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ԱՆՄԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԸ ՈՐՊԵՍ 
ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ 

 
Գևորգ Բաղդասարյան 
Երևան քաղաքի դատախազ,  
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու  
__________________________________ 

 
«Կանխավարկած» (praesumptio) եզրույթը լատինական ծագում ունի և թարգ-

մանաբար նշանակում է կանխադրույթ, նախնական պնդում, ենթադրություն: Կան-
խավարկածները հետազոտության առարկա են ոչ միայն իրավագիտության, այլև 
փիլիսոփայության, հոգեբանության, տրամաբանության և մի շարք այլ գիտություն-
ների համար, ինչով ևս բացատրվում է այն հանգամանքը, որ դրանց բնորոշման, 
բնույթի, բովանդակության մեջ իրավականի և տրամաբանականի հարաբերակ-
ցության, դասակարգման վերաբերյալ միասնական մոտեցում չկա: Տեսության մեջ 
կարելի է հանդիպել իրավական կանխավարկածի՝ որպես ի սկզբանե իրավական 
երևույթի1, իրավունքի ոլորտում գործադրվող տրամաբանական երևույթի2, իրավա-
կան կարգավորման եղանակի3 և բազմաթիվ այլ բնորոշումներ, որոնցում չկա նույ-
նիսկ միասնական տերմինաբանություն:  

Իրավական կանխավարկածն իրավաբանական փաստերից բխող դատողութ-
յուն է մեկ այլ իրավաբանական փաստի մասին: Այն ոչ թե ցանկացած, այլ իրավա-
բանական, այսինքն՝ իրավական նշանակության փաստի մասին կանխադրույթ է: 
Այս առումով ընդունելի չեն իրավական կանխավարկածի այն բնորոշումները, ո-
րոնցում դրա իրավական բնույթը պայմանավորում են իրավունքի նորմերում ամ-
րագրման հետ՝ այդ կերպ նեղացնելով իրավական կանխավարկածների շրջանա-
կը4:  

Իրավական կանխավարկածների դասակարգման վերաբերյալ բազմաթիվ մո-
տեցումներում գրեթե համընդհանուր ընդունելություն ունի դրանց բաժանումն օրի-
նական (օրենքով նախատեսված) և փաստի (փաստական) կանխավարկածների5: 
ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի համակարգային վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում, ինչպես գրեթե բոլոր երկրների օրենսդրութ-
յուններում, իրավական կանխավարկածներն ամրագրված են ինչպես ուղղակիո-

                                                        
1  Տե´ս Ливенталь Я. Б. К вопросу о презумпциях в советском гражданском процессе. 
//Советское государство и право. 1949, № 6, էջ 56, Ойгензихт В.А. Понятие гражданско-
правовых презумпций. //Советское государство и право, 1975, № 10, էջ 25. 
2 Տե´ս Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе, М., 1947, էջ 
168, Бабаев В.К. Презумпций в советском праве. 1974, Горький, Изд-во ГВШ МВД СССР, 
էջ 13. 
3Տե´ս Курсова О.А. Фикции в российском праве. Дисс. … канд юрид. наук. Н. Новгород, 
2001, էջ 84. 
4  Տե´ս Нахова Е.А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по 
доказыванию. Дисс... канд. юрид. наук. Саратов, 2004, էջ 48. 
5  Համաձայնելով հանդերձ կանխավարկածների այս դասակարգման տրամաբանությանը՝ 
այն իմաստավորող եզրույթներին վերաբերվում ենք վերապահումով: Բանն այն է, որ օրի-
նական կանխավարկած ձևակերպումը թյուր կարծիք է ձևավորում օրենքով չնախատեսված 
կանխավարկածների անօրինականության և կիրառման անթույլատրելիության մասին: Ինչ 
վերաբերում է փաստի կանխավարկած եզրույթին, ապա այնքանով, որքանով բոլոր կան-
խավարկածները փաստի մասին են, հետևաբար այն շատ ավելի լայն հասկացություն է, քան 
օրենսդրական ամրագրում չստացած իրավական կանխավարկածը: 
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րեն, այնպես էլ անուղղակիորեն: Օրինակ, ՀՀ քրեական օրենսգիրքն ամրագրում է 
ընդհուպ անհաղթահարելի իրավական կանխավարկած. թեև տեսականորեն որևէ 
մեկը հակառակը բացառել չի կարող, բայց 12 տարին չլրացած անձի անօգնակա-
նությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 138-րդհոդվածի 4-րդ մասում ամրագրված է որ-
պես բացարձակ կանոն, անհերքելի փաստ: 

Քրեական արդարադատության համակարգի ամենաճանաչված կանխավար-
կածն անմեղության կանխավարկածն է, որը` որպես արդար դատաքննության իրա-
վունքի անբաժան տարր, իր կարևորությամբ և հիմնարար բնույթով վաստակել է 
ինքնուրույն քրեադատավարական սկզբունքի կարգավիճակ և ամրագրում ստացել 
քրեական արդարադատության ժողովրդավարական համակարգ ունեցող գրեթե 
բոլոր պետությունների օրենսդրություներում: Անմեղության կանխավարկածը 
քրեադատավարական երաշխիքների բարդ համակցություն է, որի բաղադրիչները 
սերտորեն փոխկապակցված և նույնիսկ անտարանջատելի են: Թեև անմեղության 
կանխավարկածի վերլուծությամբ առանձնացվում են դրա մի շարք այլ ասպեկտ-
ներ ևս, ինչպես օրինակ լռելու իրավունքն է1, բայց քննարկվող սկզբունքի հիմնա-
կան բաղադրիչները երեքն են. 

1. անձը հանցագործության մեջ մեղավոր կարող է ճանաչվել բացառապես օ-
րինական ուժի մեջ մտած դատավճռով (անձի դատավարական կարգավիճակի 
կանոն և երաշխիք), 

2. անձը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը, մեղադրանքի ապա-
ցուցման պարտականությունը կրում են քրեական հետապնդման մարմինները (ա-
պացուցման բեռի կանոն), 

3. չփարատված կասկածները մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյալի (ապա-
ցույցների գնահատման կանոն): 

Չնայած անմեղության կանխավարկածի այս երեք տարրերը ոչ բոլոր իրավա-
կան ակտերում են ուղղակի ամրագրում ստացել, սակայն դրանցից որևէ մեկի գո-
յությունը վիճելի չէ: Նույն տրամաբանությամբ, թեև ի տարբերություն ՀՀ սահմա-
նադրության 1995 թ. և 2005 թ. խմբագրությունների, գործող խմբագրությունն անմե-
ղության կանխավարկածի վերջին երկու բաղադրիչներն ուղղակիորեն չի ամրագ-
րում, բայց քննարկվող հիմնարար արժեքի կառուցվածքում դրանց անփոխարինե-
լիությունը թույլ է տալիս պնդել, որ դրանք շարունակում են մնալ անմեղության կան-
խավարկածի առանցքը: Ի տարբերություն առաջին կանոնի, որն առավելապես 
արտահայտում է անմեղության կանխավարկածի արտաքին, հռչակագրային կող-
մը, ապացուցման բեռի և ապացույցների գնահատման կանոններն ունեն զուտ 
գործնական նշանակություն. եթե անմեղության կանխավարկածի առաջին կանոնը 
երաշխավորում է, որ անձն անմեղ է, քանի դեռ բացառիկ արդարադատական ակ-
տով հակառակը չի փաստվել, և պաշտպանում է անձին նրա մեղավորության մա-
սին կանխակալ դիրքորոշումից ու հասարակական ընկալումից, ապա հաջորդ եր-
կու կանոնները կազմում են ապացուցման գործընթացի հիմքը և ուղենշում են, թե 
ինչպես կարող է անմեղության կանխավարկածը հաղթահարվել՝ անձի մեղավո-
րությունն ապացուցվել: 

Անմեղության կանխավարկածը` որպես դատավարական երաշխիք ու քրեա-
կան դատավարության իրավունքի սկզբունք, երբեք գիտական ուշադրության պա-
կաս չի ունեցել: Դրա փիլիսոփայական և զուտ իրավաբանական առանձնահատ-
կությունները, սակայն, յուրաքանչյուր խորքային վերլուծություն դարձնելով հե-
տաքրքիր ու արժեքավոր, դրա կիրառման խնդիրներին վերջնական լուծում չեն ա-
պահովել: Չի կարելի չնկատել նաև, որ առավել ուսումնասիրված են անմեղության 
կանխավարկածի փիլիսոփայական ասպեկտներն ու դրա առաջին՝ անձի անմե-
                                                        
1 Տե´ս Стандарты справедливого правосудия: международные и национальные практики. 
Под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2012, էջ 247-248. 



6   Պետություն և իրավունք 

ղության վերաբերյալ կանոնը՝ անմիջապես հարող գործնական հիմնախնդիրների 
հետ, ինչպիսին, օրինակ, ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերով քրեական հետապնդումը 
դադարեցնելու դեպքում անձի մեղավորության ճանաչումն է: Հատկապես 
չքննարկված է անմեղության կանխավարկածը՝ որպես ապացույցների գնահատ-
ման չափանիշ, այսինքն՝ չփարատված կասկածները հօգուտ մեղադրյալի մեկնա-
բանելու կանոնի գործողության սահմանների հիմնահարցը: 

Չփարատված կասկածների վերաբերյալ կանոնը ենթակա է լայն մեկնաբա-
նության. հօգուտ մեղադրյալի մեկնաբանության է ենթակա ոչ միայն հենց անձի մե-
ղավորության հարցի, այլև նրա համար ցանկացած բարենպաստ հանգամանքի 
կապակցությամբ կասկածը: Անձին առաջադրված մեղադրանքին վերաբերող ցան-
կացած հանգամանքի առկայության կամ բացակայության կապակցությամբ կաս-
կածները ենթակա են մեկնաբանության այն հաշվով, որ առկա կամ բացակա դիտ-
վեն, եթե բարենպաստ են նրա համար: Բայց քրեական դատավարության գիտութ-
յանն ու պրակտիկային մշտապես հուզել է նաև այն հարցը, թե արդյոք հօգուտ մե-
ղադրյալի մեկնաբանության է ենթակա ցանկացած կասկած՝ անկախ դրա բնույթից, 
բովանդակությունից ու խորությունից՝ նկատի ունենալով, որ հանցագործության 
դեպքի հանգամանքների բացահայտումը` որպես հետագա ճանաչողական գոր-
ծընթաց, երբեք չի կարող ապահովել դրանց բոլորի անվերապահ իմացությունը, և 
տարբեր բնույթի ու մակարդակի կասկածներ կարող են լինել միշտ, դրանք բացա-
ռել հնարավոր չէ: Ավելին, այդ հանգամանքների վերաբերյալ կասկածներ կարող 
են առաջ բերվել նաև արհեստականորեն՝ ստեղծելով դրանք փարատելուն ուղղ-
ված անվերջ դատավարական գործընթացի անհրաժեշտություն:  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, իր նախադեպային իրավունքում անդրադառնալով 
անմեղության կանխավարկածին՝ որպես ապացույցների բավարարության չափա-
նիշի, արձանագրում է, որ հանցանք կատարելու մեջ անձի մեղավորությունը հաս-
տատված համարելը ոչ այլ ինչ է, քան անմեղության կանխավարկածի հաղթահա-
րում և փաստում, որ «(…) ապացուցման ենթակա յուրաքանչյուր հանգամանքի կա-
պակցությամբ դատարանի հետևությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե գնահատո-
ղական դատողությունների, կանխատեսումների կամ կարծիքների, այլ կոնկրետ 
գործով օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված փաստական տվյալների վրա 
(…)»1: Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է նաև, որ «(…) քրեական դատավա-
րությունում մեղքի հարցը լուծելիս որպես ապացույցների բավարարության շեմ 
պետք է գործի «հիմնավոր կասկածից վեր»2 ապացուցողական չափանիշը։ Ընդ ո-
րում, «հիմնավոր կասկածից վեր» ապացուցողական չափանիշ ասելով, պետք է 
հասկանալ փաստական տվյալների (ապացույցների) այնպիսի համակցություն, որը 
բացառում է հակառակի ողջամիտ հավանականությունը։ Վերոգրյալը չի նշանա-
կում, որ հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորությունն ընդհանրապես չի կարող 
առաջացնել որևէ կասկած, սակայն այդպիսի կասկածի հավանականության դեպ-
քում դրա աստիճանը պետք է լինի աննշան (խիստ ցածր)։Այլ խոսքով՝ մեղադրան-
քը կազմող յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք պետք է հիմնավորվի ապա-
ցույցների այնպիսի ծավալով, որը կբացառի դրա ապացուցվածության վերաբերյալ 
ցանկացած ողջամիտ կասկած»3։ 

                                                        
1 Մարգար Հակոբյանի վերաբերյալ ԵԿԴ/0168/01/12 քրեական գործով 2013 թվականի մայի-
սի 8-ի որոշման 13-րդ կետը: 
2 «Հիմնավոր կասկածից վեր» ապացուցողական չափանիշն ըստ էության մայրցամաքային 
իրավունքի «ապացույցների բավարարություն» հասկացության անգլոամերիկյան համար-
ժեքն է, որը դատական իրավունքում օգտագործվել է դրա բովանդակությունը հստակեցնե-
լու համար: 
3 Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի վերաբերյալ ԵԿԴ/0252/01/13 քրեական գոր-
ծով 2014թ. հոկտեմբերի 31-ի որոշման 31-33-րդ կետերը: 
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Կասկածի ողջամտությունը, որպես այն հօգուտ մեղադրյալի մեկնաբանելու 

պայման, բնականաբար վերացական կամ հայեցողական լինել չի կարող և պետք է 
գնահատվի գործի այլ հանգամանքների համատեքստում: Փաստի վերաբերյալ 
կասկածը ողջամիտ է, եթե հաստատված այլ հանգամանքները հնարավորություն 
չեն տալիս հետևության հանգել այդ փաստի՝ սովորականից բարձր հավանակա-
նության մասին, կամ հակառակ փաստը նույնքան ողջամիտ և հավանական է: Այս 
առումով անմեղության կանխավարկածը` որպես ապացուցման տրամաբանական 
գործընթացի բաղկացուցիչ մաս, երբեմն սահմանակից է փաստի կանխավարկած-
ներին և սահմանափակվում է դրանցով: Չփարատված կասկածները հօգուտ մե-
ղադրյալի մեկնաբանելու կանոնն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է կաս-
կած առաջացնող փաստի կանխավարկածը, այսինքն՝ երբ հաստատված այլ փաս-
տերը թույլ են տալիս հավանականության բարձր աստիճանով հետևության հանգել 
կասկած առաջացնող հանգամանքի մասին: 

Փաստի կանխավարկածների իրավական նշանակությանը, դրանցով անմե-
ղության կանխավարկածի սահմանափակման հնարավորությանն ու անհրաժեշ-
տությանը հարկ ենք համարում անդրադառնալ դրանց գոյության հիմքերի համա-
տեքստում, որոնց մասին իրավական կանխավարկածի՝ որպես իրավական-տրա-
մաբանական հասկացության գրեթե բոլոր բնորոշումներում այս կամ այն կերպ 
խոսվում է: 

Այսպես, Վ. Կ. Բաբաևը նշում է, որ իրավական կանխավարկածն իրավական 
նորմերում ամրագրված կանխադրույթ է իրավաբանական փաստերի առկայության 
կամ բացակայության մասին, որը հիմնված է դրանց և առկա փաստերի միջև կապի 
վրա և հաստատված է նախորդող փորձով1: 

Ինչպես մեջբերված, այնպես էլ բազմաթիվ այլ հեղինակների՝ Մ. Ս. Ստրոգո-
վիչի2, Օ. Ս. Իոֆֆեի և Մ. Դ. Շարգորոդսկու3, Յու. Կ. Օսիպովի4, Ե. Բ. Տարբա-
գաևայի5, Օ. Վ. Լևչենկոյի6, Լ. Դ. Կոկորևի7 և այլոց կողմից առաջարկվող բնորոշում-
ներում հստակ նշվում է փաստի կանխավարկածի՝ այլ փաստերով պայմանավոր-
վածության, դրանցից բխելու, ուստիև՝ այդ կանխավարկածների օբյեկտիվ ու բնա-
կան բնույթի մասին: Այդ հանգամանքն առավել պատկերավոր է բնորոշում Վ.Ի. 
Կամինսկայան՝ փաստելով, որ իրավական կանխավարկածն օրենքով ուղղակիո-
րեն կամ անուղղակիորեն ամրագրված այն դրույթն է, որում մարդկային վարքագ-
ծից բխող հարաբերություններում իրերի, երևույթների դասավորությունն ընդուն-
վում է որպես բնական ու նորմալ, ինչի ուժով դրանք հատուկ ապացույցների անհ-
րաժեշտություն չունեն8:  

Ս.Վ. Կորնակովան նշում է, որ փաստական կանխավարկածները հիմնված են 
մարդկային բազմադարյա փորձի ընդհանրացման վրա, այդ պատճառով դրանցում 
ամրագրված գիտելիքը բարձր աստիճանի հավանական է, այսինքն՝ ավելի բարձր 

                                                        
1 Տե´ս Бабаев В.К. Презумпций в советском праве. Горький, 1974, Изд-во ГВШ МВД СССР, 
էջ 13: 
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168: 
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4 Տե´ս Гражданский процесс: Учебник для вузов /Под ред. М.С. Шакарян. М., 1996, էջ 212: 
5 Տե´ս Тарбагаева Е.Б. Роль законных презумпций в процессе судебного доказывания и 
познания //Правоведение. 1982, № 3, էջ 55:  
6  Տե´ս Левченко О.В. Уголовно-процессуальное познание и его роль в установлении 
истины по делу //Государство и право. 2003, № 4, էջ 68–75: 
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Кузнецов. Воронеж, 1995, էջ 255-257: 
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8   Պետություն և իրավունք 

է դրա ճշմարտացիության, քան հակառակի հավանականությունը: Հենց դրանով է 
պայմանավորված կանխավարկածների օգտագործման հնարավորությունը ապա-
ցուցման պրոցեսում: Ինդուկտիվ ընդհանրացման վրա հիմնված կանխավարկած-
ները հնարավորություն են տալիս դրանք օգտագործել նույնական երևույթների և ի-
րավիճակների գնահատման ժամանակ1: 

Փաստի կանխավարկածի` որպես ճանաչողության միջոցի բնական և օբյեկ-
տիվ բնույթի մասին է վկայում նաև դրա պատմական զարգացումը: Միջնադարյան 
իրավաբանների կողմից առաջարկված հայտնի ամենահին՝ praesumptiones juris, 
praesumptiones et de jure և praesumptiones hominis եռակազմ դասակարգման մեջ 
վերջինը մեկնաբանվում էր որպես իրավական նորմերով չսահմանված համա-
մարդկային ենթադրություն, որը կարող են կատարել դատավորները՝ կոնկրետ 
գործի հանգամանքների վրա հիմնված իրենց ներքին համոզմամբ2: Ընդհանրա-
պես, միջնադարում կանխավարկածների նկատմամբ հետաքրքրությունն աճեց՝ 
«նախապես հաստատված ապացույցների» հայեցակարգի ուժով, ևկանխավար-
կածների տեսությունն ամբողջությամբ կլանեց ապացույցների տեսության ոլորտը՝ 
արտահայտվելով ոչ լրիվ ապացուցման ևանուղղակի ապացույցների գաղափարի 
միջոցով: Միջնադարի իրավաբանների կարծիքով, այն դեպքերում, երբ օրենքը 
թույլ է տալիս մի փաստի հիման վրա հետևություն անել երկրորդի մասին, առկա են 
ապացույցի ինքնուրույն տեսակ հանդիսացող կանխավարկածներ, որոնք նույնաց-
վում են անուղղակի ապացույցների հետ3: 

Ռուսական իրավագիտությունն իրավական կանխավարկածներին ուշադրութ-
յուն դարձրեց 19-րդ դարում՝ պահպանելով կանխավարկածի բնական բնույթի վե-
րաբերյալ մոտեցումը: Այս ժամանակահատվածում էր Դ.Ի. Մեյերը պնդում, որ 
փաստի գոյության կանխավարկածը հիմնվում է այն բանի վրա, որ այն, ինչ կա-
տարվում է բնականորեն, ենթադրվում է ճշմարտացի, և հակառակը՝ անսովոր 
փաստը, չլինելով ապացուցված, չի համարվում ճշմարտացի4:  

Խորհրդային քրեական դատավարության իրավունքին ու տեսությանը, սա-
կայն, ապացուցման գործընթացքում անմեղության կանխավարկածից բացի բնորոշ 
էին, այլ կանխավարկածների մերժումն այն հիմնավորմամբ, որ դրանք ստեղծում 
են վերացական ճշմարտություն՝ հակադրվելով ճշմարտության որոշակիության մա-
սին մարքս-լենինյան դիալեկտիկային: Խորհրդային քրեական դատավարությունում 
բացարձակացված էր յուրաքանչյուր փաստի կատարյալ ապացուցման գաղափա-
րը, և սվիններով էր ընդունվում որևէ փաստի բարձր հավանականության մասին 
պնդումը5: Այս մոտեցումն զգալի հետք է թողել նաև հետխորհրդային քրեական դա-
տավարությունում՝ հիմք դառնալով ապացույցները գնահատելիս իրավակիրառ 
պրակտիկայում այնպիսի մոտեցումների, որոնցում չփարատված կասկածները հօ-
գուտ մեղադրյալի մեկնաբանելու կանոնը կիրառվում է ողջամտության սահմաննե-
րից դուրս, և ճանաչողության բնական օրենքներն անտեսվում են:  

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավունքում կայուն է այն 
մոտեցումը, որ բոլոր իրավական համակարգերում կանխավարկածների ճանա-
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չումն անխուսափելի է: Կոնվենցիան թեև սկզբունքորեն չի բացառում դրանք, սա-
կայն պետություններին պարտավորեցնում է չգերազանցել այդ կապակցությամբ ո-
րոշակի բանական շեմը: Սալաբիակուն ընդդեմ Ֆրանսիայի, Ֆամ Հոանգն ընդդեմ 
Ֆրանսիայի և Իքսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործերով եվրոպական դա-
տարանը կոնվենցիայի խախտում չի արձանագրել օրենքի կամ փաստի վրա հիմն-
ված կանխավարկածով փաստերի հաստատման դեպքերում: Ընդհանուր առմամբ 
հնարավորինս չեզոք գտնվելով ապացույցների բավարարության չափանիշներ 
սահմանելու հարցում՝ Եվրոպական դատարանի իրավունքը խիստ է վերաբերվում 
ապացուցման բեռի տեղափոխման ևամբաստանյալի կողմից մեղադրանքը հերքող 
վարկած առաջ չքաշելու հանգամանքն ի վնաս նրա մեկնաբանելու դեպքերին: Օ-
րինակ՝ Թելֆներն ընդդեմ Ավստրիայի1 գործով Եվրոպական դատարանն անմե-
ղության կանխավարկածի խախտում է արձանագրել՝ նկատի ունենալով, որ 
վրաերթի համար մեղադրվող դիմումատուն, որը սովորաբար վարել էր ավտոմեքե-
նան, պնդել է, որ դեպքի ժամանակ անձամբ չի վարել այն, ավելի մանրամասն տե-
ղեկություններ չի հայտնել վարորդի վերաբերյալ: Եվրոպական դատարանը, հա-
մաձայնելով, որ դատարանները փաստերը գնահատելիս կարող են հետևություն-
ների հանգել նաև մեղադրանքի կապակցությամբ մեղադրյալի խելամիտ բացատ-
րությունների բացակայության հիման վրա, փաստում է, որ այդ հետևությունները 
պետք է լինեն ողջամիտ: Միջազգային իրավական պրակտիկան վկայում է նաև, որ 
փաստական կանխավարկածները կիրառելի են հատկապես այն հանցագործութ-
յունների գործերով, որոնց դեմ պայքարը հռչակված է որպես համընդհանուր ա-
ռաջնահերթություն: Դրա ապացույցը ապօրինի հարստացման գործերով ապա-
ցուցման բեռը մեղադրյալի վրա դնելու մասին Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվեն-
ցիայի 20-րդ հոդվածի դրույթն2 ու Ֆամ Հոանգի գործն է, որով դիմումատուի ուղե-
բեռում թմրամիջոցի առկայությունը բավարար էր դիտվել` փաստելու, որ այն հենց 
դիմումատուին էր պատկանում: 

Փաստի կանխավարկածների օբյեկտիվ ու բնական գոյության վկայությունն է 
նաև ՀՀ դատական իրավունքում դրանց լռելյայն կիրառությունը: Վճռաբեկ դատա-
րանի պրակտիկան փաստում է, որ առանձին հանցագործությունների վերաբերյալ 
գործերով ապացուցման առարկան կազմող առանձին հանգամանքներ հնարավոր 
է համարվում ապացուցված դիտել գործով հաստատված այլ հանգամանքների հի-
ման վրա: Այսպես, Վարդան Մաթևոսյանի վերաբերյալ գործով որոշմամբ վճռաբեկ 
դատարանն արձանագրում է, որ «Անձի կողմից խարդախություն կատարելու դի-
տավորության առկայության մասին, մասնավորապես, կարող են վկայել պարտա-
վորությունների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական կամ տեխնիկա-
կան միջոցների, համապատասխան արտոնագրերի բացակայությունը, հանցավորի 
կողմից կեղծ փաստաթղթերի, երաշխավորագրերի օգտագործումը, ունեցած ֆի-
նանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունները թաքցնելը, 
կեղծ ձեռնարկություն ստեղծելը, որը հանդես է եկել որպես պայմանագրի կողմ և 
այլն»։  

Կամ` համաձայն Արևիկ ևԾովինար Սահակյանների վերաբերյալ գործով որոշ-
ման՝ «(…) ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք պատճառե-
լու կամ այդպիսիք պատճառելու դիտավորության առկայության հանգամանքը 
գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տուժողի տարիքը, առողջական վիճա-
կը, ինչպես նաև հանցավորի ֆիզիկական տվյալները, հարվածի տեղակայումը, 

                                                        
1  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները՝ https://hudoc.echr.coe.int 
կայքում: 
2 Տե´ս Դիլբանդյան Ս. Անմեղության կանխավարկածը և ապացուցման պարտականությունը 
քրեական դատավարությունում. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2017, էջ 434-444: 
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բնույթը և այլ հանգամանքները, որոնք իրենց համակցությամբ կարող են վկայել, որ 
տուժողին պատճառվել է ֆիզիկական ցավ»։  

Քննարկելով սպանության փորձի սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշների ապա-
ցուցման հարցը՝ Վճռաբեկ դատարանը, զարգացնելով Ս. Հունիկյանի և Գ.Մանուկ-
յանի վերաբերյալ գործերով որոշումներով արտահայտված իրավական դիրքորո-
շումն այն մասին, որ «(...) կոնկրետ դեպքում հանցագործության գործիքը կամ մի-
ջոցը, եղանակը, հասցված մարմնական վնասվածքների քանակը, բնույթը և տեղա-
կայումը, ինչպես նաև առկա այլ օբյեկտիվ հանգամանքները կարող են վկայել հան-
ցավորի կողմից մահվան առաջացման անխուսափելիությունը կամ իրական հնա-
րավորությունը նախատեսելու, հետևաբար վերջինիս մոտ ուղղակի դիտավորութ-
յան առկայության մասին», Գ. Թոսունյանի և մյուսների վերաբերյալ գործով որոշ-
մամբ արձանագրել է, որ «(…) կոնկրետ իրադրությունում հասցված մարմնական 
վնասվածքների քանակը, բնույթն ու տեղակայումը, օրինակ, կենսական կարևոր 
օրգանների շրջանում բազմաթիվ մարմնական վնասվածքների առկայությունը, 
հարվածների ուժգնությունը և ինտենսիվությունը, համակատարողների առկայութ-
յունն ու քանակը, նրանցից յուրաքանչյուրի գործողությունների բնույթը, ինչպես 
նաև տուժողի մահը կանխելու ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկելը, նման հետևանքի 
առաջացման նկատմամբ անտարբերություն դրսևորելը կարող են վկայել այն մա-
սին, որ հանցավորը տուժողին մահ պատճառելու իրական հնարավորությունն 
առնվազն նախատեսում է, գիտակցում է, որ եթե մահն առաջանա, ապա բխելու է 
իր արարքներից, միևնույն ժամանակ անտարբերություն է դրսևորում դրա առա-
ջացման նկատմամբ կամ հույսը դնում է գոյություն չունեցող, վերացական հանգա-
մանքների վրա, այսինքն` գործում է անուղղակի դիտավորությամբ»։ 

Անդրադառնալով թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր ապօրի-
նի պատրաստելու, վերամշակելու, ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու կամ առա-
քելու իրացման նպատակին՝ վճռաբեկ դատարանը Մարտիկ Բոլյանի վերաբերյալ 
գործով որոշմամբ նշում է, որ «(…) իրացման նպատակի մասին կարող է վկայել 
ինչպես ձեռք բերողի (ստացողի, սպառողի) հետ համապատասխան պայմանավոր-
վածության առկայությունը, այնպես էլ գործի մյուս հանգամանքները. թմրամիջոց-
ներ ձեռք բերելը և պահելը դրանք չգործածող անձի կողմից, զգալի քանակությու-
նը, իրացման համար հարմար փաթեթավորումը և այլն: Ընդ որում, հանցավորից 
առգրավված թմրամիջոցների մեծ քանակությունն ինքնըստինքյան դրանք իրացնե-
լու անվիճելի ապացույց չէ. դա պետք է գնահատել միայն իրացման նպատակի մա-
սին վկայող այլ տվյալների հետ համակցության մեջ»1: 

Մեջբերված դիրքորոշումների վերլուծությունը վկայում է, որ դրանցից յուրա-
քանչյուրում սահմանվում են կոնկրետ տիպական իրավիճակներում հանգամանք-
ների հաստատման կամ հերքման դեղատոմսեր՝ կառուցված փաստական կանխա-
վարկածների վրա: Այն փաստերը, որոնք դրանցում կանխադրվում են, ո´չ այդ և ո´չ 
էլ որևէ այլ իրավիճակում անվերապահորեն հաստատված կամ անհերքելի հա-
մարվել չեն կարող: Թմրանյութ չօգտագործող անձի կողմից հավասար չափաբա-
ժիններով փաթեթավորված զգալի քանակությամբ թմրամիջոց պահելու դեպքում ի-
րացման նպատակի կամ բավարար ֆինանսական միջոցներ չունեցող անձի կող-
մից կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ գործարք կնքելու դեպքում գույք հափշ-
տակելու դիտավորության բացակայությունը, որպես այդպիսին, բացառված չէ: 
Բայց այդ հանգամանքները համապատասխան իրավիճակներում օժտված են հա-
վանականության այնպիսի բարձր աստիճանով, որը վկայում է հակառակի ոչ ող-
ջամիտ լինելու մասին, այսինքն՝ դրանց հավանականությունն ավելի բարձր է, քան 
հակառակինը:  

                                                        
1 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումները՝ www.datalex.am կայքում: 
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Այս մոտեցումները, սակայն, շատ հաճախ անտեսվում են ևապացուցման հան-

րային-իրավական գործընթացում թույլ են տրվում անմեղության կանխավարկածի 
սկզբունքի իմաստի չափազանցություններ, ողջամտության սահմաններից դուրս 
կասկածների մեկնաբանություններ հօգուտ մեղադրյալի՝ համապատասխանաբար 
քրեական հետապնդման մարմնին պարտավոր համարելով ապահովել ընդհուպ 
այնպիսի հանգամանքերի օբյեկտիվ ճանաչողություն, որոնք ինքնին սուբյեկտիվ 
են, տեսողական, լսողական կամ այլ ընկալման ենթակա չեն: Օրինակ, քիչ չեն 
դեպքերը, երբ դատարանները թմրամիջոցը հագուստի վրա կամ մարմնում հա-
տուկ թաքցրած և թմրամիջոց ապօրինի պահելու համար դատապարտված անձի 
մոտ քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցության մտնող անձի մոտ թմրամի-
ջոցն իրացնելու նպատակը հաստատված չեն համարում՝ չփարատված ողջամիտ 
կասկած դիտելով վերջինիս այն պատճառաբանության պայմաններում, թե թմրա-
միջոցը 3 տարի առաջ դրել է գրպանում և ՔԿՀ մտնելուց առաջ հայտնաբերելով՝ ո-
րոշել է այն թաքցնել ամորձիներին կապելով կամ ատամի տակ, որպեսզի չհայտ-
նաբերվի1: 

Փաստելով, որ ապացուցման ենթակա հանգամանքների կատարյալ իմացութ-
յունն ամենացանկալին է, չի կարելի չնշել, որ իրականությունն ու դրա հիմքում ըն-
կած ճանաչողության բնական օրենքներն այլ բանի մասին են խոսում: Ապացուց-
ման ենթակա ոչ բոլոր հանգամանքների ճանաչողությունն է բոլոր դեպքերում 
նույնքան հնարավոր, և ոչ բոլոր հանգամանքներն են իրենց բնույթով ենթակա բա-
ցարձակ օբյեկտիվ ճանաչողության: Այն հանգամանքը, որ խորհրդային քրեական 
դատավարության իրավունքում, այդ թվում՝ դատական իրավունքի աղբյուրներում, 
խոսվում էր մեղադրանքը բացարձակ ու անկասկած ապացուցելու անհրաժեշ-
տության և նոր միայն անձին դատապարտելու մասին, ամենևին չի նշանակում, որ 
խորհրդային քրեական դատավարությունում ապացուցումն իրականացվում էր 
գերբնական հնարավորություններով, անմեղության կանխավարկածն անսահմա-
նափակ էր, իսկ անձի դատապարտման դեպքում նրա մեղավորության մասին կաս-
կածը՝ բացառված: Ժամանակի խոշորագույն հեղինակներից Մ.Ս. Ստրոգովիչը, իր 
աշխատություններում չթաքցնելով խորհրդային քաղաքական համակարգի ու դրա 
հիմքում ընկած փիլիսոփայության հետքը և չփարատված կասկածները որևէ դեպ-
քում հօգուտ մեղադրյալի չմեկնաբանելը դիտելով որպես կործանարար կապիտա-
լիստական երևույթ, չէր կարող անուղղակիորեն չընդունել փաստի կանխավարկա-
ծի գոյությունը: Խոսելով հանդերձ մեղադրյալի մեղավորությունը և մեղադրանքի 
հիմքում դրված ցանկացած փաստ անվերապահորեն ապացուցելու քրեական հե-
տապնդման մարմինների պարտականության մասին՝ մեծանուն հեղինակը նշում է, 
որ բոլոր այն դեպքերում, երբ մեղադրյալի բացատրությունները մտացածին են, ար-
հեստական, հակասում են գործի հանգամանքներին, և նրա կողմից առաջ քաշված 
վարկածները հերքվում են գործի հաստատված հանգամանքներով, դատախազը և 
դատարանը դրանք պետք է հերքեն՝ ակնհայտ անհիմն լինելու պատճառաբանութ-
յամբ2: 

Փաստի կանխավարկածներն ապացուցման դատավարական գործընթացում 
գոյություն ունեն անկախ իրավական ամրագրումից: Հաստատված փաստերի հի-
ման վրա դրանց հետ անմիջականորեն կապված, դրանցով դրսևորվող այլ փաս-
տերի մասին եզրահանգելու հնարավորությունը ճանաչողության տրամաբանական 
գործընթացի անբաժան մասն է: Ապացուցումը, հիմնվելով ինդուկցիայի, դեդուկ-
ցիայի, ընդհանրացման և ճանաչողության այլ տրամաբանական օրենքների ու մե-
թոդների վրա, միշտ ենթադրում է առկա փաստերի գնահատման և ընդհանրաց-

                                                        
1 Տե´ս, օրինակ՝ Գագիկ Մանուկյանի վերաբերյալ ՇԴ1/0039/01/16 գործով դատավճիռը: 
2  Տե´ս Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском 
уголовном процессе. Москва, 1955, էջ 227: 
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ման հիման վրա որոշակի եզրահանգումներ: Հետևաբար, փաստի կանխավար-
կածները` որպես գործով հաստատված իրավաբանական փաստերի ինդուկտիվ 
ընդհանրացման հիման վրա այլ իրավաբանական փաստերի մասին կանխադ-
րույթներ, հիմնվում են ճանաչողության` որպես մարդկային մտավոր գործունեութ-
յան, բնական օրենքների վրա, պայմանավորված են դրանցով և օբյեկտիվ են: Այս 
համատեքստում փաստական կանխավարկածների՝ որպես ապացուցման պրոցե-
սում ներդրված ֆիկցիայի ապացուցման արհեստական հնարքի մասին պնդում-
ներն ընդունելի չեն1:  

Մյուս կողմից, փաստական կանխավարկածների կիրառումն անսահմանա-
փակ չէ: Ինչպես նշում է Ռ. Մ. Աբդրաշիտովը, կանխավարկածներն անհրաժեշտ 
են այնտեղ, որտեղ հնարավոր չէ հասնել հանգամանքների կամ երևույթների բա-
ցարձակ ապացուցման2: Փաստական կանխավարկածները կիրառելի են բացառա-
պես հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշներին համապատասխանող հան-
գամանքներն ապացուցելիս՝ այնքանով, որքանով կատարված արարքի նկատ-
մամբ անձի հոգեբանական վերաբերմունքը, նպատակը, դրդումները, շարժառիթը, 
հույզերը` որպես բացառապես մարդու մտքում գոյություն ունեցող և ուղղակի ըն-
կալման ոչ ենթակա հանգամանքներ, կատարյալ ճանաչողության ենթակա չեն: Այն-
քանով, որքանով այդ հանգամանքներն արտահայտվում են հանցագործության օբ-
յեկտիվ կողմի հատկանիշներում, դրանց ճանաչողությունը բազմաթիվ դեպքերում 
իրականացվում է փաստական կանխավարկածների հիման վրա, այսինքն՝ դրանց 
վերաբերյալ ապացուցողական գիտելիքը ձեռք է բերվում փաստական այլ հանգա-
մանքների վերլուծությամբ՝ դրանց միջև օբյեկտիվ անբաժանելի կապերի վերհան-
ման արդյունքում: Թեև մեղադրյալի բացատրություններն էական նշանակություն ու-
նեն և պետք է ունենան մեղադրանքի կապակցությամբ կասկածների ողջամտութ-
յունը գնահատելու համար, սակայն փաստական կանխավարկածները չեն կարող 
միջոց դառնալ մեղադրյալի վրա ուղղակիորեն իր անմեղության ապացուցման բեռ 
դնելու կամ լռելու և մեղադրանքի առթիվ բացատրություն չներկայացնելու հանգա-
մանքն ի վնաս նրա մեկնաբանելու համար: Իսկ փաստական կանխավարկածի հի-
ման վրա որևէ հանգամանքի հաստատման դեպքում այն հերքելու՝ մեղադրյալի 
դատավարական շահի մեծացումն ու դրանք հերքելուն ուղղված նրա ակտիվ վար-
քագիծը բխում է փաստական կանխավարկածների տրամաբանությունից, ապա-
ցուցման բեռի փոխադրում չի հանդիսանում և չի խախտում անմեղության կանխա-
վարկածը: 

 
   

                                                        
1Տե´ս Коголовский И.Р. Понятие и признаки правовой презумпции.//Теория и практика 
общественного развития. 2012, №12, էջ 589: 
2  Տե´ս Абдрашитов В.М. Актуальные проблемы и вопросы понимания и толкования 
принципа презумпции невиновности в современном праве// Вестник ВолГУ, 2012, № 2, Էջ 
49: 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

 
Геворг Багдасарян 
Прокурор города Еревана,  
кандидат юридических наук 
_____________________________ 

 
Статья посвящена презумпции невиновности как критерию оценки достаточ-

ности доказательств. Представляя общую характеристику правовых презумпций, 
гарантированное значение презумпции невиновности и ее компоненты, автор в 
качестве темы обсуждения выдвигает проблему границ при толковании правила 
о применении неустранимых сомнений в пользу обвиняемого и применения пре-
зумпции факта в процессе доказательства. Автор приходит к выводу, что это 
правило ограничивается презумпциями факта, которые, являясь составной 
частью процесса доказательства, будучи основанными на логических законах 
познания и обусловленными ими, существуют объективно.  

 

PRESUMPTION OF INNOCENCE AS A CRITERION FOR 
ASSESSING THE SUFFICIENCY OF EVIDENCE  

 
Gevorg Baghdasaryan 
Prosecutor of Yerevan, Candidate of Legal Sciences 
__________________________________ 

 
The article is devoted to the presumption of innocence as criteria for assessing 

the sufficiency of evidence. Presenting a general characteristic of legal presumptions, 
the guaranteed importance of the presumption of innocence and its components, the 
author, as a topic of discussion, raises the problem of boundaries in interpreting the 
rule on applying irremovable doubts in favor of the accused and applying the 
presumption of fact in the process of proof. The author comes to the conclusion that 
this rule is limited to presumptions of fact, which, being an integral part of the process 
of proof, being based on the logical laws of knowledge and conditioned by them, exist 
objectively. 

 
Բանալի բառեր – անմեղության կանխավարկած, փաստի կանխավարկած, չփա-
րատված կասկած, ճանաչողության օրենքներ, ապացուցման բեռ 
Ключевые слова: презумпция невиновности, презумпция факта, неустранимое 
сомнение, законы познания, бремя доказывания 
Key words: presumption of innocence, presumption of fact, irremovable doubt, laws of 
knowledge, burden of proof 
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ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋ ՔԱՇՎԱԾ 
ՎԱՐԿԱԾԻ ՀԵՐՔՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐՐ 
 

Դավիթ Մելքոնյան 
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ, 
իավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
_________________________________ 

 
Գայանե Մելիքյան 
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական 
_________________________________ 

 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ` նաև ՀՀ ՔԴՕ) սահմա-

նում է ապացույցների հավաքման, ստուգման և գնահատման դատավարական 
կարգը՝ երաշխավորելով այդ գործընթացում անձի իրավունքների ապահովումը, 
հավաստի տեղեկությունների ստացումը և հանցագործությունների բացահայտման 
արդյունավետությունը:  

Ապացույցների գնահատումը ապացուցման գործընթացի երրորդ փուլն է։ Ճա-
նաչողական տեսությունում ապացույցների գնահատումը բնորոշվում է որպես «օբ-
յեկտի արժեքի արտահայտման սուբյեկտիվ միջոց»1։ 

Ապացույցների գնահատման բնույթը հասկանալու համար չափազանց կարևոր 
է ճանաչողության օբյեկտի արժեքային բնութագրիչների ընկալումը որպես օբյեկ-
տիվ բնութագրիչներ։ Միևնույն ժամանակ գնահատումն ինքնին սուբյեկտիվ միջոց 
է երևույթի ինչպես դերային, այնպես էլ ցանկացած գործառույթների բացահայտման 
համար2։ 

Մեկ այլ հեղինակ, տալով ապացուցման բնորոշումը, սահմանում է այն որպես 
դատաքննության ընթացքում ճշմարտության բացահայտում, դրա ճանաչում և դրա 
պարունակության վերաբերյալ պատկերացումների հիմնավորում3։ 

Ժամանակակից քրեադատավարական գիտությունը քրեական դատավարութ-
յան նպատակ է դիտում ճշմարտության բացահատումը (կամ գոնե հանցագործութ-
յան այն հանգամանքների մասին իմացությունը, որոնք թույլ կտան բացահայտելու 
գործը)4 ։Սակայն կարծում ենք՝ ճշմարտության բացահայտումը որպես քրեական 
դատավարության նպատակ դիտելը առավելապես կախված է այդ պահին գործող 
դատավարական ձևից (մոդելից)։ 

Քրեադատավարական ապացուցումը, որպես կանոն, դիտվում է ճանաչողութ-
յան գործընթացի տարատեսակ, այն հիմնվում է արտացոլման համընդհանուր կա-
նոնի վրա, ենթարկվում է ընդհանուր օրինաչափություններին5։Սակայն գոյություն 

                                                        
1 Տե´ս Кудрявцева А. В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России. Челяюинск, 
2001, Էջ 234: 
2 Տե´ս Теория познания в 4 т. Т. 2 Социально-культурная природа познания/ Под ред. В. 
А. Лекторского, Т. И. Озермана, М., 1991, էջ 57: 
3 Տե´ս Белкин А. Р. Теория даказывания М., 1999 էջ 1-2: 
4 Տե´ս Хашимов Р. А. Катигория «Цель» в уголовном процессе: Автореф. дисс. канд. юрид. 
наук.Челябинск, 2006, էջ 10: 
5 Տե´ս Сельвестру Ю. Р. Доказывание-обоснование самостоятельный элемент доказыва-
ния в уголовном судопроизводстве. //Вестник Омского универститета. Серия «Право», 
2008, № 1, էջ 255-258: 
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ունեն մի շարք բնութագրական գծեր, որոնք բնորոշ են քրեական դատավարությու-
նում ապացուցմանը։ Որոշ յուրահատկություններով օժտված են պայմանները, ո-
րոնցում իրականացվում է ապացուցումը։ Այդպիսի առանձնահատկությունների 
շարքին կարելի է դասել քննության իրականացման սահմանափակ ժամկետը, ցան-
կացած պարագայում որոշում կայացնելու սուբյեկտի պարտականությունը, քննութ-
յան ընթացքում այնպիսի միջոցների օգտագործումը, որոնք նախատեսված են կամ 
չեն հակասում օրենքին, քննության իրականացումը օրենքով նախատեսված սուբ-
յեկտների կողմից։ Պայմանները, որոնցում իրականացվում է քննությունը, դժվարա-
նում են նաև այն պատճառով, որ շատ հաճախ քննություն իրականացնող սուբյեկ-
տին ընդդիմանում է անձ, որը ուղղակիորեն շահագրգիռ է քննության անհաջող ի-
րականացմամբ1։ 

Տեսության մեջ առկա ապացույցի` մեզ համար առավել ընդունելի բնորոշման 
համաձան` այն ձևի և բովանդակության միասնականություն է, որտեղ բովանդա-
կությունը փաստական տվյալներն են, իսկ ձևը՝ փաստական տվյալների ստացման 
օրենքով նախատեսված աղբյուրները2: 

Նմանատիպ մոտեցում է առկա ՀՀ ՔԴՕ-ում, որի 104 հոդվածի 1-ին մասի հա-
մաձայն՝ քրեական գործով ապացույցներ են ցանկացած փաստական տվյալներ, ո-
րոնց հիման վրա օրենքով որոշված կարգով հետաքննության մարմինը, քննիչը, 
դատախազը, դատարանը պարզում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված ա-
րարքի առկայությունը կամ բացակայությունը, այդ արարքը կասկածյալի կամ մե-
ղադրյալի կողմից կատարելը կամ չկատարելը ևմեղադրյալի մեղավորությունը կամ 
անմեղությունը, ինչպես նաև գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն ունեցող 
այլ հանգամանքներ: Վերոնշյալ հոդվածի 2-րդ մասն էլ անդրադառնում է ապացույ-
ցի ստացման աղբյուրներին: 

Չնայած թե´ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, թե´ ՀՀ վճռաբեկ դա-
տարանը իր մի շարք նախադեպային որոշումներով հստակ սահմանել են ապա-
ցույցներին և ապացուցմանը ներկայացվող պահանջները և դատարանների կողմից 
կայացվող դատական ակտերի պարտադիր պատճառաբանված լինելու հանգա-
մանքը, այնուամենայնիվ գործնականում առաջանում են բազմաթիվ խնդրիներ, ո-
րոնց էլ կփորձենք անդրադառնալ ստորև։ 

Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 18 հոդվածի համաձայն` 
«(…) 
3. Հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորության մասին հետևությունը չի կա-

րող հիմնվել ենթադրությունների վրա, այն պետք է հաստատվի գործին վերաբերող 
փոխկապակցված հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ: 

4. Մեղադրանքն ապացուցված լինելու վերաբերյալ բոլոր կասկածները, որոնք 
չեն կարող փարատվել սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան պատշաճ 
իրավական ընթացակարգի շրջանակներում, մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյա-
լի կամ կասկածյալի (…)»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 25 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 
«Դատավորը, ինչպես նաև հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը 

ապացույցները գնահատում են իրենց ներքին համոզմամբ»: 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 127 հոդվածի համաձայն` 
«1.Յուրաքանչյուր ապացույց ենթակա է գնահատման` վերաբերելիության, 

թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ` գործի 
լուծման համար բավարարության տեսանկյունից: 

                                                        
1 Տե´ս Белкин А. Р. Теория даказывания М., 1999, էջ 3: 
2 Տե´ս Уголовно-процессуальное право России, учебник под ред. П. А. Лупинской, М., 
2003, էջ 226-228:  
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2. Հետաքննության մարմնի աշխատակիցը, քննիչը, դատախազը, դատավորը, 
ղեկավարվելով օրենքով, ապացույցները գնահատում են ապացույցների համակ-
ցության մեջ` դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության վրա հիմնված ի-
րենց ներքին համոզմամբ»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 365 հոդվածի 2-րդ մասի համա-
ձայն` 

«Մեղադրական դատավճիռը չի կարող հիմնված լինել ենթադրությունների 
վրա և կայացվում է միայն այն դեպքում, երբ հանցանքը կատարելու մեջ ամբաս-
տանյալի մեղավորությունն ապացուցված է դատական քննության ընթացքում: 
Հանցանքը կատարելու մեջ ամբաստանյալի մեղավորությունը կարող է համարվել 
ապացուցված, եթե դատարանը, ղեկավարվելով անմեղության կանխավարկածով, 
հիմնվելով պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում դատական 
քննության ընթացքում գործի հանգամանքների հետազոտման արդյունքների վրա, 
դատաքննության ժամանակ հետազոտված հավաստի ապացույցների հիման վրա, 
ամբաստանյալի մեղավորության մասին չփարատվող բոլոր կասկածները նրա օգ-
տին մեկնաբանելով, սույն օրենսգրքի 360 հոդվածի առաջին մասի 1-4-րդ կետե-
րում նշված հարցերին տալիս է հաստատող պատասխաններ»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 371 հոդվածի հմաձայն`  
«Դատավճռի նկարագրական-պատճառաբանական մասում ցույց է տրվում 
(…) 
3) այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են դատարանի հետևությունները, 

ինչպես նաև այս կամ այն ապացույցն անարժանահավատ համարելու փաստարկ-
ները»: 

«Ապացույցների բավարարություն» հասկացության էությունը, ապացույցների 
բավարարությունը որոշելու ընդհանուր չափանիշները, դրանցից յուրաքանչյուրի 
բնութագիրը Վճռաբեկ դատարանը քննարկել և վերլուծել է Ս. Սաքանյանի վերա-
բերյալ գործով կայացված որոշման շրջանակներում: 

Մասնավորապես, վկայակոչված որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանը, համե-
մատական վերլուծության ենթարկելով «ապացուցման առարկա» և «ապացույցնե-
րի բավարարություն» հասկացությունները, նշել է. «(…) եթե ապացուցման առար-
կան ցույց է տալիս, թե ինչ է անհրաժեշտ պարզել յուրաքանչյուր քրեական գործով, 
ապա ապացույցների բավարարությունը կապված է այն ապացուցողական նյութի 
հետ, որը վերաբերում է ապացուցման առարկային և թույլ է տալիս այդ հանգա-
մանքների մասին գալ արժանահավատ հետևության: Որոշելով ապացույցների բա-
վարարությունը` վարույթն իրականացնող մարմինները լուծում են քրեական գործի 
համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների հետազոտման խորութ-
յան աստիճանի հետ կապված հարցերը, մասնավորապես այն, թե ի՞նչ աստիճանի 
պետք է մանրացվի յուրաքանչյուր հանգամանքը, և ի՞նչ ծավալի ապացույցներ են 
անհրաժեշտ այդ հանգամանքները հավաստի պարզելու և դրա հիման վրա այս 
կամ այն դատավարական որոշումը կայացնելու համար: 

Այսպիսով, ապացույցների բավարարությունը ենթադրում է կոնկրետ գործով 
ապացուցման շրջանակների այնպիսի որոշումը, որպեսզի հավաքված ապացույց-
ները որակական կողմից ապահովեն ապացուցման առարկայի յուրաքանչյուր 
տարրի պարզումը, իսկ քանակական կողմից` այդ հանգամանքների բացահայտ-
ման արժանահավատությունը և դատավարական որոշումների հիմնավորվածութ-
յունն ու պատճառաբանվածությունը: 

Ի տարբերություն ապացուցման առարկայի, ապացույցների բավարարություն 
հասկացության բովանդակությունը քրեական դատավարության օրենսդրությամբ 
բացահայտված չէ, այսինքն` օրենքում հստակ նշում չկա այն մասին, թե մինչև ե՞րբ 
պետք է հավաքվեն և հետազոտվեն ապացույցները, որպեսզի յուրաքանչյուր գոր-
ծով պարզվի ապացուցման առարկան ամբողջությամբ կամ նրա տարրերն առան-
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ձին վերցրած: Բացի այդ, օրենքում սահմանված չէ միասնական չափանիշ առ այն, 
թե ե՞րբ են ի հայտ գալիս յուրաքանչյուր քրեական գործով ապացուցման առար-
կան բացահայտված համարելու հիմքերը: 

Վճռաբեկ դատարանը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի համակար-
գային վերլուծության հիման վրա արձանագրում է ապացույցների բավարարությու-
նը որոշելու հետևյալ ընդհանուր չափանիշները՝ 

1) վարույթն իրականացնող մարմինների ներքին համոզմունք, 
2) դատավարական որոշումների հիմնավորվածություն և պատճառաբանվա-

ծություն, 
3) անմեղության կանխավարկած»1: 
Վերահաստատելով և զարացնելով մեջբերված իրավական դիրքորոշումները` 

Վճռաբեկ դատարանն Ա. Ավագյանի և Վ.Սահակյանի վերաբերյալ գործով որոշ-
մամբ արձանագրել է, որ «ապացույցների բավարարությունը» որոշելու չափանիշ-
ներն են. 

1) անմեղության կանխավարկածը, 
2) վարույթն իրականացնողների ներքին համոզմունքը, 
3) դատավարական որոշումների հիմնավորվածությունը և պատճառաբանվա-

ծությունը: 
Անդրադառնալով անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին` Վճռաբեկ դա-

տարանը հարկ է համարում նշել, որ քրեական դատավարությունում կանխավար-
կածը օրենքով կամ նախադեպային իրավունքով հաստատված այն կանոնն է, որի 
համաձայն` որոշակի հանգամանք համարվում է հաստատված, քանի դեռ օրենքով 
սահմանված կարգով չի ապացուցվել հակառակը: Մարդու ամնեղությունը քրեա-
կան դատավարության կարևորագույն կանխավարկածներից է, որն ամրագրված է 
ինչպես ՀՀ Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով և օրենքներով, 
այնպես էլ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դատարա-
նի նախադեպային իրավունքով: Հանցանք կատարելու մեջ անձի մեղավորությունը 
հաստատված համարելը ոչ այլ ինչ է, քան անմեղության կանխավարկածի հաղթա-
հարում: Միևնույն ժամանակ, անձին դատապարտելու համար համարժեք ապա-
ցույցների բավարար համակցության բացակայությունը նշանակում է, որ անձի ան-
մեղության կանխավարկածը հաղթահարված չէ: Այլ խոսքով` քրեական դատարա-
վարության ընթացքում չապացուցված մեղավորությունը հավասարազոր է ապա-
ցուցված անմեղության: 

Հարկ է նշել նաև, որ անմեղության կանխավարկածն ամրագրող նորմերը, ինչ-
պես նաև նախադեպային իրավունքը սահմանում են ոչ միայն այդ սկզբունքի բուն 
էությունը, այլև դրա հաղթահարման, նույնն է թե` անձի մեղավորության հաստատ-
ման համար անհրաժեշտ դատավարական չափորոշիչներ: Այս կապակցությամբ 
Վճռաբեկ դատարանը Մ. Հակոբյանի գործով որոշման մեջ շեշտել է. «(…) ապա-
ցույցների կամայական գնահատման արգելքը դատարաններին պարտավորեցնում 
է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածում թվարկված՝ ապա-
ցուցման ենթակա հանգամանքների, այդ թվում՝ կոնկրետ հանցանքի հատկանիշնե-
րի և այդ հանցանքի մեջ անձի մեղավորության վերաբերյալ իր հետևությունները 
հիմնավորել վերաբերելի, փոխկապակցված, հավաստի ապացույցներով և ոչ թե 
ենթադրություններով: Այլ խոսքով՝ հանցանքի մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր անձի 
վերաբերյալ` ապացուցման ենթակա յուրաքանչյուր հանգամանքի կապակցութ-
յամբ դատարանի հետևությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե գնահատողական դա-
տողությունների, կանխատեսումների կամ կարծիքների, այլ կոնկրետ գործով օ-
րենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված փաստական տվյալների վրա: Այս կա-
                                                        
1 Տե´ս Սիրակ Սաքանյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 
22-ի թիվ ԵԷԴ/0058/01/10 որոշման 15-19-րդ կետերը: 
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պակցությամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է նաև, որ մեղսագրվող հան-
ցագործության և դրա հատկանիշների ապացուցման բեռը կրում է մեղադրանքի 
կողմը, իսկ չփարատված կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ մեղադրյա-
լի: Դրանից հետևում է, որ մեղադրանքի կողմը կրում է անձի մեղքը հաստատելու 
համար բավարար ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը (…)»1:  

Ապացույցների բավարարությունը որոշելու մյուս չափանիշին` ներքին համոզ-
մունքին, Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Մ. Հովհաննիսյանի և Ա. Մարտի-
րոսյանի վերաբերյալ որոշման մեջ և դիրքորոշում ձևավորել այն մասին, որ 
«(…) Ներքին համոզմունքը, որպես ապացույցների գնահատման արդյունք, բնու-
թագրվում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների անխզելի կապով. այն, մի կողմից, 
պետք է բխի հետազոտվող ապացույցների բավարար համակցությունից և հիմնվի 
դրանց վրա, իսկ մյուս կողմից, անկողմնակալ դիտորդի մոտ պետք է առաջացնի 
այն վստահությունը, որ ապացույցները հետազոտվել են արդարության բոլոր պա-
հանջների պահպանմամբ: 

Ապացույցները, որոնք հավաքվել և ստուգվել են օրենքին համապատասխան, 
կազմում են ներքին համոզմունքի այն օբյեկտիվ հիմքը, որն իր դրսևորումն է 
գտնում ընդունվող որոշումներում: Թեպետ ապացույցների գնահատումը կատար-
վում է ներքին համոզման հիման վրա, այն չի կարող լինել կամայական: Դրա հիմ-
քում պետք է դրված լինի գործի բոլոր հանգամանքների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմա-
կողմանի քննությունը»2: 

Այսպիսով, «ներքին համոզմունքը» սուբյեկտիվ-օբյեկտիվ կատեգորիա է: Այն 
ապացույցների գնահատումն իրականացնող սուբյեկտի գիտակցված և ողջամիտ 
համոզվածությունն է իր իսկ կայացրած որոշման հիմնավորվածության մեջ (սուբ-
յեկտիվ բնույթ): Այդպիսի համոզվածությունը պետք է ձևավորված լինի գործի բոլոր 
հանգամանքների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությամբ ևհիմնվի թույլատ-
րելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների բավարար համակցությամբ 
հաստատված փաստերի վրա, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մեջ ողջամտորեն 
կձևավորեն նույն համոզվածությունը (օբյեկտիվ բնույթ): 

Ներքին համոզմունքը չի կարող ձևավորվել առանց օբյեկտիվ հիմքի և հիմնվել 
անթույլատրելի, ոչ վերաբերելի, անարժանահավատ ապացույցների վրա: Այլ խոս-
քով` այն հիմնվում է ողջամիտ կարծիքի, գիտելիքի և ոչ թե ենթադրությունների, 
երևակայության, համակրանքի, հակակրանքի կամ կանխակալ կարծիքի վրա: 

Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանը արձանագրում է, որ քրեական դատավա-
րությունում մեղքի հարցը լուծելիս որպես ապացույցների բավարարության շեմ 
պետք է գործի «հիմնավոր կասկածից վեր» ապացուցողական չափանիշը. սա 
պետք է հասկանալ փաստական տվյալների (ապացույցների) այնպիսի համակ-
ցություն, որը բացառում է հակառակի ողջամիտ հավանականությունը: Դա, իհարկե, 
չի նշանակում, որ հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորությունն ընդհանրապես չի 
կարող առաջացնել որևէ կասկած, սակայն դրա հավանականության աստիճանը 
պետք է լինի աննշան (խիստ ցածր): Այլ խոսքով` մեղադրանքը կազմող յուրաքանչ-
յուր փաստական հանգամանք պետք է հիմնավորվի ապացույցների այնպիսի ծա-
վալով, որը կբացառի դրա ապացուցվածության վերաբերյալ ցանկացած ողջամիտ 
կասկած3: 

                                                        
1 Տե´ս Մարգար Հակոբյանի վերբերյալ 2013 թվականի մայիսի 8-ի թիվ ԵԿԴ/0168/01/12 ո-
րոշման 13-րդ կետը: 
2 Տե´ս Մակար Հովհաննիսյանի և Աշոտ Մարտիրոսյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 
2010 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ ԵՔՌԴ/0632/01/01 որոշման 14-րդ կետը: 
3 Տե´ս Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվա-
կանի հոկտեմբերի 31-ի ԵԿԴ/025201/13 որոշումը: 
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Իհարկե չենք սխալվի, եթե ասենք, որ հանցավորության դեմ պայքարի պրակ-

տիկայի համար չկա ավելի հավաստի ուղեցույց, քան անմեղության կանխավար-
կածի անվերապահ ընդունումը և ճիշտ ընկալումը: Այս սկզբունքի գոյությամբ է 
պայմանավորվում անձի դրությունը հասարակության և պետության մեջ, սկզբունքի 
ճիշտ գործելուց է կախված այն, թե արդյոք անհատի իրավունքները և ազատութ-
յունները համարվում են բարձրագույն արժեք տվյալ պետությունում1։ Սակայն ան-
մեղության կանխավարկածի սկզբունքի` որպես ապացույցների բավարարության 
գնահատման չափանիշի համատեքստում անհրաժեշտ է անդրադառնալ իրավա-
կան կանխավարկածին` որպես քրեական դատավարությունում փաստեր հաստա-
տելիս անմեղության կանխավարկածի սկզբունքից թույլատրելի բացառություն: Ի-
րավական կանխավարկածն իրավաբանական փաստի առկայության կամ բացա-
կայության մասին կանխակալ բնույթի ենթադրություն (մտահանգություն) է, որն ունի 
հավանականության բարձր աստիճան և ենթակա չէ ապացուցման: Իրավական 
կանխավարկածը տեղեկատվության պակասի պայմաններում իրականացվող իրա-
վակիրառմանը հաղորդում է որոշակիություն, լրացնում է փաստի վերաբերյալ տե-
ղեկատվության բացը: 

Ինչպես նշվում է գրականության մեջ, պաշտպանության կողմից իրականաց-
վող ապացուցման առանձնահատկությունն այն է, որ ոչ´ մեղադրյալը, ոչ´ պաշտ-
պանը պարտավորված չեն ապացուցելու իրենց պնդումները, պաշտպանության 
կողմին բավարար է հիմնավորված, այսինքն` փաստարկված կասկածներ սերմա-
նել մեղադրանքի ապացուցվածության նկատմամբ, որոնք էլ օրենքի ուղղակի պա-
հանջով դատարանի կողմից մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյալի: Հետևաբար, 
երբ գործի քննության կամ լուծման ընթացքում ինչ-որ հանգամանք կասկած է հա-
րուցում, կամ երբ այս կամ այն փաստը կարող է տարբեր ձևերով մեկնաբանվել 
կամ հասկացվել, կամ երբ այս կամ այն ապացույցի հավասատիության վերաբերյալ 
առկա են կասկածներ, պետք է կայացվի այնպիսի որոշում, որը, ինչպես նշում է Մ. 
Ս. Ստրոգովիչը, հոգուտ մեղադրյալի է2: 

Չնայած որ դատական քննության փուլում գլխավորը մեղադրանքի հիմքում 
դրված վարկածն (հավաստի դատողություն) է, քանի որ հենց դա է դատական 
քննության առարկան, սակայն այդ վարկածը հիմնավորելով` մեղադրողը միևնույն 
ժամանակ պետք է ապացուցի մյուս բոլոր վարկածների անհավանականությունը 
(ոչ հնարավոր լինելը), ինչի համար մեղադրողին անհրաժեշտ է դասակարգել բոլոր 
առաջ քաշված վարկածներն ու դրանցից յուրաքանչյուրի համար գտնել համապա-
տասխան հակափաստարկներ3:  

Սակայն հարց է առաջանում` արդյոք մեղադրողը պարտավոր է հերքել 
պաշտպանության կողմի ներկայացրած ցանկացած պնդում: Հերքումը տրամաբա-
նական գործընթաց է, որի նպատակը հակառակ կողմի ներկայացրած վարկածի 
կեղծ կամ չհիմնավորված լինելու հանգամանքի հաստատումն է: Հերքումն ուղղ-
ված է հակառակ կողմի ներկայացրած ապացույցների փլուզմանը: 

Պաշտպանի դատավարական խնդիրը քրեական դատավարությունում մե-
ղադրյալի շահերի պաշտպանությունն է: Հենց այդ նպատակով բերվում են փաս-
տարկներ` ուղղված մեղադրանքի հերքմանը, մեղադրանքի ծավալի նվազեցմանն 
ու արարքի իրավաբանական որակման փոփոխությանը կամ նախատեսվող պատ-
ժի մեղմացմանը: «Փաստարկ» հասկացության նպատակը բանավոր մրցակցային 
դատաքննության պրոցեսում դատական ապացուցման յուրահատկության արտա-
ցոլումն է: Քանի որ պաշտպանը փաստորեն զրկված է մեղադրյալի հետ հավասար 
ապացույցներ ներկայացնելու իրավական հնարավորությունից, հենց փաստարկ-

                                                        
1 Տե´ս В. М. Савицкий, Презумпция невиновности, Москва, 1997, էջ 2: 
2 Տե´ս https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view 
3 Տե´ս З. Ш. Гатауллин, Опровержение прокурором доводов защиты, М., 2003: 
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ներն են դառնում նրա հիմնական զենքը մեղադրողի հետ դատական վեճում: Սա-
կայն, ինչպես արդեն վերևում նշվեց, պաշտպանության կողմի ներկայացրած 
պնդումները պետք է լինեն հիմնավորված, փաստարկված: 

Փաստական կանխավարկածի գաղափարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
այն անմեղության կանխավարկածի բացարձակությունը մեղմելու միջոց է այն դեպ-
քում, երբ որևէ հանգամանքի առկայությունը ողջամտորեն և օբյեկտիվորեն են-
թադրվում է: Այն վարույթն իրականացնող մարմնին ազտում է պաշտպանության 
կողմի անողջամիտ պատճառաբանությունները հերքելու պարտականությունից` 
հատկապես տեղեկատվության պակասի պայմաններում: 

Փաստական կանխավարկածի հիմնական բնութագրիչը դրա օբյետկտիվ և 
սահմանափակ բնույթն է: Կանխավարկածի օբյեկտիվությունն արտայատվում է 
նրանում, որ այն հիմնվում է բացառապես հաստատված, օբյեկտիվորեն գոյություն 
ունեցող փաստական հանգամանքների վրա և ողջամտորեն բխեցվում է դրանցից: 
Վերացական կանխավարկած քրեական դատավարությունում գոյություն ունենալ 
չի կարող: 

Կանխավարկածը պայմանավորող հանգամանքների շրջանակը չի կարող 
սպառիչ լինել. դրանք արտահայտվում են հանցագործության իրադրության մեջ և 
կապ ունեն հանցագործության ժամանակի, տեղի, եղանակի և այլնի հետ: 

Փաստի կանխավարկածի սահմանափակ բնույթն արտահայտվում է նախ 
նրանում, որ դրա կիրառումը չի կարող չեզոքացնել անմեղության կանխավարկածի 
սկզբունքը, և բացի այդ, ինչպես բխում է նաև Եվրոպական դատարանի իրավուն-
քից, իրավական և փաստական կանխավարկածները որպես կանոն թույլատրելի 
են սահմանափակ շրջանակի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով` որ-
պես դրանց դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնող միջոցներ: 

«Ֆամ Հոանգն (Pham Hoang) ընդդեմ Ֆրանսիայի» գործով մեղադրյալը ձեր-
բակալվել էր Ֆրանսիա հերոին ներկրելիս: Ֆրանսիական օրենսդրությունը նախա-
տեսում է, որ արգելված ապրանքների ներկրումը, այդ թվում` հերոինի, ենթադր-
վում է ապօրինի, եթե այդ ապրանքը ներկրող անձը հակառակը չի ապացուցել, օ-
րինակ՝ այն դեպքում, երբ ներկայացվում են բավարար արդարացնող փաս-
տաթղթեր, կամ երբ ապացուցվում է, որ գործողությունը կատարվել է ծայրահեղ 
անհրաժեշտության իրավիճակում կամ այնպիսի սխալի հետևանք է, որից հնարա-
վոր չէ խուսափել: Ներկայացվող գործում պաշտպանության կողմը ոչ մի նման ար-
դարացնող ապացույց չէր ներկայացրել, իսկ մեղադրյալը հրաժարվել էր որևէ բա-
ցատրություն տալուց: Եվրոպական դատարանը, քննելով գործը, գտավ, որ որևէ 
անթույլատրելի բան չկա, որ այն մարդը, որ իր տիրապետության տակ ունի այնպի-
սի գույք, որը արգելված է, պետք է բավարար ձևով բացատրի այդ փաստը, հակա-
ռակ դեպքում անձը մեղավոր կհամարվի1: 

Դրական փաստերը, որոնք ենթադրաբար կարող էին հերքել մեղադրյալի մոտ 
թմրամիջոցների պատահական կամ օրինական լինելու հանգամանքը հերքելու 
կամ հաստատելու հնարավորությունը, գործնականում ֆրանսիական իշխանութ-
յան համար անհասանելի էր: Մեղադրյալի բացատրությունների բացակայության 
պայմաններում դրանք պետք է փնտրվեին արտասահմանյան երկրների տարածք-
ներում և անորոշ ժամանակահատվածում: Դրան հակառակ` դրական փաստերի 
բացահայտումը թույլ է տալիս մեղադրանքի կողմին ապահովել ապացուցման հիմ-
նական պարտականությունը2: 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն` Կոնվեն-
ցիայի 6-րդ հոդվածը սկզբունքորեն չի բացառում ազգային օրենսդրությունում իրա-

                                                        
1 Տե´ս Pham Hoang V. France 25 սեպտեմբերի 1992, գանգատ թիվ 13191/87: 
2 Տե´ս Калиновский К. Б, Смирнов А. В. Презумпции в уголовном процессе, //Российское 
правосудие. Москва, 2008. N 4, էջեր 68-74: 
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վական կամ փաստական կանխավարկածների գոյությունը, որոնց ապացուցման 
պարտականությունը դրվում է մեղադրյալի վրա: Այնինչ ցանկացած դրույթ, որը 
սահմանում է անմեղության ապացուցման պարտականության փոխանցում կամ 
հնարավոր է համարում մեղադրյալի դեմ գործող կանխավարկածի կիրառումը, 
պետք է սահմանափակված լինի «բանական սահմաններով՝ հաշվի առնելով այն 
ամենի կարևորությունը, ինչը մեղադրյալի համար դրված է խաղասեղանին, և ինչը 
ապահովում է նրա պաշտպանությունը»1 ։ 

Չնայած վերը ներկայացված վերլուծությանը` պրակտիկայում բազմիցս հան-
դիպում են դեպքեր, երբ դատարանները սխալ են գնահատում ներկայացված ա-
պացույցները, ինչի հետևանքով չհիմնավորված դատական ակտեր են կայացվում: 

Այսպես, գործերից մեկով մեղադրյալը համացանցի միջոցով պատվիրել էր մի 
քանի տեսակի թմրանյութ, իր այլուրեքությունն ապահովելու նպատակով փորձել 
էր թմրանյութերը ստանալ տարբեր անձանց տվյալներով` ի սկզբանե նրանցից 
թաքցնելով իրականությունը: Թե´ նախաքննական, թե´ դատաքննական ցուցմունք-
ներում պնդել էր` թե տեղյակ չի եղել, որ իր պատվիրած նյութերը թմրանյութեր են և 
ոչ թե էներգետիկ հավելումներ, իսկ այլ անձանց հասցեներով պատվիրելը հիմնա-
վորել էր ՌԴ քաղաքացի լինելով, թե իբր ցանկացել է խուսափել առաքման հետ 
կապված հնարավոր խնդիրներից:  

Թե´ առաջին ատյանի և թե´ վերաքննիչ դատարանները, հետազոտելով գոր-
ծում առկա նյութերը, հանգել են այն եզրակացության, որ անձին առաջադրված մե-
ղադրանքը չի ապացուցվել, նոր ապացույցներ ձեռք բերելու բոլոր հնարավորութ-
յունները սպառված են, հետևաբար անհրաժեշտ են գտել փաստել անձի անմեղութ-
յունը և կայացրել են արդարացման դատավճիռ: 

Ստորադաս դատարանները պատշաճ չեն գնահատել մեղադրանքի հիմքում 
դրված իրեղեն ապացույց ճանաչված փոստային առաքումների ծրարները, այլ 
փաստաթուղթ ճանաչված «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի տեղեկանքների պատճենները, հա-
մաձայն որոնց` համապատասխան անձանց անուններով ստացվել են փոստային 
առաքումներ, փորձագիտական եզրակացությունները, ըստ որոնց` պատվիրված 
նյութերը թմրանյութ են եղել, մեղադրյալից վերցված փորձանմուշներում թմրանյու-
թեր լինելու փորձաքննությամբ հաստատված հանգամանքը և կայացրել արդա-
րացման դատավճիռ: Փաստորեն նման պայմաններում ապացույցների փոխկա-
պակցված համակցությամբ հաստատված հանգամանքների փոխարեն` դատա-
րանների կողմից առավելություն է տրվել մոլորության մեջ և խաբված լինելու` մե-
ղադրյալի ակնհայտ անարժանահավատ և անտրամաբանական ցուցմունքներին: 
Սույն որոշումների մեջ նշվել է նաև, որ թույլ է տրվել մեղադրյալի արդար դատաքն-
նության իրավունքի խախտում, քանի որ մեղադրական եզրակացությունում բացա-
կայում են ի պաշտպանություն ամբաստանյալի բերվող փաստարկների հերքման 
մասին դատողությունները: Այնինչ, ինչպես վերը արդեն ներկայացվեց, վարույթն ի-
րականացնող մարմինները չեն կրում պաշտպանության կողմի ներկայացրած ան-
հիմն և անողջամիտ փաստարկների հերքման պարտականությունը: 

Թեև արդեն նշվեց, որ իրավական և փաստական կանխավարկածները որպես 
կանոն թույլատրելի են սահմանափակ շրջանակի հանցագործությունների վերա-
բերյալ գործերով, անհրաժեշտ է ավելացնել, որ այդ շարքում են նաև թմրամիջոց-
ների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունները, և փաստա-
կան կանխավարկածի գոյությունն արդեն իսկ արտահայտված է այդ հանցագոր-
ծությունների մեկնաբանության վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավուն-
քում: 

 
 

                                                        
1 Տե´ս Salabiaku v. France,7 հոկտեմբերի 1988, գանգատ թիվ 10519/83, 28-րդ կետ: 
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a limited range of facts and circumstances that characterize a particular single event 
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ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԿԱՍԿԱԾԸ  
ՈՐՊԵՍ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ.  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Անի Դանիելյան 
ԵՊՀ քրեական դատավարության և  
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ 
_______________________________ 

 
Կալանավորման պայմանների շարքում առանձին հետաքրքրություն են ներ-

կայացնում անձին որպես մեղադրյալ ներգրաված լինելու և հանցանք կատարելու 
հիմնավոր կասկածի հարաբերակցության ու դրանց գնահատման հետ կապված 
հարցերը: Այսպես, այդ հասկացության վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի որո-
շումների համաձայն՝ «hիմնավոր կասկած» եզրույթը ենթադրում է փաստերի կամ 
տեղեկությունների առկայություն, որոնք հնարավորություն կտան անաչառ դիտոր-
դին եզրակացնելու, որ տվյալ անձը հնարավոր է՝ կատարած լիներ հանցանքը12: 
Ինչ վերաբերում է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելուն, ապա Օրենսգրքով 
դրա համար պահանջվում է անձի կողմից հանցանքի կատարումը վկայող բավա-
րար ապացույցների համակցություն: 

Վերոհիշյալ սահմանումներից ակներև է, որ անձին որպես մեղադրյալ ներգրա-
վելու և հանցանք կատարելու հիմնավոր կասկածի համար պահանջվում են անձի 
կողմից հանցանքի կատարման կասկածների տարբեր աստիճաններ. առաջինի 
դեպքում անհրաժեշտ է կասկածի այնպիսի աստիճան, որը ենթադրում է անձի կող-
մից հանցանքի կատարման բարձր հավանականության մասին և հիմնավորվում է 
բավարար ապացույցների համակցությամբ, իսկ երկրորդը՝ հավանականության ա-
վելի ցածր աստիճան և հիմնավորվում ցանկացած փաստերով ու տեղեկություննե-
րով: Քննարկվող կասկածների աստիճանների տարբերությունը և դրանց հարաբե-
րակցության հիշյալ բովանդակությունը արձանագրվել են նաև Եվրոպական դա-
տարանի նախադեպային իրավունքում: Մասնավորապես, Եվրոպական դատարա-
նը բազմիցս արձանագրել է, որ պարտադիր չէ, որ հիմնավոր կասկածը հիմնավո-
րող փաստերը բավարարեն այն նույն սանդղակին, որն անհրաժեշտ է անձի դա-
տապարտումը կամ նրա նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելը հիմնավորելու հա-
մար, քանի որ այդ փաստերը կարող են հայտնաբերվել ավելի ուշ` քրեական գործի 
քննության փուլում3: 

Նման պայմաններում հարց է առաջանում, թե ինչ նպատակով է իրավակիրառ 
պրակտիկայում և տեսությունում որպես մեղադրյալ ներգրաված լինելու հետ մեկ-
տեղ կալանավորման պայմանների շարքում նշվում նաև հիմնավոր կասկածի առ-
կայությունը, և ի վերջո, կասկածի ինչպիսի աստիճան պետք է հիմք ընդունի դա-
տարանը: 
                                                        
1  Տե՜ս Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom գործով Մեծ պալատի 1990 
թվականի օգոստոսի 30-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 12244/86, 12245/86, 12383/86, կետ 32: 
2  Ընդ որում, որոշումների մեծամասնությունում, այդ թվում սկզբնական որոշումներում, 
Եվրոպական դատարանը «հանցանք» եզրույթն օգտագործում է որոշիչ՝ «ը» հոդով, իսկ 
երբեմն՝ անորոշ՝ սակայն միևնույն ժամանակ հղում կատարելով այն որոշումներին, որոնցում 
օգտագործված է որոշյալ առումով: Ընդ որում, նույն որոշումների ֆրանսերեն տեքստում 
նման հակասություն առկա չէ. բոլորում հանցանք բառն օգտագործվում է որոշիչ հոդով: 
3 Տե՜ս, օրինակ, Murray v. The United Kingdom գործով 1994 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
վճիռը, գանգատ 14310/88, կետ 55: 
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Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ, օրինակ, ԱՄՆ–ում 
անձի կալանավորման պայման է «հավանական պատճառը» («probable cause»), 
որպիսի եզրույթը նշվում է ԱՄՆ Սահմանադրության 4-րդ փոփոխության տեքս-
տում: Այն ենթադրում է վարույթն իրականացնող մարմնի տիրապետության տակ 
առկա այնպիսի փաստերի, հանգամանքների և ողջամտորեն վստահելի տեղե-
կատվության առկայություն, որը բավարար է ողջամիտ խոհեմության տեր անձին 
համոզելու, որ հանցանքը կատարվել է1: Ընդ որում, ԱՄՆ ապացուցողական իրա-
վունքում ևս առկա է հանցանքի կատարման հիմնավոր կասկած հասկացությունը, 
որը սաղմնային և չորոշակիացված կասկածից կամ ինտուիտիվ կանխազգացումից 
բարձր, սակայն  հիմնավոր պատճառից ցածր կասկածի աստիճան է, որը ենթադ-
րում է որոշակի, հստակ և անձնավորված փաստերի առկայություն հանցանքի կա-
տարման հնարավորության վերաբերյալ և կիրառվում որպես անձանց կանգնեցնե-
լու ու խուզարկելու (stop and frisk) գործողությունների պայման2։ Հետաքրքրական է 
նաև, որ հավանական պատճառը անձին մեղադրանք առաջադրելու նախապայ-
ման է3։  

Անգլիայի օրենսդրությամբ անձին կալանավորելու համար անհրաժեշտ է հիմ-
նավոր հավատի առկայություն, որ անձը հանցանք է կատարել4 : Իտալիայի օ-
րենսդրությամբ պահանջվում է «մեղավորության մասին լուրջ մատնանշումներ» 
դա նշանակում է անձի մեղավորության հավանականություն, որը ցածր է դատա-
պարտման համար անհրաժեշտ աստիճանից5, Գերմանիայում՝ հանցանքի կատար-
ման մեջ «լուրջ կասկած», որը ենթադրում է անձի կողմից հանցանքի կատարման 
բարձր հավանականություն և ենթադրում կասկածի ավելի բարձր աստիճան, քան 
անհրաժեշտ է մեղադրական ակտի համար6: 

ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի 2013 թվականի դեկտեմբերի 19–ի N41 
որոշման համաձայն կալանավորման պայման է հանդիսանում հիմնավոր 
կասկածը, որը ենթադրում է տվյալների առկայություն այն մասին, որ անձն առն-
չություն ունի տեղի ունեցած հանցանքին (բռնվել է հանցանքի կատարման պահին 
կամ դրանից անմիջապես հետո, տուժողը կամ ականատեսները մատնանշում են 
տվյալ անձին որպես հանցանքը կատարողի,  տվյալ անձի կամ նրա հագուստի 
վրա, նրա մոտ կամ նրա բնակարանում հայտնաբերվել են հանցանքի բացահայտ 
հետքեր և այլ)7: Վկայակոչված դիրքորոշումներից ակնհայտ է, որ ՌԴ օրենսդրութ-
յան պայմաններում խոսքը ձերբակալման համար անհրաժեշտ կասկածի աստիճա-
նի մասին է: Ընդ որում, ՌԴ օրենսդրությամբ կալանքը որպես խափանման միջոց 
կիրառելի է ինչպես կասկածյալի, այնպես էլ մեղադրյալի նկատմամբ: 

                                                        
1 Տե՜ս ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը՝ Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 173 
(1949): 
2 Տե՜ս Ornelas v. United States, 517 U.S., 690, United States v. Cortez, 449 U.S. 411, 417-18 
(1981), United States v. Sokolow, 490 U.S. 1, 7 (1989), United States v. Arvizu, 534 U.S. 266, 
273 (2002): 
3 Տե՜ս Arenella Peter. Reforming the Federal Grand Jury and the State Preliminary Hearing to 
Prevent Conviction without Adjudication. Michigan Law Review. 78(4), February 1980, էջ 478: 
4 Տե՜ս Pre-trial Detention in 20th and 21st Century Common Law and Civil Law Systems, Edited 
by Marion Charret-Del Bove and Fabrice Mourlon. Cambridge Scholars Publishing, 2014, էջ 17: 
5 Տե՜ս Pre-Trial Detention in the European Union, An Analysis of Minimum Standards in Pre-trial 
Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU 
(JLS/D3/2007/01), Italy, էջ 12, հասանելի է http://www.ecba.org/extdocserv/projects/ 
JusticeForum/Italy180309.pdf 
6  Տե՜ս նույն տեղում, Germany, էջ 15, հետևյալ հղմամբ. http://www.ecba.org/extdocserv/ 
projects/JusticeForum/Germany180309.pdf  
7 ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի 2013 թվականի դեկտեմբերի 19–ի N41 որոշման 2-րդ 
կետը: 
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հոդվածը անձի կալանավորման համար պահանջում է հիմնավոր հիմքերի առկա-
յություն՝ հավատալու, որ անձը կատարել է համապատասխան հանցանքը: Վեր-
ջինս Միջազգային քրեական դատարանի կողմից մեկնաբանվել է որպես ոչ թե նյու-
թերից բխող միակ ողջամիտ եզրահանգում, այլ այդպիսի հնարավոր եզրահան-
գումներից մեկը 1 : Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ անձին կալանավորելու 
թույլտվության փուլը կապված է մեղադրանք առաջադրելու հետ, Հռոմի ստատու-
տում օգտագործող կասկածի աստիճանն ավելի բարձր է, քան Կոնվենցիայի ի-
մաստով «հիմնավոր կասկած» որակավորումը, չնայած այն հանգամանքին, որ Մի-
ջազգային քրեական դատարանն իր մի շարք որոշումներում հղում է կատարում և 
հիմնվում է հիմնավոր կասկածի կապակցությամբ Եվրոպական դատարանի ձևա-
վորած չափանիշներին2: 

Վերոհիշյալից հետևում է, որ երկրների մի մասում, այդ թվում՝ ՀՀ–ում, կալա-
նավորման համար պահանջվում է հիմնավոր կասկածից բարձր կասկածի աստի-
ճան: Ընդ որում որոշ երկրներում հիմնավոր կասկածից բարձր կասկածի աստի-
ճան է պահանջվում ոչ միայն դատարանի կողմից կալանավորման թույլտվություն 
տալու, այլ նաև դրան նախորդող՝ անձին կարճաժամկետ ազատությունից զրկելու 
(դա որոշ երկրների մի մասում կարող է անվանվել ձերբակալում) դեպքերում: ՀՀ օ-
րենսդրության ուսումնասիրությունից հետևում է, որ հիմնավոր կասկածի պահանջը 
ըստ էության վերաբերելի է ձերբակալմանը, այլ ոչ կալանավորմանը: Հետևաբար 
դրա առկայության գնահատումը պետք է կատարվի ձերբակալման իրավաչափութ-
յունը գնահատելիս: Ինչ վերաբերում է կալանքի միջնորդությունների քննությանը, 
ապա սրա շրջանակներում պետք է գնահատվի անձի կողմից հանցանքի կատա-
րումը վկայող բավարար հիմքերի առկայությունը, այսինքն՝ «հիմնավոր հիմքերի 
առկայությունը՝ հավատալու, որ անձը հանցանք է կատարել»: Վերջինս հիմնավոր 
կասկածի համեմատությամբ կասկածի ավելի բարձր աստիճան է և համահավա-
սար է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար անհրաժեշտ կասկածին:  

Վերոհիշյալ վերլուծությունից ելնելով՝ կարծում ենք, որ ընդունելի չէ մեղադ-
րանքի առկայության հետ մեկտեղ «հիմնավոր կասկածը» դասել կալանքի պայ-
մանների շարքին, քանի որ առաջինն արդեն իսկ ենթադրում է անձի իրավունքների 
ավելի բարձր երաշխիքի նախատեսում, որն էլ պետք է հիմք ընդունվի կալանքի ի-
րավաչափության հարցը քննարկելիս: Նման պայմաններում անհասկանալի է Եվ-
րոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկան այն առումով, որ կալանքի ի-
րավաչափության հարցը քննարկելիս տարբերակված մոտեցում չի ցուցաբերվում 
այն երկրների նկատմամբ, որոնք հիմնավոր կասկածից բարձր չափանիշ են նա-
խատեսում: Արդյունքում, այն դեպքերում, երբ առկա լինի հիմնավոր կասկած, որը, 
սակայն, չբավարարի «հիմնավոր հիմքեր» և նմանաբովանդակ այլ ավելի բարձր 
չափանիշներին, կալանքը պետք է որակվի որպես անօրինական: 

Տեսական և գործնական մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում կալանքի 
պայման հանդիսացող կասկածի բովանդակային տարրերի և դրանց հիմնավորվա-
ծության (ապացուցվածության) գնահատման աստիճանի խնդիրը:  

Մասնավորապես, առաջին հարցադրումը վերաբերում է նրան, թե կասկածի 
առկայությունը գնահատելիս պետք է անդրադառնալ միայն դրա փաստակա՞ն, թե՞ 
նաև իրավական կողմին, այդ թվում՝ արարքի իրավական որակմանը: Այս առումով 
անհրաժեշտ է նշել, որ Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ հիմնավոր կասկածի հար-
ցը քննարկելիս դատարանը, ելնելով մարդու իրավունքների և ազատությունների 

                                                        
1 Տե՜ս Michael Ramsden and Cecilia Chung, Reasonable grounds to believe: An unreasonably 
unclear evidentiary Threshold in the Rome Statute. Journal of International Criminal Justice· 
July 2015, էջ 9: 
2 Տե՜ս նույն տեղում, էջեր 14-15: 
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պաշտպանությունն ապահովելու պարտավորությունից, պետք է քննարկման ա-
ռարկա դարձնի երկու հիմնական փոխկապված հարցեր: Առաջին` առկա՞ են արդ-
յոք կասկածը հիմնավորող տեղեկություններ, փաստեր կամ ապացույցներ, որոնք 
ուղղակիորեն կմատնանշեն անձի առնչությունն իրեն վերագրվող ենթադրյալ հան-
ցագործությանը, երկրորդ` դեպքը, որի կատարման մեջ անձը կասկածվում է, ա-
ռերևույթ համընկնո՞ւմ է քրեական օրենսգրքով սահմանված որևէ հանցակազմի 
հատկանիշներին1: Այսինքն՝ ՀՀ իրավակիրառ պրակտիկան որպես հիմնավոր կաս-
կածի բովանդակային տարրեր առանձնացնում է դրա թե՜ փաստական, թե՜ իրավա-
կան կողմերը՝ տարբերակելով դրանց գնահատման աստիճանները: 

Նշենք, որ նմանաբովանդակ դիրքորոշում է ձևավորված նաև Եվրոպական 
դատարանի կողմից: Մասնավորապես, վերջինս մի շարք որոշումներում ընդգծել է, 
որ բացի փաստական կողմից՝ հիմնավոր կասկածի առկայությունը պահանջում է 
նաև՝ փաստերը ողջամտորեն դիտարկվեն հանցավոր վարքագիծ ներպետական օ-
րենսդրության համաձայն2: 

Վերոհիշյալի համատեքստում հետաքրքրական է նաև Վճռաբեկ դատարանի 
դիրքորոշումն առ այն, որ դատական վերահսկողություն իրականացնելիս դատա-
րանն իրավունք չունի անդրադառնալու մեղադրանքի էությանը, հիմնավորվածութ-
յանը, քանի որ մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությու-
նը չի հետապնդում կատարված հանցագործության բոլոր հանգամանքները հետա-
զոտելու և դրանց քրեաիրավական գնահատական տալու կամ տրված գնահատա-
կանը ստուգելու ու համապատասխան որոշում կայացնելու նպատակ3: Արդյուն-
քում ստացվում է, որ կալանքի պայման հանդիսացող կասկածի առկայությունը 
գնահատելիս դատարանը մի կողմից պարտավոր է որոշակի աստիճանով անդրա-
դառնալ անձին վերագրվող արարքի փաստական և իրավական նկարագրության 
գնահատմանը, իսկ մյուս կողմից՝ պետք է զերծ մնա մեղադրանքի էությանը անդ-
րադառնալուց: Եթե հաշվի առնենք, որ մեղադրանքի առկայությունը կալանքի պայ-
մաններից է, ապա պետք է արձանագրենք, որ առնվազն անիրականանալի խնդիր-
ներ են դրված կալանքի իրավաչափությունը գնահատող դատարանի առջև, քանի 
որ անձին վերագրված արարքի փաստական և իրավական նկարագիրը տրվում է 
նրան առաջադրված մեղադրանքում:  

Հետաքրքրական է, որ մեղադրանքի իրավաչափությանն անդրադառնալու 
անթույլատրելիության վերաբերյալ դիրքորոշում է արտահայտել նաև Բուլղարիայի 
Գերագույն դատարանը, որի կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը Կոնվեն-
ցիայի 5-րդ հոդվածի խախտում է արձանագրել: Մասնավորապես, Եվրոպական 
դատարանը նշել է, որ Բուլղարիայի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ մեղադ-
րանքի հիմանվորվածության, հետևաբար արարքի քրեաիրավական որակման 
հարցերը դատախազի լիազորության սահմաններում են, իսկ ներպետական դա-
տարանները, հետևելով դրան, սահմանափակվել են միայն «ծանր դիտավորյալ 
հանցագործության» մեղադրանք առաջադրված լինելու փաստի արձանագրմամբ4: 

Ավելին՝ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասի-
րությունից հետևում է, որ վերջինս հիմնավոր կասկածի գնահատման շրջանակնե-
                                                        
1  Տե՜ս Հարություն Խաչատրյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2011 թվականի 
դեկտեմբերի  22-ի ՏԴ2/0009/06/11 որոշման 13-րդ և 15-րդ կետերը: 
2  Տե՜ս Kandzhov v. Bulgaria գործով 2008 թվականի նոյեմբերի 6–ի վճիռը, գանգատ 
68294/01, կետ 57, Խաչատրյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի գործով 2012 թվականի 
նոյեմբերի 27-ի վճիռը, գանգատ 23978/06, կետ 136: 
3 Տե՜ս Հարություն Խաչատրյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի վկայակոչված որոշման 13-
րդ և 15-րդ կետերը, Էդգար Եղիազարյանի վերաբերյալ 2017 թվականի հունիսի 22–ի թիվ 
ԵԱՆԴ/0017/06/16 որոշման 14-15–րդ կետերը։ 
4  Տե՜ս Nikolova v. Bulgaria գործով 1999 թվականի մարտի 25–ի վճիռը, գանգատ թիվ 
31195/96, կետեր 59-61: 
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րում անդրադառնում է անգամ մեղադրանքի ձևակերպմանը։ Մասնավորապես, մի 
շարք որոշումներում Եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ անձին առա-
ջադրված մեղադրանքի ձևակերպումը չի համապատասխանում նման բնույթի 
փաստաթղթերին բնորոշ համաձայնեցվածությանը, կարգին և հստակությանը ներ-
կայացվող աստիճանին. դրա բնորոշումը բաղկացած է մեկ տպագիր էջ կազմող 
մեկ նախադասությունից1։ 

Վերոհիշյալից ելնելով՝ կարծում ենք, որ կալանքի պայման հանդիսացող կաս-
կածը գնահատելիս մեղադրանքի էությանը անդրադառնալու բացարձակ արգելքի 
սահմանումը արդարացված չէ այնպիսի պայմաններում, երբ գործը Եվրոպական 
դատարան հասնելու դեպքում վերջինս ազատ է այդ հարցերը գնահատելու իր 
հայեցողությամբ: Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ վերջին դիրքորոշումը չի են-
թադրում մեղադրանքի բոլոր տարրերը գնահատելու հնարավորություն, քանի որ 
անձի մեղավորության հարցը, ինչպես իրավացիորեն շեշտել է Վճռաբեկ դատարա-
նը, չի կարող և չպետք է գնահատման ենթարկվի նախնական դատական վերահս-
կողության շրջանակներում, քանի որ դրա որոշումը իրականացվում է արդարադա-
տության գործառույթի շրջանակներում: Մինչդեռ մեղադրանքի մնացած բաղկացու-
ցիչ տարրերը, որոնք բնութագրում են հանցագործության օբյեկտը, օբյեկտիվ կող-
մը, սուբյեկտը, պետք է գնահատման ենթարկվեն դատարանի կողմից կալանքի 
միջնորդության քննության շրջանակներում: Ինչ վերաբերում է սուբյեկտիվ կողմի 
լրացուցիչ պարտադիր տարրերի (շարժառիթ, նպատակ, դրդումներ, հույզեր) գնա-
հատմանը, ապա այս հարցի կապակցությամբ տեսությունում միասնական մոտե-
ցում չկա: Տեսական աղբյուրներում հիմնականում նշվում է հանցանքի օբյեկտիվ 
կողմի առկայության և դրան անձի առնչության հարցերը քննարկելու անհրաժեշ-
տության մասին: Սակայն որոշ աղբյուրներում նշվում է նաև համապատասխան 
իրավիճակներում անձին վերագրվող հանցանքի սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշնե-
րը հիմնավորելու՝ մեղադրանքի կողմի պարտականության մասին2:  

ՀՀ իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Վճռա-
բեկ դատարանը, ըստ էության, ընդունելի է համարում սուբյեկտիվ կողմի հիշյալ 
հատկանիշների գնահատումը: Մասնավորապես, 2017 թվականի երկու որոշումնե-
րով, որոնք վերաբերում են նույն քրեական գործով տարբեր մեղադրյալների 
նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելուն, Վճռաբեկ դատարանն 
անդրադարձել է Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումների այն մասին, որ մե-
ղադրյալներին վերագրվող ավազակության հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմի պար-
տադիր հատկանիշը՝ շահադիտական շարժառիթի առկայության վերաբերյալ հիմ-
նավոր կասկածը, չի հաստատվում: Ուստի Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ տու-
ժողների և մեղադրյալների ցուցմունքներում առկա որոշակի հակասությունը չի կա-
րող դիտվել որպես վերջիններիս վերագրված արարքում շահադիտական շարժա-
ռիթի առերևույթ բացակայության մասին վկայող համեմատաբար ակնհայտ 
փաստ3: Այսինքն՝ Վճռաբեկ դատարանն անընդունելի է համարել ոչ թե սուբյեկտիվ 
կողմի հիշյալ հատկանիշի առկայությանը ստորադաս դատարանի անդրադառնա-
լը, այլ դրա գնահատման աստիճանը: 

                                                        
1 Տե՜ս Rasul Jafarov v. Azerbaijan գործով 2016 թվականի մարտի 17–ի վճիռը, գանգատ թիվ 
69981/14, կետ 121: 
2  Տե՜ս Рудич В.В. Реализация международно-правового стандарта обоснованности 
подозрения при избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу // Вестн. 
Том. гос. ун-та. Право. 2017. №25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-
mezhdunarodno-pravovogo-standarta-obosnovannosti-podozreniya-pri-izbranii-sudom-mery-
presecheniya-v-vide-zaklyucheniya:  
3 Տե՜ս Վճռաբեկ դատարանի 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի՝ Ֆեոդոր Բոլդիրևի վերաբերյալ 
թիվ ԵԱՔԴ/0024/06/17 և Ալեքսեյ Գրինչուկի վերաբերյալ թիվ ԵԱՔԴ/0025/06/17 որոշումները: 
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Կարծում ենք, որ հանցանքի սուբյեկտիվ կողմի լրացուցիչ պարտադիր հատ-
կանիշների առկայության հարցի քննարկումը չպետք է դուրս մնա դատական վե-
րահսկողության շրջանակներից, քանի որ կոնկերտ իրավիճակներում դրանց բա-
ցակայությունը կարող է հանգեցնել տվյալ հանցակազմի բացակայության: Իսկ Եվ-
րոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից հետևում է, որ այն դեպքում, 
երբ արարքի կատարման պահին այն հանցավոր չի համարվել, ապա հիմնավոր 
կասկածը անշուշտ բացակայում է1: 

 Վերոհիշյալի համատեքստում նշենք, որ միակարծիք ենք ինչպես տեսաբան-
ների, այնպես էլ Վճռաբեկ դատարանի այն դիրքորոշմանը, որ կալանքի պայման 
կասկածի գնահատման շրջանակներում դատարանն իրավասու չէ անդրադառ-
նալու մեղադրանքի հիմնավորվածության հարցերին2: Դատարանն օբյեկտիվորեն 
չի էլ կարող գնահատման ենթարկել մեղադրանքի հիմնավորվածությունը, այն է՝ 
դրա հիմքում դրված ապացույցների բավարարությունը, քանի որ չի տիրապետում 
հիշյալ ապացույցների այն ծավալին, որն առկա է գործի նյութերում: Դատարանի 
բոլոր դատողությունները հանցանք կատարած լինելու կասկածի առկայության կամ 
բացակայության վերաբերյալ կատարվում են կողմերի ներկայացրած սահմանա-
փակ նյութերի շրջանակներում, հետևաբար դրանք ինքնին չեն կարող հանգեցնել 
մեղադրանքի հիմնավորվածության կամ անհիմն լինելու փաստերի հաստատմանը: 
Այլ խոսքով՝ անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել կասկածի հիմքերի հիմնավորվա-
ծության և մեղադրանքի հիմնավորվածության գնահատման իրավիճակները: 

Կալանքի պայման հանդիսացող կասկածի տարրերի կազմի որոշումից հետո 
անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև դրանց հիմնավորվածության աստիճանի 
գնահատման հետ կապված հարցերին: Վերջիններս համընդհանուր հետաքրք-
րություն ունեցող խնդիրներ են, որոնց մշտապես անդրադարձ է կատարվել 
թե՜տարբեր երկրների տեսաբանների կողմից, թե՜ իրավակիրառ պրակտիկայում:  

Մասնավորապես, ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի նախադեպային պրակտի-
կայի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ կասկածի բարեխղճությունը բավարար 
չէ հիմնավոր պատճառի առկայության համար: Վերջինս պետք է հիմնված լինի 
փաստերի վրա, որոնք էլ այն կդարձնեն հիմնավոր3:  Հավանական պատճառի հետ 
առնչվելիս գործ ունենք հավանականությունների հետ: Դրանք տեխնիկական չեն, 
դրանք առօրյա կյանքի փաստական և գործնական պատկերացումներ են, որոնցով 
առաջնորդվում է ողջամիտ և խելամիտ անձը, որն իրավաբան չէ4: Հավանական 
պատճառի չափորոշիչը չի կարող փոխարկվել կոնկրետ տոկոսների, քանի որ այն 
վերաբերում է հավանականություններին և կախված է հանգմանքներից: Գերագույն 
դատարանը անթույլատրելի է համարել ստորադաս դատարանների կողմից հավա-
նական պատճառի ավելի հստակ չափումներ ներդնելու փորձերը5: Մինչդեռ դա-
տավորները, գիտնականները և պրակտիկ աշխատողները տարբեր տեսակետներ 
ունեն հավանական պատճառի աստիճանի որոշման հարցում: Օրինակ, դատա-
վորների մեծ մասը գտնում է, որ այն հավասար է 30%–60%–ի6: 
                                                        
1  Տե՜ս Wloch v. Poland գործով 2000 թվականի հոկտեմբերի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 
27785/95, կետ 109, Խաչատրյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի գործով 2012 թվականի 
նոյեմբերի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ 23978/06, կետ 136: 
2 Տե՜ս Рудич В.В. նշված աշխատությունը, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-
mezhdunarodno-pravovogo-standarta-obosnovannosti-podozreniya-pri-izbranii-sudom-mery-
presecheniya-v-vide-zaklyucheniya 
3 Տե՜ս Carroll v. United States, 267 U.S. 132, (1925): 
4 Տե՜ս Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, (1949): 
5 Տե՜ս Erica Goldberg, Getting Beyond Intuition in the Probable Cause Inquiry, 17 Lewis & Clark 
L. Rev. 789, (2013), էջեր 15-16: 
6  Տե՜ս C.M.A. McCauliff, Burdens of Proof: Degrees of Belief, Quanta of Evidence, or 
Constitutional Guarantees?, 35 VAND. L. REV. 1293 (1982), էջեր 1327-1328:   
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Միջազգային քրեական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի ուսումնա-

սիրությունից հետևում է, որ կալանավորման պայման հանդիսացող կասկածը գնա-
հատելիս այն հիմնվում է Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի 
վրա: Իսկ վերջինս էլ, իր հերթին, որպես գնահատման չափորոշիչ է նշում «օբյեկ-
տիվ դիտորդի» ընկալումը: Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական դատարանը փաս-
տել է, որ կալանքի հիմնավորվածության կարևոր տարրերից են կասկածի անկեղ-
ծությունն ու բարեխղճությունը1, սակայն միայն դրանց վրա հիմնված կասկածը չի 
կարող բավարար համարվել2, իսկ այն, թե ինչպիսի կասկածը կարող է համարվել 
հիմնավոր, կախված է գործի բոլոր հանգամանքներից3:  

ՀՀ իրավակիրառ պրակտիկան, ինչպես նաև տեսությունը նույնպես հիմնվում 
են Եվրոպական դատարանի կողմից հիմք ընդունվող՝ «օբյեկտիվ դիտորդի» ըն-
կալման չափորոշիչի վրա: 

Վերոհիշյալից ելնելով՝ կարող ենք արձանագրել, որ ԱՄՆ իրավունքում դի-
տորդի չափանիշները սահմանափակվում են ողջամտության և խոհեմության չա-
փանիշներով, ընդ որում անհրաժեշտ չի համարվում դիտորդի պրոֆեսիոնալիզմը: 
Վերջինս թերևս պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կալանքի միջնորդութ-
յան քննարկումները ԱՄՆ-ում կարող են իրականացվել նաև ոչ պրոֆեսիոնալ դա-
տավորների կողմից: Ինչ վերաբերում է մայրցամաքային իրավունքին, ապա այս-
տեղ խոսվում է միայն դիտորդի օբյեկտիվության չափանիշի մասին, ընդ որում որ-
ևէ հիշատակում չկա նրա պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ:  

Այս կապակցությամբ նշենք, որ անձին վերագրվող կասկածի հիմնավորվա-
ծության գնահատման տեսանկյունից միայն դիտորդի օբյեկտիվությունը չի կարող 
բավարար գնահատվել, քանի որ ցանկացած գնահատողական երևույթ ուղղակիո-
րեն կախվածության մեջ է գտնվում նաև գնահատողի սուբյեկտիվ հատկանիշնե-
րից: Հետևաբար կարծում ենք, որ դիտորդի օբյեկտիվության հատկանիշի հետ 
մեկտեղ՝ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել նաև նրա ողջամտության չափանիշը: Ինչ վե-
րաբերում է պրոֆեսիոնալիզմի չափանիշին ապա հարկ է նշել, որ անձին վերագր-
վող փաստական հանգամանքների հիմնավորվածությունը գնահատելիս դրա բա-
ցակայությունը խնդիր չի առաջացնում: Սակայն կասկածի իրավաբանական կողմի 
հիմնավորվածության գնահատման առնչությամբ քննարկվող հարցի պատասխանը 
նույնքան ակնհայտ չէ: Այն սերտորեն փոխկապաված է այն հարցի հետ, թե ինչ խո-
րությամբ է անհրաժեշտ անդրադառնալ անձին վերագրված փաստերի իրավական 
որակման հիմնավորվածությանը: 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայից հետևում է, որ հան-
ցակազմի բացակայությունը միանշանակ բացառում է հիմնավոր կասկածի առկա-
յությունը: Ինչ վերաբերում է իրավական որակման ճշտությանը, ապա գանգատն 
անընդունելի համարելու որոշումներից մեկում Եվրոպական դատարանն անդրա-
դարձել է դիմումատուի փաստարկին այն մասին, որ կալանք ընտրելիս բացակայել 
է հիմնավոր կասկածը, քանի որ գործի քննության ընթացքում իրեն առաջադրված 
մեղադրանքը փոփոխվել է: Եվրոպական դատարանը, ի թիվս այլնի, նշել է, որ դի-
մումատուին վերագրված արարքի իրավական որակման փոփոխությունն այնքան 
կտրուկ չի տարբերվում  կալանքի համար ներկայացված կասկածի սկզբնական 

                                                        
1  Տե՜ս Murray v. The United Kingdom գործով 1994 թվականի հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 14310/88, կետ 61: 
2  Տե՜ս Gusinskiy v. Russia գործով 2004 թվականի մայիսի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 
70276/01, կետ 53: 
3 Տե՜ս Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom) գործով 1990 թվականի օգոստոսի 
30-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 12244/86, 12245/86, 12383/86, կետ 32:  
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հիմնավորումներից, որպեսզի կասկածներ հարուցի դրա բարեխղճության կամ հիմ-
նավորվածության առնչությամբ1:  

Այսպիսով, Եվրոպական դատարանը արարքի իրավական որակման տեսանկ-
յունից, ըստ էության, հիմնավոր կասկածի բացակայություն է դիտարկում հանցա-
կազմի բացակայությունը, իսկ կասկածը հիմնավոր չի համարում արարքի այնպիսի 
իրավական որակման դեպքում, որն այնքան ակնհայտորեն չի համապատասխա-
նում նկարագրված փաստերին, որ հանգեցնում է կասկածի անբարեխղճության: 

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրությունից հետ-
ևում է, որ հանցակազմի բացակայությունը հանգեցնում է հիմնավոր կասկածի բա-
ցակայության2: Ինչ վերաբերում է հիմնավոր կասկածի գնահատման շրջանակնե-
րում անձին վերագրվող արարքի իրավական որակման հիմնավորվածությանը 
անդրադառնալուն Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ «(…) հիմնավոր կասկածի 
հարցը գնահատման ենթարկելիս վճռորոշ նշանակություն կարող են ունենալ այն ի-
րավիճակները, երբ արարքին տրված իրավական որակումը ակնհայտորեն չհա-
մապատասխանի արարքի փաստական նկարագրությանը (կամ անձին վերագր-
ված փաստերը հաստատող՝ միջնորդությանը կից ներկայացված նյութերին), իսկ 
արարքի փաստական կողմը առերևույթ վկայի արարքին տրված իրավական ո-
րակման համեմատությամբ իր բնույթով առավել նվազ ծանրության ենթադրյալ 
հանցագործության կատարման մասին (օրինակ՝ անձին մեղսագրվել է խոշոր չա-
փերով գողություն կատարելու հանցակազմը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ)), ինչը, սակայն, ակնհայտորեն չի համապատասխա-
նում արարքի փաստական նկարագրությանը, իսկ վերջինը առերևույթ վկայում է 
անձի արարքում գողության հասարակ հանցակազմի հատկանիշների առկայության 
մասին, կամ, օրինակ, անձին մեղսագրվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատա-
րելու հանցակազմը, սակայն արարքի փաստական նկարագրությունը ակնհայտո-
րեն վկայում է զենքի գործադրման բացակայության, բայց միևնույն ժամանակ ա-
ռերևույթ փաստում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ մա-
սով նախատեսված որակյալ հանցակազմի առկայության մասին)»3: 

Դրական գնահատելով ուռճացված մեղադրանքների դեմ անձի ազատության 
իրավունքի ապահովման երաշխիք տրամադրելուն ուղղված դատական պրակտի-
կայի զարգացումը, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ ենք համար նկատել, որ «վճռո-
րոշ նշանակություն կարող են ունենալ» արտահայտությունը լայն գնահատողական 
բնույթ է կրում և միանշանակորեն չի լուծում ուռճացված մեղադրանքին տրվելիք ի-
րավական գնահատականի հարցը: Կարծում ենք՝ մինչատական վարույթի նկատ-
մամբ դատական վերահսկողության կառուցակարգի նպատակի և խնդիրների հաշ-
վառմամբ՝ իրավական որակման այնպիսի անհամապատասխանության դեպքում, 
որը կհանգեցնի կասկածի անբարեխղճության (ուռճացված որակում), կալանքի 
քննարկվող պայմանը չի կարող հիմնավորված գնահատվել:  Հետևաբար ուռճաց-
ված մեղադրանքի դեպքում դատարանը պետք է արձանագրի, որ անձին վերագր-
վող կասկածը հիմնավորված չէ՝ մերժելով համապատասխան միջնորդությունը: 

Եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի վերը հիշատակված դիր-
քորոշումներից ակներև է, որ հիմնավոր կասկածի իրավական կողմի հիմնավորվա-
ծության վերաբերյալ դատողությունները պետք է հիմնված լինել առերևույթ և ակն-

                                                        
1  Տե՜ս Demirel v. Turkey գործով 2009 թվականի մայիսի 5–ի որոշումը, գանգատ թիվ 
15588/04:  
2 Տե՜ս Արամ Սարգսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 
թիվ ԵԿԴ/0503/06/10 որոշման 23-րդ և 28-րդ կետերը: 
3 Տե՜ս Էդգար Եղիազարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2017 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 
ԵԱՆԴ/0017/06/16 որոշման 15-րդ կետը: 



Государство и право  31 
հայտ (prima facie) հանգամանքների վրա, և կատարվեն նույն մակարդակներում: 
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նկատել, որ Եվրոպական դատարանի նախա-
դեպային իրավունքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող որոշ հեղինակներ դիրքորո-
շում են արտահայտել այն մասին, որ անհրաժեշտ է ոչ միայն հիմնավորել անձի և 
ենթադրյալ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող իրադարձությունների 
միջև կապը, այլ նաև ներկայացնել բավարար հիմքեր, որ այդ իրադարձությունները 
համապատասխանում են ենթադրվող հանցագործությանը1: Ավելին՝ Եվրոպական 
դատարանի վերջին շրջանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրությունից 
հետևում է, որ հանցակազմի առկայության հարցը քննարկելիս Եվրոպական դա-
տարանը հիմնվում է կոնկրետ հանցակազմի վերաբերյալ տվյալ պետությունում 
ձևավորված պրակտիկայի, դոկտրինալ աղբյուրների վրա և գնահատական տալիս 
այնպիսի իրավիճակներում, որոնք այնքան էլ առերևույթ ակնհայտ չեն2: Բացի այդ, 
մի շարք որոշումներում Եվրոպական դատարանը քննարկման է ենթարկել հիմնա-
վոր կասկածի առկայությունն անձին վերագրված կոնկրետ հանցագործության կա-
պակցությամբ3: Հաշվի առնելով, որ Եվրոպական դատարանի նախադեպային ի-
րավունքը հնարավորություն չի տալիս հստակ կանխատեսումներ կատարել ա-
րարքի իրավական որակման գնահատման աստիճանի խորացման միտումների 
մասին, կարծում ենք՝ առայժմ հիմնավորված չի լինի պնդել կասկածի գնահատումն 
իրականացնող դիտորդի պրոֆեսիոնալության չափանիշի նախատեսման անհրա-
ժեշտությունը: 

Խոսելով կասկածի գնահատման չափորոշիչների մասին՝ անհրաժեշտ է անդ-
րառնալ նաև դրա հիմնավորվածության/ապացուցվածության աստիճանի որոշման 
խնդրին: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է անդրադառնալ, թե ինչպիսի չափանիշ-
ներով դատարանը պետք է գնահատի իրեն ներկայացված նյութերը, որպեսզի 
հաստատված համարի կասկածի համապատասխան աստիճանի առկայությունը:  

Այսպես, Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի վերլուծութ-
յունից հետևում է, որ դրանով առանձնացվում է բավարարության չափանիշը: Միև-
նույն ժամանակ, որպես կալանքի հիմնավորում ներկայացված կոնկրետ նյութերի՝ 
Եվրոպական դատարանի վերլուծությունից կարող ենք եզրակացնել, որ, ըստ էութ-
յան, դրանք վերաբերում են համապատասխան նյութի արժանահավատությանը4: 

ԱՄՆ Գերագույն դատարանի նախադեպային պրակտիկայի ուսումնասիրութ-
յունից հետևում է, որ դրանում նույնպես առանձնացվում են բավարարության (հան-
գամանքների ամբողջականության թեսթ (test of totality-of-the- circumstances)) և ար-
ժանահավատության չափանիշները5: 

Հետաքրքրական են Իտալիայի իրավական կարգավորումները, որոնց համա-
ձայն՝ դատարանը ապացույցները պետք է գնահատի արժանահավատության տե-

                                                        
1 Տե՜ս Monica Macovei, A guide to the implementation of Article 5 of the European Convention 
on Human Rights, Council of Europe, 2002, էջ 50: 
2  Տե՜ս Rasul Jafarov v. Azerbaijan գործով 2016 թվականի մարտի 17–ի վճիռը, գանգատ թիվ 
69981/14, կետ 114-135, Rashad Hasanov and others v. Azerbaijan գործով 2018 թվականի 
հունիսի 7–ի վճիռը, գանգատներ թիվ  48653/13, 52464/13, 65597/13, 70019/13, կետեր 97-
109:  
3 Տե՛ս, օրինակ, Lukanov v Bulgaria գործով 1997 թվականի մարտի  20–ի վճիռը, գանգատ 
թիվ 21915/93, կետ 43, Sokolov v. Russia գործով 2017 թվականի նոյեմբերի 28–ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 63392/09, կետ 25: 
4 Labita v. Italy [GC], §§ 156 et seq., Talat Tepe v. Turkey, § 61 
5 Տե՜ս Kit Kinports, Probable Cause and Reasonable Suspicion: Totality Tests or Rigid Rules?, 
163 U. PA. L. REV. ONLINE 75 (2014), http:// www.pennlawreview.com/online/163-U-Pa-L-Rev-
Online-75.pdf. , էջ 75-76:  
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սանկյունից, ինչպես նաև իրավասու չէ օգտագործել օրենքի խախտմամբ ձեռք 
բերված ապացույցները1: 

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրության հիման 
վրա կարելի է արձանագրել, որ հիմնավոր կասկածի հաստատվածության կապակ-
ցությամբ բարձրագույն դատական ատյանն օգտագործում է «բավարար ապա-
ցույցներ» և «օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված որոշակի փաստական 
տվյալներ» եզրույթները2: Այսինքն, Վճռաբեկ դատարանի կողմից որպես ներկա-
յացված նյութերի գնահատման չափանիշներ են նշվում դրանց բավարարությունը և 
օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված լինելը (թույլատրելիությունը): Չնայած 
վերջինիս՝ դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ դատա-
րանները, որպես կանոն, հղում են կատարում բավարարության չափանիշին և 
ձեռնպահ են մնում օրենքով սահմանված կարգի խախտման վերաբերյալ որևէ 
վերլուծություն կամ եզրահանգում կատարելուց: 

Վերոհիշյալի հաշվառմամբ գտնում ենք, որ կալանքի պայման հանդիսացող 
կասկածի աստիճանի ապացուցվածության գնահատման առնչությամբ բավարա-
րության չափանիշի առանձնացումն անվիճելի է, հակառակ դեպքում կբովանդա-
կազրկվի թե՜ կասկածի հիմնավորվածությանը ներկայացվող պահանջի, թե՜ դրա 
նկատմամբ դատական վերահսկողություն նախատեսելու երաշխիքային բնույթը: 
Միևնույն ժամանակ նյութերի բավարարության որոշումն անհնարին կլինի առանց 
այս կամ այն նյութի վերաբերելիության և արժանահավատության հատկանիշների 
որոշման: Այսինքն՝ դատարանը պետք է վերլուծի կոնկրետ նյութի վերա-
բերելիությունը քննարկվող վարույթի առարկային, ինչպես նաև դրա արժանահա-
վատությունը բնութագրող հանգամանքները: Ընդ որում հարկ է ընդգծել, որ դա-
տավարության տվյալ փուլում այս կամ այն նյութի, այդ թվում՝ ապացույցի արժա-
նահավատության գնահատումը դատարանի կողմից իրականացվում է իր տրա-
մադրության տակ եղած նյութերի սահմանափակ ծավալի շրջանակներում և առեր-
ևութության (prima facie) մակարդակում: Հետևաբար դատարանի եզրահանգումնե-
րը պետք է ձևակերպվեն այդ հաշվառմամբ և չեն կարող իրավաբանական նշանա-
կություն ունենալ կալանքի միջնորդության քննարկման՝ տվյալ դատական վարույ-
թի շրջանակներից դուրս:  

Ինչ վերաբերում է նյութերի թույլատրելիության գանահատմանը, ապա անհ-
րաժեշտ է նշել, որ ՀՀ քրեական դատավարության մոդելի պայմաններում դատա-
րանի կողմից ապացույցի թույլատրելիության որոշումը արդարադատության գոր-
ծընթացի տարրերից է, իսկ ապացույցի ձեռքբերման գործընթացի օրինականութ-
յան նկատմամբ մինչդատական վարույթում նախնական դատական վերահսկո-
ղություն նախատեսված չէ: Նման պայմաններում կալանքի նկատմամբ նախնա-
կան դատական վերահսկողության շրջանակներում դատարանը պետք է 
ղեկավարվի նյութերի թույլատրելիության կանխավարկածով: Այս կապակցությամբ 
նշենք, որ ՄԱԿ–ի Մարդու իրավունքների կողմիտեն որպես ուղենիշ է սահմանել 
խոշտանգման կամ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաս-
տացնող վերաբերմունքի արդյունքում ձեռք բերված ապացույցների՝ որպես կա-
լանքի հիմնավորում օգտագործելու անթույլատրելիությունը3: Պետության պարտա-
կանությունն է անձի հիմնական իրավունքները և ազատությունները հարգելը, ինչ-

                                                        
1 http://www.ecba.org/extdocserv/projects/JusticeForum/Italy180309.pdf, Էջ 12: 
2 Վահրամ Գևորգյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 
ԵԿԴ/0678/06/10 որոշման 19-23-րդ կետերը, Էդգար Եղիազարյանի վերաբերյալ որոշումը և 
այլն: 
3United Nations General Assembly Report of the Working Group on Arbitrary Detention United 
Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone 
Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court 6 July 2015, 12-րդ ուղենիշը:  
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պես նաև պաշտպանելը: Հետևաբար, բոլոր այն դեպքերում, երբ առերևույթ առկա 
լինեն նյութի՝ անձի հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված լինելու 
վերաբերյալ ակնհայտ տվյալներ, դատարանը համապատասխան ձևակերպումնե-
րով պետք է արձանագրի տվյալ հանգամանքը և ձեռնպահ մնա նման նյութն օգ-
տագործելուց: Ինչ վերաբերում է նյութի ձեռքբերման գործընթացում օրենքի այլ 
ակնհայտ խախտումների առերևույթ առկայությանը, ապա դատարանը դրանք կա-
րող է հաշվի առնել դրա արժանահավատությունը գնահատելիս: 

Ընդհանրացնելով նշենք, որ մեր համոզմամբ՝ կալանքի միջնորդությունների 
քննության շրջանակներում որպես քննարկվող խափանման միջոցի պայման 
անհրաժեշտ է դիտարկել «հիմնավոր հիմքերի առկայությունը՝ հավատալու, որ ան-
ձը հանցանք է կատարել»: Վերջինս ենթադրում է «հիմնավոր կասկածից» բարձր 
կասկածի աստիճան, որը համահավասար է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու 
համար անհրաժեշտ կասկածին: Հիշյալ պայմանի շրջանակներում դատարանը 
պետք է անդրադառնա անձին վերագրվող արարքի փաստական կողմի հիմնա-
վորվածությանը, ինչպես նաև դրան տրված իրավական որակման առերևույթ 
իրավաչափությանը: Իրավական որակման այնպիսի անհամապատասխանության 
դեպքում, որը կհանգեցնի կասկածի անբարեխղճության (ուռճացված որակում), 
կալանքի քննարկվող պայմանը չի կարող հիմնավորված գնահատվել:  Կալանքի 
պայման հանդիսացող կասկածի աստիճանի ապացուցվածության գնահատումը 
դատարանը պետք է իրականացնի ներկայացված նյութերի բավարարության, 
վերաբերելիության, արժանահավատության չափանիշներից ելնելով: Դատարանը 
պետք է ղեկավարվի նյութերի թույլատրելիության կանխավարկածով: Միևնույն 
ժամանակ բոլոր այն դեպքերում, երբ առերևույթ առկա լինեն նյութի՝ անձի հիմնա-
կան իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված լինելու վերաբերյալ ակնհայտ 
տվյալներ, դատարանը համապատասխան ձևակերպումներով պետք է արձանագ-
րի տվյալ հանգամանքը և ձեռնպահ մնա նման նյութն օգտագործելուց: Ինչ վերա-
բերում է նյութի ձեռքբերման գործընթացում օրենքի այլ ակնհայտ խախտումների 
առերևույթ առկայությանը, ապա դատարանը դրանք կարող է հաշվի առնել դրա 
արժանահավատությունը գնահատելիս: 
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Within the framework of this article, the author has analyzed the nature of the 

suspicion as precondition of detention, issues of defining of its degree, elements, as 
well as criteria of its justification. The research is held in the context of theoretical 
approaches, international experience, as well as the case law of the European Court 
of Human Rights, International Criminal Court, RA Cassation Court as well. As a result 
of the study, the author has suggested criteria for assessment of the suspicion as the 
precondition of detention. 
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В рамках данной работы автор проанализировал сущность подозрения как 

условия для применения заключения под стражу, вопросы определения его 
степени, элементов, а также критерии обоснованности. Вышеупомянутый анализ 
проведен в контексте теоретических подходов, международного опыта, а также 
прецедентного права Европейского суда по правам человека, Международного 
уголовного суда, Кассационного суда РА. В результате исследования были 
предложены соответствующие критерии оценки подозрения при применении 
заключения под стражу. 
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ՊԱՏԻԺԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ 
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
 

Պարգև Օհանյան 
իրավաբանական գիտություննեի թեկնածու 
___________________________ 

 
Նախ պետք է արձանագրենք, որ գործող քրեական օրենսդրության՝ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտը քիչ է տարբերվում նախկին՝ ՀԽՍՀ 
քրեական օրենսդրությունից: 

Գործող քրեական օրենսդրությանը համապատասխան՝ պատիժը պայմանա-
կանորեն չկիրառելը կատարվում է դատարանի հայեցողությամբ. հաշվի են առն-
վում հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, 
բնույթը, հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, այդ թվում՝ պատասխանատ-
վությունը ևպատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող հանգամանքները. էությունը դա-
տավճիռն ի կատար չածելն է՝ պայմանով, որ դատապարտյալը դատարանի կող-
մից սահմանված փորձաշրջանի ընթացքում իր վարքագծով կապացուցի, որ ուղղ-
վել է1: 

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու՝ թե´ տեսական և թե´ գործնական ա-
մենաառանցքային հիմնախնդիրը դրա հիմնավորումն է: 

Խորհրդային քրեագետներից Մ.Գրիգորյանի կարծիքով՝ «Պատիժը պայմանա-
կանորեն չկիրառելը կարող է իրականացվել այն պայմանով, որ դատարանը հան-
գում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը 
կրելու: Միայն այդ դեպքում դատարանը կարող է որոշում կայացնել նշանակված 
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին: Բնական է, որ այդպիսի հետևութ-
յան դատարանը գալիս է միայն հաշվի առնելով կատարված արարքի բոլոր փաս-
տական ու քրեաիրավական բնութագրերը, պատասխանատվությունը, և´ պատիժը 
մեղմացնող, և´ ծանրացնող հանգամանքները, հանցավորի անձը բնութագրող 
տվյալները» 2: 

Ստանովսկու կարծիքով` պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին ո-
րոշում կայացնելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի հետևյալ երկու՝ օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ հանգամանքները` 

1. որպես օբյեկտիվ` հանցագործության բնույթը, վտանգավորությունը և դրա 
պատճառահետևանքային կապը, 

2. որպես սուբյեկտիվ` մեղքի ձևը, կատարված հանցագործության շարժառիթ-
ները և նպատակները, հանցավորի կողմից այդ հանցագործության հանրորեն 
վտանգավոր հետևանքները նախատեսելու բնույթը և աստիճանը, արարքի կա-
տարման մեջ նրա երկրորդական դերը3:  

Շարգորոդսկին պնդում էր, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հա-
մար անհրաժեշտ չեն հատուկ մեղմացուցիչ հանգամանքներ, այլ կարելի է սահմա-
նափակվել պարզապես հասարակ մեղամացուցիչ հանգամանքների առկայութ-
յամբ. օր.` դատապարտյալի դրական բնութագիրը, առաջին անգամ հանցանք կա-
տարած լինելը, խնամքին մանկահասակ երեխաների առկայությունը: «Չի կարելի 
սահմանափակել դատարանին այն հանցագործությունների շրջանակով, որոնց 
                                                        
1 Տե´ս Մ. Գրիգորյան, Քրեական իրավունք, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2003, Էջ 554: 
2 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР. 1924-1986. М., 1987, էջ 489: 
3 Տե´ս Становский М. Н. Назначение наказания при совокупности преступлений: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. СПб.., 1995, էջ 3: 
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դեպքում հնաարվոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել... Դատարանի որոշ-
մամբ պետք է նշված լինեն այն բոլոր հանգամանքները, որոնք, դատարանի 
կարծիքով, նվազեցնում են դատապարտյալի հանրային վտանգավորությունը»1, - 
նշում էր Շարգորոդսկին:  

Շնեյդերը գտնում էր, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտու-
տի համար անհրաժեշտ է որոշակի մեղմացուցիչ հանգամանքների առկայություն2:  

Գիտնականներ Մուզեննիկը, Ուտկինը և Ֆիլիմոնովը համակարծիք են եղել, 
որ «փաստացի հանգամանքների առկայությունն իսկ՝ անհրաժեշտ և բավարար 
հիմք է դատարանի կողմից անձի նկատմամբ ազատազրկման հետ չկապված պա-
տիժ նշանակելու համար» և, փաստորեն, հիմք` պատիժը պայմանականորեն չկի-
րառելու համար:  

Գորյանովան պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմք է համարել այն-
պիսի փաստերի ու հանգամանքների առկայությունը, որոնք հնարավորություն են 
տալիս ենթադրելու, որ անձի ուղղումը հնարավոր է առանց ազատազրկման ձևով 
նշանակված պատիժը կիրառելու, բայց պայմանով, որ դատապարտյալի նկատ-
մամբ որոշակի պարտավորություններ և համապատասխան պետական մարմնի 
հսկողություն սահմանվեն3:  

Տկաչևսկին գտնում է, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար 
անհրաժեշտ են այնպիսի պայմաններ, որոնք կվկայեն, որ արարքը կատարած ան-
ձը, արարքի հանրային վտանգավորության բնույթն ու աստիճանը և դրանում հան-
ցավորի դերը չեն պահանջում ազատազրկման հետ կապված պատժի կիրառում4:  

Լոմակոն խնդրի լուծումը տեսնում էր նրանում, որ պատիժը պայմանականո-
րեն չկիրառելու հիմնավորվածության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել դատա-
պարտյալի կատարած հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության 
աստիճանը և բնույթը, հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, որոնց ընդհան-
րության մեջ միայն հնարավորություն կլինի պատիժը պայմանականորեն չկիրա-
ռել5:  

Կրիգերը պնդում էր, որ պատիժը պայմանականորեն կարող է չկիրառվել, եթե 
դատարանը, հաշվի առնելով հանցագործության բնույթը, գործի հանգամանքները 
և հանցավորի անձը, հանգում է հետևության, որ տվյալ անձը հասարակության հա-
մար վտանգ չի ներկայացնում և միևնույն ժամանակ նրա բարոյական հատկանիշ-
ների և պետության ու հասարակության առջև պատասխանատվության առումով, 
վստահելի է ու կարող է ուղղվել` առանց իրական պատիժ կրելու6: 

Ոչ որոշակի դիրքորոշում ունեն Մարցևը և Լիեդը, ըստ որոնց պատիժը պայ-
մանականորեն չպետք է կիրառել այն ժամանակ, երբ ազատազրկման ձևով պա-
տիժ նշանակելը նպատակահարմար չէ7:  

                                                        
1 Տե´ս Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. М. 1958, էջեր 157-
188: 
2 Տե´ս Шнейдер М. Л. Назначение наказания по советскому уголовному праву. М. 1957, էջ 
96: 
3  Տե´ս Горяйнова Е. Л. Условное осуждение по советскому уголовному праву. Авто-
реферат дне. ... канд. наук. М., 1987, էջ 8: 
4Տե´ս Ткачевский Ю. М. Условное осуждение. Применение наказания по советскому 
уголовному праву. М 1958, էջ 268: 
5Տե´ս Ломако В.Л. Применение условного осуждения. Харьков, 1976, էջ 30: 
6Տե´ս Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. Изд-во 
МГУ, М, 1963, էջ 12: 
7Տե´ս Лиеде А. Л. Социологические и психологические основы условного осуждения несо-
вершеннолетних. Правоведение. 1966г. № 4, էջ 22, Бышевскии Ю.В. Марцев А.И. Нака-
зание и его назначение. Омск. Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1975, էջ 67: 
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Ինչպես տեսանք, քրեաիրավական գրականության մեջ չկա մեկ ընդհանուր 

կարծիք պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքերի վերաբերյալ: Մեր կար-
ծիքով՝ դատարանը պետք է պատիժն անհատականեցնելու սկզբունքի կիրառման 
հնարավորություն ունենա՝ իր ինքնուրույն կարծիքն արտահայտելով և ընդգծելով 
յուրաքանչյուր դատապարտյալի անհատականությունը: Միայն օրենքով նախա-
տեսված որոշակի մեղմացուցիչ հանգամանքների առկայությունը, կարծում ենք, 
կազդի դատարանի օբյեկտիվության վրա:  

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի կայացման ու հիմնա-
վորման հարցում մեծ է դատական պրակտիկայի դերն ու նշանակությունը: Սակայն 
թողնել միայն դատարանի հայեցողությանը, գտնում ենք, ճիշտ չի լինի: Այստեղ 
պետք է համաձայնվել Կոնդալովի այն կարծիքին, որ դատարանների կողմից պա-
տիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցի սուբյեկտիվ քննարկումը, առանց օբ-
յեկտիվ փաստերի առկայության, կհանգեցնի անօրինականության և դատական ա-
մենաթողության1:  

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի վերաբերյալ իրավակի-
րառ պրակտիկայում առկա են որոշակի իրարամերժ մոտեցումներ` պայմանավոր-
ված ինչպես այն հանգամանքով, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` ՔՕ) 70-
րդ հոդվածի դրույթները դիսպոզիտիվ են, այսինքն` դատարանի հայեցողությանն է 
թողնված պատիժը պայմանականորեն կիրառելու կամ չկիրառելու հնարավորութ-
յունը, այնպես էլ նրանով, որ դատական իրավակիրառ պրակտիկան միասնական 
չէ:  

ՀՀ ՔՕ 70 հոդվածի 1 և 2 մասերի համաձայն՝ եթե դատարանը, կալանքի, ա-
զատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով պատիժ նշա-
նակելով, հանգում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է ա-
ռանց պատիժը կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանա-
կանորեն չկիրառելու մասին: Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը 
հաշվի է առնում հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվութ-
յունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները: 

ՀՀ ՔՕ 70 հոդվածի ոչ այնքան հստակ, դատական հայեցողության մեծ հնարա-
վորություններ պարունակող ձևակերպումը թույլ է տալիս դատարանին պատիժը 
պայմանականորեն չկիրառել ցանկացած քրեական գործով՝ հիմք ընդունելով իր 
սեփական (սուբյեկտիվ) համոզվածությունը, որ անձի ուղղվելը հնարավոր է ա-
ռանց պատիժը կրելու:  

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար կարևոր նշանակություն ունեն 
նաև հանցագործության տեսակը, դրա հանրային վտանգավորության բնույթն ու 
աստիճանը: Վերջին հաշվով ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությանը 
մասնակցած անձը, մեր կարծիքով, բավականաչափ բարձր հանրային վտանգա-
վորություն է ներկայացնում, և ճիշտ չի լինի նրա նկատմամբ պատիժը պայմանա-
կանորեն չկիրառել: Այլ հարց է, որ նման հանցանք կատարած անձի նկատմամբ 
բացառիկ հանգամանքների առկայության դեպքում կարող է օրենքով նախատես-
վածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակվել և պայմանականորեն չկիրառվել: 

Համեմատելով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի հայրե-
նական փորձը (իր նմանություններով և տարբերություններով հանդերձ) Գերմա-
նիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների հետ` փաստում ենք 
տարաբնույթ մոտեցումներ: Այն երկրներում, որտեղ ձևավորված են կայուն դատա-
կան համակարգեր, որտեղ դատավորներն անկախ են, դատական իշխանությունն 
ունի հնագույն ավանդույթներ, օրենսդիրը հստակորեն նշել է դատական քննության 
սահմանները` հնարավորություն տալով դատարաններին պատիժը պայմանակա-
                                                        
1 Տե´ս Кондалов А. Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения. Дис. канд.. юр. 
наук. Казань, 2000: 
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նորեն չկիրառելու այն անձանց նկատմամբ, ովքեր առաջին անգամ են կատարում 
միջին ծանրության հանցագործություն և դատապարտվում են մեկ տարուց ոչ ավել 
ազատազրկման: Մեր երկրում (հետխորհրդային գրեթե բոլոր երկրների փորձը դա 
է ցույց տալիս), որտեղ դատական իշխանությունը կայացման ընթացքում է, օրենս-
դիրը պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու սահմանների լայն հնարավորություն 
է ընձեռել: Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ նման օրենսդրական որոշման հա-
մար անհրաժեշտ են ծանրակշիռ փաստեր և փաստարկներ, իսկ ՀՀ ՔՕ 70 հոդվա-
ծը ենթակա է լրացման: 

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը քննարկվող ինստիտուտի կապակցությամբ դիրքո-
րոշում է հայտնել իր մի շարք որոշումներում: Մասնավորապես, Հ. Բաղդասարյանի 
վերաբերյալ գործով արձանագրվել է, որ «(...) պատիժը կարող է պայմանականո-
րեն չկիրառվել, եթե առկա է դատարանի համոզվածությունը՝ առանց իրական պա-
տիժ նշանակելու ամբաստանյալի ուղղվելու հնարավորության մասին: Դատարանը 
նման հետևության հանգում է միայն օբյեկտիվ գոյություն ունեցող տվյալների վեր-
լուծության հիման վրա, որոնք բնութագրում են արարքը, հանցավորի անձը և վկա-
յում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքերի առկայության մասին 
(…)»1: 

Ակնհայտ է, որ միայն բոլոր գործոնների համալիր գնահատականը դատարա-
նին հնարավորություն կտա քրեաիրավական բավարար հիմնավորվածությամբ ի-
րականացնել պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտը: 

Մի շարք գիտնականներ գտնում են, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրա-
ռելու հոդվածի դիսպոզիցիայում ուղղակի արգելք պետք է սահմանել այն անձանց 
շրջանակի համար, ովքեր դատապարտվում են ծանր հանցագործություն կատա-
րելու համար2: 

Մ. Գրիգորյանը նշում էր, որ « …օրենքը ձևականորեն չի արգելում պատիժը 
պամանականորեն չկիրառել նաև ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կա-
տարած անձանց նկատմամբ: Դրա հետ մեկտեղ, ձևավորված դատական պրակ-
տիկան այդպիսի հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ պատիժը պայմանա-
կանորեն չէր կիրառում միայն բացառիկ դեպքերում»: Այդպիսի բնորոշում է տրված 
Գ.Ա.Կրիգերի և Է.Ա.Սարկիսովայի աշխատություններում3: Նմանատիպ դիրքորո-
շում է արտահայտում Վ.Վ.Սկիբիցկին. «Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 
հիմք է դատապարտյալի հանրության համար նվազ վտանգավորությունը»: Սա 
ճիշտ մոտեցում է: 

Կարծում ենք, որ անձի ու նրա կատարած արարքի հանրային վտանգավո-
րության իրական չափանիշը այդ անձի նկատմամբ նշանակված պատիժն է: ՈՒստի 
առաջարկում ենք պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հնարավորությունը 
սահմանափակել մինչև առավելագույնը երեք տարի ժամկետով ազատազրկում 
նշանակելու դեպքերով: Սա, մեր կարծիքով, այն ժամկետն է, որը վկայում է անձի 
ու նրա կատարած արարքի ոչ այնքան բարձր հանրային վտանգավորության մա-
սին: Ընդգծենք, որ եվրոպական երկրների մեծ մասի քրեական օրենսդրություննե-
րով ավելի պակաս ժամկետ է նախատեսված: Բացի այդ, այս ժամկետը հավասա-

                                                        
1Տե´ս Հուսիկ Սուրենի Բաղդասարյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 
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2 Տե´ս Уголовный закон: опыт теоретического моделирования. Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, 
С. Г. Келина. М., 1987, էջ 276; Нечипуренко А. А. Неотвратимость наказания как принцип 
уголовного права. Омск, 1996, էջ 63; Ольховик Н. В. Режим испытания при условном 
осуждении. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003. 
3Տե´ս Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М.1963, 
էջ 101: Саркисова Э.А. Условное осуждение по советскому уголовному праву: Автореф. 
дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1963, էջ 20: 
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րազոր է ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների համար նախատեսված պատ-
ժի առավելագույն չափին, իսկ որոշ դեպքերում` միջին ծանրության հանցագոր-
ծությունների համար նախատեսված ժամկետներին: 

Ի լրումն վերոգրյալի, ըստ Մ. Գրիգորյանի, դատարանը չպետք է պատիժը 
պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում կայացնի դատվածություն ունեցող 
անձանց և առավել ևս այնպիսի անձանց նկատմամբ, որոնք արդեն իսկ նախկինում 
դատապարտվել են «պայմանականորեն»1: 

Կարծում ենք, սակայն, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու այսպիսի 
միանշանակ սահմանափակում սահմանելը ճիշտ չէ: Հնարավոր են դեպքեր, երբ 
նախկինում դատապարտված կամ պայմանական դատապարտված անձը այնպի-
սի հանցանք կատարի, որը շատ ցածր հանրային վտանգավորություն ներկայացնի 
և չվկայի այն կատարողի բարձր հանրային վտանգավորության մասին: Օրինակ` 
նոր հանցանքը կատարվել է անզգուշությամբ կամ կյանքի ծանր հանգամանքների 
զուգորդման հետևանքով կամ հարկադրանքի, սպառնալիքի ազդեցությամբ: 

Մյուս կողմից՝ դատարանները չպետք է պատիժը պայմանականորեն չկիրառե-
լու մասին որոշում կայացնեն այն անձի նկատմամբ, որի պատասխանատվությունը 
և պատիժը ծանրացնող թեկուզև մեկ հանգամանք կա, կամ դիտավորյալ հանցա-
գործությունը կատարել է փորձաշրջանի ընթացքում: 

Թ. Տեր-Գրիգորյանի վերաբերյալ որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանն իրավա-
կան դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ «Պատիժ նշանակելիս և այն կրելու 
նպատակահարմարության հարցը քննարկելիս դատարանը հաշվի է առնում նաև 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 62-րդ և 63-րդ հոդվածներով նախատեսված պատասխա-
նատվությունն ու պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները: Հանցա-
կազմի սահմաններից դուրս գտնվելով, դրանք բնութագրում են ինչպես կատար-
ված հանցագործությունը, այնպես էլ հանցավորի անձը, հնարավորություն են տա-
լիս պատկերացում կազմել հանցավորի անձի և հանցագործության` հանրության 
համար վտանգավորության աստիճանի մասին` համապատասխանաբար բարձ-
րացնելով կամ իջեցնելով այն: Դրանց գնահատմամբ է հնարավոր յուրաքանչյուր 
կոնկրետ գործով անհատական մոտեցում ցուցաբերել` ինչպես պատժի տեսակը և 
չափը որոշելիս, այնպես էլ այն կրելու նպատակահարմարության հարցը լուծելիս»2: 

Այսպիսով, ըստ մեզ, դատարանը, որպես կանոն, չպետք է պատիժը պայմա-
նականորեն չկիրառի, եթե առկա չեն հանցավորի անձը բնութագրող «դրական» 
տվյալներ և պատիժն ու պատասխանատվությունը մեղմացնող գոնե մեկ հանգա-
մանք: 

Բացի այդ՝ չպետք է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում 
կայացվի, եթե առկա են հանցավորի անձը բնութագրող «բացասական» տվյալներ 
և (կամ), առավել ևս, պատիժը և պատասխանատվությունը ծանրացնող թեկուզ և 
մեկ հանգամանք: Բնականաբար, թե´ մեղմացնող և թե´ ծանրացնող հանգամանք-
ների առկայությունը պետք է գնահատի դատարանը, հատկապես այն դեպքերում, 
երբ ելնելով հանցագործության բնույթից, այն կարող է հանգամանքը ծանրացնող 
չհամարել (ՀՀ ՔՕ 63 հոդվածի 10 և 14 մասեր): 

ՀՀ ՔՕ 70 հոդվածի 3 մասի համաձայն՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառե-
լիս դատարանը սահմանում է փորձաշրջան՝ մեկից հինգ տարի ժամկետով:  

Փորձաշրջանն այն ժամկետն է, որի ընթացքում, ըստ դատարանի համոզվա-
ծության, դատապարտյալը «պետք է ուղղվի»: Ինչո՞ւ չակերտների մեջ, որովհետև 
ուղղվելը ավելի լայն հասկացություն է, քան այն «արդյունքը», որը մենք գործնակա-
նում ստանում ենք: Առավել ևս նկատի ունենալով նաև այն դեպքերը, երբ դատա-

                                                        
1 Տե´ս Մ. Գրիգորյան, նշվ. աշխ. Էջ 556: 
2 Թամարա Տեր-Գրիգորյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի հոկտեմ-
բերի 26-ի թիվ ՎԲ-192/07 որոշումը: 
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րանները, մեղադրական դատավճիռ կայացնելիս պատիժը պայմանականորեն չկի-
րառելով, պարտականություն չեն դնում անձի վրա: Մինչդեռ, ըստ մեզ, պայմանա-
կանությունը պայման է նշանակում, իսկ պայմանն էլ պարտականություն է ենթադ-
րում:  

Կարծում ենք, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում կա-
յացնելիս դատարանը պետք է պարտադիր պարտականություն սահմանի: Ուստի 
առաջարկում ենք ՀՀ ՔՕ 70 հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել մոտավորապես 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում կայացնելիս դատա-
րանը դատապարտյալի վրա դնում է նրա ուղղմանը նպաստող որոշակի պարտա-
կանություններ՝ օրինապահ վարքագիծ դրսևորել հասարակությունում և ընտանի-
քում, դատարանի կողմից որոշված անձանց հետ հանդիպելուց խուսափել, դատա-
պարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու 
մարմնին հայտնել մշտական բնակության վայրի փոփոխության վերաբերյալ, բուժ-
ման կուրս անցնել ալկոհոլամոլությունից, թմրամոլությունից, վեներական հիվան-
դությունից կամ թունամոլությունից, այցելել հոգեբանի, հատուցել տուժողին կամ 
նրա ընտանիքին պատճառված նյութական վնասը, հանրային աշխատանքով 
զբաղվել: Դատարանը դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողութ-
յուն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ կամ առանց դրա դատա-
պարտյալի վրա կարող է դնել նաև նրա ուղղմանը նպաստող այլ պարտականութ-
յուններ կամ փոխարինել դրանք»:  

Կարծում ենք, որ նման պարտականություններ դնելը կարող է զգալիորեն 
բարձրացնել պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի արդյունավե-
տությունը հատկապես տուժողին պատճառված վնասի հատուցման պարտակա-
նություն սահմանելու մասով, որպիսի պահանջը, ինչպես նաև՝ դատապարտյալի 
վրա դրված այլ պարտականությունը չկատարվելու դեպքում՝ նշանակված պատի-
ժը պետք է կիրառվի: 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 
Паргев Оганян 
кандидат юридических наук 
______________________ 

 
Проанализировав имеющиеся в теории и практике основные положения и 

проблемы, в настоящей научной статье автор представил основные законода-
тельные и судебные проблемы условного неприменения наказания, проанализи-
ровал их и выступил с предложением о законодательном дополнении. 

В статье автор представил подходы ряда ученых относительно условного 
неприменения наказания, научные работы, авторитетные мнения, а также ряд 
прецедентных решений Кассационного суда Республики Армения. 

В статье описывается законодательный пробел статьи 70 Уголовного кодек-
са РА, его отрицательные стороны, и предлагается урегулировать его. В част-
ности, в результате проведенного в статье анализа, автор приходит к заключе-
нию о том, что, как правило, суд не должен условно не применять наказание, ес-
ли не имеются “положительные” данные, характеризующие личность преступни-
ка, и хотя бы одно обстоятельство, смягчающее наказание и ответственность; 
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никакого решения об условном неприменении наказания не должно быть выне-
сено, если имеются “отрицательные” данные, характеризующие личность 
преступника, и/или, более того, хотя бы одно обстоятельство, отягчающее нака-
зание и ответственность. А также при вынесении решения об условном неприме-
нении наказания суд обязательно должен установить ответственность, что су-
щественно повысит эффективность института условного неприменения наказа-
ния, в частности по части установления ответственности возмещения ущерба, 
причиненного потерпевшему, а в случае неисполнения требования, а также дру-
гой обязанности, возложенной на осужденном, назначенное наказание должно 
быть применено. 

 

MAIN LEGISLATIVE AND JUDICIAL PROBLEMS OF 
CONVENTIONAL NON-APPLICATION OF PUNISHMENT 

 
Pargev Ohanyan 
Candidate of Legal Sciences  
_____________________ 
 

Having analyzed the main provisions and problems existing in the theory and 
practice the author outlined the main legislative and judicial problems of conventional 
non-application of punishment in this article, analyzed them and suggested to make 
legislative addition. 

The author presented approaches of number of scientists regarding conventional 
non-application of the punishment, academic papers, weighty opinions, as well as 
number of precedent decisions of the Court of Cassation of the Republic of Armenia. 

Legislative vacuum of article 70 of the Criminal Code of the Republic of Armenia, 
its negative sides are described in the article and it is suggested to regulate it. In 
particular, as a result of the made analysis the author concludes that as a rule the 
court mustn’t conventionally not apply the punishment, if there are “positive” data 
regarding personality of the criminal and even one extenuating circumstance and 
liability; no decision on conventional non-application of punishment must be made if 
there are “negative” data regarding personality of the criminal and/or even one 
aggravating circumstance and liability. As well, at making decision of conventional 
non-application of the punishment the court shall establish liability by all means, which 
essentially increases efficiency of institute of conventional non-application of the 
punishment, mainly on the part of establishment of liability for compensation of a 
damage caused to the victim, in case of non-execution of a demand and other liability 
imposed on the convicted, the imposed punishment must be applied.  

 
Բանալի բառեր – պատիժը պայմանականորեն չկիրառել, նախադեպ, հանցավորի 
անձը բնութագրող տվյալներ, մեղմացնող հանգամանք, ծանրացնող հանգամանք, 
վնասի հատուցում: 
Ключевые слова: условное неприменение наказания, прецедент, данные, 
характеризующие личность преступника, смягчающее наказание, отягчающее 
наказание, возмещение ущерба 
Key words: conventional non-application of the punishment, precedent, data regarding 
personality of the criminal, extenuating circumstance, aggravating circumstance, 
compensation of damage 
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ 

 
Անուշ Դանիելյան  
Արցախի պետական համալսարանի ասպիրանտ, 
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի օգնական 
_________________________________  

 
 

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը քրեա-
կան դատավարությունում անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպա-
նության իրական երաշխիքներից է: Այս իստիտուտը վարույթի մասնավոր անձնաց 
հնարավորություն է տալիս ստուգելու քրեական հետապնդում իրականացնող մար-
մինների գործողությունների և որոշումների օրինականությունն ու հիմնավորվա-
ծությունը: Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 
շրջանակներում ոչ միայն կանխվում է անձի իրավունքների և ազատությունների 
անհիմը սահմանափակումները, այլև վերականգնվում են անձի խախտված իրա-
վունքները:  

Քրեական դատավարությունում անձի իրավունքների պաշտպանության երաշ-
խիքները բազմազան են, սակայն այդ համակարգում դատական իշխանության 
տեղն առանձնահատուկ է, քանի որ դատարանները ներկայացնում են իշխանութ-
յան առանձին ճյուղը և անկախ են:  

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության ինստի-
տուտն ունի իր սահմանադրական հիմքերը, այսինքն` ՀՀ Սահմանադրության մեջ 
հռչակված են անձի հիմնարար իրավունքները, որոնց պաշտպանության համար 
նախատեսված է դատական պաշտպանություն: Քանի որ սահմանադրական այդ 
հիմնարար իրավունքների հիմնական մասը կարող է սահմանափակվել քրեական 
դատավարությունում, ուստի քրեադատավարական օրենսդրությունը կարգավո-
րում է դրանց կիրառումը: 

Քրեադատավարական օրենսդրությունը առանձնակի ուշադրություն է դարձրել 
անձի սահմանադրական իրավունքներին առնչվող քննչական գործողությունների, 
դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման և օպերատիվ-հետախու-
զական միջոցառումների կատարման նկատմամբ դատական վերահսկողության 
նորմատիվ կարգավորմանը: Սակայն նշված ինստիտուտի շրջանակներում պատ-
շաճ ուշադրության չի հատկացվել քրեական գործի հարուցման փուլի նկատմամբ 
դատական վերահսկողության հիմնահարցին: Այս հոդվածի հիմնական նպատակն 
է անդրադառնալ այն խնդիրներին, որոնք առաջանում են գործնականում քրեական 
գործ հարուցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումները 
բողոքարկելիս: 

Մինչդատական վարույթում դատական վեահսկողությունն իրականացվում է 
հետևյալ ձևերով` նախնական (քննչական և դատավարական գործողությունների ի-
րականացման թույլտվություն տալու ձևով) և հետագա (դատարանի կողմից հե-
տաքննության մարմնի, քննիչի և դատախազի անօրինական ու չհիմնավորված 
գործողությունների դեմ բերված բողոքների քննարկման ձևով):  

Կարելի է առանձնացնել քրեական գործի հարուցման փուլում անձի իրա-
վունքների և օրինական շահերի ապահովմանն ուղղված դատական վերահսկո-
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ղության հետևյալ երկու ուղղությունները` պրոֆիլակտիկ (հետագայում անձի իրա-
վունքների հնարավոր խախտումների կանխարգելում) և վերականգնողական (ար-
դարադատության իրականացման ընթացքում դատարանը վերականգնում է անձի 
արդեն իսկ խախտված իրավունքները և օրինական շահերը, ապացույցների շար-
քից հանում է այն փաստական տվյալները, որոնք ստացվել են օրենքի խախտ-
մամբ և այլն)1: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի կիրառման փոր-
ձը ցույց է տվել, որ կան մի շարք հարցեր, որոնք օրենքով բավականաչափ հստակ 
չեն կարգավորված: Դրանց ճիշտ լուծումից է կախված մինչդատական վարույթում 
քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի խախտումների ժամանակին 
վերացումը: Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 
հիմնահարցերը միշտ էլ եղել են դատավարագետների ուշադրության կենտրոնում2: 

Եթե խոսենք բողոքարկման առարկայի մասին, ապա ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով ամրագրված է, որ հետաքննության մարմնի 
աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, օպերատիվ-հետախուզական գործողություն-
ներ իրականացնող մարմինների՝ օրենսգրքով նախատեսված որոշումների և գոր-
ծողությունների օրինական և հիմնավոր չլինելու դեմ բողոքները դատարան կարող 
են ներկայացվել կասկածյալի, մեղադրյալի, պաշտպանի, տուժողի, քրեական դա-
տավարության մասնակիցների, այլ անձանց կողմից, որոնց իրավունքները և օրի-
նական շահերը խախտվել են այդ որոշումներով և գործողություններով։ Միաժա-
մանակ նույն հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված է, որ դատարան կարող են բողո-
քարկվել հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելուց, քրեա-
կան գործ հարուցելուց հետաքննության մարմնի, քննիչի և դատախազի հրաժար-
վելը, ինչպես նաև քրեական գործը կասեցնելու, կարճելու կամ քրեական հե-
տապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումները: Ինչպես կարող ենք նկատել, վե-
րոնշյալ նորմում և առհասարակ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի որևէ 
հոդվածով բողոքարկման ենթակա որոշումների շրջանակում ուղղակիորեն քրեա-
կան գործ հարուցելու մասին որոշումը մատնանշված չէ, որի հիման վրա էլ ՀՀ դա-
տական պրակտիկայում երկար տարիների ընթացքում առաջին ատյանի դատա-
րանների ու վերաքննիչ դատարանի կողմից քրեական գործ հարուցելու մասին ո-
րոշման դեմ բերված բողոքները բազմիցս չեն բավարարվել այն հիմնավորմամբ, 
որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի որևէ հոդվածով սահմանված չէ այդ 
որոշման դատական բողոքարկման հնարավորություն, բացի այդ` նաև այն հիմնա-
վորմամբ, որ ՀՀ քրեական դատավարությունում քրեական գործը հարուցվում է՝ 
քրեական օրենսգրքով չթույլատրված ենթադրաբար կատարված հանցակազմի 
հատկանիշներ պարունակող արարքի (արարքների) կապակցությամբ, այլ կերպ` 
փաստի առթիվ, և որևէ անձի համար քրեական դատավարությունում այն իրավա-

                                                        
1 Տե´ս Петрухин И. Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. – М., 
2008, էջ 40. 
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կան որևէ հետևանք չի առաջացնում, ուստի` քրեական գործ հարուցելու մասին ո-
րոշմամբ քրեական դատավարությունում որևէ մեկի իրավունքները և օրինական 
շահերը չեն խախտվում1: Դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ իրավակի-
րառ պրակտիկայում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի դատական բողո-
քարկմանը վերաբերող նորմերը մեկնաբանվել են այնպես, որ բացառել են քրեա-
կան գործ հարուցելու մասին որոշման դատական բողոքարկումը: 

Տեղին կլիներ ընդգծել, որ մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական 
վերահսկողության օբյեկտը անընդհատ փոփոխվում է` մասնավորապես ներառե-
լով այնպիսի որոշումներ և գործողություններ, որոնք մինչ այդ դատական վե-
րահսկողության օբյեկտ չեն հանդիսացել: Օրինակ, Ա.Ղամբարյանը դեռևս 2006 
թվականին հրապարակած իր հոդվածում` նվիրված քրեական գործ հարուցելու ո-
րոշման դատական կարգով բողոքարկման ինստիտուտին, եզրակացրել է, որ թեև 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը քրեական գործ հարուցելու մասին ո-
րոշման դատական կարգով բողոքարկման որևէ դրույթ չի պարունակում, սակայն 
նման դրույթի բացակայությունը չի կարող մեկնաբանվել որպես այդ որոշումը բողո-
քարկելու արգելք, քանի որ, ըստ հեղինակի, եթե այդ որոշումը հարուցվել է կոնկ-
րետ անձի դեմ և խախտում է մարդու սահմանադրական իրավունքներն ու ազա-
տությունները, ապա այն հետագա դատական վերահսկողության օբյեկտ է2: 

Վերոնշյալ մոտեցումը «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություննե-
րի պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված` անձի 
պաշտպանության իրավունքի ուժով ամրագրվել է Լևիկ Պողոսյանի գործով ՀՀ 
Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ, և այսօր քրեական գործ հարուցելու մասին ո-
րոշումը ենթակա է դատական բողոքարկման, եթե այն խախտում է անձի հիմնա-
րար իրավունքներն ու ազատությունները, օրինակ` այն դեպքում, երբ քրեական 
գործը հարուցվում է ոչ թե փաստի առթիվ, այլ կոնկրետ անձի դեմ3, սակայն դրա 
հետ մեկտեղ` վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից անձին որևէ դատավարա-
կան կարգավիճակ չի տրվում, որի պատճառով անձը չի կարող օգտվել դրանից 
բխող դատավարական երաշխիքներից: 

Այսպիսով, Եվրոպական կոնվենցիայի, ՀՀ Սահմանադության և ՀՀ Վճռաբեկ 
դատարանի նախադեպային որոշումների լույսի ներքո նախատեսվել է շահագրգիռ 
անձի կողմից քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման դատական բողոքարկ-
ման հնարավորություն, եթե այն խախտել է իր սահմանադրական իրավունքներն ու 
ազատությունները կամ էլ սահմանափակել է արդար դատաքննության իրավունքը: 

Անդրադառնալով քրեական գործի հարուցման վերաբերյալ վարույթն իրակա-
նացնող մարմնի որոշման դատական բողոքարկման հաջորդ վիճահարույց 
խնդրին` հարկ է նշել, որ բացի վերոնշյալ հարցերից` դատավարական պրակտի-
կայում առաջանում է ևս մեկ կարևորագույն խնդիր: Հիմնականում հարցը վերաբե-
րում է նրան, որ քրեական գործ հարուցելու համար անհրաժեշտ նախադրյալներ 
դնելու ընթացքում, այսինքն` նյութերի նախապատրաստության փուլում, վարույթն 
իրականացնող մարմնի կողմից կիրառվում են հարկադանքի միջոցներ, որոնք, ըստ 
էության, բացարձականապես կիրառելի չեն, քանի որ այդ փուլում վարույթն իրա-
կանացնող մարմնի գործողությունները պետք է ուղղված լինեն քրեական գործի 
հարուցման համար անհրաժեշտ ապացույցների հավաքելուն, ինչը ենթադրում է, 
որ այդ ընթացքում ապացույցների հավաքման մեթոդները սկզբունքորեն բացառում 

                                                        
1 Տե´ս Վալերի Գրիգորյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 
ԵԿԴ/0031/11/08 որոշումը, կետ 14: 
2  Տե´ս Ղամբարյան Ա., Քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման դատական կարգով 
բողոքարկումը, // «Օրինականություն», No 35, 2006թ., էջ 39: 
3  Տե´ս Լևիկ Պողոսյանի վերաբերյալ գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0136/11/11 որոշումը: 
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են քրեադատավարական հարկադրանքը1: Ուստի եթե օպերատիվ-հետախուզա-
կան գործունեություն իրականացնող մարմնի աշխատակիցները հանցագործության 
մասին հաղորդումն ստուգելու համար քաղաքացիներին հարկադրաբար տանում 
են ոստիկանության բաժին` նրանցից բացատրություններ վերցնելու համար, և ն-
րանց այնտեղ պահում բավականին տևական ժամանակ, դրանով իսկ խախտելով 
անձնական անձեռնմխելիության նրանց սահմանադրական իրավունքը, այդպիսի 
գործողությունները կարող են բողոքարկվել ՀՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգրքի 290-րդ հոդվածի կարգով: 

Քրեական գործի հարուցման փուլի նկատմամբ դատական վերահսկողության 
հաջորդ վիճահարույց և բազմաթիվ քննարկումների տեղիք տված հարցն այն է, որ 
քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանվում են մինչդատական վարույթի 
նկատմամբ դատական վերահսկողության ընդհանուր և հատուկ կարգեր, որոնք 
միմյանց լրացնելու փոխարեն գործնականում շատ հաճախ բախվում են` առաջադ-
րելով միևնույն խնդրի լուծման տարբեր մեթոդներ և եղանակներ, ու միասնական 
կիրառություն չեն ստանում: Խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է քրեական գործ 
հարուցելը մերժելու մասին որոշման դատական բողոքարկման հարցին, որը կար-
գավորվում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ և 290-րդ հոդված-
ներով: 

Ընդ որում, հատկանշական է ընդգծել, որ վերոնշյալ երկու հոդվածներն անձի 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության տեսանկյունից առաջաց-
նում են խիստ տարբեր իրավական հետևանքներ: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածը սահմանում է անձի խախտված իրավունքնե-
րը և ազատությունները վերականգնելու` վարույթն իրականացնող մարմնի վրա 
դատարանի կողմից պարտավորություն դնելու, իսկ 185-րդ հոդվածը` բողոքարկ-
վող որոշումը վերացնելու կամ հաստատելու մասին:  

Այդ խնդիրը լուծելու և օրենքի միատեսակ կիրառությունը ապահովելու համար 
հիշյալ հոդվածների հարաբերակցության հարցին 2011 թվականին անդրադարձել է 
Վճռաբեկ դատարանը` արձանագրելով, որ քննարկվող հոդվածները հարաբե-
րակցվում են որպես համապատասխանաբար ընդհանուր և հատուկ իրավական 
նորմերի` հավելելով, որ նույն իրավահարաբերությունը կարգավորող ընդհանուր և 
հատուկ նորմերի առկայության դեպքում իրավակիրառողը պետք է նախապատ-
վություն տա հատուկ նորմին և չկիրառի ընդհանուր նորմը2: 

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային նշանակության որոշումների լույսի ներ-
քո, ուսումնասիրելով նաև դատական պրակտիկան` կարծում ենք, որ դատական 
պրակտիկայում շարունակվում է տիրել այն իրավիճակը, երբ պայմանավորված 
կոնկրետ գործի առանձնահատկություններով` դատարանի առջև խնդիր է դրվում, 
թե որ նորմն է կիրառելի` նույնիսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկի 
նախադեպային որոշումներով հստակ ընդգծված են դրանց կիրառելիության սահ-
մանները: 

Համակարծիք լինելով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած այն դիրքո-
րոշմանը, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով սահ-
մանված նորմերը վերաբերելի չեն քրեական գործ հարուցելու փուլի նկատմամբ ի-
րականացվող հետագա դատական վերահսկողությանը` պայմանավորված այդ 

                                                        
1 Տե´ս Коневец К. С. Способы собирания доказательств на стадии возбуждения уголов-
ного дела в российском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2008, էջեր 10-11. 
2 Տե´ս Համբարձում Հարությունյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 
13-ի թիվ ԵԿԴ/0004/11/11 որոշման 18-րդ, 21-րդ կետերը: 
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փուլի առանձնահատկություններով1, միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, 
որ հաշվի առնելով հենց այդ փուլի առանձնահատկությունները` այդ թվում նաև 
անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության տեսանկյունից` տե-
ղին կլիներ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանել տվյալ հար-
ցը կարգավորող մեկ ընդհանուր նորմ, որը կունենա մեկ միասնական դատական 
քննության առանձնահատկություն` պայմանավորված նաև բողոքի ներկայացման 
ժամկետներով, և կառաջացնի մեկ միասնական հետևանք: Եվ այդ դեպքում միայն 
Վճռաբեկ դատարանի` իր նախադեպային որոշումներով բազմիցս նշած` անձի ի-
րավունքների և օրինական շահերի համար բարենպաստ և անբարենպաստ հետ-
ևանքները կառաջանան ըստ տվյալ փուլի առանձնահատկությունների: 

Հաջորդ վիճահարույց հարցն այն է, որ իրավական պրակտիկայում շատ ան-
գամ անորոշություն է առաջացրել այն իրավիճակը, որ քրեական հետապնդում չի-
րականացնելու և քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումների օրի-
նականության և հիմնավորվածության նկատմամբ դատական վերահսկողությունը 
իրականացվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով. կիրառվել է բողոքի քննության նույն մեթոդը, որն էլ առա-
ջացրել է մեկ միասնական հետևանք: Այս հարցի վիճահարույց լինելը պայմանա-
վորված է անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությամբ: 

Դրա հետ կապված` Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է քրեական գործի 
հարուցումը մերժելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշում-
ները նույնացնելու անթույլատրելիության հարցին` արձանագրելով, որ դրանք իրա-
վական տարբեր բնույթ, բովանդակություն, նպատակ և հետևանքներ ունեցող դա-
տավարական որոշումներ են, ուստի քրեական հետապնդում չիրականացնելու մա-
սին որոշման` դատական վերահսկողության նկատմամբ ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածով կառուցակարգը կիրառելի չէ2: 

Ամփոփելով վերոգրյալը` կարևոր ենք համարում նշել, որ մասնավորապես 
դատական վերհսկողությունը քրեական գործ հարուցելու փուլում բացառապես 
ուղղված է անձի սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպա-
նությանը և այն հիմնական երաշխիքներից է, որը պետք է ապահովի այդ իրա-
վունքների անխափան իրագործումը: Քրեական գործ հարուցելու փուլով է սկսվում 
քրեական վարույթը, դրա ընթացքից է կանխված միայն, թե անձը կդառնա արդյոք 
քրեադատավարական սուբյեկտ, թե ոչ, նրա նկատմամբ կառաջանան արդյոք որո-
շակի քրեաիրավական հետևանքներ, թե ոչ, նրա նկատմամբ կկիրառվեն արդյոք 
քրեադատավարական հարկադրանքի միջոցներ, թե ոչ: Խոսքը վերաբերում է այն 
միակ հանգամանքին, որ քրեադատավարական հարաբերություններում` ի տարբե-
րություն այլ իրավահարաբերությունի, առավել քան սահմանափակվում են անձի ի-
րավունքները և ազատությունները, ուստի անհրաժեշտ է, որ այն մեկ միասնական 
կարգավորում ստանա և որևէ դեպքում այլընտրանքի տեղիք չտա: 

 
   

                                                        
1 Տե´ս Ազատ Ջուլհակյանի գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ ԱՎԴ4/0004/11/13 
որոշում: 
2 Տե´ս Սամվել Շահնազարյանի գործով 2015 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 
ԵՇԴ/0002/11/14 որոշումը: 
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАДИЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Ануш Даниелян  
Aспирант Арцахского государственного университета,  
помощник судьи суда общей юрисдикции Сюникского марза 
______________________________    

 
В данной статье рассматривается проблема обжалования решений, кото-

рые принимаются на стадии возбуждения уголовного дела. По мнению автора, 
из-за особенностей этого этапа, в том числе с точки зрения защиты прав и закон-
ных интересов человека, было бы целесообразно Уголовным-процессуальным 
кодексом Армении определить единую норму, регулирующую данный вопрос, ко-
торый будет иметь особенность единого судебного разбирательства. И в этом 
случае только благоприятные и неблагоприятные последствия для прав и закон-
ных интересов человека, неоднократно упоминаемого прецедентным правом 
Кассационного суда, будут обусловлены особенностями этого конкретного этапа. 

 
JUDICIAL CONTROL OVER THE STAGE OF INITIATION OF 

CRIMINAL PROCEEDING AS A GUARANTEE OF THE 
PROTECTION OF A PERSON'S CONSTITUTIONAL RIGHTS 

AND FREEDOMS 
Anush Danielyan  
PhD student of Artsakh State University,  
Assistant of Judge  at Syunik Marz Court of Common Jurisdiction 
____________________________ 

 

This article discusses the problem of appealing decisions that are taken at the 
stage of initiation of criminal proceeding. According to the author because of the 
peculiarities of this stage, including in terms of protecting the rights and legal interests 
of a person, it would be wise of the Criminal Procedure Code of Armenia to define a 
single standard regulating this issue, which will have the feature of a single trial. And 
in this case only favorable and unfavorable consequences for the rights and legitimate 
interests of the person, repeatedly mentioned by the case law of the Court of 
Cassation, will be conditioned by the peculiarities of this particular stage. 

 
Բանալի բառեր – դատական վերահսկողություն, բողոքարկում, իրավունք, 
օրինական շահ, քրեական գործ հարուցել 
Ключевые слова: судебный контроль; обжалование; законный интерес; 
возбуждение уголовного дела 
Key words: judicial review; appeal; right; legitimate interest; initiate criminal proceeding 
  



48   Պետություն և իրավունք 

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱԼԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Վարազդատ Սուքիասյան  
ՀՌՀ քրեական իրավունքի և քրեական 
դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ 
____________________________ 

 
Քրեական դատավարության խնդիրների իրականացումը երբեմն անհրաժեշտ 

է լինում սահմանափակել դատավարության սուբյեկտների իրավունքները1: Անհա-
տական ազատության քրեադատավարական ցանկացած սահմանափակում են-
թադրում է, որ այն պարունակում է պաշտպանության ենթակա հասարակական ար-
ժեքների բախման հավանականություն: 

Քրեական դատավարության նոր օրենսգքրի նախագծի2 ստեղծումը, ի թիվս 
այլ գործոնների, պայմանավորված է նաև խափանման միջոցների կիրառումը կար-
գավորող քրեադատավարական դրույթների՝ միջազգային չափորոշիչներին համա-
պատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:  

Նախագծի հիմնական բնութագրական գծերից մեկը խափանման միջոցների 
շրջանակի ընդլայնումն է։ Նոր խափանման միջոցների (ոստիկանությունում հաշ-
վառվելը, տնային կալանքը և այլն) սահմանումը, ինչպես նաև գրավը որպես ինք-
նուրույն խափանման միջոց նախատեսելը պետք է նպաստեն իրավակիրառ 
պրակտիկայում անհիմն կամ հարկադրված կալանավորումների թվի կրճատմա-
նը3։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական և քրեադատավարական օ-
րենսդրությունները չեն նախատեսում տնային կալանք, սակայն այն` որպես այ-
լընտրանքային խափանման միջոց, ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի 
նախագծում և արդեն գործող «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում ընդգրկվել է: 

Նախագծի 123-րդ հոդվածի առաջին մասը տալիս է տնային կալանքի օրենդ-
րական սահմանումը. «Տնային կալանքը մեղադրյալի ազատության այնպիսի սահ-
մանափակում է, որի ընթացքում նա պարտավոր է չլքել դատարանի որոշման մեջ 
նշված բնակության տարածքը»: Այսինքն՝ տնային կալանքի կիրառման նպատակն 
է մեղադրյալի պատշաճ վարքագծի ապահովումը՝ նրան թողնելով մեկուսացման 
համեմատաբար մեղմ պայմաններում: 

Ինչ վերաբերում է նախագծի 123-րդ հոդվածի առաջին մասում նշված` բնա-
կության տարածք հասկացությանը, ապա օրենսդրական ձևակերպումից երևում է, 
որ խոսքը միայն անձին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանի 
մասին չէ, այլև որոշակի բնակության տարածքի, որը կսահմանի դատարանը: Վի-
ճահարույց է այն հարցը, թե պետք է, արդյոք, տնային կալանքը կիրառվի այն մե-
ղադրյալների նկատմամբ, ովքեր ունեն Նախագծի 123-րդ հոդվածի առաջին մա-
սով նախատեսված բնակության վայր: Տվյալ դեպքում բնակարան հասկացությունը 
քրեադատավարական առումով կիրառելի չէ, քանի որ այն ընդգրկում է նաև մաս-
նավոր տրանսպորտային միջոցը, ինչպես նաև արվեստանոցը ևծառայողական աշ-
խատասենյակը, որը առավելապես վերաբերում է բնակարանի անձեռնմխելիությա-
նը, այլ ոչ տնային կալանքին:  

                                                        
1 Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն։ Ընդհանուր մաս. - Եր.։ 
Երևանի համալս. հրատ., 2000, էջ 342։ 
2 Այսուհետ նաև Նախագիծ 
3 Տե´ս https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/Mar9-6_1.pdf  
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Համաձայն «Պրոբացիայի մասին» ՀՀօրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ այ-

լընտրանքային խափանման միջոց կիրառելու մասին իրավասու մարմնի որոշումն 
ստանալուց հետո պրոբացիայի ծառայողն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան մեկ աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում, պարզում է պրոբացիայի շահառուի գտնվելու վայրը, 
նրա հետ կապ է հաստատում, նրան պատշաճ ծանուցում է տարածքային մարմին 
ներկայանալու վերաբերյալ, իսկ տնային կալանք այլընտրանքային խափանման 
միջոցի դեպքում այցելում է պրոբացիայի շահառուի բնակության վայր, կազմում 
նրա անձնական գործ, վերահսկողության պլան, լրացնում հաշվառման քարտ: Վե-
րահսկողության սկիզբը հաշվվում է պրոբացիայի շահառուին հաշվառման վերցնե-
լու պահից:  

Սակայն, պրոբացիայի մասին օրենքը նույնպես չի պարզաբանում բնակության 
վայրի հասկացությունը, ինչպես որ Նախագիծը չի տալիս բնակության տարածք 
հասկացության սահմանումը:  

Այս հարցի կապակցությամբ իրավագետների շրջանում ձևավորվել է երկու մո-
տեցում: Լայն մոտեցման կողմակիցները գտնում են, որ տնային կալանքի վայրը 
պետք է սահմանվի ցանկացած տարածք, որտեղ անձը բնակվում է խափանման 
միջոց ընտրելու ժամանակ1: Նեղ մոտեցումը հիմնված է վերահսկողության ապա-
հովման հնարավորության վրա, այդ իսկ պատճառով սրա կողմնակիցները դեմ են 
խափանման միջոցի վայրը սահմանել հանրակացարանները և բնակարանային այլ 
շինությունները, քանի որ կբարդանա խափանման միջոցի վերահսկողական գոր-
ծառույթը2: 

Տնային կալանքի վայրի սահմանման խնդիրը, մեր կարծիքով, կարելի է լուծել 
երկու եղանակով։ 

Նախ, պետք է սահմանել այն անձանց շրջանակը, որոնց նկատմամբ տնային 
կալանքը որպես խափանման միջոց չի կարող կիրառվել։ Դրանց թվին կարելի է 
դասել Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող 
ՀՀ քաղաքացիներին, օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունե-
ցող անձանց։ 

Երկրորդ, մնացած բոլոր անձանց համար տնային կալանքի վայր սահմանել 
այն բնակարանը, որտեղ անձը փաստացի բնակվում է իրավական հիմքերի առկա-
յությամբ՝ առանց օբյեկտիվ խոչընդոտների։ Օրինակ՝ վարձակալության պայմա-
նագրով բնակարանը տիրապետելը միայն բավարար չէ, որ վարձակալ հանդիսա-
ցող մեղադրյալի նկատմամբ կիրառվի տնային կալանքը, խափանման միջոցի կի-
րառման վայր սահմանելու համար անհրաժեշտ է ստանալ վարձատուի գրավոր 
համաձայնությունը։ 

Համաձայն նախագծի 123-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ՝դատարանի որոշմամբ մե-
ղադրյալին կարող է արգելվել նաև` 

1) ունենալ հեռախոսային հաղորդակցություն, ուղարկել կամ ստանալ նամա-
կագրություն, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումներ, օգտվել կապի այլ մի-
ջոցներից. 

2) շփվել որոշակի անձանց հետ կամ իր բնակության վայրում հյուրընկալել այլ 
անձանց: 

Այս սահմանափակումները կարիք ունեն հստակեցման, քանի որ դրանց բա-
ցարձակ բնույթը կարող է էականորեն խախտել մեղադրյալի հիմնարար իրավունք-
ները: Մասնավորապես այս սահմանափակումները պետք է պարունակեն որոշակի 

                                                        
1 Տե´ս Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения // Правовое и 
криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений. М.: 
Академия управления МВД России, 2011, էջ 418–426. 
2 Տե´ս Муртазин Р.М. Дискуссионные вопросы применения домашнего ареста // Вестник 
ОГУ. 2012, № 3, էջ 129–132. 
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բացառություներ՝ պայմանավորված մեղադրյալի կողմից հեռախոսային կապի մի-
ջոցից օգտվելու անհրաժեշտությամբ (օրինակ՝ վարույթն իրականացնող մարմնի 
հետ կապ հաստատել կամ շտապ օգնություն կանչել)։ 

Կարևոր նշանակություն ունի այն անձանց շրջանակի սահմանումը, որոնց 
նկատմամբ տնային կալանքը կկիրառվի առաջնահերթորեն: Իրավաբանական 
գրականության մեջ կա կարծիք, որ այդ անձանց շրջանակ պետք է ներառվեն հղի 
կամ անչափահաս երեխաներ ունեցող կանայք, ծերերը, անչափահասները: Համա-
ձայնվելով այս կարծիքի հետ` հարկ է նշել, որ այդ անձանց շրջանակը կարող է ո-
րոշվել նաև ըստ մեղադրյալի կատարած հանցագործության տեսակի: 

Համաձայն նախագծի 118-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ կալանքը կարող է կիրառ-
վել միայն այն դեպքում, երբ այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումը 
անբավարար է մեղադրյալի անօրինական վարքագիծը կանխելու համար: Այսինքն՝ 
տվյալ դեպքում կալանքը կարող է կիրառվել միայն տնային կալանքի (կամ այլընտ-
րանքային փախանման միջոցների) կիրառման անհնարինության դեպքում, ինչը 
բազմիցս նշել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր նախադեպա-
յին որոշումներում:  

Տնային կալանքին նվիրված բազմաթիվ աշխատություններում հիշատակվում 
են արտասահմանյան երկրների փորձը 1 ։ Այսպես, Լ.Վ. Գոլովկոն, գնահատելով 
տնային կալանքի կիրառման արտասահմանյան փորձը, նշում է, որ «տնային կա-
լանք» տերմինը համապատասխանում է անգլո-ամերիկյան քրեական իրավունքի 
հայտնի ինստիտուտի՝ house arrest-ին։ Ընդ որում, Ռուսաստանի Դաշնության օ-
րենսդիրը վերցրել է տնային կալանքի ամենալիբերալ տարբերակը` պարետային 
ժամ (curfew)2: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տնային կալանքը կիրառվում է քրեական 
դատավարության բոլոր փուլերում։ Անձը, ով ենթարկվել է տնային կալանքի, պար-
տավոր է չլքել տան տարածքը` բացառությամբ մի քանի դեպքերի։ Հենց այդ դեպ-
քերով էլ պայմանավորված է տնային կալանքի ռեժիմի խստությունը։ Այն սահմա-
նում է տնային կալանքի երեք ռեժիմ, որոնք դասակարգված են ըստ անձի ազա-
տության սահմանափակման աստիճանի.  

ա) անձը պարտավոր է չլքել բնակության վայրը որոշակի ժամանակահատվա-
ծում, 

բ) անձը կարող է լքել տան տարածքը միայն աշխատանքի կամ դպրոց հաճա-
խելու ժամերին, 

գ) անձը կարող է լքել տան տարածքը միայն իրավական և բժշկական համա-
պատասխան հիմքերի առկայության դեպքում (punitive form of house arrest)։ 

Կալանավորվածի նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է էլեկտրոնային 
սարքերի միջոցով կամ տնայց կատարելով։ Նրանք կրում են հատուկ թևնոցներ, ո-
րոնք ազդանշան են ուղարկում իրավասու համապատասխան մարմնին, եթե կալա-
նավորված անձը հեռանում է իր բնակության վայրից: 
                                                        
1  Տե´ս Григорьева А.Е. Вопросы теории и практики избрания следователями органов 
внутренних дел отдельных мер пресечения: залога и домашнего ареста: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2008. Էջ 15-16, Жиляев Р.М., Первозванский В.Б., 
Медведева И.Н. О некоторых проблемах избрания судами меры пресечения в виде 
домашнего ареста и путях их решения //Российская юстиция. 2013. № 11. էջ 52, Климов 
В.В. Законность и обоснованность применения домашнего ареста в уголовном 
судопроизводстве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. էջ 13-14, Макарова 
С.А. Мера пресечения в виде домашнего ареста: проблемы теории и практики 
применения //Вестник Поволжской академии государственной службы. 2013. № 6. էջ 51 և 
այլն։ 
2  Տե´ս Головко Л.В. Альтернатива лишению свободы – очередная химера? //СПС 
«Консультант Плюс». 
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ԱՄՆ-ում լայն կիրառում է ստացել նաև ձայնային նույնականացման համա-

կարգի կիրառումը։ Դրա նշանակությունն այն է, որ անձի բնակարանում որոշակի 
ժամի հեռախոսազանգ է հնչում, որին նա պարտավոր է պատասխանել՝ հնչեցնե-
լով գաղտնաբառը, որի միջոցով համակարգիչը նույնականացնում է անձի ձայնը1։ 

Ամերիկյան իրավաբանական տերմինաբանությամբ տնային կալանք հասկա-
ցությունը նույնականանում է նաև էլեկտրոնային հսկողության (electronic 
monitoring) հետ, որն իրականացվում է GPS սարքի միջոցով։ 

Տնային կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառվում է նաև մի շարք եվրո-
պական երկրներում, մասնավորապես՝ Գերմանիայում, Իտալիայում, Պորտուգա-
լիայում2։ 

Գերմանիայում տնային կալանքը կիրառվում է 2010 թվականից 3 , սակայն 
վարչատարածքային մակարդակով փորձարկվել է ավելի վաղ Հեսսենում։ Տնային 
կալանքը որպես պատժի տեսակ և որպես խափանման միջոց օրենսդրական մա-
կարդակով ամրագրելիս գերմանացի իրավագետները բարձրացնում էին տնային 
կալանքի էլեկտրոնային վերահսկման սահմանադրականության հարցը։ Մասնավո-
րապես նշում էին, որ էլեկտրոնային սարքերով պետական մարմնի կողմից մե-
ղադրյալի բնակարանում վերահսկողություն իրականացնելը խախտում է նրա բնա-
կարանի անձեռնմխելիության իրավունքը, ուստի անձը պետք է տա իր գրավոր 
համաձայնությունը, որպեսզի տվյալ իրավունքը չխախտվի4։ 

Պորտուգալիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի հա-
մաձայն՝ դատարանը ex officio որոշում է տնային կալանք ընտրելու նախնական 
պայմանները, ընդ որում տնային կալանքը կամ կալանավորումը որպես խափանա-
ման միջոց ընտրվում է այն դեպքում, երբ խափանման մյուս միջոցները քրեական 
գործի վարույթի ընթացքում չեն կարող ապահովել անձի պատշաճ վարքագիծ։ 

Իտալիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 284-րդ հոդվածի համա-
ձայն՝ դատավորը կարգադրում է մեղադրյալին չհեռանալ բնակարանից կամ այլ 
մասնավոր բնակելի վայրից (arresto domiciliario)։ Անհրաժեշտության դեպքում դա-
տավորը կարող է սահմանափակել մեղադրյալի շփումը համատեղ չբնակվող ան-
ձանց հետ։ 

Ըստ Իտալիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ եթե մեղադրյալը չի 
կարողանում ապահովել իր կարիքները (ունի ինքնասպասարկման խնդիրներ) կամ 
բացարձակապես չքավոր է, դատարանը կարող է թույլատրել նրան որոշակի ժամ-
կետով5 բացակայել բնակարանի տարածքից իր կարիքները հոգալու կամ աշխա-
տանքային գործունեություն իրականացնելու համար։ Հարկ է նկատել, որ այս 
դրույթն առկա է միայն Իտալիայի քրեական դատավարության օրենսգրքում, որը 
բավական կարևոր երաշխիք է այն առումով, որ որոշ չափով նվազեցնում է մինչ-
դատական կալանքի բացասական հետևանքները՝ մեղադրյալի աշխատանքը կորց-

                                                        
1 Տե´ս House arrest Handbook by Community Corrections Centers Bucks Country Department 
of Corrections. Pennsylvania, 2003. URL:http://www.buckscounty.org/docs/ 
governmentdocuments/housearresthandbook2013.pdf?sfvrsn=2.  
2 Տե´ս Haferkamp, R.: Elektronisch überwachter Hausarrest - Europa und die Schweiz. Neue 
Kriminalpolitik 1999, էջ. 4-6; Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, R. (eds.): Will Electronic Monito-
ring Have a Future in Europe? Freiburg 2003  
3 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_II_279/BGBLA_2010_II_279.html  
4Տե´ս http://www.fhguestrow.de/doks/forschung/kd/kd4/Elektronisch%20%C3%BCberwachter% 
20Hausarrest.pdf  
5 De Tommaso v. Italy գործով ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ Իտալիայի քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 284-րդ հոդվածը չի նշում, թե մեղադրյալը քանի ժամով կարող է բացակայել 
բնակարանից «անհետաձգելի զբաղվածության» (indispensabili esigenze di vita) խնդիրները 
կարգավորելու համար։ 
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նելու և կալանավորված անձի ընտանիքի տնտեսական դժվարությունները հաղթա-
հարելու առումով։ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բուզաջին ընդդեմ Մոլդովա-
յի գործով նշել է, որ տնային կալանքը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա-
տությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 
իմաստով համարվում է ազատությունից զրկում1։  

Մեկ այլ գործով՝ Դե Տոմազոն ընդդեմ Իտալիայի, ՄԻԵԴ-ը հանգել է այն եզրա-
կացության, որ Իտալիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 284-րդ հոդվա-
ծով կիրառված տնային կալանքը խախտել է դիմումատուի ազատ տեղաշարժման 
իրավունքը։  

Տնային կալանքի վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ի նախադեպային որոշումների համեմա-
տական ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ տնային կալանքի սխալ կիրա-
ռումը հանգեցնում է ազատության և անձնական անձեռնմխելիությանը, ինչպես 
նաև տեղաշարժի ազատության իրավունքների խախտման։ Պարզելու համար, թե 
անձի որ իրավունքն է խախտվել պետության կողմից Գուցարդին ընդդեմ Իտալիա-
յի2 գործով, ՄԻԵԴ-ը առաջարկել է ի գիտություն ընդունել մի շարք չափանիշներ, 
մասնավորապես` խափանման միջոցի տևողությունը, դրա կիրառման հետևանքնե-
րը ևիրականացման կարգը։ 

Տնային կալանքը որպես խափանման միջոց նախատեսված է նաև հետ-
խորհրդային պետություններում, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում, 
Բելառուսում, Ղազախստանում, Մոլդովայում ևՈւկրաինայում։ 

Տնային կալանքը որպես խափանման միջոց Ռուսաստանում առաջին անգամ 
նախատեսվել է Ռուսական կայսրության 1832 թվականի օրենքների ժողովա-
ծուում3։ Ներկայումս ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածը 
կարգավորում է տնային կալանքի կիրառման հիմքերը, տնային կալանքի հատկա-
նիշները և իրականացման կարգը։ ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի 
սահմանում տնային կալանքի նորմը, այլ միայն նշում է դրա տարբերակիչ հատ-
կությունները։ 

ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածով տնային կալան-
քը որպես խափանման միջոց ընտրվում է կասկածյալի և մեղադրյալի նկատմամբ 
դատարանի որոշման հիման վրա խափանման մյուս միջոցների կիրառման անհ-
նարինության դեպքում։ Տնային կալանքը կասկածյալի կամ մեղադրյալի` հասարա-
կությունից մեկուսացման պայմաններում բնակելի շենքում գտնվելն է, որտեղ նա 
բնակվում է սեփականատիրոջ, վարձակալի կամ այլ օրինական հիմքերով տիրա-
պետողի կարգավիճակով։ 

ՌԴ-ում տնային կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելիս դատարանը 
կասկածյալին կամ մեղադրյալին կարող է արգելել՝ 

1) լքել բնակելի շենքի տարածքը որոշակի ժամանակով, 
2) գտնվել որոշակի վայրում, ինչպես նաև այցելել միջոցառումների, 
3) շփում ունենալ որոշակի անձանց հետ, 
4) ուղարկել կամ ստանալ նամակագրություն, փոստային, հեռագրական և այլ 

հաղորդումներ, 
5) օգտվել կապի միջոցներից ևհամացանցից, 

                                                        
1 Տե´ս Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], no. 23755/07, § 104, ECHR 2016։ 
2 Guzzardi v. Italy, 6 November 1980, §§ 92-93, Series A no. 39 
3 Տե´ս Ахминова Ю. Ю. Домашний арест как мера пресечения: проблемы избрания и 
реализации на стадии предварительного расследования: диссертация ... кандидата 
юридических наук: 2017, Էջ 19։ 
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6) վարել ավտոմեքենա կամ այլ տրանսպորտային միջոց, եթե կատարված 

հանցագործությունը կատարվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների 
խախտմով։ 

Այս իրավասահմանափակումները գործում են նաև այն դեպքում, երբ բժշկի 
ցուցումներով կասկածյալը կամ մեղադրյալը տեղափոխվում է բժշկական հաստա-
տություն։ Այդ դեպքում տնային կալանքի վայր է հանդիսանում համապատասխան 
բժշկական հաստատությունը։ 

Հարկ է նկատել, որ նախկին խմբագրությամբ (2017 թվականի դեկտեմբերի 
20-ի դրությամբ) գործող ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքով տնային կա-
լանքը որպես խափանման միջոց ընտրելիս դատարանը կասկածյալին կամ մե-
ղադրյալին կարող էր արգելել վերոհիշյալ 1-ին, 3-5-րդ կետերում ամրագրված սահ-
մանափակումները կիրառել:  

Թեև մինչև 2018 թվականը ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքով տնա-
յին կալանքի հետ ուղեկցվող արգելքները չորսն էին, սակայն իրավակիրառ պրակ-
տիկայում հանդիպում էին բազմաթիվ դեպքեր, երբ դատարանները հավելյալ սահ-
մանափակումներ էին կիրառում կասկածյալի և մեղադրյալի նկատմամբ։ Ասվածի 
վառ ապացույցն է այն, որ 2017 թվականին ՄԻԵԴ-ը Ռուսաստանի Դաշնության դեմ 
կոմունիկացրել է 12 բողոք1, որոնք վերաբերում են տնային կալանքի հետ ուղեկց-
վող սահմանափակումների գերազանցմանը։ 

Բելառուսի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը թեև 
նախատեսում է տնային կալանքը որպես խափանման միջոց, սակայն այն աչքի է 
ընկնում հետադիմական կարգավորումներով։ Այսպես, այդ երկրի քրեական դա-
տավարության օրենսգրքի 125-րդ հոդվածի համաձայն՝ տնային կալանքը կասկած-
յալի կամ մեղադրյալի` հասարակությունից մեկուսացումն է` դատախազի, նրա տե-
ղակալների, քննչական կոմիտեի նախագահի կամ դատարանի հաստատած իրա-
վասահմանափակումների կիրառմամբ։ Այսինքն` օրենսգիրքը տնային կալանքի 
հետ ուղեկցվող սահմանափակումներ ընտրելու լիազորությամբ օժտել է ոչ միայն 
դատարանին, այլև` դատախազին, նրա տեղակալներին և քննչական կոմիտեի նա-
խագահին, ինչը, մեր կարծիքով, անթույլատրելի է, քանի որ հիմնարար իրավունք-
ների սահմանափակումները պետք է կիրառեն բացառապես դատարանները։ 

Ղազախստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 
146-րդ հոդվածի համաձայն՝ տնային կալանքը կասկածյալի, մեղադրյալի մեկուսա-
ցումն է հասարակությունից առանց կալանքի տակ պահելու, բայց դատարանի կող-
մից ընտրվող իրավասահմանափակումների կիրառմամբ։ Այն գրեթե նույնական է 
ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված իրավասահմանափա-
կումների հետ։ Ի թիվս այլնի` նշված է, որ դատարանը կարող է կիրառել այլ միջոց-
ներ, որոնք կապահովեն մեղադրյալի կամ կասկածյալի պատշաճ վարքագիծը և 
հասարակությունից նրա մեկուսացումը։ 

Տնային կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ վերահսկողությունը 
այստեղ իրականցվում է տնայցերի միջոցով կամ GPS սարքերի միջոցով։ Վա-
րույթն իրականացնող մարմնի աշխատակիցը կարող է օրվա ընթացքում 2 անգամ 

                                                        
1  Տե´ս Kovrov v. Russia, application no. 42296/09, Ulyanitskiy v. Russia, application no. 
71805/11, Botnaryuk v. Russia, application no. 75089/13, Lepeshkina v. Russia, application no. 
50956/15; Shirokozhukhov v. Russia, application no. 50995/15, Pogrebov v. Russia, application 
no. 50999/15, Korotkova v. Russia, application no. 51016/15, Isaichev v. Russia, application no. 
1327/16, Nikolenko v. Russia, application no. 14206/16, Mukhin v. Russia, application no. 
24655/16, Trishina v. Russia, application no. 46130/16, Tskhomelidze v. Russia, application no. 
8889/17. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2242296/09%22],%22itemid%22:[%22001-
177785%22]}  
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այց կատարել մեղադրյալի բնակարան, սակայն կարող է մուտք գործել միայն վեր-
ջինիս և համատեղ բնակվող անձանց համաձայնությամբ, ընդ որում` 30 րոպեից ոչ 
ավելի։  

Մոլդովայի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում 
նույնպես խնդրո առարկա սահմանափակումները նույնական են ՌԴ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքին: Բացի իրավասահմանափակումներից` մեղադրյալը, ո-
րի նկատմամբ ընտրվել է տնային կալանքը որպես խափանման միջոց, պարտա-
վոր է պահպանել էլեկտրոնային սարքերի ամբողջականությունը և պատասխանել 
վարույթն իրականացնող մարմնի հեռախոսազանգերին։ 

Ուկրաինայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի համա-
ձայն՝ տնային կալանքը կասկածյալի, մեղադրյալի կողմից բնակելի տունը որոշակի 
ժամկետով լքելու արգելքն է։ Տնային կալանքի նկատմամբ վերահսկողությունն ի-
րականացնում է ներքին գործերի մարմինը, որի աշխատակիցը լիազորված է ա-
նարգել մուտք գործել մեղադրյալի բնակարան՝ հավաստիանալու մեղադրյալի 
ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարման մասին։ Հատկանշա-
կան է, որ Ուկրաինայում տնային կալանքի տևողությունը մինչդատական վարույթի 
փուլում չի կարող գերազանցել 6 ամիսը։ Եթե մինչդատական վարույթի ընթացքում 
մեղադրյալը գտնվել է տնային կալանքի ներքո 6 ամիս, ապա խափանման միջոցը 
մեխանիկորեն վերացվում է։ 

Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ տնային կա-
լանքը որպես խափանման միջոց օրենսդրական ամրագրում է գտել մի շարք երկր-
ներում, սակայն տնային կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ արդյու-
նավետ վերահսկողություն իրականացնելու մասով ուսումնասիրված գրեթե բոլոր 
երկրների քրեական դատավարության օրենսգրքերում առկա են բազմաթիվ վիճա-
հարույց խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է համապատասխան օ-
րենսդրական փոփոխություններ։ 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Вараздат Сукиасян 
Аспирант кафедры уголовного 
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_________________________ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы применения такой меры пресече-

ния как домашний арест. Дается оценка эффективности домашнего ареста как 
меры пресечения, в уголовном процессе. Выделены проблемы применения до-
машнего ареста, а также раскрывается опыт зарубежных стран по применению 
меры пресечения в виде домашнего ареста. 

 

HOUSE ARREST AS A PREVENTIVE MEASURE IN THE 
MODERN CRIMINAL PROCEDURE 

Varazdat Sukiasyan 
PhD Studen at the RAU Chair  
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__________________________ 

 
This article examines the problems of applying such a preventive measure as a 

house arrest. An assessment of the effectiveness of home arrest as a measure of 
restraint in criminal proceedings is given. The problems of home arrest are 
highlighted, as well as the experience of foreign countries on the application of 
preventive measures in the form of house arrest is disclosed. 
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56   Պետություն և իրավունք 

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Գրիգոր Բեքմեզյան 
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,  
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
______________________________ 

 
Նարինե Ավագյան 
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ 
______________________________ 

 
Անբարեխիղճ մրցակցությունը ունի ձևավորման և զարգացման երկար պատ-

մություն: Այն արդիական է եղել բոլոր հասարակարգերում և հասարակություննե-
րում։  

Մրցակցության աճը, որը, ի թիվս այլնի, հետևանք էր արդյունաբերության զար-
գացման, ինչպես նաև տեխնիկական խոչընդոտների վերացումը, ժամանակակից 
հաղորդակցական ուղիների ներդրումը, առևտուրը և այլն հանգեցրին այն բանին, 
որ առևտրի ոլորտում սկսեցին կիրառել անարդար և ոչ մրցակցային արատավոր 
մեթոդներ: 

19-րդ դարի երկրորդ կեսին նախապայմաններ ստեղծվեցին առևտրականնե-
րին անբարեխիղճ մրցակցությունից պաշտպանելու համար: Այս առումով անհրա-
ժեշտություն առաջացավ կարգավորել շուկայական հարաբերությունները, որպես-
զի մրցակցությունը դառնա արդյունավետ և գործող։ Լավագույն միջոցը իրավական 
«միջամտությունն» էր, որը դրսևորվեց երկու ձևաչափերով` հակամրցակցային ի-
րավունք ևանբարեխիղճ մրցակցության իրավունք1։  

Արդի լուծումներին անդրադառնալով՝ կարող ենք պնդել, որ մրցակցությունը 
երկու տարբեր իրավական ինստիտուտների կարգավորման առարկա է։ Մի կող-
մից, հակամրցակցային իրավունքը նախատեսում է այնպիսի կանոններ, որոնք պե-
տությունը կարող է կիրառել այն դեպքում, երբ շուկայական հարաբերության մաս-
նակիցը խախտում է մրցակցությունը, և նման կանոններ կիրառելով` պետությունը 
պաշտպանում է մրցակցային շուկան որպես ամբողջություն։ Այլ կերպ՝ հա-
կամրցակցային կանոններով պետությունը հետամուտ է լինում, որ պահպանվեն իր 
սահմանած կանոնները, և շուկայական հարաբերությունների մասնակիցները գոր-
ծեն դրանց համապատասխան։ Իսկ անբարեխիղճ մրցակցությունը սահմանում է 
մրցակիցների միջև վարքագծի կանոնները և նպատակ ունի կանխարգելել ոչ ազ-
նիվ կամ անբարեխիղճ մրցակցությունը։ Այլ խոսքերով` անբարեխիղճ մրցակցութ-
յան կանոնները կիրառում է ոչ թե պետությունը, այլ շուկայական հարաբերության 
մասնակիցներից մեկը մյուսի նկատմամբ2։ 

Անբարեխիղճ մրցակցության իրավունքը, իր առաջացման պահից ի վեր, 
կոչված էր պաշտպանելու մրցակիցներին` երաշխավորելով, որ շուկայի բոլոր 
մասնակիցները պայքարեն և մրցեն արդար ու արժանապատվորեն, այսպես կոչ-
ված` «խաղի կանոններին» համապատասխան3: Թեև հակամրցակցային իրավուն-
                                                        
1 Տե´ս Rogier W.de Very, Towards a European Unfair Competition Law A clash between legal 
families, էջ 2: 
2 Տե´ս Reto M.Hilty, Frauke Henning-Bodewig, “Law Against Unfair Competition Towards a New 
Paradigm in Europe?”, էջեր 8- 30: 
3 Տե´ս Kirkbride, James, “The Law of Unfair Competition: Is there an E.C. Approach?” (2000), 
Company Lawyer, էջ 230:  
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քը կարևոր դեր ունի ազատ մրցակցության պահպանման գործում, այդուհանդերձ 
անբարեխիղճ մրցակցության կարգավորումներն անհրաժեշտ էին շուկայական հա-
րաբերություններում շեղումներին հակազդելու համար1։  

Այս տերմինը լայն տարածում է ստացել ռոմանագերմանական իրավական 
համակարգում, որտեղ այս հասկացությունը սերտորեն կապված է եղել այնպիսի 
բարոյական կատեգորիաների հետ, ինչպիսիք են արդարությունը, խիղճը, ազն-
վությունը, որոնք Արևմտյան Եվրոպայի որոշ երկրներում հռոմեական իրավունքի 
ռեցեպցիայի արդյունք են2։ Անբարեխիղճ մրցակցության բարոյական կողմն ընդգ-
ծում էր նաև հայտնի ռուս իրավաբան Գ.Կ.Գինսը՝ այն բնորոշելով որպես մրցակ-
ցության իրավունքի այնպիսի դրսևորում, որն ուղեկցվում է բարոյապես անթույլատ-
րելի այնպիսի միջոցների օգտագործմամբ, որոնք նսեմացվում են առևտրականնե-
րի գործարար համբավը մեկը մյուսի նկատմամբ, ինչպես նաև հանգեցնում են 
սպառողների վստահության անկմանը3:  

Անբարեխիղճ մրցակցությանն առաջին անգամ անդրադարձ է կատարվել 19-
րդ դարում ֆրանսիական դատական պրակտիկայում։ Կարծիք կա, որ «անբարե-
խիղճ մրցակցություն» տերմինը առաջին անգամ շրջանառվել և զարգացում է ապ-
րել հենց ֆրանսիական դատական պրակտիկայում4:  

Այդուհանդերձ, 19-րդ դարի իրավագետները խուսափում էին սահմանել ան-
բարեխիղճ մրցակցություն հասկացությունը կամ առանձնացնել նրա հատկանիշնե-
րը՝ սահմանափակվելով սոսկ այս երևույթի բացասական բնույթը ընդգծելով։ Այս-
պես, օրինակ` ըստ Ա. Ի. Կամինկայի` անբարեխիղճ մրցակցությունը մրցակցության 
տեսակ է, և այն փաստը, որ անբարեխիղճ մրցակցությունը չարիք է, որը չի կարելի 
հանդուրժել, նույնքան անվիճելի է, որքան այն, որ մրցակցությունն ինքնին տնտե-
սական հարաբերությունների անհրաժեշտ բաղադրիչն է5։  

Վ.Ա. Շրետերը պնդում է, որ անբարեխիղճ մրցակցությունը աշխարհաքաղա-
քական երևույթ է, որի դրսևորումները տարբեր երկրներում տարբեր են` կախված 
առևտրային հարաբերությունների զարգացումից6։ 

Ժամանակակից գիտնականները անբարեխիղճ մրցակցության բնորոշման 
հարցում ավելի որոշակիություն են ցուցաբերում։ Այսպես օրինակ` ըստ Վ.Ա. Դո-
զորցևի` անբարեխիղճ մրցակցությունը (կամ անարդար մրցակցությունը) սպառո-
ղին կամ հնարավոր սպառողին ուղղված հաղորդագրություն է, որը հակասում է 
գործարար սովորույթներին, արդարության պահանջներին, ողջամտությանը։ Անբա-
րեխիղճ մրցակցությունը սպառողին կարող է թյուրիմացության մեջ գցել, քանի որ 
այն զրպարտում է մրցակցին, նրա գործունեությունը կամ ապրանքները (այդ 
թվում` մոլորեցնում է ապրանքի բնույթի, պատրաստման եղանակի, հատկանիշնե-
րի և սխալ քանակի վերաբերյալ) կամ շփոթություն է առաջացնում մրցակցի, նրա 
գործունեության կամ ապրանքների վերաբերյալ7։  

                                                        
1 Տե´ս նույն տեղում։ 
2  Տե´ս Колесник Г. И., Недобросовестная конкуренция как объект антимонопольного 
контроля, Проблемы гражданского и предпринимательского права, УДК 347.7, //Северо-
кавказский юридический вестник, 2010, No 3։  
3 Տե´ս նույն տեղում։  
4Տե´ս Walter J.Derenberg, The influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair 
Competition, The American Journal for Comparative Law, Vol. 4 No. 1 (Winter, 1955), published 
by: Oxford University Press, էջ 1:  
5 Տե´ս Каминка А. И. Очерки торгового права. М. : Зерцало, 2007. էջեր 270–271։  
6 Տե´ս Шретер В. А. Недобросовестная конкуренция: сборник статеи ̆ по гражданскому и 
торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М., 2005. Էջ 
551։  
7 Տե´ս Дозорцев В. А., Недобросовестная конкуренция или несправедливая? // Юридичес-
кий мир. 1997. No 4, էջ 33։  
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Մեկ այլ հեղինակ անբարեխիղճ մրցակցությունը բնորոշում է հետևյալ կերպ. 
առևտրային և արդյունաբերական հարաբերություններում այնպիսի անբարեխիղճ, 
ազնիվ սկզբունքներին և սովորույթներին հակասող գործողությունների կատարում, 
որոնք կապիտալիստական հարաբերություններում մրցակցի նկատմամբ նյութա-
կան առավելություն ստանալու նպատակ են հետապնդում1։  

Վ. Ի. Երեմենկոն անբարեխիղճ մրցակցություն է համարում ցանկացած անի-
րավ գործողություն, որը հակասում է տնտեսական հարաբերություններում գործա-
րար շրջանառության սովորույթներին, պրոֆեսիոնալ էթիկային կամ բարեվարքութ-
յանը, և որը վնաս է հասցնում կամ կարող է հասցնել մրցակցին2։  

Մեկ այլ բնորոշման համաձայն՝ անբարեխիղճ մրցակցությունը շուկայական 
հարաբերություններում տնտեսվարող սուբյեկտների մրցակցությունն է, որի նպա-
տակը տնտեսական շահ ստանալն է` սպառողի մեջ մրցակցի կամ նրա արտադ-
րանքի մասին բացասական կարծիք ձևավորելու կամ իր կամ իր ապրանքի մասին 
այնպիսի տպավորություն ստեղծելու միջոցով, որը չի համապատասխանում իրա-
կանությանը3։   

Որոշ ամերիկյան հեղինակներ առհասարակ կասկածի տակ են դնում ինքնին 
«անբարեխիղճ մրցակցություն» տերմինը՝ նշելով, որ այն կարող է նաև ապակողմ-
նորոշող լինել, քանի որ դրա կանոնները տարածվում են նաև այն դեպքերի վրա, 
երբ առկա չէ մրցակցություն4։ Նման եզրահանգումը հիմնված է ամերիկյան դատա-
կան պրակտիկայի վրա: Մասնավորապես, Տիֆանի ընդ կո ընկերությունը (Հայց-
վոր) ընդդեմ Տիֆանի պրոդաքշն կազմակերպության (Պատասխանող) գործով դա-
տարանը հանգել էր այն եզրակացության, որ առկա է անբարեխիղճ մրցակցություն։ 
Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայցվորը ադամանդների առևտրով էր զբաղվում, 
իսկ Պատասխանողը` կինոֆիլմերի արտադրությամբ, այդուհանդերձ դատարանը 
հանգել էր այն եզրակացության, որ Պատասխանողի կողմից անվան օգտագործու-
մը նպատակ է հետապնդել առավելություն ստանալ և աստիճանաբար ստվեր գցել 
Հայցվորի ապրանքային նշանի վրա։ Այսինքն` այս դեպքում դատարանը արձա-
նագրել էր, որ երկու ընկերությունների միջև չկան ո´չ մրցակցություն, ո´չ էլ շփո-
թություն, բայց միայն այն հանգամանքը, որ Պատասխանողի կողմից ապրանքային 
նշանի օգտագործումը կարող է ազդել Հայցվորի ապրանքային նշանի իմիջի վրա, 
բավարար է, որպեսզի նման գործողությունը համարվի անբարեխիղճ մրցակցութ-
յան գործողություն5։  

Վերոգրյալ մեկնաբանությունից կարող ենք եզրակացնել, որ ի սկզբանե 
հստակ չի եղել, թե անբարեխիղճ մրցակցությունը ինչ պաշտպանական շահ է հե-
տապնդել` մասնավո՞ր (մրցակիցներին մեկը մյուսից), թե՞ հանրային (սպառողնե-
րին)։  

Ինչ վերաբերում է անբարեխիղճ մրցակցության օրենսդրական ձևակերպմա-
նը, ապա այն առաջին անգամ նախատեսվել է Փարիզյան կոնվենցիայով 
25.12.1991 թ.` որպես արդյունաբերական սեփականության տարատեսակ։ Մասնա-
վորապես 1-ին հոդվածի համաձայն` արդյունաբերական սեփականության օբյեկտ-
                                                        
1 Տե´ս Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М., 
1969. էջ 170։  
2 Տե´ս Еременко В. И. О пресечении недобросовестнои ̆ конкуренции // Вопросы изобре-
тательства. 1992. No 1-2. էջ 29։  
3 Տե´ս Касьянов Ю. Проблемы россии ̆ского антимонопольного законодательства // Законо-
дательство и экономи- ка. 2000. No 6. Էջ 37։   
4 Տե´ս Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard, Joseph Nye Welch, II, Trade marks and unfair 
competition, 5th edition, 2002, էջ 5։  
5  Տե´ս Tiffany Co. v. Tiffany Productions, Inc. 147 Misc. 679 (N.Y. Misc. 1932), 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsre
dir=1&article=9181&context=penn_law_review.  
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ներ են հանդիսանում գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշնե-
րի, ապրանքային կամ սպասարկման նշանների, ֆիրմային անվանումների ևտեղա-
նունների նկատմամբ իրավունքները, ինչպես նաև անբարեխիղճ մրցակցության 
խափանումը։  

Իսկ 10bis հոդվածը անդամ պետություններին պարտավորեցնում է տրամադ-
րել նվազագույն պաշտպանական միջոցներ անբարեխիղճ մրցակցությունից։ Պա-
տահական չէ, որ անբարեխիղճ մրցակցության դեմ պաշտպանությունը նախատես-
վել է հենց Փարիզյան կոնվենցիայով, քանի որ սկզբնական շրջանում անբարեխիղճ 
մրցակցության իրավունքը ուղղված էր պաշտպանելու ազնիվ մրցակցին անբարե-
խիղճ առևտրային գործունեությունից, որն իր հերթին արգելված էր արտադրական 
սեփականության իրավունքով1։  

Փարիզյան կոնվենցիան անբարեխիղճ մրցակցության հասկացությունը տալիս 
է հետևյալ կերպ. անբարեխիղճ մրցակցային գործողություն է համարվում մրցակ-
ցության ցանկացած գործողություն, որը հակասում է արդյունաբերական և առևտ-
րային հարաբերություններում ընդունված արդար սովորույթներին: 

Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը2, հենվելով 
Փարիզյան կոնվենցիայի վրա, 1996 թվականին հրապարակել է անբարեխիղճ 
մրցակցության դեմ պաշտպանության մոդելային պայմաններ (այսուհետ` մոդելային 
պայմաններ), որոնք ոչ միայն մեկնաբանում են Փարիզյան կոնվենցիայի դրույթնե-
րը, այլև որոշակի առաջարկություններ են ներկայացնում։ Այսպես, մոդելային պայ-
մաններն առանձնացնում են անբարեխիղճ մրցակցության հետևյալ գործողություն-
ները` շփոթության առաջացումը, մոլորեցումը և մրցակցի վարկաբեկումը, ինչպես 
նաև այնպիսի գործողություններ, որոնք նախատեսված չեն Փարիզյան կոնվենցիա-
յով` առևտրային գաղտնիքի խախտումը, անհիմն առավելություններ ստանալը 
(free-riding), համեմատական գովազդն ու այլ գործողություններ, որոնք կհամարվեն 
անբարեխիղճ3։ Մոդելային պայմաններում նաև նշվում է, որ թեև Փարիզյան կոն-
վենցիայի 10bis hոդվածի 2-րդ մասը խոսում է «մրցակցային ցանկացած գործո-
ղության» մասին, այդուհանդերձ 3-րդ մասի 1-ին ենթակետը պարտադիր պայման 
չի պարունակում, որ գործողությունը պետք է լինի մրցակցային։ Այսինքն, մոդելա-
յին պայմանները կիրառելի են նաև այն դեպքում, երբ առկա չէ ուղղակի մրցակ-
ցություն կողմերի միջև, որոնցից մեկը թույլ է տվել անբարեխիղճ մրցակցության 
գործողություն, իսկ մյուսը կողմը վնաս է ստացել դրա պատճառով։ Այստեղ առաջ 
քաշվեց այն թեզը, որ անբարեխիղճ մրցակցությունը ուղղված է պաշտպանելու ոչ 
միայն մրցակիցներին, այլ սպառողներին։  

Հետաքրքիր է, որ Փարիզյան կոնվենցիայի անդամ որոշ երկրներ, այդուհան-
դերձ, խուսափել են անբարեխիղճ մրցակցության օրենսդրական հասկացությունը 
սահմանել (օրինակ` Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Նիդերլանդներ): Իսկ օրինակ` 
Գերմանիայում, որտեղ գործում է առանձին օրենք` «Գերմանական անբարեխիղճ 
մրցակցության ակտը»4, սահմանում է, որ անձը, որը մրցակցային հարաբերություն-

                                                        
1 Տե´ս Walter J.Derenberg, The influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair 
Cmpetition, The American Journal of Comparative Law, Volume 4, Issue 1, 1 January 1955 
էջեր 3-4:  
2 Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1967թ., 
Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է 1993 թվականից։ 
3 Տե´ս http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/832/wipo_pub_832.pdf 
4 Տե´ս Act Against Unfair Competition in the version published on 3 March 2010 (Federal Law 
Gazette I p. 254), as last amended by Article 4 of the Act of 17 February 2016 (Federal Law 
Gazette I p. 233). 



60   Պետություն և իրավունք 

ների մեջ օգտագործում է այլ անձի ձեռքբերումները, մասնավորապես` ընդօրինա-
կել մրցակցի արտադրանքը, կարող է համարվել անբարեխիղճ մրցակցող1։  

Ռուսաստանի Դաշնությունում անբարեխիղճ մրցակցության հասկացությունը 
տրված է «Մրցակցության պաշտպանության մասին» դաշնային օրենքում2, համա-
ձայն որի` անբարեխիղճ մրցակցություն է տնտեսվարող սուբյեկտների (անձանց 
խմբերի) ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է ձեռնարկատիրական գործու-
նեություն իրականացնելու ընթացքում առավելություն ստանալուն, հակասում է ՌԴ 
օրենսդրությանը, գործարար շրջանառության սովորույթներին, բարեխղճության, 
ողջամտության ևարդարության պահանջներին և վնաս է հասցրել կամ կարող է 
հասցնել այլ տնտեսվարող սուբյեկտներին` մրցակիցներին, կամ վերջիններիս գոր-
ծարար համբավին։ 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անբարեխիղճ մրցակցությունը սերտորեն 
կապված է ապրանքային նշանների հետ։ Իրականում բոլոր ապրանքային նշաննե-
րի վերաբերյալ գործերը համարվում են անբարեխիղճ մրցակցություն3: Անբարե-
խիղճ մրցակցության իրավունքի սկզբունքը հետևյալն է. ոչ ոք իրավունք չունի իր 
ապրանքները ներկայացնել որպես ուրիշի ապրանք, և սա պարտավորություն է` 
խարդախությունից զերծ մնալու համար։ Կա կարծիք, որ «անբարեխիղճ մրցակ-
ցություն» արտահայտությունը ճիշտ չէ, քանի որ այն վերաբերում է նաև այն դեպ-
քերին, երբ չկա մրցակցություն։  

ՀՀ-ում անբարեխիղճ մրցակցության հասկացությունը տրված է «Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով, որի 11-րդ հոդվածը սահմա-
նում է, որ անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում տնտեսվարող սուբյեկտի 
ցանկացած գործողություն կամ վարքագիծ, որը հակասում է սույն օրենքին, այլ օ-
րենքներին, իրավական ակտերին կամ գործարար շրջանառության սովորույթնե-
րին, խախտում է մրցակիցների միջև կամ վերջիններիս ու սպառողների միջև բա-
րեխղճության` ազնվության, արդարության, ճշմարտության և (կամ) անաչառության 
սկզբունքները:  

Վերոգրյալը վկայում է, որ անբարեխիղճ մրցակցության հասկացության հար-
ցում չկա միասնական մոտեցում։ Սա նաև հետևանք է այն բանի, որ հստակ չէ, թե 
ինչ շահ է պաշտպանվում անբարեխիղճ մրցակցությունից` հանրայի՞ն, թե՞ մասնա-
վոր։ Օրինակ` ամերիկյան իրավական համակարգում հանրային շահը միշտ եղել է 
դատարանների ուշադրության կենտրոնում։ Մասնավորապես Amoskeag Mfg. Co. 
v. Spear գործի շրջանակներում դատարանը հանգել էր այն եզրակացության, որ այլ 
անձի պատկանող ապրանքային նշան օգտագործելով` խախտվում են ինչպես 
հանրության, այնպես էլ ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքները, քանի 
որ գնորդը տվյալ դեպքում ձեռք է բերում մի իր, որը նպատակ չի ունեցել ձեռք բե-
րելու, իսկ իրավատերն էլ զրկվում է այն արդյունքներից և եկամուտներից, որ 
պետք է ստանար4։ Սրանով 19-րդ դարում առաջ քաշվեց այն թեզը, որ ապրանքա-
յին նշանների նկատմամբ իրավունքը մեծ ազդեցություն ունի արտադրողների 
(տնտեսվարողների) և հանրության համար5: Այդուհանդերձ, ամերիկյան դատա-
րանները առաջնային էին դիտում տնտեսվարողների շահը, իսկ հանրային շահը` 
                                                        
1 Տե´ս Act Against Unfair Competition in the version published on 3 March 2010 (Federal Law 
Gazette I p. 254), as last amended by Article 4 of the Act of 17 February 2016 (Federal Law 
Gazette I p. 233). 
2 Տե´ս Федеральный закон о защите конкуренции, 26 июля 2006 года N135-Ф3:  
3 Տե´ս Beverly W.Pattishall, David C.Hilliard, Joseph Nye Welch, Trademarks and Unfair 
competition, fifth edition, 2002, էջ 4:  
4 Տե´ս The Normative Foundations of Trademark Law Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, 
p. 1839, 2007, էջ 24: 
5 Տե´ս Francis H. Upton, A Treatise on the law of trade marks 11–12 (Albany, W.C. Little 1860), 
էջեր 13-14:  
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ածանցյալ1։ 20-րդ դարում արդեն ակնհայտ էր, որ շեշտը դրվում էր հանրային շա-
հի վրա։ Մասնավորապես E.I. Dupont DeNemours & Co., 476 F. 2d 1357, 1362 գոր-
ծով Dupont ընկերությունը դիմել էր գրանցելու RALLY ապրանքային նշանը, որը 
նույնական էր Horizon ընկերության ապրանքային նշանին։ Թեև կողմերի միջև առ-
կա էր համաձայնագիր, որով Horizon ընկերությունը վաճառել էր իր ապրանքային 
նշանը Dupont ընկերությանը, դատարանը, այդուհանդերձ, եզրահանգել էր, որ 
չպետք է անտեսել հանրության շահը, քանի որ Dupont ընկերության ապրանքային 
նշանը կմոլորեցնի սպառողներին, քանի որ վերջիններս այն կշփոթեն Horizon ըն-
կերության ապրանքային նշանի հետ։ Միևնույն ժամանակ դատարանը նաև եզրա-
կացրել էր, որ «հանրային շահ» կոնցեպտը չպետք է լայն մեկնաբանել, և յուրա-
քանչյուր դեպքում պետք է հաշվի առնել գործի փաստերը2։  

Ինչ վերաբերում է 21-րդ դարի զարգացումներին, ապա պետք է նշել, որ այս 
հարցում կրկին միասնական մոտեցում չկա։ Որոշ հեղինակներ այն կարծիքին են, 
որ այժմ սպառողների շահերի պաշտպանությունից կրկին վերադարձ է կատար-
վում տնտեսվարող սուբյեկտների պաշտպանությանը։ Հեղինակների մեկ այլ խումբ 
այն համոզման է, որ ներկայում պաշտպանությունը տրվում է ոչ թե սպառողներին 
կամ արտադրողներին, այլ հենց նշաններին3: 

Վերոգրյալը հաշվի առնելով` կարծում ենք, որ ինչպես մտավոր սեփականութ-
յան իրավունքը, այնպես էլ անբարեխիղճ մրցակցությունը, այն ոլորտն է, որը չի են-
թարկվում հստակ կանոնակարգումների և ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է` 
հաշվի առնելով տվյալ պետության քաղաքականությունը այդ ոլորտում։ ՀՀ-ում և 
առհասարակ ցանկացած երկրում անբարեխիղճ մրցակցության կարգավորման 
հարցը որոշելիս պետք է հաշվի առնել տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման մի-
տումները և ըստ այդմ որոշել պետության քաղաքականությունն այս հարցում։  

Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով թե´ տեսական գրականության մեջ և թե´ տար-
բեր երկրների օրենսդրություններում առկա անբարեխիղճ մրցակցության հասկա-
ցությունը` մեր կողմից առաջարկվում է անբարեխիղճ մրցակցության հետևյալ սահ-
մանումը. «Անբարեխիղճ մրցակցություն է ձեռնարկատիրական գործունեության 
ընթացքում ցանկացած գործողություն, որը հակասում է գործարար շրջանառութ-
յան սովորույթներին, բարեխղճության, ողջամտության ու արդարության պահանջ-
ներին, որն ի թիվս այլնի դրսևորվում է անհիմն առավելությունների ձեռքբերմամբ 
այլ տնտեսվարող սուբյեկտի հաշվին և վնաս է հասցնում կամ կարող է վնաս հասց-
նել այլ տնտեսվարող սուբյեկտին (նրա գործարար համբավին), ինչպես նաև սպա-
ռողներին»: 

 
 
 

   

                                                        
1 Տե´ս The Normative Foundations of Trademark Law Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, 
p. 1839, 2007, էջ 26:  
2 Տե´ս https://nationallawinstitute.com/wp-content/uploads/2016/12/trademark-
classmaterials.pdf։  
3 Տե´ս The Normative Foundations of Trademark Law Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, 
p. 1839, 2007, էջեր 5-6:  



62   Պետություն և իրավունք 

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
 

Григор Бекмезян 
Доцент кафедры гражданского права ЕГУ, кандидат юридических наук 

 
Нарине Авагян 
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ 
___________________________ 

 
В статье обсуждаются вопросы, касающиеся концепции недобросовестной 

конкуренции, ее исторического развития, ее роли и корреляции с другими отрас-
лями законодательства. Рассматривается также вопрос о том какие интересы 
защищаются от недобросовестной конкуренции (частные или публичные).  

 
 

THE CONCEPT AND HISTORICAL DEVELOPMENTS OF 
UNFAIR COMPETITION 

 
Grigor Bekmezyan 
Docent at the YSU Chair of Civil Law, Candidate of Legal Sciences 

 
Narine Avagyan 
PhD student at the YSU Chair of Civil law 
_____________________________ 

 
The article discusses issues concerning the concept of unfair competition, its 

historical development, its role and correalation with other branches of legislation.  
The article also touched the issue of what kind of interests are protected against 

unfair competition (private or public).  
 
 

Բանալի բառեր – անբարեխիղճ մրցացկություն, ապրանքային նշան, 
պատասխանատվություն, մրցակցային իրավունք, սպառող, վնաս  
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, товарный знак, 
ответственность, антимонопольное право, потребитель, ущерб  
Key words: unfair competition, trademark, liability, antitrust law, consumer, damage  

 
  



Государство и право  63 
 

ԲԱՑԱՌԻԿ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Անի Միքայելյան 
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ 
__________________________________ 

 
Քաղաքացիական դատավարության հիմնական խնդիրներից մեկը քաղաքա-

ցիական գործի ճիշտ և ժամանակին քննությունն ու լուծումն է: Դա հնարավոր է 
դատարանների գործունեության հստակ կազմակերպման միջոցով՝ իրական և 
արդյունավետ դատավարական նորմերի առկայությամբ: Այս առումով շատ 
կարևոր են ընդդատության կանոնների կարգավորման հստակությունը և դատա-
րանների կողմից դրանց պահպանումը արդարադատություն իրականացնելիս1: 

Ընդհանուր իրավասության դատարաններին ենթակա քաղաքացիական գոր-
ծերի ընդդատությունը որոշվում է տարածքային ընդդատության կանոնների միջո-
ցով: Այսինքն` ցանկացած գործի քննությունը պետք է իրականացվի ոչ թե հայցվո-
րի ընտրած դատարանում, այլ այն դատարանում, որը հստակ սահմանված է օրեն-
քով և իրավասու է քննելու նշված կատեգորիայի գործը:  

Տարածքային ընդդատության նպատակն է միևնույն օղակի դատարանների 
միջև գործերը բաշխվեն համաչափ՝ կողմերի տնտեսական և անձնական շահերի 
հաշվառմամբ, որպեսզի կողմերի համար ապահովվեն արդարադատության մատ-
չելիությունը և տնտեսվար ու արագ դատավարություն2: 

Տարածքային ընդդատության առանձին տեսակների սահմանման նպատակ-
ները տարբերվում են իրարից. մի դեպքում ընդդատության կանոնների սահման-
ման հիմքում դրված է դատարանի, մյուս դեպքում՝ կողմերի մասնավոր շահը, մեկ 
այլ դեպքում՝ և´ դատարանի, և´ կողմերի շահերը:  

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը3, սահմանելով ընդհանուր 
տարածքային ընդդատություն, որի համաձայն՝ հայցը ներկայացվում է պատասխա-
նողի հաշվառման (գտնվելու) վայրի, իսկ քաղաքացու՝ հաշվառման վայր չունենա-
լու դեպքում` բնակության վերջին հայտնի վայրի առաջին ատյանի դատարան (ՀՀ 
ՔԴՕ 21-րդ հոդված), միաժամանակ սահմանել է նաև տարածքային ընդդատութ-
յան այլ տեսակներ, այդ թվում՝ շահագրգիռ անձանց հնարավորություն տալով փո-
խադարձ համաձայնությամբ փոխելու տարածքային ընդդատությունը` բացառութ-
յամբ բացառիկ ընդդատության:  

Բացառիկ ընդդատությունը տարածքային ընդդատության հատուկ տեսակ է, 
որի կանոնները սահմանում են որոշակի գործերի շրջանակը, որոնց քննությունը և 
լուծումը իրականացվում են օրենքով հստակ սահմանված դատարանների կողմից՝ 
բացառելով այլ դատարանում տվյալ գործերի քննության վերաբերյալ կողմերի հա-
մաձայնության հնարավորությունը: Այսպիսի ընդդատության իմաստը այն է, որ հայ-
ցի առարկան այնքան սերտորեն է կապված որոշակի վայրի հետ, որ այդ վայրի 
դատարանը դառնում է միակ պատշաճ ատյանը: Բոլոր այդպիսի դեպքերում տա-
րածքային ընդդատությունը վերապահվում է բացառապես տվյալ դատարանին:  

                                                        
1 Տե´ս Кузнецова Е. В. Институт подсудности в гражданском процессуальном праве 
Российской Федерации, Дисс. канд. юрид. наук: Москва, 2004, էջ 3: 
2 Տե´ս Fasching H.W. Lehbrunch des osterreichischen Xivilproze Brechts. S. 143: 
3 Ընդունվել է 17.06.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.: Տե´ս ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53): 
Այսուհետ նաև` ՀՀ ՔԴՕ: 
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Իրավաբանական գրականության մեջ առկա են տարբեր կարծիքներ բացա-
ռիկ ընդդատության կանոնների սահմանման նպատակների և ընդդատության այս 
տեսակի որոշման չափանիշների վերաբերյալ: Այսպես, տարածված է այն տեսա-
կետը, որ բացառիկ ընդդատության կանոններով հարուցվող հայցերը կարող է ա-
վելի արագ և ճիշտ քննել այն դատարանը, որտեղ գտնվում է վեճի առարկա հան-
դիսացող գույքը, քանի որ այդ գործերի քննությունը, որպես կանոն, կապված է լի-
նում տեղում մանրակրկիտ ստուգողական գործողությունները իրականացնելու, շի-
նությունները զննելու, հարևաններին հարցաքննելու հետ1:  

Քանի որ բացառիկ ընդդատության կանոններով սահմանվող գործերով վեճի 
առարկան հիմնականում անշարժ գույքն է, որը գտնվում է սահմանված դատարա-
նի տարածքում, այդ պատճառով այլ դատարանում գործի քննությունը էականորեն 
կարող է ձգձգել դատավարությունը և դատական հանձնարարությունների իրակա-
նացման անհրաժեշտություն առաջացնել, բացասաբար անդրադառնալ դատական 
քննության անմիջականության սկզբունքի վրա2:  

Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ քննվող գործերով 
վեճերի լուծումը կարող է վերաբերել ոչ միայն վիճող կողմերի իրավունքներին, 
այլև շոշափել այդ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող երրորդ ան-
ձանց իրավունքները և օրինական շահերը: Անշարժ գույքի գտնվելու վայրում գոր-
ծի քննության դեպքում վեճի լուծման հարցում նյութական շահ ունեցող երրորդ ան-
ձինք հնարավորություն են ունենում ժամանակին ստանալու տեղեկատվություն 
նման վեճի ծագման մասին: Դա դրսևորվում է ոչ միայն դատավարության գոյութ-
յան մասին տեղեկության որոնման պարզեցմամբ, այլև դատարանի իրազեկվա-
ծությամբ` ունենալ ավելի մեծ հնարավորություն տեղեկանալու երրորդ անձանց ի-
րավունքների և օրինական շահերի մասին, որոնք ներգրավված չեն գործի քննութ-
յանը3:  

Չնսեմացնելով վերը նշված բոլոր տեսակետների արդիականությունը` այ-
նուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ բացառիկ ընդդատության սահմանման հիմ-
քում նախ և առաջ դրված է դատարանի շահը: Այլ կերպ ասած` բացառիկ ընդդա-
տության սահմանման հիմնական նպատակը դատարանի համար մատչելիության 
ավելի բարձր աստիճան սահմանելն է, այն է՝ դատարանը գործը քննում է այն վայ-
րում, որտեղ գտնվում է վեճի առարկան: Դա հեշտացնում է դատարանի աշխա-
տանքը ապացույցների հավաքման ու հետազոտման ընթացքում, և օրենսդրի մո-
տեցմամբ դա պետք է հանգեցնի գործի ավելի արագ և ճիշտ լուծման: 

Ընդ որում, բացառիկ ընդդատության հիմքում դնելով դատարանի շահը, այն 
վերջին հաշվով ուղղված է հենց դատավարության մասնակիցների սուբյեկտիվ ի-
րավունքների պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը: Այսպես, քա-
ղաքացիական դատավարությունում դատարանի հանրային-իրավական հիմնա-
կան գործառույթը գործի ժամանակին և պատշաճ քննելը և լուծելն է, որը ուղղված 
է շահարգիռ անձանց իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի 
պաշտպանությանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքացիական գործի հա-
րուցման հիմքը հայցվորի ներկայացրած հայցն է, սակայն քաղաքացիական գոր-
ծով դատական պաշտպանություն տրվում է ոչ միայն հայցվորին, այլև գործին մաս-
նակցող մյուս անձանց: Քաղաքացիական գործը քննելով և լուծելով` դատարանը 
հայցի հիմնավոր լինելու դեպքում պարտավոր է բավարարել այն՝ դրանով իսկ 
պաշտպանելով հայցվորի սուբյեկտիվ իրավունքը, իսկ հայցն անհիմն լինելու դեպ-

                                                        
1Տե´ս Шакарян М. С. Гражданский процесс: учебник, Глава X, М., 1993, էջեր168-169: 
2 Տե´ս Исаенкова О.В. Гражданское процессуальное право России, учебник / О. В. 
Исаенкова, А. А. Демичев ; под ред. О.В. Исаенковой.- М.: Норма, 2009, Էջ 83: 
3https://zakon.ru/blog/2014/11/12/problemy_podsudnosti_sporov_o_pravax_na_nedvizhimoe_i
mushhestvo_v_kontekste_reformy_processualnogo_z. 
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քում պարտավոր է մերժել հայցը՝ դրանով պաշտպանելով պատասխանողի սուբ-
յեկտիվ իրավունքը և անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնելով հայցվորի հա-
մար: Հետևաբար, ցանկացած պարագայում դատարանի հիմնական գործառույթը 
հանգում է շահագրգիռ անձանց սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանությանը: 

Բացառիկ ընդդատության կանոնների առանձնացման համար որոշիչ նշանա-
կություն ունի նաև ընդդատության այս տեսակի սահմանման չափանիշների պար-
զումը: Մենք կարծում ենք, որ բացառիկ ընդդատության կանոնի սահմանման չափա-
նիշ պետք է հանդիսանա նախ հայցի օբյեկտը, այսինքն` այն առարկան, որին ուղղ-
ված է հայցի առարկայի բովանդակությունը կազմող պահանջը, այնուհետև այդ օբ-
յեկտի հետ կապված այն նյութաիրավական պահանջը, որը հայցվորը ներկայացնում 
է պատասխանողի դեմ:  

Ասվածի հիման վրա` կարծում ենք, որ որպես օբյեկտ պետք է դիտարկվի ան-
շարժ գույքը, իսկ որպես այդ օբյեկտի հետ կապված պահանջ՝ անշարժ գույքի 
նկատմամբ սեփականության իրավունքի և գույքային այլ իրավունքների վերաբեր-
յալ պահանջը: 

Մինչև վերջերս ՀՀ ՔԴՕ-ով կարգավորված չէր այն հարցը, թե որ դատարանին 
է ընդդատյա այն հայցը, որի շրջանակներում միացված են մի քանի հայցապա-
հանջներ, որոնք ունեն տարբեր ընդդատություն: Այլ կերպ ասած` որ դատարանին 
ընդդատյա կլինի այն հայցը, որի շրջանակներում ներկայացված պահանջներից մե-
կը ընդդատյա է բացառիկ ընդդատության կանոններով, իսկ մյուսը` տարածքային 
ընդդատության այլ կանոններով սահմանված դատարանին: Եթե ներկայացված 
պահանջներից մեկը ընդդատյա լինի ընդհանուր տարածքային ընդդատության, 
իսկ մյուսը բացառիկ ընդդատության կանոնով սահմանվող դատարանին, ապա 
հայցը բնականաբար պետք է հարուցվի բացառիկ ընդդատության կանոնին համա-
պատասխան, քանի որ վերջինս բացառություն է տարածքային ընդդատության 
ընդհանուր կանոնից և գերակայություն ունի այդ տեսակի նկատմամբ: Հարցը լուծ-
ված է նաև պայմանագրային ընդդատության դեպքում, քանի որ ՀՀ ՔԴՕ-ով հստակ 
սահմանված է, որ բացառիկ ընդդատությունը չի կարող փոխվել կողմերի համա-
ձայնությամբ: 

Բարձրացված հարցը խնդրահարույց էր մասնավորապես այլընտրանքային 
ընդդատության և բացառիկ ընդդատության նորմերի փոխհարաբերակցության 
դեպքերում, այսինքն՝ երբ ներկայացված հայցադիմումի պահանջներից մեկը ընդ-
դատյա է այլընտրանքային, մյուսը՝ բացառիկ ընդդատության կանոններով սահ-
մանվող դատարաններին: Ասվածը հավասարապես վերաբերում է նաև այն իրա-
վիճակներին, երբ հայցադիմումում միացված պահանջներից հիմնականը և ածանց-
յալը ունեն տարբեր ընդդատություն:  

Այս կապակցությամբ հարց էր առաջանում. ինչպե՞ս պետք է ղեկավարվեն դա-
տարանները այն դեպքերում, երբ, օրինակ, ներկայացված հիմնական պահանջի 
ընդդատությունը վերաբերում է այլընտրանքային տարածքային, իսկ ածանցյալ 
պահանջը` բացառիկ ընդդատությանը:  

ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2009 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ ՍԴՈ-
787 որոշմամբ արձանագրել է. «Երբ դատարան է ներկայացվել հայցադիմում, որը 
վերաբերում է տարբեր դատարաններին ընդդատյա (քաղաքացիական, ընդհա-
նուր իրավասության և վարչական դատարանների առարկայական ընդդատություն) 
միմյանց հետ կապված մի քանի պահանջներով վեճին, ապա գործը քննում է այն 
դատարանը, որին ընդդատյա է հիմնական պահանջը: Հիմնական է համարվում 
այն պահանջը, որի լուծման արդյունքում կայացված դատական ակտը կանխորո-
շում է հետևանքներ կայացնող պահանջների լուծման ելքը»: 

Այս որոշման հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ եթե մեկ հայցադիմումում 
միացվեն մի քանի պահանջներ, որոնցից մեկը հիմնական է, իսկ մյուսները` ա-
ծանցյալ, ապա հայցի ընդդատությունը պետք է որոշվի հիմնական պահանջի ընդ-



66   Պետություն և իրավունք 

դատությամբ: Օրինակ, ենթադրենք Ա-ն հայց է հարուցում ազատազրկման դատա-
պարտված Բ-ի դեմ՝ ամուսնալուծության և ընդհանուր համատեղ կյանքում ձեռք 
բերված սեփականության նկատմամբ իր բաժինը առանձնացնելու և դրա նկատ-
մամբ իր սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջով: Առաջին պահանջը 
պետք է դիտել որպես հիմնական, իսկ երկրորդը` ածանցյալ, քանի որ դրա բավա-
րարումը կախված է առաջին պահանջի բավարարումից: Ստացվում է, որ այս դեպ-
քում հայցը պետք է քննվի այլընտրանքային ընդդատության կանոնին համապա-
տասխան: Մինչդեռ ՀՀ դատարանների նախագահների խորհուրդը, ՙՀՀ քաղաքա-
ցիական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ և 85-րդ հոդվածների կիրառման դա-
տական պրակտիկայի մասին՚ 2005 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 61 որոշման 
շրջանակներում անդրադառնալով բացառիկ ընդդատության և տարածքային ընդ-
դատության այլ տեսակների կիրառման փոխհարաբերակցության խնդրին, նշել է. 
«Ընդդատության կանոնների կիրառման համար ՀՀ քաղաքացիական դատավա-
րության օրենսգրքի 82-րդ և 83-րդ հոդվածները ընդհանուր նորմեր են, իսկ 85-րդ 
հոդվածը պարունակում է ընդհանուր նորմին կատմամբ գերակայող հատուկ (բա-
ցառիկ) նորմ: 

Բացառիկ ընդդատության իմաստը հենց կայանում է նրանում, որ բացառվում 
է «բացառիկ ընդդատության» ենթակա հայցերի հարուցումը և քննությունը ՀՀ քա-
ղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 82-րդ և 83-րդ հոդվածներով սահման-
ված ընդդատության կանոններով»: 

Ստացվում է, որ ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի այս որոշման հի-
ման վրա նախապատվությունը պետք է տրվի բացառիկ ընդդատությանը, ինչն էլ 
իր հերթին հակասում է հիմնական և ածանցյալ պահանջների դեպքում ընդդա-
տության որոշման վերը բերված դեպքին:  

Նշված հարցը իր կարագավորումն է ստացել նոր ընդունված ՀՀ ՔԴՕ-ի 24-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասում, որտեղ սահմանվել է, որ միաժամանակ բացառիկ ևայլ տա-
րածքային ընդդատություն ունեցող պահանջներով հայցը ներկայացվում է սույն 
հոդվածով սահմանված առաջին ատյանի դատարան:  

Մեր կարծիքով, այլընտրանքային կամ բացառիկ ընդդատության կանոններից 
մեկին նախապատվություն տալու հարցը պետք է դիտարկել վերոգրյալ նորմերի 
փոխհարաբերակցության պարզումով, որի պարագայում հնարավոր կլինի որոշել, 
թե նշված նորմերի մրցակցության արդյունքում որին պետք է տրվի նախապատ-
վություն: Կարծում ենք, որ այդ հարցը պետք է լուծվի նախ և առաջ այդ նորմերով 
սահմանված կանոններին համապատասխան` դրանց իրավական բնույթի հաշ-
վառմամբ:  

Այսպես, այլընտրանքային տարածքային ընդդատությանը բնութագրական է 
այն, որ հայցվորին իրավունք է վերապահվում ընդհանուր կանոնի` պատասխանո-
ղի բնակության (գտնվելու) վայրի դատարանին զուգահեռ` որպես այլընտրանք 
հայց ներկայացնել օրենքով սահմանված այլ դատարան (դատարաններ): Այդպիսի 
դեպքերում օրենսդիրը արտոնյալ պայմաններ է ստեղծում հայցվորների համար 
այն գործերով, որոնք շոշոփում են քաղաքացիական շրջանառության մասնակից-
ների առավել էական շահերը, և որոնք հատուկ հանգամանքների առկայության 
պատճառով առաջնակարգ պաշտպանության կարիք ունեն: Այլընտրանքային ընդ-
դատության նշանակությունը այն է, որ նման գործերով որոշակի նախապատվութ-
յուն է տրվում առավել թույլ կողմին` հայցվորին: Այլ կերպ ասած` այլընտրանքային 
ընդդատությունը հայցվորներին որոշակի գործերով տրված արտոնություն է: 

Բացառիկ ընդդատության դեպքում դատարանի ընտրությունը, որը իրավասու 
է քննել տվյալ գործը, իրականացվում է օրենսդրությամբ և կախված չէ կողմերի 
հայեցողությունից, հարմարությունից կամ ցանկությունից:  

Ասվածի հիման վրա կարող ենք եզրահանգել, որ այլընտրանքային տարած-
քային ընդդատության կանոնները իրենց բնույթով խրախուսող են, հայցվորների 
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վիճակը որոշակի գործերով բարելավող: Մինչդեռ բացառիկ ընդդատության պա-
րագայում մենք գործ ունենք ոչ թե խրախուսող, այլ սահմանափակող նորմի հետ:  

Հետևաբար, բացառիկ և այլընտրանքային ընդդատության նորմերի մրցակ-
ցության դեպքում դրանցից մեկին նախապատվություն տալու հարցը պետք է լուծել 
հետևյալ հարցադրման միջոցով. ՀՀ օրենսդրությունն ընդհանրապես ո՞ր նորմին է 
նախապատվություն տալիս՝ խրախուսո՞ղ, թե՞ սահմանափակող:  

ՀՀ Սահմանադրության 73-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Անձի իրավական վի-
ճակը վատթարացնող օրենքները ևայլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ չունեն: 

2. Անձի իրավական վիճակը բարելավող օրենքները ևայլ իրավական ակտերը 
հետադարձ ուժ ունեն, եթե դա նախատեսված է այդ ակտերով»: 

Համանման կարագավորում է նախատեսում նաև «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածը: 

Վերը նշված նորմերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը նա-
խապատվությունը տալիս է բարելավող նորմին: Ընդ որում, հարկ է նկատի ունե-
նալ, որ օրենքի հետադարձ ուժի արգելքը տարածվում է ոչ միայն պատասխա-
նատվություն սահմանող օրենքների, այլ նաև ընդհանրապես որևէ կերպ անձի իրա-
վական վիճակը վատթարացնող օրենքների վրա, ինչը ենթադրում է, որ նշված 
սահմանադրական դրույթում ամրագրված արգելքը վերաբերում է ոչ միայն նյութա-
կան իրավունքին, այլ նաև վարույթային իրավունքի նորմերին:  

Ընդհանուր առմամբ, անձի իրավական վիճակը վատթարացնող իրավական 
ակտ ասելով պետք է հասկանալ այն իրավական ակտերը, որոնք անձի համար ու-
նեն որևէ բացասական ազդեցություն1: Սակայն ո´չ ՀՀ Սահմանադրությունը, ո´չ էլ 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը չեն բացահայտում վատթա-
րացնող իրավական ակտի բովանդակությունը:  

Ուժը կորցրած «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 78-րդ հոդվածը 
մատնանշում էր այն դեպքերը, երբ իրավական ակտը վատթարացնում է անձի ի-
րավական վիճակը, որնց թվին են դասվում նաև իրավաբանական կամ ֆիզիկա-
կան անձանց իրավունքները կամ ազատությունները սահմանափակող, ինչպես 
նաև նրանց իրավական վիճակն այլ կերպ վատթարացնող ակտերը: 

«Բարելավող» հասկացության օգտագործումը կարող է ունենալ տարբեր բո-
վանդակություն տարբեր ճյուղային օրենսդրություններում: Մեր կարծիքով, քաղա-
քացիական դատավարության շրջանակներում անձի իրավական վիճակը բարելա-
վող կհավարվի այն նորմը, որը խրախուսող բնույթ ունի, այսինքն՝ որոշակի հանգա-
մանքների դեպքում սահմանում է որոշակի արտոնություններ դատավարության 
կողմերից որևէ մեկի համար: Ուստի, կարծում ենք, որ այլընտրանքային ընդդա-
տությունը իր բնույթով բարելավող, այլ կերպ ասած՝ խրախուսող բնույթի նորմեր է 
պարունակում, իսկ բացառիկ ընդդատությունը, ընդհակառակը, սահմանափակող 
է: Հետևաբար, այլընտրանքային և բացառիկ ընդդատության կանոնների միջև 
ընտրությունը պետք է կատարվի այլընտրանքային ընդդատության կանոններին 
նախապատվություն տալով:  

Ասվածի հիման վրա գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ՀՀ ՔԴՕ-ով սահմանել, որ 
այն դեպքում, երբ ներկայացված հայցապահանջները (այդ թվում՝ հիմնական և ա-
ծանցյալ) ունեն տարբեր ընդդատություն, այսինքն՝ միաժամանակ ընդդատյա են և´ 
բացառիկ, և´ այլընտրանքային տարածքային ընդդատության կանոններով սահ-
մանված դատարաններին, ապա հայցը հարուցվի այլընտրանքային ընդդատութ-
յան կանոններով սահմանված դատարանին:  

Հետևաբար առաջարկում ենք ՀՀ ՔԴՕ 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել 
հետևյալ կերպ. «Միաժամանակ բացառիկ և այլընտրանքային ընդդատություն ունե-
                                                        
1Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանդրության մեկնաբնություններ, 2010, էջ 496-
498:  
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ցող պահանջներով հայցը ներկայացվում է այլընտրանքային ընդդատության կանոն-
ներով սահմանված առաջին ատյանի դատարան»: 

ՀՀ ՔԴՕ-ով նախատեսված են բացառիկ ընդդատության հետևյալ դեպքերը. 
1. Հողամասերի, շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրա-

վունքը ճանաչելու, հողամասերը, շենքերը, շինություններն ուրիշի ապօրինի տիրա-
պետումից հետ պահանջելու, սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական տիրապետողի` 
տիրապետումից զրկելու հետ չկապված իրավունքների խախտումները վերացնելու 
վերաբերյալ հայցերը հարուցվում են հողամասերի, շենքի, շինության գտնվելու վայ-
րի առաջին ատյանի դատարան (ՀՀ ՔԴՕ 24-րդ հոդված, 1-ին մաս): 

Նշված նորմի վերլուծությունից հետևում է, որ օրենսդիրը բացառիկ ընդդա-
տության այս կանոնի օբյեկտ է դիտարկում ոչ թե ցանկացած անշարժ գույք, այլ 
միայն հողամասերը, շենքերը, շինությունները: Ասվածի մասին է վկայում այն հան-
գամանքը, որ հոդվածում «անշարժ գույք» ընդհանրական հասկացության փոխա-
րեն օրենսդիրը օգտագործում է «հողամասեր, շենքեր, շինություններ» բառերը, ին-
չը պրակտիկայում հաճախ խնդիրներ է հարուցում անշարժ գույքի նկատմամբ 
քննվող հայցերով: Այսպես, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը, օրինակ, 
թիվ ԵԱԴԴ/0768/02/11 քաղաքացիական գործով 24.08.2011թ. կայացրած որոշ-
մամբ նշել է, որ բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման 
պահանջը չի կարող նույնացվել հողամասերի, շենքերի, շինությունների նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջի հետ, և այդ պահանջը պետք է 
քննվի ընդհանուր տարածքային ընդդատության կանոնով: ՀՀ վճռաբեկ դատարա-
նը նշված գործի շրջանակներում 18.01.2012թ. կայացրած որոշմամբ արձանագրել 
է, որ Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն անհիմն է, քանի որ ՀՀ քա-
ղաքացիական օրենսգրքով բնակարանը բնորոշվում է որպես բնակության համար 
նախատեսված տարածք (շինություն): Այսինքն` ՀՀ քաղաքացիական դատավա-
րության օրենսգրքով սահմանված բացառիկ ընդդատության կանոնը կիրառելի է 
նաև բնակարանի` որպես շինության նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճա-
նաչելու վերաբերյալ հայցի նկատմամբ:  

Կարծում ենք, որ բացառիկ ընդդատության այս կանոնի օբյեկտ պետք է դի-
տարկել ընդհանրապես անշարժ գույքը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է վկայակոչված 
նորմում օգտագործվող «հողամասեր, շենքերը և շինություններ» արտահայտությու-
նը փոխարինել «անշարժ գույք» հասկացությամբ, ինչը կբացառի տվյալ կանոնի 
կիրառման անհարկի սահմանափակումները կամ պրակտիկայում դրա չափազանց 
նեղ մեկնաբանումը:  

Բացառիկ ընդդատության վկայակոչված կանոնը այլ սահմանփակում ևս ունի: 
Մասնավորապես` բացառիկ ընդդատության տվյալ կանոնը կիրառվում է միայն 
հետևյալ պահանջների վերաբերյալ հայցերով. 

ա. հողամասերի, շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության իրա-
վունքը ճանաչելու,  

բ. հողամասերը, շենքերը, շինություններն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից 
հետ պահանջելու (վինդիկացիոն հայց),  

գ. սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական տիրապետողի` տիրապետումից 
զրկելու հետ չկապված իրավունքների խախտումները վերացնելու (նեգատոր 
հայց): 

Սա նշանակում է, որ օրենսդիրը բացառիկ ընդդատության կանոնի կիրառումը 
պայմանավորել է ոչ միայն վեճի օբյեկտ հանդիսացող հողամասերի, շենքերի, շի-
նությունների, այլև այդ գույքի նկատմամբ ներկայացված պահանջով: Այսինքն՝ ան-
գամ այն դեպքերում, երբ հայցի օբյեկտը հողամաս է, շենք կամ շինություն, սակայն 
ներկայացված պահանջը վկայակոչվածներից որևէ մեկը չի ներառում, ապա հայցը 
պետք է հարուցվի ընդհանուր տարածքային ընդդատության կանոններով:  
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անշարժ գույքի հետ կապված մի շարք պահանջներով ընդհանուր տարածքային 
ընդդատության կանոնները կիրառելու փոխարեն հայցերը սխալմամբ ներկայաց-
վում են բացառիկ ընդդատության կանոններով1: Օրինակ, թիվ ԵՄԴ/2814/02/14 
քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 24.10.2014 
թ. կայացրած որոշմամբ փաստել է, որ բաժնային սեփականության ներքո գտնվող 
գույքը բաժանելու և դրանից բաժին առանձնացնելու պահանջն իր բովանդակութ-
յամբ չի կարող նույնացվել վինդիկացիոն, նեգատոր և սեփականության իրավունքի 
ճանաչման հայցերից ոչ մեկի հետ, ուստի ենթակա է հարուցման և քննության տա-
րածքային ընդդատության ընդհանուր կանոնով, որպիսի պայմաններում հայցը հա-
րուցելու բացառիկ ընդդատության կանոնը տվյալ դեպքում կիրառելի չէ:  

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ այս հարցում ևս դատական պրակտիկան 
ոչ միանշանակ է: Այսպես, օրինակ, թիվ ԵԷԴ/3788/02/16 քաղաքացիական գործով 
Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրա-
վասության դատարանը 10.11.2016 թ. «Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին» ո-
րոշմամբ նշել է. «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 85 հոդվածը 
կարգավորում է գործերի բացառիկ ընդդատության կանոնները, իսկ ներկայացված 
հայցադիմումն ըստ էության ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող 
գույքից պարտապանի մասն առանձնացնելու և հանցագործությամբ պատճառված 
վնասի չափով բռնագանձում տարածելու պահանջների մասին է, որի դեպքում կի-
րառելի են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածով 
սահմանված` բացառիկ ընդդատության կանոնները»: 

Մեկ այլ գործով Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարանը նշել է, որ ՀՀքաղաքացիական դատավա-
րության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածում (բացառիկ ընդդատություն) խոսքը անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման, և ոչ թե վերականգնման 
մասին է: Դատարանը գտել է, որ այդ պահանջի դեպքում բացառիկ ընդդատությու-
նը կիրառելի չէ2: 

ՀՀ ՔԴՕ 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի տառացի մեկնաբանությունից հետևում է, 
որ բացառիկ ընդդատության կանոնը կիրառելի է միայն սեփականության իրավուն-
քի ճանաչման պահանջի նկատամբ, իսկ դրա հետ անմիջականորեն կապված սե-
փականության իրավունքի վերականգնման, դադարեցման պահանջների նկատ-
մամբ կիրառելի համարվել չի կարող:  

Մինչդեռ, մեկ այլ գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը արձա-
նագրել է, որ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու պահանջը պետք է քննվի 
բացառիկ ընդդատության կանոններով3:  

Այսպես, եթե բացառիկ ընդդատությունը սահմանված է անշարժ գույքի նկատ-
մամբ ծագող վեճերը առավել արագ և արդյունավետ լուծելու համար, ապա պետք 
է նշել, որ «անշարժ գույքի հետ կապված վեճեր» կատեգորիան ներառում է ոչ 
միայն վկայակոչված երեք հայցերը, այլև անշարժ գույքի նկատմամբ այլ գույքային 
իրավունքների վերաբերյալ վեճերը, օրինակ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփակա-
նության իրավունքը դադարեցնելը, անշարժ գույքի նկատմամբ սահմանվող սերվի-

                                                        
1 Մեջբերվող դատական ակտերը վերաբերում են նախկին ՀՀ ՔԴՕ 85-րդ հոդվածի 1-ին 
մասին, որը ամբողջությամբ նախատեսում էր նույն կարգավորումը, ինչ գործող ՀՀ ՔԴՕ 24-
րդ հոդվածի 1-ին մասը: 
2  Տե´ս Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրա-
վասության դատարանի 07 նոյեմբերի 2016 թ. «Հայցադիմումը վերադարձնելու վերաբերյալ» 
թիվ ԵԱՆԴ/4477/02/16 որոշումը:  
3Տե´ս ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 16.12.2010 թ. թիվ ԵԱՆԴ/1635/02/10 
որոշումը: 
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տուտները, անշարժ գույքի անժամկետ օգտագործման իրավունքը, հողամասի օգ-
տագործման իրավունք ձեռք բերելը և այլն:  

ԱնշարԺ գույքը սեփականության իրավունքից առանձնացնելու և առանձնաց-
ված մասի նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործման իրավունք սահմանելը 
ևս բխում է այդ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքից, հետևա-
բար դրանք ևս պետք է քննվեն բացառիկ ընդդատության կանոններով1:  

Հետևաբար անհասկանալի է օրենսդրի կողմից բացառիկ ընդդատության այս 
կանոնը միայն վկայակոչված երեք պահանջներով սահմանափակելը: 

Նշված հարցի կարգավորման հետ կապված առկա են երկու հիմնական մո-
տեցումներ: Այսպես, մի շարք պետություններում բացառիկ ընդդատության կանոնը 
սահմանվում է անշարժ գույքի նկատմամբ հարուցվող բոլոր տեսակի պահանջնե-
րի նկատմամբ՝ առանց առանձնացնելու պահանջի բնույթը:  

Օրինակ, Ուկրաինայի ՔԴՕ 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հայցերը, 
որոնք ծագում են անշարժ գույքի կապակցությամբ, հարուցվում են անշարժ գույքի 
կամ դրա հիմնական մասի գտնվելու վայրի դատարան2:  

Որոշ պետություններում բացառիկ ընդդատության կանոնի սահմանումը պայ-
մանավորված է անշարժ գույքի նկատմամբ հարուցվող պահանջի բնույթով: Այս-
պես, Ֆրանսիայի ՔԴՕ 44-րդ հոդվածի համաձայն՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գույ-
քային հայցերը ընդդատյա են բացառապես այդ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի 
դատարանին3: Իսկ Էստոնիայի ՔԴՕ 99-րդ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված են 
այն հայցերը, որոնց առարկան անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքնե-
րի հետ կապված վեճերն են: Այդ հայցերի ընդդատությունը որոշվում է բացառիկ 
ընդդատության կանոններով, որոնց թվին են դասվում՝ անշարժ գույքի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքի ճանաչումը կամ դրա հետ կապված այլ պահանջները, 
անշարժ գույքի սահմանների որոշումը կամ դրա բաժանումը և այլ հարցեր4:  

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև վավերաց-
ված «Քաղաքացիական, քրեական և ընտանեկան գործերով իրավական օգնութ-
յան ևիրավական հարաբերությունների մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ի 
Մինսկի կոնվենցիայի5 20-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված է բացառիկ ընդ-
դատություն: Այսպես՝ անշարժ գույքին նկատմամբ սեփականության իրավունքի և 
գույքային այլ իրավունքների վերաբերյալ հայցերը բացառապես ընդդատյա են գույ-
քի գտնվելու վայրի դատարաններին: 

«Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության 
և իրավական հարաբերությունների մասին» Քիշնևի 07.10.2002 թ. կոնվենցիայի6 22-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության ի-
րավունքի և այլ իրային իրավունքների վերաբերյալ հայցերով բացառապես իրա-
վասու են այդպիսի գույքի գտնվելու վայրի դատարանները»: 

Ինչպես վերևում նշեցինք, բացառիկ ընդդատության վերաբերյալ այս կանոնի 
նախատեսման նպատակը վեճի օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույքի գտնվելու 
                                                        
1 Տե´ս, օրինակ, п. 12. Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980 
г. N 4"Онекоторыхвопросах, возникающих в практике рассмотрения судами споров о выде 
ледолисобственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим 
гражданам на праве общей собственности". 
2Տե´ս Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV: 
3Տե´ս Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / Пер. с франц. Захватаев В./ 
Предисловие: ДовгертА., Захватаев В./ Отв. ред. ДовгертА.. — К.,2004. —էջ 544, 2004: 
4 Ավելի մանրամասն տե´ս Гражданский процессуальный кодекс Эстонии: Принят 
20.04.2005, RT 2005, 26, 197. Вступление в силу 01.01.2006: 
5Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի հունիսի 22-ին, իսկ 
Ռուսաստանի Դաշնության համար՝ 1994 թվականի դեկտեմբերի 10-ին: 
6Կոնվենցիանընդունվելէ 07.10.2002 թ., ուժիմեջէմտել 19.02.2005 թ.: 
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վայրում գործի առավել արագ և ճիշտ, կողմերի ու դատարանի համար ժամանակի 
և միջոցների խնայումով լուծելն է, քանի որ այդ գործերի քննությունը, որպես կա-
նոն, կապված է լինում տեղում մանրակրկիտ ստուգողական գործողությունների ի-
րականացման, շինությունների զննման, հարևաններին հարցաքննելու և այլ դա-
տավարական գործողությունների կատարման հետ: Իսկ վկայակոչված գործողութ-
յունների կատարման անհրաժեշտությունը առաջանում է ոչ միայն ՀՀ ՔԴՕ 24-րդ 
հոդվածի 1-ին մասում ներառված պահանջներով գործերի, այլ նաև անշարժ գույքի 
նկատմամբ ներկայացվող այլ պահանջներով գործերի քննության ընթացքում: 
Հետևաբար կարծում ենք, որ բացառիկ ընդդատության այս կանոնը պետք է տա-
րածվի անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների հետ կապված այն պա-
հանջների նկատմամբ, որոնց քննության ընթացքում առաջանում է նշված գործո-
ղությունների կատարման անհրաժեշտությունը: Դրանց թվին կարող են դասվել նաև 
անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու, անշարժ 
գույքի նկատմամբ սահմանվող սերվիտուտների վերաբերյալ ներկայացվող պա-
հանջները և այլն:  

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ, օրինակ, անշարԺ գույքի նկատմամբ սե-
փականության իրավունքի առանձնացման և առանձնացված մասի նկատմամբ սե-
փականության կամ օգտագործման իրավունք սահմանելը ևս բխում է այդ անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքից, սակայն այս դեպքում նշված դա-
տավարական գործողությունների կատարման անհրաժեշտությունը գրեթե չի առա-
ջանում:  

Սակայն, բնականաբար, ՀՀ ՔԴՕ-ում հնարավոր չէ սպառիչ թվարկել անշարժ 
գույքի հետ կապված բոլոր վեճերը, որոնք կարող են քննվել բացառիկ ընդդատութ-
յան կանոններով: Իսկ առկա կարգավորումը անհիմն սահմանափակում է անշարժ 
գույքի նկատմամբ բացի հոդվածում մատնանշված երեք պահանջներից այլ պա-
հանջներով գործերի քննությունը բացառիկ ընդդատության կանոններով, որոնք ևս 
պահանջում են անշարժ գույքի գտնվելու վայրում մի շարք դատավարական գոր-
ծողությունների կատարում:  

Ասվածի հիման վրա` գտնում ենք, որ բացառիկ ընդդատության նշված կանո-
նը անհրաժեշտ է լրացնել և այնտեղ ներառել նաև բոլոր այն պահանջները, որոնք 
կապված են անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների ծագման, փո-
փոխման կամ դադարեցման հետ:  

Վերոշարադրյալի հիման վրա՝ առաջարկում ենք ՀՀ ՔԴՕ 24-րդ հոդվածի 1-ին 
մասը խմբագրել հետևյալ կերպ. «Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրա-
վունքի և գույքային այլ իրավունքների վերաբերյալ հայցերը ներկայացվում են ան-
շարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան»:  

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ անշարժ գույքի վերաբերյալ վեճերով ընդ-
դատության որոշումը հաճախ կարող է դժվարություններ առաջացնել: Օրինակ, ե-
թե ներկայացվում է սեփականության իրավունքի ճանաչման պահանջ հողամասի 
նկատմամբ, որը գտնվում է երկու կամ ավելի դատարանների իրավաբանական 
տարածքում, ապա հարց է առաջանում, թե որ դատարան պետք է դիմի հայցվորը: 
Ասվածը հավասարապես վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ հայցադիմումում 
ներկայացված պահանջներից երկուսը կամ ավելին ընդդատյա են բացառիկ ընդ-
դատության կանոններով որոշվող տարբեր դատարաններին: 

ՀՀ ՔԴՕ-ով այս հարցը կարգավորված չէ: Մի շարք երկրների օրենսդրությամբ 
ընդունված է այն մոտեցումը, որ այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել գույքի հիմնա-
կան մասի գտնվելու վայրով, այսինքն՝ հայցը հարուցվում է գույքի հիմնական մասի 
գտնվելու վայրի դատարանում: 

Եթե ընդունենք, որ նշված դեպքերում պետք է առաջնորդվել անշարժ գույքի 
հիմնական մասի գտնվելու վայրով, ապա առաջ են գալիս մի շարք հարցերը: Նախ` 
ՀՀ օրենսդրությամբ տրված չէ «գույքի հիմնական մաս»-ի հասկացությունը: 



72   Պետություն և իրավունք 

Հետևաբար հարց է առաջանում, թե որը պետք է հանդիսանա «անշարժ գույքի հիմ-
նական մասը» որոշելու չափանիշ՝ գույքի տվյալ մասի արժե՞քը, ծավա՞լը, ձեռնար-
կատիրական գործունեության մեջ նրա խաղացած դե՞րը, թե՞ այլ չափանիշներ: Ե-
թե ընդունենք, որ անշարժ գույքի հիմնական մասը որոշելու չափանիշը դրա շուկա-
յական արժեքն է, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտություն կառաջանա կարգավորել 
նաև այն հարցը, թե ինչպես պետք է որոշվի այդ գույքի արժեքը, մասնավորապես՝ 
ով պետք է որոշի դա, անհրաժեշտ է արդյոք անշարժ գույքը գնահատող ներգրա-
վել, այդ պարագայում ում վրա պետք է դրվի գույքի հիմնական մասը որոշելու 
պարտականությունը, և ըստ դրա՝ որ դատարանը պետք է քննի գործը: Բացի այդ, 
եթե գույքի հիմնական մասը որոշվի գույքի շուկայական արժեքով, ապա առաջա-
նում է հաջորդ հարցը՝ որ պահի դրությամբ պետք է որոշվի գույքի շուկայական ար-
ժեքը:  

Ավելին, բացառված չէ, որ տարբեր վայրերում գտնվող անշարժ գույքի հիմնա-
կան չափը անհնար լինի որոշել՝ դրանց գրեթե հավասար լինելու պատճառով: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` մենք կարծում ենք, որ այն դեպքերում, երբ ներ-
կայացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային պահանջ, որը գտնվում է երկու 
կամ ավելի դատարանների իրավաբանական տարածքում, կամ երբ հայցադիմու-
մում ներկայացված պահանջներից երկուսը կամ ավելին ընդդատյա են բացառիկ 
ընդդատության կանոններով որոշվող դատարաններին, ապա այդ դեպքում պետք 
է գործի այլընտրանքային–բացառիկ ընդդատությունը, այսինքն՝ հայցվորն ինքը կա-
րող է ընտրություն կատարել այն դատարանների միջև, որոնց տարածքում 
գտնվում է վիճելի անշարժ գույքը: Ընդ որում, իրավասու դատարանի ընտրությու-
նը սահմանափակված է միայն այն դատարաններով, որոնք գործում են անշարժ 
գույքերի գտնվելու վայրերում, և հետևաբար` այդ դատարաններից մեկին դիմելը 
բացառում է մյուս դատարան դիմելու իրավունքը: Ուստի, հայցվորի կողմից իր գոր-
ծը քննելու իրավասություն ունեցող բացառիկ ընդդատության կանոններով սահ-
մանված դատարաններից մեկին դիմելու դեպքում այդ դատարանը պարտավոր է 
հայցադիմումը ընդունել վարույթ:  

Միակ բացառությունը այս կանոնից մեր կարծիքով պետք է սահմանվի այն 
դեպքերի համար, երբ իրավասու դատարանններից մեկը համընկնում է պատաս-
խանողի բնակության (գտնվելու) վայրի դատարանի հետ: Այդ դեպքում, հայցը 
կհարուցվի պատասխանողի բնակության (գտնվելու) վայրի դատարան, որտեղ 
գտնվում է անշարժ գույքերից մեկը կամ մի քանիսը: 

2. Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է ան-
շարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան (ՀՀ ՔԴՕ հոդված 24, 2-րդ 
մաս):  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԿԴ1/0289/02/10 քաղաքացիական գործով 
01.07.2011 թվականին կայացրած որոշմամբ, անդրադառնալով այն հարցին, թե 
քրեական գործով վարույթն ավարտվելուց հետո կալանքի (արգելանքի) տակ 
գտնվող գույքի պատկանելիության վերաբերյալ վեճ ծագելու դեպքում որ դատա-
րանին է ընդդատյա շահագրգիռ անձի (գույքի սեփականատիրոջ կամ դրա օրինա-
կան տիրապետողի) գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ իրավունքի պաշտ-
պանությունը, արձանագրել է, որ օրենսդիրն այլ անձանց իրավունքների պաշտ-
պանության նպատակով` արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելիության վե-
րաբերյալ վեճ ծագելու դեպքում շահագրգիռ անձանց համար սահմանել է իրա-
վունք՝ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցով դիմել գույքի գտնվելու 
վայրի առաջին ատյանի դատարան։ 

Համանման կարգավորում է նախատեսում նաև «Դատական ակտերի հարկա-
դիր կատարման մասին՚ ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասը, որի համաձայն` 
«արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելիության վերաբերյալ վեճ ծագելու 
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դեպքում շահագրգիռ անձն իրավունք ունի գույքն արգելանքից հանելու վերաբեր-
յալ հայցով դիմել գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան»:  

Փաստորեն, օրենսդիրը գույքն արգելանքից հանելու պահանջով սահմանել է 
բացառիկ ընդդատություն, այն է՝ նման պահանջներով հայցը հարուցվում է բացա-
ռապես գույքի գտնվելու վայրի դատարանում։  

Հարկ է նշել, որ 1998 թ. ընդունված ՀՀ ՔԴՕ 85-րդհոդվածը սահմանում էր, որ 
գույքը արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցերը հարուցվում են այդ գույքի 
գտնվելու վայրի դատարան (ՀՀ ՔԴՕ հոդված 85, մաս 3):  

Ինչպես կարելի է նկատել, վկայակոչված հոդվածում օրենսդիրը օգտագոր-
ծում էր «գույք» բառը, այսինքն՝ տվյալ դեպքում խոսքը ինչպես շարժական, այնպես 
էլ անշարժ գույքի մասին է:  

Մինչդեռ գործող ՀՀ ՔԴՕ-ի բացառիկ ընդդատության այս կանոնը սահմանա-
փակվել է միայն անշարժ գույքը արգելանքից հանելու վերաբերյալ պահանջներով: 
Կարծում ենք` տվյալ կարգավորումը արդարացված պետք է համարել, քանի որ 
շարժական գույքի պարագայում կիրառելով բացառիկ ընդդատության կանոնը` 
կողմերը իրենք կարող են ընտրել ընդդատյա դատարանը՝ գույքի գտնվելու վայրը 
փոխելով: Իսկ բացառիկ ընդդատության կանոնի սահմանման հիմնական նախա-
պայմանը այն է, որ բացառիկ ընդդատության դատարանների ցանկը սահմանվում 
է օրենքով, և կողմերը իրենց հայեցողությամբ այն չեն կարող փոխել:  

3. Ժառանգատուի պարտատիրոջ հայցը ներկայացվում է ժառանգի կամ կտա-
կակատարի հաշվառման (գտնվելու) կամ բնակության, իսկ նշված անձանց բացա-
կայության դեպքում՝ ժառանգության բացման վայրի առաջին ատյանի դատարան (ՀՀ 
ՔԴՕ 24-րդ հոդված, 3-րդ մաս): 

Հարկ է նշել, որ բացառիկ ընդդատության այս կանոնը ենթարկվել է էական 
փոփոխության` ի տարբերություն նախկին իրավակարգավորման: Այսպես, 1998 թ. 
ընդունված ՀՀ ՔԴՕ 85-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում էր, որ ժառանգատուի 
պարտատերերի հայցերը հարուցվում են ժառանգական գույքի կամ նրա հիմնա-
կան մասի գտնվելու վայրի դատարան: Այս կարագվորումը ուներ մի շարք թերութ-
յուններ: Այսպես, ժառանգատուի պարտատերերի կողմից ժառանգությունը ժա-
ռանգների տիրապետմանն անցնելուց հետո ժառանգական գույքի պահանջով նրա 
գտնվելու տեղում հայց հարուցել տրամաբանական չի թվում, որովհետև դեպքերի 
մեծամասնությամբ այդ գույքն այլևս իր նախկին տեղում չի գտնվում, ժառանգներն 
այն իրար միջև բաժանած և իրացրած են լինում, նրանցից ոմանք հօգուտ մյուս ժա-
ռանգների հրաժարված են լինում իրենց բաժիններից կամ իրենց բաժնի դիմաց 
ստացած են լինում փոխհատուցում և այլն: Այսպիսի դեպքերում բացառիկ ընդդա-
տության կանոնի կիրառումը և տարբեր վայրերում բնակվող ժառանգներին ժա-
ռանգական գույքի գտնվելու նախկին տեղում դատարան կանչելը անիմաստ են 
դառնում:  

Հետևաբար, բացառիկ ընդդատության այս կանոնի դեպքում հայցի հարուցու-
մը ժառանգական գույքի գտնվելու վայրի հետ պայմանավորելը արդյունավետ չէ: 
Այսպես, ժառանգատուի պարտատերերի հայցերը հիմնականում ուղղված են լի-
նում ոչ թե ժառանգական գույքի, այլ ժառանգների դեմ, որոնցից էլ ակնկալում են 
ստանալ իրենց պահանջների բավարարումը: Ուստի գործող ՀՀ ՔԴՕ-ն հայցի հա-
րուցումը պայմանավորել է ոչ թե ժառանգական գույքի գտնվելու վայրի դատարա-
նով, այլ ժառանգների կամ կտակակատարի (կտակում նշված կտակ կատարող 
անձ) հաշվառման (գտնվելու) կամ բնակության վայրի առաջին ատյանի դատարա-
նով:  

Սակայն, մեր կարծիքով գործող ՀՀ ՔԴՕ-ի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամ-
րագրված կանոնը չի կարող դիտարկվել որպես բացառիկ ընդդատության ենթա-
կա:  
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Քննարկվող նորմի առաջին մասով հայցի հարուցումը կապվում է ժառանգի 
կամ կտակակատարի հաշվառման կամ բնակության վայրի հետ, որը ինքնին ընդ-
հանուր տարածքային ընդդատության կանոն է: Երկրորդ մասով հայցի հարուցման 
վայրի դատարան է դիտվում ժառանգության բացման վայրի առաջին ատյանի դա-
տարանը: Դրանցից երկուսն էլ կարող են չհամընկնել ժառանգական գույքի գտնվե-
լու վայրի հետ: Ավելին, բացառված չէ, որ ժառանգները լինեն մի քանիսը, և նրանց 
հաշվառման (գտնվելու) կամ բնակության վայրերը գտնվեն տարբեր տեղերում: 
Այդ դեպքում հարց է առաջանում` որ վայրի դատարանը պետք է քննի ներկայաց-
ված հայցը: Հետևաբար գտնում ենք, որ նշված կանոնը չի կարող համարվել բա-
ցառիկ ընդդատության, քանի որ այն չի բավարարում վերջինիս սահմանման չա-
փանիշները:  

Այսպես, մենք առանձնացրել էին բացառիկ ընդդատության սահմանման երկու 
չափանիշ` հայցի օբյեկտ համարվող անշարժ գույքը և դրա նկատմամբ ներկայաց-
ված գույքային պահանջը: Մինչդեռ քննարկվող պարագայում հայցի օբյեկտ է դի-
տարկվում ժառանգական գույքը, որը կարող է բաղկացած լինել թե´ անշարժ, թե´ 
շարժական գույքից, թե´ դրամական միջոցներից: Ինչ վերաբերում է ժառանգական 
գույքի նկատմամբ ներկայացվող պահանջին, ապա քննարկվող նորմում ևս որևէ 
սահմանափակում չկա, ինչը նշանակում է, որ կարող է ներկայացվել ցանկացած 
պահանջ, օրինակ, գումարի բռնագանձման: Ասվածի հիման վրա` կարծում ենք, որ 
նշված կանոնը չի կարող դիտվել որպես բացառիկ ընդդատության կանոն, ուստի 
այն պետք է հանել քննարկվող հոդվածից: 

Միաժամանակ առաջարկում ենք այդ կանոնը նախատեսել այլընտրանքային 
ընդդատության կանոնների շարքում: Հարկ է նշել, որ, օրինակ, Էստոնիայի քաղա-
քացաիական դատավարության օրենսգրքով այն դիտվում է որպես այլընտրանքա-
յին ընդդատության կանոն1: 

Ընդհանրացնելով վերոշարադրյալը` առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի 24-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի և գույքային այլ իրա-
վունքների վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է անշարժ գույքի գտնվելու վայրի ա-
ռաջին ատյանի դատարան:  

Այն դեպքերում, երբ ներկայացված պահանջները վերաբերում են մի քանի ան-
շարժ գույքերի, որոնք գտնվում են տարբեր դատարանների տարածքներում, հայ-
ցը ներկայացվում է այդ անշարժ գույքերից որևէ մեկի գտնվելու վայրի առաջին 
ատյանի դատարան՝ հայցվորի ընտրությամբ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ 
վայրի դատարաններից մեկը պատասխանողի բնակության (գտնվելու) վայրի դա-
տարանն է: Այդ դեպքում հայցը ներկայացվում է պատասխանողի բնակության 
(գտնվելու) վայրի առաջին ատյանի դատարան, որտեղ գտնվում է անշարժ գույքը:  

2. Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացավում է 
անշարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան: 

3. Միաժամանակ բացառիկ և այլընտրանքային ընդդատություն ունեցող պա-
հանջներով հայցը ներկայացվում է այլընտրանքային ընդդատության կանոններով 
սահմանված առաջին ատյանի դատարան»:  

Միաժամանակ, ՀՀ ՔԴՕ-ի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված նորմը, ո-
րի համաձայն՝ ժառանգատուի պարտատիրոջ հայցը ներկայացվում է ժառանգի 
կամ կտակակատարի հաշվառման (գտնվելու) կամ բնակության, իսկ նշված ան-
ձանց բացակայության դեպքում՝ ժառանգության բացման վայրի առաջին ատյանի 
դատարան, առաջարկում ենք նախատեսել ոչ թե որպես բացառիկ ընդդատության, 
այլ այլընտրանքային ընդդատության կանոն: 

 
                                                        
1Տե´ս Էստոնիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 96-րդ հոդվածը:  
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ани Микаелян 
Аспирант кафедры гражданского процесса ЕГУ 
______________________________ 

 
Статья посвящена изучению одного из видов территориальной подсудности 

в частности исключительной подсудности. В статье автор попытался определить 
цель установления исключительной подсудности и критерии для определения 
этого типа подсудности. Предметом обсуждения стал вопрос соотношении иск-
лючительной подсудности и правил альтернативной подсудности, в результате 
чего автор пришел к выводу, что предпочтение следует отдавать правилам аль-
тернативной подсудности. Также тщательно были проанализированы отдельные 
правила исключительной подсудности, предусмотренные в ГПК Республики Ар-
мения.  

В рамках статьи автор сформулировал и обосновал ряд замечаний и реко-
мендаций, направленных на совершенствование исключительной подсудности.  

 
EXCLUSIVE JURISDICTION IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Ani Mikayelyan 
PhD student of the YSU Chair of Civil Procedure 
_________________________ 

 
The article is devoted to the issues related to the exclusive jurisdiction of one of 

the types of territorial jurisdiction. In the article, the author has attempted to distinguish 
between the purpose of establishing exclusive jurisdiction and the criteria for 
determining this type of jurisdiction. The subject of discussion was the issue of the 
relationship between exclusive jurisdiction and alternative jurisdiction, as a result of 
which the author came to the conclusion that preference should be given to the rules 
of alternative jurisdiction. Specific rules of exclusive jurisdiction have also been 
thoroughly analyzed in the draft Civil Procedure Code of the Republic of Armenia. 

Within the article the author has formulated and substantiated a range of 
suggestion and remarks aimed at amending the exclusive jurisdiction.  

 
Բանալի բառեր- բացառիկ ընդդատություն, այլընտրանքային ընդդատություն, 
դատարանի շահ, սահմանափակող նորմ, բարելավող նորմ, անշարժ գույքի հետ 
կապված վեճեր 
Ключевые слова: исключительная подсудность, альтернативная подсудность, 
интерес суда, ограничительная норма, улучшающая норма, споры о 
недвижимости 
Key words: exclusive jurisdiction,alternative jurisdiction,court benefit, limiting norm, 
Improving norm, real estate disputes 
  



76   Պետություն և իրավունք 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Նանե Սահակյան 
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ 
__________________________ 

 
21-րդ դարից սկսած` աշխարհի ամենատարբեր պետություններում, որոնք 

զարգացել են միմյանցից անկախ, ձևավորվել են իրար բավականին նման գնման 
ընթացակարգեր: Թերևս դրանով է բացատրվում գիտական մեծ հետաքրքրությու-
նը գնման ընթացակարգերի նկատմամբ, որոնք տարբեր աղբյուրներում կոչվում են 
տարբեր անուններով՝ գնման միջոցներ1, գնման մեթոդներ2, առևտրային գործըն-
թացներ3, պատվերի տրման ձևեր4, պայմանագրի կնքման միջոցներ5 ևայլն:  

Թեև գնում կատարելու ընթացակարգերը տարբերվում են տարբեր երկրնե-
րում, սակայն գնումների ոլորտի մասնագետները հիմնականում նախընտրելի են 
համարում մրցութային ընթացակարգերի կիրառումը, որոնք հաճախ կիրառվում են 
նաև մասնավոր ընկերություններում: Մրցութային ընթացակարգերի կիրառմանը 
նախապատվություն տալը պատահական չէ, քանի որ դրանց միջոցով են առավե-
լապես ապահովվում գնումների թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը, մաս-
նակիցների իրավահավասարությունը, գնումների տնտեսվարությունը, արդյունա-
վետությունը6: Ուստի դա է պատճառը, որ կարևորվում է հենց մրցութային ընթացա-
կարգերի իրականացման, դրանց զարգացման անհրաժեշտությունը7: 

Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ գնում կատարելու 
ընթացակարգեր են համարվում`  

1) էլեկտրոնային աճուրդը, 
2) մրցույթը, որը կարող է լինել բաց և փակ. փակ մրցույթը՝ նաև նպատակային 

կամ պարբերական, 
3) գնանշման հարցումը, 

                                                        
1  Տե´ս Савина С.В. Основные новеллы в законодательном регулировании проведения 
конкурсов при размещении государственных и муниципальных заказов// 
Предпринимательское право. 2006. № 2. СПС «КонсультантПлюс», պարբ. 12: 
2  Տե´ս Միավորված ազգերի կազմակերպության Միջազգային առևտրային իրավունքի 
հանձնաժողովի (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) 
մշակած` «Պետական գնումների մասին» մոդելային օրենքի 18-րդ հոդվածը, էլեկտրոնային 
աղբյուր՝ https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-
Law-on-Public-Procurement-e.pdf, վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին: 
3  Տե´ս Плахин А.А. Защита коммерческих и иных законных интересов участников 
размещения государственных и муниципальных заказов. Новые тенденции в 
законодательстве // Предпринимательское право: вызовы времени /Под общ. ред. д.ю.н., 
проф. Олейник О.М., д.ю.н. Фогельсона Ю.Б. М., 2009, էջ 299: 
4 Տե´ս Зимина Л.А. Практика государственных и муниципальных закупок в Германии // 
Госзаказ управление, размещение, обеспечение, 2008, № 11, էջ 106: 
5  Տե´ս Андреев И.А. Финансовые услуги для естественных монополистов: конкурсное 
заключение договора // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. СПС 
КонсультантПлюс, 2011, պարբ. 941-944, Гладков B.C. Государственный заказ в сфере 
государственного управления экономикой, Дисс., к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2008, էջ 10: 
6  Տե´ս Нестерович Н.В. Прокьюремент: принципы организации закупки продукции для 
государственных нужд // Конкурсные торги, 1998, N 9, էջ 44-46:  
7 Տե´ս, օրինակ, Нестерович Н.В., Смирнов В.И. «Конкурсные торги на закупку продукции 
для государственных нужд», ИНФРА-М, М., 2000. 
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4) մեկ անձից գնումը: 
Մրցույթը նույն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է կատարվել երկու 

փուլով: Գնումներ կարող են կատարվել ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայութ-
յան բորսաներից` գնում կատարելու ընթացակարգով: 

Գնումների կատարման նախընտրելի ձև է համարվում մրցույթը, եթե գնման ա-
ռարկան ներառված չէ էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով կամ փակ պարբերական 
մրցույթով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցու-
ցակներից որևէ մեկում: Գնումները կարող են կատարվել գնման այլ ձևերով բացա-
ռապես օրենքով նախատեսված դեպքերում: Այսինքն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրեն-
քի1 համաձայն՝ գործում է մրցույթի եղանակով գնում կատարելու նախապատվութ-
յան կանոնը:  

Գնման ընթացակարգերից էլեկտրոնային աճուրդն էլեկտրոնային միջոցների 
օգտագործմամբ նոր` նվազեցված գների ներկայացման գործընթաց է, որը հնարա-
վորություն է տալիս ավտոմատ գնահատման մեթոդներով (միջոցներով) որոշել 
հայտեր ներկայացրած մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը` հաջորդականությու-
նը: Էլեկտրոնային աճուրդը հիմնվում է բացառապես գների վրա: Հաշվի առնելով 
այդ հանգամանքը՝ ՀՀ կառավարությունը սահմանում է ոչ միայն էլեկտրոնային ա-
ճուրդի իրականացման կարգը, այլ նաև էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բեր-
վող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը («Էլեկտրոնա-
յին աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բեր-
վող ապրանքների, աշխատանքների ևծառայությունների ցուցակը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18.05.2017 թվականի թիվ 534-Նորոշմամբ2): Նկատի 
ունենալով, որ էլեկտրոնային աճուրդի միակ չափանիշը գինն է, գրականության մեջ 
ընդունված է այն տեսակետը, որ այս եղանակով կարող են ձեռք բերվել միայն հա-
սարակ գնման առարկաներ, մինչդեռ, օրինակ, շինարարական աշխատանքները 
դժվար է համարել հասարակ, ուստի դրանք էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք 
բերվել չեն կարող3:  

Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ՀՀ կառավարության սահմանած վերոնշ-
յալ ցուցակում ներառված են նաև այնպիսի ապրանքներ կամ ծառայություններ (օ-
րինակ՝ ռենտգեն սարքեր, ախտորոշման սարքավորումներ, անզգայացման և վե-
րակենդանացման սարքեր, գործիքներ և պարագաներ կամ օրինակ՝ պրոթեզաօր-
թոպեդիկ պարագաների պատրաստում և վերանորոգում, աչքի պրոթեզի տեղա-
կայման ծառայություն և այլն), որոնք ձեռք բերելիս միայն գինը չափանիշ դիտելը, 
կարծում ենք, արդարացված չէ: Հետևաբար գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է նշված 
ցուցակը վերանայել: 

Գործող օրենսդրությամբ գնման ընթացակարգ է համարվում նաև գնանշման 
հարցումը, և գնումը կարող է կատարվել այս ձևով, եթե գնման գինը չի գերազան-
ցում գնումների բազային միավորի (մեկ միլիոն ՀՀ դրամ) յոթանասունապատիկը, և 
գնման առարկան ներառված չէ էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով կամ փակ պար-
բերական մրցույթով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայություն-
ների ցուցակներից որևէ մեկում:  

                                                        
1 Ընդունվել է 16.12.2016 թվականին, ուժի մեջ է մտել 25.04.2017 թվականին, սկզբնաղբյուր` 
ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280) Հոդ.57: 
2  Ուժի մեջ է մտել 31.12.2017 թվականին, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 
2017.05.31/33(1308),Հոդ.540: 
3 Տե´ս, օրինակ, Антонов Д.Г. О размещении заказов на выполнение строительных работ 
на аукционах // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение, 2007, N 10, էջ 66-71, 
Андреева Л. Аукцион в электронной форме: новые правила и новые проблемы // 
Хозяйство и право, 2009, N 11, էջ 27-35:  
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Մեր գնահատմամբ գործող օրենսդրությունը չի սահմանում գնանշման հարց-
ման առանձնահատկությունը՝ բավարարվելով միայն վերը նշված պայմաններով, 
ինչպես նաև նախատեսելով, որ կիրառվում են պայմանագրի կնքման վերաբերյալ 
ընդհանուր կանոնները՝ բացառությամբ ժամկետների, որոնք ավելի սեղմ են1: Մինչ-
դեռ տեսության մեջ նշված ընթացակարգին վերագրվում են մի շարք կարևոր ա-
ռանձնահատկություններ:  

Այսպես, Լ. Վ. Անդրեևայի կարծիքով, գնանշման հարցումը կիրառվում է այն 
դեպքում, երբ գնման առարկան առկա է շուկայում (այլ ոչ թե ձևավորվում է պատ-
վիրատուի հատուկ պատվերով), այսինքն՝ գնման առարկայի շուկան արդեն իսկ 
ձևավորված է: Հաղթող է համարվում նվազագույն գնանշում առաջարկած մասնա-
կիցը: Ընդ որում, տեսության մեջ հաճախ գնանշման հարցումն ինքնուրույն ընթա-
ցակարգ չի համարվում, այլ դիտարկվում է որպես աճուրդի պարզեցված կարգ2:  

Կ. Վ. Կուզնեցովի գնահատմամբ` գնանշման հարցումը հաճախ կիրառվում է՝ 
մոռանալով այն կարևորագույն սահմանափակումները, որոնք կապված են այս ըն-
թացակարգի հետ: Որպեսզի այս ընթացակարգը կիրառվի, գնման առարկան պետք 
է ունենա գործող շուկա, այլ ոչ թե ստեղծվի պատվիրատուի հատուկ պահանջով: 
Այլ խոսքով՝ պետք է հնարավոր լինի այդ առարկան ձեռք բերել՝ անկախ պատվի-
րատուի պահանջից (օրինակ՝ հեռուստացույցը պատվիրատուի կոնկրետ պահան-
ջով չի պատրաստվում, այն շուկայում գոյություն ունի՝ անկախ այդ պահանջից): Հե-
ղինակի կարծիքով` նման ընթացակարգով առնվազն չի կարելի ձեռք բերել հազ-
վագյուտ արտադրանք3: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել են գնանշման հարցում ընթացակարգով կազմա-
կերպված գնումների մի շարք հայտարարություններ, հրավերներ և պայմանագ-
րեր 4 : Հանգել ենք այն եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 
նշված ընթացակարգը կիրառվում է անկախ ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի 
կամ ծառայության առանձնահատկություններից: Որևէ օրինաչափություն հնարա-
վոր չէ առանձնացնել այս ընթացակարգով ձեռք բերվող գնման առարկաների կա-
պակցությամբ: Կարող ենք եզրահանգել, որ կիրառվող միակ չափանիշը եղել է գի-
նը՝ յոթանասուն միլիոն ՀՀ դրամը չգերազանցելը, որովհետև տրամաբանական չէ 
և´ լայն սպառման առարկաները (օրինակ՝ սննդամթերքը, վառելիքը) նույն պարզեց-
ված ընթացակարգով ձեռք բերելը, և´, օրինակ, մթնոլորտային օդում փոշու ստա-
ցիոնար ավտոմատ անալիզատոր կամ քիմիական նյութեր կամ գազատուրբինի և 
շոգետուրբինի հիմքերի նստվածքների գեոդեզիական չափման ծառայություններ 
ձեռք բերելը:  

Նման անորոշությունից, մրցակցության սահմանափակման վտանգներից խու-
սափելու նպատակով` կարծում ենք, որ գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառ-
ման պայմանները պետք է մանրամասնեցվեն՝ նախատեսելով, որ այս եղանակը կա-

                                                        
1  Տե´ս «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն 
որոշման 1-ին հավելվածով սահմանված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 
80-րդ կետը: 
2  Տե´ս Андреева Л.В. Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных 
государственных нужд: правовое регулирование, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс 
Клувер», 2011, պարագրաֆ 4.3.1, ինտերնետային աղբյուր` http://www.twirpx.com/file/ 
533493/, վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թ.: 
3 Տե´ս Кузнецов К.В. Основные проблемы размещения заказа способом запроса котировок 
// Государственные и муниципальные закупки-2008. Сборник докладов III Всероссийской 
практической конференции-семинара. - М.: ИД «Юриспруденция», 2008, էջ 98: 
4  Տե´ս http://www.gnumner.am/hy/page/gnanshman_harcman_haytararutyun_ev_hraver/1, 
վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին: 
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րելի է կիրառել միայն արդեն իսկ ձևավորված, գործող շուկա ունեցող գնման առար-
կաների նկատմամբ, երբ գնման գինը չի գերազանցում սահմանված չափը:  

Ընթացակարգի կիրառման արդյունավետությունն ապահովելու համար կարե-
լի է նաև սահմանել այն ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների 
ցանկը (ոչ սպառիչ), որոնց դեպքում սույն ընթացակարգը կարող է կիրառվել: Այլա-
պես ներկա կարգավորման պայմաններում ստացվում է, որ եթե գնման առարկայի 
գինը չի գերազանցում յոթանասուն միլիոն դրամը, ներառված չէ էլեկտրոնային ա-
ճուրդի միջոցով կամ փակ պարբերական մրցույթով ձեռք բերվող ապրանքների, 
աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակներից որևէ մեկում, ապա կարող է 
կիրառվել սույն ընթացակարգը: Մինչդեռ նման մոտեցումը չի համապատասխա-
նում սույն ընթացակարգի և ընդհանրապես գնումների կազմակերպման սկզբունք-
ների էությանը, քանի որ առանց կանխատեսելի չափանիշների սահմանափակում է 
հնարավորինս մեծ քանակությամբ մասնակիցների ներգրավումը սույն ընթացա-
կարգին:  

Գնման մյուս ընթացակարգը մեկ անձից գնումներն են: «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենքից պարզ է դառնում, որ գնումը կարող է կատարվել մեկ անձից նշված մի 
քանի իրավիճակներից մեկի ժամանակ. 

1) եթե գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարա-
վոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից, որը պայմանավորված է նրա հեղինակային 
ևհարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ. 

2) եթե արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման 
հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ, և, արտակարգ կամ չնախա-
տեսված այլ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ձևերի կիրառումը ժամկետի առու-
մով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր օբյեկտիվորեն կան-
խատեսել. 

3) եթե պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով ապրանքների գնում, որոշում 
է սկզբնական պայմանագրում չներառված, սակայն օբյեկտիվորեն չնախատեսված 
հանգամանքներից ելնելով՝ սկզբնական պայմանագրի կատարման համար անհրա-
ժեշտ դարձած ապրանքների լրացուցիչ գնում կատարել նույն անձից,  

4) եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը (մեկ միլիոն 
ՀՀ դրամը). 

5) եթե գնումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
դուրս: 

Գնումների ընթացակարգերից մեկ անձից գնումները միշտ հանրության ուշադ-
րության կենտրոնում են՝ նկատի ունենալով վերջինիս ոչ մրցակցային բնույթն ու 
հնարավոր չարաշահումներ թույլ տալու վտանգը: Այսպես, օրինակ, Թրանսփարեն-
սի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը 2013 թվականին հրապարակել է աշ-
խատանքային փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հան-
րային գնումների վերաբերյալ, որում մասնավորապես նշվել է, որ նկատելի են որոշ 
պատվիրատուների կողմից որոշ մասնակիցների նախապատվություն տալը և 
նրանց հետ պարբերաբար մեկ անձի հիմքով գնումների իրականացում1:  

Մտահոգիչ ցուցանիշ է արձանագրվել նաև նույն կազմակերպության կողմից 
2014-2015 թվականների ընթացքում կատարված պետական գնումների մոնիտո-
րինգային հաշվետվությունում2: Մասնավորապես՝ նշված կազմակերպությունն ար-
ձանագրել է, որ 2011-2015 թվականներին կայացած մրցույթների շուրջ 65%-ը իրա-
կանացվել են մեկ անձից գնման ձևով: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպ-

                                                        
1  Տե´ս https://transparency.am/files/publications/SSP_2.pdf կայքում, վերջին մուտքը՝ 
07.12.2018 թվականին: 
2  Տե´ս https://transparency.am/files/publications/1450716758-0-713489.pdf կայքում, վերջին 
մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին: 
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ցիոն կենտրոնի զեկույցում ընտրանքային կարգով իրականացվել է նույնատիպ 
ապրանքների, օրինակ` համակարգչային տեխնիկայի, մեկ անձից ձեռքբերումնե-
րով կնքված պայմանագրերի գնային ուսումնասիրություն, և պարզվել է, որ պետա-
կան գնումներով մեկ անձից գնումները շուկայականից բարձր են շուրջ 30%-ով։ Ա-
վելին, միջազգայնորեն ընդունված նորմերի համաձայն՝ մեկ անձից կատարված 
գնումները չպետք է գերազանցեն 10%-ը քանակային առումով և 5%-ը գումարային 
առումով, մինչդեռ փաստերը ցույց են տվել, որ այս սահմանաչափերը գերազանց-
վում են 5 և ավելի անգամ:  

Նմանատիպ հետազոտություն կատարվել է նաև 2016-2017 թվականների հա-
մար1: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը մեկ անձից կա-
տարվող գնումների կապակցությամբ վեր է հանել, մասնավորապես, հետևյալ 
խնդիրները` ամենատարածվածը մինչև բազային միավորը՝ 1.000.000 ՀՀ դրամը, 
պայմանագրային գնով կնքված պայմանագրեր են, որոնց թիվը հասել է 2472-ի: 
Ընդ որում, երբեմն նույն ընկերության հետ նույն ժամանակահատվածում կնքվել են 
մեկից ավելի պայմանագրեր բազային միավորը չգերազանցելու համար: Օրինակ՝ 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմը 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսվա մեջ 840, 
648 և 825 հազարական դրամ պայմանագրային գներով երեք պայմանագրեր է 
կնքել «Ակտիս» ՍՊԸ-ի հետ գրառումների տետրեր գնելու համար: Մեկ այլ օրինակ 
կարող է լինել ՀՀ Ազգային Ժողովի և Կարեն Քոսոյան ԱՁ-ի միջև կնքված նույն ամ-
սում բազային միավորից ցածր մեկից ավելի պայմանագրերը: 

Մեկ այլ լուրջ հիմնախնդիրն այն է, որ մեկ անձից գնման պայմանագրերում 
շատ դեպքերում բացակայում է գնման այս ոչ մրցակցային ընթացակարգի կիրառ-
ման պատճառաբանված հիմնավորումը: Մասնավորապես՝ Թրանսփարենսի Ին-
թերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրած` ՀՀ կառավարության կողմից 
գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին 2017 թվականին ընդունված 7 որոշում-
ներից միայն 2-ում է եղել նման գործընթաց անցկացնելու պատճառաբանված հիմ-
նավորումը:  

Մեկ անձից գնումներ կատարելու վերաբերյալ մտահոգիչ ցուցանիշներ է ներ-
կայացրել նաև ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովը: Մասնավորապես՝ 2018 թվականի տարեկան գործունեության 
ծրագրի համաձայն՝ բժշկական հաստատություններ որոշ ծառայություններ ձեռք են 
բերել ոչ մրցութային եղանակով: Պարզվել է նաև, որ որոշ դեպքերում մրցակցութ-
յուն չի եղել (մրցույթին մասնակցել և հաղթել է միայն մեկ ընկերություն)՝պայմանա-
վորված այն հանգամանքով, որ կան ապրանքներ, որոնք մատակարարում է ընդա-
մենը մեկ ընկերություն: Խնդիրը հիմնականում վերաբերում է լաբորատոր փոր-
ձաքննության համար անհրաժեշտ նյութերի (թեսթերի) ձեռքբերմանը: Համաձայն 
ուսումնասիրության արդյունքների՝ բժշկական հաստատությունների լաբորատոր 
փորձաքննության սարքավորումները (անալիզատորներ) աշխատում են միայն 
տվյալ ապրանքային նշանի նյութերով, այդ պատճառով բժշկական հաստատութ-
յունները չունեն այլընտրանք: Այս կապակցությամբ Հանձնաժողովը բացահայտել է 
նաև մեխանիզմ, երբ բժշկական հաստատությանը լաբորատոր փորձաքննության 
սարքավորումներ են տրամադրվել անվճար՝ հաստատությանը նյութերի ձեռքբեր-
ման հարցում դնելով կախվածության մեջ2։ 

Մեր կարծիքով` վերոգրյալ խնդիրներն ավելի քան վկայում են այն մասին, որ 
մեկ անձից գնում կատարելը պետք է իրականացվի բացառիկ դեպքերում, երբ 

                                                        
1  Տե´ս https://transparency.am/files/publications/1507283451-0-397636.pdf#page=14&zoom= 
100,0,96, կայքում, վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին: 
2 Տե´ս ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2018 
թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը http://competition.am/uploads/resources/ 
Annual_Program_2018.pdf կայքում, վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին: 
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անհնար կամ ոչ արդյունավետ է մնացած ընթացակարգերի կիրառումը: Մեր խո-
րին համոզմամբ` արդարացված չէ մեկ անձից գնումը պայմանավորել միայն այն 
բանով, որ գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը (մեկ միլիոն 
ՀՀ դրամը): Նման պայմանը հղի է մրցակցությունը սահմանափակելու լուրջ 
վտանգներով և կարող է չարաշահումների տեղիք տալ: Եթե մնացած հիմքերն ըստ 
էության օբյեկտիվ իրավիճակներ են, որոնց դեպքերում մեկ անձից գնում կատա-
րելն արդարացված է, ապա միայն գնման առարկայի արժեքով գնման ընթացա-
կարգը պայմանավորելը հիմնավորված չենք համարում՝ նկատի ունենալով նաև 
վերոնշյալ մտահոգիչ երևույթները:  

Նշված հարցի լուծում կարող է լինել մեկ անձից գնում կատարելու փոխարեն 
գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառման պայմանների հստակեցումն օ-
րենսդրությամբ: Կարծում ենք, որ եթե օրենսդրական մակարդակով սահմանվի 
գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառման՝ մեր կողմից առաջարկվող պայ-
մանները, ապա դա որոշակիորեն կլուծի նաև մեկ անձից գնում կատարելու այն 
դեպքերի հետ կապված վերոնշյալ մտահոգիչ երևույթները, որոնք վերաբերում են 
լայն սպառման ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների ձեռքբեր-
մանը: Մեկ անձից կատարվող գնումների վերաբերյալ պրակտիկայի ուսումնասի-
րությունը1 ցույց է տալիս, որ այս ընթացակարգը բավականին հաճախ է կիրառվում 
հենց լայն սպառման ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների ձեռք-
բերման համար, որոնց դեպքում միակ պայման է դառնում հենց գնման առարկայի 
գինը: Հետևաբար կարծում ենք, որ գնանշման հարցման կիրառումը լայն սպառման 
ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների ձեռքբերման դեպքում որո-
շակիորեն կսահմանափակի մեկ անձից գնում կատարելու կոռուպցիոն ռիսկերը: 

Բացի այդ՝ գնումների վերաբերյալ գործող օրենսդրությունը նախատեսում է 
նաև հնարավորություն՝ գնումներ կատարելու ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառա-
յության բորսաներից: Այդուհանդերձ, նշված ընթացակարգը հռչակագրային բնույթ 
է կրում, քանի որ այն կիրառելու կարգ սահմանված չէ: Աշխարհում բորսաների 
զարգացման պայմաններում արդարացված է նման ընթացակարգի կիրառման 
հնարավորություն նախատեսելը, բայցևայնպես անհրաժեշտ է նաև մանրամասնո-
րեն սահմանել նշված ընթացակարգի կիրառման կարգը: Բորսաների միջոցով ապ-
րանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերումը նույնպես կարող է փոխարինել 
մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգին, ինչը ոչ միայն կնվազեցնի այնպիսի 
մտահոգիչ դեպքերը, ինչպիսիք են անընդհատ նույն անձի հետ պայմանագրի 
կնքումը, այլ նաև հնարավորություն կտա խնայել պետական բյուջեի միջոցները՝ 
նկատի ունենալով, որ բորսաներում պայմանագիր կնքվում է հենց գնի միջոցով 
մրցակցության արդյունքում2: 

Հետևաբար, կարծում ենք, որ մեկ անձից գնում կատարելու՝ «եթե գնման գինը 
չի գերազանցում գնումների բազային միավորը» հիմքը պետք է փոխարինել «եթե 
անհնար կամ դժվար է այլ ընթացակարգերի կիրառումը»: 

Եվ վերջապես, մեզ համար նույնպես խիստ մտահոգիչ է Թրանսփարենսի Ին-
թերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի բարձրացած այն խնդիրը, որ չի հիմնավոր-
վում մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգի կիրառման անհրաժեշտությու-
նը: Մինչդեռ կարծում ենք, որ ինչպես մեկ անձից գնման, այնպես էլ այլ՝ մրցույթների 
համեմատ նվազ մրցակցային ընթացակարգերի (այդ թվում՝ գնանշման հարցման) 
կիրառման դեպքերում պետք է մանրամասն հիմնավորվի տվյալ ընթացակարգի կի-

                                                        
1  Տե´ս, օրինակ, հետևյալ կայքում https://www.e-gov.am/transparent/, վերջին մուտքը՝ 
07.12.2018 թվականին: 
2  Առավել մանրամասն տե´ս Տ.Կ. Բարսեղյան, Գործարարական իրավունք: Դասագիրք, 
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, էջ 128-141: 
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րառման անհրաժեշտությունը՝ այն հրապարակելով, օրինակ, հրավերի կամ հայտա-
րարության տեքստում կամ առանձին տեսքով: 

Կարծում ենք, որ վերոնշյալ կարգավորումները հնարավորություն կտան օ-
րենսդրության մեջ նվազագույնի հասցնել կոռուպցիոն ռիսկերը, որ կարող են առա-
ջանալ համեմատաբար ոչ մրցակցային ընթացակարգեր կիրառելու ժամանակ:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը, ի տարբերություն, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշ-
նության օրենսդրության, չի նախատեսում մի քանի պատվիրատուների կողմից հա-
մատեղ գնում կատարելու հնարավորություն, երբ մի քանի պատվիրատու հանդես 
են գալիս որպես մեկ սուբյեկտ, կազմակերպում են մեկ գնման ընթացակարգ, սա-
կայն հաղթողին որոշելուց հետո դարձյալ առանձնանում են, և յուրաքանչյուր պատ-
վիրատու կնքում է առանձին պայմանագիր իրեն առնչվող մասով: Համատեղ գնում 
կազմակերպելու նպատակը գնման ընթացակարգի կազմակերպման արդյունավե-
տությունը բարձրացնել է՝ նկատի ունենալով, որ այս դեպքում ավելի դյուրին է դառ-
նում կազմակերպչական գործընթացը1: Համատեղ գնումը կազմակերպվում է, երբ 
նույնանուն ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների կարիք ծագում 
է միաժամանակ մի քանի պատվիրատուների մոտ: Այդ նպատակով վերջիններս 
կնքում են համաձայնագիր, որում սահմանում են կողմերի իրավունքներն ու պար-
տականությունը, որոշում գնման կազմակերպչին, սահմանում համատեղ գնումնե-
րի ժամկետները և այլն: Ընդ որում, համատեղ գնում կատարելը պատվիրատունե-
րի իրավունքն է, ոչ թե պարտականությունը2: 

Ռուսաստանի Դաշնությունից բացի՝ համատեղ գնում կազմակերպվում է նաև 
այլ պետություններում, օրինակ՝ Ֆրանսիայում՝ առավելապես գրասենյակային պա-
րագաների ձեռքբերման նպատակով3: 

Համատեղ գնման ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավո-
րություն կտար, օրինակ, մի քանի գյուղերի համայնքապետարանների կազմակեր-
պել համատեղ գնման ընթացակարգ, կենտրոնացնել միջոցները, ռեսուրսները, այ-
նուհետև յուրաքանչյուր համայնք հաղթողի հետ կկնքեր պայմանագիր՝ ըստ իր պա-
հանջի: Այն հնարավորություն կտար խնայել բյուջեի միջոցները, քանի որ համա-
տեղ գնում կատարելու հիմքը մի քանի նույնանուն ապրանքների, ծառայություննե-
րի և աշխատանքների՝ մի քանի պատվիրատուների կարիքի առաջացումն է: Բացի 
այդ՝ այն կլուծեր նաև մեկ այլ կարևոր խնդիր՝ անհրաժեշտ քանակի որակավորված 
մասնագետների բացակայության խնդիրը մարզերի հեռավոր համայնքներում:  

Համատեղ գնում կազմակերպելը բավականին արդյունավետ կարող էր լինել 
նաև մի քանի պետական մարմինների համար նույնանման ապրանքների, աշխա-
տանքների կամ ծառայությունների կարիքի առաջացման դեպքում: Մասնավորա-
պես, հնարավոր է, որ գործունեության ոլորտով նման մի քանի նախարարությու-

                                                        
1 Ռուսաստանի Դաշնությունում համատեղ գնումների կազմակերպման առանձնահատկու-
թյունների մասին տե´ս, օրինակ, Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как 
средство государсвенного регулирование экономики: правовые вопросы, диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2011, էջ 97-99, 172-173, 
Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения 
публичной собственности, СПб, 2003, էջ 61: 
2 Տե´ս Комментарий к Федеральному закону О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд /Под 
общ. ред. проф. Ю.А. Тихомирова, Изд. 2-е, перераб: и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 
2007, էջ 83: 
3 Տե´ս Международный прокьюремент /В. Малочко, Т. Уилсон, Г. Вестринг, К. Мера и др./, 
Москва, 2003, էջ 38-39, ինտերնետային աղբյուր՝ 
http://gosbook.ru/system/files/documents/2011/04/27/Prokiurement.pdf, վերջին մուտքը՝ 
25.02.2018 թվականին: 
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նում առաջանա միևնույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման 
անհրաժեշտություն: Օրինակ՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և ՀՀ սփյուռքի նա-
խարարությունը պատրաստվում են իրականացնել որոշակիորեն նմանատիպ 
ծրագրեր, որոնց կազմակերպման համար երկուսին էլ անհրաժեշտ են նույնանման 
ծառայություններ: Համատեղ գնման դեպքում կկազմակերպվեր մեկ գնման ընթա-
ցակարգ, որից հետո յուրաքանչյուր նախարարություն, ըստ իր ունեցած պատվերի, 
կկքներ ինքնուրույն պայմանագիր: Մինչդեռ գործող կարգավորման պայմաններում 
պետք է կազմակերպվեն առանձին, ինքնուրույն ընթացակարգեր, ինչը, բացի կազ-
մակերպչական դժվարություններից, ավելացնում է նաև բյուջեի ծախսերը:  

Համատեղ գնումների որոշակի մասնակի դրսևորում է Հայաստանի Հանրապե-
տությունում գործող կենտրոնացված կարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու 
հնարավորությունը, որը, սակայն, չի նույնանում համատեղ գնման հետ՝ նկատի ու-
նենալով սահմանափակ ընթացակարգերը և սահմանափակ սուբյեկտների կողմից 
այն կիրառելու հնարավորությունը: Այսպես, «Գնումների գործընթացի կազմակերպ-
ման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մա-
սին» ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին հավել-
վածի` «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» համաձայն՝ նախատես-
վում է երկու տեսակի կենտրոնացված գնում կատարելու հնարավորություն. 

1. պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործըն-
թաց, 

2. պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիք-
ների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործընթաց: 

Առաջինի դեպքում գործում են հետևյալ առանձնահատկությունները: Նախ` 
այն կազմակերպում է լիազորված մարմին հանդիսացող ՀՀ ֆինանսների նախա-
րարությունը կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարի կողմից լիազորված պետական հիմ-
նարկը կամ իրավաբանական անձը` էլեկտրոնային աճուրդների միջոցով գնում 
կատարելու համար սահմանված ընթացակարգով: Գնվելիք ապրանքների և ծառա-
յությունների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-
յունը1: Այսինքն՝ տվյալ դեպքում միակ կիրառելի ընթացակարգն էլեկտրոնային ա-
ճուրդներն են, իսկ ապրանքների և ծառայությունների ցանկն էլ սահմանափակ է: 

Կենտրոնացված գնման դեպքում կնքվում է գլխավոր պայմանագիր գնում կա-
տարող լիազոր մարմնի և հաղթող մասնակցի հետ: Այնուհետև պատվիրատուն 
ներկայացնում է պահանջ գնում կատարող լիազոր մարմնին, որի հիման վրա վեր-
ջինս կնքում է համաձայնագիր հաղթող մասնակցի հետ: Համաձայնագրով գնորդի 
իրավունքներն ու պարտականությունները կատարում է պատվիրատուն՝ բացա-
ռությամբ դատական վեճերի լուծման և պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) 
ապահովման գանձման գործառույթի, որն իրականացնում է գնում կատարող մար-
մինը:  

Նկատի ունենալով, որ հետազոտություն կատարելու ժամանակահատվածում 
(մասնավորապես՝ 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ) կենտրոնացված 
                                                        
1  Նշված ցանկ սահմանված է «Պետության կարիքների համար կենտրոնացված գնման 
ենթակա ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների անվանացանկը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի N 68 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12.03.2001 թվականի 
թիվ 180 որոշմամբ (սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ 2001.03.22/10(142) Հոդ.225): Այդուհանդերձ, մեր 
կողմից կատարված հարցմանն ի պատասխան՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 
03.09.2018 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ կենտրոնացված կարգով գնվելիք 
ապրանքների և ծառայությունների ցանկ հաստատված չէ, ուստի կարող ենք եզրահանգել, 
որ 2001 թվականի որոշումը թեև դեռ ուժը չի կորցրել, սակայն ներկայումս չի կիրառվում, 
քանի որ նոր օրենքի ընդունումը ենթադրում է նոր որոշում:  
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կարգով գնում անցկացված չէր, մեր կողմից հարցում է կատարվել լիազոր մարմ-
նին՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը: Հարցմանն ի պատասխան՝ ՀՀ ֆինանսնե-
րի նախարարությունը հայտնել է, որ և´ գլխավոր պայմանագիրը, և´ համաձայնա-
գիրը պետք է ստորագրի գնման գործընթացը կազմակերպող մարմինը, այսինքն՝ 
պատվիրատուն որևէ պայմանագիր չի ստորագրում, սակայն պատվիրատուն է ըն-
դունում իր կարիքների համար ձեռքբերվող ապրանքները, աշխատանքները և ծա-
ռայությունները, վճարում դրանց դիմաց, ինչպես նաև պայմանագրային պարտավո-
րությունները խախտելու դեպքում` կիրառում պատասխանատվության միջոցներ: 

Կարծում ենք՝ պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնման 
գործընթացի վերաբերյալ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումը 
հնարավորություն կտա հանրապետական գործադիր մարմինների համար նվազա-
գույն կազմակերպչական ռեսուրսների ծախսմամբ կազմակերպել գնման ընթացա-
կարգեր` յուրաքանչյուր պատվիրատուի կարիքների հաշվառմամբ: Մեր կարծի-
քով, արդարացված է համարվում նման ընթացակարգի ներդրումը Հայաստանի 
Հանրապետությունում, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս տարբեր պետա-
կան պատվիրատուների համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և 
ծառայությունները ձեռք բերել մեկ մարմնի միջոցով՝ միաժամանակ ապահովելով 
յուրաքանչյուր պատվիրատուի իրավունքները և շահերը, քանի որ բուն պայմա-
նագրային իրավունքներն ու պարտականությունները կատարվում են ոչ թե լիազոր 
մարմնի, այլ համապատասխան պատվիրատուի կողմից: 

Ինչ վերաբերում է կենտրոնացված կարգով գնում կատարելու մյուս տեսակին, 
ապա պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարիք-
ների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործընթաց կարող է կազմակերպվել 
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին հանդիսացող 
պատվիրատուի կառավարման համակարգում գործող պետական կամ համայնքա-
յին ոչ առևտրային ևպետության կամ համայնքի հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս 
ունեցող կազմակերպությունների կարիքների համար կատարվող գնումների դեպ-
քում: Վերջիններիս ղեկավարները կազմում և իրենց ընդհանուր կառավարումն ի-
րականացնող լիազորված մարմին (վերադաս պատվիրատու) են ներկայացնում 
սահմանված կարգով հաստատված գնման հայտերը: Վերադաս պատվիրատուն 
ստացված հայտերի հիման վրա կազմում ու հրապարակում է կենտրոնացված 
կարգով իրականացվող գնումների պլանը:  

Այդտեղ ներառված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների 
գնման գործընթացները կազմակերպում է վերադաս պատվիրատուն: Գնման ըն-
թացակարգի ընտրությունն իրականացնում է վերադաս պատվիրատուն՝ հիմք ըն-
դունելով օրենքի և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» պահանջնե-
րը` բացառությամբ մեկ անձից գնում կատարելու գործընթացի: Կենտրոնացված 
կարգով գնումների կազմակերպումը, պայմանագրերի կնքումը, պայմանագրերի 
արդյունքների ընդունումը և դրանց դիմաց վճարումների կատարումն իրականաց-
վում են «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով» սահմանված պա-
հանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր կազմակեր-
պության կարիքի բավարարման համար ընտրված մասնակցի հետ վերադաս 
պատվիրատուն կնքում է առանձին պայմանագիր, որով պատվիրատուի (գնորդի) 
իրավունքների ու պարտականությունների իրականացումը վերապահվում է տվյալ 
կազմակերպությանը: Ընդ որում, տվյալ դեպքում նույնպես պայմանագիրը ստո-
րագրում է վերադաս պատվիրատուն, սակայն պայմանագրային իրավունքներն ու 
պարտականությունները, կենտրոնացված կարգով գնման նախորդ տեսակի նմա-
նությամբ, իրականացնում է պատվիրատուն: 

Ամփոփելով կենտրոնացված գնումների գործընթացների վերաբերյալ վերոգր-
յալ վերլուծությունները՝ կարելի է արձանագրել, որ առաջին տեսակի դեպքում թույ-
լատրելի գնման ընթացակարգը միայն էլեկտրոնային աճուրդներն են, իսկ երկրոր-
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դի դեպքում թույլատրելի են բոլոր ընթացակարգերը՝ բացի մեկ անձից գնման ըն-
թացակարգից: Առաջինի դեպքում հանրապետական մի շարք գործադիր մարմին-
ներ միավորվում են կոնկրետ տեսակի գնումներ կատարելու համար, իսկ գնումը 
կատարում է հատուկ ստեղծված մարմինը: Երկրորդ դեպքում պետական և հա-
մայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կամ պետության կամ համայն-
քի հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների կարիքների 
համար գնում է կազմակերպում վերջիններիս վերահսկող պետական կառավար-
ման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը1: 

Հետևաբար կարող ենք արձանագրել, որ թեև կենտրոնացված կարգով գնման 
ընթացակարգ կազմակերպելը որոշակիորեն լուծում է հատկապես «փոքր պատվի-
րատուների» խնդիրները, սակայն այն ունի սահմանափակ կիրառում՝ նկատի ունե-
նալով ընթացակարգերի և պատվիրատուների շրջանակի սահմանափակվածութ-
յունը:  

Ուստի, չնայած արդարացված ենք համարում կենտրոնացված կարգով գնում-
ների ընթացակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն կար-
ծում ենք, որ անհրաժեշտ է ներդնել նաև համատեղ գնումների ընթացակարգ, որն ա-
վելի ճկուն է, հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր դեպքի (ոչ թե միայն նախա-
պես սահմանված ցանկին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների կամ 
ծառայությունների) համար միավորել մի քանի պատվիրատուների ռեսուրսները, ի-
րականացնել կազմակերպչական հարցերի լուծումն ավելի քիչ ծախսերով՝ միաժա-
մանակ ապահովելով յուրաքանչյուր պատվիրատուի ինքնուրույնությունը:  

 
 

   

                                                        
1 http://gnumner.am/hy/ կայքում (վերջին մուտքը՝ 07.12.2018 թվականին) տե´ս տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից կազմակերպված նմանատիպ գնումների մի շարք 
օրինակներ: Այս կապակցությամբ մեր հարցմանն ի պատասխան` միայն ՀՀ առողջա-
պահության նախարարությունն է տրամադրել իր ենթակայության տակ գտնվող ՊՈԱԿ-ների 
կարիքների համար` «Քիմիական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված 
գնման գործընթացի փաստաթղթերը: Նշյալ կայքում նման դեպքեր 11.10.2018 թվականի 
դրությամբ հրապարակված չեն:  
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Законодательство Республики Армении о закупках, определяющее ряд 

процедур закупок, является неполным для учета особенностей сущности этих 
процедур, что на практике приводит к серьезным проблемам, включая 
коррупцию. В этой работе были подняты существующие законодательные 
вопросы и был предложен ряд механизмов для их решения. 

 

PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

Nane Sahakyan 
PhD student at YSU Chair of Civil Law 
__________________________ 

The legislation of the Republic of Armenia on procurement, defining various types 
of procurement procedures, is incomplete to take into account the peculiarities of the 
nature of these procedures, which in practice leads to serious problems, including 
from the point of corruption. In this paper, existing legislative issues were raised and a 
number of mechanisms were proposed for their resolution. 

 
 

Բանալի բառեր – պետական գնումներ, գնման ընթացակարգեր, մրցույթ, 
էլեկտրոնային աճուրդ, գնանշման հարցում, մեկ անձից գնում, համատեղ գնում, 
կենտրոնացված գնում 
Ключевые слова - государственные закупки, процедуры закупок, конкурс, 
электронный аукцион, запрос котировок, закупки у единственного поставщика, 
совместные закупки, централизованные закупки 
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request for quotations, procurement from a single supplier, joint procurement, 
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԱՐԴԻ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Անահիտ Մանասյան 
ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի գիտական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  
 

Սահմանադրական մարմինների միջև սահմանադրական լիազորությունների 
առնչությամբ առաջացող վեճերի լուծման իրավական կառուցակարգերն ու դրանց 
պատշաճ կենսագործումը բացառիկ կարևորություն ունեն սահմանադրական կա-
յունությունն ու կայուն ժողովրդավարությունը երաշխավորելու տեսանկյունից:  

Բնական է, որ սահմանադրական մարմինների` իրենց սահմանադրական լիա-
զորությունները իրականացնելիս անխուսափելի են անընդհատ փոխհարաբերութ-
յունները: Ավելին՝ դրանք հաճախ պայմանավորված են լիազորությունների խա-
չաձևման, կոնկրետ մարմնի լիազորության իրացումը մեկ այլ մարմնի լիազորութ-
յան իրացմամբ պայմանավորված լինելու և այլ նմանատիպ հանգամանքներով: 
Արդյունքում անխուսափելի են նաև տարատեսակ մարմինների միջև հնարավոր 
տարաձայնությունները իրենց լիազորությունների առնչությամբ, որոնք գրականութ-
յան մեջ քննարկվում են «վեճ» հասկացության ներքո:  

Բառարանային ձևակերպմամբ «վեճ» հասկացությունը բնութագրվում է որպես 
մրցակցություն, որի շրջանակներում կողմերից յուրաքանչյուրն իր կարծիքն է 
պնդում1: Իսկ դասական կոնֆլիկտաբանությունը վեճը ներկայացնում է որպես ան-
հատների կամ խմբերի փոխազդեցություն, որը, մի կողմից, դրսևորվում է որպես 
այդ փոխազդեցության մասնակիցների հակազդեցություն, իսկ մյուս կողմից, որպես 
նրանց միջև տեսակետների, շահերի առնչությամբ առաջացող հակասությունների 
լուծման միջոց՝ սոցիալական փոխազդեցության պոզիտիվ գործընթացի շարունակ-
ման նպատակով2:  

Առաջին հերթին նշենք, որ, մեր կարծիքով, նմանատիպ վեճերի լուծման քա-
ղաքակիրթ ճանապարհը իրավական հարթությունում դրանց հաղթահարման հնա-
րավորությունն է: Պատճառն այն է, որ, ինչպես նշեցինք, իշխանության իրացման 
ընթացքում հիշյալ վեճերի առաջացումն անուսափելի է, ուստի անուսափելի է նաև 
դրանք լուծելու համար հնարավորությունների փնտրտուքը: Հետևաբար, ակնհայտ 
է, որ քննարկվող վեճերի հաղթահարման իրավական ճանանապարհների բացա-
կայության պայմաններում դրանց լուծման համար այսպես թե այնպես գտնվելու են 
լուծումներ, սակայն վերջիններս փնտրվելու են սոսկ քաղաքական հարթությունում, 
«կուլիսների հետևում»: Այդ է պատճառը, որ բազմաթիվ երկրներում նախատես-
ված են նմանատիպ վեճերի լուծման իրավական հնարավորություններ, մասնավո-
րապես սահմանադրական դատարաններում դրանց քննարկման և լուծման հնա-
րավորություն: Որպես օրինակ կարելի է հիշատակել Գերմանիայի, Ավստրիայի, 
Ռուսաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հունգարիայի, Չեխիայի, Իտալիայի, Լե-
հաստանի, Սլովենիայի, Ադրբեջանի, Իսպանիայի և որոշ այլ երկրների սահմանադ-
                                                        
1 Տե´ս Ушакова Д. Толковый словарь русского языка. 2012 , https://slovar.cc/rus/ushakov/ 
455507.html 
2 Տե´ս Маврин С. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в урегулировании 
конституционных конфликтов // Альманах (Конституционное правосудие в новом 
тысячелетии). Ереван, 2017, էջ 79:  
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րական դատարանների կողմից սահմանադրական վեճերի լուծման առանձին լիա-
զորություն իրականացնելու հնարավորության առկայությունը1:  

Հիշյալ համատեքստում կարևոր է նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքե-
րում, երբ Սահմանադրական դատարանը չունի սահմանադրական մարմինների 
միջև քննարկվող վեճերը լուծելու առնչությամբ առանձին լիազորություն, վերջինս 
հաճախ անդրադառնում է նման վեճերի իր այլ լիազորությունների իրացման շրջա-
նակներում: Ավելին, հիշյալ ինքնուրույն լիազորության առկայության պայմաններում 
էլ նման գործերի քննության պրակտիկան էականորեն տարբերվում է տարբեր 
երկրներում:  

ՌԴ Սահմանադրական դատարանը, օրինակ, օժտված լինելով իրավասության 
հարցերով վեճերի լուծման ինքնուրույն լիազորությամբ, ունի հիշյալ գործերի 
քննության չափազանց սահմանափակ պրակտիկա: 2017թ. դրությամբ վերջինս 
կայացրել էր հիշյալ գործերով սոսկ մեկ որոշում: Միևնույն ժամանակ, Սահմանադ-
րական դատարանը լուծել է սահմանադրական մի շարք վեճեր իր այլ լիազորութ-
յունների իրականացման շրջանակներում2: Հիշյալ գործերով բավականին սահմա-
նափակ դատական պրակտիկա է առկա նաև Ավստրիայում, Գերմանիայում, Իտա-
լիայում ևայլն3:  

Միևնույն ժամանակ, առանձին երկրներում Սահմանադրական դատարանի 
հիշյալ լիազորությունն ունի կարևոր նշանակություն սահմանադրական վեճերի 
հաղթահարման տեսանկյունից, ուստի առկա է նաև նշված գործերի քննության բա-
վականին հարուստ պրակտիկա: Ռումինիայում, օրինակ, 2017թ. դրությամբ իրա-
վական վեճերի լուծման հարցով Սահմանադրական դատարան է ներկայացվել 26 
դիմում, որոնցից 14-ում որպես վեճի կողմ է հանդես եկել Ռումինիայի Նախագահը: 
Ընդ որում՝ Սահմանադրական դատարանը նշված 14 գործերից միայն 5-ի դեպքում 
է արձանագրել սահմանադրաիրավական վեճի առկայություն4: Սլովենիայի Սահ-
մանադրական դատարանը միայն 2005թ. ընթացքում լուծել է իրավասությունների 
հարցով 60 վեճ5: Գրականության մեջ հիշատակվում է նաև Իսպանիայի Սահմա-
նադրական դատարանի օրինակը, որը, լուծելով պետության և ինքնավար հա-
մայնքների միջև վեճերը, արդյունավետորեն արբիտրի դեր է կատարել պետության 
և ինքնավար համայնքների միջև հայտնի լարվածությունը մեղմելու տեսանկյունից6: 

Մինչ 2015թ. սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապե-
տության Սահմանադրական դատարանը չուներ սահմանադրական վեճերի լուծ-
ման ինքնուրույն լիազորություն: Միևնույն ժամանակ, իր այլ լիազորությունների ի-
րականացման համատեքստում վերջինս առանձին դեպքերում փաստացի լուծել է 
լիազորությունների հարցով վեճեր: Օրինակ՝ 28 մարտի 2017թ. ՍԴՈ-1359 որոշ-
մամբ ՀՀ Սահմանադրական դատարանն ըստ էության լուծեց ՀՀ Գլխավոր դատա-
խազի և Վճռաբեկ դատարանի միջև վեճ՝ Սահմանադրությանը հակասող և անվա-

                                                        
1 Տե´ս Հարությունյան Գ., Մանասյան Ա. Սահմանադրական վերահսկողություն. Ուսումնական 
ձեռնարկ բուհերի համար (լրամշակված վերահրատարակություն), Երևան, Իրավունք հրատ. 
2015, էջ 137: 
2 Տե´ս Маврин С. նշվ. աշխ., էջ 79-92: 
3  Տե´ս Тохян Ф. Роль и полномочия органов конституционного правосудия в решении 
компетенционных споров (практика Армении и международный опыт) // Альманах 
(Конституционное правосудие в новом тысячелетии). Ереван, 2017, էջ 131: 
4 Տե´ս Simion M. Constitutional Legal Disputes between the President of Romania and Other 
Public Authorities in the Case-Law of the Constitutional Court of Romania // Agora International 
Journal of Juridical Sciences, N 2 (2017), Agora University Press, Oradea, Romania, էջ 90: 
5 Տե´ս CDL-JU (2005)066, “Disputes Regarding the Competences Between the State Powers 
Before the Constitutional Court – International Experience”, by Mavcic A., Strasbourg, 8th 
January 2006, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2005)066-e 
6 Տե´ս Тохян Ф. նշվ. աշխ., էջ 131: 
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վեր ճանաչելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.4-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետի՝ «կամ այն ճանաչել է Սահմանադրությանը համապատասխանող, 
սակայն որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով դրա սահմանադրաիրավա-
կան բովանդակությունը` գտել է, որ այդ դրույթը կիրառվել է այլ մեկնաբանութ-
յամբ» դրույթում «եզրափակիչ մասում» բառակապակցությունը այնքանով, որքա-
նով դրա առկայության պայմաններում ՀՀ գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղա-
կալների կողմից օրենքով սահմանված կարգով նոր հանգամանքի հիմքով բերված 
վճռաբեկ բողոքի շրջանակներում Սահմանադրական դատարանի որոշման պատ-
ճառաբանական մասում ամրագրված` իրավանորմի սահմանադրաիրավական բո-
վանդակությունը բացահայտող իրավական դիրքորոշումները դատական պրակ-
տիկայում հիմք չեն ընդունվում բողոքի ընդունելության և քննության շրջանակնե-
րում: Հիշյալ գործով Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչվեցին նաև 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասի 2-րդ կե-
տի և 414.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում «եզրափակիչ մասում» բառակա-
պակցությունները, քանի որ իրավակիրառ պրակտիկայում դրանց տրված բովան-
դակության շրջանակներում նման ձևակերպման առկայությունը նոր հանգամանքի 
հետ չկապված վճռաբեկ բողոք բերելիս վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունե-
ցող անձին հնարավորություն չէր տալիս իր դիրքորոշումը հիմնավորելու համար 
վկայակոչել Սահմանադրական դատարանի որոշման այլ մասերում (բացի եզրա-
փակիչ մասից) արտահայտված` իրավանորմի սահմանադրաիրավական բովան-
դակությունը բացահայտող իրավական դիրքորոշումները, ինչը հաշվի պետք է 
առնվի բողոքը քննելիս1: 

4 փետրվարի 2011թ. ՍԴՈ-934 որոշմամբ ևս ՀՀ Սահմանադրական դատա-
րանն ըստ էության լուծել է իրավասության հարցով վեճ դատախազության և դա-
տական իշխանության մարմինների միջև: Ավելին, Դատարանն արձանագրել է, որ 
«ՀՀսահմանադրական դատարանը, հաշվի առնելով սահմանադրական արդարա-
դատության միջազգային պրակտիկան, գտնում է, որ ստեղծված իրավիճակը դա-
սական առումով պետական իշխանության մարմինների միջև սահմանադրական 
լիազորությունների շուրջ ծագած վեճ է, որը, որպես կանոն, պետք է լուծվի բացա-
ռապես սահմանադրական դատարանների կողմից` վերջիններիս Սահմանադրութ-
յամբ նախատեսված համարժեք լիազորության առկայության պարագայում: ՀՀ 
սահմանադրական դատարանը նման լիազորությամբ օժտված չէ, ինչը նաև խոչըն-
դոտում է Սահմանադրության գերակայության լիարժեք երաշխավորումը: ՀՀ սահ-
մանադրական դատարանն այս հիմնախնդրին անդրադարձել է նաև իր տարեկան 
հաղորդումներում:  

Ելնելով հիմնախնդրի կարևորությունից ու արդարադատության արդյունավե-
տության երաշխավորման անհրաժեշտությունից, նկատի ունենալով, որ վեճի ա-
ռարկայի շրջանակներում հակադիր մոտեցումները հիմնավորելիս վկայակոչվում 
են ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները, ինչպես նաև 
հաշվի առնելով հիշյալ գործի քննության կոնկրետ առանձնահատկությունները և 
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
պահանջները` ՀՀ սահմանադրական դատարանը կարևոր է համարում իր սահմա-
նադրական լիազորությունների շրջանակներում անդրադառնալ սույն վեճի առար-
կային` թե´ ըստ ձևի և թե´ ըստ բովանդակության վերահսկողության շրջանակնե-
րում»: Արդյունքում ՀՀ Սահմանադրական դատարանը կարճել է համապատաս-
խան գործի վարույթը՝ միևնույն ժամանակ արտահայտելով քննարկվող հիմնախնդ-
րի համար առանցքային նշանակություն ունեցող իրավական դիրքորոշումներ, 

                                                        
1 Տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 28 մարտի 2017թ. ՍԴՈ-1359 որոշում: 
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որոնք ուղենշային են դարձել նշված բնագավառում համարժեք իրավակիրառ 
պրակտիկայի ձևավորման տեսանկյունից1: 

Վերը շարադրվածը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ չունենալով սահմանադ-
րական վեճերի լուծման առանձին լիազորություն` ՀՀ Սահմանադրական դատա-
րանը հաճախ անդրադարձել է նման վեճերի՝ դրանք քննարկելով և համապատաս-
խան լուծումներ առաջարկելով իր այլ լիազորությունների իրացման շրջանակնե-
րում: 

2015թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում ՀՀ Սահմանադրութ-
յամբ սահմանադրական մարմինների միջև սահմանադրական վեճերի լուծման լիա-
զորություն ամրագրվեց նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի համար: ՀՀ Սահ-
մանադրության 168 հոդվածի համաձայն, մասնավորապես, Սահմանադրական դա-
տարանը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով՝ 
լուծում է սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազո-
րությունների առնչությամբ առաջացող վեճերը: Իսկ Սահմանադրության 169 հոդ-
վածին համապատասխան՝ նշված գործերով Սահմանադրական դատարան կարող 
են դիմել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը, Հանրա-
պետության նախագահը, Կառավարությունը, Բարձրագույն դատական խորհուրդը 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինները: «Սահմանադրական դատարանի 
մասին» 17.01.2018թ. ՀՀ սահմանադրական օրենքն իր հերթին սահմանեց սահմա-
նադրական դատարանի կողմից հիշյալ լիազորության իրականացման կարգը: Ուս-
տի, հաշվի առնելով սահմանադրական կայունությունն ու կայուն ժողովրդավա-
րությունը երաշխավորելու տեսանկյունից սահմանադրական մարմինների միջև ի-
րենց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջացող վեճերի հաղ-
թահարման սահմանադրական ճանապարհների առկայության ու դրանց պատշաճ 
իրացման կարևորությունը, հիշյալ համատեքստում հարկ ենք համարում անդրա-
դառնալ վերջիններիս առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը:  

Քննարկվող լիազորության էության ամբողջական բացահայտման համար անհ-
րաժեշտ ենք համարում առաջին հերթին համեմատական վերլուծության ենթարկել 
ներկայացված սահմանադրական նորմերն ու «Սահմանադրական դատարանի մա-
սին» ՀՀ սահմանադրական օրենքով ամրագրված համապատասխան իրավակար-
գավորումները, քանզի հենց դրանք են ամրագրում նշված գործերի քննության ա-
ռանձնահատկություններն ու հնարավորություն են տալիս լիարժեք պատկերացում 
ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական մարմինների 
միջև իրենց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ վեճերի հաղթա-
հարման իրավական ճանապարհների մասին: «Սահմանադրական դատարանի 
մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 75 հոդվածը մասնավորապես նախատեսում 
է. 

«Հոդված 75. Սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական 
լիազորությունների առնչությամբ առաջացած վեճերի վերաբերյալ գործերի քննութ-
յունը 

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարան կարող են 
դիմել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը` Ազգային 
ժողովի և Ազգային ժողովի մարմինների սահմանադրական լիազորությունների 
առնչությամբ առաջացած վեճերով, Հանրապետության նախագահը, Կառավա-
րությունը, Բարձրագույն դատական խորհուրդը և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները` իրենց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջա-
ցած վեճերով: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարան դիմում 
կարող է ներկայացվել վիճարկվող գործողությունը կատարելու, անգործության մա-
                                                        
1 Տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 4 փետրվարի 2011թ. ՍԴՈ-934 որոշում: 
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սին հայտնի դառնալու կամ իրավական ակտն ընդունելու օրվանից հետո՝ եռամսյա 
ժամկետում: 

3. Սույն հոդվածում նշված գործերով որպես պատասխանող կողմ կարող է 
հանդես գալ Հանրապետության նախագահը, Ազգային ժողովը և Կառավարությու-
նը: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով ներկայացված դիմումը պետք է պարու-
նակի հիմնավորումներ առ այն, որ պատասխանողի գործողությունը, անգործությու-
նը կամ իրավական ակտը խախտում է դիմող կողմին կամ նրա կողմից ներկայաց-
ված մարմնին Սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունները կամ դրանց 
խախտման անմիջական վտանգ է ստեղծում: 

5. Սույն հոդվածում նշված գործերով դատաքննությունն իրականացվում է 
գրավոր ընթացակարգով: Սահմանադրական դատարանի պատճառաբանված աշ-
խատակարգային որոշմամբ գործի դատաքննությունը կարող է իրականացվել բա-
նավոր ընթացակարգով: 

6. Սույն հոդվածում նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող կողմը: 
7. Uույն հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարանը որոշում 

է ընդունում դիմումը մուտքագրելուց ոչ ուշ, քան երեք ամիu հետո։ Uահմանադրա-
կան դատարանի պատճառաբանված աշխատակարգային որոշմամբ գործի 
քննության ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամuով։ 

8. Սահմանադրական դատարանը, մեկնաբանելով Սահմանադրության համա-
պատասխան դրույթը, սահմանադրական մարմինների միջև նրանց լիազորություն-
ների վերաբերյալ վեճերով ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը. 

1) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կատարած 
գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը կամ ընդունված իրավական ակ-
տը ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխանող. 

2) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կատարած 
գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը ճանաչում է Սահմանադրությա-
նը հակասող, իսկ ընդունված իրավական ակտը` ամբողջությամբ կամ մասամբ 
Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր. 

3) ճանաչում է վիճարկվող լիազորությունն իրականացնելու իրավասություն 
ունեցող՝ դատավարության կողմ չհանդիսացող սահմանադրական մարմնին և այդ 
հիմքով կարճում է գործի վարույթը: 

9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում Սահմա-
նադրական դատարանը գնահատում է նաև Սահմանադրությանը հակասող գործո-
ղության, անգործության կամ իրավական ակտի հիմք հանդիսացող նորմատիվ ի-
րավական ակտի կամ դրա որևէ դրույթի սահմանադրականությունը և, հանգելով 
դրա` Սահմանադրությանը հակասելու համոզմանը, իրավասու է այդ նորմատիվ ի-
րավական ակտը կամ դրա համապատասխան դրույթը ճանաչելու Սահմանադ-
րությանը հակասող և անվավեր»: 

Ներկայացված սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորումները հիմք 
են տալիս եզրակացնելու, որ նշված գործերով սահմանադրական արդարադա-
տության օբյեկտ են հանդիսանում սահմանադրական մարմինների միջև իրենց սահ-
մանադրական լիազորությունների առնչությամբ վեճերը: Ընդ որում՝ օրենսդրությու-
նը, հստակեցնելով, թե կոնկրետ որ մարմինների միջև վեճերի մասին է խոսքը, այն 
է՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի, Հանրապետութ-
յան նախագահի, Կառավարության, Բարձրագույն դատական խորհրդի և տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների, միևնույն ժամանակ, ըստ էության, չի 
հստակեցնում նշված վեճերի բովանդակությունն ու դրան առնչվող առանձնահատ-
կությունները: Որոշ երկրներում, սակայն, հստակ օրենսդրական կարգավորում են 
ստացել այն հարցերը, թե որ դեպքերում և որ վեճերը կարող են քննարկման առար-
կա դառնալ սահմանադրական դատարանում: Լեհաստանի Սահմանադրական 
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տրիբունալը, օրինակ, լուծում է իշխանության առնչությամբ առաջացող վեճերը, 
երբ. 1. առնվազն երկու սահմանադրական մարմիններ իրենց իրավասու են համա-
րում լուծելու միևնույն հարցը կամ որոշում են կայացրել այդ հարցով, 2. առնվազն 
երկու սահմանադրական մարմիններ կարծում են, որ իրենք չունեն կոնկրետ հարցը 
լուծելու իրավասություն1: Նույն հանգամանքն արձանագրվում է նաև Ռումինիայի 
Սահմանադրական դատարանի կողմից նշված վեճերի քննության տեսանկյունից: 
Վերջինս, մասնավորապես, իրավասու է լուծել լիազորությունների հարցերով վեճե-
րը ինչպես դրական վեճերի պարագայում, երբ երկու կամ ավելի պետական մար-
միններ հայտարարում են, որ ունեն իրավասություն կարգավորելու կամ լուծելու 
միևնույն հարցը, այնպես էլ բացասական վեճերի դեպքում, երբ երկու կամ ավելի 
պետական մարմիններ մերժում են իրենց իրավասության առկայությունը կամ հրա-
ժարվում են իրականացնել իրենց պարտականությունների համատեքստում 
ընդգրկվող որոշակի գործողություններ: Ավելին, Ռումինիայի Սահմանադրական 
դատարանը նշել է, որ սահմանադրական վեճերի բովանդակությունը վերաբերում 
է նաև այնպիսի վիճելի իրավական վիճակներին, որոնք ուղղակիորեն բխում են 
Սահմանադրությունից2: «Գերմանիայի Դաշնային Սահմանադրական դատարանի 
մասին» օրենքի 63 հոդվածի համաձայն՝ սահմանադրական մարմինների միջև վե-
ճերի առնչությամբ դիմումները կարող են ընդունվել քննության, եթե դիմողը պնդում 
է, որ պատասխանողի գործողությունը կամ անգործությունը խախտում է Հիմնա-
կան օրենքով դիմողի կամ դիմողի մարմնի համար նախատեսված իրավունքները 
կամ պարտականությունները կամ դրանց խախտման ուղղակի վտանգ է ստեղծում: 
Ավելին, նույն օրենքի 13 հոդվածի համաձայն՝ խոսքը հիշյալ վեճերի առկայության 
պարագայում Հիմնական օրենքի մեկնաբանություն տալու մասին է3: «Հունգարիայի 
Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքի 37 հոդվածի համաձայն ևս՝ պե-
տական մարմինների կամ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների միջև լիազորությունների հարցով վեճերի առկայության պարագայում Սահմա-
նադրական դատարանը լուծում է նշված վեճերը Հիմնական օրենքի մեկնաբանութ-
յան հիման վրա4: 

Տեսության մեջ ներկայացվում են սահմանադրական վեճերի մի քանի հնարա-
վոր դրսևորումներ՝ 1. երբ պետական մարմինը դուրս է գալիս իր իրավասության 
շրջանակներից և իրականացնում է այնպիսի լիազորություններ, որոնք ընդհանրա-
պես չեն կարող իրականացվել հանրային իշխանության մարմնի կողմից, 2. երբ պե-
տական մարմնինն իրականացնում է այնպիսի լիազորություններ, որոնք ընդգրկ-
ված են այլ մարմնի իրավասության շրջանակներում, 3. երբ պետական մարմինը 
հրաժարվում է իր լիազորությունների իրականացումից5:  

Հաշվի առնելով լիազորությունների հարցով վեճերի նշված դրսևորումները՝ 
գրականության մեջ ներկայացվում են դրանց հետևյալ տարատեսակները՝ 1. լիա-
զորության ճանաչման հարցերով վեճեր, երբ պետական իշխանության համապա-

                                                        
1  «Սահմանադրական տրիբունալի կազմավորման և Սահմանադրական տրիբունալում 
գործերի քննության կարգի մասին» 30 նոյեմբերի 2016թ. Լեհաստանի Հանրապետության 
օրենքի 85 հոդված, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Akty_normatywne/ 
The_Act_on_the_Organisation_of_the_Constitutional_Tribunal_and_the_Mode_of_Proceedings
_Before_the_Constitutional_Tribunal_en.pdf: 
2 Տե´ս Simion M. Constitutional Legal Disputes between the President of Romania and Other 
Public Authorities in the Case-Law of the Constitutional Court of Romania // Agora International 
Journal of Juridical Sciences, N 2 (2017), Agora University Press, Oradea, Romania, էջ 89: 
3 Տե´ս http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/ 
BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=10 
4 Տե´ս https://hunconcourt.hu/act-on-the-cc/ 
5 Տե´ս Брежнев О. Споры о компетенции между органами власти как объект судебного 
конституционного контроля, https://www.zonazakona.ru/law/comments/479/ 
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տասխան մարմինը գտնում է, որ պետական իշխանության այլ մարմինների կողմից 
իրավական ակտի ընդունումը կամ իրավաբանական գործողության կատարումն 
ընդգրկված է իր իրավասության շրջանակներում, 2. լիազորության ժխտման հար-
ցերով վեճեր, երբ պետական իշխանության համապատասխան մարմինը գտնում է, 
որ վիճելի լիազորությունները պետք է իրականացվեն այլ մարմինների կողմից, 
միևնույն ժամանակ` վերջիններս ևս ժխտում են հիշյալ բնագավառում իրենց լիա-
զորությունները, 3. լիազորության յուրացման վերաբերյալ վեճեր, երբ պետական 
մարմինն ընդունում է իրավական ակտ կամ կատարում է գործողություն՝ դուրս գա-
լով իր իրավասության շրջանակներից, 4. տարբեր պետական մարմինների իրա-
վասությունների հակասությունների և համընկնումների վերաբերյալ վեճեր1:  

Կարծում ենք, որ վերոշարադրյալ դասակարգումը նշանակություն ունի առա-
վելապես սահմանադրական լիազորությունների հարցով վեճերի տեսական տար-
բերակման և դրանց գիտական հետազոտության առումով: Միևնույն ժամանակ, 
մեր կարծիքով, նման տարանջատման շրջանակներում վեճերի՝ ներկայացված մի 
շարք տարատեսակներ կարող են համընկնել: Օրինակ՝ տարբեր պետական մար-
մինների իրավասությունների հակասությունների և համընկնումների վերաբերյալ 
վեճերը կարող են իրենց էությամբ լինել լիազորության յուրացման կամ ճանաչման 
հարցով վեճեր, և այլն: Ավելին, ակնհայտ է, որ գործնական տեսանկյունից առավել 
մեծ կարևորություն է ներկայացնում այն հարցադրումը, թե հիշյալ տարատեսակի 
վեճերի առաջացման պարագայում վեճի առաջացման որ փուլում, ինչ պայմաննե-
րի բավարարման դեպքում կարելի է դիմել Սահմանադրական դատարան, կամ որ 
իրավիճակներում է հնարավոր խոսել սահմանադրական լիազորությունների հար-
ցով վեճի առկայության մասին: Հետևաբար, հիշյալ համատեքստում հարկ ենք հա-
մարում անդրադառնալ ներկայացված հարցադրումներին՝ դրանք վերլուծելով Հա-
յաստանի Հանրապետությունում առկա համապատասխան իրավակարգավորում-
ների համատեքստում:  

Ինչպես արդեն նշեցինք, Հայաստանի Հանրապետության պարագայում խոսքը 
սահմանադրական կոնկրետ մարմինների միջև վեճերի մասին է, որոնց բովանդա-
կությունն ու առանձնահատկությունները բացահայտելու համար հարկ ենք համա-
րում վերլուծել ՀՀ իրավակարգավորումների շրջանակներում օգտագործվող եզ-
րութաբանությունը, ինչը, ներկայացված վերլուծության հետ մեկտեղ, թույլ է տալիս 
կատարել հարցի առնչությամբ որոշակի եզրահանգումներ: «Սահմանադրական 
դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի՝ քննարկվող հիմնախնդրին 
առնչվող նորմերում անընդհատ օգտագործվում է «վիճարկվող գործողություն, ան-
գործություն կամ իրավական ակտ» ձևակերպումը: Ավելին, սահմանադրական օ-
րենքը նախատեսում է, որ նշված գործերով ներկայացված դիմումը պետք է պա-
րունակի հիմնավորումներ առ այն, որ պատասխանողի գործողությունը, անգործութ-
յունը կամ իրավական ակտը խախտում է դիմող կողմին կամ նրա կողմից ներկայաց-
ված մարմնին Սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունները կամ դրանց 
խախտման անմիջական վտանգ է ստեղծում2: Իսկ Սահմանադրական դատարանը, 
մեկնաբանելով Սահմանադրության համապատասխան դրույթը, սահմանադրական 
մարմինների միջև նրանց լիազորությունների վերաբերյալ վեճերով ընդունում է 
հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը. 1) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ 
պատասխանողի կատարած գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը 
կամ ընդունված իրավական ակտը ճանաչում է Սահմանադրությանը համապա-
տասխանող, 2) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կա-
տարած գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը ճանաչում է Սահմա-

                                                        
1 Տե´ս Тохян Ф. նշվ. աշխ., էջ 129-130: 
2 Տե´ս «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 75 հոդվածի 
4-րդ մաս: 
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նադրությանը հակասող, իսկ ընդունված իրավական ակտը` ամբողջությամբ կամ 
մասամբ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր, 3) ճանաչում է վիճարկվող 
լիազորությունն իրականացնելու իրավասություն ունեցող՝ դատավարության կողմ 
չհանդիսացող սահմանադրական մարմնին և այդ հիմքով կարճում է գործի վարույ-
թը1: 

Կարծում ենք, որ ներկայացված իրավակարգավորումները ուղղակիորեն պա-
տասխանում են սոսկ այն հարցին, որ նշված գործողությունը, անգործությունը կամ 
իրավական ակտը Սահմանադրական դատարանում կարելի է վիճարկել, եթե այն 
խախտում է դիմող կողմին կամ նրա կողմից ներկայացված մարմնին Սահմանադ-
րությամբ վերապահված լիազորությունները կամ դրանց խախտման անմիջական 
վտանգ է ստեղծում: Սակայն այդ համատեքստում էլ անպատասխան են մնում այն 
հարցադրումները, թե որ դեպքերում և որ փուլում դրանք կարող են վիճարկվել, որ 
գործողության, անգործության կամ իրավական ակտի մասին է խոսքը հիշյալ հա-
մատեքստում, և որ դեպքում կարելի է խոսել սահմանադրական լիազորությունների 
հարցով վեճի առկայության մասին:  

Կարծում ենք, որ ներկայացված նորմերի և առկա տեսական դոկտրինների 
համադրված վերլուծությունից կարելի է կատարել ներկայացված հարցադրումնե-
րի վերաբերյալ որոշակի եզրահանգումներ: Դրանցից առաջինը վերաբերում է այն 
հնարավոր իրավիճակներին, որոնց պարագայում կարելի է խոսել սահմանադրա-
կան մարմինների միջև սահմանադրական լիազորությունների հարցով վեճերի առ-
կայության մասին: Մեր կարծիքով, նման վեճեր հնարավոր են, երբ. 1. սահմանադ-
րական մարմինն իր ենթադրյալ սահմանադրական լիազորության իրացման արդ-
յունքում խախտել է մեկ այլ սահմանադրական մարմնի սահմանադրական լիազո-
րությունները կամ դրանց խախտման անմիջական վտանգ է ստեղծել, 2. սահմա-
նադրական մարմինն իր ենթադրյալ սահմանադրական լիազորության չիրացման 
արդյունքում խախտել է մեկ այլ սահմանադրական մարմնի սահմանադրական լիա-
զորությունները կամ դրանց խախտման անմիջական վտանգ է ստեղծել։ Ընդ որում՝ 
կարծում ենք, որ հիշյալ համատեքստում հնարավոր են իրավիճակներ, երբ ինչպես 
մեկ սահմանադրական մարմին է իր սահմանադրական լիազորությունների շրջա-
նակներում իրեն իրավասու համարում լուծելու կոնկրետ հարցը կամ իրավասու չի 
համարում լուծելու վերջինս, այնպես էլ` երբ առնվազն երկու սահմանադրական 
մարմիններ են իրենց սահմանադրական լիազորությունների շրջանակներում իրենց 
իրավասու համարում լուծելու կոնկրետ հարցը կամ իրավասու չեն համարում լու-
ծելու վերջինս։  

Հիշյալ համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ քննարկվող հիմ-
նախնդրի առումով կարևորություն ներկայացնող ևս մի հարցադրման: «Սահմա-
նադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքը նշված գործերով 
վիճարկման ենթակա օբյեկտ է դիտարկում ինչպես գործողությունը, անգործությու-
նը, այնպես էլ իրավական ակտը: «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ 
սահմանադրական օրենքի 75 հոդվածի համաձայն, մասնավորապես. «... 2. Սույն 
հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարան դիմում կարող է ներ-
կայացվել վիճարկվող գործողությունը կատարելու, անգործության մասին հայտնի 
դառնալու կամ իրավական ակտն ընդունելու օրվանից հետո՝ եռամսյա ժամկետում: 
...: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով ներկայացված դիմումը պետք է պարու-
նակի հիմնավորումներ առ այն, որ պատասխանողի գործողությունը, անգործությու-
նը կամ իրավական ակտը խախտում է դիմող կողմին կամ նրա կողմից ներկայաց-

                                                        
1 Տե´ս «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 75 հոդվածի 
8-րդ մաս: 
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ված մարմնին Սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունները կամ դրանց 
խախտման անմիջական վտանգ է ստեղծում: ...: 

8. Սահմանադրական դատարանը, մեկնաբանելով Սահմանադրության համա-
պատասխան դրույթը, սահմանադրական մարմինների միջև նրանց լիազորություն-
ների վերաբերյալ վեճերով ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը. 

1) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կատարած 
գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը կամ ընդունված իրավական ակ-
տը ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխանող. 

2) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կատարած 
գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը ճանաչում է Սահմանադրությա-
նը հակասող, իսկ ընդունված իրավական ակտը` ամբողջությամբ կամ մասամբ 
Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր. 

3) ճանաչում է վիճարկվող լիազորությունն իրականացնելու իրավասություն 
ունեցող՝ դատավարության կողմ չհանդիսացող սահմանադրական մարմնին ևայդ 
հիմքով կարճում է գործի վարույթը: ...»: 

Ներկայացված նորմերի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ հիշյալ գործերի 
շրջանակներում սահմանադրական արդարադատության օբյեկտ կարող են հանդի-
սանալ ոչ միայն վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ կատարված գործո-
ղությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը, այլ նաև ընդունված իրավական ակ-
տը:  

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ Սահմանադրության 168 հոդվածի 1-ին կետով նա-
խատեսված իրավական ակտերի մեծամասնությունն ընդունվում է սահմանադրա-
կան մարմինների համապատասխան սահմանադրական լիազորությունների իրա-
կանացման արդյունքում, հարց է առաջանում այն մասին, թե ինչպես պետք է տար-
բերակվեն այն իրավիճակները, երբ Սահմանադրական դատարան է անհրաժեշտ 
դիմել իրավական ակտի սահմանադրականության հարցով, այն դեպքերից, երբ 
պետք է ներկայացվի սահմանադրական լիազորությունների հարցով վեճի լուծման 
առնչությամբ դիմում, երբ բարձրացվում է այդ լիազորության իրականացմամբ ըն-
դունված իրավական ակտի սահմանադրականության խնդիր: Ակնհայտ է, որ 
նշված անհստակությունը կարող է հանգեցնել նույնատիպ իրավիճակներում Սահ-
մանադրական դատարանի տարբեր լիազորությունների իրացման առնչությամբ 
դիմումների ներկայացման, արդյունքում նաև՝ նույնատիպ հարցերի հետ կապված 
յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում տարբեր գործերի քննության համար նա-
խատեսված առանձնահատկությունների գործադրման, ուստի նաև՝ այդ առնչութ-
յամբ հակասական պրակտիկայի ձևավորման:  

Այդ առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ «Սահմանադրական դատարանի մա-
սին» ՀՀ սահմանադրական օրենքը գործերի քննության և լուծման տարատեսակ 
առանձնահատկություններ է նախատեսում ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատես-
ված ՍԴ լիազորություններից յուրաքանչյուրի իրացման համար: Մասնավորապես, 
միմյանցից էականորեն տարբերվում են սահմանադրական լիազորությունների 
հարցով վեճերի քննության ևլուծման ու իրավական ակտերի այսպես կոչված «վե-
րացական ու կոնկրետ վերահսկողության» առանձնահատկությունները: Եթե օրի-
նակ՝ առաջինի պարագայում ապացուցման բեռը կրում է դիմող կողմը, ապա նույնը 
չի կարելի ասել երկրորդ իրավիճակում ապացուցման բեռի բաշխման մասին: Իրա-
վական ակտերի վերացական վերահսկողության պարագայում դիմումի ընդունե-
լիության պայման չի դիտարկվում գործի քննության առումով դիմողի շահագրգռ-
վածության հիմնավորումը: Մինչդեռ, ըստ «Սահմանադրական դատարանի մա-
սին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 75 հոդվածի՝ սահմանադրական վեճերի պա-
րագայում ներկայացված դիմումը պետք է պարունակի հիմնավորումներ առ այն, 
որ պատասխանողի գործողությունը, անգործությունը կամ իրավական ակտը 
խախտում է դիմող կողմին կամ նրա կողմից ներկայացված մարմնին Սահմանադ-
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րությամբ վերապահված լիազորությունները կամ դրանց խախտման անմիջական 
վտանգ է ստեղծում:  

Միմյանցից էականորեն տարբերվում են նաև նշված գործերով ընդունվող որո-
շումների տարատեսակներն ու դրանց հետևանքները: «Սահմանադրական դատա-
րանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 68 հոդվածի 9-րդ մասը սահմանում է, 
որ «իրավական ակտերի վերացական վերահսկողության» արդյունքում Սահմա-
նադրական դատարանը կարող է ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը. 1) վի-
ճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը Uահմանադրությանը համապա-
տաuխանող ճանաչելու մաuին, 2) վիճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը 
Սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությամբ Uահմանադրությանը համա-
պատաuխանող ճանաչելու մաuին, 3) վիճարկվող ակտն ամբողջությամբ կամ 
մաuամբ Uահմանադրությանը հակաuող և անվավեր ճանաչելու մաuին, 4) վի-
ճարկվող նորմատիվ իրավական ակտն ամբողջությամբ կամ մաuամբ Uահմանադ-
րությանը հակաuող ճանաչելու ևնորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա մի մասի 
իրավական ուժը կորցնելու ավելի ուշ ժամկետ սահմանելու մաuին: Ավելին, «Սահ-
մանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 68 հոդվածի հա-
մաձայն. «...: 13. Uույն հոդվածի 9-րդ մաuի 3-րդ կետում նշված որոշումը Սահմա-
նադրական դատարանն իրավաuու է տարածելու նաև այդ որոշման ուժի մեջ 
մտնելուն նախորդող իրավահարաբերությունների վրա, եթե այդպիuի որոշում չըն-
դունելը կարող է հանրության կամ պետության համար առաջացնել ծանր 
հետևանքներ։ 

14. Սույն հոդվածի 13-րդ մասում նշված դեպքում Սահմանադրությանը հակա-
սող և անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտի, ինչպես նաև այդ ակտի 
կատարումն ապահոված այլ նորմատիվ իրավական ակտերի վրա հիմնված` Սահ-
մանադրական դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելուն նախորդող երեք տարինե-
րի ընթացքում կատարված վարչական կամ դատական ակտերը կողմի դիմումի հի-
ման վրա ենթակա են վերանայման վարչական կամ դատական ակտն ընդունած 
մարմնի կողմից՝ օրենքով սահմանված կարգով: 

15. Քրեական կամ վարչական պատաuխանատվություն սահմանող oրենքի 
վիճարկվող դրույթը Uահմանադրությանը հակաuող և անվավեր ճանաչելու մաuին 
որոշում ընդունվելու դեպքում իրավական ուժը կորցնում է իր ուժի մեջ մտնելու 
պահից, իսկ դրա կիրառման վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի որոշման 
ուժի մեջ մտնելուն նախորդող ժամանակահատվածում ընդունված դատական, իսկ 
կողմի դիմումի հիման վրա՝ նաև վարչական ակտերը ենթակա են վերանայման օ-
րենքով սահմանված կարգով: 

16. Uահմանադրական դատարանը սույն հոդվածի 9-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կե-
տերով նախատեսված որոշումները սույն oրենքով uահմանված կարգով ներկա-
յացված համապատաuխան դիմումի հիման վրա կարող է վերանայել, եթե՝ 1) փո-
փոխվել է Uահմանադրության՝ տվյալ գործով կիրառված դրույթը, կամ 2) ի հայտ է 
եկել տվյալ գործով կիրառված՝ Uահմանադրության դրույթի այնպիuի նոր ընկա-
լում, որի առկայությամբ նույն հարցի վերաբերյալ կարող է ընդունվել Սահմանադ-
րական դատարանի այլ որոշում, և տվյալ հարցն ունի uկզբունքային uահմանադ-
րաիրավական նշանակություն: ...»։ 

Մինչդեռ, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օ-
րենքի 75 հոդվածը նախատեսում է, որ Սահմանադրական դատարանը, մեկնաբա-
նելով Սահմանադրության համապատասխան դրույթը, սահմանադրական մարմին-
ների միջև նրանց լիազորությունների վերաբերյալ վեճերով ընդունում է հետևյալ ո-
րոշումներից որևէ մեկը. 1) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատաս-
խանողի կատարած գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը կամ ըն-
դունված իրավական ակտը ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխա-
նող, 2) վիճարկվող լիազորության իրականացմամբ պատասխանողի կատարած 
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գործողությունը կամ ցուցաբերած անգործությունը ճանաչում է Սահմանադրությա-
նը հակասող, իսկ ընդունված իրավական ակտը` ամբողջությամբ կամ մասամբ 
Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր, 3) ճանաչում է վիճարկվող լիազորութ-
յունն իրականացնելու իրավասություն ունեցող՝ դատավարության կողմ չհանդիսա-
ցող սահմանադրական մարմնին և այդ հիմքով կարճում է գործի վարույթը:  

Վերը շարադրվածը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ ինչպես գործերի քննութ-
յան և լուծման, այնպես էլ արդյունքում ընդունվող որոշումների ու դրանց հետևանք-
ների տեսանկյունից քննարկվող երկու լիազորությունների միջև առկա են էական 
տարբերություններ: Ինչպես արդեն նշեցինք, այդ հանգամանքը կարող է հանգեց-
նել նույնատիպ իրավիճակներում Սահմանադրական դատարանի տարբեր լիազո-
րությունների իրացման առնչությամբ դիմումների ներկայացման, արդյունքում նաև՝ 
նույնատիպ հարցերի հետ կապված յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում տար-
բեր գործերի քննության համար նախատեսված առանձնահատկությունների գոր-
ծադրման, ուստի նաև՝ այդ առնչությամբ հակասական պրակտիկայի ձևավորման: 

Հետևաբար, կարևոր ենք համարում հիմնախնդրի առնչությամբ միասնական 
մոտեցման և պրակտիկայի ձևավորումը: Այդ տեսանկյունից նպատակահարմար 
ենք համարում, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ սահմանադրական վեճը հնարավոր է 
լուծել Սահմանադրական դատարանի որևէ այլ լիազորության իրացման շրջանակ-
ներում, մասնավորապես, օրինակ, իրավական ակտերի վերացական վերահսկո-
ղության և այլն, դիմումը ներկայացվի ևգործի քննությունն իրականացվի հենց այդ 
լիազորության համատեքստում և վերջինիս առանձնահատկությունները նկատի ու-
նենալով: Մասնավորապես, մեր կարծիքով, եթե բարձրացվում է ՀՀ Սահմանադ-
րության 168 հոդվածի 1-ին կետով ամրագրված իրավական ակտերի սահմանադ-
րականության խնդիր, նույնիսկ եթե համապատասխան ակտն ընդունվել է սահմա-
նադրական մարմնի կողմից կոնկրետ սահմանադրական լիազորության իրացման 
արդյունքում, քննությունն անհրաժեշտ է իրականացնել «Սահմանադրական դա-
տարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 68 հոդվածով ամրագրված գործի 
շրջանակներում, այլ կերպ՝ «իրավական ակտերի վերացական վերահսկողության» 
համատեքստում:  

Հետևաբար, կարծում ենք, որ հարցի առնչությամբ ընդհանուր լուծումն այն 
պետք է լինի, որ սահմանադրական լիազորությունների հարցով վեճերի վերաբեր-
յալ գործերի քննությունը բացառվի այն դեպքերում, երբ հարցի լուծումը հնարավոր 
է Սահմանադրական դատարանի այլ լիազորության իրացման շրջանակներում:  

Այդ առումով նշենք, որ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՌԴ դաշնա-
յին սահմանադրական օրենքի 93 հոդվածի համաձայն՝ իրավասության հարցով վե-
ճերով պետական իշխանության մարմնի միջնորդությունը թույլատրելի է, եթե վեճը 
չէր լուծվել կամ չէր կարող լուծվել այլ կարգով: Սլովակիայի Հանրապետության 
Սահմանադրության 126 հոդվածը նախատեսում է, որ Սահմանադրական դատա-
րանը լուծում է պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների միջև իրա-
վասության հարցով վեճերը, եթե օրենքը չի նախատեսում, որ այս հարցերը լուծ-
վում են այլ պետական մարմնի կողմից:  

Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ նշենք, որ սահմանադրական վեճերի լուծման 
քաղաքակիրթ ճանապարհը իրավական հարթությունում դրանց հաղթահարման 
հնարավորությունն է: Հետևաբար, սահմանադրական կայունության և կայուն ժո-
ղովրդավարության երաշխավորման տեսանկյունից բացառիկ կարևորություն է 
ձեռք բերում Սահմանադրական դատարանում նշված գործերի քննության համար-
ժեք կառուցակարգերի արմատավորումն ու զարգացումը: 
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ 1995 Թ. 

 

Ռոզա Աբաջյան 
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ 
___________________________________ 

 
ՀՀ անկախության հռչակման պահից մինչև Սահմանադրության ընդունումը, 

քարոզելով ժողովրդավարություն և քննադատելով խորհրդային ժողովրդավարութ-
յունն ու ապամոնտաժելով դրա ինստիտուտները, իշխանությունները դրսևորեցին 
զսպվածություն ժողովրդաիշխանության անմիջական ձևերի շրջանակի ընդլայն-
ման հարցում: Պահպանողականության հիմնական պատճառը քաղաքական կայու-
նության կարևորումն էր, որը Հայաստանին առավել անհրաժեշտ էր ԼՂՀ-ում չհայ-
տարարված պատերազմի պայմաններում: 1994 թ. գարնանը կնքված զինդադարի 
համաձայնությունից հետո արդեն ժողովրդավարական արդիականացման պահ-
պանողական քաղաքականությունից հնարավոր էր անցնել ազատական արդիա-
կանացմանը, ապահովել ժողովրդի իրական մասնակցությունը քաղաքական գոր-
ծընթացներին: Պահը շատ հարմար էր հատկապես սահմանադրական ակնկալվող 
բարեփոխումների պայմաններում, որը մեկնարկել էր 1991 թ.՝ ՀՀ Գերագույն 
խորհրդի Սահմանադրական հանձնաժողովի ստեղծմամբ, սակայն նախագծի նա-
խապատրաստման աշխատանքները առաջ գնացին 1993 թ. սկսած1: 

Այսպիսով, առաջանում է հետազոտական խնդիր` պարզել, թե ժողովրդաիշ-
խանության ի՞նչ հայեցակարգ ամրագրեց 1995 թ. Սահմանադրությունը, ինչպիսի՞ն 
էր ժողովրդաիշխանության անմիջական և ներկայացուցչական ձևերի սահմանադ-
րական հարաբերակցությունը, անմիջական ժողովրդաիշխանության ո՞ր ձևերն 
ստացան սահմանադրական ամրագրում, և ինչպիսի՞ն էր դրանց տեսական դրսևո-
րումը, ի՞նչ միտումներ են նկատվում 1995 թ. Սահմանադրության ընդունումից հե-
տո ընթացիկ օրենսդրության մեջ ժողովրդաիշխանության անմիջական ձևերի 
շրջանակի և բովանդակության առումով:  

1995 թ. Սահմանադրությունն ամրագրեց ժողովրդաիշխանության ազատական 
հայեցակարգի վրա կառուցված ժողովրդաիշխանության համակարգ. 

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության պատկանելությունը ժո-
ղովրդին (հոդված 2, 1-ին մաս), 

բ) ժողովրդի միասնական իշխանության իրականացման անմիջական և ներ-
կայացուցչական ձևերի ճանաչումը (հոդված 2, 2-րդմաս), 

գ) ժողովրդի իշխանության յուրացման որակումը որպես հանցագործություն 
(հոդված 1, 3-րդ մաս), 

դ) անմիջական ժողովրդաիշխանության երկու կարևոր ձևերի՝ հանրաքվեի 
ևընտրությունների սկզբունքների ամրագրումը (հոդված 3), 

ե) հանրաքվեի` որպես ժողովրդաիշխանության բարձրագույն ձևի, երկու տե-
սակների՝ սահմանադրական-պարտադիր և օրենսդրական-լրացուցիչ հիմնադրույթ-
ների ամրագրումը (հոդված 111,112,113), 

զ) հիմնադրվեց տեղական ինքնակառավարումը, ինչը ժողովրդավարության 
արդի տեսությունը դիտարկում է ժողովրդաիշխանության անմիջական ձև (հոդված 
105-106, 108-109): 

Սահմանադրական դրույթների մեկնաբանությունը թույլ է տալիս եզրակացնե-
լու, որ 1995 թ. Սահմանադրությունը ելնում է իշխանության միասնականության 

                                                        
1 1995 թ. մայիսին խորհրդարանում քննարկվեց և հաստատվեց սահմանադրական հանձնա-
ժողովի մշակած ՀՀ Սահմանադրության նախագիծը: 1995 թ. հուլիսի 5-ին անցկացվեց 
հանրաքվե, և այն ընդունվեց: 
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սկզբունքից՝ այն վերագրելով միայն ժողովրդին: Իշխանության միասնականության 
ազատական այս վարկածը ռուսսոյական գաղափարների սահմանադրական կեն-
սագործումն էր, որն իշխանության միակ աղբյուր և տեր էր ճանաչում, հռչակում ժո-
ղովրդին: Այսինքն՝ իրականության մեջ իշխանական երկակիությունն անմիջական և 
պետական, հայեցակարգային առումով միասնական իշխանության երկու առանձին 
դրսևորումներն են, հետևաբար՝ պետական իշխանությունն ինքնաբավ ու ինքնա-
կալ չէ, այլ ժողովրդի ինքնիշխանությունից ածանցված, նրա իշխանության իրակա-
նացման ձևերից մեկը: Սահմանադրական իմաստով ժողովրդի միասնական իշխա-
նության իրականացման գործընթացը վերածվում է երկու կառուցակարգերի՝ առա-
ջինը ժողովրդի կողմից իրեն պատկանող իշխանության իրականացումն է ազատ 
ընտրությունների, հանրաքվեների ու տեղական ինքնակառավարման միջոցով, 
երկրորդը՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով: Այստեղ մենք նկա-
տում ենք շատ կարևոր մոտեցում՝ իշխանության բաժանում ժողովրդի և պետութ-
յան միջև, հետո նոր պետական իշխանության տարանջատում՝ օրենսդիր, գործա-
դիր և դատական իշխանությունների: 

Սահմանադրական ձևակերպումները, ի դեմս 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի, կար-
ծես թե անթերի են, քանզի դրանք մերժում են խորհրդային պետականահենք ժո-
ղովրդավարությունը, պետական հանրային իշխանական ողջ կառույցը դիտարկում 
ժողովրդի իշխանության իրականացման ձև, որն ամփոփ կոչվում է ներկայացուց-
չական ժողովրդաիշխանություն: Այսինքն՝ հանրային իշխանական ապարատը չու-
նի ի վերուստ տրված, ինքնուրույն իշխանություն. այն ընդամենը ժողովրդի ներկա-
յացուցիչն է, ժողովրդի անունից ժողովրդի համար, ժողովրդի միջոցով ժողովրդին 
պատկանող իշխանություն իրականացնողը: Կարծում ենք, որ միակ բացթողումը 
1990 թ. Անկախության հռչակագրի «ժողովուրդը որպես պետականության կրող» 
ձևակերպումից հրաժարվելն էր:  

Այժմ փորձենք քննարկել Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի տեսա-
կան իմաստավորման հարցը 1990-ական թթ. կեսերի սահմանադրական մտքի տե-
սանկյունից: Սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ Վ. Նազարյանը, մեկնա-
բանելով Սահմանադրության 1-ին և 2-րդ հոդվածները, եզրակացնում է, որ Սահ-
մանադրությունը, բնութագրելով Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավա-
րական պետություն, ճանաչում է, որ դրանում «իշխանության միակ աղբյուրը ևտե-
րը ժողովուրդն է»1: Այնուհետև Սահմանադրության 2-րդ հոդվածն իրավաբանա-
կան կարգավորման համակարգային կապերում Վ. Նազարյանը դիտարկում է «որ-
պես ժողովրդավարության գլխավոր սկզբունքի ամրագրում»` համարելով, որ «ՀՀ 
Սահմանադրության մյուս բոլոր դրույթներն, ըստ էության, ծառայում են այս գերա-
գույն սկզբունքի իրականացմանը»2:  

1990-ականներին հրապարակված մեկ այլ աշխատության մեջ սահմանադրա-
կան կարգավորումը գնահատվում է ազատական գաղափարախոսության դիրքե-
րից` համարելով, որ ՀՀ «սահմադրական կարգի հիմունքը ժողովրդավարության 
սկզբունքն է: Դա նշանակում է, որ պետական իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն 
է»3: Ինչպես տեսնում ենք, այս աշխատության մեջ ժողովուրդը հպանցիկ դիտվում 
է պետական իշխանության աղբյուր: Սակայն աշխատության հեղինակների գլխա-
վոր խնդիրը 1990-ական թթ. դրությամբ ազատական ժողովրդավարության գաղա-
փարների դրական կողմերի ներկայացումն էր՝ հակադրելով այն սոցիալիստակա-
նին, դրանով ցույց տալով զարգացող երկրների հաջողությունները, որի գրավակա-
նը ժողովրդավարությունն է: Հեղինակների խնդիրն ընդամենը արևմտյան ժո-

                                                        
1  Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, իրավագիտության դոկտոր 
Վլադիմիր Նազարյանի ծանոթագրություններով, Երևան, 1995 թ., էջ 9: 
2 Տե´ս նույն տեղը, էջ 11: 
3 Տե´ս Ժողովրդավարություն, Եր., 1998, էջ 53: 
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ղովրդավարության տեսության տեղայնացումն է Հայաստանի քաղաքական-իրա-
վական գաղափարախոսության մեջ և Սահմանադրության թռուցիկ գնահատականը 
ժողովրդավարության դիրքերից: Մինչդեռ ժողովրդավարության կենսագործման և 
Հայաստանի իրական ժողովրդավարացման խնդիրն անտեսված էր, ինչը երևի թե 
պայմանավորված էր քաղաքական-իրավական փորձի բացակայությամբ: Ժո-
ղովրդավարության և ժողովրդաիշխանության հիմնահարցերի խորքային իմաստա-
վորումը տեղի էր ունենալու հետագայում` փորձի կուտակմանը զուգընթաց1:  

ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ձևական-իրավական մեկնաբա-
նություն նկատում ենք նաև Հ. Խաչատրյանի աշխատությունում: Մեկնաբանման 
ընթացքում օգտագործվում են հանրահայտ ձևակերպումներ` «իշխանության 
տեր», «իշխանության աղբյուր», «ժողովրդի ինքնիշխանություն» և այլն2: Հ. Խա-
չատրյանի մեկնաբանմամբ` «ժողովրդաիշխանություն նշանակում է ժողովրդի 
կամքի բացահայտման և իրականացման քաղաքակիրթ մեխանիզմ, ինչպես անմի-
ջական ժողովրդավարության… բազմապիսի ձևերի, այնպես էլ ներկայացուցչական 
ժողովրդավարության… համակարգի միջոցով»: Ելնելով այս շատ կարևոր մեկնա-
կետից` հեղինակը, սակայն, բավարարվում է միայն ՀՀ Սահմանադրությամբ ամ-
րագրված անմիջական ժողովրդաիշխանության երեք ձևերի՝ ընտրություններ, հան-
րաքվե, տեղական ինքնակառավարում, թվարկմամբ՝ անտեսելով ՀՀ Սահմանադ-
րությամբ չամրագրված ձևերի անհրաժեշտությունը: Երևի թե 1990-ական թթ. ան-
կախության իրավական ռոմանտիկայի ոգով տոգորված հեղինակները դեռևս չէին 
պատկերացնում ժողովրդաիշխանության երկու ձևերի՝ ժողովրդի և պետության հա-
մակարգային հավասարակշռության խախտման հնարավորությունը, պետական 
ներկայացուցչական համակարգի անվերապահ գերիշխանության հաստատման, 
նրա կողմից ժողովրդի իշխանության յուրացման հնարավորությունը:  

1995 թ. Սահմանադրության տեսական գնահատականները դեռ շատ ընդհա-
նուր են, մանրազնին չիմաստավորված, առանց դրա իրական արդյունքների կան-
խագուշակման: Համենայն դեպս և´ սահմանադրական կարգավորման ու դրա հիմ-
քում դրված հայեցակարգը, և´ դրանց տեսական գնահատականներն աչքի են ընկ-
նում մի շարք առավելություններով: Օրինակ՝ դրանք ելնում են միասնական իշխա-
նության ու այն ժողովրդին պատկանելու հիմնարար գաղափարից՝ ներկայացուց-
չական-պետական իշխանությունը համարելով ժողովրդի իշխանության դրսևորում, 
դրա իրականացման կառուցակարգ: Մյուս առավելությունը լավատեսությունն ու 
հույսն է, որ կապում է քաղաքական իրավական միտքը ժողովրդավարության և ժո-
ղովրդաիշխանության սահմանադրական ինստիտուտների հետ: Երևի թե այդ 
հույսն էր, որ չափավորում էր տեսական գնահատականների քննադատական ուղղ-
վածությունը, զսպում այն:  

Որքանո՞վ էին հավասարակշռված և միմյանց հակակշռող ժողովրդի միասնա-
կան իշխանության իրականացման երկու ձևերը՝ անմիջականը և հանրային-պետա-
կանը սահմանադրական մակարդակում: Սահմանադրության ընդունման պահին 
աշխարհում ժողովրդաիշխանության փորձն արդեն ուներ տասնյակի հասնող ան-
միջական կառավարման ձևեր: ՀՀ Սահմանադրությունը դրանցից ամրագրել էր 
միայն ընտրությունները, հանրաքվեն, տեղական ինքնակառավարումը3:  
                                                        
1  Այդ աշխատության մեջ քննարկվում են նաև ժողովրդավարացման գործընթացը, դրա 
նշանակությունը և պայմանները (տե´ս 27-28 էջերը): Սակայն այդ վերլուծությունը շատ 
ընդհանուր է, Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորմանը ոչ համահունչ, 
այսինքն՝ առանց դրա իրական արդյունքների գնահատականի: 
2 Տե´ս Խաչատրյան Հ.Մ. Հայաստանի Հանրապետության առաջին Սահմանադրությունը /ՀՀ 
ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ,- Եր.: 1997, էջ 35-36: 
3 Ժողովրդավարության այդ ձևերի մասին տե´ս «Հայաստանի Հանրապետության սահմա-
նադրական իրավունք», Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2003, էջ 133-139, ինչպես նաև 
«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ»: Ընդհանուր 
խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի – Եր.: Իրավունք, 2010, էջ 56-63: 
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1995 թ. Սահմանադրության ընդունմամբ հանրաքվեի իրավական կարգավոր-
ման օրենսդրությունը դարձավ ամբողջական՝ ՀՀՍահմանադրություն, «Հանրաքվեի 
մասին» ՀՀ 1991 թ. օրենք: Հանրաքվեին վերաբերող սահմանադրական դրույթների 
մի մասը հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի համար ընդհանուր նշանակություն 
ուներ, իսկ մյուս մասը սահմանադրական հանրաքվեի հետ կապված հասարակա-
կան հարաբերությունները կարգավորող հատուկ դրույթներ էին: 1995 թ. Սահմա-
նադրությունն ամրագրեց հանրաքվեի նոր տեսակ՝ սահմանադրական պարտադիր-
ֆակուլտատիվ հանրաքվեի ինստիտուտը: Դրանով ժողովուրդը ճանաչվեց հիմ-
նադիր իշխանություն:  

Հանրաքվեի սահմանադրական կարգավորումը շատ ընդհանուր էր, առանց 
դրա կարևոր հիմունքների մանրամասնեցման, ինչը քաղաքական-իրավական տե-
սանկյունից ռիսկային էր, որովհետև ստեղծում էր օրենսդրի կողմից հետընթացա-
յին, նաև հակաժողովրդավարական օրենսդրական նորամուծությունների սպառնա-
լիք: Սահմանադրությունը չէր նախատեսում տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը: 
«Հանրաքվեի մասին» 1991 թ. օրենքը, ճանաչելով տեղական հանրաքվեի անց-
կացման հնարավորությունը, կարգավորում էր միայն համապետական հանրաքվե-
ների անցկացման ընթացակարգը: Այսպիսով, մինչև 2002 թ. տեղական հանրաքվեի 
իրավական ինստիտուտը ՀՀ-ում չէր գործում:  

ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրությամբ ամրագրված ընտրական համակարգի հի-
մունքներն ընդհանուր առմամբ իրավական, ժողովրդավարական բնույթ ունեին1: 
Քաղաքական բազմազանության պայմաններում դրանք այլընտրանքային էին: Սա-
կայն ընտրությունները` որպես ժողովրդական վերահսկողության, հանրային իշխա-
նության հաշվետվողականության ձև, ևս շատ թույլ գործիք էին հանրային-քաղա-
քական իշխանությանը հակակշռելու համար: Դրա պատճառը նախ դրանց պարբե-
րականությունն էր (4-5 տարին մեկ), իսկ այնուհետև ընտրական հարաբերություն-
ների քաղաքական իրավական նշանակության խեղաթյուրումը՝ մի շարք քաղաքա-
կան, տնտեսական, ժողովրդագրական, իրավական և այլ պատճառներով: Իրավա-
կան, ժողովրդավարական բնույթ ունեցող ընտրական համակարգն անկարող դար-
ձավ իր առաքելությունն իրացնելու, որովհետև խեղաթյուրվեց քաղաքական-պե-
տական ռեժիմը, ինչի հետևանքով կյանքի կոչվեցին «կեղտոտ ընտրական կառու-
ցակարգերը», ընտրական խաղերն ու կեղծիքները, փուչիկ կուսակցությունները, 
սոցիալական դեմագոգիան և այլն2: 

Գոհացուցիչ չէր տեղական ինքնակառավարման վիճակը` պայմանավորված 
մի շարք պատճառներով: Այն առաջին հերթին Սահմանադրության ընդունումից հե-
տո նոր ձևավորվող ինստիտուտ էր: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀօ-
րենքն ընդունվել է 1996 թ. հունիսին և դրանից հետո միայն կազմակերպվել են տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ3: Չկայացած տեղական 
ինքնակառավարումը չէր կարող դառնալ քաղաքական հակակշիռ, ժողովրդաիշ-
խանության գործուն ձև: Միաժամանակ դրանում ևս շատ ինստիտուտներ խեղված 
կամ անտեսված էին: Օրինակ՝ տեղական հանրաքվեի ընթացակարգը չուներ իրա-
վական կարգավորում: Հետևաբար, ժողովրդաիշխանության կառուցակարգի իրա-
կան ուժը, բացի Սահմանադրությունից, կախված էր նաև դրա ընթացիկ օրենսդրա-
կան կարգավորման առկայությունից, բնութագրերից:  

Այսպիսով, ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրությունը` ա) սահմանում էր միասնական իշ-
խանությունը ժողովրդին պատկանելու սկզբունքը շատ ընդհանուր, կարգախոսա-

                                                        
1 Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, էջ 56-63: 
2  Տե´ս Ա. Վաղարշյան, Ընտրական իրավունքի հիմունքների պատմական զարգացումը 
Հայաստանում, «Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես, ապրիլ, 
4(40), 2003, 10-15 էջերը:  
3  Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու (1995-1999 թթ.), 
Գիրք - Ա, Եր., 1999, էջ 423-443: 
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յին-հռչակագրային իրավական մակարդակով, բ) նույն ոգով նախատեսում էր ժո-
ղովրդաիշխանության անմիջական ձևերից միայն երեքը, այն էլ շատ ընդհանուր, 
սահմանափակ նորմատիվ բովանդակությամբ, ինչը ստեղծում էր ընթացիկ օ-
րենսդրական կարգավորմամբ դրանց քաղաքական-իրավական չեզոքացման 
վտանգ: Արդյունքում սահմանադրական կարգավորումը ժողովրդաիշխանության 
միասնական կառուցակարգը տրոհելով երկու ենթահամակարգերի` չէր ստեղծում 
դրանց համակարգային հավասարակշռության երաշխիքներ, ինչը նախադրյալներ 
էր ստեղծում հանրային իշխանական կառավարման կառուցակարգի գերիշխա-
նության հաստատման, նրա կողմից ժողովրդի իշխանության յուրացման համար:  
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Конституция РА 1995 г. декларировала принцип принадлежности единой 
власти народу и устанавливала только три непосредственных формы народов-
ластия, с ограниченным нормативным содержанием, что создавало угрозу их по-
литико-правовой нейтрализации текущим законодательным регулированием. 
Конституционное регулирование, разделяя единый механизм народовластия на 
две подсистемы, не гарантировало их системное равновесие, что, в свою оче-
редь, создовало предпосылки дла установления верховенства публично-власт-
ного управления и присвоения власти народа. 

 

CONSTITUTIONAL CONFIRMING OF LIBERAL  
MODEL OF DEMOCRACY IN 1995 

 

Roza Abajyan 
PhD Student at the YSU Chair of Theory and History of State and Law 
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The 1995 Constitution of the Republic of Armenia declared the principle of 

belonging of a single power to the people and established only three forms of direct 
democracy, with limited normative content, which created a threat of their political and 
legal neutralization by current legislative regulation. Constitutional regulation dividing 
the single mechanism of democracy into two subsystems did not guarantee their 
systemic balance, which in turn created the preconditions for establishing the 
supremacy of public authority control and appropriation of people’s power. 

 
Բանալի բառեր – սահմանադրություն, ժողովրդաիշխանություն, ժողովրդաիշխա-
նության ձև, ընթացիկ օրենսդրություն, գերիշխանություն, հավասարակշռություն, 
իշխանության յուրացում  
Ключевые слова: конституция, народовластие, формы народовластия, текущее 
законодательство, верховенство, равновесие, присвоение власти 
Key words: constitution, democracy, forms of democracy, current legislation, 
supremacy, balance, appropriation of power 
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Հարգելի´ հեղինակներ, 
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք 

պահպանել հետևյալ պահանջները. 
 

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը, 
որոնք կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով կամ խմբագրություն կներկայացվեն 
թղթային տարբերակով` էլեկտրոնայինի հետ միասին։ 

Հոդվածները առավելագույնը պետք է ունենան 25.000 տպագիր նիշ` 
ներառյալ տողատակերը։ 

Նյութերն ընդունվում են համապատասխան բուհերի ամբիոնների, 
գիտահետազոտական հիմնարկների բաժինների երաշխավորության, ինչպես նաև 
մասնագետի կարծիքի առկայության դեպքում։ Նյութին կից անհրաժեշտ է 
ներկայացնել հոդվածի վերնագիրը, համառոտագիրը, հեղինակի տվյալները և 
բանալի բառեր՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։  

Նյութերի ծավալը որոշելիս խնդրում ենք հիմք ընդունել հետևյալ 
պահանջները. տեքստը տպագրվում է սովորական A4 չափի թղթի վրա՝ 1.5 
տողաչափով, հիմնական տեքստի տառերի չափը` 12, տողատակերի տառերի 
չափը` 10, լուսացքները` ձախից, վերևից, աջից և ներքևից` 2 սմ, Unicode 
տառատեսակով` «Arial Unicode»։ 

Նորմատիվ ակտեր օգտագործելիս տեքստում պետք է նշել դրա տեսակը 
(Հայաստանի Հանրապետության օրենք, Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի հրամանագիր և այլն), ընդունման ժամանակահատվածը (ընդունման 
օրը` թվերով, ամիսը` տառերով, ընդունման տարին` քառանիշ թվերով, օրինակ` 
2013 թվականի դեկտեմբերի 12), չակերտներում նշել լրիվ (առանց կրճատումների) 
անվանումը (օրինակ` ոչ թե ՀՀ, այլ Հայաստանի Հանրապետություն)։ Այս դեպքում 
տողատակում բավարար է նշել հրատարակության աղբյուրը։ 

Տեքստում կարելի է նշել ակտի տեսակը, ամսաթիվը և առանց չակերտների 
կրճատ անվանումը, որը կտա ճիշտ պատկերացում փաստաթղթի մասին։ 

Հեղինակներին խստիվ խորհուրդ է տրվում մինչև ուղարկելը մանրամասն 
ստուգել շարվածքի, ինչպես նաև համապատասխան իրավաբանական 
հասկացությունների ճշտությունը։ 

Նյութի առաջին էջում` վերնագրից հետո, նշվում են տեղեկություններ 
հեղինակի մասին, որոնք կարտացոլվեն մեր պարբերականում` հեղինակի անուն և 
ազգանունը ամբողջությամբ, պաշտոնը և աշխատանքի վայրը, առկայության 
դեպքում` գիտական աստիճանը և կոչումը։ Օրինակ` ԵՊՀ քաղաքացիական 
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ...։  

Վերջին էջում հեղինակը պարտադիր ստորագրում է, նշում կոնտակտային 
տվյալները։  

 


