քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան 
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հա մա ձայն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում մե ղադ րան քի, նե րառ-
յալ դրա պաշտ պա նութ յան ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ մե ղադ րո ղի 
դիր քո րո շու մը, այդ թվում՝ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լը պար տա-
դիր է դա տա վա րութ յան բո լոր սուբ յեկտ նե րի հա մար, ա պա դա տա-
խա զի՝ մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ իր կար ծի քը փո խե լը վե րա դաս 
դա տա րա նի հա մար քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու կամ 
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հիմք չէ:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ 

քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 7–րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված՝ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի խախ տում Գ. Ղա զար յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար ձա նագ րել է նաև այն ա ռու մով, որ դա-
տա րա նի կող մից չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-
մից կա յաց վող դա տա կան ակ տին քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քով 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Նշ ված գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել այն հար ցը, թե օ րի նա կան է 
արդ յոք վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը դրա նկա րագ-
րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան մա սում գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րից տար բեր վող և մե ղադ րան քի հետ առն չութ յուն չու նե-
ցող փաս տա կան հան գա մանք ներ բո վան դա կե լու պայ ման նե րում:
Դա տավճ ռի օ րի նա կա նութ յու նը և հիմ նա վոր վա ծութ յու նը դրա 

ընդ հա նուր դրա կան գնա հա տա կանն է, օ րեն քով ներ կա յաց վող բո-
լոր պա հանջ նե րը բա վա րա րող դա տավճ ռի բնու թա գի րը134:
Դա տավճ ռի օ րի նա կա նութ յունն ի րա վա բա նա կան գրա կա-

նութ յան մեջ բնու թագր վում է որ պես վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
խիստ հա մա պա տաս խա նութ յուն նյու թա կան և դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի նոր մե րին, այդ թվում` գոր ծին առն չութ յուն ու նե ցող 
քրեա դա տա վա րա կան, քրեա կան, քա ղա քա ցիա կան, աշ խա տան-
քա յին, հար կա յին և  այլ ի րա վա կան նոր մե րին135:

134  Տե´ս Мотовиловкер Я. О., Некоторые вопросы советского уголовного процесса в 
свете нового уголовно–процессуального законадательства. Камерово, 1962, с. 165:

135  Տե´ս Головко Л. В., Аппеляционное производство по уголовным делам 
в Российской Федерации: проблемы и пути решения. Дис. ... канд. юрид. 
наук, М., РГБ, 2005, с. 144. Загорский Г. И., Судебное разбирательство по 
уголовному делу. М., 1985, с. 75. Строгович М. С., Материальная истина и 
судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955, с. 47:
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Դա տավճ ռի հիմ նա վոր վա ծութ յու նը նշա նա կում է, որ այն օ րեն-
քով սահ ման ված միակ ճշմա րիտ ո րո շումն է, և բա ցառ ված էր որ-
ևէ այլ դա տա վա րա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը136:
Գ. Ղա զար յա նի գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա-

րանն իր դա տա կան ակ տի նկա րագ րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան 
մա սում, մաս նա վո րա պես՝ « Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ-
մութ յու նը» և « Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նութ յու նե րը 
և  եզ րա հան գում նե րը» հատ ված նե րում շա րադ րել է գոր ծի՝ ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տա կան 
հան գա մանք նե րից տար բեր վող և գոր ծին չվե րա բե րող, այլ ան-
ձանց վե րա բեր յալ փաս տա կան հան գա մանք ներ:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 393–րդ հոդ վա ծի 

2–րդ մա սի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը 
կա յաց նում է նույն օ րենսգր քով սահ ման ված ընդ հա նուր կա նոն նե-
րով՝ հաշ վի առ նե լով նույն հոդ վա ծում շա րադր ված պա հանջ նե րը: 
Նշ ված նոր մի լույ սի ներ քո մեկ նա բա նե լով ՀՀ քրեա կան դա-

տա վա րութ յան օ րենսգր քի՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից 
կա յաց վող դա տա կան ակ տի՝ դա տավճ ռի կա ռուց ված քին և բո-
վան դա կութ յա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը սահ մա նող 358–րդ, 
370–372–րդ հոդ ված նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. Ղա զար յա-
նի գոր ծով ո րոշ ման 19–20–րդ կե տե րում ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից կա յաց վող դա տա-
կան ակ տի՝ դա տավճ ռի կա ռուց ված քին և բո վան դա կութ յա նը ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով ներ կա յաց վող պա հանջ-
նե րը վե րա բե րե լի են նաև վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի՝ վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց վող դա տա կան ակ տին: Այլ կերպ՝ 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը ևս պետք է կազմ ված 
լի նեն նե րա ծա կան, նկա րագ րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան և  եզ-
րա փա կիչ մա սե րից, ո րոնց ներ կա յաց վում են նույն բո վան դա կա յին 
պա հանջ նե րը, ինչ դա տավճ ռին: 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով դա տա կան ակ տի 

կա ռուց ված քին և բո վան դա կութ յա նը ո րո շա կի պա հանջ ներ ներ կա-
136  Տե´ս «Комментарии к УПК РФ» / под общ. ред. Сухарева А. Я., М., 2002, с. 500:
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յաց նե լը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ դա տա կան ակ-
տը պետք է ամ բող ջա կան տե ղե կութ յուն պա րու նա կի քննված գոր-
ծի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև նե րա ռի դա տա րա նի կող մից լուծ ման 
են թա կա բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը: Բա ցի այդ, դա տա կան 
ակ տի տար բեր կա ռուց ված քա յին մա սե րում (նե րա ծա կան, նկա րագ-
րա կան– պատ ճա ռա բա նա կան, եզ րա փա կիչ) ար տա ցոլ ված տե ղե-
կութ յու նը պետք է ներ քին միաս նութ յուն և տ րա մա բա նա կան կապ 
ու նե նա, այդ թվում՝ վե րա բե րի միև նույն քրեա կան գոր ծին, հա կա ռակ 
պա րա գա յում դա տա րա նի դա տա կան ակտն ա նօ րի նա կան է»:
Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծութ յան լույ սի ներ քո գնա-

հա տե լով մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 7–րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված՝ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի խախ տում, քա նի որ չեն պահ-
պան վել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց վող դա տա կան ակ-
տին քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը:

 § 12.3. Վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քի քննութ յան    

դա տա վա րա կան կար գը

ՀՀ գոր ծող քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի՝ վե րաքն-
նիչ դա տա րա նում գոր ծե րի քննութ յան դա տա վա րա կան կար գը 
սահ մա նող օ րենսգր քի 390–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում ամ րագր-
ված նոր մի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծե րի քննութ-
յու նը կա տար վում է վե րաքն նութ յան կա նոն նե րով, ինչ պեu նաև 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր ծե րի քննութ յան հա մար uահ ման ված 
կա նոն նե րով: Այս կա նո նի կի րա ռու մը գործ նա կա նում ո րո շա կի 
խնդիր ներ էր ա ռա ջաց նում: Քն նարկ ման տե ղիք է տա լիս հատ կա-
պես այն հար ցը, թե արդ յոք խոս քը վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր-
ծի քննութ յան եր կու զու գա հեռ ի րա վա կան ռե ժիմ նե րի առ կա յութ-
յան մա սին է, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի կի րառ ման հար ցը թողն ված 
է վե րաքն նիչ դա տա րա նի հա յե ցո ղութ յա նը:
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Հաշ վի առ նե լով նշված ռե ժիմ նե րի ո րա կա կան տար բե րութ-
յու նը` կապ ված, օ րի նակ, կող մե րի պար տա դիր մաս նակ ցութ յան, 
նոր ա պա ցույց ներ հե տա զո տե լու հնա րա վո րութ յան և  այլ նի հետ, 
ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ նշված ռե ժիմ նե րից յու րա քանչ-
յու րի ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յու նը թողն ված է վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի հա յե ցո ղութ յա նը, և սահ ման ված չեն հստակ կա նոն ներ` 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նման կար գա վո րու մը կա րող է հան գեց-
նել ան ձի ի րա վունք նե րի ոչ ար դա րաց ված սահ մա նա փակ ման137:
Այս ի րա վա կան խնդրին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-

ձել է Գ. Հախ նա զար յա նի գոր ծով 2009 թ. հու նի սի 29–ին կա յաց-
ված թիվ ԵՔՐԴ/0219/0108 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Գ. Հախ նա զար-
յա նի գոր ծով ո րո շում): Ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տե լով 
վե րաքն նիչ դա տա րա նում եր կու զու գա հեռ ի րա վա կան ռե ժիմ նե-
րի առ կա յութ յան մա սին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստա կեց րել է 
նշված ռե ժիմ նե րից յու րա քանչ յու րի կի րառ ման հիմ քերն ու պայ-
ման նե րը՝ ի րա վա չա փո րեն սահ մա նա փա կե լով վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի հա յե ցո ղութ յան շրջա նակ նե րը: 
Այս պես՝ Գ. Հախ նա զար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 17–րդ կե տում 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դառ նում է « Մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ար-
դար դա տա կան քննութ յան ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րից մե կին, 
այն է՝ քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող 
յու րա քանչ յուր ան ձի հա մար իր պաշտ պա նութ յու նը նա խա պատ-
րաս տե լու հա մար բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րութ յուն ներ 
ու նե նա լու, ինչ պես նաև « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յին կից 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան 2–րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված՝ հան ցա գոր ծութ յան հա մար դա տա պարտ ված յու րա քանչ-
յուր ան ձի՝ իր գոր ծի վե րա նայ ման ի րա վուն քին՝ հղում կա տա րե լով 

137  Տե´ս Ռ. Մելիքյան, Տ. Սուջյան, Դատական վերանայման հիմնահարցերի 
կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում 
/ «Պետություն և իրավունք», N1(59), 2013, էջ 33:
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Դել կուրն ընդ դեմ Բել գիա յի գոր ծին, որ տեղ Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ ե թե պե տութ յունն իր ազ-
գա յին ի րա վուն քում նա խա տե սում է վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ դա-
տա րան ներ, այդ դա տա րան նե րում վա րույ թի ըն թա ցում ան ձինք 
պետք է օժտ ված լի նեն « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 6–րդ հոդ վա ծի` ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի 
հիմ նա րար ե րաշ խիք նե րով: Ե րաշ խիք նե րի կի րառ ման ե ղա նակ-
նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կախ ված են գոր ծի քննութ յան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րից (տե՛ս DELCOURT v. BELGIUM գոր ծով 1970 թ. 
հուն վա րի 17–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 2689/65, կետ 25):
Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. Հախ նա-

զար յա նի գոր ծով ո րոշ ման 18–19–րդ կե տե րում ար ձա նագ րել է, որ՝ 
«(…) դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րը պետք է նա խա պես 

տեղ յակ լի նեն, թե ինչ դա տա վա րա կան ձևով է ի րա կա նաց վե լու 
բո ղո քի քննութ յու նը վե րաքն նիչ դա տա րա նում, քա նի որ դա ան ձի 
ար դար դա տա կան քննութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման կար ևո-
րա գույն ե րաշ խիք է: 

(…) վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է գոր ծը քննել Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նում գոր ծե րի քննութ յան հա մար սահ ման ված կա նոն նե-
րով միայն այն դեպ քում, երբ` 
ա) դա տա կան նիստ նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման մեջ նշել է 

այդ մա սին, և հիշ յալ ո րո շու մը պատ շաճ կար գով ու ղարկ վել է դա-
տա վա րութ յան մաս նա կից նե րին, 
բ) վե րաքն նիչ բո ղոք կամ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց րած 

կող մը նոր նյու թեր չի ներ կա յաց րել և չի միջ նոր դել հա վա քե լու կամ 
հե տա զո տե լու նոր ա պա ցույց ներ, կամ վե րաքն նիչ դա տա րանն 
այն հա մոզ ման է հան գել, որ կող մը, միջ նոր դե լով գոր ծին կցել նոր 
նյու թեր կամ դա տա րան կան չել իր նշած վկա յին կամ փոր ձա գե-
տին կամ նշա նա կել փոր ձաքն նութ յուն, չի հիմ նա վո րել, որ ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նում օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րութ յուն չի ու նե-
ցել կա տա րե լու վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը, կամ որ դրանց կա-
տար ման վե րա բեր յալ միջ նոր դութ յուն նե րը ա ռա ջին ատ յա նի դա-
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տա րա նի կող մից մերժ վել են ան հիմն:
(…)»:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից իր այս ի րա վա կան դիր քո րոշ-

ման հետ ևո ղա կան ի րաց ման վառ օ րի նակ է Հ. Հա րութ յուն յա նի 
գոր ծով 2010 թ. օ գոս տո սի 27–ին կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0151/01/09 
ո րո շու մը (այ սու հետ՝ Հ. Հա րութ յուն յա նի գոր ծով ո րո շում), որ տեղ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննութ յան դա տա վա րա կան 
կար գի պահ պան ման հար ցը:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ բո ղո քը 

վա րույթ ըն դու նե լու և ք րեա կան գոր ծը վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
դա տա կան նիս տում քննութ յան նշա նա կե լու մա սին 2010 թ. մար-
տի 4–ի ո րո շու մը չի բո վան դա կել մատ նան շում, թե ինչ դա տա վա-
րա կան ձևով է ի րա կա նաց վե լու բո ղո քի քննութ յու նը վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում, բա ցի այդ՝ գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յել է որ ևէ 
փաս տա թուղթ, ո րը կհա վաս տեր հիշ յալ ո րո շու մը դա տա վա րութ-
յան մաս նա կից նե րին ու ղարկ ված լի նե լու մա սին: 
Վե րը նշված փաս տե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով Գ. Հախ նա զար-

յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ սահ մա նած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի պահ պա նել վճռա բե կութ յան կար գով 
բո ղո քը քննե լու հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գը:
Փաս տո րեն, այդ հան գա ման քը « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-

նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի և դ րան հա մա հունչ՝ վե րը հի շա տակ ված Գ. Հախ նա-
զար յա նի գոր ծով ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո-
րոշ ման լույ սի ներ քո ան ձի ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի 
խախ տում է, քա նի որ զրկել է ան ձին այն պի սի հիմ նա րար ե րաշ-
խի քից, ինչ պի սին իր պաշտ պա նութ յու նը նա խա պատ րաս տե լու 
հա մար բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե նա լու 
ի րա վունքն է: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննութ յան 
վճռա բե կութ յան ռե ժի մի կի րա ռու մը, ա ռանց գնա հա տե լու պաշտ-
պա նութ յան կող մի՝ նոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հան ջը, 
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վեր ջի նիս զրկել է վե րաքն նութ յան ռե ժի մի պա րա գա յում գոր ծող 
մրցակ ցա յին պայ ման նե րում ա պա ցույց նե րի ան մի ջա կան հե տա-
զոտ ման ի րա վա կան ե րաշ խի քից: Թեև նույն Գ. Հախ նա զար յա նի 
գոր ծով ո րոշ ման 19–րդ կե տում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րոշ ման հա մա ձայն՝ ի րա վա չա փո րեն նա խա տես ված է վճռա բե-
կութ յան կա նոն նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ ո րո շու մը փո խե լու 
հնա րա վո րութ յու նը՝ ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու՝ կող մե րից որ ևէ 
մե կի օբ յեկ տիվ հիմ նա վոր ման առ կա յութ յան պա րա գա յում:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան դա տա վա րա կան 

կար գի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րոշ ման լույ սի ներ քո սույն գոր ծի հան գա մանք նե րի գնա հա տու-
մը վկա յում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից օ րեն քի միա տե սակ 
կի րա ռութ յան ա պա հով ման՝ իր սահ մա նադ րաի րա վա կան գոր ծա-
ռույ թի հետ ևո ղա կան ի րաց ման մա սին:

 § 12.4. Վե րաքն նիչ վե րա նայ ման ա ռար կան 

Վե րաքն նութ յան կար գով գոր ծի քննութ յու նը վե րաքն նիչ վա-
րույ թի կենտ րո նա կան և  ո րո շիչ մասն է: Դ րա ըն թաց քում վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա ի րա կա նաց նում է 
դա տա կան ստու գում, ինչն իր հեր թին անհ րա ժեշտ և բա վա րար 
նա խադր յալ ներ է ստեղ ծում վե րաքն նիչ վա րույ թը եզ րա փա կող 
դա տա վա րա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար:
Վե րաքն նիչ վե րա նայ ման ա ռար կան սահ մա նող՝ ՀՀ քրեա կան 

դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 386–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վե-
րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա վե րաքն նիչ դա տա րանն ստու գում է 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման և ք րեա կան 
օ րեն քի կի րառ ման ճշտութ յու նը, ինչ պես նաև գոր ծը քննե լիս և լու-
ծե լիս քրեա կան դա տա վա րա կան օ րեն քի նոր մե րի պահ պա նու մը: 
Ըստ Ն. Ն. Կով տու նի` գոր ծի վե րաքն նիչ վե րա նայ ման ա ռար-

կան նե րա ռում է`
1. դա տավճ ռի կամ այլ վերջ նա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նութ-

յու նը, հիմ նա վոր վա ծութ յու նը և  ար դա րա ցիութ յու նը,
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2. ա պա ցույց նե րը, ո րոնց հի ման վրա կա յաց վել է բո ղո քարկ-
վող դա տա կան ակ տը, և  ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն հե տա զոտ վել են 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում,

3. ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան դա տա-
վա րա կան ձևը (օ րի նակ` գոր ծի ընդ դա տութ յան, դա տա կան կազ-
մի, գոր ծի քննութ յան պար տա դիր մաս նա կից նե րի հետ կապ ված 
կա նոն նե րը),

4. ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի բո լոր (կամ ա ռան ձին) գոր-
ծո ղութ յուն նե րի դա տա վա րա կան ձևը` ինչ պես դրանց կա տար-
ման պայ ման նե րի, կար գի, հա ջոր դա կա նութ յան, այն պես էլ դրանց 
էութ յան (ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յան) մա սով,

5. մինչ դա տա կան վա րույ թի դա տա վա րա կան ձևը` ինչ պես 
դրա կար գի, պայ ման նե րի և հիմ քե րի պահ պան ման, այն պես էլ 
դրա էութ յան մա սով138:
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան դես է գա լիս և ՛ որ պես փաս տի, և՛ 

որ պես ի րա վուն քի դա տա րան: Այ սինքն՝ դա տա կան ակ տե րի վե-
րաքն նիչ վե րա նայ ման մե խա նիզ մը, ի տար բե րութ յուն դա տա կան 
վե րա նայ ման մյուս կա ռու ցա կար գե րի, են թադ րում է ոչ միայն գոր-
ծի փաս տա կան, այլև ի րա վա կան հան գա մանք ներն ուղ ղա կիո րեն 
վե րա նա յե լու ի րա վա կան հնա րա վո րութ յան առ կա յութ յուն139:
Վե րաքն նիչ վե րա նայ ման ա ռար կա յի՝ մաս նա վո րա պես վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի կող մից փաս տա կան հան գա մանք նե րը հե տա զո տե-
լու օ րենսդ րա կան պա հան ջին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-
ձել է Լ. Զար յա նի գոր ծով  ո րոշ մամբ` քննար կե լով այն հար ցը, թե 
վե րաքն նիչ դա տա րանն արդ յոք ի րա վա սու էր ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի 2010 թ. փետր վա րի 12–ի ո րոշ ման կա յա ցու մից հե տո ի րա կա-
նաց ված նոր քննութ յան արդ յուն քում, ա ռանց գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը հե տա զո տե լու, կա յաց նել դա տա կան ակտ:
Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քրեա դա-

տա վա րա կան օ րեն քի էա կան, այն է՝ օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի 
138  Տե´ս Ковтун Н. Н., Судебный контроль в уголовном судоустройстве России: 

понятие, сущность, формы. Дис. ... д–ра юрид. наук, М., РГБ, сс. 344–345:
139  Տե´ս «Դատավորի ձեռնարկ: Գիտագործնական վերլուծություն», Ե., Ասողիկ, 

2010, էջ 299–300:
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խախտ ման հիմ քով բե կա նել էր վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան կրկին քննութ յան` 
ա ռանց նոր քննութ յան ծա վա լը սահ մա նե լու: ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը քննութ յան չի ա ռել բո ղո քում բարձ րաց ված նյու թա կան և 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի են թադր յալ խախ տում նե-
րի վե րա բեր յալ այլ փաս տարկ նե րը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ դրանց 
հնա րա վոր կլի նի անդ րա դառ նալ միայն ստո րա դաս դա տա րա նի 
կող մից օ րի նա կա նութ յան սկզբուն քի պահ պան մամբ կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի առ կա յութ յան պայ ման նե րում: Իսկ վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ա ռանց ի րա վա կան հիմ քի նշել է, որ գոր ծի քննութ-
յունն ի րա կա նաց նում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից սահ ման-
ված ծա վա լով և չի անդ րա դառ նում գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րին: 
Ել նե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի ար դեն իսկ 

վկա յա կոչ ված 386–րդ հոդ վա ծի և վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տի պատ ճա ռա բան վա ծութ յան պա հան ջը նա խա տե սող՝ 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 393–րդ հոդ վա ծի 4–րդ 
մա սի հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յու նից՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը և՛ ի րա վա կան, և՛ փաս տա կան ա ռու մով պետք է պատ ճա-
ռա բան ված լի նի:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ դա տա կան ակ տը բե կա նե լու մա սին 

ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի նա խորդ քննութ յու նը, 
ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը, ըստ 
էութ յան, հա մար վել են ա ռո չինչ: Հետ ևա բար, նոր քննութ յու նը ՀՀ 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պետք է ի րա կա նաց վեր վե րաքն-
նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի ամ բողջ ծա վա լով` ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 10–րդ բաժ նի (« Վա րույ թը 
վե րաքն նիչ դա տա րա նում»), մաս նա վո րա պես՝ գոր ծի և՛ փաս տա-
կան, և՛ ի րա վա կան կող մին անդ րա դառ նա լու պա հանջ նե րի պահ-
պան մամբ:
Մինչ դեռ, գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն, վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 

ըստ էութ յան, չի կա տա րել տու ժող Լ. Զար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո-
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քի քննութ յուն, դրա հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում 
դա տա կան ստուգ ման չի են թար կել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յունն ու հիմ նա վոր վա ծութ յու նը և  ո րո շում 
է կա յաց րել վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին, ին չի ի րա վա-
սութ յու նը չու ներ:
Արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա-

կա նաց ված նոր քննութ յան արդ յուն քում վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ի րա վա սու չէր, ա ռանց գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը հե-
տա զո տե լու, կա յաց նել դա տա կան ակտ: Այլ կերպ` նոր քննութ յու-
նը վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ի րա կա նաց վել է ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված` վե րաքն նիչ դա տա-
րա նում գոր ծե րի քննութ յան և դա տա կան ակտ կա յաց նե լու կար գի 
խախտ մամբ, այ սինքն` տե ղի է ու նե ցել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված օ րի նա-
կա նութ յան սկզբուն քի խախ տում:
Վե րոգր յա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր հա մա-

ձայ նութ յունն է հայտ նել բո ղո քա բե րի այն փաս տար կին, որ վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց րել է ա նո րոշ դա տա կան ակտ: Ըստ 
էութ յան, չկա տա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քի քննութ յուն և  իր դա-
տա կան ակ տում չար ձա նագ րե լով բո ղո քա բե րի ի րա վունք նե րի և  
ա զա տութ յուն նե րի որ ևէ խախ տում` վե րաքն նիչ դա տա րա նը, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, իր ո րոշ մամբ տու ժո ղի ի րա վունք նե րի խախ տու մը 
վե րաց նե լու պար տա վո րութ յուն է սահ մա նել` չման րա մաս նե լով, թե 
ո՛ր ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին է խոս քը:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծով խախտ ման ար ձա-

նագր ման հա մար ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն է ու նե ցել այն, որ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե-
կա նել էր ամ բող ջութ յամբ և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան կրկին 
քննութ յան` ա ռանց նոր քննութ յան ծա վա լը սահ մա նա փա կե լու՝ ըստ 
էութ յան պար տա վո րեց նե լով վե րաքն նիչ դա տա րա նին ի րա կա նաց-
նել գոր ծի փաս տա կան և  ի րա վա կան կող մի վե րա նա յում, ինչն էլ են-
թադ րում է վե րաքն նիչ վե րա նայ ման մե խա նիզ մը: Մինչ դեռ վե րաքն-
նիչ դա տա րանն այս ի րա վի ճա կում ա ռանց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի 
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չի անդ րա դար ձել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րին: 
Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այս ո րոշ մամբ հա մա պա-

տաս խան ար ձա նագ րումն անկ յու նա քա րա յին նշա նա կութ յուն ու նի 
ան ձի՝ իր նկատ մամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տի՝ առն վազն մեկ 
ատ յա նում և՛ փաս տի, և՛ ի րա վուն քի հիմ քով վե րա նայ ման ի րա-
վուն քի ե րաշ խա վոր ման տե սանկ յու նից:
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ԲԱԺԻՆ 13

ՎՃՌԱԲԵԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

2005 թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նին, բա ցի ար դա րա դա տութ յան հա մա կար-
գի բարձ րա գույն օ ղա կի դե րից, վե րա պահ վեց նաև օ րեն քի միա-
տե սակ կի րա ռութ յան ա պա հով ման ա ռա քե լութ յուն:  Հետ ևա բար, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ներ կա յումս պա տաս խա նա տու է և՛ դա տա-
կան սխալ նե րի ուղղ ման, և՛ ի րա վուն քի զար գաց ման խնդիր նե րի 
հետ ևո ղա կան ի րաց ման հա մար: Այս հա մա տեքս տում վճռա բեկ 
վե րա նայ ման կա ռու ցա կար գը, մաս նա վո րա պես՝ վճռա բե կութ յան 
սահ ման նե րի կա նո նա կար գու մը, պետք է ա ռա վել հա մա հունչ լի-
նի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կար գա վի ճա կին և ն պաս տի վե րո հիշ յալ 
խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ մա նը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յան նեղ սահ ման նե րի 

նա խա տե սու մը կոչ ված է ա ռա վե լա պես ա պա հո վե լու կող մե րի պա-
տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քը («պատ շաճ ջա նա սի րութ յու նը») բո-
ղո քարկ ման ի րենց ի րա վունքն ի րաց նե լիս: Օ րենսդ րա կան նման կար-
գա վո րու մը քրեա կան դա տա վա րութ յու նում տնօ րին չա կա նութ յան 
(դիս պո զի տի վութ յան) սկզբուն քի ներդր ման տար րեր է պա րու նա կում: 
Մ յուս կող մից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յու նը բա ցա ռա-
պես բո ղո քի հիմ քե րի և  հիմ նա վո րում նե րի շրջա նա կով սահ մա նա փա-
կե լը ծայ րա հե ղա կան մո տե ցում է, ո րը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս 
դա տա կան իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մարմ նին ան գամ կո պիտ դա-
տա կան սխալ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ար ձա գան քել ան ձի ի րա-
վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի խախտ ման փաս տին: Բ նա կա նա-
բար, նման կար գա վոր ման պա րա գա յում բա ցա կա յում է ար դա րա ցի 
հա վա սա րակշ ռութ յու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից վկա յա կոչ ված 
մի կող մից՝ կող մե րի ի րա վա կան հետ ևո ղա կա նութ յան ա պա հով ման, 
մյուս կող մից՝ դա տա կան սխալ նե րի ուղղ ման շա հե րի միջև, քա նի որ 
ա ռա ջինն ակն հայ տո րեն գե րա կա յում է երկ րոր դի նկատ մամբ:
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Ի հար կե, ծայ րա հե ղա կան կլի ներ նաև հա կա ռակ կար գա վո-
րու մը, այն է` վճռա բե կութ յան չա փա զանց լայն սահ ման նե րի նա-
խա տե սու մը և  ցան կա ցած դա տա կան սխա լի առ կա յութ յան դեպ-
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նին բո ղո քի սահ ման նե րից դուրս գա լու 
հնա րա վո րութ յան ըն ձե ռու մը: 
Վճ ռա բե կութ յան սահ ման նե րի խնդրին ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րանն անդ րա դար ձել է Գ.  Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ-
մամբ՝ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տե լով այն հար ցի կա-
պակ ցութ յամբ, թե կա րող է արդ յոք ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ  հոդ վա ծում 
շա րադր ված բե կան ման հիմ քի՝ գոր ծի քննութ յան ընդ դա տութ-
յան խախ տու մը ստո րա դաս դա տա րան նե րում քննարկ ման և 
 հե տա գա յում բո ղո քարկ ման ա ռար կա չհան դի սա նա լու դեպ քում 
այդ հար ցը քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ  հոդ վա ծի 

3–րդ  մա սի 11–րդ  կե տի հա մա ձայն՝ « Դա տավ ճի ռը բո լոր դեպ քե-
րում են թա կա է բե կան ման, ե թե (...) խախտ վել է գոր ծի քննութ յան 
ընդ դա տութ յու նը»:

  Վե րոնշ յալ դրույ թի առն չութ յամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Գ. 
 Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ ման 13–14–րդ  կե տե րում 
ար ձա նագ րել է, որ՝ 

«(…) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ 
 հոդ վա ծի 3–րդ  մա սում ամ րագ րե լով «բո լոր դեպ քե րում» ձևա կեր-
պու մը՝ օ րենս դի րը ար տա հայ տել է այդ կա նոնն իմ պե րա տիվ դարձ-
նե լու կամք՝ ան կախ վե րա դաս դա տա րան նե րում վա րույ թի սահ-
ման նե րը ո րո շող ի րա վա նոր մե րից (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 404–րդ  հոդ վա ծի 2–րդ  մաս և 415–րդ  հոդ վա ծի 1–ին 
մաս): Այլ կերպ, ե թե վե րա դաս դա տա րա նը հայտ նա բե րում է ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 398–րդ  հոդ վա ծի 3–րդ 
 մա սում ամ րագր ված հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կը, ա պա ի րա վա-
սու է ուղ ղել այդ դա տա կան սխա լը՝ կաշ կանդ ված չլի նե լով դա տա-
կան վե րա նայ ման սահ ման նե րի վե րա բեր յալ կա նոն նե րով:
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(…)
Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ 

 հոդ վա ծի 2–րդ  մա սում և 415–րդ  հոդ վա ծի 1–ին մա սում նա խա-
տես ված ի րա վա նոր մե րը, ըստ էու թյան, ամ րագ րում են Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նում դա տա կան վե րա նայ ման սահ մա նա փակ բնույ թը և 
 հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա տակ՝ ա պա հո վել կող մե րի հետ-
ևո ղա կա նութ յունն ի րենց նյու թաի րա վա կան ու դա տա վա րա կան 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում:
Այ նու հան դերձ, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 

404–րդ և 415–րդ  հոդ ված նե րով նա խա տես ված սահ մա նա փա-
կում նե րը չեն կրում և  չեն կա րող կրել բա ցար ձակ բնույթ, քա նի 
որ կող մե րի ի րա վա կան հետ ևո ղա կա նութ յան ա պա հով ման ի րա-
վա կան շա հին հա կակ շիռ ի րա վա կան շա հը՝ դա տա կան սխալ նե րի 
ուղ ղու մը, ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող է էա պես մե ծար ժեք լի-
նել՝ որ պես գե րա կա հան րա յին շահ: Ուս տի հիմ նա րար բնույթ կրող 
դա տա կան սխալ նե րի հայտ նա բեր ման պա րա գա յում Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ի րա վա սու է դուրս գալ բո ղո քարկ ման սահ ման նե րից 
և  վե րաց նել այդ դա տա կան սխալ նե րը:

(…)»:
Ա պա, Գ.  Հա րութ յուն յա նի և  այ լոց գոր ծով ո րոշ ման 15–16–րդ 

 կե տե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար-
տա հայ տել գոր ծե րի պատ շաճ ընդ դա տութ յան ա պա հով ման անհ-
րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ առ այն, որ՝

« Գոր ծե րի պատ շաճ ընդ դա տութ յու նը՝ որ պես ար դար դա-
տաքն նութ յան անհ րա ժեշտ բաղ կա ցու ցիչ, հիմ նա րար ի րա վա կան 
ար ժեք է: Դ րա հիմ նա րար բնույ թը բխում է ար դար դա տաքն նութ-
յան ինս տի տու ցիո նալ տար րից՝ ան կախ, ան կողմ նա կալ, ի րա վա-
սու և  օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան ա պա հո վե լու պե-
տութ յան պո զի տիվ պար տա կա նութ յու նից: (…)

(…)
 Պատ շաճ ընդ դա տութ յան հիմ նա րար ի րա վա կան նշա նա կութ-

յունն այն է, որ յու րա քանչ յուր կոնկ րետ քրեա կան գործ քննող դա-
տա րա նի ո րոշ ման հստակ կա նոն նե րի առ կա յութ յու նը և դ րանց 
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կան խա տե սե լի գոր ծադ րումն անհ րա ժեշտ պայ ման են կողմ նա կի 
դի տոր դի մեջ այն պի սի հա մոզ մունք ձևա վո րե լու հա մար, որ տվյալ 
կոնկ րետ քրեա կան գոր ծը քննող դա տա րա նը և  դա տա վո րը նա-
խատ րա մադր վա ծութ յուն չու նեն, և տվ յալ գոր ծը վա րույթ ըն դու նե-
լիս սուբ յեկ տի վիզմն ու կա մա յա կա յութ յու նը բա ցառ ված են ե ղել:
Այս պի սով՝ քրեա կան գոր ծե րի ընդ դա տութ յան ո րոշ ման 

հստակ, կա մա յա կա նութ յու նը բա ցա ռող կա նոն նե րի առ կա յութ յու-
նը և  գոր ծադ րու մը պար տա դիր նա խա պայ ման են ար դա րա դա-
տութ յան մատ չե լիութ յան պատ շաճ ե րաշ խա վոր ման հա մար»: 

 Վե րո հիշ յալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ան գամ ե թե գոր ծի քննութ յան 
ընդ դա տութ յան խախ տու մը ստո րա դաս դա տա րան նե րում բո ղո-
քարկ ման ա ռար կա չի հան դի սա նում, վե րա դաս դա տա րա նը պար-
տա վոր է այդ հար ցը քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի այս ո րոշ ման հիմ քում ըն կած է ի րա-

վա կան շա հե րի ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռութ յուն ա պա հո վե լու 
հիմ նա րար գա ղա փա րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը քննարկ վող խնդրի առն չութ յամբ հստակ է. մի կող-
մից՝ ի րա վա չափ հա մա րե լով վճռա բե կութ յան սահ ման նե րից դուրս 
գա լու հնա րա վո րութ յու նը, մյուս կող մից՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
այդ հնա րա վո րութ յու նը սահ մա նա փա կում է միայն մի ջազ գա յին 
և  ներ պե տա կան ի րա վա կան ակ տե րով ե րաշ խա վոր ված ան ձի 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին վկա յող դա տա կան 
սխալ նե րի առ կա յութ յան դեպ քե րով: 
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ԲԱԺԻՆ 14

ԲԱՑԱՌԻԿ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ

ՀՀ գոր ծող դա տա կան վե րա նայ ման հա մա կար գի տար րե րից 
մե կը դա տա կան ակ տե րի բա ցա ռիկ վե րա նա յումն է, երբ, ի տար-
բե րութ յուն վե րա նայ ման բնա կա նոն ե ղա նակ նե րի (վե րաքն նութ-
յուն կամ վճռա բե կութ յուն), բո ղո քարկ վում են օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տե րը: 

 Դա տա կան ակ տե րի բա ցա ռիկ վե րա նայ ման ինս տի տու տի նա-
խա տե սու մը կապ ված է քրեա կան դա տա վա րութ յան սահ մա նադ-
րա կան սկզբունք նե րից մե կի, այն է՝ կրկին դատ վե լու ան թույ լատ-
րե լիութ յան սկզբուն քի հետ:
Այս հիմ նա րար պա հանջն ա վե լի ման րա մասն ձևա կերպ ված է 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յին կից 7–րդ  ար ձա-
նագ րութ յան 4–րդ  հոդ վա ծում, հա մա ձայն ո րի`

«1. Ոչ ոք չպետք է միև նույն պե տութ յան ի րա վա զո րութ յան 
շրջա նակ նե րում երկ րորդ ան գամ դատ վի կամ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան կար գով պատժ վի այն հան ցա գոր ծութ յան կա պակ-
ցութ յամբ, ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա պես ար դա րաց վել 
է կամ դա տա պարտ վել՝ այդ պե տութ յան օ րեն քին և ք րեա կան դա-
տա վա րութ յա նը հա մա պա տաս խան:

2.  Նա խորդ կե տի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի վե րա-
նայ մա նը՝ տվյալ պե տութ յան օ րեն քին և ք րեա կան դա տա վա րութ-
յա նը (penal procedure) հա մա պա տաս խան, ե թե ի հայտ են ե կել նոր 
կամ նոր բա ցա հայտ ված փաս տեր, կամ նա խորդ քննութ յան ժա-
մա նակ տեղ են գտել էա կան թե րութ յուն ներ (fundamental defect), 
ո րոնք կա րող էին ազ դել դրա արդ յուն քի վրա:

(…)»:
Օ րի նա կա նութ յան հիմ քե րից մե կը ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան 

սկզբունքն է, ո րը, այլ պա հանջ նե րի հետ մեկ տեղ, են թադ րում է, 
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որ գոր ծով վերջ նա կան ո րո շու մը չպետք է կաս կա ծի տակ դրվի: 
 Դա տա կան ակ տե րի կա յու նութ յան սկզբուն քի ու ժով կող մե րից և  
ոչ մե կին չպետք է հնա րա վո րութ յուն տրվի գոր ծի կրկին քննութ յան 
նպա տա կով պա հան ջե լու վերջ նա կան դա տա կան ակ տի վե րա նա-
յում (վե րա նա յում զուտ վե րա նայ ման հա մար)140:

 Հա մա ձայն « Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմ նա րար ա զա տութ-
յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յին 
կից 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան բա ցատ րա կան եզ րա կա ցութ յան` ո րո-
շու մը հա մար վում է վերջ նա կան, ե թե այն ձեռք է բե րել ի րա վա բա-
նա կան ուժ (res judicata): Ո րո շու մը վերջ նա կան է, ե թե սո վո րա կան 
ի րա վա կան մի ջոց նե րից և  ոչ մեկն այլևս հա սա նե լի չէ, ե թե կող մե-
րը սպա ռել են այդ մի ջոց նե րը, կամ լրա ցել են դա տա կան ակ տի 
բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը141:
Մ յուս կող մից՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմ նա րար ա զա-

տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յին կից թիվ 7–րդ  ար ձա նագ րութ յան վկա յա կո չած 4–րդ 
 հոդ վա ծի 2–րդ  կե տի վեր լու ծութ յու նից բխում է, որ կրկին ան գամ 
դատ վե լու ան թույ լատ րե լիութ յան սկզբուն քից շե ղումն ի րա վա չափ 
կհա մար վի հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յութ յան պա րա գա-
յում, ինչ պի սիք են` նոր կամ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը, 
ինչ պես նաև նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի հիմ նա-
րար խախ տու մը:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը  Նի կի տինն 
ընդ դեմ  Ռու սաս տա նի գոր ծով ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա-
հայ տել այն մա սին, որ վա րույ թի վերսկ սու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ 
միայն «բա ցա ռիկ» հիմ քե րով, քա նի որ այդ պի սի հիմ քե րի կի րառ-
մամբ վա րույ թի վերսկ սու մը չի նշա նա կում նույն ա րար քի կա պակ-
ցութ յամբ երկ րորդ վա րույ թի ի րա կա նա ցում (տե՛ս NIKITIN v. RUS-
SIA, 2004 թ. հու լի սի 20–ի վճի ռը, գան գատ թիվ 50178/99, կետ 45): 

 Կոն վեն ցիո նալ պա հանջ նե րին հա մա հունչ՝ ՀՀ քրեա կան դա-

140  Տե´ս Разынкина А., Курочкина Л., Реформирование института пересмотра 
судебных решений по уголовным делам. / «Уголовное право», 2005, N3, с. 90: 

141  Տե´ս նույն տեղում:
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տա վա րութ յան գոր ծող օ րենս գիրքն ա ռան ձին բաժ նում հստակ 
սահ մա նում է նոր և  նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի բա ցա ռիկ վե րա-
նայ ման դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րը (ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 12.1–րդ  բա ժին): 
Ի թիվս այ լոց, հստակ կա նո նա կարգ ված են բա ցա ռիկ բո ղո-

քարկ ման ա ռար կա յի և  բա ցա ռիկ վե րա նա յում ի րա կա նաց նող 
դա տա կան մարմ նի սահ ման ման հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե-
րութ յուն նե րը: Այս պես՝ բա ցա ռիկ բո ղո քարկ ման ա ռար կա են հան-
դի սա նում ա ռա ջին ատ յա նի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե-
րի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը (ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.1–րդ  հոդ վա ծի 1–ին մաս): Իսկ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը բա ցա ռիկ վե րա-
նայ ման կար գով քննող դա տա րա նը ո րոշ վում է «+1» կամ «մեկ 
ատ յան բարձր» սկզբուն քով, այ սինքն` բո ղո քը բեր վում է օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րա նի վե-
րա դաս դա տա րան: Այս պես՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ դա տա րա նը, իսկ վե րաքն նիչ 
և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.1–րդ 
 հոդ վա ծի 2–րդ  մաս):

 Նոր հան գա ման քի հիմ քով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տը վե րա նա յող դա տա կան մարմ նի ո րոշ ման կայացման 
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գին Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա-
դար ձել է Կ. Ս տեն գա չո ւի գոր ծով 2012 թ. մար տի 30–ին կա յաց-
ված թիվ ԵԿԴ/0094/01/09 ո րոշ մամբ (այ սու հետ՝ Կ. Ս տեն գա չո ւի 
գոր ծով ո րո շում)՝ քննար կե լով այն հար ցը, թե արդ յոք օ րի նա կան 
և  հիմ նա վոր ված է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավ ճի ռը նոր 
հան գա ման քի հիմ քով վե րա նա յե լու վե րա բեր յալ վե րաքն նիչ բո-
ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
2011 թ. նո յեմ բե րի 14–ի ո րո շու մը:

 Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
2009 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի դա տավճ ռով քա ղա քա ցիա կան հայց-
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վոր նե րի հայ ցե րը բա վա րար վել են:  Վե րոնշ յալ դա տավճ ռով ո րոշ վել 
է նաև ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված գույ քը` որ պես ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 55–րդ  հոդ վա ծի 4–րդ  մա սով նա խա տես ված հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ստաց ված գույք, բռնագ րա վել: Ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նի դա տավ ճի ռը քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րի կող մից չի 
բո ղո քարկ վել:  Դա տավճ ռի կա տար ման փու լում քա ղա քա ցիա կան 
հայց վոր նե րը դի մում ներ են ներ կա յաց րել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րան` քա ղա քա ցիա կան հայ ցի մա սով դա տավճ ռում առ կա անհս-
տա կութ յու նը մեկ նա բա նե լու խնդրան քով: Ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նը կա յաց րել է դա տավճ ռի անհս տա կութ յու նը մեկ նա բա նե լու 
վե րա բեր յալ ո րո շում, ո րը քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րը բո ղո քար-
կել են վե րաքն նութ յան կար գով:  Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մերժ վել են: 
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ քա ղա քա ցիա կան հայց վոր-
նե րի կող մից բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րը վե րա դարձ վել են:

2011 թ. մար տի 2–ին քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րի` ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 55–րդ  հոդ վա ծի 4–րդ  մա սի սահ մա նադ-
րա կա նութ յու նը ո րո շե լու դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նը 2011 թ. հու լի սի 12–ին ո րո շել է, որ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 55–րդ  հոդ վա ծի 4–րդ  մա սի՝ «Այդ գույ քը են թա կա 
է բռնագ րավ ման՝ ան կախ դա տա պարտ յա լի կամ որ ևէ եր րորդ 
ան ձի սե փա կա նութ յու նը հան դի սա նա լու կամ նրանց կող մից տի-
րա պե տե լու հան գա ման քից» դրույթն ի րա վա կի րա ռա կան պրակ-
տի կա յում դրան տրված մեկ նա բա նութ յամբ, այն է՝ հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ձեռք բեր ված գույ քի բռնագ րա վու մից հե տո չի 
ե րաշ խա վո րում տու ժո ղի (օ րի նա կան տի րա պե տո ղի) գույ քա յին 
շա հե րի և  սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի անհ րա ժեշտ պաշտ պա-
նութ յուն, ճա նաչ վում է ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան պա հանջ նե րին հա-
կա սող և  ան վա վեր:

 Քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րը 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 14–ին 
վե րաքն նիչ բո ղոք են ներ կա յաց րել` խնդրե լով նոր հան գա ման-
քի հիմ քով քա ղա քա ցիա կան հայ ցի մա սով վե րա նա յել ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի դա տավ ճի ռը: 
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե-
րի վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է այն հիմ քով, 
որ դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քով վե րա նա յե լու բո ղո քը 
պետք է ներ կա յաց վեր ոչ թե վե րաքն նիչ, այլ Վճ ռա բեկ դա տա րան:

 Վեր լու ծութ յան են թար կե լով բա ցա ռիկ վե րա նայ ման ա ռար կան և 
 բա ցա ռիկ վե րա նա յումն ի րա կա նաց նող դա տա րա նը սահ մա նող հա-
մա պա տաս խան քրեա դա տա վա րա կան դրույթ նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա հան գել է, որ նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայ ման 
են թա կա է միայն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը: ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նի դա տավ ճի ռը նոր հան գա ման քով վե րա նա յե լու վե րա բեր յալ բո-
ղո քա բեր նե րի խնդրան քը մեր ժե լիս վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի 
ա ռել այն հան գա ման քը, որ քա ղա քա ցիա կան հայց վոր նե րը վե րաքն-
նութ յան կար գով բո ղո քար կել են ոչ թե ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
վե րոնշ յալ դա տավ ճի ռը, այլ դրա նում առ կա անհս տա կութ յու նը մեկ-
նա բա նե լու վե րա բեր յալ նույն դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րը թեև ա ծանց-
յալ է գոր ծով նույն դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տավճ ռից այն 
ա ռու մով, որ դրա նում մեկ նա բան ված է դա տավճ ռի բո վան դա կութ յու-
նը, սա կայն, ի տար բե րութ յուն դա տավճ ռի, անհս տա կութ յու նը մեկ նա-
բա նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման մեջ սահ ման ված չեն քա ղա քա ցիա կան 
հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րը և  պար տա կա նութ յուն նե րը:  Վե րոգր յա լի 
հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նի 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի դա տավ ճի ռը քա ղա քա-
ցիա կան հայ ցի, ինչ պես նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 55–րդ  հոդ վա ծի 
4–րդ  մա սի կի րառ ման ի րա վա չա փութ յան մա սով վե րաքն նիչ դա տա-
րան բո ղո քարկ ված չի ե ղել: Ուս տի տու ժող ներն ի րա վամբ նոր հան-
գա ման քով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի 
դա տավ ճի ռը վե րա նա յե լու վե րա բեր յալ բո ղո քը ներ կա յաց րել են վե-
րաքն նիչ և  ոչ թե Վճ ռա բեկ դա տա րան:  Հետ ևա բար, ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րանն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տավ ճի ռը նոր հան գա-
ման քի հիմ քով վե րա նա յե լու վե րա բեր յալ վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն օ րի նա-
կան և  հիմ նա վոր ված չի հա մա րել:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն այս ո րոշ մամբ հստա կո րեն կի րա ռել 
է բա ցա ռիկ վե րա նա յում ի րա կա նաց նող դա տա կան մարմ նի սահ-
ման ման վե րա բեր յալ առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը և  մեկ 
ան գամ ևս  ընդգ ծել դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման բնա կա նոն և 
 բա ցա ռիկ ե ղա նակ նե րի տար բե րակ ման հիմ քում ըն կած ա ռար կա յա-
կան չա փա նի շը` պար զա բա նե լով, որ դա տա կան ակ տե րի բա ցա ռիկ 
վե րա նայ ման կա ռու ցա կար գի գոր ծադր ման պար տա դիր պայ մանն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի առ կա յութ յունն է: Քն-
նարկ վող ո րո շու մը նաև կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կոնկ րետ դեպ-
քում ան ձի դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման 
տե սանկ յու նից:  Բա ցա ռիկ վե րա նա յումն ի րա կա նաց նող դա տա կան 
մար մի նը սահ մա նող քրեա դա տա վա րա կան դրույթ նե րի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան, ան հիմն հա մա րե լով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
հա մա պա տաս խան եզ րա հան գու մը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ե րաշ-
խա վո րել է կոնկ րետ գոր ծով ան ձի` իր նկատ մամբ կա յաց ված և  օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման ի րա վուն քը 
նախ՝ վե րաքն նիչ, ա պա՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նում:

 Բա ցա ռիկ վե րա նայ ման ձևե րից նոր հան գա մանք նե րով օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի վե րա նա յումն ու նի 
հա մա կար գա յին ար ժեք: Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գոր ծառ-
նա կան կա պեր ստեղ ծել ՀՀ ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա-
կան հա մա կար գի՝ մի կող մից, և  այդ հա մա կար գից դուրս գոր ծող 
մատ չե լի դա տա կան մար մին նե րի միջև (ներ կա յում՝ ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րան և  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րան)՝ մյուս կող մից: Այդ գոր ծառ նա կան կապն անհ րա ժեշ տութ յուն 
է՝ նշված մար մին նե րի ի րա վա բա նութ յան արդ յու նա վե տութ յունն 
ա պա հո վե լու և դ րանք ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան գոր ծուն 
ինս տի տուտ ներ դարձ նե լու նկա տա ռում նե րով: Ե թե որ ևէ ար տա-
հա մա կար գա յին դա տա կան մարմ նի եզ րա հան գում նե րը պար տա-
դիր չլի նեն ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա կան հա մա կար գի 
հա մար, ա պա քա ղա քա ցի նե րի կող մից այդ պի սի դա տա կան մարմ-
նին դի մե լը կդառ նա ի մաս տա զուրկ142:

142  Տե´ս «Դատավորի ձեռնարկ: Գիտագործնական վերլուծություն», էջ 365–366:
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 Նոր հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման ա ռա-
ջին հիմ քը վե րա բե րում է տվյալ քրեա կան գոր ծով դա տա րա նի կի-
րա ռած օ րեն քի դրույ թի սահ մա նադ րա կա նութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րին: Քն նարկ վող նոր 
հան գա ման քի հետ կապ ված՝ տե սա կան գրա կա նութ յան մեջ ա ռաջ 
է քաշ վում դա տա կան նա խա դե պի հե տա դարձ ու ժի խնդի րը՝ որ պես 
մեր ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար նոր, սա կայն բա վա կա նա չափ 
քննարկ ված և մ շակ ված խնդիր՝ ընդ հա նուր ի րա վուն քի երկր նե րում: 
 Բանն այն է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից օ րեն քը 
հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նա չե լու մա սին ո րոշ մա նը հե տա դարձ 
ուժ տա լը կա րող է խա թա րել հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի կա յու նութ յու նը՝ հատ կա պես այն պի սի օ րենք նե րի վե րա բեր յալ 
գոր ծե րով, ո րոնց կի րառ ման շրջա նա կը լայն է ե ղել: Այդ պատ ճա ռով 
հա մաշ խար հա յին պրակ տի կան նա խընտ րե լի է հա մա րում դա տա-
կան նա խա դե պի՝ հե տա դարձ ու ժով կի րառ ման ար գել քը: Այս կա-
նո նից պետք է բա ցա ռութ յուն ար վի կոնկ րետ դի մու մա տո ւի հա մար, 
որ պես զի սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տութ յու նը՝ որ պես մաս նա-
վոր շա հե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց, չար ժեզրկ վի143: 

 Նոր հան գա մանք նե րի հիմ քով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման 
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման վառ օ րի նակ է ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը Ս. Ա սատր յա նի գոր ծով ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ ման` որ պես նոր 
հան գա ման քի հիմ քով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման վա րույ թի հա րու ցու մը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քի գոր ծող խմբագ րութ յամբ 426.4–րդ  հոդ վա ծի 1–ին 
մա սի 1–ին կե տի հա մա ձայն՝ նոր հան գա մանք նե րի հետ ևան քով 
դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վում են, ե թե ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը տվյալ քրեա կան գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն-
քի դրույ թը ճա նա չել է  Սահ մա նադ րութ յա նը հա կա սող և  ան վա վեր, 
կամ այն ճա նաչ վել է  Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նող, 
սա կայն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայ տե լով դրա սահ մա-
նադ րաի րա վա կան բո վան դա կութ յու նը`  Սահ մա նադ րա կան դա տա-

143  Տե´ս նույն տեղում, էջ 367:
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րա նը ո րո շել է, որ այդ դրույ թը կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նութ յամբ: 
 Սա կայն նախ կին խմբագ րութ յամբ, նույն 426.4–րդ  հոդ վա ծի 

հա մա ձայն (մինչև «ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում 
փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 2011 թ. հոկ-
տեմ բե րի 26–ի օ րեն քի հի ման վրա նշված նոր մում 2011 թ. նո յեմ բե-
րի 21–ին փո փո խութ յուն կա տա րե լը)՝ նոր հան գա մանք նե րի հիմ քով 
դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վում էին, ե թե ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը տվյալ քրեա կան գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն-
քի դրույ թը ճա նա չել էր  Սահ մա նադ րութ յա նը հա կա սող և  ան վա վեր:

 Հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան լրաց ման հա մար հիմք է 
ծա ռա յել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2011 թ. փետր վա րի 
25–ի ՍԴՈ–943 ո րո շու մը, ո րով քննարկ վող 426.4–րդ  հոդ վա ծի 1–
ին մա սի 1–ին կետն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում դրան տրված 
բո վան դա կութ յան մա սով, հա մա ձայն ո րի` ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րից տար բեր վող մեկ նա-
բա նութ յամբ օ րեն քի (ի րա վա կան այլ նոր մի) կի րառ ման արդ յուն-
քում ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րը դա տա կան բո ղո քարկ-
ման շրջա նակ նե րում նոր հան գա մանք նե րով գոր ծը վե րա նա յե լու 
հնա րա վո րութ յուն չի ըն ձե ռում, ճա նաչ վել է ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
պա հանջ նե րին հա կա սող և  ան վա վեր: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը ըն դու նում է, որ երբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը վի ճարկ-
վող ի րա վա նոր մի հա մա պա տաս խան լի նե լը  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը ճա նա չում է ի րա վա կան ո րո շա կի դիր քո րո շում նե րի 
շրջա նա կում, դա տա կան պրակ տի կա յում դրան տրված այլ մեկ նա-
բա նութ յու նը պետք է հիմք ծա ռա յի նոր հան գա մանք նե րով դա տա-
կան հա մա պա տաս խան ակ տե րը վե րա նա յե լու հա մար: 
Վե րը վկա յա կոչ ված Ս. Ա սատր յա նի գոր ծով 2012 թ. մար տի 

30–ին կա յաց ված թիվ ՎԲ–04/12 ո րոշ ման հա մա ձայն (այ սու հետ՝ 
Ս. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րո շում) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ-
ման ա ռար կա է դարձ րել այն հար ցը, թե արդ յոք ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի 2011 թ. փետր վա րի 25–ի ՍԴՈ–943 ո րո շու մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2010 թ. ապ րի լի 30–ի դա տա կան ակ տը վե-
րա նա յե լու հիմք է: 
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 Գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ղե կա-
վար վե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.4–րդ 
 հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տով, 2010 թ. ապ րի լի 30–ի ո րոշ մամբ 
վե րա դարձ րել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2009 թ. հու-
լի սի 28–ի ո րոշ ման՝ որ պես նոր հան գա ման քի հիմ քով վճռա բեկ 
բո ղոքն առ այն, որ դրա նում հիմ նա վոր ված չէ գոր ծով նոր հան-
գա ման քի առ կա յութ յու նը, քա նի որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը տվյալ քրեա կան գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն քը՝ ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ  հոդ վա ծի 2–րդ 
 մա սը, հա կա սահ մա նադ րա կան չի ճա նա չել: 

 Քա ղա քա ցի ներ Ս. Ա սատր յա նի և Ա.  Մա նուկ յա նի դի մու մի հի ման 
վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2011 թ. փետր վա րի 25–ին 
ո րո շում է կա յաց րել, ո րի հա մա ձայն՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 426.4–րդ  հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տը ճա նաչ վել է ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան պա հանջ նե րին հա կա սող և  ան վա վեր:
Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-

նի 2011 թ. փետր վա րի 25–ի ՍԴՈ–943 ո րո շու մը հիմք է ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի ո րո շու մը նոր հան գա ման քով վե րա նա յե լու հա մար՝ Ս. 
Ա սատր յա նը և ն րա պաշտ պա նը 2012 թ. փետր վա րի 1–ին բո ղոք են 
ներ կա յաց րել Վճ ռա բեկ դա տա րան, ո րով խնդրել են հա րու ցել վե րա-
նայ ման վա րույթ, նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նա յել ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 2010 թ. ապ րի լի 30–ի ո րո շու մը: 2012 թ. մար տի 6–ին ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել նոր հան գա ման քով դա-
տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լու մա սին:

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ո րոշ ման հի ման վրա հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան լրա ցում 
էր կա տար վել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.4–
րդ  հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տում՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, 
պար զե լու հա մար նոր խմբագ րութ յամբ նոր մի կի րառ ման հար ցը, 
նախ և  ա ռաջ անդ րա դար ձել է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի՝ ժա-
մա նա կի մեջ գոր ծո ղութ յան խնդրին՝ հղում կա տա րե լով այս խնդրի 
առն չութ յամբ Ա.  Հա րութ յուն յա նի գոր ծով 2007 թ. հու նի սի 1–ին 
կա յաց ված թիվ ՎԲ–111/07 ո րոշ ման մեջ ար տա հայ տած ի րա վա-
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կան դիր քո րոշ մա նը (այ սու հետ՝ Ա.  Հա րութ յուն յա նի գոր ծով ո րո-
շում), առ այն, որ՝

 «ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 4–րդ  հոդ վա ծի 
1–ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մի կա ռուց ված քից 
բխում է, որ ժա մա նա կի մեջ քրեա կան դա տա վա րա կան օ րեն քի 
ներ գոր ծութ յու նը սահ մա նող կա նո նը տա րած վում է այն ի րա վա-
հա րա բե րութ յուն նե րի վրա, ո րոնք ըն թա նում են հե տաքն նութ յան, 
նա խաքն նութ յան կամ գոր ծը դա տա րա նում քննե լու ժա մա նակ և 
 կար գա վոր վում են ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով:

(...)
Իսկ դա տա րա նում գոր ծի քննութ յու նը սկսում է այն պա հից, 

երբ ան ձը հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան փաս տա թուղ թը 
(բո ղոք, միջ նոր դա գիր) ներ կա յաց նում է դա տա րան»:

 Հիմն վե լով այդ դիր քո րոշ ման և  այն հան գա ման քի վրա, որ, 
գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն, նոր հան գա ման քով վճռա բեկ բո ղո-
քը բեր վել է այն ժա մա նակ, երբ ար դեն գոր ծում էր ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.4–րդ  հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին 
կե տի լրաց ված նոր մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ սույն գոր ծով դա տա կան ակ տը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նում վե-
րա նա յե լու ժա մա նակ պետք է ղե կա վար վել ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան օ րենսգր քի 426.4–րդ  հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տի 
նոր խմբագ րութ յամբ:
Քն նար կե լով գոր ծով ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված նոր մի, այն է՝ 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ  հոդ վա ծի 2–րդ 
 մա սի դրույթ նե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի 2009 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ի ՍԴՈ–849 
ո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ  հոդ վա ծի 2–րդ  մա սի 
դրույթ ներն այդ ո րոշ ման մեջ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի շրջա նակ նե րում ճա նաչ-
վել են ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նող:   Միև նույն 
ժա մա նակ այդ ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի ու սում նա սի րութ յու նից 
եր ևում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դրա նում չի բա ցա-
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հայ տել ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նող ճա նաչ ված՝ 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 404–րդ  հոդ վա ծի 2–րդ 
 մա սի դրույթ նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կութ յու նը և 
 չի կար ծում, որ այդ դրույթ նե րը կի րառ վել են այլ մեկ նա բա նութ յամբ:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը և  հա մա պա տաս խա նա բար 
նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 426.4–րդ 
 հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տի լույ սի ներ քո մեկ նա բա նե լով գոր-
ծի հան գա մանք նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժել է բո ղո քը 
(տե՛ս Ս. Ա սատր յա նի գոր ծով ո րոշ ման 14–20–րդ  կե տե րը):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

2011 թ. փետր վա րի 25–ի ՍԴՈ–943 ո րոշ ման հի ման վրա, որ պես 
նոր հան գա ման քով վա րույթ հա րու ցել է նաև Ս. Ա սատր յա նի գոր ծի 
հետ նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րով Ա.  Մա նուկ յա նի 
և Ա.  Բա րե ղամ յա նի գոր ծե րը և  ար տա հայ տել նույն ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը (տե՛ս  հա մա պա տաս խա նա բար Ա.  Մա նուկ յա նի գոր-
ծով 2012 թ. մար տի 30–ի թիվ ԵԿԴ/106/01/08 ո րոշ ման 12–18–
րդ  կե տե րը, Ա.  Բա րե ղամ յա նի գոր ծով 2012 թ. մար տի 30–ի թիվ 
ԵՔՐԴ/0205/01/08 ո րոշ ման  11–17–րդ  կե տե րը):
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ դա տա կան ակ տե րի բա ցա ռիկ վե-

րա նայ ման ինս տի տու տին վե րա բե րող վկա յա կոչ ված ո րո շում նե րը 
դա տա կան վե րա նայ ման հա մա կար գի կար ևո րա գույն խնդիր նե րից 
մե կի լուծ ման, այն է` ի րա վա կան քա ղա քա կա նութ յան միաս նութ-
յան ա պա հով ման վառ դրսևո րում են: Այս ո րո շում նե րը վկա յում են 
ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րան նե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի միջև ա մուր գոր ծառ նա կան կա պե րի առ կա յութ-
յան մա սին:
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