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ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

Դավիթ Մելքոնյան 
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 

Թեև քր. դատ. օր. 309-րդ հոդվածի համաձայն` գործի քննութ-
յունը դատարանում կատարվում է միայն ամբաստանյալի նկատ-
մամբ և միայն այն մեղադրանքի սահմաններում, որով նրան մեղադ-
րանք է առաջադրվել, այնուամենայնիվ նշված նորմի առկայությունը 
չի նշանակում, որ նոր փաստական հանգամանքների պարագայում 
մեղադրանքի սահմանները չեն կարող փոփոխվել: Դատական 
քննության սահմանները հնարավորություն են տալիս օրենքով սահ-
մանված կարգով և հիմքերով փոխելու մեղադրանքը:  

Քր. դատ. օր. 309.1-րդ հոդվածը, որով սահմանվում են դատա-
րանում մեղադրանքը փոխելու հիմքը և դատավարական կարգը, օ-
րենսգրքում ամրագրելու անհրաժեշտությունը պայմանավորվեց ՀՀ 
Սահմանադրական դատարանի 2007թ. հուլիսի 24-ի ՍԴՈ-710 որոշ-
մամբ, որով հակասահմանադրական ճանաչվեցին գործը լրացուցիչ 
քննության ուղարկելու հիմքերը սահմանող` քր. դատ. օր. 311-րդ 
հոդվածը և դրա հետ համակարգային առումով փոխկապված քր. 
դատ. օր. 311-րդ հոդվածի 1-ին կետի, ինչպես նաև 292-րդ հոդվածի 
5-րդ կետի, 297-րդ հոդվածի, 363-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 394-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի, 398-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 421-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի դրույթները և 419-րդ հոդվածի 2-րդ կետի լրացուցիչ նա-
խաքննություն նախատեսող դրույթը:  

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2007թ հուլիսի 24-ի ՍԴՈ-
710 որոշման 11-րդ կետում դատարանն անդրադարձել է 2007թ 
փետրվարի 22-ին ընդունված «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 
26-րդ հոդվածի 4-րդ մասով վիճարկվող խնդրին տրված իրավա-
կարգավորմանը, որի համաձայն. «Եթե առաջին ատյանի դատարա-
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նում մեղադրողը գտնում է, որ դատական քննության ժամանակ ի 
հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք հայտնի չէին մինչ-
դատական վարույթում, դատախազն իրավունք ունի միջնորդութ-
յուն ներկայացնելու դատարան` արարքը վերաորակելու նպատա-
կով դատական նիստը հետաձգելու վերաբերյալ: Դատարանը դա-
տախազի միջնորդությամբ հետաձգում է նիստը` անհրաժեշտ 
քննչական գործողություններ կատարելու և նոր մեղադրանք առա-
ջադրելու համար…»: Հետագայում քր. դատ. օր. 309.1-րդ հոդվածով 
ամրագրված այս կարգավորումը ՀՀ սահմանադրական դատարանը 
գնահատել է որպես բարեփոխում, որն ուղղված է դատարանի ան-
կախության և անկողմնակալության ապահովմանը, մեղադրական 
թեքումից նրա վերջնական ձերբազատմանը: Այսպիսով, վիճարկ-
ման առարկա իրավական կարգավորման վերաբերյալ Սահմանադ-
րական դատարանն արտահայտել է հստակ իրավական դիրքորո-
շում` միևնույն ժամանակ նշելով, որ. «այս նոր դրույթը բացառում է 
դատարանի կողմից գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելու 
գործող կարգը, և այս տրամաբանությունը կարող է դրվել նաև ՀՀ ք-
րեական դատավարության օրենսգրքի բարեփոխման հիմքում»: 

Նախքան մեղադրանքի փոփոխմանն անդրադառնալը` նախ և 
առաջ նպատակահարմար է բացահայտել «մեղադրանք» հասկա-
ցության բովանդակությունը: 

«Մեղադրանք» հասկացության օրենսդրական ձևակերպումը 
տրված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 
20-րդ կետում: Նշված իրավանորմի համաձայն` մեղադրանքը ՀՀ ք-
րեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ներ-
կայացված հիմնավորումն է որոշակի անձի կողմից քրեական օ-
րենսգրքով չթույլատրված կոնկրետ արարքի կատարման մասին: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպա-
յին իրավունքի համաձայն` «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության մասինե եվրոպական կոնվեն-
ցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի նպատակների իրացման առումով 
մեղադրանքը բնորոշվում է որպես լիազորված պետական մարմնի 
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կողմից անձին արված պաշտոնեական ծանուցում այն մասին, որ 
հիմքեր կան պնդելու, թե նա քրեական հանցանք է գործել1: 

«Մեղադրանք» հասկացությունը Վճռաբեկ դատարանի կողմից 
վերլուծության է ենթարկվել Ա. Պապյանի գործով կայացված որոշ-
ման մեջ, որտեղ դատարանն իրավական դիրքորոշում է ձևավորել 
այն մասին, որ «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ և 
270-րդ հոդվածների վերլուծությունից երևում է, որ օրենսդիրը երկու 
դեպքում էլ օգտագործել է «մեղադրանքի ձևակերպում» եզրույթը, ո-
րի կառուցվածքն իրենից ներկայացնում է. 

ա) գործով հաստատված, հանրության համար վտանգավոր և 
հակաիրավական փաստերը, որոնք համապատասխանում են կոնկ-
րետ հանցակազմի հատկանիշներին, 

բ) քրեական օրենքի կոնկրետ նորմը, որի հատկանիշներին հա-
մապատասխանում են մեղադրյալի գործողությունները կամ անգոր-
ծությունը կազմող փաստերը: 

Վերոնշյալ դատողության հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն 
արձանագրում է, որ մեղադրանքի ձևակերպումը պետք է արտացոլի 
մեղսագրվող գործողությունների կամ անգործության բովանդա-
կությունը, հետևաբար պետք է ներառի հանցակազմի բոլոր պար-
տադիր հատկանիշները բնութագրող փաստական տվյալները: Փաս-
տական տվյալների ներառումն անհրաժեշտ նախապայման է, որ-
պեսզի մեղադրանքի մեջ նշվի այն քրեական օրենքը, որով նախա-
տեսված են հանրության համար վտանգավոր, հակաիրավական և 
քրեորեն պատժելի արարքի հատկանիշները, այսինքն` հանգեցնի 
մեղադրանքում ձևակերպված արարքին համապատասխան իրա-
վաբանական գնահատական տալուն2: 

Գ. Ճաղարյանի վերաբերյալ գործով որոշմամբ զարգացնելով Ա. 
Պապյանի գործով որոշմամաբ արտահայտած իրավական դիրքորո-
շումը, վճռաբեկ դատարանը նշել է. ըստ էության բացահայտել է «մե-

                                                            
1 Տե՛ս Eckle v. Germaոy, 1982 թվականի հուլիսի 15-ի վճիռը, կետ 73: 
2 Տե՛ս Արկադի Պատվականի Պապյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 
թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ ՏԴ/0115/01/09 որոշման 18-րդ կետը: 
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ղադրանք» հասկացության բովանդակությունը, ինչն ունի ինչպես 
տեսական, այնպես էլ գործնական նշանակություն: Մեղադրանքն, 
ըստ վճռաբեկ դատարանի. «Քրեական դատավարությունում մե-
ղադրանքը բնորոշվում է որպես կոնկրետ անձին մեղսագրվող հան-
ցավոր գործողության կամ անգործության նկարագրություն դատա-
վարական փաստաթղթերում: Կառուցվածքային առումով մեղադ-
րանքը բաղկացած է գործով հաստատված՝ հանրության համար 
վտանգավոր և հակաիրավական արարքի կատարման հանգամանք-
ների ամբողջությունից և քրեական օրենքի կոնկրետ նորմից, որի 
հատկանիշներին համապատասխանում է նշված փաստական հան-
գամանքների ամբողջությունը: Այլ խոսքով՝ մեղադրանքի տարրեր 
են կազմում մեղադրանքի ձևակերպումը և դրա իրավաբանական ո-
րակումը»1: 

Մեղադրանքի՝ վերը նշված հասկացության շրջանակներում Ս. 
Նալբանդյանի վերաբերյալ որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն ա-
ռանձնացրել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ 
հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված իրավական ռե-
ժիմներով մեղադրանքի փոփոխման հետյալ դեպքերը. 

1. մեղադրանքի փաստական հանգամանքների այնպիսի փո-
փոխությունը, որի հետևանքով փոխվում է արարքի իրավաբանա-
կան որակումը, 

2. նման փոփոխման դեպքում արարքի որակումը թեև մնում է 
նույնը, սակայն փոխվում է հանցակազմի հատկանիշների բովան-
դակությունը, օրինակ` փոփոխվում է միևնույն հանցակազմի դիս-
պոզիցիայում նկարագրված այլընտրանքային արարքը, 

3. միևնույն իրավաբանական որակման շրջանակներում մե-
ղադրանքի մեջ ավելացվում կամ մեղադրանքի ծավալից հանվում են 
առանձին դրվագներ: Նման դեպքերում, եթե հանցագործության 
բնույթն այնպիսին է, որ հնարավոր չէ դատաքննության ընթացքում 
նոր դրվագի վերաբերյալ կատարել քննություն, ապա մեղադրողը, 

                                                            
1 Տե՛ս Գևորգ Խաչատուրի Ճաղարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2012 
թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ ԵՇԴ/0002/01/11 որոշման 15-րդ կետը: 
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ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ 
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, պետք է առաջադրված մեղադրանքը 
լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու նպա-
տակով միջնորդի հետաձգել գործի դատական քննությունը: Մինչ-
դեռ այն դեպքում, երբ հանցագործության բնույթն այնպիսին է, որ 
հնարավոր է դատաքննության շրջանակում նոր դրվագի վերաբեր-
յալ քննություն կատարել, ապա մեղադրողը, ղեկավարվելով ՀՀ ք-
րեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 3-րդ մա-
սով, պետք է որոշում կայացնի առաջադրված մեղադրանքը փոփո-
խելու մասին: 

Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ մեղադրանքի փոփոխման վերը 
նշված դեպքերից բացի, հնարավոր են նաև այլ դեպքեր ևս: Այսպես, 
հնարավոր են դեպքեր, երբ մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստա-
կան հանգամանքների փոփոխությունը չհանգեցնի արարքի վերաո-
րակման, սակայն տվյալ փոփոխությունը համարվի մեղադրանքի 
փոփոխություն: Այսպես, փաստական հանգամանքների ցանկացած 
փոփոխություն, որն ուղղակիորեն առնչվում է մեղադրյալի պաշտ-
պանության իրավունքի իրացնման հետ կամ ինչ-որ ձևով կարող է 
ունենալ որևէ իրավական հետևանք, միանշանակորեն պետք է դիտ-
վի որպես մեղադրանքի փոփոխություն՝ դրանից բխող իրավական 
հետևանքներով:  

Մեղադրանքի փոփոխման՝ ՀՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով նախատեսված ի-
րավական ռեժիմներին ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Ս. 
Նալբանդյանի վերաբերյալ որոշմամբ՝ դրանով իսկ հստակություն 
մտցնելով այս երկու ռեժիմների կիրառման պայմանների մեջ: Այս-
պես, ըստ վճռաբեկ դատարանի` ՀՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգիրքը սահմանում է դատարանում մեղադրանքի փոփոխման 
երկու ռեժիմ` փոփոխում քննչական գործողությունների կատար-
մամբ, որը սահմանված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
3091-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, և փոփոխում առանց քննչա-
կան գործողություններ կատարելու, որը սահմանված է ՀՀ քրեական 
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դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 3-րդ մասով: Ընդ ո-
րում, «ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք հայտնի չեն 
եղել և չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում» պայ-
մանը, որը սահմանված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
3091-րդ հոդվածի 1-ին մասում, ամրագրված կամ վկայակոչված չէ 
3091-րդ հոդվածի 3-րդ մասում: Ուստի օրենսդրի կամքն այն է, որ ա-
ռանց քննչական գործողություններ կատարելու մեղադրանքի փո-
փոխությունը (3091-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ռեժիմ) կարող է կատար-
վել նաև այն դեպքում, երբ դրա համար հիմք հանդիսացած հանգա-
մանքները մինչդատական վարույթում հայտնի են եղել: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 1-
ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված երկու իրավական ռեժիմնե-
րի համար ընդհանուր է այն, որ երկու դեպքում էլ պաշտպանության 
իրավունքի երաշխիքների ապահովումը պարտադիր է: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 1-
ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված իրավական ռեժիմներով 
մեղադրանքը փոփոխելու համար հիմք է մեղադրանքի փաստական 
հանգամանքների այնպիսի փոփոխությունը, որի հետևանքով փոխ-
վում է արարքի իրավաբանական որակումը կամ երբ նման փոփոխ-
ման դեպքում արարքի որակումը թեև մնում է նույնը, սակայն փոխ-
վում է հանցակազմի հատկանիշների բովանդակությունը, օրինակ` 
փոփոխվում է միևնույն հանցակազմի դիսպոզիցիայում նկարագր-
ված այլընտրանքային արարքը: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 1-
ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված իրավական ռեժիմների գոր-
ծողությունը տարածվում է նաև այն դեպքերի վրա, երբ միևնույն ի-
րավաբանական որակման շրջանակներում մեղադրանքի մեջ ավե-
լացվում կամ մեղադրանքի ծավալից հանվում են առանձին դրվագ-
ներ: Նման դեպքերում, եթե հանցագործության բնույթն այնպիսին է, 
որ հնարավոր չէ դատաքննության ընթացքում նոր դրվագի վերա-
բերյալ կատարել քննություն, ապա մեղադրողը, ղեկավարվելով ՀՀ 
քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 1-ին և 2-
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րդ մասերով, պետք է առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ 
փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու նպատակով միջնորդի 
հետաձգել գործի դատական քննությունը: Մինչդեռ այն դեպքում, 
երբ հանցագործության բնույթն այնպիսին է, որ հնարավոր է դա-
տաքննության շրջանակում նոր դրվագի վերաբերյալ քննություն կա-
տարել, ապա մեղադրողը, ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի 3091-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, պետք է որոշում 
կայացնի առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու մասին: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ 
առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու սահման-
ներն ամրագրած ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3091-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասը չի մեկնաբանվում նույն հոդվածի 1-ին մասի 
համատեքստում: 
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В статье детально проанализирована практика Кассационного суда 

РА касательно процессуального порядка изменения обвинения в ходе 
судебного разбирательства. Прежде всего в статье проанализировано 
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The article is dedicated to the problems of changing criminal indictment 

in the course of trial in the case law of the Court of Cassation. In the 
beginning, the author discusses the concept of the amendment of indictment, 
the conditions of changing the indictment according to the Code of Criminal 
Procedure taking into account the case law of the Court of Cassation. The 
author thoroughly analyses the modes of changing the indictment stated by 
the Code by carrying out a comprehensive analysis between them.  
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