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Նա խա բան
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվեն‑

ցիայի 46‑րդ հոդվածի համաձայն՝ անդամ պե‑
տությունները պարտավորվում են կատարել
Մարդուիրավունքներիեվրոպականդատարանի
վերջնական վճիռները յուրաքանչյուր գործի վե‑
րաբերյալ,որումնրանքկողմերեն:Կատարման
նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում
է Նախարարների կոմիտեն: Այսպիսով, պետու‑
թյունները պարտավորություն են ստանձնում
ձեռնարկելանհատականևընդհանուրմիջոցներ՝
համապատասխանաբարդիմումատուներիիրա‑
վունքներիխախտումներըվերացնելու(փորձելով
հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավունքի
խախտումըեղածդրությունը)ևնորհամանման
խախտումներըկանխարգելելունպատակով:
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվեն‑

ցիոն համակարգի արդյունավետությունը մեծա‑
պես պայմանավորված է Մարդու իրավունքնե‑
րի եվրոպականդատարանի վճիռների կատար‑
մանմակարդակով,ինչնիրհերթինենթադրումէ
ներպետականօրենսդրությունըև իրավակիրառ
պրակտիկան Դատարանի կողմից սահմանված
չափանիշներինհամապատասխանեցնելունուղղ‑
վածմշտականբնույթկրողգործընթաց:
Մինչդեռ նույնաբովանդակխախտումների վե‑

րաբերյալկրկնվողգանգատներիներկայացումը
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան
վկայումէիրավունքիխախտմանպատճառհան‑
դիսացող համակարգային խնդրի առկայության
մասինևենթադրումէհամարժեքկանխարգելիչ
միջոցներիձեռնարկմանանհրաժեշտություն:
Սույն հետազոտությունն ուղղված է Մարդու
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իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6‑րդ
հոդվածիխախտումարձանագրողվճիռների1կա‑
տարմաննառնչվողխնդիրներիվերհանմանըթե՛
օրենսդրության, թե՛ իրավակիրառպրակտիկայի
մակարդակում՝ փորձելով նպաստել Հայաստա‑
նում մարդու իրավունքների պաշտպանության
համակարգիկատարելագործմանը,քաղաքացի‑
ներիարդարդատաքննությանիրավունքիպատ‑
շաճիրացմանըևարձանագրվածխախտումնե‑
րիկրկնմանբացառմանըապագայում:
Հետազոտությանշրջանակներումառանձնաց‑

վել են Հայաստանի նկատմամբ կայացված2 մի
շարք վճիռներ, որոնցով արձանագրված խախ‑
տումներըառավելխնդրահարույցենդիտարկվել
դրանցհիմքումընկածօրենսդրականկամիրա‑
վակիրառ բնույթի խնդիրների տեսանկյունից3.
դրանցվերլուծությանարդյունքումառաջարկվել
եննաևմատնանշվածխախտումներիկանխար‑
գելմաննուղղվածորոշակիլուծումներ:
Հույս ունենք, որ իրականացված հետազոտու‑

թյունը օգտակար կլինի իրավասու պետական
մարմիններիհամար՝վերհանվածխնդիրներըու‑
շադրությանկենտրոնումպահելուև համակար‑
գայինլուծումներգտնելուտեսանկյունից,ինչպես
նաևկնպաստիՀՀ‑ումարդարդատաքննության
իրավունքի պաշտպանվածության մակարդակի
բարձրացմանը:

1.ՀայաստանիՀանրապետությաննկատմամբկայացված։
2.2020թ.‑իհոկտեմբերիդրությամբ։
3.Համապատասխանվճիռներիընտրությունըևառանձնացվածխնդիրներիվերլուծությունը
սպառիչ լինելուհավակնություն չունեն.Մարդուիրավունքներիեվրոպականդատարանի
վճիռներից բխող խնդիրների հետազոտությունը կրելու է շարունակական բնույթ:
ԱռանձինհետազոտությանառարկապետքէդառնաՆանուշյանըևՎարդանյաննընդդեմ
Հայաստանիգործովկայացվածվճռիցբխողդատավորիանկողմնակալությաննառնչվող
խնդիրներիառկայությանգնահատումըդատականպրակտիկայում:
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ԲԱԺԻՆ 1
Քրեադատավարական երաշխիքներին  
առնչվող խնդիրներ

Ստեփանյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 45081/04)4

Մարդուիրավունքներիեվրոպականդատարանը(այսուհետ՝
նաևԴատարան,ՄԻԵԴ)ճանաչելէՄարդուիրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի
խախտում այն հիմնավորմամբ, որ Վերաքննիչ քրեական
դատարանը, հանդիսանալով «փաստի հարցեր» քննող
դատարան, չի ապահովել դիմողի և նրա դեմ ցուցմունք
տվածանձանցհարցաքննությանհնարավորությունը:

Դատարանըգտելէ,որդիմողիբողոքըքննածՎերաքննիչդատա‑
րանինախագահիորոշմանբովանդակությունից,մասնավորապես
այն եզրահանգումից, որ «դիմումատուն կատարել է վերը նշված
գործողությունները»,բխումէ,որՎերաքննիչդատարանինախա‑
գահնիրավասուէրքննելուոչմիայնիրավունքի,այլնաևփաստի
հարցեր:Բացիայդ,նախագահնիրավասուէրկատարելուդիմու‑
մատուիմեղքիկամանմեղությանլրիվգնահատումևնշանակելու
պատիժ,ինչընաարելէգործիգրավորնյութերիհիմանվրա:
Դատարանըգտելէ,որգործիորոշակիհանգամանքներումդի‑

մումատուիմեղավորությունըկամանմեղությունըչէրկարողորպես
արդարդատաքննությանհարցպատշաճկերպովորոշվել՝առանց
դիմումատուիևնրադեմցուցմունքտվածվկաների(կոնկրետդեպ‑
քում՝ոստիկանների)անձամբտվածցուցմունքներիուղղակիգնա‑
հատման(դրանքհակասելենմիմյանց,ևդիմողըվերաքննիչբողո‑
քումվիճարկելէիրդեմտվածցուցմունքներիճշմարտացիությունը):

4.ՍտեփանյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ45081/04,2009թ.հոկտեմբերի27),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑95288։ 

Խ
նդ

իր
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Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(24.10.2014թ.)5
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Դեռևս մինչև վճռի հրապարակումը կատարվել են օրենսդ‑
րականփոփոխություններ,ևվերացելէվարչականկալանքի
ինստիտուտը:

 ■ 2007թ.‑ինստեղծվելէմասնագիտացածՎարչականդատա‑
րանը,իսկ2010թ.‑ին՝վերադասատյանը՝Վերաքննիչվարչա‑
կան դատարանը, որի որոշումներն էլ Վճռաբեկ դատարան
բողոքարկելուհնարավորությունէսահմանվել:

 ■ 2013 թ.‑ին ընդունվել է համապարփակՎարչականդատա‑
վարությանօրենսգիրք,և,նորդատավարականօրենսդրու‑
թյանհամաձայն,կողմերըօգտվումենբոլորհիմնականդա‑
տավարականիրավունքներից,այդթվում՝

 ▪ իրենցգործիլսմանիրավունք,
 ▪ ի պաշտպանություն իրենցապացույցներ ներկայաց‑
նելուիրավունք,

 ▪ ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացնելու
իրավունք,

 ▪ ապացույցներներկայացնելուևդրանցհետազոտմա‑
նըներկալինելուիրավունք,

 ▪ միմյանց, վկաներին, փորձագետներին հարցաքննե‑
լու,միջնորդություններներկայացնելուևդատարանին
բացատրություններտալուիրավունքևայլն:

Բանավորդատաքննությանիրավունքիմասով
Կառավարությունընշումէ,որձեռնարկելէբոլորանհրաժեշտ

միջոցները՝ապահովելուդրաօրենսդրականերաշխիքը:Մասնա‑
վորապես, Վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն,
գործիքննություննիրականացվումէբանավոր,միակբացառութ‑
յունըկողմերիերկուստեքհամաձայնություննէ՝գործըքննելգրա‑

5.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2014)1324E։ 
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վորկարգով:Հատուկշեշտվումէ,որ,համաձայնՎարչականդա‑
տավարության օրենսգրքի 142‑րդ հոդվածի, Վերաքննիչ դատա‑
րանումգործիքննություննիրականացվումէՎարչականդատա‑
րանումքննությանկանոններինհամապատասխան`նույնհոդվա‑
ծիառանձնահատկություններիհաշվառմամբ,ինչընշանակումէ,
որբոլորերաշխիքները,սահմանվածառաջինատյանիքննության
համար, գործում են նաև այստեղ: Ըստ Կառավարության՝ վերը
նշված դրույթները բացառում են ապագայում նմանխախտման
կրկնությանռիսկը, քանի որդրանքհստակորեն երաշխավորում
ենվարչականվարույթումբանավորլսումներիևմրցակցայինդա‑
տավարությանիրավունքները:

Վերաքննիչդատարանիիրավասությանմասով
Կառավարությունըներկայացնումէ,որՎերաքննիչքրեականև

զինվորականդատարանըլուծարվելէ,ևդրափոխարենստեղծ‑
վում է Վերաքննիչ քրեական դատարան, իսկ բոլոր վարչական
գործերնայժմքննումէՎերաքննիչվարչականդատարանը:Հա‑
մաձայնՎարչականդատավարությանօրենսգրքի144‑րդհոդվա‑
ծի՝ Վերաքննիչ վարչական դատարանը վերաքննիչ բողոքարկ‑
մանշրջանակներումվերանայումէառաջինատյանիվարչական
դատարանիդատականակտըբողոքիպահանջիսահմաններում,
ձեռնարկումէհամապատասխանմիջոցներգործնըստէության
քննելուհամար:Բացիայդ,նույնդրույթիհամաձայն,Վերաքննիչ
վարչականդատարանըիրավասուէընդունելուառաջինատյա‑
նիդատարանումվարույթիընթացքումչներկայացվածևչհետա‑
զոտվածապացույցները:Դանշանակումէ,որՎերաքննիչվարչա‑
կանդատարանըուսումնասիրումէինչպեսիրավունքի,այնպեսէլ
փաստիհարցեր:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

Վարչականդատավարությանմասով
Վերաքննիչ վարչական դատարանում գործի դատաքննության

կարգըսահմանումէՀՀվարչականդատավարությանօրենսգրքի
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142‑րդհոդվածը:Ըստայդմ,Վերաքննիչդատարանումգործիդա‑
տաքննություննիրականացվումէՎարչականդատարանումդա‑
տաքննության իրականացման կանոններին համապատասխան՝
նույն հոդվածի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ Հոդ‑
վածի3‑րդմասըսահմանումէայդառանձնահատկությունները,և,
ըստայդմ,դատաքննությունըՎերաքննիչդատարանումսկսվումէ
նախագահողդատավորիզեկուցմամբ.նաշարադրումէբողոքիև
պատասխանիամփոփբովանդակությունը,այնուհետևկոլեգիալ
կազմիդատավորներնիրավունքունենհարցերտալունախագա‑
հողդատավորին,դատավարությանմասնակիցներին,որիցհետո
գործիդատաքննությունըավարտվումէ,ևհայտարարվումենդա‑
տականակտըհրապարակելուվայրնուժամանակը։
Վարչականդատավարությանօրենսգրքի 144‑րդհոդվածի (Վե‑

րաքննիչդատարանումվերաքննությանսահմանները)1‑ինմասը
սահմանումէ,որՎերաքննիչդատարանըդատականակտըվերա‑
նայումէվերաքննիչբողոքումներկայացվածպահանջիսահման‑
ներում`ձեռնարկելովանհրաժեշտմիջոցներբողոքնըստէության
քննելուհամար։Նույնհոդվածի2‑րդև3‑րդմասերիհամաձայն՝
«2.Վերաքննիչդատարաննընդունումէսույնօրենսգրքովկամ

վարչական դատարանի սահմանած ժամկետում դատավարու‑
թյան մասնակցի կողմից վարչական դատարան չներկայացված
ապացույցները,բացառությամբայնդեպքի,երբհամարումէ, որ
դրանքգործիլուծմանհամարէականնշանակությունչունեն(.…)։
3.Վերաքննիչդատարանումբողոքիքննությանժամանակվար‑

չականդատարանումհաստատվածփաստնընդունվումէորպես
հիմք,եթեբողոքումայդփաստըչիվիճարկվում,կամվերաքննիչ
դատարաննանհրաժեշտչիհամարումկրկինհետազոտելայն»:
Մեջբերվածդրույթներիմեկնաբանությանարդյունքումհնարա‑

վորէբխեցնելստորադասատյանումհետազոտվածապացույց‑
ներըվերաքննիչդատարանումկրկնակիհետազոտելու հնարա‑
վորությունը: Սակայն ամեն դեպքում հնարավոր չէ նույնացնել
առաջին ատյանի դատարանում հետազոտված ապացույցները
կրկին հետազոտելու և հարցաքննված վկաներին կրկին հար‑
ցաքննելուհնարավորությունը,քանիորապացույցէհամարվում
վկայիտվածցուցմունքը,իսկվկայինկրկինհարցաքննելուարդ‑
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յունքումձևավորվողապացույցընորցուցմունքնէ՝նորապացույց:
Նմանապես թեև 144‑րդ հոդվածի 2‑րդ մասի դրույթը հստակ

սահմանում է հնարավորություն՝ վերաքննիչ դատարան ներկա‑
յացնելու և հետազոտելու նաև ստորադաս ատյանում չներկա‑
յացվածապացույցները,գործողիրավակարգավորմանպայման‑
ներումայնչիկարողնույնացվելառաջինատյանիդատարանում
չհարցաքննվածվկաներինհարցաքննելուհնարավորությանհետ:

Քրեականդատավարությանմասով
ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքի390‑րդհոդվածիհա‑

մաձայն՝Վերաքննիչքրեականդատարանումգործերիքննությու‑
նըկատարվումէ391‑րդհոդվածովսահմանվածկանոններովկամ
Վճռաբեկդատարանումգործերիքննությանհամարամրագրված
կանոններով՝ բացառությամբ Վճռաբեկ դատարանում բողոքի
քննության գրավոր ընթացակարգով սահմանված կարգի6: Ըստ
այդմ,առաջինատյանիդատարանումհետազոտվածապացույց‑
ները վերաքննիչ դատարանում հետազոտվում են միայն կողմի
միջնորդությամբ,ևեթեդատարանըդահամարումէանհրաժեշտ:
Վերոգրյալիցբացի՝օրենսգրքի382‑րդհոդվածըբացառիկդեպ‑

քերում կողմերին իրավունք է ընձեռում իրենց բողոքի, ինչպես
նաևմյուսկողմիբողոքիկապակցությամբտրվածպատասխան‑
ների հիմքերը հաստատելու համար դատարան ներկայացնելու
նորնյութերկամմիջնորդելուդատարանկանչելիրենցնշածվկա‑
յինկամփորձագետին,նշանակելուփորձաքննություն,եթենրանք
հիմնավորումեն,որօբյեկտիվորենհնարավորությունչենունեցել
դաանելու,կամներկայացվածմիջնորդություննառաջինատյանի
դատարանիկողմիցմերժվելէանհիմն:
Այսպիսով,ըստէության,Վերաքննիչքրեականդատարաննունի

օրենսդրական հնարավորություն գործի քննության շրջանակում
հետազոտելու նախկինում հետազոտված ապացույցները, ավե‑
լին,ընդունելուևձեռքբերելունորապացույցներևհարցաքննե‑
լունախկինումչհարցաքննվածվկաներին,սակայն,ինչպեսևՎե‑

6. Վճռաբեկ դատարանում բողոքի քննության կարգն ըստ էության չի ենթադրում
ապացույցներիհետազոտում(Քրեականդատավարությանօրենսգիրք,հոդված418)։
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րաքննիչ վարչական դատարանը, չունի հնարավորություն՝ հար‑
ցաքննելուարդենիսկհարցաքննվածվկաներին:
ՆույնխնդիրներըպահպանվածեննաևնորՔրեականդատա‑

վարության օրենսգրքի նախագծում՝ հոդված 365, հոդված 369,
4‑րդմաս:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

ԳործնականումևսՎերաքննիչվարչականդատարանըչիստեղ‑
ծումհնարավորություն՝հարցաքննելութե՛առաջինատյանիդա‑
տարանում հարցաքննված, թե՛ չհարցաքննված վկաներին, ինչը
Իրավունքի զարգացման ևպաշտպանության հիմնադրամի (այ‑
սուհետ՝նաևՀիմնադրամ)հարցմաննիպատասխանհաստատել
է դատարանիաշխատակազմի ղեկավարը, ըստ որի՝ նման դա‑
տականպրակտիկագոյությունչունի:
Ինչ վերաբերում է նույն հարցի կապակցությամբ Վերաքննիչ

քրեական դատարանի ձևավորած դատական պրակտիկային,
ապա դատականտեղեկատվական համակարգից (www.datalex.am)
տեղեկանումենք, որկանբազմաթիվքրեականգործեր, որոնցով
դատարանըհետազոտել էթե՛ ստորադասատյանում հետազոտ‑
ված,թե՛նորձեռքբերվածապացույցներ,հարցաքննելնախկինում
չհարցաքննվածվկաներին,տուժողինկամփորձագետներին7,սա‑
կայնչենարձանագրվելգործեր,որոնցովդատարանըհարցաքննել
էառաջինատյանումարդենիսկհարցաքննվածվկաներին:
5‑20տարվափաստաբանականգործունեությանփորձունեցող

շուրջ10փաստաբանների(այսուհետ՝նաևփաստաբաններ)հետ
վարածհարցազրույցներիարդյունքներովևսփաստվելէնմանօ‑
րինակպրակտիկայի գրեթե բացակայությունը: Մասնավորապես
հարցվածներիցերկուսնենմիայննշել,որգործնականումունեցել
ենմեկականդեպք,երբՎերաքննիչքրեականդատարանըբավա‑
րարելէառաջինատյանումհարցաքննվածվկային/փորձագետին
հարցաքննելումիջնորդությունը:

7. Մանրամասնտե՛ս ԱՐԴ1/0006/01/19, ԱՐԱԴ/0043/01/17, ԱՎԴ/0076/01/17, ՍԴ3/0070/01/17,
ԱՐԴ/0076/01/16,ԵԱՔԴ/0123/01/16,ԵԿԴ/0145/01/16։
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Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որՍտեփանյանն
ընդդեմՀայաստանիգործովՄԻԵԴկայացրածվճռիցբխողընդ‑
հանուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛օրենսդրական
մակարդակում, թե՛ իրավակիրառպրակտիկայում: Մասնավորա‑
պես ո՛չ վարչական, ո՛չ քրեական դատավարության օրենսդրու‑
թյունըչիսահմանումառաջինատյանիդատարանումհարցաքնն‑
վածվկայինանհրաժեշտությանդեպքումվերաքննիչդատարա‑
նումհարցաքննելուևնրացուցմունքներնուղղակիգնահատելու
հնարավորություն։Միաժամանակդատարաններըորպեսկանոն
ևսայսհարցիշուրջչենառաջնորդվումանմիջականորենՄարդու
իրավունքներիևհիմնարարազատություններիպաշտպանության
մասին եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ նաև Կոնվենցիա)
պահանջներով:
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Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 8088/05)8

Տեր-Սարգսյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 27866/10)9

Ավետիսյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 13479/11)10

Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 35688/11)11

Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 3571/09)12

«Չապ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 15485/09)13

Դադայանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 14078/12)14

Ավագյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 1837/10)15

Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 18550/13)16 

8.ԳաբրիելյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ8088/05,2012թ.ապրիլի10),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑110266։
9.Տեր‑ՍարգսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ27866/10,2016թ.հոկտեմբերի27),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑167762։
10.ԱվետիսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ13479/11,2016թ.նոյեմբերի10),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑168390։
11.ՄանուչարյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ35688/11,2016թ.նոյեմբերի24),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑168860։
12.ԱսատրյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ3571/09,2017թ.ապրիլի27),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑173089։
13.«Չապ»ՍՊԸ‑նընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ15485/09,2017թ.մայիսի4),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑173366:
14.ԴադայաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ14078/12,2018թ.սեպտեմբերի6),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑186037:
15.ԱվագյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ1837/10,2018թ.նոյեմբերի22),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑187688:
16.ՄարտիրոսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ18550/13,2018թ.դեկտեմբերի6),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑187941:



Քր
եա

դա
տ
ա
վա

րա
կա

ն
եր
ա
շխ

իք
նե
րի
ն
ա
ռն
չվ
ող
խ
նդ
իր
նե
ր

14

Նշված խումբ գործերով (Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաս‑
տանի՝ առաջատար, մյուսները՝ կրկնվող) Դատարանը
ճանաչելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասիԴկետի
ևԿոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի 1‑ինմասիխախտումներ
միշարքհիմքերով՝առնչվողինչպեսայնվկաներին,որոնց
նախաքննական ցուցմունքները որոշիչ նշանակություն
են ունեցել գործի ելքի համար (անձի մեղավորությունը
հաստատելու առումով), այնպես էլ փորձագետներին
հարցաքննելու հնարավորությունը չապահովելուն ու
դատաքննության ժամանակ նրանց բացակայությանը
հակակշռողերաշխիքներիանբավարարությանը:

Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի18

Դատարանն արձանագրել է, որ թե՛ առաջին ատյանի, թե՛ վե‑
րաքննիչ դատարանի ջանքերը՝ պարզելու բնակության վայրից
բացակայողվկաներիգտնվելուվայրըևապահովելունրանցհար‑
ցաքննելուհնարավորությունը,չենկարողբավարարհամարվելև
երաշխավորելԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասովսահման‑
վածիրավունքը:Մասնավորապեսդատարաններընշվածվկանե‑
րիներկայություննապահովելուհամարդիմելենՈստիկանության
օգնությանը,սակայնվերջինս,վկաների՝բնակությանվայրիցբա‑
ցակայելու մասինտեղեկանալուց բացի, որևէայլ ջանք չի գոր‑
ծադրելնրանցգտնվելուվայրըպարզելուհամար,այդթվում՝չկար
որևէ ապացույց առ այն, որ Ոստիկանությունը փորձել է գտնել
նրանցբնակությաննորհասցեներըկամտեղեկանալնրանցբա‑

17. Ալ‑Խավաջան և Թահերին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Մեծ պալատ] [Al‑
KhawajaandTaheryv. theUnitedKingdom[GC]],թիվ26766/05և22228/06գործի119‑147‑րդ
պարբերություններում Մեծ պալատը հստակեցրել է այն սկզբունքները, որոնք պետք
է կիրառվեն այն դեպքում, երբ վկան դռնբաց դատական քննությանը չի ներկայանում։
Այդ սկզբունքները մանրամասն պարզաբանվել են Շաչաշվիլին ընդդեմ Գերմանիայի
[Մեծ պալատ] [Schatschaschwili v. Germany [GC]] գործում (թիվ 9154/10, §§ 111‑131): Ըստ
այդմ, դատարանը նախ պետք է քննի այն հարցը, թե արդյոք հիմնավոր պատճառ կա
չներկայացածվկայիտվածցուցմունքըորպեսապացույցճանաչելուհամար,արդյոքայդ
ցուցմունքըվճռորոշկամմիակապացույցնէ,թեոչ,ևարդյոքառկաենդատականքննության
ժամանակվկայիբացակայությանըհակակշռողընթացակարգայիներաշխիքներ:
18. Քննարկվող խնդրի վերաբերյալ հիմնական դիրքորոշումները Դատարանը հայտնել
է Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով, և դրանք մեծապես կրկնվում են մյուս
գործերով, ուստի դրանց նվիրված բաժնում ներկայացվում են Դատարանի լրացուցիչ
դիրքորոշումները:

Խ
նդ

իր
17
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ցակայության՝ժամանակավորկամմշտականլինելումասին:Բա‑
ցիդրանից՝Վերաքննիչքրեականդատարանը,ինչպեսՈստիկա‑
նությունը, պարզելով, որ վկաներից մեկը մեկնել է Ռուսաստան,
իսկ երկրորդը մեկնել է Հայաստանից, որևէ լրացուցիչ ջանք չի
գործադրել՝ հայտնաբերելու նրանց գտնվելու վայրը, այդ թվում՝
Ռուսաստանմեկնածվկայիգտնվելուվայրըհաստատելուհամար
փորձչիարվելդիմելունաևմիջազգայինիրավականօգնության:
Դատարանըգտելէ,որնույնիսկայնփաստը,որվկանբացա‑

կայումէերկրից,ինքնինբավարարչէնրանչհարցաքննելուհա‑
մար,այլպետությունիցպահանջումէդրականքայլեր՝մեղադրյա‑
լինընձեռելովհնարավորություն՝հարցաքննելուիրդեմցուցմունք
տվածվկաներին:
Դատարանը արձանագրել է նաև, որ բացակայող վկայի կող‑

միցներկայացվածապացույցներըընդունելուհամարլավպատ‑
ճառաբանմանպահանջնառաջնայինքննարկմանխնդիրէ,որը
պետքէուսումնասիրվիմինչայդապացույցըմիակըկամորոշիչը
համարելը,ևնույնիսկերբայնայդպիսինչէ,տեղիէունենումԿոն‑
վենցիայիխախտում,եթեվկայինչհարցաքննելուհամարհիմնա‑
վորպատճառաբանությունչիներկայացվում:

Տեր- Սարգս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ԱյսգործովԴատարանըհամոզիչչիհամարել,որվկաների՝դա‑

տական քննությանը չներկայանալու պատճառները, այդ թվում՝
ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, ընտանեկանևաշ‑
խատանքայինհանգամանքները,կարողէինհիմնավորհամար‑
վել նրանց չհարցաքննելու և նրանց՝ դիմողի դատապարտման
համարորոշիչնախաքննականցուցմունքներըորպեսապացույց
ճանաչելուհամար:
Դատարանը գտել է, որ ազգային դատարանները կարող էին

հիմնվելմիջազգայինիրավականօգնությանվրա՝1993թվականի
հունվարի 22‑ի Մինսկի կոնվենցիային19 համապատասխան, որի
մասնակիցենև՛Հայաստանը,և՛Ղազախստանը,այնինչհեշտու‑

19. Մանրամասն տե՛ս Կոնվենցիա քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական
գործերով իրավականօգնությանև իրավականհարաբերությունների մասին,  ՀՀԱԳՆՊՏ
2004.12.20/3(11),https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=79371։ 
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թյամբընդունելենվկաներիկողմիցներկայացվածնշվածպատ‑
ճառները՝առանցնույնիսկքննելունրանցճանապարհիևկեցու‑
թյան ծախսերը հատուցելու հնարավորությունը, որը նախատես‑
վումէնշվածկոնվենցիայով:

Ա վե տիս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Դատարաննարձանագրելէ,որվկաներիցմեկիհետնախաքըն‑

նության ժամանակ կատարված առերեսումը բավարար չի եղել
դատականքննությանժամանակվկաներինխաչաձևհարցաքըն‑
նելուհնարավորությանբացակայությունըլրացնելուհամար,քանի
որազգայինդատարանըգնահատականչիտվելդիմողիևվկայի
միջևառերեսմանարդյունքներին վկայի ցուցմունքների հավաս‑
տիությունըգնահատելուտեսանկյունից։
Դատարանը նշել է նաև՝ այն, որ դիմումատուն համաձայնել է

(ըստ էության՝ ստիպված) դատական քննությունը շարունակել
տվյալ վկաների բացակայությանպայմաններում, չի նշանակում,
որ նա հրաժարվել է իր դեմ ցուցմունք տված վկաներին հար‑
ցաքննելուիրավունքից։

Մա նու չար յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ԻնչպեսԳաբրիելյանիկամՏեր‑Սարգսյանիգործերով,այսդեպ‑

քումևսԴատարաննարձանագրելէ,որվկայիբացակայությունը
դատավարությաներկրիցինքնինբավարարհիմքչէդատաքըն‑
նությունից նրա բացակայությունըարդարացնելու համար, և իշ‑
խանություններըպետքէ «ակտիվորենփնտրենվկային»և ձեռ‑
նարկեն«բոլորողջամիտմիջոցներըվկայիներկայություննապա‑
հովելուհամար»:Դատարանըբավարարչիհամարելայն,որոս‑
տիկանությունըմիքանիանգամայցելելէվկայիտունև,տեղե‑
կանալով,որնագտնվումէարտասահմանում,ո՛չստուգելէայդ
տեղեկատվությանհավաստիությունը,ո՛չէլփորձելպարզելվեր‑
ջինիսգտնվելուվայրը:
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Ա սատր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՆշվածգործովՎերաքննիչքրեականդատարաննիրորոշման

մեջ,հիմնավորելուհամարդիմողի՝տուժողինսպանելուշարժա‑
ռիթ ունենալու հանգամանքը, հիմնվել է մի շարք վկաների նա‑
խաքննական ցուցմունքների վրա, որոնք չեն հետազոտվել ո՛չ
առաջին ատյանի, ո՛չ վերաքննիչ դատարանի կողմից: Նշված
վկաներըդատարաններումևսչենհարցաքննվել:
Դատարանըգտելէ,որայդցուցմունքներընշանակալիդերեն

ունեցել, և հնարավոր է, որ դրանք որպես ապացույց ճանաչելը
նկարագրվածպայմաններումսահմանափակելէպաշտպանութ‑
յան կողմի հնարավորությունները, ուստի Վերաքննիչ քրեական
դատարանըպարտավոր էր դիմողինպաշտպանությունըպատ‑
շաճկազմակերպելուև իրբոլորփաստարկներըներկայացնելու
հնարավորությունընձեռել:Նմանհանգամանքներումփաստը,որ
Վերաքննիչդատարաննանձամբչիքննելայնվկաներին,որոնց
ցուցմունքներըհետագայումօգտագործվելենդիմումատուիդեմ,
կարողէրմեծապեսազդելդիմողիպաշտպանությանիրավունքի
վրա:Վերաքննիչդատարանիկողմիցառաջինատյանիդատարա‑
նումկամիրվարույթումչհարցաքննվածվկաներիցուցմունքները
հիմքընդունելումասովԴատարանըարձանագրելէնաևներպե‑
տականօրենսդրությանխախտում (ՀՀքրեականդատավարութ‑
յանօրենսգրքի393‑րդհոդված):

« Չապ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Դատարանը6‑րդհոդվածըկիրառելիէհամարելնաևդիմումա‑

տուընկերությաննկատմամբտուգանքներ,տույժերսահմանելու
վարույթներիմասով(վարչականդատավարություն):
Դատարանըարձանագրել է, որ Վարչական դատարանը հրա‑

ժարվելէբավարարելմիշարքվկաներիկանչելուվերաբերյալդի‑
մողիմիջնորդությունը՝պատճառաբանելով,որնրանցցուցմունք‑
ները վերաբերելի չեն, հետևաբար նրանց չներկայանալու հար‑
գելիպատճառների հարցնանգամ չի բարձրացվել,այնինչ վճիռ
կայացնելիսդատարանըհիմնվելէհենցայդվկաներիտրամադ‑
րածփաստաթղթերիուարածհայտարարություններիվրա(դրանք
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ունեցելենորոշիչնշանակություն):Միաժամանակայդվկաներին
հարցաքննելու`դիմումատուընկերությանհնարավորությունների
սահմանափակումը հավասարակշռելու համար որևէ դատավա‑
րականերաշխիքչիեղել,մասնավորապեսՀՀՎարչականդատա‑
րանը մերժել է դիմումատու ընկերության՝այն ընկերությունների
հարկային փաստաթղթերն ուսումնասիրելու պահանջը, որոնք
պնդելեն,թեդիմումատուընկերությանկողմիցչենստացելպատ‑
շաճ ձևովփաստաթղթավորվածծառայություններ, ինչը հնարա‑
վորությունկարողէրտալգնահատելունրանցհայտարարություն‑
ներիարժանահավատությունը:

Դա դա յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Այսգործովվկաները,որոնցցուցմունքներըորոշիչնշանակու‑

թյունենունեցելդիմողիմեղավորությանհարցըորոշելիս,դատա‑
պարտվել են Վրաստանի Հանրապետությունում, որի իշխանու‑
թյունները մերժել են նրանցփոխադրումը Հայաստան՝պատճա‑
ռաբանելով,որնրանցդատավճիռներըդեռօրինականուժիմեջ
չենմտելևդեռևսենթակաենվճռաբեկկարգովբողոքարկման:
Դատարանը, այդուհանդերձ, այս հանգամանքը չի համարել

վկաներին չհարցաքննելու հարգելի պատճառ՝ նշելով, որ առա‑
ջինատյանիդատարանըչիձեռնարկելորևէայլփորձ,օրինակ`
պարզելուհամար,թեերբնրանցմեղադրականդատավճիռները
կդառնան վերջնական, և արդյոք նրանք կարող են, համաձայն
Ստրասբուրգի«Քրեականգործերովփոխադարձօգնությանմա‑
սին»1959թվականիկոնվենցիայի20,ավելիուշփուլումփոխադրվել
Հայաստան:Չենդիտարկվելնաևդիմումատուին՝վկաներինհար‑
ցաքննելուհնարավորությունտալուայլմիջոցներ,օրինակ՝Վրաս‑
տանումնրանցիցբանավորցուցմունքվերցնելըկամտեսակապը:

Ա վագ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Դիմողիմեղավորությունընշվածգործովորոշվելէմիշարքփոր‑

ձաքննությունների արդյունքների հիման վրա: Փորձագիտական

20. Մանրամասն տե՛ս ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.12.20/5(13), https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=81172։
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եզրակացություններըունեցելենէականհակասություններ,ուստի
Դիմողնառաջինատյանի դատարանինխնդրել է հարցաքննու‑
թյանկանչելորոշփորձագետների՝հարցաքննելունրանցկողմից
տրվածհակասականեզրակացություններիառնչությամբ,սակայն
նրախնդրանքը մերժվել է: Դիմումատուն չի ունեցել հնարավո‑
րություն՝այդփորձագետ‑վկաներինառերեսհարցաքննելունաև
գործինախնականքննությանփուլում:
Դատարանը գտել է, որ դիմողի միջնորդությունն անհիմն չէր,

քանիորքննարկվողփորձագիտականեզրակացություններըգոր‑
ծի համար որոշիչ նշանակություն ունեին: Հղումանելով իր նա‑
խադեպայինիրավունքին՝Դատարաննարձանագրելէ,որպաշտ‑
պանության կողմը պետք է ունենա ոչ միայն փորձագիտական
եզրակացությունն ուսումնասիրելու և վիճարկելու իրավունք, այլ
նաևայննախապատրաստողներիվստահելիություննուղիղհար‑
ցաքննությանմիջոցովվիճարկելուիրավունք21:

Մար տի րոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի

ԱյսգործովԴատարանըկրկինարձանագրելէազգայինդատա‑
րանիկողմիցհարցաքննությանենթակաանձանցդատարաններ‑
կայացնելու համար լրացուցիչ միջոցներ չձեռնարկելու և նրանց
նախաքննականցուցմունքներըհիմքընդունելուխնդիրը (նրան‑
ցիցերկուսինՀայաստանիտարածքումչփնտրելու,իսկմյուսների
գտնվելու վայրըպարզելու համար միջազգային իրավական օգ‑
նությանչդիմելուառումով):
Դատարանը նշել է, որ արդար դատաքննության պահանջնե‑

րիցմեկնայնէ,որմեղադրյալինտրվիհնարավորություն՝վկայի՝
իր դեմ տված ցուցմունքի թույլատրելիությունը վիճարկելու կամ
իր դեմ ցուցմունքտված վկային հարցաքննելուայն դատավորի
ներկայությամբ,որըվերջնականորոշումէկայացնելուգործիվե‑
րաբերյալ,քանիորվերջինիսդիտարկումներըտվյալվկայիվար‑
քագծիվերաբերյալևայնմասին,թեորքանովկարելիէվստահել
նրան,կարողենհետևանքներունենալմեղադրյալիհամար22:

21.Մանրամասնտե՛սKashlevv.Estonia,թիվ22574/08,§47։
22.Մանրամասնտե՛սHanuv.Romania,թիվ10890/04,§40։
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Դատարանըուշադրությունէդարձրելնաևայնհանգամանքին,
որառաջինատյանի դատարանը դատավճռում չի մատնանշում
չստուգվածապացույցների նկատմամբառանձնահատուկ զգու‑
շավորությունդրսևորելուկամնմանցուցմունքներինավելինվազ
նշանակությունտալումասին:

Կառավարությանգործողություններիծրագիր(11.07.2018թ.)23
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ 2015 թ.‑ինփոփոխվածՍահմանադրության 67‑րդ հոդվածը
ավելիմանրամասնկարգավորումէանձիիրավունքը`հար‑
ցաքննելուիրդեմցուցմունքտվողանձանց։

 ■ Գործող Քրեական դատավարության օրենսգիրքը երաշ‑
խավորումէմեղադրյալիիրավունքը՝հարցաքննելուիրդեմ
ցուցմունքտվածանձին ինչպես նախաքննության,այնպես
էլ դատաքննությանփուլերում,ամրագրում է քննիչիպար‑
տականությունը`առերեսումիրականացնելումեղադրյալիև
այլանձանցմիջևնրանցցուցմունքներումհակասություններ
լինելուդեպքում։

 ■ ԳործողՔրեականդատավարությանօրենսգիրքընախատե‑
սումէվկայիններկայանալպարտադրելուհնարավորություն
անհարգելիպատճառովչներկայանալուդեպքում,բացիայդ,
վկան պարտավոր է քննչական մարմնին տեղեկացնել իր
բնակության վայրիփոփոխության մասին և կանչող մարմ‑
նինտեղեկացնելծանուցագրովսահմանվածժամկետումիր
չներկայանալուպատճառներիմասին։

 ■ Նոր Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը
սահմանում է քրեական դատավարության բոլորովին նոր
սկզբունք, ըստորի՝անձի մեղավորությունը չի կարող հաս‑
տատվածհամարվել՝ բացառապեսկամառավելապեսհիմ‑
նըված այն անձի ցուցմունքի վրա, որին մեղադրյալը կամ
նրա պաշտպանը հակընդդեմ հարցման ենթարկելու հնա‑
րավորություն չի ունեցել. բացի այդ, այն սահմանում է, որ

23.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2018)764E։
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կողմերըպետքէ ունենանհավասարհնարավորություններ
իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու և պաշտպանելու հա‑
մար,ևդատականակտըկարողէհիմնվածլինելմիայնայն‑
պիսիապացույցների վրա, որոնք ուսումնասիրվել են բոլոր
կողմերիհամարհավասարպայմաններում.նախագծովնա‑
խատեսվելէնաևվկայինհեռավարհարցաքննելուհնարա‑
վորություն:

 ■ Վճռաբեկ դատարանը զարգացրել է դատական պրակտի‑
կան՝համապատասխանեցնելովՄԻԵԴ‑իամրագրածչափա‑
նիշներինևսահմանել,որ.

 ▪ դատարանը չի կարող դատավճռի հիմքում դնել
«չստուգված»ապացույցներ,

 ▪ քրեականդատավարությանօրենսդրությանխախտում
կհամարվի,եթեանձիդատապարտումըհիմնվածլինի
բացառապեսկամորոշիչաստիճանովայնանձիվկա‑
յություններիվրա,որինմեղադրյալըհնարավորություն
չիունեցելհարցաքննելուկամորոնքչիկարողացելու‑
սումնասիրել,

 ▪ առերեսհարցաքննությունպետքէիրականացվինույ‑
նիսկայնդեպքում,երբմեղադրյալըօգտվելէիրլռելու
իրավունքիցևցուցմունքչիտվել.նապետքէունենա
հնարավորություն՝ հարցաքննելու իր դեմ ցուցմունք
տվածանձին:

 ■ Դատախազությանկոլեգիանորոշելէ,որկասկածյալիկամ
մեղադրյալի նախաձեռնության դեպքում խաչաձև հար‑
ցաքննությունը պետք է ապահովվի հետևողականորեն և
առանց բացառությունների: Ավելին, պետք է երաշխավո‑
րել,որյուրաքանչյուրվկա,որըորևէորոշիչտեղեկությունէ
հայտնել,պետքէխաչաձևհարցաքննվի:Այնդեպքում,երբ
այդպիսի վկաները Հայաստանից բացակայում են,պետք է
միջոցներ ձեռնարկվեն՝ պարզելու նրանց գտնվելու վայրը
միջազգային իրավական օգնության գործիքների միջոցով`
նրանց ներկայությունը կամ գոնե հեռահաղորդակցության
միջոցներովհարցաքննություննապահովելունպատակով:
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« Չապ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Հա յաս տա նի
 ■ Կառավարությունընշելէ,որ2018թ.‑ինուժիմեջէմտելՀՀ
հարկայինօրենսգիրքը,որըերաշխավորումէհարկայինծա‑
ռայողի գործողությունների կամ անգործության բողոքարկ‑
մաննորհամակարգ(բողոքարկումհարկայինմարմնիբողո‑
քարկմանհանձնաժողով),որնապահովումէհարկվճարողի`
այդպիսի վարույթների ընթացքում վկաների հարցաքննելու
իրավունքըևապահովումէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածիբո‑
լորերաշխիքներըհարկվճարողներիիրավունքներիարտա‑
դատականպաշտպանությանընթացքում:Ընդունվելէնաև
նորՎարչականդատավարությանօրենսգիրք,որըերաշխա‑
վորումէկողմերիհիմնականդատավարականիրավունքնե‑
րը,ինչպեսնաևսահմանումդատարանիլիազորությունը՝ex
officioկողմերիցպահանջելուտալբացատրություններ,ներ‑
կայացնելուապացույցներևայլն:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

Վկայի՝դատարանիկանչովչներկայանալըկամ
այլվայրմեկնելը
Քրեականօրենսգրքի86‑րդհոդվածըսահմանումէվկայի՝վա‑

րույթ իրականացնող մարմնի կանչով ներկայանալու և առանց
դատարանիթույլտվությանայլվայրչմեկնելուպարտականությու‑
նը,սակայնՀՀօրենսդրությամբնախատեսվածչէորևէպատաս‑
խանատվությանմիջոցայնչկատարելուհամար:

Վկայինդատարանհարկադրաբարներկայացնելը
Վկային հարկադրաբար ներկայացնելու մեխանիզմը չափա‑

զանցթերիէ:ՄասնավորապեսթեևՔրեականդատավարության
օրենսգրքի153‑րդհոդվածըսահմանումէառանցհարգելիպատ‑
ճառի քննությանը չներկայացած անձանց բերման ենթարկելու
մասինորոշումկայացնելուհնարավորությունևդրակատարման
պարտականությունը դնում է Ոստիկանության վրա, «Ոստիկա‑
նության մասին» ՀՀ օրենքը, կրկին ամրագրելով այդ պարտա‑
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կանությունը, չի սահմանում դրա իրագործման ընթացակարգը
(հարցը չի կարգավորվում նաևնորՔրեականդատավարության
օրենսգրքի նախագծով): Այլ կերպ ասած՝ առկա օրենսդրությու‑
նը որևէ կերպ չի մասնավորեցնում անձին բերման ենթարկելու
որոշմանկատարմանշրջանակումհամապատասխանծառայողի
կողմիցձեռնարկվելիքգործողությունները(առնվազննվազագույն
շրջանակը): Միաժամանակ ՀՀ Կառավարության՝ 22.06.2006 թ.‑ի
թիվ 884‑Ն որոշմամբ Ոստիկանությանը տրված է հնարավորու‑
թյուն` օգտվելու սահմանային էլեկտրոնային տեղեկատվական
համակարգից (ՍԷԿՏ), հետևապես այն ունի հնարավորություն՝
ճշտելուվկայի՝արտասահմանմեկնելուհանգամանքը:

Բացակայողվկայինհեռավարհարցաքննելու
հնարավորությունը
Գործող Քրեական դատավարության օրենսգրքում 2020 թ.‑ին

սահմանվելէբացակայողվկայինևտուժողինհեռավար(տեսա‑
կապիմիջոցով)հարցաքննելուհնարավորությունը,սակայնմիայն
գործինախնականքննությանփուլում,եթենրանքհարցաքննու‑
թյան չեն կարող ներկայանալ առողջական վիճակի կամտարի‑
քիպատճառովկամՀայաստանիՀանրապետությանտարածքից
դուրսեն:ՆորՔրեականդատավարությանօրենսգրքինախագի‑
ծը,իտարբերությունգործողօրենքի,նախատեսումէհարցաքըն‑
նությանենթակաանձանցհեռավարհարցաքննությանհնարավո‑
րություննաևգործիդատաքննությանփուլում(հոդված327):

Արտասահմանումգտնվողվկայիներկայության
ապահովումը
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 481‑րդ հոդվածը

հստակ ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության տարած‑
քումիրականացվողքրեականգործովորպեսվկահանդեսեկողև
հանրապետությանսահմաններիցդուրսգտնվողանձանց՝միջազ‑
գային պայմանագրերով սահմանված կարգով և պայմաններով
անհրաժեշտ քննչական կամ դատական գործողություններ կա‑
տարելուհամարՀայաստանիՀանրապետությունկանչելուհնա‑
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րավորությունը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապե‑
տությունըվավերացրելէնմանմիջազգայինպայմանագրեր,այդ
թվում՝ 1) 1993 թ.‑ի «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական
գործերովիրավականօգնությանևիրավականհարաբերություն‑
ներիմասին»Մինսկիկոնվենցիան,2)1959թ.‑ի«Քրեականգործե‑
րովփոխադարձօգնությանմասին»Ստրասբուրգիկոնվենցիան:
Ընդորում,երկուսնէլսահմանումենվկայիներկայություննապա‑
հովելուհամարանհրաժեշտճանապարհածախսերիևկեցության
ծախսերիփոխհատուցմանմեխանիզմը,առաջինընույնիսկամ‑
րագրումէհրավիրվողանձիչաշխատածօրերիաշխատավարձի
հատուցման՝հայցողպետությանպարտականությունը:

Դատարանումչհարցաքննվածվկայիցուցմունքի
օգտագործումը
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 342‑րդ հոդվածը

սահմանում է հետաքննության, նախաքննության կամ նախորդ
դատական քննության ընթացքում վկայի տված ցուցմունքների
հրապարակման(ըստայդմ,դրանց՝որպեսապացույցօգտագործ‑
ման), ինչպես նաևնրացուցմունքներիտեսաձայնագրառմանև
ձայնագրառմանվերարտադրմանհնարավորությունըդատական
քննությանժամանակ,երբվկանդատականնիստիցբացակայում
էայնպիսիպատճառներով,որոնքբացառումեննրա՝դատարան
ներկայանալու հնարավորությունը: Չի սահմանվում որևէ երաշ‑
խիքայդպիսիցուցմունքներիօգտագործմանչարաշահմանդեմ:
ՆմաներաշխիքսահմանվումէնորՔրեականդատավարության
օրենսգրքինախագծով,ըստայդմ,մեղադրյալիդատապարտումը
չիկարողմիայնկամառավելապեսհիմնվելայնպիսիանձիցուց‑
մունքի վրա, որին հակընդդեմ հարցման ենթարկելու հնարավո‑
րությունտվյալմեղադրյալըկամնրապաշտպանըկամներկայա‑
ցուցիչըչիունեցել(հոդված22,մաս7)24:

24.Հարկէնշելնաև,որմինչդատականվարույթումանձինհակընդդեմհարցմանենթարկելու
մեղադրյալի իրավունքն ապահովվում է միայն ցուցմունքի դեպոնացման դեպքում
(հոդված330),որնիրականացվումէդատականկարգով,մեղադրյալիմասնակցությամբև
տեսաձայնագրառվումէ(հոդվածներ306‑309)։
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Իրդեմցուցմունքտվողվկաներինհարցաքննելու
այլերաշխիքներ

Գործող Քրեական դատավարության օրենսգրքի 65‑րդ հոդվա‑
ծի 2‑րդ մասի 6‑րդ կետը սահմանում է մեղադրյալի իրավունքը՝
առերեսհարցաքննելուիրդեմցուցմունքտվածանձանց:Սակայն
նույնօրենսգիրքըվարույթիրականացնողմարմնիհամարպար‑
տականություն է սահմանում՝ կատարելուառերեսում միայնայն
դեպքում, երբառկաենէականհակասություններմեղադրյալիև
այլանձիցուցմունքներում(հոդված216,1‑ինմաս):Նույնկարգա‑
վորումն է նախատեսված նաև նոր Քրեական դատավարության
օրենսգրքի նախագծով (հոդված 224):Այսինքն՝ նույն իրավունքը
օրենսդրորեներաշխավորվածչէայնդեպքերում,երբմեղադրյալը
ցուցմունքառհասարակչիտվելկամտվելէ,սակայնայլառար‑
կայի շուրջ, և դրանք չեն հակասում իր դեմ վկայություն տված
անձիցուցմունքներին:Այսխնդիրը, սակայն, մեծապես լուծվել է
ՀՀՎճռաբեկդատարանիկողմից,որըսահմանելէիրավակիրառ
պրակտիկայումմեղադրյալի՝իրդեմցուցմունքտվածանձինառե‑
րես հարցաքննելու հնարավորության ապահովման պարտադի‑
րությունը՝անկախորևէնախապայմանից:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ՀՀ‑ում քրեական դատավա‑
րության, այդ թվում՝ առերես հարցաքննության ընթացակարգի
առանձնահատկությունները,այնմիշտչէ,որկարողէգնահատ‑
վել որպես դատարանում վկային չհարցաքննելու պարագայում
համարժեքերաշխիք:Մասնավորապեսմինչևառերեսվողանձին
հարցեր ուղղելը մեղադրյալն ունի սահմանափակտեղեկատվու‑
թյունթե՛ինքնինայդվկայի՝նախկինումտվածցուցմունքներիվե‑
րաբերյալ,թե՛գործիմյուսնյութերի,ինչիցհենցշատդեպքերում
ուղղակիորենկախվածէ հարցաքննությանարդյունավետությու‑
նը:
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Վերաքննիչդատարանի՝առաջինատյանիդատարանում
չհարցաքննվածվկաներիցուցմունքներիվրահիմնվելու
արգելք
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393‑րդ հոդվածի

10‑րդմասըհստակամրագրումէ,որՎերաքննիչդատարաննիր
որոշմանմեջկարողէհիմնվելՎերաքննիչդատարանինիստին
չկանչված(դատարանվկաներկանչելուդեպքերնէլսահմանվում
ենօրենսգրքի382‑րդհոդվածով25),սակայնառաջինատյանիդա‑
տարանումհարցաքննվածանձանցցուցմունքներիվրա:

Փորձագետիհարցաքննությունըդատարանում
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 346‑րդ հոդվածը

սահմանումէդատարանումփորձագետինհարցաքննելու նպա‑
տակը(ըստայդմ՝հիմքը)ևկարգը:Ըստդրա՝փորձագետիկողմից
եզրակացությունըհրապարակելուցհետոնրանկարողենտրվել
հարցեր` եզրակացությունը պարզելու կամ լրացնելու համար:
Այլ կերպ ասած՝ դատարանում փորձագետի հարցաքննությունը
կարող էպայմանավորվել միայն նրա կողմիցտրված եզրակա‑
ցության պարզաբանման և լրացման անհրաժեշտությամբ, ինչը
չի երաշխավորում մեղադրյալի՝ գործի համար հիմնարար նշա‑
նակություն ունեցող եզրակացությունտվածփորձագետին հար‑
ցաքննելուիրավունքը:
Նոր Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը, ըստ

էության,այս երաշխիքնապահովում է՝ սահմանելով. «Այն դեպ‑
քում, երբ կողմը միջնորդել է կատարել եզրակացությունը կամ

25. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 382‑րդ հոդվածի 3‑րդ մասի համաձայն`
«Բացառիկդեպքերումկողմերնիրավունքունենիրենցբողոքի,ինչպեսնաևմյուսկողմի
բողոքի կապակցությամբ տրված պատասխանների հիմքերը հաստատելու համար
դատարաններկայացնելունորնյութերկամմիջնորդելուդատարանկանչելիրենցնշած
վկային կամփորձագետին, նշանակելուփորձաքննություն, եթե նրանք հիմնավորում են,
որ օբյեկտիվորեն հնարավորություն չեն ունեցել ներկայացնելու այդ նյութերը, կանչելու
վկային կամ փորձագետին, ինչպես նաև առաջին ատյանի դատարանում միջնորդելու
նշանակել փորձաքննություն, կամ հիմնավորում են, որ ներկայացված միջնորդությունն
առաջինատյանիդատարանիկողմիցմերժվելէանհիմն»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 385‑րդ հոդվածի 2‑րդ մասի համաձայն՝
«(….) վերաքննիչ դատարանը դատականակտը վերանայում է գործում եղած, իսկ սույն
օրենսգրքի 382 հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ նաև
լրացուցիչներկայացվողապացույցներով»:
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կարծիքըտվածփորձագետիհարցաքննություն,այդապացույցը
չիկարողօգտագործվելառանցտվյալփորձագետիհարցաքըն‑
նության»(հոդված332,մաս3):

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Վկայինդատարանհարկադրաբարներկայացնելը
«Օպերատիվ‑հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ

օրենքի համաձայն՝ օպերատիվ‑հետախուզական գործունեու‑
թյան նպատակներից է նաևվկաների հայտնաբերումը (հոդված
4): Գործնականում, սակայն, Ոստիկանությունն օպերատիվ‑հե‑
տախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու հնարավորություն
տեսնումէմիայնվարույթիրականացնողմարմնի,այդթվում՝դա‑
տարանի՝օպերատիվ‑հետախուզականմիջոցառումներանցկաց‑
նելու վերաբերյալ որոշման առկայության պայմաններում, ինչը
բխումէՀՀՈստիկանությանկողմիցմերհարցմանըտրվածպա‑
տասխանից: Գործնականում սա նշանակում է, որ Ոստիկանու‑
թյունը,բնակությանկամաշխատանքիվայրիցբացակայողվկա‑
յինհայտնաբերելուևդատարաններկայացնելուհամարհնարա‑
վորչիհամարումօպերատիվ‑հետախուզականմիջոցառումների
կիրառումը,քանիորբերմանենթարկելումասինորոշումնինքնին
բավարարչէդաանելուհամար,միևնույնժամանակդատարանն
իր հերթին գործող օրենսդրությամբ չունի իրավասություն՝ նման
միջոցառումներ իրականացնելու որոշում կայացնելու վկային
հայտնաբերելուանհրաժեշտությանհիմքով:
Դրա հետ միասին Ոստիկանությունից ստացված մեկայլ պա‑

տասխանի համաձայն՝ վերջինտարվա ընթացքում շուրջ 42,5%
դեպքերում(1546դեպք)դատարաններիկողմիցկայացված՝հար‑
ցաքննությանենթակաանձանցբերմանենթարկելումասինորո‑
շումներըմնացելենանկատար,1373դեպքում՝անձանցբնակու‑
թյան վայրից կամ աշխատավայրից բացակայելու պատճառով:
Նշված1373‑իցմիայն85‑իդեպքումէՈստիկանությունըկատարել
«օպերատիվհարցում»և«օպերատիվտեղեկություններիձեռքբե‑
րում»:85‑իցմիայն14‑իդեպքումենհայտնաբերվելփնտրվողան‑
ձինք:
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Բացակայողվկայինհեռավարհարցաքննելու
հնարավորությունը
Թերիօրենսդրականկարգավորման(տե՛սօրենսդրականխնդիր‑

ներիբաժինը)հետմեկտեղգործնականումնույնպեսվկաներիհե‑
ռավար հարցաքննության մեխանիզմը գրեթե չի կիրառվում:Այդ
մասինենվկայումթե՛դատականտեղեկատվականհամակարգի
ուսումնասիրության տվյալները, թե՛ ՀՀ Գլխավոր դատախազու‑
թյանհայտնածտվյալները:
Վերջինիհամաձայն՝2012‑2020թթ.‑իընթացքումգրանցվելէըն‑

դամենը6դեպք,երբ,երկրիցբացակայությամբպայմանավորված,
դատախազները դատարանին միջնորդել ենանձին հարցաքըն‑
նելտեսակապիմիջոցով:Դատարաններըբավարարելեն6միջ‑
նորդություններից5‑ը,մեկը չիբավարարվելՀՀօրենսդրությամբ
հարցաքննությանհեռավարկարգսահմանվածչլինելուպատճա‑
ռաբանությամբ: Հենց նշված պատճառաբանությունն են որպես
կանոնդատարաններըբերումնաևպաշտպանականկողմիմիջ‑
նորդություններըմերժելիս26:
Դատականտեղեկատվական համակարգի ուսումնասիրության

արդյունքներովևսարձանագրումենքեզակիդեպքեր,երբդատա‑
րաններըանտեսելենօրենսդրականբացըևմեղադրյալիկոնֆ‑
րոնտացիայի իրավունքի ապահովման համար դիմել են/փորձել
ենդիմելհեռահաղորդակցմանմիջոցներիկիրառմանըվկաներին
հարցաքննելուհամար27:
Միաժամանակ հարցվածփաստաբաններից ոչ ոք նմանփոր‑

ձառությունչիունեցել,ինչըևսփաստումէայդպիսիպրակտիկայի
ծայրահեղսակավությունը:

Արտասահմանումգտնվողվկայիներկայության
ապահովումը
ՉնայածՀայաստանիդեմկայացված՝վերընշվածմիքանիվճիռ‑

ներովԴատարանըճանաչելէխախտումայնհիմքով,որդատա‑
րաններըբավարարջանքերչենգործադրելդատականքննությա‑

26.Որպեսօրինակտե՛սթիվՏԴ1/0020/01/16գործը։
27.Որպեսօրինակտե՛սթիվԱՐԱԴ1/0010/01/14,ՇԴ/0030/01/17գործերը։
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նըվկաներիներկայություննապահովելուուղղությամբև,որպես
այդպիսին,դիտարկելէնաևարտասահմանումգտնվողվկաների
մասովմիջազգայինիրավականօգնությանմեխանիզմներինչդի‑
մելը, դատական պրակտիկայում, այնուամենայնիվ, այս մեխա‑
նիզմիկիրառումըլայնտարածումչիգտել:
Դատականտեղեկատվական համակարգի ուսումնասիրության

արդյունքներով արձանագրում ենք եզակի դեպքեր, երբ դատա‑
րանները դիմել են միջազգային իրավական օգնության մեխա‑
նիզմներին՝ հարցաքննության ենթակա անձանց Հայաստանի
Հանրապետություն հարցաքննության հրավիրելու կապակցու‑
թյամբ28:Որոշդեպքերումդատարաններըայլպետությանիրավա‑
սումարմիններինուղարկելենիրավականօգնությունցույցտալու
վերաբերյալ հանձնարարականներ՝ խնդրելով ինքնուրույն հար‑
ցաքննելվկաներին/տուժողներին29:Որոշգործերովդատարաննե‑
րըառանցբավարարպատճառաբանության(ՄԻԵԴ‑իսահմանած
չափանիշներինչհամապատասխանող)չենկիրառելկամմերժել
ենմիջազգայինիրավականօգնությանմեխանիզմներիկիրառու‑
մը30,այդթվումայնպիսիպատճառաբանություններով,որոնքող‑
ջամիտկասկածներենհարուցումառանձինդատավորների՝այդ
մեխանիզմներիմասինտեղեկացվածլինելուվերաբերյալ31:Որոշ
գործերով ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը և ՀՀ Վճռաբեկ
դատարանը արտասահմանում գտնվող վկաներին միջազգային
իրավական օգնության մեխանիզմների կիրառմամբ քննությանը
ներկայացնելուփորձչկատարելուհիմքովարձանագրելենստո‑
րադասդատարաններիկողմիցթույլտրվածխախտումները32:
Արդարադատության նախարարության տրամադրած տեղե‑

կատվությանհամաձայն՝2015‑2019թթ.‑ի33ընթացքումՀՀդատա‑

28.Տե՛սթիվԼԴ4/0027/01/15,ԵԴ/0773/01/18,ԱՐԱԴ1/0010/01/14,ԱՐԱԴ1/0010/01/14գործերը։
29.Տե՛սթիվԿԴ3/0046/01/14,ԼԴ/0135/01/11,ԵԿԴ/0067/01/13,ԼԴ/0108/01/10գործերը։
30.Տե՛սթիվԵԱՔԴ/0021/01/16,ԵԴ/0060/01/19,ՏԴ/0018/01/19,ԵԿԴ/0018/01/12,ՏԴ1/0020/01/16,
ԵԴ/0853/01/18,ԵԴ/0264/01/18գործերը։
31.ԹիվՏԴ1/0020/01/16գործովդատարանըմերժելէմիջնորդությունը՝պատճառաբանելով,
որ ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող անձանց դատարան հրավիրելու կարգ ՀՀ քրեական
դատավարությանօրենսգիրքըչինախատեսում:
32. Թիվ ՏԴ1/0020/01/16 գործով ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը, իսկ թիվ
ՏԴ2/0037/01/15 և ՏԴ2/0043/01/17 գործերով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրում են
նշվածկոնվենցիաներըչկիրառելուխնդիրը:
33.2012‑2015թթ.‑իտվյալներընախարարությունումչենպահպանվել։
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րանները 1959 թ.‑ի «Քրեականգործերովփոխադարձ օգնության
մասին»Ստրասբուրգիկոնվենցիայիշրջանակումորևէհարցում
այլպետության՝հարցաքննությանենթակաանձանցՀՀհրավիրե‑
լուկապակցությամբչենկատարել:Այդտեսակիթվով6հարցում
կատարվելէմիայն2020թ.‑ին:Իսկ1993թ.‑ի«Քաղաքացիական,
ընտանեկանևքրեականգործերովիրավականօգնությանևիրա‑
վականհարաբերություններիմասին»Մինսկիկոնվենցիայիշրջա‑
նակումայդտեսակիորևէհարցումմինչօրսչիկատարվել:
Հարցված փաստաբաններից նման փորձառություն ունեցել է

միայն մեկը, ովփորձել է դատարանինմիջնորդել դիմել միջազ‑
գային իրավական օգնության մեխանիզմներին (կիրառել Մինս‑
կիկոնվենցիան)՝դատարանհրավիրելուվկային,որիցուցմունքը
վճռորոշնշանակությունէունեցելանձիդատապարտմանհամար,
սակայն նշված միջնորդության քննությունը հետաձգվել է մինչև
դատաքննությանավարտը,իսկայնուհետևդատարանըդրանչի
անդրադարձել: Հարցված փաստաբանների գնահատմամբ՝ դա‑
տարաններըխուսափումենայսմեխանիզմներիկիրառմանըդի‑
մելուց:

Դատարանումչհարցաքննվածվկայիցուցմունքի
օգտագործումը
Դատականտեղեկատվական համակարգի ուսումնասիրության

արդյունքներովարձանագրումենք,որմեծաթիվդեպքերումդա‑
տարանները թույլատրելի ապացույց են համարում և դատա‑
վճիռներիհիմքումդնումդատարանումչստուգվածնախաքննա‑
կան ցուցմունքները՝ առանց անձին դատարանում հարցաքննե‑
լու անհնարինությունը փաստող բավարար հիմքերի (այդ թվում,
օրինակ,բնակությանվայրից34կամհանրապետությունից35վկայի
բացակայությանդեպքերում)կամառհասարակառանցնմանան‑
հնարինությանվերաբերյալհիմնավորման36:Որոշդեպքերումայս

34. Որպես օրինակ տե՛ս թիվ ԵԱԴԴ/0001/01/12, ԵԱԴԴ/0041/01/13, ԵԱԴԴ/0022/01/14,
ԵԿԴ/0172/01/14,ԼԴ/0056/01/15,ՏԴ/0018/01/19գործերը։
35. Որպես օրինակ տե՛ս թիվ ԿԴ1/0023/01/13, ԵԱՔԴ/0268/01/15, ԱՎԴ2/0016/01/16,
ԵԱՔԴ/0153/01/16,ԵԴ/0264/01/18,ԵԴ/0222/01/18գործերը։
36.Որպեսօրինակտե՛սթիվԿԴ3/0042/01/13,ԱՐԴ/0016/01/14,ԵԿԴ/0098/01/15,ԵՇԴ/0032/01/16,
ԵԿԴ/0010/01/17,ԼԴ4/0020/01/18,ԼԴ/0013/01/19,ԼԴ/0090/01/19,ԼԴ3/0011/01/20,ԼԴ1/0020/01/20
գործերը։
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խախտումըվերացնումէՎերաքննիչքրեականդատարանը:Օրի‑
նակ՝ՏԴ/0018/01/19գործովՎերաքննիչդատարաննարձանագրել
է`առաջինատյանիդատարաննընդամենըպարզել է, որ վկան
չիգտնվումՀՀ‑ումև,հնարավորէ,մեկնելէՌԴ,ինչըհնարավոր
չէբավարարհամարելևվկայիցուցմունքիօգտագործմանիրա‑
վաչափության մասով ողջամիտ հետևության հանգել: Վերաքըն‑
նիչ դատարանն արձանագրել է նաև՝ այն, որ նախաքննության
ընթացքում մեղադրյալը հրաժարվել է իր դեմ վկայած անձանց
հարցաքննելու իրավունքից, ինքնին բավարար չէ՝ գնահատելու,
որ ամբաստանյալը քրեական գործի որևէ փուլում ողջամիտ և
բավարարհնարավորությունէունեցելօգտվելուիրդեմվկայած
անձինհրապարակայինհարցաքննելուիրիրավունքից,քանիոր
նրանայդհնարավորություննընձեռվելէայնպայմաններում,երբ
նախաքննություննավարտված չի եղել, և քրեականգործի նյու‑
թերինծանոթանալուհնարավորություննաչիունեցել,չիիմացել
ևչէրէլկարողիմանալ,թեովէիրդեմցուցմունքտվելևինչբո‑
վանդակությամբ37:
Արձանագրվելեն,սակայն,նաևդեպքեր,երբդատարաններնայս

հարցումդրսևորելենառաջադիմականմոտեցումներ:Մասնավո‑
րապես որոշ դեպքերում դատարանները, նույնիսկ ողջամտորեն
սպառվածհամարելովհարցաքննությանենթակաանձանցհայտ‑
նաբերելու և/կամ հարցաքննելու հնարավորությունը և այն հա‑
կակշռելուհամարդատավարականմիջոցներիբացակայությունը,
նրանցնախաքննականցուցմունքներիօգտագործումըհամարել
ենանթույլատրելիևդրանքհանելմեղադրանքըհաստատող՝մե‑
ղադրանքիկողմիներկայացրածապացույցներիշարքից38:
Հարցվածփաստաբաններիմեծամասնությունըհաստատումէ,

որդատարանչներկայացածանձանցնախաքննականցուցմունք‑
ների հրապարակումը և այնուհետև դատավճռի հիմքում դնելը
լայնորենկիրառվողդատականպրակտիկաէ:Ոմանցպնդմամբ՝

37.Տե՛սնաևթիվՏԴ1/0081/01/17գործովՎերաքննիչքրեականդատարանիորոշումը:
38. ԵՄԴ/0126/01/15,ԱՐԱԴ1/0010/01/14,ԱՐԱԴ/0029/01/16 (այս գործերովառաջինատյանի
դատարանի դիրքորոշումը պաշտպանել է նաև Վերաքննիչ քրեական դատարանը՝
արձանագրելով,որհակընդդեմհարցման(կոնֆրոնտացիայի)իրավունքովչապահովված
ապացույցըդատավճռիհիմքումդնելըկհանգեցնիքրեադատավարականօրենքիէական
խախտման)։
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դատավորներիմեծամասնությունըչիքննարկում,թեորքանովէր
չներկայացած վկայի ցուցմունքը միակը կամ վճռորոշը մեղադ‑
րանքիհաստատմանհամատեքստում:Դատավորներիմյուսմա‑
սըքննարկումէհարցըև,ըստայդմ,հանումնշվածցուցմունքը
ապացույցներիզանգվածից:

ՓորձագետիհարցաքննությունըՀայաստանում
Ինչպես դատարանում վկաների չստուգված նախաքննական

ցուցմունքները, այնպես և դատարանում չհարցաքննված փոր‑
ձագետներիեզրակացությունների՝դատավճիռներիհիմքումդնելը
տարածվածդատականպրակտիկաէՀայաստանում։Հաճախեն
դեպքերը,երբդատարաններըմերժումենպաշտպանականկող‑
մի՝ մեղադրանքի հիմքում դրվող եզրակացությունները պարզա‑
բանելուկամդրանցարժանահավատությունըստուգելուհամար
փորձագետներին դատարան հրավիրելու միջնորդությունները,
այնուամենայնիվ,մեծմասամբնմանմիջնորդություններըբավա‑
րարվումեն,ինչըհաստատվումէնաևհարցվածփաստաբաննե‑
րիհայտնածտվյալներով:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստում ենք, որԳաբրիելյանն
ընդդեմ Հայաստանի և կրկնվողգործովՄԻԵԴկայացրածվճիռ‑
ներիցբխողընդհանուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛
օրենսդրականմակարդակում,թե՛իրավակիրառպրակտիկայում:
Մասնավորապեսգործողօրենսդրությունըչինախատեսումբա‑

վարարդատավարականևայլ39 երաշխիքներ՝ կապված. 1) հար‑
ցաքննության ենթակա անձանց՝ մեղադրյալի կոնֆրոնտացիա‑
յի իրավունքն ապահովելու նպատակով դատական քննությանը
ներկայացնելու, 2) դրաանհնարինությանդեպքում վերջիններիս
հեռավար կարգով հարցաքննելու, 3) դատարանում չստուգված
ցուցմունքներիօգտագործմանչարաշահման,4)ինչպեսնաևամ‑

39.Օրինակ՝վկայի՝դատարանչներկայանալուդեպքումպատասխանատվությանինստի‑
տուտիառումով:
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բաստանյալի միջնորդության պարագայում փորձագետ‑վկային
հարցաքննելու պարտադիրության հետ: Միաժամանակ վերջին
երեք խնդիրները կարծես լուծվում են նոր Քրեական դատավա‑
րությանօրենսգրքինախագծով:
Գործնականխնդիրներըհանգումեն.1)չներկայացողվկաներին

բերմանենթարկելուինստիտուտիոչբավարարկանոնակարգվա‑
ծությանպայմաններումՈստիկանությանկողմիցբավարարջա‑
նասիրությունչդրսևորելուն,2)իրավունքիգերակայությանհիմքով
վկաներինհեռավարհարցաքննելուպրակտիկայիգրեթեբացա‑
կայությանը,3)արտասահմանումգտնվողվկաներիներկայության
ապահովմանհամարմիջազգայինիրավականօգնությանմեխա‑
նիզմների լայնկիրառությանբացակայությանը, 4)դատարանում
չհարցաքննվածվկաներիցուցմունքների`որպեսապացույցլայն
օգտագործմանը և 5) փորձագետ‑վկաներին հարցաքննելու՝ մե‑
ղադրյալիիրավունքիլիարժեքչապահովմանը:
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Գաս պա րին ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
(գան գատ թիվ 6822/10)40

Մաթ ևոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
(գան գատ թիվ 61730/08)41

Նշված գործերով Դատարանը ճանաչել է Կոնվենցիայի
6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտումայնհիմնավորմամբ,
որներպետականդատարաններըմեղադրանքիհիմքում
ընկածհիմնականփաստերըվիճարկելուպայմաններում
(որոնք նաև հիմնված են եղել հակասական
ապացույցների վրա) չեն օգտագործել յուրաքանչյուր
ողջամիտ հնարավորություն՝ ստուգելու այն ոստիկան‑
ների մեղադրական ցուցմունքները, որոնք մեղադրանքի
միակվկաներնէինևակտիվդերէինունեցելվիճարկվող
իրադարձություններում։

Հղում անելով նախկինում մի շարք գործերով արտահայտած
իր դիրքորոշմանը՝ Դատարանն արձանագրել է, որ, ինչպես և
այդգործերով42,դիմողներիդեմհարուցվածքրեականգործերով
վերջիններիս մեղադրանք է առաջադրվել հանրային միջոցառ‑
մանժամանակ(քննարկվողդեպքերում՝հավաքի)որոշգործողու‑
թյուններենթադրաբարկատարելուհամար,ևայնհիմնվածէեղել
բացառապեսՈստիկանությանայնծառայողներիցուցմունքների
վրա, որոնքակտիվորեն ներգրավված են եղել վիճարկվող իրա‑
դարձություններում, ավելին, նրանց հայտարարությունները պա‑
րունակելենանհամապատասխանություններ:
Դատարաննարձանագրել է, որ չնայած նրան, որ սովորաբար

ազգայինդատարաններնենորոշումկայացնումվկահրավիրելու
անհրաժեշտության կամ նպատակահարմարության վերաբերյալ,

40.ԳասպարինընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ6822/10,2020թ.մարտի26),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑201888։
41.ՄաթևոսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ61730/08,2013թ.փետրվարի12),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑196375:
42.KasparovandOthersv.Russia,թիվ21613/07,§64,NavalnyyandYashinv.Russia,թիվ76204/11,
§83,Frumkinv.Russia,թիվ74568/12,§165:

Խ
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հնարավորէ՝ լինենբացառիկհանգամանքներ, որոնքկարողեն
դատարանինստիպելեզրակացնել,որդաչանելնանհամատեղե‑
լիէեղել6‑րդհոդվածիհետ:
Մասնավորապեսեթեվկաներինհարցաքննելումասինմեղադր‑

յալի միջնորդություննավելորդ բարդություններ չիառաջացնում,
բավարարհիմնավորվածէ,առնչվումէմեղադրանքիառարկային
ևհնարավորէ,որամրապնդիպաշտպանականկողմիդիրքերը
կամնույնիսկհանգեցնիարդարացմանդատավճռի,ապաներպե‑
տականիշխանություններնայդմիջնորդությունըմերժելուհամար
պետքէներկայացնենհամապատասխանհիմնավորումներ43:Այ‑
նինչքննարկվողդեպքերումազգայինդատարաններըչենօգտա‑
գործելյուրաքանչյուրողջամիտհնարավորություն՝ստուգելուՈս‑
տիկանությանծառայողներիմեղադրականցուցմունքները,որոնք
քրեականհետապնդմանհամարմիակվկաներնէինևակտիվդեր
էինունեցելվիճարկվողիրադարձություններում,ինչընմանդեպ‑
քերումպետքէանեին:
Դատարաննարձանագրելէ,որիրադարձություններիվերաբեր‑

յալՈստիկանությանկողմիցներկայացվածտարբերակնանվերա‑
պահորենհաստատելը,դիմումատուիփաստարկներինպատշաճ
կերպով չանդրադառնալը ևպաշտպանության կողմի վկաներին
հարցաքննելմերժելը՝առանցպատշաճկերպովուսումնասիրելու
նրանցցուցմունքներիվերաբերելիությունը,հանգեցրելենպաշտ‑
պանության կողմի իրավունքների սահմանափակման, ինչը հա‑
կասումէարդարացիլսումներիերաշխիքներին:

Կառավարությանգործողություններիծրագիր(02.04.2020թ.)44
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Սահմանադրության՝ 2015 թ.‑ի փոփոխությունները, որոնց
արդյունքում ավելի մանրամասն է կարգավորվում արդար
դատաքննությանիրավունքը։

43. Saghatelyan v.Аrmenia,թիվ23086/08, §§202‑204,Murtazaliyeva v.Russia,թիվ36658/05,
§§139‑159:
44.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2020)301E:
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 ■ Նոր Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը,
որնամրագրումէկողմերիիրավունքը՝ունենալուհավասար
հնարավորություններ իրենց դիրքորոշումը պաշտպանելու
համար, և դատական ակտի՝ միայն հավասար պայմաննե‑
րումուսումնասիրվածապացույցներիվրահիմնվածլինելու
պարտադիրությունը։

 ■ ՀՀՎճռաբեկդատարանիկողմիցնախադեպայինիրավունքի
զարգացումը,որովհատուկուշադրությունէդարձվելզենքե‑
րիհավասարությանսկզբունքինևամբաստանյալիիրավուն‑
քին՝ ունենալու յուրաքանչյուր ողջամիտ հնարավորություն՝
ներկայացնելու իր դիրքորոշումը այնպիսի պայմաններում,
որոնքչենկարողնրանանբարենպաստդիրքումդնելիրհա‑
կառակորդինկատմամբևայլն:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքի23‑րդհոդվածը(նոր
Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 21‑րդ հոդ‑
վածը)ամրագրում է մրցակցության հիմնարար սկզբունքը: Ըստ
այդմ,դատարանը,պահպանելովօբյեկտիվությունըևանկողմնա‑
կալությունը, մեղադրանքի ևպաշտպանության կողմերի համար
ստեղծումէգործիհանգամանքներիբազմակողմանիևլրիվհե‑
տազոտմանհամարանհրաժեշտպայմաններ,իսկկողմերըօժտ‑
ված են իրենց դիրքորոշումըպաշտպանելու հավասար հնարա‑
վորություններովևդրաեղանակներնումիջոցներնօրենքիշրջա‑
նակներումընտրումենինքնուրույն:Դատարանը,կողմիմիջնոր‑
դությամբ,աջակցումէնրանձեռքբերելանհրաժեշտնյութեր:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 65‑րդ հոդվածի 2‑րդ

մասի (Նորքրեականդատավարությանօրենսգրքինախագծի43‑րդ
հոդվածի1‑ինմասի)համաձայն՝մեղադրյալը,իթիվսայլգործողութ‑
յունների,իրավունքունիհարուցելումիջնորդություններ,քրեական
գործին կցելու և հետազոտելու համար ներկայացնելու նյութեր:
ՎկայիհարցաքննությանկարգըսահմանողՀՀքրեականդատա‑
վարությանօրենսգրքի340‑րդհոդվածի3‑րդմասը(նորՔրեական
դատավարության օրենսգրքի նախագծի 326‑րդ հոդվածի 3‑րդ
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մասը)իրհերթինսահմանումէ,որկողմիմիջնորդությամբդատա‑
կանքննությանկանչվածկամնրակողմիցներկայացվածվկային
առաջինհերթինհարցաքննումէմիջնորդությունհարուցածկամ
վկայիններկայացրածանձը:
Քրեադատավարականօրենսդրությանվերընշվածդրույթներից

է բխում դատավարության կողմերի, այդ թվում՝ ամբաստանյալի
իրավունքը՝ դատարան կանչելու/ներկայացնելու վկաներ և ներ‑
կայացնելու նյութեր/ապացույցներ: Միաժամանակ դատարանի
հայեցողությունը՝կողմի,այդթվում՝մեղադրյալի՝վկահրավիրելու
միջնորդությունը քննելու՝ բավարարելու կամ մերժելու առումով
գործողօրենսդրությամբբավականինլայնէ.այդհարցիլուծման
համարօրենքովնախատեսվածչենչափորոշիչներ:
ԻնչվերաբերումէնորՔրեականդատավարությանօրենսգրքի

նախագծին,ապադրա319‑րդհոդվածի1‑ինև2‑րդմասերըսահ‑
մանումեն,որնախնականդատալսումներիընթացքումքննարկ‑
վումէհետազոտմանենթակաապացույցներիծավալիհարցը,որ‑
տեղկողմերից յուրաքանչյուրըպարտավորէհիմնավորել,թեիր
առաջարկած` հետազոտման ենթակա յուրաքանչյուր ապացույց
վերդիկտկայացնելու համարնշանակություն ունեցող ինչփաս‑
տականհանգամանքէհաստատումկամհերքում,ևորևէապա‑
ցույցհետազոտելուվերաբերյալկողմիառաջարկըմերժելուդեպ‑
քումդատարանըպետքէկայացնիորոշում:Ըստէության,ստաց‑
վում է հենցնշված՝ապացույցի նշանակությունը հիմնավորելու/
չհիմնավորելու հանգամանքն էլ դատարանի համար հանդիսա‑
նումէայդապացույցըհետազոտելուհարցըլուծելուչափորոշիչը:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Դատական տեղեկատվական համակարգի ուսումնասիրությու‑
նըցույց էտալիս, որ միայնՈստիկանությանաշխատակիցների
ցուցմունքներիհիմանվրամեղադրականդատավճիռկայացնելու
դատականպրակտիկանթեևլայնորենտարածվածչէ,այնուամե‑
նայնիվառկաէթե՛խնդրոառարկադատավճիռներիկայացումից
հետո,թե՛ՄԻԵԴ‑իկողմիցՄաթևոսյաննընդդեմՀայաստանիգոր‑
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ծովկայացվածվճռիցհետո45:
Հարցված փաստաբաններից նման փորձառություն ունեցել է

միայնմեկը,սակայնշուրջ6տարիառաջ:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքում փաստում ենք, որՄաթևոսյանն
ընդդեմՀայաստանիևԳասպարինընդդեմՀայաստանիգործերով
ՄԻԵԴկայացրածվճիռներիցբխողընդհանուրմիջոցներիկիրառ‑
ման խնդիր առկա է հիմնականում իրավակիրառ պրակտիկա‑
յում:Մասնավորապեսդատականպրակտիկայումհանդիպումեն
դեպքեր,երբդատարանըմեղադրականդատավճիռկայացնելիս
(անձի մեղավորությունը, նրա գործողություններում հանցակազ‑
մը հաստատելու համար որոշիչ փաստական հանգամանքները
ապացուցված լինել‑չլինելը գնահատելիս) հիմնվում է բացառա‑
պեսՈստիկանությանաշխատակիցներիցուցմունքներիվրա:

45.Որպեսօրինակտե՛սթիվԵԿԴ/0084/01/16,ՏԴ/0037/01/20գործերը։
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Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 36549/03)46

ՆշվածգործովԴատարանըճանաչելէԿոնվենցիայի6‑րդ
հոդվածի 1‑ին մասի խախտում այն հիմնավորմամբ, որ
ներպետականդատարաններըդիմողիդատապարտման
համարօգտագործելեննրաևերկուվկաների՝բռնության
ազդեցության տակ ձեռք բերված ցուցմունքները՝
առանց դրանց արժանահավատության վերաբերյալ
որևէ կասկած արտահայտելու, ավելին՝ անտեսելով այն
փաստը,որվատվերաբերմունքիցուցաբերմանփաստն
արդենհաստատվածէրզուգահեռընթացողվարույթում,
որը հարուցվել էր Ոստիկանության աշխատակիցների
նկատմամբ:

Դատարանիկարծիքով՝առկաէինհամոզիչապացույցներայն
մասին,որանձըենթարկվելէվատվերաբերմունքի,ինչպեսնաև
հոգեբանականճնշումներիևսպառնալիքների,ևայնփաստը,որ
դիմումատուն խոստովանել կամ իր հետագա ցուցմունքներում
հաստատելէճնշմանտակտրվածիրխոստովանությունըոչթե
նշվածվատվերաբերմունքիցուցաբերմանհամարպատասխա‑
նատու,այլմեկուրիշմարմնի,չպետքէմեխանիկորենհանգեցնի
այնեզրակացության,որնմանխոստովանությունըկամհետագա
ցուցմունքներըչենհանդիսացելհետևանք`նրանկատմամբցու‑
ցաբերված վատ վերաբերմունքի և նրա հետագա ապրումների
վերաբերյալհնարավորվախի:Իսկայնհանգամանքը,որվկանե‑
րըհետագայումենթարկվելենխոշտանգումներիևիրենցիցվրեժ
լուծելու վերաբերյալ շարունակական սպառնալիքների և դեռևս
զինվորականծառայությանմեջէին,անկասկածկարողէրիրենց
ավելի վախեցնել և ազդեցություն ունենալ ցուցմունքների վրա։
Հետևաբարայդշրջանումտրվածցուցմունքներիարժանահավա‑
տությունըպետքէկասկածիտակառնվի,ևդրանքչպետքէվկա‑

46.ՀարությունյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ36549/03,2007թ.հունիսի28),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑81352:

Խ
նդ
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յակոչվեինխոշտանգումներիազդեցության հետևանքովտրված
ցուցմունքներիարժանահավատությանհիմնավորմանհամար:
Դատարանըգտելէ, որանկախնրանից,թեինչազդեցություն

ենունեցելխոշտանգումներիմիջոցովձեռքբերվածցուցմունքնե‑
րըդիմումատուիքրեականվարույթիարդյունքիվրա,նմանապա‑
ցույցի օգտագործումը ամբողջ դատավարությունը դարձնում է
անարդար:Այսպիսով,տեղիէունեցելԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի
1‑ինմասիխախտում:

Կառավարությաններկայացրածհաղորդում
(համաձայնգործիկատարմանվերաբերյալՆախարարների
կոմիտեի՝07.06.2011թ.-իբանաձևի)47

(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

Քննարկվող գործի կատարման վերաբերյալ բանաձևում, որով
Նախարարներիկոմիտենորոշելէփակելգործինկատմամբվե‑
րահսկողությունը,որպեսԿառավարությանկողմիցներկայացված
հիմնականմիջոցներեննշվում.
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում (հոդված 105)

բռնությամբ,սպառնալիքով,խաբեությամբ,անձինծաղրիենթար‑
կելով, ինչպես նաևայլ անօրինական գործողություններով ձեռք
բերված ապացույցներն օգտագործելու անթույլատրելիության
երաշխիքներիառկայությունը,
Հարությունյանի գործից հետո ՀՀ դատական պրակտիկայում

նմանատիպորևէդեպքարձանագրվածչլինելուհանգամանքը:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքի11‑րդհոդվածըսահ‑
մանում է անձի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության
սկզբունքը՝ ըստ այդմ երաշխավորելով, որ քրեական դատավա‑
րությանընթացքումոչոքչպետքէենթարկվիխոշտանգումների,

47.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001‑105615։
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անօրինականֆիզիկականկամհոգեկանբռնության,ինչպեսնաև
այլդաժանվերաբերմունքի:Արգելվումէանձանցիցցուցմունքներ
կորզելբռնության,սպառնալիքի,խաբեության,նրանցիրավունք‑
ների ոտնահարման, ինչպես նաև այլ անօրինական գործողու‑
թյուններիմիջոցով:
Նշվածսկզբունքինհամապատասխան՝օրենսգրքի105‑րդհոդ‑

վածը արգելում է նշված եղանակներով ձեռք բերված նյութե‑
րըդնելմեղադրանքիհիմքումևօգտագործելորպեսապացույց:
Փաստական տվյալների` որպես ապացույց օգտագործման ան‑
թույլատրելիությունը,ինչպեսնաևվարույթումդրանցսահմանա‑
փակօգտագործմանհնարավորությունըհաստատումէվարույթն
իրականացնողմարմինը`սեփականնախաձեռնությամբկամկող‑
միմիջնորդությամբ(հոդված106):
Օրենսգրքի 126‑րդ հոդվածի համաձայն՝ գործով հավաքված

ապացույցներըենթակաենբազմակողմանիևoբյեկտիվստուգ‑
ման`ձեռքբերվածապացույցիվերլուծության,այնայլապացույց‑
ներիհետհամադրելու,նորապացույցներհավաքելու,ապացույց‑
ների ձեռքբերման աղբյուրները ստուգելու միջոցով, իսկ 127‑րդ
հոդվածի1‑ինմասիհամաձայն՝յուրաքանչյուրապացույցենթակա
էգնահատմանայդթվումթույլատրելիությանտեսանկյունից:
Այսպիսով,օրենսդրությունըսահմանումէվարույթիրականաց‑

նողմարմինների,այդթվում՝դատարաններիպարտականությունը՝
ստուգելուապացույցներնուորոշելուդրանցօգտագործմանթույ‑
լատրելիությունը:Վերոգրյալիհետմեկտեղ,սակայն,արգելվումէ
տվյալ քրեական գործի հետ կապված որպես վկա հարցաքննել
քննիչին և հետաքննության մարմնի աշխատակցին, որոնք այդ
քրեականգործիհետկապվածիրականացրելենիրենցդատավա‑
րականլիազորությունները48:Այլկերպասած՝նախնականքննու‑
թյան փուլում ցուցմունքներ «կորզելու» մասին տեղեկություններ
ձեռքբերելիսդատարանըչունիհնարավորություն՝դրանք(ապա‑
ցույցները)ստուգելուևգնահատելուինքնուրույն,անմիջականո‑
րեն այդ գործի դատական քննության ընթացքում՝ դեպքի բոլոր

48. Նրանք կարող են հարցաքննվել տվյալ գործի վարույթի ընթացքում թույլ տրված
սխալներիևչարաշահումներիվերաբերյալքննությանշրջանակում(86‑րդհոդվածի2‑րդ
մասի4‑րդկետ)։
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ենթադրյալ դերակատարներին լսելու միջոցով: Միևնույն ժամա‑
նակ,եթենույնիսկցուցմունքտվողանձինմանհայտարարության
հիմանվրահարուցվումէքրեականգործ,ապադաինքնինայդ
հայտարարությունըստուգելուևհամապատասխանցուցմունքնե‑
րըորպեսանթույլատրելիապացույցճանաչելուհամարբավարար
երաշխիքներչիստեղծումմիշարքպատճառներով.
1. խոշտանգման մասին հայտարարությունների հիման վրա

նախաձեռնված քրեական վարույթների ճնշող մեծամաս‑
նությունը գործնականում ավարտվում է քրեական գործը
կարճելու մասին որոշմամբ, օրինակ՝ պաշտոնատար անձի
գործողություններում հանցակազմի առկայության հանգա‑
մանքը հաստատելու համար ապացույցների անբավարա‑
րությանհիմքով49,

2. գոյություն չունի նաև որևէ իրավական կարգավորում, որի
համաձայն՝ դատարանը պարտավոր է դատաքննությունը
հետաձգելկամկասեցնելայնքանժամանակով,որառանձին
քրեական վարույթի շրջանակում ստուգվի ցուցմունքտվող
անձիհայտարարությունը,

3. վերջապես,եթենույնիսկանտեսենքվերընշվածխնդիրնե‑
րը,նույնիսկեթեքրեականվարույթիրականացնողմարմի‑
նըբավարարապացույցներունենապաշտոնատարանձին
մեղադրանք առաջադրելու համար, ապա հնարավոր է, որ
սկզբնական գործը քննող դատարանըտարիներով սպասի
ցուցմունքներ կորզելու գործով դատավճռի կայացմանը և
ուժիմեջմտնելուն,ինչըկխաթարիսկզբնականդատական
գործով արդարադատության իրացման գործընթացը, այդ
թվում՝կողմերի՝ողջամիտժամկետումդատականքննության
իրավունքը: Միաժամանակ կարող են լինել իրավիճակներ,
երբմեղադրյալըկամորպեսմեղադրյալներգրավմանենթա‑
կաանձը թաքնվի քննությունից, կամանցած լինեն դեպքի
առթիվքրեականգործհարուցելուհամարսահմանվածվա‑
ղեմությանժամկետները:

49. Այս պնդման համար հիմք են ծառայել դատական տեղեկատվական համակարգի
տվյալները,որոնցհամաձայն՝հատկապեսՀՀքրեականօրենսգրքի309.1հոդվածովմինչ
օրսորևէպաշտոնատարանձչիդատապարտվել:
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Հարկէնշել, սակայն, որօրենսդրականայսխնդրինըստէու‑
թյանլուծումտրվումէնորՔրեականդատավարությանօրենսգր‑
քինախագծով,որըչիսահմանումհետաքննությանմարմնիներ‑
կայացուցչինհարցաքննելուարգելք,իսկքննիչիմասովթեևընդ‑
հանուրարգելքսահմանումէ50,սակայնբացառությամբայնդեպ‑
քերի, երբ կողմը վիճարկում է ապացույցի թույլատրելիությունը,
կամդատարանիմոտհիմնավորկասկածներենառաջանումդրա
հավաստիությանվերաբերյալ51:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Դատականտեղեկատվականհամակարգիուսումնասիրությամբ
պարզվել է, որքննարկվողՄԻԵԴվճռիցհետոՀՀդատարաննե‑
րի կողմիցայնուամենայնիվ կայացվել են մեղադրականդատա‑
վճիռներ,որոնցհիմքում,իթիվսայլապացույցների,դրվելեննաև
ամբաստանյալներիև/կամվկաների՝նախաքննությանժամանակ
տրվածցուցմունքներըայնպարագայում,երբնրանքհայտարա‑
րելեն,որդրանքիրենցիցստացվելենխոշտանգումներիկամայլ
տեսակիվատվերաբերմունքի,սպառնալիքների,ճնշումներիկի‑
րառմանարդյունքում, և այդ հայտարարությունները դատաքըն‑
նությանշրջանակում չենարժանացելհամակողմանիգնահատ‑
ման52:Արձանագրվելէնույնիսկդեպք,երբայդապացույցըեղելէ
միակըկամառնվազնորոշիչը53:
Հարցված փաստաբանների մեծամասնությունը ևս ունեցել է

նմանփորձառություն:Ըստայդմ,դատարաններըմեծապեսփոր‑
ձում են ինքնուրույն գնահատական չտալ վատ վերաբերմունքի
պայմաններումցուցմունքտալուվերաբերյալհայտարարություն‑
ներին՝ հարցը շրջանցելով կամ հիմնվելով նշված հայտարարու‑
թյանհիմանվրանախապատրաստվածնյութերովքրեականգործ
չհարուցվելուկամնշվածհանգամանքներըհարուցվածքրեական

50.Տե՛սնորՔրեականդատավարությանօրենսգրքինախագծի57‑րդհոդվածի3‑րդմասի
5‑րդկետը։
51.Տե՛սնորՔրեականդատավարությանօրենսգրքինախագծի331‑րդհոդվածի4‑րդմասը։
52.Որպեսօրինակտե՛սթիվԱՎԴ/0059/01/16,ԵԿԴ/0353/01/16,ԼԴ4/0031/01/17,ԼԴ4/0006/01/18
գործերը։
53.Որպեսօրինակտե՛սթիվԵԴ/0016/01/19գործը։
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գործիշրջանակումչհաստատվելուհանգամանքներիվրա:Փաս‑
տաբաններիցմիայնմեկնէունեցելփորձառություն,երբդատա‑
րանըինքնուրույնէգնահատականտվելնշվածապացույցին՝այն
համարելովօրենքիէականխախտմամբձեռքբերվածապացույց
ևհանելովայնապացույցներիզանգվածից:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որՀարությունյանն
ընդդեմՀայաստանիգործովՄԻԵԴ‑իկայացրածվճռիցբխողընդ‑
հանուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛գործողօրենսդ‑
րությանթերություններիմակարդակում,թե՛իրավակիրառպրակ‑
տիկայում:
Մասնավորապես դատարանները գործնականում որոշ դեպ‑

քերում օգտագործում են ամբաստանյալների՝ նախաքննության
ընթացքում տված խոստովանական ցուցմունքները՝ չունենալով
օրենսդրական հնարավորություն՝ պատշաճ, համակողմանի (հե‑
տաքննիչի կամ քննիչի բացատրությունների հետ համադրելով)
գնահատման արժանացնելու նշված ցուցմունքները խոշտան‑
գումներիևճնշումներիարդյունքումտրված լինելուվերաբերյալ
նրանցհայտարարությունները:Ինչվերաբերումէօրենսդրական
խնդիրներին,ապադրանքամենայնհավանականությամբիրենց
լուծումը կստանան նոր Քրեական դատավարության օրենսգրքի
նախագծիհամապատասխանդրույթների՝ուժիմեջմտնելով:

Առաջարկություններ

1. Վարչական և Քրեական դատավարության օրենսգրքերում
կատարել լրացումներ՝ նախատեսելով հնարավորություն`
անհրաժեշտության դեպքում վերաքննիչ դատարանում բո‑
ղոքի քննության շրջանակում հրավիրելու և հարցաքննելու
առաջինատյանիդատարանումարդենիսկհարցաքննված
վկային:

2. Քրեականդատավարությանօրենսգրքումև/կամ«Ոստիկա‑
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նությանմասին»ՀՀօրենքումկատարելլրացումներ՝որոշա‑
կիացնելով այն գործողությունների շրջանակը, որոնք Ոս‑
տիկանությունը պարտավոր է կատարել հարցաքննության
ենթակա անձի ներկայությունը դատարանում ապահովելու
ուղղությամբ:

3. ԿատարելլրացումՀՀվարչականիրավախախտումներիվե‑
րաբերյալ օրենսգրքում՝ սահմանելով վարչական պատաս‑
խանատվություն վկայի,տուժողի կամփորձագետի կողմից
առանցհարգելիպատճառիդատարանիկանչովչներկայա‑
նալուհամար:

4. Ոստիկանությանպետին՝արձակելհանձնարարական,որով
Ոստիկանության աշխատակիցներին կհանձնարարվի դա‑
տարանի կողմից անձին բերման ենթարկելու մասին որո‑
շումն ի կատար ածելիս ցուցաբերել հետևողականություն՝
չսահմանափակվելով բացառապես բնակության վայր կամ
աշխատավայր այցելությամբ, հետամուտ լինել այդ թվում
օպերատիվ‑հետախուզական միջոցառումների կիրառմամբ
նրագտնվելուվայրըպարզելուևդատարաններկայացնելու
ուղղությամբ:

5. Արդարադատությանակադեմիայիուսուցմանևդատավոր‑
ների վերապատրաստման ծրագրերի լրացման միջոցով
զարգացնելդատավորիթեկնածուիհավակնորդներիևգոր‑
ծող դատավորների՝ արտասահմանում գտնվող վկաների
ներկայության ապահովման համար միջազգային իրավա‑
կանօգնությանմեխանիզմներիկիրառմանհմտությունները:

6. Արդարադատությանակադեմիայիուսուցմանևդատավոր‑
ների վերապատրաստման ծրագրերի լրացման միջոցով
զարգացնելդատավորիթեկնածուիհավակնորդներիևգոր‑
ծողդատավորներիհմտությունները՝կապվածՄաթևոսյանն
ընդդեմՀայաստանիևԳասպարինընդդեմՀայաստանիգոր‑
ծերիփաստերիհամանմանփաստերովգործերիքննության
հետ`բացառապեսոստիկաններիցուցմունքներիհիմանվրա
անձինդատապարտելուպրակտիկայիշտկմանուղղությամբ:
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ԲԱԺԻՆ 2
Ողջամիտ ժամկետի պահպանմանը և 
դատական ակտերի հարկադիր կատարմանն 
առնչվող խնդիրներ

Ագանիկյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 21791/12)54

Գրիգորյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 3627/06)55

Նշված գործերով կայացված վճիռներով Մարդու
իրավունքներիեվրոպականդատարանըարձանագրելէ
Կոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտում`գործի
քննության ողջամիտ ժամկետի պահանջի խախտման
հիմքով:

Ա գա նիկ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՍույնգործովԴատարաննարձանագրելէ,որդիտարկվողժա‑

մանակահատվածիհաշվարկըսկսվելէ2004թվականիդեկտեմ‑
բերի 30‑ից, երբ քննիչը քրեական գործով վարույթ է հարուցել
դիմումատուիդեմ,ևավարտվել 2011թվականինոյեմբերի21‑ին,
երբ Վճռաբեկ դատարանըտվյալ գործով վերջնական որոշում է
կայացրել։Տևողությունըկազմելէգրեթեվեցտարիևտասնմեկ
ամիս՝ երեքատյանների մակարդակով, ու թեև Կառավարությու‑
նըպնդելէ,որգործըբարդէեղելառաջադրվողմեղադրանքնե‑
րիբնույթի, ինչպեսնաևհարցաքննվողտուժողներիևվկաների

54.ԱգանիկյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ21791/12,2018թ.ապրիլի5),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑181859:
55.ԳրիգորյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ3627/06,2012թ.հուլիսի10),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑112103:

Խ
նդ

իր
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թվիպատճառով56,ևչիեղելանգործությանժամանակահատված,
ՄԻԵԴ‑ըարձանագրելէ,որսույնգործովմինչդատականվարույ‑
թի, ինչպես նաևբողոքարկմանփուլերը միանգամայնարագ են
ավարտվել, սակայն Վարչական շրջանի դատարանում դատա‑
կան քննության փուլը տևել է մոտավորապես չորսուկես տարի։
ՉնայածՎարչականշրջանիդատարանումդատականքննության
փուլում իշխանությանկողմից չեն եղելակտիվությանբացակա‑
յությանհատկապեսերկարժամանակահատվածներ,խնդիրնայն
է, որ գործի քննությունը հետաձգվել է 136անգամ, մեկտարիև
երեքամիստևողությամբդատականքննությունիցհետովարույ‑
թըվերսկսվելէ,մեղադրանքներըփոփոխվելեն,կամնորերնեն
առաջադրվելվարույթիայդփուլում։Դատարանըգտելէ,որվա‑
րույթիամբողջտևողությունըարդարացվածչիեղել։

Գ րի գոր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՍույնգործովԴատարանը,անդրադառնալովքրեականվարույթի

տևողությանժամանակահատվածիհաշվարկմանհարցին,որպես
դիտարկվողժամանակահատվածիսկիզբէհամարելոչթեանձի
ձերբակալությանօրը՝07.10.2005թ.,այլքրեականգործհարուցելու
օրը`10.06.2005թ.`հաշվիառնելովայն,որչնայածքրեականգործ
հարուցելուց հետո մինչև ձերբակալությունը դիմողըպաշտոնա‑
պեսներգրավվածէեղելորպեսվկա,այնուամենայնիվ,ակնհայ‑
տորենհանդեսէեկելկասկածյալիկարգավիճակում։Այնուհետև
Դատարանը,հաշվիառնելով,որվարույթըկասեցվելէ10.08.2006
թ.‑ինևդեռևսքննությանփուլումէեղել10.09.2010թ.‑ին՝այնօրը,
երբսույնգործովներկայացվելէԿառավարությանվերջինառար‑
կությունը, գտել է, որ վարույթն ընթացքի մեջ է եղել առնվազն
հինգտարիևերեքամիս,ուհնարավորէ,որյոթտարիանցէլդեռ
շարունակվումէ։ԳործիբարդությանըանդրադառնալիսՄԻԵԴ‑ը

56.Առկաենեղելութտուժողներ,ևորպեսվկահարցաքննվելեներեսունչորսանհատներ
և՛մինչդատականվարույթի,և՛դատականքննությանընթացքում։ԸստԿառավարության՝
դատական քննությանը մեծ թվովտուժողների և վկաների մասնակցությունը հնարավոր
է եղել միայն Վարչական շրջանի դատարանի կողմից նշանակված հարկադրանքի
միջոցներ կիրառելուց հետո, ավելին, հարցի քննության համար պահանջվել է մի քանի
դատաբժշկական փորձաքննություն, և հավաքված ապացույցների ծավալը չափազանց
մեծէեղել։
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արձանագրելէ,որառնվազնհինգտարիևերեքամիստևողու‑
թյամբժամանակահատվածը,որիընթացքումգործըմնացելէնա‑
խաքննությանփուլում,չիկարողբացատրվելբացառապեսգործի
բարդությամբ,նաևնշելէ,որգործինյութերումոչինչթույլչիտա‑
լիսենթադրել,որվարույթըկասեցնելուցհետո,այսինքն՝առնվազն
չորստարվաընթացքում,իրականացվելէորևէդատավարական
գործողություն։

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(24.07.2019թ.)57
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Դեռևս2006թ.‑ինընդունվելէՀՀդատարաններինախագահ‑
ներիխորհրդիորոշումըգործիքննությանողջամիտժամկե‑
տիպահպանմանմասին,որովհանձնարարվելէդատարան‑
ներինախագահներինհետևելդատավորներիկողմիցգործի
քննության ողջամիտ ժամկետի պահպանմանը, դատական
գործընթացի կազմակերպվածությանը, կատարողական
կարգապահությանը և խախտումներ հայտնաբերելու դեպ‑
քումայդմասինտեղեկացնելՀՀդատարաններինախագահ‑
ներիխորհրդին:

 ■ Առանձին դեպքերում Արդարադատության խորհուրդը կա‑
յացրել է դատավորներին կարգապահական պատասխա‑
նատվությանենթարկելուորոշումներ,երբխախտվելէգործի
քննությանողջամիտժամկետիպահանջը(այդթվում՝դիմու‑
մատուիգործիվերաբերյալ):

 ■ «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական
բարեփոխումների2012‑2016թվականներիռազմավարական
ծրագիրըևծրագրիցբխողմիջոցառումներիցանկըհաստա‑
տելումասին»ՀՀնախագահիկարգադրությամբսահմանվում
էրգործիքննությանողջամիտժամկետներիխախտումների
դեպքումնախատեսելարդյունավետիրավականպաշտպա‑
նությանմիջոցներ:

57.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2019)829E:
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 ■ 2018թ.‑ինընդունվելէնորԴատականօրենսգիրքը, որտեղ
ամրագրվելենվարույթիտևողությանողջամտությունըգնա‑
հատելուչափանիշները,իսկՀՀՎճռաբեկդատարաննավելի
հստակեցրելէդրանքիրորոշումներով՝Եվրոպականդատա‑
րանիպահանջներինհամապատասխան:

 ■ Ողջամիտժամկետներումգործիքննություննուդատական
ակտերիկայացումըհաշվիենառնվումնաևդատավորիգոր‑
ծունեությանարդյունավետությանգնահատմանժամանակ:

 ■ ՆորԴատականօրենսգրքովդատավորինհնարավորություն
է ընձեռվելառանձնակի բարդությանգործ ունենալու դեպ‑
քում դիմել Բարձրագույն դատական խորհուրդ՝ իր անունը
բաշխման ցանկից ժամանակավորապես հանելու կամ իր
համարբաշխվելիքգործերիտոկոսաչափսահմանելուառա‑
ջարկով:

 ■ «Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական
բարեփոխումների 2019‑2023 թվականների ռազմավարու‑
թյունըևդրանիցբխողգործողություններիծրագրերըհաս‑
տատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշմամբ նախա‑
տեսվել է էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի
ներդնում,որըթույլկտաարդարադատությանոլորտիմար‑
միններիմիջևիրականացնելթվայինհաղորդակցություն:

 ■ ՆորՔրեականդատավարությանօրենսգրքինախագիծընա‑
խատեսումէպահեստայինդատավորնշանակելուհնարա‑
վորություն,պարունակում է նիստերը հետաձգելու հիմքերի
սպառիչցանկևբարելավումէդատականսանկցիաներիմե‑
խանիզմներըդատականվարույթըխոչընդոտելուկամսահ‑
մանվածիրավունքներիչարաշահմանդեպքում:

 ■ Ձեռնարկվելենմիջոցառումներնախաքննությանժամկետ‑
ների նկատմամբ դատախազական հսկողության սահման‑
ման, ինչպես նաև դատարանում մեղադրանքի պաշտպա‑
նության որակի և արդյունավետության բարելավման ուղ‑
ղությամբ:

 ■ 2016թվականիցՀայաստանիքաղաքացիականօրենսգրքով
սահմանվելէոչնյութականվնասիհատուցմանհնարավո‑
րությունը հիմնարար իրավունքների և ազատությունների
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խախտումների,ներառյալարդարդատաքննությանիրավուն‑
քիխախտմանդեպքում:ՎկայակոչվելէթիվԵԱՔԴ/0008/02/14
քաղաքացիական գործը, որի քննությունն իրականացվել է
ողջամիտժամկետիխախտմամբ,նշվածհիմքովճանաչվել
էարդարդատաքննությանևիրավականպաշտպանության
արդյունավետմիջոցիհիմնարարիրավունքներիխախտման
փաստը,ևորոշումէկայացվելՀայաստանիՀանրապետու‑
թյունիցբռնագանձել500.000ՀՀդրամևայլն:

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(03.05.2016թ.)58
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

Նոր Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը սահ‑
մանումէմիշարքմեխանիզմներ,որոնքկարողենկանխելնմա‑
նատիպխախտումներըապագայում`այդթվում՝հանրայինքրեա‑
կանհետապնդմանժամկետներսահմանելով(հոդվածներ12,194
և196)ևայլն:

 ■ Դեռևս2006թ.‑ինընդունվելէ«Գործերիքննությանողջամիտ
ժամկետներիպահպանմանմասին»ՀՀդատարաններինա‑
խագահներիխորհրդիորոշումը:

 ■ Հայաստանի Հանրապետության Դատախազությանը վերա‑
պահվածէ նախաքննությանև հետաքննությանօրինակա‑
նության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու լիազո‑
րությունը, որի շրջանակում պարբերաբար Դատախազութ‑
յան համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնա‑
րարվում է ուսումնասիրել նախաքննության ժամկետների
ձգձգմանպատճառները,միջոցներձեռնարկելնյութերինա‑
խապատրաստմանցանկացածանհիմնձգձգումբացառելու,
նախաքննությանժամկետներինկատմամբհսկողությանու‑
ժեղացմանուղղությամբ:

58.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2016)609E:
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Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

Դատական օրենսգրքի 9‑րդ հոդվածով ամրագրվել է գործի
քննությունը և լուծումը ողջամիտ ժամկետում իրականացնե‑
լուպահանջը, ինչպես նաևսահմանվել են դատարանում գործի
քննությանտևողությանողջամտությունըորոշելուչափանիշները,
այնէ՝
1. գործիհանգամանքները, ներառյալ իրավականևփաստա‑

կան բարդությունը, վարույթի մասնակիցների վարքագիծը
և վարույթի մասնակցի համար գործիտևական քննության
հետևանքները,

2. հնարավորսեղմժամկետումգործիքննություննու լուծումն
իրականացնելունպատակովդատարանիկատարածգործո‑
ղություններըևդրանցարդյունավետությունը,

3. գործիքննությանընդհանուրտևողությունը,
4. Բարձրագույնդատականխորհրդիսահմանած՝գործիքննու‑

թյանմիջինուղենիշայինտևողությունը:

ԹեևՀՀԲարձրագույն դատականխորհրդի՝ 09.04.2018թ.‑ի թիվ
ԲԴԽ‑1‑Ո‑1 որոշմամբ59 հաստատված ժամանակացույցի համա‑
ձայն՝ գործերիքննությանմիջինտևողությանուղենիշայինժամ‑
կետները սահմանող որոշումը նախատեսվում էր ընդունել մինչ
2020 թվականի նոյեմբերի 1‑ը, սակայնայն մինչ օրս չի ընդուն‑
վել: Արձանագրենք նաև, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
16.03.2021թ.‑իթիվՍԴՈ‑1585որոշմամբ, իթիվսայլգործոնների,
Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից գործերի քննության
միջինուղենիշայինտևողությանսահմանմամբպայմանավորելէ
նաևգործիքննությանողջամիտժամկետիպահպանմանարդյու‑
նավետությանմակարդակիբարձրացումը60:
ՀՀդատականօրենսգրքի19‑րդհոդվածովսահմանվումենդա‑

տականվիճակագրությանըներկայացվողպահանջները,մասնա‑
վորապեսգործիքննությանժամկետներիմասովնախատեսված

59.Մանրամասնտե՛սhttp://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=98353: 
60.Մանրամասնտե՛սhttps://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2021/pdf/sdv‑1585.pdf: 
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ենհետևյալցուցիչները՝
 ‑ հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի
քննությանմիջինտևողությունը՝ըստնիստերիքանակի,

 ‑ հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի
քննությանմիջինտևողությունը՝ըստժամանակի(հաշվարկի
միավոր՝ժամ):

Վկայակոչված վիճակագրական տվյալները հնարավորություն
չենտալիսիրականպատկերստանալուգործերիքննությանմի‑
ջին տևողության վերաբերյալ, քանի որ չեն ներառում նիստերի
միջակայքումընկածժամանակահատվածը:Ակնհայտէ,որմիայն
նիստերիքանակիևնիստերիտևողության61վերաբերյալտվյալնե‑
րըբավարարչենգործիքննությանտևողությանողջամտությունը
գնահատելուհամար:Բացիայդ,գործերիքննությանընդհանուր 
ժամկետների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաք‑
մանանհրաժեշտությունըբխումէնաևմիջազգայինչափորոշիչ‑
ներից,մասնավորապեսԵվրոպայիխորհրդիԱրդարադատության
արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովի (CEPEJ) հաս‑
տատածԴատականվիճակագրությանվերաբերյալուղենիշներից62:
Օրենսդրականոչլիարժեքկարգավորմանհետևանքէնաևայն

հանգամանքը,որգործողՀՀքրեականդատավարությանօրենսգր‑
քովսահմանվածչէմինչդատականակտիվիճարկմանվարույթի
առավելագույնևսեղմորևէժամկետ:Հաշվիառնելովայդհանգա‑
մանքը՝ Կառավարությանը Հիմնադրամի կողմից առաջարկվել է
նորՔրեականդատավարությանօրենսգրքինախագծովսահմա‑
նելնշվածվարույթիիրականացմանսեղմժամկետներ,քանիոր 

61.Որպեսհաշվարկիմիավոր՝ժամ։
62.«Յուրաքանչյուր դատարան պետք է տվյալներ հավաքի դատարանում ընթացող
դատավարության ժամկետների վերաբերյալ: Առկա ժամանակահատվածում (օրինակ`
օրացուցային տարի) պետք է դիտարկվեն ընթացիկ և ավարտված գործերը, և դրանց
տևողության վերաբերյալ տվյալները բաժանվեն խմբերի` ըստ դրանց տևողության
ժամանակահատվածների,այսինքն`գործերը,որոնքգտնվումենկամավարտվումենմեկ
ամսիցպակասժամանակահատվածում,1‑3ամիս,4‑5ամիս,7‑12ամիս,1‑2տարի,2‑3տարի,
3‑5տարիևավելի քան 5տարի:Բացիգործերիտևողությանժամանակահատվածների
բաշխվածությունից՝պետքէհաշվարկվիդատավարությանմիջինտևողությունը,ինչպես
նաև պետք է նշվեն նվազագույն և առավելագույն ժամկետները….»: Մանրամասն տե՛ս
CEPEJGUIDELINESONJUDICIALSTATISTICS(GOJUST)adoptedbytheCEPEJat its12thplenary
meeting(Strasbourg,10–11December2008),https://rm.coe.int/1680747678#_ftnref5:
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այնդեպքերիմեծամասնությունումկապվածէանձանցևհատ‑
կապեսդատավարությանմասնավորմասնակիցներիիրավունք‑
ների,այդթվում՝հիմնականիրավունքներիիրացմանսահմանա‑
փակումներիկամնույնչափհրատապմիջամտությունպահանջող
հարցերիհետ:Ներկայումսնշվածհարցերովգործնականումընդ‑
հուպմինչևմեկտարիտևողքննություններըհաճախիմաստազըր‑
կումենհամապատասխանգործերովհետագաքննությունընույ‑
նիսկայնդեպքում,երբդատարանըբավարարումէդիմողիբողո‑
քը.նմաննախաքննություննայլևսդառնումէանարդյունավետև
ժամանակավրեպ:ՀՀնորքրեականդատավարությանօրենսգրքի
նախագծիլրամշակվածտարբերակումսահմանվելէմինչդատա‑
կանակտիվիճարկմանվարույթիիրականացմանառավելագույն
ժամկետ՝մեկամիս63:
ԽնդրահարույցէնաևՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162.1հոդ‑

վածովսահմանվածարդարդատաքննությանիրավունքիխախտ‑
մանդեպքումոչնյութականվնասիփոխհատուցմանիրավունքն
ապահովողօրենսդրականկարգավորմանարդյունավետությունը
ողջամիտ ժամկետի խախտման բաղադրիչի համատեքստում64:
Այսպես,ոչնյութականվնասիհատուցմանպահանջըդատարան
կարող է ներկայացվել ինչպես արդար դատաքննության իրա‑
վունքիխախտումըհաստատելուպահանջիհետ՝խախտմանմա‑
սինանձինհայտնիդառնալուպահից,այնպեսէլայդիրավունքի
խախտումը հաստատող դատականակտի` օրինական ուժի մեջ
մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում65: Հաշվի առնելով այն,
որքաղաքացիական,վարչականևքրեականդատավարություն‑
ներիօրենսգրքերովսահմանված չէվերադասդատարանիկող‑
մից անձի՝ ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի
խախտմանճանաչմանընթացակարգ՝բողոքներկայացնելուհիմ‑

63.Մանրամասնտե՛սhttp://www.parliament.am/reading1_docs7/K‑637_R1.pdf:
64.Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությամբ փաստվել է, որ առկա է մեկ գործով
կայացված վճիռ (ԵԴ/4961/02/18), որով հայցը բավարարվել է մասնակի՝ հաստատվել
է հայցվորի՝ արդար դատաքննության և իրավական պաշտպանության արդյունավետ
միջոցիհիմնարարիրավունքներիխախտմանփաստը,ևորոշումէկայացվելՀայաստանի
Հանրապետությունից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամ
գումար՝որպեսհիմնարարիրավունքներիխախտմամբպատճառվածոչնյութականվնասի
հատուցում(ներկայումսնշվածվճիռըբեկանվելէվերաքննիչդատարանիկողմից,ևգործն
ուղարկվելէնորքննության):
65.Քաղաքացիականօրենսգիրք,1087.2‑րդհոդվածի9‑րդմաս։
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քերի,ՎերաքննիչևՎճռաբեկդատարաններիլիազորությունների
համատեքստում,անձիիրավունքիխախտումըկարողէ ճանաչ‑
վելբացառապեսառաջինատյանիդատարանիկողմիցառանձին
վարույթիշրջանակներում:Նմանպայմաններումառաջինատյա‑
նիդատարանի կողմիցքննությանէառնվում ողջամիտժամկե‑
տիպահանջիհիմքովանձի՝արդարդատաքննությանիրավունքի
խախտման հարցըայլ՝ նույնատյանի կամ վերադաս դատարա‑
նիկողմիցքննվածգործիշրջանակում,ինչը,մերգնահատմամբ,
իրավաչափ համարվել չի կարող դատարանների աստիճանա‑
կարգիևդատավորիանկախությանսկզբունքիհամատեքստում:
ՀՀՍահմանադրականդատարաննիր՝28.11.2007թ.‑իթիվՍԴՈ‑719
որոշմամբխնդրահարույց է համարել հավասար կամցածրպե‑
տաիշխանական մակարդակի վրա գտնվող դատավորի կողմից
նույն դատարանի նախագահի կամ վերադաս ատյանի դատա‑
րաններիդատավորներիգործողությունների(անգործության)վի‑
ճարկմանվերաբերյալդիմումներըքննությանառնելուհնարավո‑
րությունը66(նույնատյանիդատարանիկողմիցհամապատասխան
իրավունքիխախտմանքննարկմանհնարավորությունչինախա‑
տեսվումնաևայլերկրներիօրենսդրությամբ67):Գտնումենք,որթե՛
ողջամիտժամկետիպահանջիհիմքովարդարդատաքննության

66.Մանրամասնտե՛սՀՀՍահմանադրականդատարանի`28.11.2007թ.‑իՍԴՈ‑719որոշումը,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=40651:
67.Ռուսաստանի Դաշնության «Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի
կամ ողջամիտ ժամկետում դատական ակտի կատարման իրավունքի խախտման
համարփոխհատուցմանմասին»ֆեդերատիվօրենքի համաձայն՝ ողջամիտժամկետում
գործի քննության իրավունքի խախտման համար փոխհատուցում ստանալու մասին
դիմումը ներկայացվում է ընդհանուր իրավասության դատարան կամ արբիտրաժային
դատարան:Միաժամանակսահմանվածէ, որֆեդերատիվօրենքիկիրառմանիմաստով
ընդհանուր իրավասության դատարան են համարվում 1) հանրապետության գերագույն
դատարանը, շրջանային դատարանը, դաշնային նշանակության քաղաքի դատարանը,
ինքնավար շրջանի դատարանը և այլն, 2) Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն
դատարանը այն դեպքերում, երբ գործը քննել է ֆեդերատիվ դատարանը և այլն, 3)
շրջանիարբիտրաժայինդատարանը։Մանրամասնտե՛սФедеральныйзаконот30.04.2010
N 68‑ФЗ (ред. от 19.12.2016) “О компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”, http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99919/fd96d06d384a6803f937d319155dfc29a26aa8cc/,
հոդված 3: Տե՛ս նաև Խորվաթիայի, Մոնտենեգրոյի, Լեհաստանի օրենսդրությունը,
որին անդրադարձ է կատարվել «Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության պահանջի
խախտման դեպքում իրավունքի վերականգնման մեխանիզմների բացակայության
վերաբերյալ» ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ հրապարակային
զեկույցում, 2020 թ. https://ombuds.am/images/files/e722139fe25348c1076dae0df9496c55.
pdf?fbclid=IwAR2yGNDGQqkEgifcsQKWG9CFZToURqiH1jMd1poR8K6j2uksYa5gstSigis:
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իրավունքի խախտումը ճանաչելու իրավասության և թե՛ համա‑
պատասխան վարույթի առանձնահատկությունների կարգավոր‑
մանբացակայությանտեսանկյունիցողջամիտժամկետումգործի
քննությանիրավունքիխախտմանդեպքումոչնյութականվնասի
փոխհատուցման միջոցը գործնականում արդյունավետ համար‑
վելչիկարող:
Գործի քննության ողջամիտժամկետիխախտումները կանխե‑

լուն ևխախտումների հետևանքները վերացնելուն ուղղված մի‑
ջոցների վերաբերյալ օրենսդրական իրավակարգավորումների
սահմանումըՀՀօրենսդրությամբպետքէլինիխնդրիհամակար‑
գայինլուծմաննուղղվածկարևորքայլերիցմեկը:Այսօրենսդրա‑
կաներաշխիքներիապահովմանանհրաժեշտություննամրագր‑
վելէնաևՀՀՍահմանադրականդատարանի՝16.03.2021թ.‑իթիվ
ՍԴՈ‑1585 որոշմամբ՝ պետությանպոզիտիվպարտականություն‑
ներիհամատեքստում68,ինչպեսնաևուղղակիորենբխումէՄար‑
դուիրավունքներիեվրոպականդատարանիվճիռներից69:

68. Մանրամասն տե՛ս https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2021/pdf/sdv‑
1585.pdf:
69.Ինչվերաբերումէիրավականպաշտպանությանմիջոցների «արդյունավետությանը»
վարույթի երկարտևողությամբ գործերի դեպքում, Դատարանը գտնում է, որ լավագույն
լուծումը, ինչպես շատ ոլորտներում, միանշանակ կանխարգելումն է: 6‑րդ հոդվածի
1‑ին կետով` պայմանավորվող պետությունները պարտավորվում են իրենց դատական
համակարգերնայնպեսկազմակերպել,որդրանցդատարաններըկարողանանբավարարել
դրանով սահմանված պահանջներից յուրաքանչյուրը, այդ թվում՝ գործով լսումների
իրականացումը ողջամիտ ժամկետներում: Եթե դատական համակարգն այս առումով
թերի է, ապա ամենաարդյունավետ լուծումը վարույթի չափից ավելի երկարաձգումը
կանխարգելելու նպատակով այն արագացնելու համար նախատեսված իրավական
պաշտպանության միջոցի նախատեսումն է: Այսպիսի իրավական պաշտպանության
միջոցն անհերքելի առավելություն ունի այնպիսի իրավական պաշտպանության միջոցի
նկատմամբ,որնապահովումէմիայնփոխհատուցում,քանիորայնոչմիայնվերացնում
է խախտումը a posteriori (հետագայում), ինչպես փոխհատուցման ձևով իրավական
պաշտպանության միջոցի դեպքում, այլև կանխարգելում է նույն տեսակի վարույթների
մասով հաջորդական խախտումների հայտնաբերումը: Հետևաբար իրավական
պաշտպանությանայստեսակն«արդյունավետ»էայնքանով,որքանովայնարագացնում
է համապատասխան դատարանի որոշումը: Միևնույն ժամանակ վարույթի ընթացքն
արագացնելուն ուղղված իրավական պաշտպանության միջոցը չի կարող բավարար
լինելայնպիսի իրավիճակ կարգավորելու համար, որի դեպքում վարույթնակնհայտորեն
չափազանց երկար է եղել: Նման իրավիճակում խախտումը կարող է պատշաճորեն
վերացվելիրավականպաշտպանությանմիջոցներիտարբերտեսակներիտրամադրմամբ,
ներառյալփոխհատուցմանձևովիրավականպաշտպանությանմիջոցը(տե՛սՍկորդինոն
ընդդեմԻտալիայի(թիվ1)[Մեծպալատ][Scordinov.Italy(no.1)[GC]],թիվ36813/97,§§183‑
187,ՄԻԵԴ2006‑VևԿոչիարելլանընդդեմԻտալիայի[Մեծպալատ][Cocchiarellav.Italy[GC]],
թիվ64886/01,§§74‑78,ՄԻԵԴ2006‑V,«Ֆիլ»ՍՊԸ‑նընդդեմՀայաստանի[FilLLCv.Armenia,
applicationno.18526/13,31/01/2019]):
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Միջազգայինփորձիուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որող‑
ջամիտ ժամկետում գործի քննությանապահովման նպատակով
կարողենսահմանվելտարաբնույթկանխարգելիչմիջոցներդա‑
տաքննության ոչ իրավաչափձգձգումները բացառելու նպատա‑
կով։Օրինակ՝

 ‑ հսկողականբողոքներկայացնելուևվերադասդատարանի
կողմից վերջնաժամկետ սահմանելու հնարավորություննե‑
րը70,

 ‑ վերադաս դատարան դիմում ներկայացնելը՝ դատարանի
կողմից դատավարական գործողությունների կատարումն
անհիմնհետաձգելուգործողությանկամանգործությանդեմ71,

 ‑ դատական քննության ձգձգման դեպքում դատարանի նա‑
խագահինդիմում‑բողոքներկայացնելը՝դատավարությունն
արագացնելուխնդրանքով72,

 ‑ առանձին վարույթների ժամկետների սահմանումը կամ
առանձին դատավարական գործընթացների կրճատումն ու
արդյունավետությանբարձրացումը73ևայլն:

Տևական քննությունների կապակցությամբ ներպետական իրավականպաշտպանության
արդյունավետությանվերաբերյալԵվրոպայիխորհրդիՎենետիկիհանձնաժողովիզեկույցի
համաձայն՝ Կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի 1‑ին կետով սահմանված ողջամիտ ժամկետի
պահանջի կապակցությամբ Կոնվենցիայի 13‑րդ հոդվածի պահանջներին լիարժեքորեն
համապատասխանելու համար Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները պետք է
ապահովենառաջինհերթինարագացնողմիջոցներ,որոնքնախատեսվածենցանկացած
(հետագա)անհարկիձգձգումցանկացածպահի՝մինչևգործիքննությանավարտըկան‑
խելուհամար:Բացիայդ,նրանքպետքէապահովենփոխհատուցողմիջոցներողջամիտ
ժամկետի պահանջի ցանկացած խախտման համար, որն արդեն առաջացել է գործի
քննության ընթացքում (նախքան արագացնող արդյունավետ միջոցների գործադրումը),
մանրամասնտե՛սCDL‑AD(2006)036rev, 03/04/2007, հասանելիէ՝ https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/CDL‑AD(2006)036rev‑e.aspx:
70.Մանրամասնտե՛սՍլովենիայիՀանրապետության`2006թվականիմայիսի27‑ինուժիմեջ
մտած«Առանցոչիրավաչափձգձգումներիդատաքննությանիրավունքիպաշտպանության
մասին»օրենքը,հասանելիէ՝http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4726:
71.Մանրամասն տե՛ս Ավստրիայի Հանրապետության «Դատական համակարգի կազ‑
մակերպմանմասին»թիվ217/1896օրենքի91‑րդհոդվածիդրույթները,հասանելիէ՝https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000009:
72.Մանրամասն տե՛ս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 6.1 հոդվածը, հասանելի է՝ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_39570/8fd248bf68414ef74042e4f3ff0e46e249f78047/:
73. Մանրամասն տե՛ս Չեխիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը և
«Երեխաներիսոցիալականևիրավականպաշտպանությանմասին»օրենքը,հասանելիեն
համապատասխանաբար՝ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012‑89, https://www.zakonyprolidi.
cz/cs/1999‑359:
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Արձանագրենք,որՀՀօրենսդրությամբսահմանված չենգործի
քննության ողջամիտ ժամկետի խախտումները կանխելուն, այդ
թվում`վարույթիարագացմաննուղղվածարդունավետմիջոցներ:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

ԹեևՀՀՍահմանադրությամբ,Դատականևդատավարականբո‑
լորօրենսգրքերովամրագրվածէյուրաքանչյուրանձի՝ողջամիտ
ժամկետումգործիքննությանիրավունքը,այնուամենայնիվ, դա‑
տականպրակտիկայիուսումնասիրությունըփաստումէ, որՀա‑
յաստանի Հանրապետությունում գործերի քննության ողջամիտ
ժամկետիխախտումներըունենհամատարածբնույթ74:
Բարձրագույն դատական խորհրդի տարեկան հաղորդմամբ

(2019 թ.)արձանագրվել են քրեական, քաղաքացիական, վարչա‑
կանգործերովտարիներշարունակքննություններիհետաձգման,
առանձինդատավորներիմոտ50տոկոսևավելինշանակվածու
չկայացածնիստերի,ինչպեսնաևԵրևանքաղաքում155քրեական
և 1628քաղաքացիականգործերով երկուևավելիտարիքննու‑
թյունների ձգձգման փաստերը (ըստ հաղորդման՝ կան գործեր,
որոնցքննությունըչիավարտվում10ևավելիտարիներ)75:
Սույն հետազոտության շրջանակներում «Դատալեքս» դատա‑

կանտեղեկատվականառցանցհամակարգումզետեղվածտվյալ‑
ներիհիմանվրավերենհանվելՎերաքննիչվարչականդատարա‑
նումառաջին դատական նիստի նշանակման ժամանակահատ‑
վածինվերաբերողվիճակագրականտվյալներ:Այսպես,2018‑2020
թվականներին Վարչական դատարան ներկայացված գործերից
7730 գործով ներկայացվել են վերաքննիչ բողոքներ։ Այս գործե‑

74.Ի թիվս սույն հետազոտությամբ ներկայացված վիճակագրական տվյալների՝ տե՛ս
«Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության պահանջի խախտման դեպքում իրավունքի
վերականգնմանմեխանիզմներիբացակայությանվերաբերյալ»ՀՀմարդուիրավունքների
պաշտպանիարտահերթհրապարակայինզեկույցը,2020թ.,հասանելիէ՝
https://ombuds.am/images/files/e722139fe25348c1076dae0df9496c55.
pdf?fbclid=IwAR2yGNDGQqkEgifcsQKWG9CFZToURqiH1jMd1poR8K6j2uksYa5gstSigis։
75.Մանրամասնտե՛սԲարձրագույնդատականխորհրդիտարեկանհաղորդումը,Երևան,2019թ.,
http://new.court.am/storage/uploads/files/service‑page/
T63G7RkWdVgDqUNjPVQM5ddAQiTGmCyQJhrhWaXm.pdf,Մարդուիրավունքների
պաշտպանիհայտարարությունը՝https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1057:



Ո
ղջ
ա
մի
տ
ժ
ա
մկ
ետ

ի
պ
ա
հպ

ա
նմ
ա
նը
և
դ
ա
տ
ա
կա

ն
ա
կտ

եր
ի
հա

րկ
ա
դի
ր
կա

տ
ա
րմ
ա
նն
ա
ռն
չվ
ող
խ
նդ
իր
նե
ր

58

րիցառանձնացվելեն5294‑ը,որոնցովիրականացվելէՎարչա‑
կանդատարանի՝գործնըստէությանլուծողդատականակտիդեմ
բերված բողոքներով գործերի քննություն: Ուսումնասիրությունը
ցույցէտվել,որվերաքննիչբողոքներկայացնելուպահիցմինչև
Վերաքննիչվարչականդատարանումառաջինդատականնիստը
նշանակելումիջինացվածտևողությունըկազմումէշուրջ12ամիս։
Ինչպես ցուցադրված է ստորև ներկայացված գրաֆիկում, 265

վարչականգործերովվերաքննիչբողոքըներկայացնելուպահից
մինչևառաջինդատականնիստինշանակումըընկածժամանա‑
կահատվածըտատանվելէ16,5‑իցմինչև27ամիս։Այդգործերից
ընդամենը20‑ովորպեսնիստերիհետաձգմանկամուշնշանակ‑
մանպատճառնշվածչէրկորոնավիրուսայիննորհամավարակը,
մնացածդեպքերովհետաձգումներըկապվածենեղելհիշատակ‑
վածվարակիտարածմանհետ՝թե՛ դատավորներիինքնամեկու‑
սացմամբ,թե՛արտակարգդրությամբպայմանավորված։
Կատարվածվերլուծությանհիմանվրաարձանագրում ենք, որ

ուսումնասիրված5294վարչականգործերից4250‑ովվերաքննիչ
բողոքիներկայացմանպահիցմինչևառաջինդատականնիստի
նշանակումըտևելէ10‑16ամիս։
Այսպես,
• 901գործով՝11‑12ամիս,
• 742գործով՝13‑14ամիս,
• 710գործով՝12‑13ամիս,
• 630գործով՝10‑11ամիս,
• 596գործով՝14‑15ամիս,
• 450գործով՝10ամիս,
• 221գործով՝15‑16ամիս,
• 211գործով՝8‑9ամիս,
• 126գործով՝6‑7ամիս,
• 112գործով՝7‑8ամիս,
• 99գործով՝5‑6ամիս,
• 86գործով՝16‑17ամիս,
• 82գործով՝4‑5ամիս,
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• 63գործով՝3‑4ամիս,
• 48գործով՝17‑18ամիս,
• 44գործով՝2‑3ամիս,
• 31գործով՝18‑19ամիս,
• 30գործով՝19‑20ամիս,
• 28գործով՝1‑2ամիս,
• 17գործով՝22‑23ամիս,
• 16գործով՝23‑24ամիս,
• 15գործով՝21‑22ամիս,
• 14գործով՝0‑1ամիս,
• 13գործով՝20‑21ամիս,
• 6գործով՝24‑25ամիս,
• 2գործով՝25‑26ամիս,
• 1գործով՝27ամիս։

Բողոք ներկայացնելու պահից մինչև
առաջին դատական նիստը
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Արձանագրենքնաև,որթեևՀՀդատականօրենսգրքի19‑րդհոդ‑
վածըսահմանումէդատականվիճակագրությանվարմանըառա‑
ջադրվողպահանջները, գործնականում, ըստ նիստերի քանակի
և ժամանակի, հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված
գործերի քննության միջին տևողության76 վերաբերյալ տվյալներ
չենհրապարակվում,ևայդմասովվիճակագրությունչիվարվում
տեխնիկածրագրային հնարավորություն չլինելու պատճառաբա‑
նությամբ77։ Մինչդեռ գործերի քննությանտևողությաննառնչվող
վիճակագրությանվարումըէականնշանակությունունիգործնա‑
կանում քննության ողջամիտժամկետներիպահպանմանև հա‑
մարժեքկանխարգելիչմիջոցներիապահովմանտեսանկյունից:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը78 ցույց է տա‑

լիս նաև, որտեղեկատվությանտրամադրման մերժումը դատա‑
կանկարգովվիճարկելուդեպքումդատականգործերիմիմասի
քննությունը միայն Վարչական դատարանումտևել է 1‑4տարի,
իսկ բողոքարկմանպարագայում առանձին դեպքերում նույնիսկ
գերազանցելէայդժամանակահատվածը79:Ակնհայտէ,որնման
իրավակիրառպրակտիկանբովանդակազրկում էտեղեկատվու‑
թյան ազատության իրավունքը և անձին զրկում տեղեկատվու‑
թյանազատությանիրավունքիխախտմանդեպքումարդյունավետ
իրավականպաշտպանությանմիջոցիհնարավորությունից,քանի
որ տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի արդյունավետ
իրականացումըպայմանավորվածէառաջինհերթինտեղեկատ‑
վությանտրամադրմանսեղմժամկետներով:2009թ.‑իհունիսի18‑
ինԵվրոպայիխորհրդիընդունածՊաշտոնականփաստաթղթերի
մատչելիությանմասինկոնվենցիայի808‑րդհոդվածի1‑ինև2‑րդ
կետերի,ինչպեսնաևդրաբացատրականզեկույցի64‑րդև66‑րդ
կետերի համաձայն՝ անձը, որի հարցումը մերժվել է ամբողջու‑

76.ՀՀդատականօրենսգրքի19‑րդհոդվածի7‑րդմասի6‑րդև7‑րդկետեր։
77. Նշված փաստը վերահաստատվել է հարցմանն ի պատասխան՝ Դատական
դեպարտամենտի`26.01.2021թ.‑իթիվԵ‑266գրությամբ:
78.Վերլուծություննիրականացվելէwww.datalex.amկայքումհրապարակվածդատական
գործերիտվյալներիհիմանվրա:
79.Մանրամասնտե՛ս«ՏեղեկատվությանազատությաննառնչվողխնդիրներըՀայաստանի
Հանրապետությունում»զեկույցը,2020թ.,հասանելիէ՝https://bit.ly/2PSZgjQ:
80. 24.06.2020 թ.‑ին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է Պաշտոնական
փաստաթղթերիմատչելիությանմասինԵվրոպայիխորհրդիկոնվենցիան։
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թյամբկամմասնակի,պետքէունենադատարանիկամարտա‑
դատականկարգով՝անկողմնակալևանկախմարմնիկողմիցայդ
որոշմանվերանայմանհնարավորություն՝արագևոչթանկարժեք
ընթացակարգով:

Եզրակացություն

Հետազոտության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ գործի
քննության ողջամիտ ժամկետի պահանջի խախտմանն առնչ‑
վող գործերով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
կայացրած վճիռներից բխող ընդհանուր միջոցների կիրառման
խնդիրառկաէթե՛ օրենսդրականմակարդակում,թե՛ իրավակի‑
րառ պրակտիկայում: Այսպես, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
չէողջամիտժամկետումգործիքննությանիրավունքիապահով‑
մանն ուղղված անհրաժեշտ կանխարգելիչ և փոխհատուցման
արդյունավետմիջոցներիհամակարգ՝դրանիցբխողիրավական
պաշտպանության ընթացակարգերով: Բարձրագույն դատական
խորհրդիկողմիցդեռևսսահմանվածչենգործերիքննությանմի‑
ջին տևողության ուղենիշային ժամկետները, ինչը ևս կարող է
նպաստել գործնականում ողջամիտ ժամկետի պահանջի պահ‑
պանմանը: ՀՀ դատական օրենսգրքի 19‑րդ հոդվածով սահման‑
ված`դատականվիճակագրությանըներկայացվողպահանջները
հնարավորությունչենտալիսիրականպատկերկազմելուգործե‑
րի քննության միջինտևողության վերաբերյալ, քանի որ չեն նե‑
րառում դատական նիստերի միջակայքում ընկած ժամանակա‑
հատվածը, իսկ սահմանված ցուցիչների մասով գործնականում
վիճակագրություն չի վարվում: Ինչ վերաբերում է իրավակիրառ
պրակտիկային, ապա իրականացված ուսումնասիրության արդ‑
յունքներովփաստվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
գործերի քննության ողջամիտ ժամկետի խախտումները ունեն
համատարածբնույթ:
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«ՖԻԼ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
(գան գատ թիվ 18526/13)81

«Օ լիմպ» ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն ընդ դեմ Հա յաս տա նի  
(գան գատ թիվ 47012/15)82 

Նշված գործերով Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանը ճանաչել է Կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի
1‑ին մասի խախտում՝ գործի քննության ողջամիտ
ժամկետի պահանջի խախտման հիմքով (նշանակված
փորձաքննություններիհամատեքստում):

«ՖԻԼ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի
Սույն գործով դիտարկվող ժամանակահատվածի հաշվարկը

սկսվելէ2008թվականիհունվարի18‑ից,երբդիմումատուընկե‑
րությունը Երևանի քաղաքացիական դատարանում հարուցել է
փոխհատուցմանվարույթ,ևավարտվելէՎերաքննիչքաղաքա‑
ցիական դատարանի՝ 2017 թվականի մարտի 23‑ի որոշման կա‑
յացմամբ:Այսպիսով,այնտևելէինըտարիևերկուամիս.առաջին
ատյանիևվերաքննիչդատարաններըգործըքննելեներկուական
անգամ:ՄԻԵԴ‑ընշել է, որ յոթտարիևհինգամիստևածամե‑
նաերկարատևձգձգումըտեղիէունեցել2009թվականիապրիլի
23‑իցմինչև2016թվականիհոկտեմբերի10‑նընկածժամանակա‑
հատվածում,երբգործնընթացքիմեջէրՎարչականշրջանիդա‑
տարանում,ևկողմերըսպասումէիննշանակվածփորձագիտա‑
կան եզրակացությունը ստանալուն: ՄԻԵԴ‑ը շեշտել է, որ գործի
երկարաձգումըդիմումատուընկերությանըվերագրելիչէ,փոխա‑
րենը այն վերագրելի էր ներպետական դատարաններին, որոնք

81. «ՖԻԼ» ՍՊԸ‑ն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 18526/13, 2019 թ. հունվարի 31),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑189589:
82.«Օլիմպ»արտադրականկոոպերատիվնընդդեմՀայաստանի (գանգատթիվ47012/15,
2020թ.հուլիսի30),հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑203974:
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ինը տարվա ընթացքում նշանակել էին գործը լուծելու համար
անհրաժեշտհինգտեխնիկականփորձաքննություն,սակայնչէին
ապահովելդրանցիցչորսիիրականացումը:
ՄԻԵԴ‑նարձանագրելէնաև,որգործումառանձնակիբարդու‑

թյունչիեղել,ևԱրդարադատությաննախարարությունիցստաց‑
ված՝2015թվականիմայիսի20‑իգրությանմեջնշվելէր,որպա‑
հանջվողտեխնիկականփորձաքննություննանցկացնելը կտևեր
միայնմեկօր,իսկփորձագետիեզրակացությունըկազմելը՝հինգ
օր:Այնուամենայնիվ, ի սկզբանե 2008թվականիփետրվարի 20‑
իննշանակվածփորձագիտականեզրակացությունըամփոփվելև
Վարչականշրջանիդատարանէրներկայացվելմիայն2015թվա‑
կանիհունիսի30‑ին:

«Օ լիմպ» ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑նարձանագրել է, որ գործով վարույթիտևողությունը չի

համապատասխանելողջամիտժամկետիպահանջին.ընդհանուր
տևողությունըկազմելէ 10տարի, 2ամիսև 17օր:Սույնգործով
արձանագրվածխնդիրներընույնատիպենեղել«Ֆիլ»ՍՊԸ‑նընդ‑
դեմՀայաստանիգործովարձանագրվածխնդիրներին,որոնցկա‑
պակցությամբԴատարաննարդենճանաչելէրխախտում:

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(06.05.2020թ.)83
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Ձեռնարկվել է դատականփորձաքննությունների կատարե‑
լագործմանգործընթաց:ՆերկայումսՀայաստանումդատա‑
կան փորձաքննություններն իրականացնում են մասնավոր
կազմակերպությունները, ինչպես նաև ՀՀ Արդարադատու‑
թյաննախարարությանփորձագիտականկենտրոնըևՀՀԳի‑
տություններիազգայինակադեմիայիՓորձաքննությունների
ազգայինբյուրոն,որոնքհագեցածենժամանակակիցսար‑
քավորումներով,ունենփորձառուևհմուտանձնակազմ:Այժմ

83.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2020)422E:
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գործնականում բացառված է տեխնիկական փորձաքննու‑
թյանոլորտումփորձագետչունենալուխնդիրը:

 ■ Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական
բարեփոխումների 2019‑2023 թվականների ռազմավարու‑
թյամբ նախատեսվում է պետության կողմից հիմնադրված
և պետական մարմինների կամ հաստատության ենթա‑
կայությամբ գործող փորձաքննություն կատարող հաստա‑
տություններըմիավորելմեկմիասնականփորձագիտական
հաստատությանմեջ:

 ■ Ստեղծվել է աշխատանքային խումբ` դատափորձագիտա‑
կան գործունեության մասին օրենքի նախագիծ մշակելու
նպատակով:

 ■ Նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը սահ‑
մանումէդատականփորձաքննությանգործընթացիխոչըն‑
դոտմանվերացմանհնարավորություն:

Մնացյալ մասովհիշատակվել ենԱգանիկյաննընդդեմՀայաս‑
տանի գործովԿառավարությանգործողություններիհաշվետվու‑
թյունումմատնանշվածհիմնականմիջոցները:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ՀՀ քրեական դատավարության և ՀՀ վարչական դատավա‑
րության օրենսգրքերով նախատեսված չէ փորձագետի պար‑
տականությունը՝ փորձաքննությունը խոչընդոտող հանգամանք‑
ների առկայության դեպքում անհապաղ դատարանին տեղե‑
կացնելու վերաբերյալ, ամրագրված չէ նաև խոչընդոտների վե‑
րացմանն ուղղվածանհրաժեշտ ընթացակարգը,այնինչ ՀՀ քա‑
ղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 88‑րդ հոդվածով
սահմանված են համապատասխան կարգավորումները: Այսպես,
փորձաքննության ընթացքը խոչընդոտող հանգամանքների առ‑
կայության, ինչպես նաև փորձաքննության բնականոն ընթացքն
ապահովելուանհնարինությանայլդեպքերումփորձագետըպար‑
տավոր էայդ մասինանհապաղտեղեկացնելառաջինատյանի
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դատարանին:Վերջինսառանցդատականնիստհրավիրելուան‑
հապաղորոշումէկայացնումփորձաքննությանկատարմանըն‑
թացքնապահովելումասին:Որոշմանմեջնշվումենբոլորայնմի‑
ջոցառումները,որոնքպետքէկատարվեննշվածխոչընդոտները
վերացնելու,ինչպեսնաևփորձաքննությանբնականոնընթացքն
ապահովելու համար,ևդրանցկատարմանժամկետը:Որոշումը
կամովին չկատարելու դեպքում որոշման հիման վրա կազմված
կատարողականթերթըանհապաղուղարկվումէհարկադիրկա‑
տարման: Այն կատարվում է անհապաղ՝ «Դատական ակտերի
հարկադիրկատարմանմասին»ՀայաստանիՀանրապետության
օրենքովսահմանվածկարգով84:
Բացի այդ, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահ‑

մանվածչէնաևփորձագետիկողմիցփորձաքննության/առանձին
հարցերի` իր մասնագիտական ոլորտին չպատկանելու հիմքով
այնկատարելուանհնարինությանդեպքումայդմասինդատարա‑
նինանհապաղտեղեկացնելուպարտականությունը։
Միաժամանակ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի

նախատեսումփորձագետիեզրակացությանձևիընտրությանհետ
կապվածճկունկարգավորումներ,որոնքհնարավորությունկտա‑
յին առավել սեղմ ժամկետներում ապահովելու փորձագետի եզ‑
րակացության տրամադրումը: Մասնագիտական գրականության
մեջ,օրինակ,առաջարկվումէփորձագետիեզրակացությանձևի
ընտրությունըդատականքննությանփուլումթողնելդատարանին,
ինչըհնարավորությունկտախուսափելուփորձաքննություննշա‑
նակելուևկատարելուհետկապվածդատավարականևհետազո‑
տականգործընթացիձգձգումներիցայնդեպքերում,երբհատուկ
գիտելիքներպահանջողհարցերիպարզաբանմանհամարերկա‑
րատևև բարդ հետազոտություններ կատարելուանհրաժեշտու‑
թյունչկա,ևփորձագետըկարողէ,դատականքննությանընթաց‑
քումնյութերըհետազոտելով,հանգելորոշակիհետևությունների
ևբանավորկերպովդրանքարտահայտելդատարանում,որոնքէլ
ներառվումենդատականնիստիարձանագրությանմեջևօգտա‑
գործվում որպես ապացույցներ (որպես նշված առաջարկը հիմ‑
նավորողմիջազգայինփորձբերվելէԳերմանիայի,Ֆրանսիայիև

84.ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգիրք,88‑րդհոդված,4‑րդմաս:
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Հոլանդիայիօրենսդրություններիօրինակը)85։ՀՀօրենսդրությամբ
նախատեսվածչեննաևփորձաքննություններիկատարմանհա‑
մարառավելագույնժամկետսահմանելուգործիքակազմեր86:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Սույն հետազոտության շրջանակումառանձին ուսումնասիրու‑
թյանառարկաենդարձելդատականփորձաքննություններիիրա‑
կանացմանժամկետները՝ողջամիտժամկետումգործիքննության
իրավունքիապահովմանհամատեքստում:
Ուսումնասիրվել և վեր են հանվել շուրջ 200 քաղաքացիական

գործերով նշանակված դատական փորձաքննությունների տևո‑
ղությանվերաբերյալտվյալներ,որոնցովփաստվումէ,որթվով100
գործերովփորձաքննությանտևողությունըկազմելէ1‑4ամիս,49
գործերով՝5‑8ամիս,37գործերով՝9‑14ամիս, 14գործերով՝ 15‑23
ամիս:
ԸստՀՀԴատախազությանպաշտոնականտվյալների87՝Հայաս‑

տանի Հանրապետության քրեական հետապնդման բոլոր մար‑
մինների վարույթներում գտնվող քրեական գործերով 25.03.2019
թվականիդրությամբկատարմանփուլումէգտնվել2ամսիցավե‑
լիտևած146տեսակի916փորձաքննություն,որից261‑ը՝ՀՀԶին‑
վորականդատախազությանդատախազներիհսկողությանտակ
գտնվողքրեականգործերով(մնացածը՝655)։Նշված146տեսակ‑
ներից 25‑ը մեկ բնագավառի հատուկ գիտելիքների կիրառմամբ
կատարվող, իսկ 121‑ը համալիրփորձաքննություններ են: Հիշա‑

85.Մանրամասնտե՛սՎահեԵնգիբարյան,«Դատականփորձաքննություններիինստիտու‑
ցիոնալ կատարելագործման հեռանկարները ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության
համատեքստում»,ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիպրոֆեսորադասախոսականկազ‑
միգիտաժողովինյութերիժողովածու,1(1)2018,Երևան‑2018,հասանելիէ՝
http://ysu.am/files/19Vahe_Yengibaryan.pdf?fbclid=IwAR2jNkACG7pxWTi2LPYiV_WrjMs‑RF‑uEp3_
z5Uhn1UKpMRKkB4ElEy_pq8:
86.Նմանգործիքակազմէնախատեսվումսահմանել,օրինակ,ՌուսաստանիԴաշնությու‑
նում,որտեղառաջարկվելէնախատեսել,որդատաբժշկականհաստատությանղեկավարը
սահմանի դատաբժշկականփորձաքննության իրականացման ժամանակահատվածը 30
օրացուցայինօրվաընթացքում:Նախատեսվումէնաև,որնշվածժամանակահատվածը
կարողէ երկարացվել 60 օրիցոչավելիժամկետով, իսկ հանձնաժողովայինև համալիր
փորձաքննությանդեպքում`180օրիցոչավելիժամկետով:Մանրամասնտե՛ս
https://regulation.gov.ru/projects#npa=112058:
87.Մանրամասնտե՛սhttp://www.prosecutor.am/am/mn/7455/:
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տակված146տեսակներիմեջզգալիմասենկազմելդատաբժըշ‑
կականհանձնաժողովայինփորձաքննությունները.եթե916փոր‑
ձաքննություններիցմեկտեսակին(146‑իհաշվառմամբ)բաժինէ
ընկնում 15,9%,ապադատաբժշկականհանձնաժողովայինփոր‑
ձաքննությունները196‑նենկամբոլոր916փորձաքննությունների
21,4%‑ը:
Քանակականառումով երկրորդը եղել են դատաավտոտեխնի‑

կականփորձաքննությունները՝78կամ8,5%,ապադատահաշվա‑
պահական (51 կամ 5,6%),այնուհետև՝ դատաբժշկական (41 կամ
4,5%),դատահոգեբանականևդատահոգեբուժականհամալիր(40
կամ4,4%):
916 փորձաքննություններից 25.03.2019 թվականի դրությամբ

տևելեն.
2‑4ամիս՝110‑ըկամ12%‑ը,
4‑6ամիս՝323‑ըկամ35,6%‑ը,
6‑8ամիս՝199‑ըկամ21,7%‑ը,
8‑12ամիս՝150‑ըկամ16,4%‑ը,
12ամիսևավելի՝69‑ըկամ7,5%‑ը:

Տևողությունը
ամիսներով

-4 -6 -8 -12
12և
ավելի

Պարզչէ Ընդհանուր

Քանակը 10 23 99 50 69 65 916

Ընդհանուրի
կազմում%-ը

2 5,3 1,7 6,4 7,5 7,1 100

1տարուցավելձգվողփորձաքննություններիկազմումգերակըշ‑
ռող քանակ են կազմում դատահաշվապահական փորձաքննու‑
թյունները`14ամիսկամ1տարուցավելձգվողփորձաքննություն‑
ների20,3%‑ը88։

88.ՀՀԳլխավորդատախազության`22.01.2021թ.‑իթիվ20.2/20.2/563‑2021պատասխանը:
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1 տարուց ավել ձգվողփորձաքննությունների ցանկը ըստտե‑
սակներիներկայացվածէստորևբերվածաղյուսակով.

Փորձաքննությանտեսակ
Ընդհանուր

թիվը
1տարուց
ավել

Դատահաշվապահական 51 14

Դատաբժշկական-դատահոգեբուժական-
ռազմաբժշկական

11 8

Դատաբժշկականհանձնաժողովային 196 7

Դատաբժշկական-ռազմաբժշկական 11 7

Դատահոգեբանական-դատահոգեբուժական 27 3

Դատաշինարարատեխնիկական 11 3

Դատահաշվապահական,
դատատնտեսագիտական

5 3

Դատատեսաձայնագրային 16 2

Դատակենսաբանական-
դատաապրանքագիտական

2 2

Դատաավտոտեխնիկական 78 1

Դատաբժշկական 40 1

Դատաձեռագրաբանական 25 1

Դատաշինարարատեխնիկական-
դատաապրանքագիտական

13 1

Դատաավտոտեխնիկական-
դատահետքաբանական-
դատանյութագիտական

7 1

Դատաբժշկական-դատաձգաբանական 5 1



69

Դատաապրանքագիտական-նյութագիտական 5 1

Դատատեսաձայնագրային-դիմանկարային 5 1

Դատաձեռագրաբանական-
փաստաթղթաբանական

5 1

Դատահաշվապահական-
դատաապրանքագիտական

4 1

Դատատնտեսագիտական 2 1

Դատահետքաբանական-դատաբժշկական-
դատաապրանքագիտական

2 1

Դատաավտոտեխնիկական-
դատահետքաբանական-դատաքիմիական-
դատաբժշկական

2 1

Դատաշինարարատեխնիկական-
դատահաշվապահական-
դատաապրանքագիտական

2 1

Տնտեսագիտական-հաշվապահական-
ապրանքագիտական-
շինարարատեխնիկական

2 1

Դատահաշվապահական-
դատափաստաթղթաբանական

1 1

Դատահողագիտական-դատաէկոլոգիական-
դատահաշվապահական

1 1

Դատաավտոտեխնիկական-դատաբժշկական-
դատամիկրոմասնիկային

1 1

Դատամշակութաբանական-
դատաշինարարատեխնիկական-
դատաապրանքագիտական

1 1

Դատանյութագիտական-
դատահետքաբանական-դատաբժշկական

1 1
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«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն»
ՊՈԱԿ‑իկողմիցտրամադրվածտվյալներիհամաձայն՝2018թ.‑ին
քաղաքացիական գործերով տրվել է 327, վարչական գործերով՝
29 և քրեականգործերով՝ 2284 եզրակացություն։ 2019 թ.‑ին քա‑
ղաքացիական գործերով տրվել է 209, վարչական գործերով՝ 18
ևքրեականգործերով՝2120եզրակացություն,իսկ2020թ.‑ինքա‑
ղաքացիականգործերովտրվելէ98,վարչականգործերով՝ 16և
քրեականգործերով՝2019եզրակացություն:Փորձաքննությունների
կատարումը հիմնականումտևել է 1 շաբաթից մինչև 18ամիս,
երբեմնավելիերկար՝կախվածարվածմիջնորդություններիբա‑
վարարմանժամկետներիցևգործիբարդությունից89:
Փորձաքննություններիիրականացմանժամկետներիհետկապ‑

վածխնդրիհամակարգայինբնույթիմասինէվկայումնաևՀՀԴա‑
տախազությաննախաձեռնությունը՝ապօրինիընդերքօգտագործ‑
մանհանցագործություններիհամարնախատեսվողպատիժները90 
խստացնելուուղղությամբ:Այնհիմնավորվելէհամալիր‑հանձնա‑
ժողովային փորձաքննությունների երկարատևությամբ (շեշտվել
է,որդատաշինարարականփորձաքննությունըկարողէտևել7‑8
ամիս,նույնիսկմինչև1տարի)ևքրեականպատասխանատվու‑
թյանենթարկելուվաղեմությանժամկետներըլրանալուխնդրով91:
Արձանագրենք,որխնդիրըհատուկշեշտվելէնաևՀՀԿառա‑

վարության՝10.10.2019թվականիN1441‑Լորոշմամբհաստատված
ՀայաստանիՀանրապետությանդատականևիրավականբարե‑
փոխումների2019‑2023թվականներիռազմավարությամբ92,որում

89. «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ‑ի տնօրենի՝
19.02.2021թ.‑իթիվ0058‑2021պատասխանը:
90. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 291‑րդ հոդվածի (Ընդերքիպահպանման և օգտագործման
կանոններըխախտելը)1‑ինև2‑րդմասեր։
91.Մանրամասնտե՛սhttps://www.prosecutor.am/am/mn/7843/:
92.Մասնավորապեսռազմավարությամբառաջարկվումէփորձաքննությունկատարողայն
հաստատությունները, որոնք հիմնադրվել ենպետության կողմիցև գործում ենայս կամ
այնպետականմարմնիկամհաստատությանենթակայությամբ,միավորելմեկմիասնական
փորձագիտականհաստատությանմեջ,որպեսզիապահովվենմինչդատականվարույթում
և դատական քննության ընթացքում փորձաքննության իրականացման արդյունքները
և ժամկետները: Առաջարկ է կատարվել նաև դատափորձագիտական գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակել «Դատափորձագիտական
գործունեության մասին» օրենքի նախագիծ, որը պետք է կանոնակարգի
դատափորձագիտականհաստատություններիև դատականփորձագետների իրավական
կարգավիճակը, դատափորձագիտական գործունեության հետ կապված իրավական և
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մասնավորապես նշվել է հետևյալը. «Դատական գործերի ժամ‑
կետիձգձգմանևարդյունավետությանվրամեծապեսազդումեն
փորձաքննությունների իրականացման ժամկետները և դրանց
արդյունքումտրվողեզրակացություններիոչհստակևարժանա‑
հավատլինելը»:

Եզրակացություն

Հետազոտության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ սույն
բաժնում ներառված գործերովՄարդու իրավունքների եվրոպա‑
կան դատարանի կայացրած վճիռներից բխող ընդհանուր մի‑
ջոցներիկիրառմանխնդիրներնառավելապեսառկաենիրավա‑
կիրառ պրակտիկայում՝ փորձաքննությունների իրականացման
չհիմնավորվածերկարժամկետներովպայմանավորված։

կազմակերպչականհարցերը,որոնքգործողօրենսդրությամբթերիենկարգավորված,իսկ
առանձինհարցերառհասարակկարգավորվածչեն:
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Ա վա քեմ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (39563/09)93

Նի կո ղոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (75651/11)94

Դն գիկ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (66328/12)95  

Ֆի դան յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (62904/12)96

Պա պո յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (7205/11)97

Խա չատր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Գանգատ թիվ (31761/04)98

Նշված խումբ գործերով Մարդու իրավունքների եվրո‑
պական դատարանըարձանագրել է Կոնվենցիայի 6‑րդ
հոդվածի 1‑ին մասի, ինչպես նաև Կոնվենցիայի թիվ 1
Արձանագրության 1‑ին հոդվածի խախտում` դիմումա‑
տուների օգտին կայացված դատական ակտերը չկա‑
տարելուկամձգձգումներովկատարելուհիմքով:Ավաքեմ‑
յաննընդդեմՀայաստանիգործովարձանագրվելէնաև
Կոնվենցիայի 13‑րդ հոդվածի խախտում՝ կատարո‑
ղական վարույթներն արագացնելու կամ դրանց ձգձըգ‑
ման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասի մա‑
սով փոխհատուցում ստանալու համար իրավական
պաշտպանությանարդյունավետմիջոցիբացակայության
հիմքով:

93.ԱվաքեմյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ39563/09,2017թ.մարտի30),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑172361:
94.ՆիկողոսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ75651/11,2017թ.մայիսի18),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑173500:
95.ԴնգիկյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ66328/12,2017թ.հուլիսի15),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑174418:
96.ՖիդանյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ62904/12,2018թ.հունվարի11),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑179861:
97.ՊապոյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ7205/11,2018թ.հունվարի11),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑179854:
98. Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 31761/04, 2009 թ. դեկտեմբերի 1),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑95905:

Խ
նդ

իր
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Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի
Դատարանն արձանագրել է, որ 2005 թվականի մայիսի 3‑ի,

2007 թվականի հոկտեմբերի 24‑ի և 2008 թվականի դեկտեմբե‑
րի1‑իվճիռներըեղելենհօգուտդիմումատուիու2007թվականի
հոկտեմբերի24‑իցմինչև2012թվականիփետրվարի13‑ըմնացել
ենանկատար, hետևաբար ներպետական վճիռները չկատարելը
տևելէչորստարիևերեքամիս:
Կառավարությունըչիներկայացրելորևէփաստարկայդուշա‑

ցումըհիմնավորելու համար, ուստիԴատարանըգտելէ, որՀա‑
յաստանի իշխանությունները, վերջնականվճիռները կատարելու
համար մի քանիտարի շարունականհրաժեշտ միջոցներ չձեռ‑
նարկելով,թույլչենտվել,որ6‑րդհոդվածի1‑ինմասիդրույթները
սույնգործովիրենցարդյունավետողջուժովգործեն,հետևաբար
տեղիէունեցելԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտում:
Դատարանըգտելէնաև,որդիմումատունչիունեցելկատարողա‑
կանվարույթներնարագացնելուկամայդվարույթներիձգձգման
հետևանքովառաջացածցանկացածվնասիմասովփոխհատու‑
ցումստանալուհամարիրավականպաշտպանությանարդյունա‑
վետմիջոց:

Դն գիկ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Դատարաննարձանագրելէ,որդիմումատուիօգտինկայացված՝

2003թվականիօգոստոսի22‑իև2006թվականիդեկտեմբերի22‑ի՝
ուժիմեջմտածվճիռները,ինչպեսնաև2004թվականիհոկտեմբե‑
րի22‑ի՝ուժիմեջմտածորոշումըվճռիկայացմանդրությամբմնում
ենչկատարված,ուստիայդներպետականվճիռներըչկատարելը
տևելէշուրջտասներեքտարիևչորսամիս:Դատարանըգտելէ,
որ Հայաստանի իշխանությունները, մի քանիտարի չձեռնարկե‑
լովանհրաժեշտմիջոցներուժիմեջմտածվճիռներըկատարելու
համար,չենթույլատրել6‑րդհոդվածի1‑ինմասիդրույթների՝սույն
գործով իրենց ողջարդյունավետ գործողությունը, հետևաբար և
տեղիէունեցելԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտում:
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Նի կո ղոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
Դատարաննարձանագրելէ,որդիմումատուիօգտինկայացված՝

2009թվականիօգոստոսի11‑իվճիռըմնացելէչկատարված2010
թվականիմարտիցմինչև2015թվականիհունիսը,այսինքն՝գրե‑
թեհինգտարիևչորսամիս:Կառավարությունըչիներկայացրել
որևէփաստարկայդուշացումըհիմնավորելուհամար,ուստիԴա‑
տարանընույնհիմնավորումներովգտելէ,որՀայաստանիիշխա‑
նությունները,միքանիտարիչձեռնարկելովանհրաժեշտմիջոց‑
ներվերջնականվճիռըկատարելուհամար,զրկելեն6‑րդհոդվա‑
ծի1‑ինմասիդրույթըսույնգործովիրենցարդյունավետողջուժից:

Պա պո յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑նարձանագրել է, որսույնգործովդիմումատուիօգտին

կայացված՝ 2008 թվականի հուլիսի 30‑ի վճիռը մնացել է չկա‑
տարված2008թվականիհոկտեմբերիցմինչօրս,այսինքն՝ավելի
քանութտարիևտասնմեկամիս:ՆույնհիմնավորումներովԴա‑
տարաննարձանագրելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասի
խախտում:

Ֆի դան յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Դատարաննարձանագրելէ,որդիմումատուիօգտին2009թվա‑

կանիսեպտեմբերի17‑ինկայացվածվճիռըմնացելէմասնակիո‑
րեն չկատարված2009թվականինոյեմբերիցմինչօրս,այսինքն՝
գրեթե յոթ տարի և ութ ամիս: Հիմնավորումները նույնական են
եղելնախորդիվբերվածգործերիհիմնավորումներիհետ:

Խա չատր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Դատարանն արձանագրել է, որ գործն առնչվել է մասնավոր

կազմակերպությունիցաշխատողներիչվճարվածաշխատավար‑
ձիևայլվճարներիբռնագանձմանվճռիկատարմանը:Վճռիկա‑
տարումը հնարավոր չի եղել ապահովել մասնավոր կազմակեր‑
պությանֆինանսականմիջոցներիբացակայությանպատճառով:
Դատարաննարձանագրելէ,որտվյալդեպքումԿառավարությու‑
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նը ստանձնել էր որոշակի պատասխանատվություն մասնավոր
կազմակերպությանպարտավորություններիհամար,ուստիևֆի‑
նանսականմիջոցներիբացակայությունըչիկարողվկայակոչվել
որպես վճիռը չկատարելու հիմնավորում: Դատարանը նշել է, որ
վճիռըմեծմասամբմնացելէանկատար(ութտարիևչորսամիս):

Կառավարությանգործողություններիծրագիր(03.10.2017թ.)99
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Դատականակտերի հարկադիր կատարման ոլորտում Կա‑
ռավարությունը նախատեսում է միջոցներ ձեռնարկել Դա‑
տական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության և
Կադաստրի կոմիտեի միջև արդյունավետ համագործակ‑
ցությունըերաշխավորելուուղղությամբ՝բացառելովկատա‑
րողականվարույթիշրջանակումհնարավորհետաձգումնե‑
րը, օրինակ`ապահովել ՀՀ Արդարադատության նախարա‑
րությանդատականակտերիհարկադիրկատարմանծառա‑
յությանանմիջականմուտքըԿադաստրիկոմիտեիտվյալնե‑
րիշտեմարան:

 ■ ՍույնխմբիգործերովՀայաստանիվարչապետիհանձնարա‑
րությամբպատրաստվելեն«Դատականակտերիհարկադիր
կատարմանմասին»օրենքինվերաբերողերկուօրենսդրա‑
կանփաթեթներ.դրանցիցմեկըվերաբերումէԴատարանի
կողմիցարձանագրվածխախտումներին(Ավաքեմյաննընդ‑
դեմՀայաստանիգործով),իսկմյուսըհիմնականումուղղված
էկատարողականվարույթների,այդթվում՝արագացմանըն‑
թացակարգերիևփոխհատուցմանմիջոցներիարդյունավե‑
տությանբարելավմանը:

 ■ Քննարկվողվճիռներիկատարմանգործնականասպեկտնե‑
րի համապարփակ բացահայտման համար նախատեսվում
ենաշխատանքային հանդիպումներ քաղաքացիական հա‑
սարակությանանդամներիևդիմումատուներիներկայացու‑
ցիչներիհետևայլն։

99.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2017)1129E:
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Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություններ
(18.11.2014թ.,16.02.2015թ.)100
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ 2013 թվականից արդիականացվել է էլեկտրոնային կառա‑
վարման համակարգը, որի արդյունքում դատական համա‑
կարգի և հարկադիր կատարման ծառայության էլեկտրո‑
նային կառավարման համակարգերը կապվել են միմյանց,
հետևաբար դատական ակտի կատարման համար կատա‑
րողականթերթստանալուևհարկադիրկատարմանծառա‑
յությանըվճիռներկայացնելուանհրաժեշտությունչիլինելու:
Նպատակներից են դատականակտերի կատարմանարա‑
գացումնուպարզեցումը:

 ■ Աշխատանքներենտարվելհանրայինաճուրդներիթափան‑
ցիկության և արդյունավետության մակարդակը բարձրաց‑
նելուուղղությամբ՝հնարավորությունընձեռելովառավելմեծ
թվովմարդկանցմասնակցելուդրանց:

 ■ ՊետականբյուջեիցգումարներենհատկացվումԴատական
ակտերիհարկադիրկատարմանծառայությանը՝դատական
ակտերի չկատարման հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու
նպատակով:

 ■ Իրականացվելենբարեփոխումներպետականևտեղական
ինքնակառավարման մարմինների գործողությունների, ան‑
գործությանդեմդատականպաշտպանությանարդյունավետ
մեխանիզմստեղծելուուղղությամբ:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ԱվաքեմյաննընդդեմՀայաստանիգործովՄարդուիրավունքնե‑
րիեվրոպականդատարաննարձանագրել էԿոնվենցիայի 13‑րդ
հոդվածիխախտում՝կատարողականվարույթներնարագացնելու
կամայդվարույթներիձգձգմանհետևանքովառաջացածցանկա‑

100. Մանրամասն տե՛ս http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2014)1419E, http://hudoc.exec.
coe.int/eng?i=DH‑DD(2015)207E:
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ցածվնասիմասովփոխհատուցումստանալուհամարիրավական
պաշտպանությանարդյունավետմիջոցիբացակայությանհիմքով:
Ներպետական օրենսդրությամբ կատարողական վարույթնե‑

րիձգձգմանկամդատականակտիչկատարմանդեպքերումառ‑
կափոխհատուցման մեխանիզմները գնահատելու համար նախ
անդրադառնանքՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162.1հոդվածով
սահմանված՝ ոչ նյութական վնասի հատուցմաննառնչվող կար‑
գավորումներին:Նշվածհոդվածովսահմանվումէպետականկամ
տեղականինքնակառավարմանմարմնիկամդրապաշտոնատար
անձի որոշման, գործողության կամ անգործության հետևանքով
անձիհիմնարարիրավունքների(այդթվում՝արդարդատաքննու‑
թյանիրավունքի)խախտմանդեպքումոչնյութականվնասիհա‑
տուցումստանալուիրավունք:Նույնհոդվածի5‑րդմասիհամա‑
ձայն՝ոչիրավաչափվարչարարությանհետևանքովպատճառված
ոչնյութականվնասըենթակաէհատուցման«Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հան‑
րապետությանօրենքովսահմանվածկարգով:
ՀՀՎճռաբեկդատարանըթիվԵԿԴ/0441/02/16գործով07.04.2018

թ.‑ինկայացրածորոշմամբ101արտահայտելէհետևյալիրավական
դիրքորոշումը ոչ նյութական վնասի հատուցման ընթացակար‑
գիվերաբերյալ.«....ընդհանուրկանոնիհամաձայն՝ոչնյութական
վնասիհատուցումըտեղիէունենումդատականկարգով:Այլկերպ
ասած,պետականևտեղականինքնակառավարմանմարմինների
ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով
կամանգործությամբպատճառվածոչնյութականվնասիհատուց‑
մանպահանջովշահագրգիռանձը,որպեսընդհանուրկանոն,կա‑
րողէանմիջապեսդիմելդատարան:Միևնույնժամանակօրենս‑
դիրը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 162.1‑րդ հոդվածի 5‑րդ
մասումայդ ընդհանուր կանոնից կատարել է բացառություն (...):
Եթեոչնյութականվնասըպատճառվելէպետականևտեղական
ինքնակառավարման մարմինների ոչ իրավաչափ վարչարարու‑
թյանհետևանքով,ապաայդդեպքումկիրառվումեն«Վարչարա‑
րությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀՀօրենքի՝

101. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2018.07.04/51(1409).1 Հոդ.780.21, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=123646։
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վարչարարությամբ հասցված վնասի հատուցման հետ կապված
վարչականմարմիններիևմասնավորանձանցմիջևծագողհա‑
րաբերություններըկարգավորողկանոնները»:
ՆույնորոշմամբՀՀՎճռաբեկդատարանըհղումէկատարելիր

ձևավորածկայուննախադեպայինդիրքորոշմանը,որիհամաձայն՝
ոչիրավաչափվարչարարությանհետևանքովվնասիհատուցման
պահանջովանհրաժեշտէ,որառաջինհերթինոչիրավաչափճա‑
նաչված լինի անձին վնաu հաuցրած վարչական մարմնի իրա‑
վականակտը,գործողությունըկամանգործությունը:Դրանիցհե‑
տոմիայնանձըպարտավոր է ոչ իրավաչափվարչարարության
հետևանքով վնասի հատուցման պահանջով նախ դիմել վնասը
պատճառած վարչական մարմին, որի կողմից հատուցմանպա‑
հանջնամբողջությամբկամմասնակիորենմերժելուկամդիմումը
չքննարկելուդեպքումկարողէվարչականակտը,գործողությունը
կամ անգործությունը բողոքարկել վերադասության կամ դատա‑
կանկարգով:
Ամփոփելով վերոշարադրյալ իրավական վերլուծությունները՝

Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ ոչ իրավաչափ վար‑
չարարությամբպատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման
իրավունքըկենսագործվումէհետևյալընթացակարգով.
1. նախևառաջոչնյութականվնասպատճառածպետականև

տեղականինքնակառավարմանմարմիններիուպաշտոնա‑
տարանձանցգործողությունը,անգործությունըկամվարչա‑
կանակտըպետքէշահագրգիռանձիդիմումով(վարչական
կամդատականկարգով)ճանաչվիոչիրավաչափ,

2. այնուհետևշահագրգիռանձըպետքէդիմիոչիրավաչափ
գործողություն կատարած կամ ոչ իրավաչափ անգործու‑
թյունդրսևորածկամոչիրավաչափվարչականակտընդու‑
նածվարչականմարմնին՝ոչնյութականվնասիհատուցման
պահանջով,

3. ոչ նյութական վնասի հատուցման դիմումի լրիվ կամ մաս‑
նակիորենմերժմանդեպքերումշահագրգիռանձըկարողէ
վարչականկարգովբողոքարկելայդդիմումըմերժելումա‑
սինվարչականակտըկամՀՀվարչականդատավարության
օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան հայցատե‑
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սակիմիջոցովդիմելՎարչականդատարան՝ոչիրավաչափ
գործողությունկատարածկամոչիրավաչափանգործություն
դրսևորած կամ ոչ իրավաչափ վարչական ակտ ընդունած
վարչականմարմնինոչնյութականվնասիհատուցմանվե‑
րաբերյալ վարչականակտընդունելունպարտավորեցնելու
պահանջով,

4. ոչ նյութական վնասի հատուցման դիմումը չքննարկվելու
դեպքումգործումէ«Վարչարարությանհիմունքներիևվար‑
չական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48‑րդ հոդվածով նա‑
խատեսվածիրավաբանականֆիկցիայիինստիտուտը(դրա
համարանհրաժեշտբոլորպայմաններիառկայությանպա‑
րագայում), որի շրջանակներում շահագրգիռ անձը կարող
է հասնել ոչ նյութական վնասի հատուցման իր իրավունքի
գործնական իրացմանը՝ ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի 68‑րդ հոդվածի 2‑րդ մասով սահմանված գոր‑
ծողությանկատարմանհայցատեսակովՎարչականդատա‑
րանդիմելումիջոցով:

Ինչ վերաբերում է գույքային վնասի փոխհատուցմանը, ապա
դատականպրակտիկայումվերոնշյալընթացակարգըկիրառելիէ
համարվումոչիրավաչափվարչարարությամբպատճառվածնյու‑
թականվնասիհատուցմանիրավունքիիրացմաննկատմամբ102:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 162.1 հոդվածով սահմանված

արդարդատաքննությանիրավունքիխախտմանդեպքումոչնյու‑
թական վնասի հատուցմանն առնչվող կարգավորումը Մարդու
իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին համա‑
հունչմեկնաբանելուևկիրառելուպարագայումդատականակտի
չկատարմանկամձգձգումներովկատարելուհետևանքովհասցը‑
վածոչնյութականվնասիհատուցմանհնարավորությունըպետք
է ենթադրվի նշված դրույթի ուժով: Այնուամենայնիվ, դատական
պրակտիկայի ուսումնասիրությամբ ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատա‑
րումնապահովողծառայությանդեմնշվածհիմքերովոչնյութա‑
կանվնասիհատուցմաննառնչվողգործերչենհայտնաբերվել:

102.Տե՛սթիվՎԴ/2986/05/20գործովՀՀՎարչականդատարանիորոշումըհայցադիմումը
վերադարձնելումասին։
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Ինչ վերաբերում է Հարկադիր կատարումնապահովող ծառա‑
յության կողմից հասցվածգույքային վնասի հատուցմաննառնչ‑
վող գործերին,ապադատականպրակտիկայի ուսումնասիրութ‑
յունըվկայումէայնմասին,որգույքայինվնասիհատուցմանպա‑
հանջով հայցադիմումները ընդունվում են վարույթ բացառապես
սահմանվածընթացակարգիսպառումիցհետո103:
Գտնումենք,որդատականակտերիչկատարմանկամձգձգում‑

ներովկատարմանհետևանքովհասցվածնյութականևոչնյութա‑
կանվնասիհատուցման104ընթացակարգը,որըՀՀՎճռաբեկդա‑
տարանի կողմից արտահայտված իրավական դիրքորոշումների
շրջանակներումբացառումէՀարկադիրկատարումնապահովող
ծառայությանգործողությունների(անգործության,վարչականակ‑
տի) ոչ իրավաչափճանաչման շրջանակներում վնասի հատուց‑
մանպահանջի միաժամանակյա ներկայացումը, չի ապահովում
անձի՝ արդար դատաքննության, իրավական պաշտպանության
արդյունավետմիջոցիիրավունքներիիրացումըև չիկարողբա‑
վարարհամարվել վերոգրյալխումբգործերով կայացվածՄԻԵԴ
վճիռներիցբխողընդհանուրմիջոցներիկիրառմանարդյունավե‑
տությանտեսանկյունից:Կոնվենցիայի6‑րդհոդվածիցուղղակիո‑
րենբխողդատականակտի՝առանց չհիմնավորվածձգձգումնե‑
րի կատարման իրավունքի խախտման դեպքում տրամադրվող
իրավական պաշտպանության միջոցը չի կարող արդյունավետ
համարվել, եթեայն ենթադրում է որևէ իրավաչափնպատակով
չպայմանավորվածլրացուցիչվարչականևդատականընթացա‑
կարգերիսպառմանպահանջ,ինչպեսնաևհանգեցնումէանորոշ
ժամկետովփոխհատուցմանտրամադրմանհետաձգմանը:
Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռով

Դատարանն արձանագրել է նաև, որ դիմումատուն չի ունեցել
կատարողականվարույթներնարագացնելու համար իրավական

103. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գործողության/անգործության
ոչ իրավաչափ ճանաչման գործընթաց, դրան հաջորդող գույքային վնասի հատուցման
պահանջի ներկայացում և պահանջի մերժում վարչական կարգով: Օրինակ՝ թիվ
ՎԴ/0832/05/16,ՎԴ/0587/05/16վարչականգործեր։
104.ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162.1հոդվածովսահմանվածարդարդատաքննության
իրավունքի խախտման դեպքում ոչ նյութական վնասի հատուցմանն առնչվող
կարգավորումըՄարդուիրավունքներիեվրոպականկոնվենցիայիդրույթներինհամահունչ
մեկնաբանելուևկիրառելուդեպքում։
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պաշտպանությանարդյունավետմիջոց,ինչըհիմքէհանդիսացել
Կոնվենցիայի13‑րդհոդվածիխախտմանարձանագրմանհամար:
Արձանագրենք, որ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգր‑
քովսահմանվածկարգավորումներիշրջանակներումՀարկադիր
կատարումն ապահովող ծառայության գործողությունները, ան‑
գործությունը,ինչպեսնաևվարչականակտերըկարողենբողո‑
քարկվել Վարչական դատարան: Այնուամենայնիվ, օրենսգիրքը
չինախատեսումկատարողականվարույթիարագացմանըմիտ‑
ված հատուկ կարգավորումներ Վարչական դատարանում գոր‑
ծիքննությանշրջանակներում:Այսինքն՝ Հարկադիրկատարումն
ապահովողծառայությանանգործությանդեմներկայացվածհայ‑
ցադիմումը կարող է տևական ժամանակահատված քննության
առարկալինելՎարչականդատարանում,այնուհետևկայացված
դատական ակտը Ծառայության կողմից կարող է բողոքարկվել
վերադասդատարաններ,ինչնանխուսափելիորենհանգեցնումէ
սույնգործընթացիիմաստազրկմանը՝վերածելովայնիրավունքի
պաշտպանության անարդյունավետ միջոցի: Ելնելով վերոգրյա‑
լից՝գտնումենք,որանհրաժեշտէՎարչականդատավարության
օրենսգրքովսահմանելՀարկադիրկատարումնապահովողծառա‑
յությանանգործությանվիճարկմաննառնչվողգործերիքննության
հստակևսեղմժամկետներ,ինչպեսնաևդրանցքննությանարդ‑
յունավետությունըբարձրացնելունուղղվածայլկարգավորումներ:
Արձանագրենքնաև,որԳերասիմովըևայլքընդդեմՌԴ‑իգործով

կայացվածվճռիկատարմանվերահսկողությանշրջանակներում105 
կատարողական վարույթի արագացմանն ուղղված միջոցների
գնահատման համատեքստում Եվրոպայի խորհրդի Նախարար‑
ներիկոմիտենանդրադարձելէՌԴվարչականդատավարության
օրենսգրքով (2015թ.) սահմանվածկարգավորումներին, որոնցով
ՌԴ Կառավարությունը փորձել է հիմնավորել անհրաժեշտ իրա‑
վականպաշտպանության միջոցներիառկայությունը,այդ թվում՝
հարկադիրկատարողիգործողություններիվիճարկմաննառնչվող
գործերով քննության ժամկետների, դատական ակտը ուժի մեջ
մտնելունառնչվողկարգավորումներիևայլգործիքներիվկայա‑

105.1288thmeeting,6‑7June2017(DH),H46‑25GerasimovandOthersv.RussianFederation(Applica‑
tionNo.29920/05),SupervisionoftheexecutionoftheEuropeanCourt’sjudgments,https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070eb9e.
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կոչմամբ:
Որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման ժամկետ‑

ներիերկարաձգմանընպաստողգործոն՝կարելիէառանձնացնել
նաևդատականակտըդիտավորությամբչկատարելուկամհար‑
կադիրկատարողիպարտականություններիկատարմանըդիտա‑
վորյալխոչընդոտելու համարսահմանվածվարչականպատաս‑
խանատվությանենթարկելումեխանիզմները:Այսպես,Վարչական
իրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի2069‑րդհոդվա‑
ծըվարչականպատասխանատվությունէսահմանումքաղաքա‑
ցիներիկողմիցդատականակտըդիտավորությամբչկատարելու
համար,իսկ2065‑րդհոդվածըպատասխանատվությունէնախա‑
տեսում հարկադիր կատարողի՝ օրենքով սահմանված պարտա‑
կանությունների կատարմանը դիտավորյալ խոչընդոտելու հա‑
մար:Միևնույնժամանակնշվածիրավախախտումներիվերաբեր‑
յալգործերիքննություննիրականացնումէՎարչականդատարա‑
նը՝օրենսգրքի223‑րդհոդվածիուժով՝համապատասխանմարմնի
հայցադիմումով:Գտնումենք,որկատարողականվարույթիարդ‑
յունավետությունը բարձրացնելու, դատական ակտերի կատար‑
մանժամկետներըկրճատելունպատակովանհրաժեշտէՎարչա‑
կան իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 2069‑րդ
և 2065‑րդ հոդվածներով սահմանված զանցանքներով անձին
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորությու‑
նըվերապահելՀարկադիրկատարումնապահովողծառայությա‑
նը՝ այսպիսով մեկտեղելով իրավախախտումն արձանագրելու և
դրահիմանվրավարչականպատասխանատվությանենթարկելու
գործառույթները: Արձանագրենք նաև, որ ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի՝2021թվականիփետրվարի23‑իթիվՍԴՈ‑1578որոշ‑
մամբ նշվել է, որ ինչպես վարչական պատասխանատվության
ենթարկելու լիազորությունը դատարանին վերապահելը,այնպես
էլ համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններով դա‑
տարանինմանլիազորությանդադարեցումըՍահմանադրության
88‑րդհոդվածի2‑րդմասովնախատեսվածօրենսդիրիշխանու‑
թյանիրավազորությանտիրույթումեն։ՄասնավորապեսՍահմա‑
նադրականդատարանըգտելէ,որվարչականպատասխանատ‑
վության ենթարկելու լիազորությունը դատարանին վերապահելը
կամարդեն իսկ գոյություն ունեցող նման լիազորության դադա‑
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րեցումըչիհանգեցնումսահմանադրականորևէսկզբունքիկամ
իրավունքիխախտման,ևայդընտրությունըլիովինհամատեղելի
էՍահմանադրության88‑րդհոդվածի2‑րդմասովնախատեսված՝
օրենսդիրիշխանությանիրականացմանհամարԱզգայինժողո‑
վինվերապահվածհայեցողությանսահմաններիհետ։

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Իրավակիրառպրակտիկայիուսումնասիրությունըվկայումէայն
մասին,որմեծքանակովդատականակտերայդպեսէլմնումեն
չկատարվածկամկատարվումենայնպիսիուշացումներով,որոնք
հանգեցնում են արդար դատաքննության իրավունքի էության
խախտման:
Այսպես, հարցմանն ի պատասխան Հարկադիր կատարումն

ապահովող ծառայության հայտնած տվյալների համաձայն՝ 2019
թվականի ընթացքում «Դատականակտերի հարկադիր կատար‑
մանմասին»ՀՀօրենքի41‑րդհոդվածի1‑ինմասի3‑րդկետիհիմ‑
քով(պարտապանըչունիգույքկամեկամուտներ,որոնցվրակա‑
րելիէբռնագանձումտարածել,ևհարկադիրկատարողի՝օրենքի
40‑րդհոդվածիերրորդմասովսահմանվածկարգովիրականաց‑
վածհետախուզումը,և (կամ)պահանջատիրոջկողմիցպարտա‑
պանի գույքըփնտրելու ուղղությամբ ձեռնարկված՝ օրենքով թույ‑
լատրելիբոլորմիջոցներըեղելենապարդյուն)ավարտվելէ581.353
կատարողականվարույթ,իսկ2020թվականիընթացքում՝440.091
կատարողականվարույթ:
«Դատականակտերիհարկադիրկատարմանմասին»ՀՀօրեն‑

քի 41‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի 2‑րդ կետի հիմքով (անհնարին է
պարզել պարտապանի գտնվելու վայրը, իսկ հարկադիր կատա‑
րողիև(կամ)պահանջատիրոջձեռնարկած`օրենքովթույլատրելի
բոլորմիջոցներըեղելենապարդյուն)2019թվականիընթացքում
ավարտվելէ31.005,իսկ2020թվականիընթացքում՝40.036կատա‑
րողականվարույթ:
«Դատականակտերիհարկադիրկատարմանմասին»ՀՀօրեն‑

քի42‑րդհոդվածի1‑ինմասի1‑ինկետիհիմքով(կատարողական
թերթըփաստացիկատարվելէ)2019թվականիընթացքումկարճ‑



Ո
ղջ
ա
մի
տ
ժ
ա
մկ
ետ

ի
պ
ա
հպ

ա
նմ
ա
նը
և
դ
ա
տ
ա
կա

ն
ա
կտ

եր
ի
հա

րկ
ա
դի
ր
կա

տ
ա
րմ
ա
նն
ա
ռն
չվ
ող
խ
նդ
իր
նե
ր

84

վելէ427.574,իսկ2020թվականիընթացքում՝376.950կատարողա‑
կանվարույթ106:
2019թվականիև2020թվականիընթացքումՀարկադիրկատա‑

րումն ապահովող ծառայության կատարած հիմնական աշխա‑
տանքների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվու‑
թյունների107 համաձայն՝ 2019 թվականի վերջում կատարողական
վարույթներիմնացորդըկազմելէ5.061,իսկ2020թվականինըն‑
թացքտրվածկատարողականվարույթներից15.061‑ըփոխանցվել
էնախորդտարիներից:
Սույն հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել են նաև

«Դատալեքս» դատական տեղեկատվական առցանց համակար‑
գումտեղադրված շուրջ 120 դատական գործերի ընթացքին վե‑
րաբերող տվյալներ, որոնցից 118 վարչական գործերով Հարկա‑
դիրկատարումնապահովողծառայությանկողմիցհայցադիմում
էներկայացվելՎարչականդատարան՝դատականակտըդիտա‑
վորությամբ չկատարելու համար վարչական պատասխանատ‑
վությանենթարկելուպահանջով,իսկ2‑ով՝հարկադիրկատարողի
պարտականությունների կատարմանըդիտավորյալխոչընդոտե‑
լուհիմքովվարչականպատասխանատվությանենթարկելուպա‑
հանջով:Ուսումնասիրությանարդյունքներով՝

 ‑ 120դատականգործերից29‑ըգտնվելենքննությանփուլում,
 ‑ ևս 21‑ով վարույթը կասեցվել էր մինչև Հայաստանի Հան‑
րապետության Սահմանադրական դատարանի վարույթում
գտնվող`31.03.2020թ.‑իթիվՍԴԱՈ‑72որոշմամբքննության
ընդունված՝ՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդա‑
տավարությանօրենսգրքի3‑րդհոդվածի2‑րդմասի1‑ինկե‑
տի,29‑րդգլխիևՎարչականիրավախախտումներիվերա‑
բերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 223‑րդ
հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության
հարցըորոշելուվերաբերյալգործիքննությանավարտը108,

106.Հարկադիրկատարումնապահովողծառայությանկողմից2018թվականիվերաբերյալ
նշված տեղեկատվությունը հնարավոր չի եղել տրամադրել, քանի որ կատարողական
վարույթների վարման շտեմարանի հաշվետվության մոդուլում տվյալ գործիքակազմը
ներդրվելէավելիուշ:
107.Մանրամասնտե՛սhttps://bit.ly/2OFADqJ:
108. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 2021 թվականի փետրվարի 23‑ի թիվ ՍԴՈ‑1578
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 ‑ 1դատականգործկասեցվելէայլհիմքով,
 ‑ թվով7հայցադիմումվերադարձվելէ,
 ‑ թվով3հայցադիմումներիվարույթընդունումըմերժվելէ109,
 ‑ թվով13վարչականգործերովվարույթըկարճվելէ:

Գործի քննությանարդյունքներով կայացված 46 որոշումներից
միայնթվով20որոշումներովէՎարչականդատարանըբավարա‑
րել Հարկադիր կատարումնապահովող ծառայության հայցադի‑
մումները(նշված20գործերիքննությանժամկետըտատանվելէ
3‑11ամիս՝առաջինատյանում)110։
ԿատարվածհարցմաննիպատասխանՀատուկքննչականծա‑

ռայությանհայտնածտվյալների համաձայն՝ 2016թվականիդեկ‑
տեմբերի 1‑ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 14‑ն ընկած ժա‑
մանակահատվածում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 353‑րդ հոդվածի
հատկանիշներով ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության քննիչնե‑
րիվարույթումքննվելէ11քրեականգործ,որից10քրեականգոր‑
ծովվարույթըկարճվելէհանցակազմիբացակայությանհիմքով,1
քրեականգործինախաքննությունըշարունակվումէ:
Ինչ վերաբերում է 01.01.2016 թ.‑ից մինչև 31.12.2020 թ.‑ն ընկած

ժամանակահատվածումՀՀքրեականօրենսգրքի353‑րդհոդվածի
2‑րդև3‑րդմասերիու01.01.2018թ.‑իցմինչև31.12.2020թ.‑նընկած
ժամանակահատվածումՀՀքրեականօրենսգրքի353.1 հոդվածի
հատկանիշներովնախապատրաստվածնյութերինևհարուցված
քրեականգործերին,ապատվյալտեղեկատվությունըներկայաց‑

որոշմանընդունումիցհետոնշվածգործերիվարույթներըվերսկսվումեն:
109. Նշված երեք վարչական գործերից 2‑ը վերաբերել են հարկադիր կատարողի
պարտականությունների կատարմանը դիտավորյալ խոչընդոտելուն (Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 206.5‑րդ հոդվածի հիման վրա), և
նշված վարչական գործերի վարույթները կարճվել են Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալՀՀօրենսգրքի37‑րդհոդվածի1‑ինմասովսահմանվածերկամսյաժամկետի
խախտմանհիմքով:
110. Հարկադիրկատարումնապահովողծառայությանկողմիցտրամադրվածտեղեկատ‑
վությանհամաձայն՝Հարկադիրկատարումնապահովողծառայությունումառկաչէճշգրիտ
վիճակագրությունհարցադրմանվերաբերյալ:Այդուհանդերձ2016թվականիհունվարի1‑ից
մինչօրսՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի206.9‑րդհոդվածի
հիմանվրաՀարկադիրկատարումնապահովողծառայությանկողմիցդատականակտը
դիտավորյալչկատարելուհամարներկայացվելէմոտավորթվով178հայցադիմում,որից
37‑ըբավարարվելէ,14‑ը՝կասեցվել,22‑ը՝կարճվել,43‑ը՝մերժվել,իսկ62‑նընթացիկեն:
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վածէստորևբերվածաղյուսակներում։

01.01.2016թ.-իցմինչև31.12.2020թ.-նընկածժամանակահատ-
վածումՀՀքրեականօրենսգրքի353-րդհոդվածի2-րդև3-րդ
մասերիհատկանիշներովնախապատրաստվածնյութերիև
հարուցվածքրեականգործերիվերաբերյալ
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01.01.2018թ.-իցմինչև31.12.2020թ.-նընկածժամանակահատ-
վածում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 353.1 հոդվածի հատկանիշ-
ներովնախապատրաստվածնյութերիևհարուցվածքրեական
գործերիվերաբերյալ
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Դատական ակտերի կատարման ցուցանիշների, ինչպես նաև
դրանցբարձրացմաննուղղվածպատասխանատվությանմիջոց‑
ների կիրառման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները ակն‑
հայտորեն վկայում են ձեռնարկված միջոցների անբավարարու‑
թյան և հետևաբար դատական ակտերի պատշաճ կատարումն
ապահովելունուղղվածիրավականպատասխանատվությանհա‑
մակարգի անարդյունավետության մասին: Դատական ակտերի
կատարման ցածր ցուցանիշները պայմանավորված են նաև ՀՀ
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Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ոչ բավարար
գործիքակազմով,այդթվում՝անձինփաստացիպատկանողգույ‑
քըկամփաստացիստացվողեկամուտը/աշխատավարձըհայտ‑
նաբերելու նպատակովանհրաժեշտ լիազորությունների, ինչպես
նաև իրավասուպետական մարմինների հետ հետադարձ կապի
ապահովման համար անհրաժեշտ գործիքակազմի բացակայու‑
թյամբ:
Հարկադիրկատարումնապահովողծառայությանհայտնածտե‑

ղեկատվության համաձայն՝ հարկային մարմինը Հարկադիր կա‑
տարումն ապահովող ծառայությանը տեղեկատվություն է տրա‑
մադրում համապատասխան հարցման առկայության դեպքում,
և լրացուցիչտեղեկություններիստացմաննպատակովվարույթն
իրականացնող հարկադիր կատարողը կրկին հարցում պետք է
կատարի հարկային մարմնին: ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից
տրամադրվածտեղեկության համաձայն՝ ներկայումս տեղեկատ‑
վության փոխանակումը ևս իրականացվում է հարցումների հի‑
մանվրա,սակայնմշակվելէՀարկադիրկատարումնապահովող
ծառայության հետ էլեկտրոնային ծառայության միջոցով տվյալ‑
ներիփոխանակմանհամարնախատեսվածնորհամակարգ,որը
ներդրումից հետոաշխատելու է ժամանակի իրական ռեժիմում,
ևպարտապանի կողմից նորանշարժ գույքի ձեռքբերման դեպ‑
քումտեղեկություններըփոխանցվելուենՀարկադիրկատարումն
ապահովող ծառայությանը:Արձանագրենք նաև, որ «Դատական
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝
կատարողականվարույթնավարտվումէ,եթեպարտապանըչունի
գույքկամեկամուտներ,որոնցվրակարելիէբռնագանձումտա‑
րածել, և հարկադիր կատարողի՝ օրենքով սահմանված կարգով
իրականացվածհետախուզումըև(կամ)պահանջատիրոջկողմից
պարտապանիգույքըփնտրելուուղղությամբձեռնարկված՝օրեն‑
քովթույլատրելիբոլորմիջոցներըեղելենապարդյուն:Հետևաբար
կատարողականվարույթնավարտելուցհետոսեփականնախա‑
ձեռնությամբպարտապանի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ
տեղեկություններ ձեռք բերելու նպատակովպարբերական հար‑
ցումներկատարելուպարտականությունՀարկադիրկատարումն
ապահովողծառայությունըչունի:
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Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որսույնբաժնում
ներառվածգործերովՄԻԵԴկայացրածվճիռներիցբխողընդհա‑
նուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛օրենսդրականմա‑
կարդակում, թե՛ իրավակիրառպրակտիկայում: Մասնավորապես
դատականակտերիչկատարմանկամձգձգումներովկատարման
արդյունքումհասցվածգույքայինևոչգույքայինվնասիհատուց‑
ման նպատակով սահմանված ընթացակարգերով ոչ իրավաչա‑
փորեն սահմանափակվում ենանձի՝արդար դատաքննությանև
իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք‑
ները:Բացիայդ,Վարչականդատավարությանօրենսգրքովսահ‑
մանված չեն Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
անգործության (ինչպես նաև գործողությունների և վարչական
ակտերիվիճարկման)վիճարկմաննառնչվողգործերիքննության
հստակևսեղմժամկետներ,ինչպեսնաևդրանցքննությանարդ‑
յունավետությունըբարձրացնելունուղղվածայլկարգավորումներ:
Դատականակտըդիտավորությամբչկատարելուկամհարկադիր
կատարողի պարտականությունների կատարմանը դիտավորյալ
խոչընդոտելուհամարսահմանվածվարչականպատասխանատ‑
վության ենթարկելու մեխանիզմները արդյունավետ չեն՝ հաշվի
առնելովդատականկարգովվարչականպատասխանատվության
ենթարկելու պահանջը: Իրավակիրառ պրակտիկայում մեծաքա‑
նակդատականակտերմնումենչկատարվածկամկատարվում
են էական ուշացումներով, ինչը, ի թիվս այլ հանգամանքների,
պայմանավորվածէձեռնարկվողմիջոցներիանբավարարության,
ՀՀ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության լիազորու‑
թյուններն իրականացնելու համար նախատեսված ոչ բավարար
գործիքակազմով:

Առաջարկություններ

1.  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանել ողջամիտժամկետում գոր‑
ծի քննության իրավունքի ապահովմանն ուղղված անհրա‑
ժեշտ կանխարգելիչ (այդ թվում՝ վարույթի արագացմանը
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միտված) միջոցների համակարգ, ինչպես նաև ողջամիտ
ժամկետիպահանջիհիմքովարդարդատաքննությանիրա‑
վունքիխախտումըճանաչելունևոչնյութականվնասիփոխ‑
հատուցմանն ուղղված հատուկ ընթացակարգ՝ նշված վա‑
րույթիառանձնահատկություններիհաշվառմամբ(ներառյալ
քննությանսեղմժամկետներիսահմանմամբ):

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ սահմանել
գործերի քննության միջին տևողության ուղենիշային ժամ‑
կետները:

3. Դատական վիճակագրությանը ներկայացվողպահանջների
շրջանակում ՀՀ դատական օրենսգրքով նախատեսել նաև
հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի
քննության միջին տևողությունը ըստ քննության ամբողջա‑
կան ժամանակահատվածի (դատական նիստերի միջև ըն‑
կածժամանակահատվածիներառմամբ):

4. Ապահովելգործնականումսահմանվածցուցիչներովվիճա‑
կագրականտվյալներիհավաքումնուհրապարակումը:

5. ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքովսահմանելմինչ‑
դատական ակտի վիճարկման վարույթի առավելագույն և
սեղմժամկետ:

6. ՀՀքրեականդատավարությանևՀՀվարչականդատավա‑
րությանօրենսգրքերովնախատեսելփորձագետիպարտա‑
կանությունը՝փորձաքննությունըխոչընդոտողհանգամանք‑
ների առկայության դեպքում այդ մասին դատարանին ան‑
հապաղտեղեկացնելուվերաբերյալ,ինչպեսնաևսահմանել
դատարանիկողմիցհամապատասխանխոչընդոտներիվե‑
րացմաննուղղվածանհրաժեշտգործիքակազմ:

7. ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքովսահմանելփոր‑
ձագետի կողմից փորձաքննության/առանձին հարցերի` իր
մասնագիտականոլորտինչպատկանելուհիմքովկատարե‑
լուանհնարինությանդեպքումայդմասինդատարանինան‑
հապաղտեղեկացնելուպարտականություն։

8. ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքովսահմանելփոր‑
ձագետի եզրակացության ձևի ընտրության հետ կապված
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ճկուն կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան
առավելսեղմժամկետներումապահովելուփորձագետիեզ‑
րակացությանտրամադրումը:

9. Ձեռնարկելգործունևարդյունավետմիջոցներ՝չհիմնավոր‑
ված երկարժամկետներումփորձաքննությունների իրակա‑
նացումը իրավակիրառ պրակտիկայում բացառելու ուղղու‑
թյամբ:

10. Վերանայելդատականակտերիչկատարմանկամձգձգում‑
ներով կատարման հետևանքով հասցված նյութական և ոչ
նյութականվնասիհատուցման111ընթացակարգը՝Հարկադիր
կատարումն ապահովող ծառայության գործողությունների
(անգործության, վարչական ակտի) ոչ իրավաչափ ճանաչ‑
մանպահանջիհետհամատեղվնասիհատուցմանպահան‑
ջիներկայացմանհնարավորությանսահմանմամբ:

11. Վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանել Հար‑
կադիրկատարումնապահովողծառայությանանգործության
վիճարկմանն առնչվող գործերի քննության հստակ և սեղմ
ժամկետներ, ինչպես նաև դրանց քննության արդյունավե‑
տությունըբարձրացնելունուղղվածայլկարգավորումներ:

12. Վերանայել դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարե‑
լուկամհարկադիրկատարողիպարտականություններիկա‑
տարմանըդիտավորյալխոչընդոտելուհամարսահմանված
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մեխա‑
նիզմները՝ նշված զանցանքներով անձին վարչական պա‑
տասխանատվությանենթարկելուլիազորությունըվերապա‑
հելովՀարկադիրկատարումնապահովողծառայությանը:

13. Բարձրացնել դատական ակտերի պատշաճ կատարումն
ապահովելունուղղվածպատասխանատվությանմիջոցների
կիրառման արդյունավետությունը, ինչպես նաև վերանայել
ՀՀՀարկադիրկատարումնապահովողծառայությանլիազո‑
րություններիշրջանակըևգործիքակազմը,այդթվում՝անձին

111.ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162.1հոդվածովսահմանվածարդարդատաքննության
իրավունքի խախտման դեպքում ոչ նյութական վնասի հատուցմանն առնչվող
կարգավորումը՝Մարդուիրավունքներիեվրոպականկոնվենցիայիդրույթներինհամահունչ
մեկնաբանելուևկիրառելուդեպքում:
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փաստացի պատկանող գույքը կամ փաստացի ստացվող
եկամուտը/աշխատավարձը հայտնաբերելու նպատակով
անհրաժեշտ լիազորությունների, ինչպես նաև իրավասու
պետական մարմինների հետ հետադարձ կապի ապահով‑
մանհամարբավարարգործիքակազմիսահմանմամբ:
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Բաժին 3
Առանձին դատավարական ընթացակարգերին 
և դատական ակտի պատճառաբանման 
պահանջին առնչվող խնդիրներ

Ղուլյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 35443/13)112

Ղուլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Դատարանը
ճանաչել է Կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի
խախտում այն հիմքով, որ կոնկրետ դատավորի
մասնակցությունըգործինառաջինատյանիդատարանի
վարույթը դարձրել է կողմնակալ, և այդ թերությունը
բողոքարկմամբչիվերացվել:

Ղուլ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
Դատարանն արձանագրել է, որ սույն գործով դիմումատուն

հայտնվելէմիիրավիճակում,որտեղայնիրավաբանականընկե‑
րությունը, որը ներկայացրել է հակառակ կողմին, հիմնադրվել և
կառավարվումէրտվյալգործըքննողդատավորիքրոջևփեսայի
կողմից,իսկնրաերկվորյակեղբայրը՝Ար.Մ.‑ն,աշխատումէրայն‑
տեղորպեսավագմասնագետ:Հայտնիչէ,թեարդյոքքույրըևփե‑
սանակտիվորեններգրավվածեղելենգործում,ևարդյոքնրանք
ունեցելենֆինանսականշահգործիարդյունքիհետկապված,թե
ոչ,սակայնպարզէ,որԱր.Մ.‑նակտիվորենմասնակցելէգործի
նախապատրաստման գործընթացին: Արդյունքում Դատարանը
գտելէ,որստեղծվելէկողմնակալությանարտաքինհատկանիշ:
Դատարաննարձանագրել էնաև, որսույնգործովՎերաքննիչ

քաղաքացիական դատարանն ընդհանրապես չի անդրադարձել
Վարչական շրջանի դատարանի վարույթի ժամանակ դատավո‑

112.ՂուլյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ35443/13,2019թ.հունվարի24),հասանելի
է՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑189420։
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րիանկողմնակալությանենթադրյալբացակայությանվերաբերյալ
դիմումատուիփաստարկներին: Քանի որ չի ուսումնասիրվել բո‑
ղոքը, բողոքարկման վարույթի արդյունքում առաջին ատյանում
կողմնակալությանարտաքինհատկանիշըչիվերացվել:
Կարևորէշեշտել,որնշվածգործովդիմումատունառաջինատ‑

յանիդատարանիդատավորիկողմնակալությանհարցըբարձրաց‑
րել է միայն Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում՝ միայն
ապացույցներնընդունելու համատեքստում113:Կառավարությունը
պնդել է, որ դիմումատուն չի սպառել իրավականպաշտպանու‑
թյաններպետականբոլորմիջոցներըայդթվումայնպատճառով,
որՎերաքննիչքաղաքացիականդատարաններկայացվածիրբո‑
ղոքում չիանդրադարձելդատավորիանկողմնակալությանհար‑
ցին՝վկայակոչելովՔաղաքացիականդատավարությանօրենսգր‑
քի219‑րդհոդվածը,ըստորի՝Վերաքննիչդատարաննիրավասու
չէդուրսգալուվերաքննիչբողոքիշրջանակներիցևպարտավոր
էվերանայելդատականակտըվերաքննիչբողոքիհիմքերիևհիմ‑
նավորումներիշրջանակում:
Այնուամենայնիվ,ԴատարանըմերժելէԿառավարությանառար‑

կությունըայնհիմնավորմամբ,որՎարչականշրջանիդատարանի
վարույթիընթացքումդիմումատունչիիմացելորոշումկայացնող
դատավորի հնարավոր կողմնակալության մասին, քանի որ այդ
մասին իմացել է միայն Վարչական շրջանի դատարանի վճիռը
ստանալուցհետո,հետևաբարչէրկարողՎարչականշրջանիդա‑
տարանիվարույթիընթացքումբարձրացնելանկողմնակալության
հնարավորբացակայությանխնդիրը:ԻնչվերաբերումէՎերաքըն‑
նիչքաղաքացիականդատարանիվարույթին,ապաԴատարանը
համարել է, որ դիմումատուն բավարար կերպով բարձրացրել է
անկողմնակալության ենթադրյալ բացակայության խնդիրը Կոն‑
վենցիայի35‑րդհոդվածիպահանջներինհամապատասխանելու
համար:

113.Վերաքննիչբողոքումևսայսհարցըչիբարձրացվել:
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Կառավարությանգործողություններիծրագիր(06.05.2020թ.)114
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Կառավարությունընախևառաջնշելէ,որհիմքերչկանեն‑
թադրելու, որ սույն գործով արձանագրված խախտումնե‑
րը որևէ կերպ փոխկապակցված են քաղաքականության,
օրենսդրական թերությունների կամ լայնորեն տարածված
պրակտիկայիհետ:

 ■ Թե՛2015թ.‑իսահմանադրականփոփոխությունները(դատա‑
կանհամակարգինառնչվող), թե՛ դատականբարեփոխում‑
ների շրջանակում ընդունված նոր Դատական օրենսգիրքը
հիմնվածենդատարաններիանկախությանևդատավորնե‑
րիանկողմնակալությանսկզբունքիվրա:

 ■ Դատականօրենսգրքովսահմանվածվարքագծիկանոննե‑
րըպարտավորեցնումենդատավորինլինելանաչառևզերծ
մնալ իր խոսքով կամ վարքագծով կողմնակալություն կամ
խտրականություն դրսևորելուց կամ ողջամիտ, անկողմնա‑
կալդիտորդիմոտնմանտպավորությունստեղծելուց:

 ■ 21.12.2018 թ.‑ին Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից
սահմանվելենդատավորիէթիկայիկանոններընորխմբագ‑
րությամբ,որոնքառավելմանրամասնկարգավորելենդա‑
տավորիպաշտոնիհետանհամատեղելիվարքագիծը՝անա‑
չառությանհատուկշեշտադրմամբ:

 ■ Կառավարությունը հաստատել է դատական և իրավական
բարեփոխումների 2019‑2023 թվականների ռազմավարու‑
թյունըևդրանիցբխողգործողություններիծրագիրը:

 ■ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թիվ ԱՎԴ/1405/02/14 գործով
10.06.2019 թ.‑ին կայացված որոշմամբանդրադարձել է դա‑
տավորի անկողմնակալության հարցին սուբյեկտիվ և օբ‑
յեկտիվչափանիշներիհամատեքստում.թեևնշվածգործով
առկաչենեղելդատավորիընտանեկանկապերինառնչվող
փաստեր,ՎճռաբեկդատարանըհղումէկատարելՂուլյանն
ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռին օբյեկտիվ

114.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2020)423E։
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չափանիշիհամատեքստում:Տվյալգործովարձանագրվելէ
անկողմնակալ դատարանի կողմից գործի քննության իրա‑
վունքիխախտում:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ՈրպեսՂուլյաննընդդեմՀայաստանիգործովկայացվածվճռից
բխող ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությանն
առնչվողխնդիրարձանագրումենքստորադասդատարանիդա‑
տավորի ինքնաբացարկի հիմքերի առկայության հարցը՝ բողո‑
քի հիմքերիցանկախքննությանառնելու վերադասդատարանի
իրավասությանբացակայությունը:
Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

379‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ դատարա‑
նըդատականակտըվերանայումէվերաքննիչբողոքիհիմքերի
և հիմնավորումների սահմաններում՝ բացառությամբ օրենսգր‑
քի 365‑րդ հոդվածի 3‑րդ մասով նախատեսված դեպքերի: Նույն
օրենսգրքի404‑րդհոդվածիհամաձայն՝վճռաբեկությանկարգով
բողոքիքննությանժամանակՎճռաբեկդատարանըգործովկա‑
յացվածդատականակտըվերանայումէմիայնվճռաբեկբողոքի
հիմքերիևհիմնավորումներիսահմաններում՝բացառությամբսույն
օրենսգրքի365‑րդհոդվածի3‑րդմասովնախատեսվածդեպքերի:
Քաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի365‑րդհոդվա‑

ծի3‑րդմասիհամաձայն՝անկախբողոքիհիմքերիցևհիմնավո‑
րումներից`դատականակտըենթակաէբեկանման,եթեառկաեն
նույնհոդվածի2‑րդմասի3‑րդ,4‑րդ,5‑րդ,7‑րդ,9‑րդև11‑րդկե‑
տերով սահմանված` դատականակտիանվերապահ բեկանման
հիմքերը:
Օրենսգրքի365‑րդհոդվածի2‑րդմասիհամաձայն՝դատական

ակտըբոլորդեպքերումենթակաէբեկանման,եթե.
1. դատարանըգործըքննելէոչօրինականկազմով,այդթվում՝

այնպիսիդատավորիկողմից,որըպարտավորէրինքնաբա‑
ցարկհայտնել.

2. դատարանըգործըքննելէբողոքբերածանձիբացակայութ‑
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յամբ,որը,սույնօրենսգրքիիմաստով,չիհամարվումծանուց‑
վածդատականնիստիժամանակիևվայրիմասին.

3. դատականակտնստորագրվածկամկնքվածչէ.
4. դատականակտնստորագրվածկամկնքվածչէայնկայաց‑

րածդատավորիկողմից.
5. դատական ակտը կայացրել է այն դատավորը, որը տվյալ

գործըքննողդատարանիկազմումընդգրկվածչէ.
6. գործիցբացակայումէդատականնիստիարձանագրությու‑

նը.
7. դատական նիստի արձանագրումը կատարվել է այնպիսի

թերություններով,որոնքանհնարենդարձնումբողոքիքննու‑
թյանհամարնշանակությունունեցողհանգամանքներիառ‑
կայությունըկամբացակայությունըպարզելը.

8. գործի քննության ընթացքում չի ապահովվել գործին մաս‑
նակցողանձի՝թարգմանիչունենալուիրավունքը.

9. դատականակտըչունիպատճառաբանականմաս.
10. դատական ակտն ազդում է գործին մասնակից չդարձած

անձանցիրավունքներիևպարտականություններիվրա՝բա‑
ցառությամբայնդեպքի,երբդատարանըքննվողգործիմա‑
սինծանուցելէտվյալանձին,սակայննաչիցանկացելներ‑
գրավվելգործին.

11. ստորադասդատարանումառկաէեղելգործիվարույթըկար‑
ճելուհիմք.

12. ստորադասդատարանումառկաէեղելհայցըկամդիմումն
առանցքննությանթողնելուհիմք:

Այսպիսով, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգր‑
քիկարգավորումներինհամապատասխան,թե՛վերաքննիչևթե՛
վճռաբեկդատարաններըիրավասուչենդուրսգալուբողոքիհիմ‑
քերիև հիմնավորումների սահմաններից նույնիսկայն դեպքում,
երբգործըստորադասդատարանումքննվելէայնպիսիդատա‑
վորիկողմից,որըպարտավորէրինքնաբացարկհայտնել:Նշված
հիմքըթեևհանգեցնումէդատականակտիանվերապահբեկան‑
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մանը,սակայնչիկարողքննությանառարկադառնալ՝բողոքիհիմ‑
քերիցևհիմնավորումներիցանկախ:Մինչդեռնույնհոդվածիմի
շարքայլհիմքերիառկայությանդեպքումդատականակտըենթա‑
կաէբեկանման՝անկախբողոքիհիմքերիցևհիմնավորումներից:
ՀՀՎճռաբեկդատարանըթիվԵԱՔԴ/3724/02/17քաղաքացիական

գործով12.05.2020թ.‑ինկայացվածորոշմամբ115,անդրադառնալով
դատականակտիանվերապահբեկանմանհիմքերին,վերահաս‑
տատել է վերոգրյալ կարգավորումներին առնչվող իր դիրքորո‑
շումը՝նշելով.«Ընդորում,ՀՀքաղաքացիականդատավարության
օրենսգրքի365‑րդհոդվածի2‑րդմասի3‑րդ,4‑րդ,5‑րդ,7‑րդ,9‑րդ
և 11‑րդ կետերով սահմանված խախտումների արձանագրումը
ipsofactoհանգեցնումէվերանայվողդատականակտիբեկանմա‑
նը`անկախբողոքումնշվածհիմքիվկայակոչումից:Նշվածխախ‑
տումներիբնույթնայնպիսինէ,որդրանքբոլորդեպքերումհան‑
գեցնումենդատականակտիբեկանման`առանցհամապատաս‑
խանբողոքիհիմքերինևհիմնավորումներինանդրադառնալու»:
Հետևաբար Ղուլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված

վճռովարձանագրվածխախտման կամ համանմանխախտման՝
հետագայումիհայտգալուդեպքում,եթեդատավորիինքնաբա‑
ցարկիհիմքերըհայտնիչենեղելկողմինառաջինատյանիդատա‑
րանումևբարձրացվելենմիայնՎերաքննիչդատարանումնիս‑
տիժամանակ,առկաէլինելունույնխնդիրը՝ՀՀքաղաքացիական
դատավարությանօրենսգրքի365‑րդհոդվածի3‑րդմասովսահ‑
մանվածկարգավորմամբպայմանավորված:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրու‑

թյանը,ապադատավճռիանվերապահբեկանմանհիմքերըսահ‑
մանվածենՔրեականդատավարությանօրենսգրքի398‑րդհոդ‑
վածի3‑րդմասով,որըներառումէնաևդատարանի՝դատավճիռը
ոչօրինականկազմովկայացնելուհիմքը:
ՀՀՎճռաբեկդատարանըթիվԵԿԴ/0211/01/10քրեականգործով

13.07.2011թ.‑ինկայացվածորոշմամբ116մեկնաբանելէնշվածդրույ‑
թը՝արձանագրելովհետևյալը.«Վճռաբեկդատարանըգտնումէ,որ

115.Մանրամասնտե՛սhttp://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=106638։
116.Մանրամասնտե՛սՀՀՊՏ2011.10.21/57(860).1Հոդ.1465.5,https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=71517։
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ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքի398‑րդհոդվածի3‑րդ
մասում ամրագրելով «բոլոր դեպքերում» ձևակերպումը` օրենս‑
դիրըարտահայտելէայդկանոննիմպերատիվդարձնելուկամք`
անկախվերադասդատարաններումվարույթիսահմաններըորո‑
շողիրավանորմերից(ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքի
404‑րդհոդվածի2‑րդմասև415‑րդհոդվածի1‑ինմաս):Այլկերպ,
եթեվերադասդատարանըհայտնաբերումէՀՀքրեականդատա‑
վարությանօրենսգրքի398‑րդհոդվածի3‑րդմասումամրագրված
հանգամանքներից որևէ մեկը, ապա իրավասու է ուղղելու այդ
դատական սխալը` կաշկանդված չլինելով դատական վերանայ‑
ման սահմանների վերաբերյալ կանոններով»: Նույնաբովանդակ
դիրքորոշումէարտահայտվելՎճռաբեկդատարանիկողմիցթիվ
ԵԱՔԴ/0065/01/11 քրեական գործով 08.06.2012 թ.‑ին կայացված
որոշմամբ: Այսպիսով, ստորադաս դատարանի դատավորի ինք‑
նաբացարկիհիմքերիառկայությանհարցըանկախբողոքիհիմ‑
քերիցգնահատելուպահանջըբխումէնաևՎճռաբեկդատարանի
նախադեպային որոշումներից, հետևաբար քրեական դատավա‑
րությունումնշվածխնդիրըկարելիէհամարելլուծված:
Ինչվերաբերումէվարչականդատավարությանը,ապաՀՀվար‑

չական դատավարության օրենսգրքի 144‑րդ (Վերաքննիչ դա‑
տարանը դատականակտը վերանայում է վերաքննիչ բողոքում
ներկայացվածպահանջի սահմաններում) և 152‑րդ117 հոդվածնե‑
րով սահմանված կարգավորումները հնարավորություն են տա‑
լիս եզրահանգելու, որ արձանագրված խնդիրն օրենսդրական
մակարդակումառկաչէ:Այնուամենայնիվ,հաշվիառնելովտար‑
բեր վարչական գործերով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումնե‑
րով արտահայտված դիրքորոշումները, գտնում ենք, որ դրան‑
ցով,ըստէության,ընդլայնվելէօրենսդրությամբնախատեսված
սահմանափակումների շրջանակը վերաքննության սահմանների
մասով: Այսպես, օրինակ, թիվ ՎԴ/2976/05/15 վարչական գործով
2018 թվականի նոյեմբերի 30‑ին կայացրած որոշմամբ Վճռաբեկ
դատարաննարտահայտելէհետևյալիրավականդիրքորոշումը.
«Վերաքննիչ դատարանըպարտավորէ ձեռնարկելանհրաժեշտ
միջոցներվերաքննիչբողոքիբոլորհիմքերնըստէությանքննութ‑

117.Սահմանվածենդատականակտիանվերապահբեկանմանհիմքերը։
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յանառարկադարձնելուհամար՝անկախայնհանգամանքից,թե
վերաքննիչբողոքումվկայակոչվածայսկամայնհիմքըվարչա‑
կանդատարանումքննարկվելէ,թե՝ոչ:Իսկայնդեպքում,երբվե‑
րաքննիչբողոքումվկայակոչվածչէայնպիսիհիմք,որիվերաբեր‑
յալվարչականդատարանումքննությունչիիրականացվել,ապա
վերաքննիչդատարանըչիկարողդուրսգալվարչականդատա‑
րանումգործիքննությանշրջանակներիցևկայացնելդատական
ակտվերաքննիչ բողոքում չվկայակոչվածևվարչականդատա‑
րանումքննությանառարկաչդարձվածհիմքով»:
Հետևաբար արձանագրված խախտման հնարավոր կրկնման

ռիսկերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ ենք համարում
Վարչականդատավարությանօրենսգրքումամրագրել152‑րդհոդ‑
վածի2‑րդմասի1‑ինկետովսահմանվածհիմքըքննությանառնե‑
լուևդատականակտըբեկանելուվերադասդատարանիիրավա‑
սությունը՝անկախբողոքիհիմքերիցևհիմնավորումներից:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որՂուլյաննընդ‑
դեմ Հայաստանի գործովՄԻԵԴ կայացրած վճռից բխող ընդհա‑
նուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛օրենսդրականմա‑
կարդակում, թե՛ իրավակիրառպրակտիկայում: Մասնավորապես
ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքովսահմանված
դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքերից գործը ոչ
օրինականկազմովդատարանիկողմիցքննելու հիմքիկիրառու‑
մըփոխկապակցվածէբացառապեսբողոքիհիմքերիևհիմնա‑
վորումներիհետ:Վարչականդատավարությունում,իրավակիրառ
պրակտիկանհաշվիառնելով,առկաէնշվածհիմքընույնկերպ
մեկնաբանելուևկիրառելուռիսկ:
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Թամրազյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 42588/10)118

Թամրազյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Դատարանը
ճանաչելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախ‑
տումմիշարքհիմքերով՝կապվածՎճռաբեկդատարանի
կողմիցկիրառելիիրավականդրույթըպատշաճկերպով
չնշելու, դիմումատուի կողմից ներկայացված կարևոր
փաստարկներինչանդրադառնալուևսեփականնախա‑
դեպային իրավունքը չկիրառելու վերաբերյալ պատ‑
ճառաբանությունչներկայացնելուհետ:

Թամրազյանն ընդդեմ Հայաստանի
ՀՀՎարչականդատարանըբավարարելէրդիմումատուիհայցը՝

հիմքընդունելովայն,որվերջինստասըտարուցավելիանընդմեջ,
բարեխիղճևբացահայտ,սակայնառանցիրիրավունքներիիրա‑
վաբանականձևակերպմանտիրապետելէհողամասը,որնայնու‑
հետև մարզպետարանի կողմից աճուրդային կարգով վաճառվել
էայլանձի՝Հողայինօրենսգրքի72‑րդհոդվածի (գնմաննախա‑
պատվությանիրավունք)պահանջներիխախտմամբ:ՀՀՎճռաբեկ
դատարանը,սակայն,բեկանելէրՎարչականդատարանիվճիռը
ևմերժելԲ.Թամրազյանիհայցը:
Մարդուիրավունքներիեվրոպականդատարաննարձանագրել

է, որ եզրակացնելով, որՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի 187‑րդ
հոդվածըկիրառելիչէտվյալգործիհամար,քանիորայնչիվերա‑
բերում պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսա‑
ցողհողերին,Վճռաբեկդատարանըչինշել,թեիվերջոորիրավա‑
կանդրույթնէկիրառելիդիմումատուիգործիհամար:Այսպիսով,
միկողմիցՎճռաբեկդատարանըգտելէ,որՀՀքաղաքացիական
օրենսգրքի187‑րդհոդվածըկիրառելիչէ,մյուսկողմիցէլչինշել,
որդրափոխարենպետքէկիրառվերՀողայինօրենսգրքի72‑րդ
հոդվածը:Հաշվիառնելովայնփաստը,որտվյալհողըեղելէպե‑

118. Թամրազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 42588/10, 2020 թ. մարտի 19),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑201738։
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տական սեփականություն, Վճռաբեկ դատարանի ենթադրյալ
որոշումնառայն,որՀողայինօրենսգրքի72-րդհոդվածըկի-
րառելիչէդիմումատուիգործիհամար,հակասումէ2007թվա-
կանի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 3-1835 (Ա) որոշման մեջ իր իսկ
կողմիցներկայացվածեզրահանգումներին,մինչդեռչիտրվել
որևէպատճառաբանություն՝ բացատրելու սեփականնախա-
դեպայինիրավունքիցայդպիսիշեղումը:
ՄԻԵԴ-ը նշել է նաև, որ Վճռաբեկ դատարանի վիճարկվող

որոշումըչիպարունակումորևէհղումիրթիվ3-1835(Ա)ևթիվ
3-537(ՎԴ)որոշումներին՝չհաշված,որառկաչէայդորոշում-
ներում ներկայացված եզրահանգումների լույսի ներքո որ-
ևէվերլուծությունդիմումատուիգործիփաստականհանգա-
մանքներիվերաբերյալ,թեպետվերջինիսգործըհատկապես
վերաբերում էր պետության սեփականություն հանդիսացող
հողերին:Դատարանընշել է, որՎճռաբեկդատարաննիր՝ 2007
թվականի մարտի 30‑ի թիվ 3‑537 (ՎԴ) որոշմամբ եկել էր եզրա‑
հանգմանձեռքբերմանվաղեմությանուժովգույքձեռքբերելունա‑
խապատվությանիրավունքիծագմանհարցըորոշելուսկզբունքի
վերաբերյալ:Վճռաբեկդատարանըմասնավորապեսարձանագրել
էր,որայնփաստը,որանձըտասըտարիանընդմեջբացահայտև
բարեխղճորենտիրապետում է գույքը, գերակայում էայդգույքի
նկատմամբմեկայլանձիսեփականությանիրավունքիառկայու‑
թյունըհաստատողապացույցներին:
Դիմումատուի նկատմամբ, այնուամենայնիվ, Վճռաբեկ դա-

տարանը որդեգրել է հակառակ մոտեցումը՝ նախապատվու‑
թյունտալովայնփաստին,որհողըպետականսեփականություն
էր, քանի որ գտնվում էր համայնքի վարչական սահմաններից
դուրս, մինչդեռ դիմումատուն վարձավճար էր վճարել համայն‑
քի բյուջե: Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանը չի անդրադարձել
ստորինատյանիդատարանիկողմիցուսումնասիրվածբոլոր
ապացույցներինևվճռաբեկբողոքիպատասխանումբերված
փաստարկներինառայն,որնաավելիքանտասըտարիանընդ‑
մեջ բացահայտ և բարեխղճորեն տիրապետել է տվյալ  հողա‑
կտորը.սրանքհարցերեն,որոնքկարևորէինորոշելուհամար,թե
արդյոքդիմումատունկարողէր,համաձայններպետականիրա‑
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վունքի,հավակնելնախապատվությանիրավունքստանալու:Այս
հանգամանքներումԴատարանը գտել է, որ Վճռաբեկ դատա-
րանըչիանդրադարձելդիմումատուիփաստարկներին,որոնք
հատուկէին,վերաբերելիևկարևորգործիլուծմանհամար:

Կառավարությանգործողություններիծրագիր(11.12.2020թ.)119
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Կառավարությունը նախ և առաջ նշել է` հիմքեր չկան են‑
թադրելու, որ սույն գործով արձանագրված խախտումները
որևէկերպփոխկապակցվածենօրենսդրականթերություն‑
ներիկամլայնորենտարածվածպրակտիկայիհետ:Ներպե‑
տական օրենսդրությունը բավարար չափով կարգավորում
է խնդրո առարկա հարաբերությունները: Ձեռքբերման վա‑
ղեմության վերաբերյալ առկա դատական պրակտիկան (ո‑
րըվերլուծվումէնույնփաստաթղթում)վերահաստատումէ
համապատասխանօրենսդրականդրույթների հաստատուն
կիրառումը:

■ Ձեռքբերմանվաղեմությանուժովգույքինկատմամբսե-
փականությանիրավունքիձեռքբերմանվերաբերյալդա-
տականպրակտիկայիմասով

 ▪ ՄինչևՎճռաբեկդատարանիկողմից2010թ.‑իապրի‑
լի 2‑ի որոշման ընդունումըՎճռաբեկ դատարանն իր՝
10.10.2007թ.‑իթիվ3‑1435(ՎԴ)որոշմամբքննարկելէր
ձեռքբերման վաղեմությանպարտադիր վավերապայ‑
մանները և, կիրառելով դրանք նշված գործով, ճա‑
նաչել ձեռքբերմանվաղեմության ուժովանձի՝ սեփա‑
կանությանիրավունքը:Այնուհետևիր՝ 13.02.2009թ.‑ի,
05.04.2013 թ.‑ի և 25.03.2019 թ.‑ի որոշումներով հաս‑
տատունկերպովզարգացրելևվերահաստատելէիր
դիրքորոշումն առ այն, որ բոլոր վավերապայմաննե‑
րիառկայությանդեպքումանձինք, որոնքթեև չունեն

119.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2020)1184E:
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իրենց իրավունքների իրավաբանական ձևակերպում,
պետք է ճանաչվեն համապատասխան գույքերի սե‑
փականատեր:Ներպետականդատարաններիդատա‑
կանպրակտիկանցույցէտալիսՎճռաբեկդատարանի
հաստատվածպրակտիկայիմշտականկիրառումը:

 ▪ 2019‑2020թթ.‑իններպետականդատարաններըքննել
են ավելի քան 220 գործ ձեռքբերման վաղեմության
վերաբերյալ, որոնցից 174‑ի դեպքում դատարաննե‑
րը բավարարել են հայցվորների հայցերը՝ ճանաչելով
ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության
իրավունքը:Այսպիսով,համապատասխանդատական
պրակտիկայի վերլուծությունը վկայում է այն մասին,
որներպետականդատարանները,կիրառելովվերաբե‑
րելիօրենսդրությունը,հետևողականորենճանաչելեն
ձեռքբերմանվաղեմությունը՝որպեսգույքինկատմամբ
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման օրինական
միջոց:

■ Պատճառաբանվածդատականակտիիրավունքիմասով
 ▪ Դատականօրենսգրքում կատարվածփոփոխություն‑
ների արդյունքում վարչական դատավարությունում
երկաստիճան դատական համակարգը փոխարինվեց
եռաստիճանով:

 ▪ Այս օրենսդրական փոփոխություններով սահմանվեց
նաև դատարանների պարտականությունը՝ պատճա‑
ռաբանելու անգամ անընդունելիության վերաբերյալ
որոշումները:

 ▪ ՀՀՍահմանադրականդատարանի՝09.04.2007թ.‑իթիվ
ՍԴՈ‑690որոշմամբսահմանվեց,որդատականակտե‑
րըպատճառաբանելու նորմատիվպարտականությու‑
նը դատարանի մատչելիության և դատականպաշտ‑
պանության իրավունքի արդյունավետության կարևոր
երաշխիքէ:

 ▪ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ 27.03.2008 թ.‑ի 3‑54 (ՎԴ) և
27.11.2015թ.‑իորոշումներով,ինչպեսնաևՎճռաբեկդա‑
տարանիայլ որոշումներով շարունակաբարկարևոր‑
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վելէդատականակտերըպատշաճկարգովպատճա‑
ռաբանելուպարտականությունը՝որպեսԿոնվենցիայի
6‑րդհոդվածի1‑ինմասիբաղադրիչ:

 ▪ 2018 թ.‑ին ընդունված Քաղաքացիական դատավա‑
րության օրենսգիրքը ընդլայնեց դատական ակտի
պատճառաբանման պահանջները՝ սահմանելով դա‑
տական ակտի կառուցվածքին վերաբերող առանձին
հոդված:

 ▪ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորին
կարգապահական պատասխանատվության ենթար‑
կելու լիազորության իրականացման շրջանակներում
քննարկել է դատական ակտի չպատճառաբանման
հետ կապված մի քանի դեպքեր: Նշված գործերով
արձանագրված կարգապահական խախտումներով
խորհրդիկողմիցկիրառվելենտարբերկարգապահա‑
կանպատասխանատվությանմիջոցներ:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

Դատականակտիպատճառաբանմանմասով
Գործն ըստ էության լուծող դատականակտերի հիմնավորվա‑

ծության և պատճառաբանվածության ընդհանուր պահանջները
սահմանվածենՀՀքրեական,քաղաքացիական,վարչականդա‑
տավարությանօրենսգրքերով, որոնցպատշաճ կիրառմանդեպ‑
քում լրացուցիչիրավակարգավորումներիանհրաժեշտություն չի
առաջանում:
Կառավարության գործողությունների ծրագրով անդրադարձ է

կատարվել նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 09.04.2007
թ.‑ի թիվ ՍԴՈ‑690 որոշմանը, որնառնչվում է Վճռաբեկ դատա‑
րանի կողմից բողոքի անընդունելիության վերաբերյալ որոշման
պատճառաբանմանպահանջին (վճռաբեկբողոքըվերադարձնե‑
լու մասին որոշում՝ համապատասխան ժամանակահատվածում
գործող իրավակարգավորումների համաձայն): Վճռաբեկ բողոքը
վարույթընդունելըմերժելումասինորոշմանպատճառաբանման
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մասովառկաենհատուկիրավակարգավորումներդատավարա‑
կանօրենսգրքերով:
Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

397‑րդհոդվածիհամաձայն՝վճռաբեկբողոքըվարույթընդունելը
մերժելու մասին որոշումըպետք է բավարարի նույն օրենսգրքի
200‑րդ հոդվածով սահմանվածպահանջները: Դրանք ներառում
եննաևհետևյալը`հիմնավորումներ,որոնցովդատարանըհանգել
էհետևությունների`օրենքներիևայլիրավականակտերիվկայա‑
կոչմամբ:
ՄիևնույնժամանակՀՀՍահմանադրականդատարանիդատա‑

կանկազմի՝10.02.2020թ.‑իթիվՍԴԴԿՈ‑6որոշմամբ120մերժվելէՀՀ
քաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքիվերոգրյալդրույթ‑
ների սահմանադրականությունը վիճարկելու վերաբերյալանհա‑
տական դիմումով գործի քննությունը: Որոշմամբ մասնավորա‑
պեսարձանագրվելէ,որՀՀքաղաքացիականդատավարության
օրենսգրքիհամապատասխանօրենսդրականկարգավորումների
և Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշման առկայությունը
հերքումենիրավականանորոշությանվերաբերյալդիմողիփաս‑
տարկները:Անդրադառնալովվճռաբեկբողոքըվարույթընդունե‑
լուհիմքերիբացակայությանվերաբերյալեզրահանգումըհիմնա‑
վորելուկամվճռաբեկբողոքըվարույթընդունելուհամարհիմքերի
բացակայությունը առանց հիմնավորումների պարզապես փաս‑
տելու կապակցությամբ դիմողի հարցադրմանը՝ Սահմանադրա‑
կանդատարանիդատականկազմըարձանագրելէ,որայդհարցի
վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը համապատասխան
իրավականդիրքորոշումէարտահայտելիր՝2008թ.‑իհոկտեմբե‑
րի8‑իՍԴՈ‑765որոշմամբ՝մասնավորապեսնշելով.«ԻրՍԴՈ‑690
որոշմանմեջՍահմանադրականդատարանըպատճառաբանվա‑
ծությանպարտադիրպահանջըկապումէոչթեվճռաբեկբողոքի
ընդունելիությանայսկամայնկոնկրետհիմքիհետ,այլբացառա‑
պեսբոլորհիմքերիհետ»:Որոշմամբարձանագրվելէ,որանհա‑
տականդիմումովիրականումբարձրացվումէդատականակտի
իրավաչափությանհարց:

120.Մանրամասնտե՛սhttps://www.concourt.am/armenian/decisions/judicial/2020/pdf/sddkv‑6.
pdf:
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ՀՀՍահմանադրականդատարանը08.10.2008թ.‑իթիվՍԴՈ‑765
որոշմամբարձանագրելէ,որթիվՍԴՈ‑690որոշմանառկայության
պայմաններումՀՀԱզգայինժողովնօժտվածչէվճռաբեկբողոքը
վերադարձնելուհիմքերիցորևէմեկը«արտոնյալ»վիճակումդնե‑
լուհայեցողությամբևչիկարողսահմանել,որայդհիմքիվկա-
յակոչումն«ինքնաբավէ»,ուդրաառկայությանհիմնավորման
կարիքչկա:Ուստի,անկախնրանից,թեօրենսդիրըվճռաբեկ
բողոքիընդունելիությանինչհիմքերկսահմանի,դրանցիցբո-
լորըևյուրաքանչյուրըենթակաենպատճառաբանման:
Արձանագրենք,որՀՀՍահմանադրականդատարանիթիվՍԴՈ‑

690որոշմամբՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի
231.1 հոդվածի 2‑րդ կետը (2006 թ. հուլիսի 7‑ի խմբագրությամբ)
վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշման պատճառա‑
բանմանպարտադիրպայմանչնախատեսելումասովճանաչվելէ
ՀՀՍահմանադրությանպահանջներինհակասողևանվավեր:
Մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարությանև վարչական դատա‑

վարության օրենսգրքերում վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը
մերժելումասինորոշումներիպատճառաբանմաննառնչվողկար‑
գավորումներըորոշակիորենհակասումենՀՀՍահմանադրական
դատարանի՝09.04.2007թ.‑իթիվՍԴՈ‑690,11.04.2007թ.‑իթիվՍԴՈ‑
691,08.10.2008թ.‑իթիվՍԴՈ‑765,28.07.2009թ.‑իթիվՍԴՈ‑818որո‑
շումներիպահանջներին:
Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.3‑րդ

հոդվածի2‑րդմասիհամաձայն՝վճռաբեկբողոքըվարույթընդու‑
նելըմերժելումասինորոշումըպետքէլինիպատճառաբանված:
Վճռաբեկբողոքըվարույթընդունելըմերժելումասինորոշմանմեջ
Վճռաբեկ դատարանըպետք է հիմնավորի վճռաբեկ բողոքում
վկայակոչվածվճռաբեկբողոքըվարույթընդունելու`օրենսգրքի
414.2հոդվածի2-րդմասի1-ինև2-րդկետերովնախատեսված
յուրաքանչյուրհիմքիբացակայությունը:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 162‑րդ հոդվածի

2‑րդ մասի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մեր‑
ժելումասինորոշումըպետքէլինիպատճառաբանված:Վճռաբեկ
բողոքըվարույթընդունելըմերժելումասինորոշմանմեջՎճռաբեկ
դատարանըպետքէհիմնավորիվճռաբեկբողոքումվկայակոչված
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վճռաբեկբողոքըվարույթընդունելու`օրենսգրքի161-րդհոդվածի
2-րդմասի1-ինև2-րդկետերովնախատեսվածյուրաքանչյուր
հիմքիբացակայությունը:
Վերոգրյալիրավակարգավորումներիցբխումէ,որվճռաբեկբո‑

ղոքըվարույթընդունելուհիմքերիբացակայությունըհիմնավորե‑
լուպահանջըամրագրվելէմասնակիորեն՝ չներառելովհետևյալ
երկուընդունելիությանհիմքերը՝

 ‑ առերևույթառկաէմարդուիրավունքներիևազատություն‑
ներիհիմնարարխախտում,

 ‑ դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական
իրավունքինորմիկապակցությամբառկաէիրավունքիզար‑
գացմանխնդիր121:

ՆույնխնդիրնառկաէնաևառաջինընթերցմամբընդունվածՀՀ
նորքրեականդատավարությանօրենսգրքինախագծում122:
Սահմանված բացառությունները ուղղակիորեն հակասում են

ՀՀՍահմանադրականդատարանի` 08.10.2008 թ.‑ի թիվՍԴՈ‑765
որոշմանպահանջներին,ըստորի՝անկախնրանից,թեօրենսդիրը
վճռաբեկբողոքիընդունելիությանինչհիմքերկսահմանի,դրան‑
ցիցբոլորըևյուրաքանչյուրըենթակաենպատճառաբանման:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Դատականակտիպատճառաբանմանմասով
Դատականպրակտիկայումորպեսհամակարգայինխնդիրկա‑

րողենքարձանագրելվճռաբեկբողոքըվարույթընդունելըմերժե‑
լումասինորոշումներըչպատճառաբանելը:
ՀՀՍահմանադրականդատարանի`09.04.2007թ.‑իթիվՍԴՈ‑690,

11.04.2007թ.‑իթիվՍԴՈ‑691,08.10.2008թ.‑իթիվՍԴՈ‑765,28.07.2009

121. Հետևյալ ընդունելիության հիմքի շրջանակներում. բողոքում բարձրացված հարցի
վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ
օրենքիևայլնորմատիվիրավականակտերիմիատեսակկիրառությանհամար:
122. Կ‑637‑04.06.2020‑ՊԻ‑011/1, 383‑րդ հոդվածի 3‑րդ մաս, մանրամասնտե՛ս http://www.
parliament.am/reading1_docs7/K‑637_R1.pdf։
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թ.‑իթիվՍԴՈ‑818որոշումներիառկայությանպայմաններում,այ‑
նուամենայնիվ,որևէբովանդակայինփոփոխությունայսդատա‑
կանակտերիպատճառաբանմանհարցումչիարձանագրվել,այն
դեպքում,երբներկայացվածբողոքներիմեծամասնությունըգործ‑
նականումՎճռաբեկդատարանիկողմիցվարույթչիընդունվում123:
ԹեևՀՀքրեականդատավարությանևվարչականդատավարու‑

թյանօրենսգրքերումառկաենհատուկկարգավորումներ,որոնք
պարտավորեցնումենՀՀՎճռաբեկդատարանինորոշմամբհիմ‑
նավորելվճռաբեկբողոքումվկայակոչվածբողոքըվարույթընդու‑
նելու`համապատասխանդրույթովնախատեսվածյուրաքանչյուր
հիմքիբացակայությունը124,գործնականումայսկարգավորումները
ևսորևէբովանդակայինազդեցությունչենունեցելիրավակիրառ
պրակտիկանփոխելուտեսանկյունից:
Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են

քրեական,քաղաքացիականևվարչականգործերովՀՀՎճռաբեկ
դատարանի՝վճռաբեկբողոքըվարույթընդունելըմերժելումասին
բազմաթիվորոշումներ:Ուսումնասիրությամբարձանագրվելէ,որ
նշվածորոշումներումբողոքիընդունումըմերժելուորևէբովան‑
դակային պատճառաբանություն չի ներկայացվում, փոխարենը
Վճռաբեկ դատարանը նշում է, որ բողոքում ներկայացված հիմ‑
նավորումներըհամարումէոչբավարարվճռաբեկբողոքիընդու‑
նելիության այս կամայն պայմանի/պայմանների առկայությունը
հիմնավորված համարելու համար, կամ որ բողոքաբերի կողմից
չիհիմնավորվելբողոքիընդունելիությանպայմանի/պայմանների
առկայությունը:
Արձանագրենք նաև, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝

22.11.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1322և27.12.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1334որո‑
շումներով կարևոր դիրքորոշումներ ենարտահայտվել վճռաբեկ
բողոքների ընդունելիության նախապայմանների կիրառման վե‑
րաբերյալ: Այսպես, ՀՀՍահմանադրական դատարանի՝ 22.11.2016
թ.‑ի թիվ ՍԴՈ‑1322 որոշմամբ՝ ՀՀ վարչական դատավարության

123. Մանրամասն տե՛ս Վճռաբեկ դատարանում ստացված բողոքների վերաբերյալ
հաշվետվությունները՝ըստտարիների,հասանելիէ՝https://court.am/hy/statistic։
124. ՀՀ վարչական դատավարության և քրեական դատավարության օրենսգրքերում
նախատեսված պատճառաբանման տեսանկյունից ընդունելիության հիմքերի ոչ
ամբողջականլինելումասովհիմնավորումներըտե՛սնախորդբաժնում։
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օրենսգրքի 158‑րդհոդվածի 2‑րդմասի4‑րդկետի125` «կատարե‑
լով համեմատական վերլուծություն» եզրույթը ճանաչվել է Հա‑
յաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապա‑
տասխանող` նույն որոշման մեջ արտահայտված իրավական
դիրքորոշումներիշրջանակներում,համաձայնորի`բողոքարկվող
դատական ակտի և նույնաբնույթ փաստական հանգամանքներ
ունեցող գործով Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի միջև
առկահակասությանվերաբերյալհամեմատականվերլուծությունը
կամդրանցհամադրմանարդյունքումանհամապատասխանութ‑
յանփաստումնինքնինհանդեսէգալիսորպեսհիմնավորումառ
այն,որբողոքարկվողդատականակտումորևէնորմիմեկնաբա‑
նությունը, ըստ բողոքաբերի, հակասում է Վճռաբեկ դատարանի
որոշմանմեջտվյալնորմինտրվածմեկնաբանությանը:Դիմումը
քննության ընդունելուփուլում նման վերլուծության բնույթի ըստ
էությանգնահատմամբչիկարողմերժվել`արգելափակելովդա‑
տարանի մատչելիությունը126: Հետևաբար վճռաբեկ բողոքը վա‑
րույթընդունելուհարցիլուծմանփուլումվերոգրյալվերլուծության
բնույթիըստէությանգնահատմամբ չիկարողմերժվելվճռաբեկ
բողոքիվարույթընդունումը:Այնուամենայնիվ,դատականպրակ‑
տիկայումՀՀՍահմանադրականդատարանիվերոգրյալորոշում‑
ներըևսորևէբովանդակայինփոփոխությանչենհանգեցրել,այն
դեպքում,երբթիվՍԴՈ‑1322որոշմամբուղղակիորենարձանագր‑
վելէ,որանընդունելիէիրավակիրառպրակտիկայումայսդրույթի
այնպիսիընկալումը,որիպարագայումստացվումէ,որհակասող
մասերիմեջբերումկատարելըևառկահակասությանվերաբերյալ
համեմատականվերլուծություննանհրաժեշտ,բայցոչբավարար
պայմաններեն:
Այսպիսով,ՀՀՍահմանադրականդատարանիվերոնշյալերկու

որոշումներով127 փաստվել է բողոքարկվող դատական ակտի և
նույնանմանփաստականհանգամանքներունեցողգործովՎճռա‑
բեկդատարանիդատականակտիմիջևառկահակասությանվե‑

125. Գործող խմբագրությամբ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 158‑րդ հոդվածի
2‑րդմասի2‑րդկետ:
126. Մանրամասն տե՛ս https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv‑
1322.pdf։
127.22.11.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1322,27.12.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1334որոշումներ։
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րաբերյալ համեմատական վերլուծության (դրանց համադրման
արդյունքում անհամապատասխանության փաստման)՝ Վճռաբեկ
դատարանիկողմիցըստէությանգնահատմանհանգամանքըբո‑
ղոքը վարույթ ընդունելուփուլում128: Հետևաբար բոլորայն դեպ‑
քերում,երբվճռաբեկբողոքներըներկայացվումեննշվածհակա‑
սությանվերաբերյալհամեմատականվերլուծությաններառմամբ
և համապատասխան հիմքով129, բողոքների վարույթ ընդունման
մերժումըառանցբովանդակայինպատճառաբանությանհանգեց‑
նում է բողոք բերողանձի կողմից ներկայացվածկարևորփաս‑
տարկներին չանդրադառնալու, սեփական նախադեպային իրա‑
վունքիցենթադրյալ շեղմանմասովպատճառաբանություն չներ‑
կայացնելուվերաբերյալհետևությանը:
Վերոգրյալի հիմնավորման համատեքստում հարկ ենք համա‑

րումանդրադառնալՀՀՍահմանադրականդատարանի`16.04.2019
թվականիթիվՍԴՈ‑1453որոշմանը130,որովփաստվելէՎճռաբեկ
դատարանիկողմիցկամայականորեն,առանցանհրաժեշտհիմ‑
նավորումների իր արտահայտած դիրքորոշումներից շեղվելու
հանգամանքը՝վճռաբեկբողոքիվարույթընդունմանոչիրավաչափ
մերժմանարդյունքում:Մասնավորապեսորոշմամբարձանագրվել
էհետևյալը.«ՍույնգործովՎճռաբեկդատարանը,վարույթչընդու‑
նելովդիմողիվճռաբեկբողոքը,անտեսելէառաջինևվերաքննիչ
ատյանների դատարանների որոշումների առերևույթ հակասու‑
թյուննիրիսկորոշումներովարտահայտվածիրավականդիրքո‑
րոշումներին,այլկերպ՝կամայականորեն,առանցանհրաժեշտ
հիմնավորումներիշեղվելէիրարտահայտածդիրքորոշումնե-
րից,ինչըհանգեցրելէդիմողի՝Սահմանադրության27‑րդհոդվա‑
ծի1‑ինմասի4‑րդկետում,ինչպեսնաև61‑րդհոդվածի1‑ինմա‑
սումամրագրված իրավունքներիխախտմանը»: Սահմանադրա‑
կանդատարաննարձանագրելէնաև,որվճռաբեկբողոքըվարույթ

128. Դիմողների նկատմամբ կայացվածվերջնականդատականակտերըգնահատվել են
որպեսնորհանգամանքներիհիմքովվերանայմանենթակա,քանիորհամապատասխան
դրույթները նրանց նկատմամբ կիրառվել են որոշումներով բացահայտված
սահմանադրաիրավականբովանդակությունիցտարբերվողմեկաբանությամբ։
129.ՀՀՍահմանադրականդատարանի`22.11.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1322և27.12.2016թ.‑իթիվ
ՍԴՈ‑1334որոշումներովսահմանվածչափանիշներինհամապատասխան։
130.Մանրամասնտե՛սՀՀՊՏ2019.04.26/27(1480)Հոդ.327,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docID=129918։
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ընդունելուպարտադիր լիազորության շրջանակներում վճռաբեկ
բողոքիգնահատմանազատությունըսահմանափակվումէՎճռա‑
բեկդատարանիկողմիցձևավորված՝տվյալբողոքիքննությանը
նախորդողտևականպրակտիկայով,որըկաշկանդումէՎճռաբեկ
դատարանինևպահանջումդրանիցհրաժարվելուկամայնփո‑
փոխելուդեպքերումպատշաճհիմնավորում,ինչպեսնաևենթադ‑
րումէ,որայդպիսիդեպքերումՎճռաբեկդատարանըհետագա‑
յումպետքէ հետևողականորենղեկավարվի իրնորիրավական
դիրքորոշումներով.«Ուստի,որևէչհիմնավորված,կամայական
շեղումնախորդողպրակտիկայիցանթույլատրելիէ»:
ՀՀՍահմանադրականդատարանի`15.11.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1321

որոշմամբ131 անդրադարձ է կատարվել քաղաքացիական գոր‑
ծովՀՀՎճռաբեկդատարանիկողմիցբողոքիվարույթընդունման
մերժման իրավաչափության հարցին՝արձանագրելով, որ դիմու‑
մին կից ներկայացված դատական ակտերի ուսումնասիրությու‑
նը վկայում է, որ տվյալ գործի շրջանակներում ՀՀ Վերաքննիչ
քաղաքացիականդատարաննօրենսգրքի1226‑րդհոդվածի3‑րդ
մասիկիրառումըպայմանավորելէօրենսգրքի1226‑րդհոդվածի
1‑ին մասի դրույթների՝ ՀՀՎճռաբեկ դատարանի նախադեպային
պրակտիկայիցտարբերվողմեկնաբանություններովկիրառմամբ:

Պետությանկամհամայնքիհողերիցհողամասերձեռք
բերելունախապատվությանիրավունքիմասով
Կառավարությանգործողություններիծրագրումմեջբերվածդա‑

տականակտերըևդատականպրակտիկանթե՛Վճռաբեկդատա‑
րանիևթե՛ստորադասդատարաններիմակարդակովվերաբերում
ենՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի187‑րդհոդվածովսահմանված
կարգով՝ձեռքբերմանվաղեմությանուժովսեփականությանիրա‑
վունքիճանաչմանգործերին,մինչդեռԹամրազյաննընդդեմՀա‑
յաստանիգործըվերաբերելէՀՀhողայինօրենսգրքի72‑րդհոդ‑
վածին համապատասխան՝ ավելի քան տասը տարի անընդմեջ,
բարեխիղճ ու բացահայտ, սակայնառանցիրենցիրավունքների
իրավաբանականձևակերպմանպետությանկամհամայնքիհողե‑

131.Մանրամասնտե՛սՀՀՊՏ2016.11.23/84(1264)Հոդ.1122,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=109026։
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րիցօգտվելուփաստիուժով,այդհողերիցսեփականությանիրա‑
վունքովհողամասերձեռքբերելունախապատվությանիրավուն‑
քին:Այսինքն`վկայակոչվածդատականպրակտիկանվերաբերելի
չիեղել սույնգործովկայացվածվճռիցբխողմիջոցներին,քանի
որայնվերաբերելէ ձեռքբերմանվաղեմությանուժովսեփակա‑
նությանիրավունքիճանաչմանդեպքերին՝սեփականությանիրա‑
վունքովպետությանկամհամայնքիսեփականությունհանդիսա‑
ցողհողամասձեռքբերելունախապատվությանիրավունքինվե‑
րաբերողգործերիփոխարեն:
Ինչ վերաբերում է սեփականության իրավունքով պետության

կամհամայնքիսեփականությունհանդիսացողհողամասձեռքբե‑
րելունախապատվությանիրավունքիիրացմաննառնչվողդատա‑
կանպրակտիկային,ապագտնումենք,որդատականպրակտի‑
կայումբավարարչափովչիբացահայտվելՀՀհողայինօրենսգրքի
72‑րդհոդվածի2‑րդմասովսահմանվածբարեխղճությանվավե‑
րապայմանիբովանդակությունը՝պետությանկամհամայնքիհո‑
ղերիցառանցիրենցիրավունքներիիրավաբանականձևակերպ‑
մանօգտվելուհամատեքստում:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ թիվ ԿԴ3/0042/02/13 քաղաքացիա‑

կանգործովկայացված27.12.2017թ.‑ի որոշմամբանդրադարձէ
կատարվել բարեխղճության վավերապայմանին, ևայնՎճռաբեկ
դատարանիկողմիցմեկնաբանվելէհետևյալկերպ.«Պետությանը
կամհամայնքինպատկանողհողիօգտագործումըպետքէ լինի
բարեխիղճ։Օգտագործողիմոտպետքէառկալինիայնհամոզ‑
մունքը,որնագույքիցօգտվումէօրինականհիմքերով»:Այնուա‑
մենայնիվ,նշվածմեկնաբանություննակնհայտորենբավարարչէ
վկայակոչված դրույթի՝ իրավական որոշակիության պահանջնե‑
րինհամահունչկիրառումնապահովելուհամար`հաշվիառնելով
առանց անձանց իրավունքների132 իրավաբանական ձևակերպ‑
մանհամապատասխանհողամասերիցօգտվելումիաժամանակ‑
յապայմանիառկայությունը:ԴրանզուգահեռՀՀքաղաքացիական
օրենսգրքի 187‑րդ հոդվածով սահմանված տիրապետման բա‑
րեխղճությաննախապայմանիվերաբերյալՎճռաբեկդատարանի

132.Հստակեցվածչէնաև«առանցիրենցիրավունքներիիրավաբանականձևակերպման»
հասկացությանբովանդակությունը:
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կողմիցտրվածմեկնաբանություններըկիրառելիչենկարողլինել
պետությանը կամ համայնքինպատկանող հողի օգտագործման
բարեխղճության բովանդակությունը բացահայտելու տեսանկյու‑
նից: ՎԴ/3691/05/09 գործով կայացված որոշմամբ ոչ բավարար
պատճառաբանության հետևանքով ևս չի բացահայտվել բարե‑
խղճության նախապայմանի բովանդակությունը համապատաս‑
խան փաստական հանգամանքների համատեքստում, ինչպես
նաևչիպատճառաբանվելՀՀհողայինօրենսգրքի72‑րդհոդվածի
2‑րդմասըկիրառելուհիմքերիբացակայությանենթադրյալհետ‑
ևու‑թյունը:
Վճռաբեկդատարանըգտելէ,որՀՀհողայինօրենսգրքի72‑րդ

հոդվածի1‑ինմասըտվյալդեպքումկիրառելիչէ,քանիորհամա‑
պատասխանհողամասնուղղակիվաճառքիեղանակովօտարվել
էևոչթեհանձնվելօգտագործման։Այսինքն`հողամասնայլանձի
նույնպայմաններովչիտրամադրվել։
Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ որևէ

պատճառաբանությունչիներառվելՀՀհողայինօրենսգրքի72‑րդ
հոդվածի 2‑րդ մասի հիմքով Երևանի քաղաքապետի՝ հողամա‑
սիօտարմանմասինվարչականակտիհնարավորոչիրավաչա‑
փությանմասով,այնդեպքում,երբհայցվորըհողամասիօտարու‑
մըվիճարկելէնաևայդհիմքով133:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստում ենք, որԹամրազյանն
ընդդեմՀայաստանիգործովՄԻԵԴկայացրածվճռիցբխողընդհա‑
նուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛օրենսդրականմա‑
կարդակում, թե՛ իրավակիրառպրակտիկայում: Մասնավորապես
ՀՀ վարչական դատավարության և քրեական դատավարության
օրենսգրքերովվճռաբեկբողոքըվարույթընդունելըմերժելումա‑
սինորոշումներիպատճառաբանմաննառնչվողկարգավորումնե‑
րը չենտարածվումընդունելիությանբոլորհիմքերինկատմամբ:

133. Ըստ թիվ ՎԴ/3691/05/09 գործով ՀՀ Վարչական դատարանի կողմից
15.02.2010 թ.‑ին կայացված վճռի, հասանելի է՝ http://www.datalex.
am/?app=AppCaseSearch&page=default&tab=administrative:
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Մինչդեռիրավակիրառպրակտիկայումվճռաբեկբողոքներիվա‑
րույթընդունումըմերժվումէառանցորևէբովանդակայինպատ‑
ճառաբանության՝ անհրաժեշտ հիմքերի առկայության դեպքում
հանգեցնելովնաևսեփականպրակտիկայիցչհիմնավորվածշեղ‑
վելուհետևանքին134:

134. Այն գործերով, որոնցով բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի
մեկնաբանությունըհակասումէՎճռաբեկդատարանիորոշմանմեջտվյալնորմինտրված
մեկնաբանությանը:Մանրամասնտե՛ս16.04.2019թ.‑իթիվՍԴՈ‑1453որոշումը։
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Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 22387/05)135

Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 26986/03)136

Աշուղյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 33268/03)137

Նշված խումբ գործերով Դատարանը ճանաչել է
Կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի 3‑րդ մասի խախտում`
զուգորդված6‑րդհոդվածի1‑ինմասիհետայնհիմքով,որ
խախտվել է դիմումատուների՝ արդար դատաքննության
իրավունքը,մասնավորապեսպաշտպանությունընախա‑
պատրաստելու նպատակով բավարար ժամանակ և
միջոցներչունենալուհետևանքով:

Կա րա պետ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑նարձանագրելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասի

խախտում`6‑րդհոդվածի1‑ինմասիզուգակցմամբհետևյալհիմ‑
նավորմամբ.
Դիմումատուի դեմ հարուցված վարչական գործը (Վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182‑րդ հոդվածի
հիմանվրա10օրվարչականկալանքիենթարկելուվերաբերյալ`
Ոստիկանությանաշխատողի օրինականպահանջին չարամտո‑
րեն չենթարկվելու համար) քննվել էարագացված դատաքննու‑
թյան կարգով` համաձայնՎարչականիրավախախտումների վե‑
րաբերյալՀՀօրենսգրքի227‑րդհոդվածի:Դիմումատունսույնգոր‑
ծովտարվելևպահվելէՈստիկանությանբաժնում`առանցար‑
տաքինաշխարհիհետշփմանհնարավորության,որտեղէլնրան

135.ԿարապետյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ22387/05,2009թ.հոկտեմբերի27),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑95283:
136. Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 26986/03, 2007 թ. նոյեմբերի 15),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑83297:
137.ԱշուղյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ33268/03,2008թ.հուլիսի17),հասանելի
է`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑87642:
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մեղադրանքէառաջադրվել,ևմիքանիժամանցնատարվելէ
դատարանևդատապարտվել:Դատարանըգտելէ,որխախտվել
էդիմումատուի՝արդարդատաքննությանիրավունքը,մասնավո‑
րապեսվերջինիսչիտրամադրվելպատշաճժամանակևհնարա‑
վորություն իրպաշտպանությունը նախապատրաստելու համար:
Արձանագրենք,որՄԻԵԴ‑իկողմիցնմանատիպփաստերևգան‑
գատներարդենիսկքննվելէինՀայաստանիդեմներկայացված
այլգործերով,մասնավորապես,ԳասլտյաննընդդեմՀայաստանի,
ԱշուղյաննընդդեմՀայաստանիգործերով,որոնցովառավելման‑
րամասնէանդրադարձկատարվելխախտումներիբնույթին:

Գալստ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑նարձանագրելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասի

խախտում` զուգորդված 6‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի հետ հետևյալ
հիմնավորմամբ.
ՍույնգործումԴատարանըգտելէ,որդիմումատուիվերաբերյալ

գործըքննվելէարագացվածընթացակարգով.համաձայնՎար‑
չականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի277‑րդ
հոդվածի` մանր խուլիգանության վերաբերյալ գործերը քննվում
են մեկօրյա ժամկետում: Դատարաննարձանագրել է, որ քրեա‑
կանգործերովարագացվածդատաքննությանառկայություննու
կիրառություննինքնինչենհակասումԿոնվենցիայի6‑րդհոդվա‑
ծիպահանջներին,քանիդեռնրանքտրամադրումենհոդվածով
սահմանվածբոլորանհրաժեշտերաշխիքները:Դատարաննար‑
ձանագրել է նաև, որ Կառավարությունըպնդել է՝ եթե դիմումա‑
տուն գտնում էր, որ իրենտրամադրված ժամանակը բավարար
չէրիրպաշտպանությունընախապատրաստելուհամար,նաու‑
նեցելէդատականնիստըհետաձգելումիջնորդություններկայաց‑
նելուիրավունք,ինչըչիարել:Դատարանըգտելէ,որՎարչական
իրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգիրքըչիսահմանում
277‑րդհոդվածիկանոնիցորևէբացառություն:Եվոչէլնիստըհե‑
տաձգելու իրավունքըհստակթվարկվածէեղելվարչականդա‑
տավարության ընթացքում մեղադրյալների իրավունքների շար‑
քում:Ո՛չդիմումատուիվերաբերյալվարչականգործինյութերը,ո՛չ
էլԿառավարությունըչհիմնավորեցին,որդիմումատունոստիկա‑



Ա
ռա

նձ
ին
դ
ա
տ
ա
վա

րա
կա

ն
ըն
թա

ցա
կա

րգ
եր
ին
և
դ
ա
տ
ա
կա

ն
ա
կտ

ի
պ
ա
տ
ճա

ռա
բա

նմ
ա
ն
պ
ա
հա

նջ
ին
ա
ռն
չվ
ող
խ
նդ
իր
նե
ր

118

նությունում կամ դատարանում տեղեկացվել է նման հնարավո‑
րությանմասին:ՆմանպայմաններումԴատարանըգտելէ,որԿա‑
ռավարությունըչկարողացավներկայացնելհամոզիչփաստարկ‑
ներ,որդիմումատունև՛օրենքով,և՛գործնականումունեցելէիր
պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար գործի քննու‑
թյունը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացնելու իրավունք,
և որ նման միջնորդությունը կբավարարվեր, եթե դիմումատուն
այն ներկայացներ: Դատարանը նշել է նաև, որ կողմերը համա‑
ձայնությանչենեկելմինչդատականվարույթիհստակժամկետի
հարցում,սակայնբոլորդեպքերումակնհայտէ,որայդժամկետը
եղելէոչավել,քանմիքանիժամ:ՄԻԵԴ‑ընշելէ,որանգամեթե
ընդունենք,որդիմումատուիգործըբարդչէր,վստահչէ,որայն
պայմանները,որոնցառկայությամբդիմումատուինկատմամբվա‑
րույթէիրականացվել,սկսածնրանձերբակալելուպահիցմինչև
դատապարտումը, եղել են այնպիսին, որ հնարավորություն են
տվելնրանպատշաճկերպովծանոթանալուիրեններկայացված
մեղադրանքինևիրդեմներկայացվածապացույցներին,գնահա‑
տելուդրանքևիրպաշտպանությունըիրականացնելունպատա‑
կով մշակելու կենսունակ իրավաբանական ռազմավարություն:
Դատարանըեզրահանգելէ,որդիմումատուինչենտրամադրվել
պատշաճժամանակևհնարավորություններիրպաշտպանությու‑
նընախապատրաստելուհամար:

Ա շուղ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑նարձանագրելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասի

խախտում`զուգորդված6‑րդհոդվածի1‑ինմասիհետ:Դատարա‑
նըկրկինարձանագրելէ,որնմանատիպփաստերևգանգատներ
արդենիսկքննարկվելենԳալստյանիգործում,որտեղգտելէր,որ
տեղիէունեցել6‑րդհոդվածի3‑րդմասիԲկետիխախտում6‑րդ
հոդվածի1‑ինմասիզուգակցմամբ:Սույնգործիհանգամանքները
գործնականում նույնական են: Դիմումատուի դեմ երկու վարչա‑
կանգործերնէլքննվելենՎարչականիրավախախտումներիվե‑
րաբերյալօրենսգրքի277‑րդհոդվածովնախատեսվածարագաց‑
վածկարգով:Երկուդեպքումէլդիմումատուննույնպեստարվելև
պահվելէՈստիկանությանբաժնում`առանցարտաքինաշխար‑
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հիհետորևէկապի,որտեղնրաններկայացվելէմեղադրանքը,և
ժամերիընթացքումնատարվելէդատարանևճանաչվելմեղա‑
վոր:Ըստայդմ,Դատարանըսույնգործովայլորոշումկայացնելու
որևէպատճառչիտեսելևեզրակացրելէ,որ2003թ.‑իապրիլի7‑ի
և9‑իերկուդատավարություններումէլդիմումատուն չիունեցել
արդարդատաքննություն,մասնավորապեսիրպաշտպանությու‑
նընախապատրաստելունպատակովբավարարժամանակևմի‑
ջոցներչունենալուհետևանքով:
Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22390/05)138,

ԹադևոսյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ41698/04)139,Կի‑
րակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատթիվ 31237/03)140, Հա‑
կոբյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 34320/04)141,
Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2) (գանգատ թիվ
22571/05)142գործերովկայացվածվճիռներովևսհամանմանփաս‑
տական հանգամանքներիպայմաններումՄԻԵԴ‑նարձանագրել
էԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասիխախտում`զուգորդված
6‑րդհոդվածի1‑ինմասիհետ՝նույնաբովանդակհիմնավորմամբ:

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(16.04.2015թ.143,02.05.2016թ.144,09.06.2016թ.145)
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)146

 ■ 16.12.2005 թ.‑իՎարչական իրավախախտումների վերաբեր‑
յալ ՀՀ օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդ‑

138.Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատթիվ 22390/05, 2008 թ. դեկտեմբերի 2),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑89966:
139. Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 41698/04, 2008 թ. դեկտեմբերի 2),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑89969:
140. Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատթիվ 31237/03, 2008թ. դեկտեմբերի 2),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑89959։
141.ՀակոբյանըևայլքընդդեմՀայաստանի (գանգատթիվ34320/04,2012թ.ապրիլի 10),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑110263։
142. Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2) գործով (գանգատթիվ 22571/05, 2009 թ.
հունիսի16),հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑92963։
143.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2015)434E։
144.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2016)610E։
145.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2016)745E։
146.Կոնվենցիայի6‑րդհոդվածի3‑րդմասի` 6‑րդհոդվածի 1‑ինմասիհետզուգորդված
խախտմանառնչությամբ։
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յունքում վերացվել է վարչական կալանքին վերաբերող
խնդրահարույցկարգավորումը:

 ■ 2013թ.‑իդեկտեմբերի 5‑ինընդունվածՎարչականդատա‑
վարության օրենսգիրքը ապահովում է արդար դատաքըն‑
նությանբոլորերաշխիքները,որոնքհամահունչենԿոնվեն‑
ցիայիպահանջներին:

 ■ Վարչական իրավախախտումների հետ կապված գործերը
ներկայումսքննվումենընդհանուրընթացակարգով,սակայն
գործողօրենսդրությունըսահմանումէբացառությունարա‑
գացված դատաքննության տեսքով, որը կարող է իրակա‑
նացվելբացառապեսհետևյալդեպքերում. 1.դիմումէներ‑
կայացվելընտրողներիցուցակներիճշգրտմանվերաբերյալ,
2.հայցնակնհայտհիմնավորէ,3.հայցնակնհայտանհիմնէ։

 ■ Եթեգործնըստէության լուծողդատականակտկայացնե‑
լիսիհայտենգալիսհանգամանքներ,որոնքպարզելուհա‑
մարանհրաժեշտէգործիքննություննանցկացնելբանավոր
ընթացակարգով, ապա դատարանը որոշում է կայացնում
գործիքննությունըվերսկսելումասին`այդորոշումըեռօրյա
ժամկետումուղարկելովդատավարությանմասնակիցներին։

 ■ Դատարանների նախագահներիխորհրդի թիվ 9 որոշմամբ
արձանագրվելէ,որհայցըհամարվումէակնհայտորենհիմ‑
նավորված,եթեայնհիմնվածէանվիճարկելիապացույցնե‑
րիվրա,իսկակնհայտանհիմնէհամարվումայնդեպքում,
երբդատարաններկայացվածհայցըհիմնավորվածչէապա‑
ցույցներովևչիկարողհիմնավորվելորևէայլապացույցով:

 ■ Սահմանադրականդատարանի՝17.04.2012թ.‑իթիվՍԴՈ‑1022
որոշմամբ առավել հստակեցվել է «ակնհայտ» արտահայ‑
տությունը`կասկածիցվերլինելուպարզաբանմամբ:

 ■ Ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները վարչական
դատավարությունում բանավոր դատաքննության իրավուն‑
քիապահովման նպատակով օրենսդրական երաշխիքների
ստեղծման ուղղությամբ: ՀՀ Վարչական դատավարության
օրենսգրքիհամաձայն՝ վարչականգործիքննությունըիրա‑
կանացվումէբանավորընթացակարգով:Գրավորընթացա‑
կարգովգործիքննությունը կարողէ իրականացվել բացա‑
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ռապես օրենսգրքով սահմանված դեպքերում. ամրագրված
միակնմանդեպքըկողմերիգրավորհամաձայնությամբգոր‑
ծիքննությունըգրավորընթացակարգովանցկացնելնէ:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

Գտնում ենք, որ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով
սահմանված իրավակարգավորումները չեն բացառում արձա‑
նագրված համանման խախտումների կրկնման ռիսկերը հետև‑
յալ պատճառաբանությամբ: ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի119‑րդհոդվածիհամաձայն՝արագացվածդատաքըն‑
նությունկիրառվումէայնդեպքերում,երբ.1)դիմումէներկայաց‑
վել ընտրողների ցուցակների ճշգրտման վերաբերյալ, 2) հայցն
ակնհայտհիմնավորէ,3)հայցնակնհայտանհիմնէ։
Արագացված դատաքննության կիրառման վերոգրյալ հիմքե‑

րիցերկուսը`«1.հայցնակնհայտհիմնավորէ.2.հայցնակնհայտ
անհիմնէ»,չափազանցգնահատողականեն,իսկհայցադիմումի
ներկայացմանփուլում հայցադիմումի ակնհայտ հիմնավոր կամ
անհիմնլինելուգնահատումըանխուսափելիորենհանգեցնելուէ
արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքների խախտման
վտանգների: Ինչ վերաբերում էՍահմանադրական դատարանի՝
17.04.2012թ.‑իթիվՍԴՈ‑1022որոշմանը,ապաայն,ընդհակառակը,
վերահաստատում է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգր‑
քիվերոգրյալերկուհիմքերիխնդրահարույցլինելուհանգաման‑
քը:ՀիշյալորոշմամբՍահմանադրականդատարանըորոշելէ,որ
Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատավարության
օրենսգրքի 79‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի 4‑րդ կետը («Վարչական
դատարանըմերժումէհայցադիմումիընդունումը,եթե՝…հայցա‑
դիմում է ներկայացրել դրա իրավունքնակնհայտորեն չունեցող
անձը»)համապատասխանումէՀայաստանիՀանրապետության
Սահմանադրությանը` սահմանադրաիրավական այն բովանդա‑
կությամբ, համաձայն որի` վարչականդատավարությունում հայ‑
ցադիմումի ընդունելիության հարցի քննության փուլում այն չի
կարող ընկալվել ու մեկնաբանվել որպեսնյութականիրավունքի
խախտմանառկայությանկամբացակայությանփաստըհաստա‑
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տելու` օրենքով նախատեսված պահանջ կամ հայեցողություն:
Սահմանադրականդատարանըգտելէ,որ«ակնհայտորեն»բա‑
ռի օգտագործումը հայցադիմումի ընդունելիությանփուլում բա-
ցառում է Վարչական դատարան դիմելու իրավունքի առկա-
յությունն ստուգելու համար նյութական իրավունքի խախտ-
ման փաստի առկայության կամ բացակայության հարցն
առանցհամապատասխանդատավարականընթացակարգե-
րըքննությանառարկադարձնելը:Օրենսգրքիվիճարկվողդրույ‑
թում«ակնհայտորեն»բառըենթադրումէ,որառանցնյութական
իրավունքիխախտմանփաստիբացահայտման`կասկածիցվեր
էտվյալիրավունքի՝հայցվորինչպատկանելը:Օրենսգրքիվի‑
ճարկվող դրույթում «ակնհայտորեն» բառիամրագրմամբ օրենս‑
դիրը նպատակ է հետապնդել հայցադիմումի ընդունելիության
փուլում ստուգելու ոչ թե նյութական իրավունքի խախտման
առկայությունը,այլենթադրյալխախտվածիրավունքի՝տվյալ
անձին պատկանելու հանգամանքը, այսինքն` հայցվորի` «շա‑
հագրգիռանձ»հանդիսանալուհանգամանքը:
Մինչդեռհայցադիմումըվարույթընդունելուցհետոառանցդա‑

տականնիստանցկացնելուանմիջապեսվճռիկայացումնինքնին
ենթադրում է նյութական իրավունքի խախտման առկայության
կամ բացակայությանգնահատում`առանցդատավարական ըն‑
թացակարգերի և արդար դատաքննության իրավունքի երաշ‑
խիքներիպահպանման:Ակնհայտէ,որհայցադիմումըակնհայտ
հիմնավորվածգնահատելը,առանցդատականքննություն իրա‑
կանացնելու, զրկում է անձին ՀՀ Վարչական դատավարության
օրենսգրքով սահմանված կարգովապացույցներ ներկայացնելու
հնարավորությունից,որըկարողէիրականացվելընդհուպմինչև
դատաքննությանավարտը:Հասկանալիչէնաևայն,թեինչպեսէ
գնահատվումհայցիակնհայտանհիմնկամհիմնավորվածլինե‑
լըդատարանիկողմիցայնդեպքում,երբհայցվորըհայցադիմու‑
միներկայացմանփուլումկարողէառհասարակորևէապացույց
չներկայացնել (այս իրավունքը վերապահված է վերջինիս ընդ‑
հուպմինչևդատաքննությանավարտը):
Գտնում ենք, որ հատկապես դատական կարգով վարչական
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պատասխանատվությանենթարկելուվերաբերյալգործերով147վե‑
րոնշյալհիմքերովարագացվածդատաքննությունիրականացնե‑
լու դեպքումանձը կարող է զրկվել Կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի
3‑րդմասիԲենթակետովերաշխավորված`իրպաշտպանությունը
նախապատրաստելուհամարբավարարժամանակևհնարավո‑
րություններունենալուիրավունքից:Հետևաբարանթույլատրելիէ
նշվածերկուհիմքերիկիրառմամբարագացվածդատաքննության
իրականացմանօրենսդրականհնարավորությունը`այդթվուման‑
ձինվարչականպատասխանատվությանենթարկելուդեպքերով:
Խնդրահարույց է նաև այն, որ արագացված դատաքննության

թվարկված հիմքերը որևէ կերպ փոխկապակցված չեն փորձա‑
գետին լսելու կամ վկաներին հարցաքննելու, զննում կատարե‑
լու,դատականհանձնարարություններտալուանհրաժեշտության
գնահատմանհետ:Առկաչէնաևորևէփոխկապակցվածություն
կողմերի՝գործըարագացվածընթացակարգովքննելուհամաձայ‑
նությունտալուհետ:
Արձանագրենք, որ արագացված դատաքննության ընթացա‑

կարգըանմիջականորենփոխկապակցվածէնաևԿոնվենցիայի
6‑րդհոդվածի1‑ինկետովերաշխավորվածհրապարակայինդա‑
տաքննության իրավունքի հետ, որը ենթադրում էբանավոր դա‑
տաքննության իրավունք (Döry‑ն ընդդեմ Շվեդիայի, § 37): Ըստ
ՄԻԵԴ‑ի`բանավորևհրապարակայինդատաքննությանսկզբուն‑
քը կարևոր է հատկապես քրեական համատեքստում, որտեղ
քրեականիրավախախտում (արձանագրենք,որ,ըստԴատարա‑
նինախադեպայինիրավունքի,քրեականիրավախախտումհաս‑
կացությունըհաճախներառումէվարչականիրավախախտումը)
կատարելու մեջ մեղադրվողանձըպետք է ընդհանուրառմամբ
կարողանաներկագտնվելառաջինատյանիդատարանումդա‑
տաքննությանը(Tierce‑ըևայլքընդդեմՍանՄարինոյի,§94,Jussila‑
նընդդեմՖինլանդիայի[Մեծպալատ],§40):Առանցներկագտնվե‑
լուդժվարէենթադրել,թեինչպեսանձըկարողէիրականացնել
Կոնվենցիայի 6‑րդհոդվածի 3‑րդկետիԳ,ԴևԵենթակետերով
սահմանված հատուկ իրավունքները, այսինքն՝ իրավունքները՝
«պաշտպանելու իրենանձամբ», «հարցաքննելու վկաներին կամ

147.Այդթվում՝վարչականմարմնիորոշմանբողոքարկմանշրջանակներում:
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իրավունք ունենալու, որ այդ վկաները ենթարկվեն հարցաքըն‑
նության»և«օգտվելութարգմանչիանվճարօգնությունից,եթեին‑
քըչիհասկանումդատարանումգործածվողլեզունկամչիխոսում
այդլեզվով»:Միայնբացառիկհանգամանքներըկարողենարդա‑
րացնելբանավորդատաքննությանչիրականացումը(Hesse‑Anger
and Anger v. Germany (dec.): Նման հանգամանքների բացառիկ
նշանակությունըբխումէքննարկմանենթակահարցերիբնույթից
(օրինակ՝այն գործերով, երբ քննություննառնչվում էբացառա-
պես իրավական կամ չափազանց տեխնիկական հարցերին
(Koottummelv.Austria,§ 19)ևոչնմանհարցերիհաճախականու‑
թյունից(Millerv.Sweden,§29;MirovniInštitutv.Slovenia,§37)148:
Գտնումենք,որվերոգրյալխմբիգործերովբարձրացվածխնդիր‑

ներըորոշակիորենարդիականեննաևՀՀվարչականդատավա‑
րության օրենսգրքով սահմանված գործերի քննության գրավոր
ընթացակարգիհամատեքստում,մասնավորապեսխնդրահարույց
էգրավորընթացակարգիկիրառումըորպեսընդհանուրկանոնԿո‑
ռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովիեզրակացությունները
փաստիհիմքովվիճարկելուվերաբերյալգործերիվարույթներով:

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որսույնբաժնում
ընդգրկվածգործերովՄԻԵԴկայացրածվճիռներիցբխողընդհա‑
նուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրնառկաէառավելապեսօրենսդ‑
րականմակարդակում:ՄասնավորապեսխնդրահարույցէՀՀվար‑
չականդատավարությանօրենսգրքովսահմանված՝արագացված
դատաքննությանկիրառմաներկուհիմքերիառկայությունը,որոնք
պայմանավորվածենհայցիհիմնավորվածությանգնահատմամբ,
ինչպես նաև գրավոր ընթացակարգի կիրառումը Կոռուպցիայի
կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունները փաստի
հիմքովվիճարկելուվերաբերյալգործերիվարույթներով:

148.ՈւղեցույցՄարդուիրավունքներիեվրոպականկոնվենցիայի6‑րդհոդվածիվերաբեր‑
յալ.արդարդատաքննությանիրավունք(քաղաքացիաիրավականհայեցակետ),Ուղեցույց
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6‑րդ հոդվածի վերաբերյալ. արդար
դատաքննությանիրավունք(քրեաիրավականհայեցակետ)։
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Առաջարկություններ

1. ՎերանայելՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգր‑
քովսահմանվածկարգավորումները՝դատականակտիան‑
վերապահբեկանմանհիմքերիցգործըոչօրինականկազմով
դատարանիկողմիցքննելուհիմքը՝ներկայացվածվերաքըն‑
նիչ բողոքի հիմքերիցևհիմնավորումներիցանկախկիրա‑
ռելուհնարավորությանապահովմաննպատակով:Քննարկել
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում նույն երաշ‑
խիքներըսահմանելուանհրաժեշտությանհարցը:

2. ՎերանայելՀՀվարչականդատավարությանևքրեականդա‑
տավարությանօրենսգրքերովվճռաբեկբողոքըվարույթըն‑
դունելը մերժելու մասին որոշումների պատճառաբանմանն
առնչվողկարգավորումները՝դրանքբողոքիընդունելիության
բոլորհիմքերինկատմամբտարածելունպատակով:

3. Սեփական նախադեպային դիրքորոշումներից չհիմնա‑
վորված շեղումը (անհրաժեշտ հիմքերիառկայության դեպ‑
քում) բացառելու նպատակով իրավակիրառ պրակտիկա‑
յումապահովելՀՀՎճռաբեկդատարանիկողմիցբողոքների
վարույթընդունումըմերժելումասինորոշումներըպատշաճ
պատճառաբանելը։

4. Վերանայել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի
119‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի 2‑րդև 3‑րդ կետերով սահման‑
ված՝արագացվածդատաքննությանկիրառմաներկու հիմ‑
քերը,որոնքպայմանավորվածենհայցիհիմնավորվածութ‑
յանգնահատմանհետ:ՎերանայելՀՀվարչականդատավա‑
րության օրենսգրքով սահմանված գրավոր ընթացակարգի
կիրառմանն առնչվող կարգավորումը՝ Կոռուպցիայի կան‑
խարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունները փաստի
հիմքովվիճարկելուվերաբերյալգործերիվարույթներով:
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ԲԱԺԻՆ 4
Անվճար իրավաբանական օգնության 
տրամադրման մեխանիզմների 
արդյունավետությունը դատարանի 
մատչելիության ապահովման համատեքստում. 
անգործունակ ճանաչված անձանց՝ դատարանի 
մատչելիության խնդիրներ
Շամոյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 18499/08)149

Ղույումչյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 53862/07)150

Թովմասյանն ընդդեմ Հայաստանի 
(գանգատ թիվ 11578/08)151

Նշված գործերով կայացված վճիռներով Մարդու իրա‑
վունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել է Կոն‑
վենցիայի 6‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի խախտում` իրա‑
վաբանականօգնությանհամարդիմելուհնարավորության
բացակայության համատեքստում` հաշվի առնելով միայն
հավատարմագրված փաստաբանների միջոցով վճռաբեկ
բողոքներկայացնելուպահանջը:

149.ՇամոյաննընդդեմՀայաստանի(գանգատթիվ18499/08,2015թ.հուլիսի7),հասանելիէ`
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑155811:
150. Ղույումչյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 53862/07, 2016 թ. հունվարի 21),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001‑160090:
151. Թովմասյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 11578/08, 2016 թ. հունվարի 21),
հասանելիէ`http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑160091:

Խ
նդ

իր
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Շամոյանն ընդդեմ Հայաստանի
Դատարաննարձանագրելէ,որ,հաշվիառնելովՎճռաբեկդա‑

տարանի հատուկ դերը, որը սահմանափակվում է օրենքի միա‑
տեսակ կիրառության և ճիշտ մեկնաբանման ապահովմամբ,
ՄԻԵԴ‑ը պատրաստ է ընդունել, որ վճռաբեկ բողոքները հավա‑
տարմագրվածփաստաբանիմիջոցովներկայացնելուպահանջը
ենթադրաբարհետապնդել էայդպիսի բողոքների բարձր որակն
ապահովելու իրավաչափ նպատակ: Այնուամենայնիվ, այդպիսի
ընթացակարգայինպահանջըպահպանելուհամարանհրաժեշտ
իրավաբանականօգնությունստանալուհնարավորությանբացա‑
կայությանպատճառովդիմումատուի՝Վճռաբեկդատարանիմատ‑
չելիությանիրացումըպայմանավորվածէեղելնրաֆինանսական
վիճակով:
ՄԻԵԴ‑ըհամարելէ,որիրավաբանականօգնությանհամարդի‑

մելուհնարավորությանբացակայությունը,հաշվիառնելովընթա‑
ցակարգայինայնպահանջը,որիհամաձայն`վճռաբեկբողոքները
կարողենբերվելմիայնՎճռաբեկդատարանումհավատարմագր‑
վածփաստաբաններիմիջոցով,անհամաչափորենսահմանափա‑
կել է դիմումատուի՝ դատարանի արդյունավետ մատչելիության
իրավունքը:
Ղույումչյանն ընդդեմ Հայաստանի ևԹովմասյանն ընդդեմ Հա‑

յաստանի գործերովԴատարանընույնականհիմնավորումներով
ճանաչելէԿոնվենցիայի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտում։

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(05.04.2016թ.)152
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ ՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրականդատա‑
րանը2008թվականիհոկտեմբերի8‑ինթիվՍԴՈ‑765որոշ‑
մամբ153 հակասահմանադրական է ճանաչել Քրեական դա‑

152.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2016)453E։
153. ՍԴՈ‑765, հասանելի է՝ https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2008/pdf/
sdv‑765.pdf։
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տավարությանօրենսգրքի 223‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի 1‑ին
կետը և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրա‑
պետությանօրենքի29.1հոդվածը:ՄասնավորապեսՍահմա‑
նադրականդատարանըգտելէ,որՎճռաբեկդատարանում
հավատարմագրված փաստաբանների կողմից անհատույց
իրավաբանականօգնությունցույցտալուորևէմեխանիզմի
բացակայությանպայմաններումմիայնհավատարմագրված
փաստաբաններիմիջոցովվճռաբեկբողոքբերելու կանոնն
անհամաչափորեն սահմանափակում է Վճռաբեկ դատա‑
րանի մատչելիությունը` այդ դատարանի մատչելիությունը
գործնականումպայմանավորելովբողոքբերածանձանցֆի‑
նանսականվիճակով:

 ■ 2015 թ.‑ին ՀՀ Սահմանադրական դատարանը քննության է
առել մեկ այլ դատավարական դրույթի սահմանադրակա‑
նությանհարց,ըստորի՝անձըկարողէրՎճռաբեկդատարան
դիմելմիայնփաստաբանիմիջոցով:ՍԴՈ‑1192154,ՍԴՈ‑1196155 
ևՍԴՈ‑1220156որոշումներովՀՀվարչական,քաղաքացիական
ևքրեականդատավարություններիօրենսգրքերիհամապա‑
տասխան սահմանափակումներ նախատեսող դրույթները
ճանաչվելենՀՀՍահմանադրությանըհակասողևանվավեր:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ԹեևսույնբաժնումներառվածգործերովկայացվածՄԻԵԴվճիռ‑
ներիցանմիջականորենբխողօրենսդրականխնդիրներըլուծվել
ենՀՀՍահմանադրականդատարանիվկայակոչվածորոշումնե‑
րի ընդունման արդյունքում, հարկ ենք համարում անդրադառ‑
նալ անվճար իրավաբանական օգնությանն առնչվող առանձին
խնդիրներին,որոնքփոխկապակցվածենարդյունավետդատա‑
կանպաշտպանության,դատարանիմատչելիությանիրավունքնե‑

154. ՍԴՈ‑1192, հասանելի է՝ https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/
sdv‑1192.pdf։
155. ՍԴՈ‑1196, հասանելի է՝ https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/
sdv‑1196.pdf։
156. ՍԴՈ‑1220, հասանելի է՝ https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/
sdv‑1220.pdf։
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րիապահովմանհետ:
Այսպես,«Փաստաբանությանմասին»ՀՀօրենքի5‑րդհոդվածի

համաձայն՝ դատական ներկայացուցչությունը կամ դրա կազմա‑
կերպումըորպեսպարբերաբարկամվճարովիհիմունքներովմա‑
տուցվողծառայությունկարողէիրականացնելմիայնփաստաբա‑
նը՝բացառությամբնույնհոդվածովսահմանվածդեպքերի:Օրեն‑
քի5‑րդհոդվածը09.02.2018թ.‑ինլրացվելէհետևյալդրույթով.«6.
Քաղաքացիականդատավարությունումփաստաբան չհանդիսա‑
ցող անձանց կողմից դատական ներկայացուցչություն իրակա‑
նացնելու դեպքերը սահմանվում են ՀայաստանիՀանրապետու‑
թյանքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքով»:Միևնույն
ժամանակ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
52‑րդ հոդվածը սահմանում է միայն փաստաբանների միջոցով
դատարանում ներկայացուցչություն իրականացնելու պահանջը:
Նույնհոդվածի2‑րդմասովնախատեսվածէայնանձանցշրջա‑
նակը,որոնքկարողենդատարանումհանդեսգալորպեսներկա‑
յացուցիչ՝ նախորդ իրավակարգավորման պայմաններում առկա
«Փաստաբանությանմասին»ՀՀօրենքի5‑րդհոդվածիմասովար‑
վածվերապահմանփոխարեն։
Արդյունքում 09.02.2018 թ.‑ին ՀՀ քաղաքացիական դատավա‑

րության նոր օրենսգրքի ընդունմամբ քաղաքացիական դատա‑
վարությունում բացառվեց ոչ պարբերական և ոչ վճարովի հի‑
մունքներով դատական ներկայացուցչություն իրականացնելու
հնարավորությունը: Խնդրահարույց ենք համարում նշված սահ‑
մանափակմաննախատեսումը՝ՀՀՍահմանադրականդատարա‑
նի՝05.04.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1263որոշմամբարտահայտվածիրա‑
վականդիրքորոշումների,ինչպեսնաևարդյունավետդատական
պաշտպանության իրավունքի ապահովման համատեքստում:
Այսպես,ՀՀՍահմանադրականդատարանիվերոգրյալորոշմամբ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 40‑րդ հոդ‑
վածի 1‑ին մասի157 «բացառությամբ «Փաստաբանության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5‑րդ հոդվածով նախա‑
տեսվածդեպքերի»դրույթըճանաչվելէՀՀՍահմանադրությանը
համապատասխանող՝որոշմանմեջարտահայտվածիրավական

157.17.06.1998թ.‑ինընդունվածՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգիրք(ՀՕ‑247)։
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դիրքորոշումների շրջանակներում: «Փաստաբանության մասին»
ՀՀօրենքի5‑րդհոդվածի1583‑րդմասըևսհամապատասխանողէ
ճանաչվելՀՀՍահմանադրությանը՝որոշմանմեջարտահայտված
իրավականդիրքորոշումներիշրջանակներում:
ՎերոնշյալորոշմամբՀՀՍահմանադրականդատարաննարձա‑

նագրելէհետևյալդիրքորոշումը.«....վեճիառարկահիմնախընդ‑
րի առկա իրավակարգավորման հիմնական նպատակը քաղա‑
քացիական արդարադատության ոլորտում մարդկանց վճարովի
իրավաբանականծառայությունմատուցելուինստիտուտիհստակ
կանոնակարգումնէ`արգելելովանձանցպարբերաբարևվճա-
րովի հիմունքներով հանդես գալ որպես ներկայացուցիչ դա-
տարանում`չունենալովհամապատասխանգործունեությամբ
զբաղվելու արտոնագիր: Նման իրավակարգավորում առկա է
բազմաթիվ երկրներում և բխում է իրավական պետությունում
իրավունքի գերակայության երաշխավորման սահմանադրա‑
կանսկզբունքիէությունից:Այլխնդիրէ,որարդարադատական
պրակտիկայում չպետք էայնաստիճաննեղացվի քաղաքա-
ցիականգործերովիրավաբանականօգնությունցույցտալու
շրջանակները,որբացառվենոչվճարովիհիմունքներովևոչ
պարբերաբարմատուցվողիրավականօգնությանհնարավո-
րությունները»:
Անդրադառնալովվճարովիությանհիմունքներովպարբերաբար

դատական ներկայացուցչության՝ միայն փաստաբանի միջոցով
իրականացման օրենսդրական պահանջի և դատարանի մատ‑
չելիության իրավունքի միջև հարաբերակցությանը՝ Սահմանադ‑
րական դատարանն իր՝ 05.04.2016 թ.‑ի թիվ ՍԴՈ‑1263 որոշմամբ
արձանագրելէ,որնմանհարաբերակցությունըկարողէպայմա‑
նավորված լինել բացառապես դատական ներկայացուցչություն
հայցողանձի ֆինանսական հնարավորություններով:Այնուհետև
Սահմանադրականդատարաննանդրադարձել է օրենսդրի կող‑
մից սահմանված երաշխիքներին՝ դատական ներկայացուցչու‑
թյուն հայցող, սակայն համապատասխան ֆինանսական հնա‑
րավորություններ չունեցող անձի՝ դատարանի մատչելիության
իրավունքի ապահովման համատեքստում՝ արձանագրելով նաև

158.Մինչև09.02.2018թ.‑ըգործողխմբագրությունը։
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դատական ներկայացուցչության իրականացման հնարավորու‑
թյունըփաստաբանչհանդիսացողգործունականձիկողմից,եթե
դատականներկայացուցչությունըչիկրումպարբերականբնույթ
կամ վճարովի չէ: Ուստիակնհայտ է, որ ոչ պարբերական և ոչ
վճարովիհիմունքներովդատականներկայացուցչությունիրակա‑
նացնելուհնարավորությանբացառումըքաղաքացիականդատա‑
վարությունումհամահունչչէՀՀՍահմանադրականդատարանի՝
05.04.2016թ.‑իթիվՍԴՈ‑1263որոշմամբարտահայտվածդիրքորո‑
շումներին,ինչպեսնաևխնդրահարույցէարդյունավետդատա‑
կանպաշտպանության,դատարանիմատչելիությանիրավունքնե‑
րիերաշխավորմանտեսանկյունից՝Հանրայինպաշտպանիգրա‑
սենյակիկողմիցանհրաժեշտծավալովորակյալիրավաբանական
օգնությունտրամադրելուհնարավորություններիբացակայության
պայմաններում:
«Փաստաբանությանմասին»ՀՀօրենքի41‑րդհոդվածիհամա‑

ձայն՝ պետությունը երաշխավորում է անվճար իրավաբանական
օգնությունըհանրայինպաշտպանությանմիջոցով,որիշրջանակ‑
ներումանվճարիրավաբանականօգնությունը,իթիվսանձանցմի
շարքխմբերի,տրամադրվումէնաևանվճարունակայնֆիզիկա‑
կան անձանց, որոնք իրենց անվճարունակությունը հաստատող
հավաստիտվյալներեններկայացնում:Անվճարունակէհամար‑
վումայնֆիզիկականանձը,որըչունիբավարարեկամուտ,համա‑
տեղբնակվողաշխատողընտանիքիանդամ,ինչպեսնաև,բացի
անձնականբնակարանից,որպեսսեփականությունչունիայլան‑
շարժգույքկամնվազագույնաշխատավարձիհազարապատիկը
գերազանցողարժեքիփոխադրամիջոց։
Սույն հետազոտության շրջանակներում Հանրային պաշտպա‑

նիգրասենյակիկողմիցտրամադրվածտեղեկատվությանհամա‑
ձայն՝«Փաստաբանությանմասին»ՀՀօրենքի41‑րդհոդվածի5‑րդ
մասի 11‑րդկետումնշվածբավարարեկամուտեզրույթիմեկնա‑
բանման համար գործնականում որպես ուղենիշ են ընդունվում
անձիամսականեկամուտը,օրենքովնախատեսվածնվազագույն
աշխատավարձի,ինչպեսնաևնվազագույնսպառողականզամբ‑
յուղիչափերը։Դրանզուգահեռ,սակայն, յուրաքանչյուրդեպքում
ցուցաբերվումէանհատականմոտեցում,մասնավորապեսհաշվի
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ենառնումնաևանձիխնամքինգտնվողանձանցթիվը,վարձա‑
կալությամբ բնակվելու հանգամանքը, դիմողի և ընտանիքիան‑
դամներիառողջականվիճակը։
Թեև «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 41‑րդ հոդվածի

5‑րդ մասի 11‑րդ կետով սահմանված չափանիշները նախատե‑
սումենանվճարիրավաբանականօգնությունստանալուհնարա‑
վորությունունեցողանձանցբավականինմեծշրջանակ,ևնշված
չափանիշներըիրավակիրառպրակտիկայումենթարկվումենլայն
մեկնաբանության,այնուամենայնիվ,գտնումենք,որօրենքիմա‑
կարդակովհստակեցմանկարիքունենբավարարեկամուտ,հա‑
մատեղբնակվողաշխատողընտանիքիանդամհասկացություն‑
ները՝ հնարավոր հայեցողական և ոչ իրավաչափ մեկնաբանու‑
թյուննուկիրառումըբացառելունպատակով:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Հարկ ենք համարում նաևանդրադառնալ գործնականումառ‑
կա անվճար իրավաբանական օգնությանն առնչվող առանձին
խնդիրներին արդյունավետ դատական պաշտպանության, իրա‑
վաբանականօգնությունստանալուիրավունքներիապահովման
համատեքստում՝հաշվիառնելովդատականներկայացուցչության
իրականացմաննառնչվողօրենսդրականսահմանափակումները:
Այսպես, պետության կողմից ֆինանսավորվող անվճար իրա‑

վաբանական օգնություն տրամադրող միակ կառույցը Հանրա‑
յինպաշտպանիգրասենյակն է, որի գործունեությանարդյունա‑
վետությամբ է անմիջականորեն պայմանավորված պետության
ստանձնած՝ որակյալ իրավաբանական օգնություն ապահովելու
պարտավորության կատարումը: Հետևաբար Հանրային պաշտ‑
պանիգրասենյակիկողմիցանհրաժեշտծավալովևորակովիրա‑
վաբանականօգնությունտրամադրելուհնարավորությանբացա‑
կայությունը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է դատական ներ‑
կայացուցչության իրականացման օրենսդրական սահմանափա‑
կումներիոչիրավաչափությանը:
Սույնհետազոտությանշրջանակներումիրականացվածհարց‑

ման հիման վրա՝ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից
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տրամադրվել եննախորդերեքտարիներինառնչվողվիճակագ‑
րական տվյալներ՝ հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվա‑
ծության մասով, ինչպես նաևտեղեկատվություն գործնականում
առկախնդիրներիվերաբերյալ։Այսպես,

 ‑ մեկհանրայինպաշտպանիհաստիքինմիջինըբաժինէըն‑
կել.

 ▪ 2018թ.‑ին՝152քրեականգործ,
 ▪ 2019թ.‑ին՝169և
 ▪ 2020թ.‑ին՝160գործ,

 ‑ քաղաքացիական և վարչական գործերով յուրաքանչյուր
հաստիքիբաժինէընկել702,748և609գործ՝համապատաս‑
խանաբար2018,2019և2020թթ.‑ին։

Ըստ գրասենյակի հայտնած տվյալների՝ թեև ՀՀ նախագա‑
հի՝ 21.04.2009 թ.‑ի թիվ ՆԿ‑59‑Ն կարգադրությամբ հաստատված
Դատաիրավական բարեփոխումների 2009‑2011 թթ.‑ի ռազմա‑
վարական գործողությունների ծրագրից բխող միջոցառումների
ցանկով159 նախատեսվել էանվճարիրավաբանականօգնության
շրջանակների ընդլայնման միջոցառումը, ըստ որի՝ նախատես‑
վում էր հանրային պաշտպանների հաստիքային թվաքանակը
հասցնելառնվազն75‑իմինչև2010թ.‑իմարտի3‑րդտասնօրյա‑
կը,մինչօրսՓաստաբանականպալատինհատկացվածգումարը
բավականացրելէմիայն59հանրայինպաշտպաններիհաստիք‑
ներիհամար։
Հանրայինպաշտպանիգրասենյակիղեկավարիառաջինտեղա‑

կալըսույնհետազոտությանշրջանակումիրականացվածհարց‑
մաննիպատասխանհայտնելէ,որգործողհաստիքներովգործե‑
րի՝վերջինտարիներինգրանցվողաճիպարագայումմոտապա‑
գայումանհնարին կդառնան քրեական գործերով վարույթ իրա‑
կանացնող մարմինների որոշումների՝ ժամանակին կատարման
ապահովումըևՀանրայինպաշտպանիգրասենյակդիմողբոլոր
քաղաքացիներին քաղաքացիական, վարչական և սահմանադ‑

159.Մանրամասնտե՛սՀՀՊՏ2009.04.25/21(687)Հոդ.438,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=50926։
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րականգործերովանվճարորակյալիրավաբանականօգնության
ժամանակինտրամադրումը։Հանրայինպաշտպանիգրասենյակն
ի վիճակի չի լինիամբողջությամբ կատարել իրառաքելությունը՝
որակյալիրավաբանականօգնությանտրամադրումը:

Եզրակացություն

ԹեևսույնբաժնումներառվածգործերովկայացվածՄԻԵԴվճիռ‑
ներիցանմիջականորենբխողօրենսդրականխնդիրներըլուծվել
ենՀՀՍահմանադրականդատարանիկողմիցհամապատասխան
որոշումների160 ընդունման արդյունքում, առկա են անձի արդյու‑
նավետդատականպաշտպանության իրավունքիապահովմանն
առնչվողէականխնդիրներ՝անվճարիրավաբանականօգնության
տրամադրմանհամատեքստում:

160.ԹիվՍԴՈ‑765,ՍԴՈ‑1192,ՍԴՈ‑1196,ՍԴՈ‑1220որոշումներ։
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Նիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի
(գանգատ թիվ 74438/14)161

ՆշվածգործովկայացվածվճռովՄարդուիրավունքների
եվրոպական դատարանը արձանագրել է Կոնվենցիայի
6‑րդ հոդվածի 1‑ին մասի խախտում այն հիմքով, որ
դիմումատունչիկարողացելհետամուտլինելիրկողմից
ներկայացվածամուսնալուծությանև վտարմանհայցին,
ինչպես նաև իր գործունակությունը վերականգնելու
նպատակով վարույթ հարուցել դատարանում, քանի
որ ՀՀ օրենսդրությամբ դատարանի մատչելիության
անվերապահ արգելք էր սահմանված անգործունակ
անձանց համար: Իրավիճակն ավելի է վատթարացել
շահերի բախման պայմաններում դիմումատուի որդուն
որպես նրա խնամակալ նշանակելու արդյունքում:
Դիմումատուին անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ
դատական ակտը հիմնված է եղել «ոչ արդիական»
հոգեբուժական փորձաքննության վրա՝ առանց
քննարկելուհոգեկանխանգարմանաստիճանը:

Նի կոլ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի
ՄԻԵԴ‑ը,իթիվսայլխախտումների,արձանագրելէԿոնվենցիա‑

յի6‑րդհոդվածի1‑ինմասիխախտումնաևամուսնալուծությանև
վտարմանգործովվարույթովդիմումատուի՝դատարանիմատչե‑
լիությանիրավունքիխախտմանհիմքով:Դատարանըմասնավո‑
րապեսարձանագրելէ,որներպետականօրենսդրությամբանվե‑
րապահարգելքէրդրվելկյանքիբոլորոլորտներումդիմումատուի՝
դատարանիմատչելիությանիրավունքինկատմամբ:Ավելին,ներ‑
պետական իրավական համակարգում չեն տարբերակվել հոգե‑
կանխանգարումունեցողանձանցանգործունակությանտարբեր
աստիճաններ,ևչեննախատեսվելտվյալանձիանհատականկա‑
րիքներինհամապատասխանեցվածպաշտպանությանմիջոցներ:

161. Նիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 74438/14, 2019 թ. հոկտեմբերի 3),
հասանելիէ՝http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‑196149:
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Ուստիերբևէանդրադարձչիկատարվել,ևպատասխաններչեն
տրվելայնպիսիհարցերի,թեարդյոքդիմումատունկարողէրհաս‑
կանալ ամուսնալուծության կամ վտարման նշանակությունը, և
արդյոքկյանքիայդոլորտումնակարողէրգործելինքնուրույն,այդ
թվում՝դատարանումիրիրավունքներըպաշտպանել՝առանցխո‑
չընդոտելու արդարադատության պատշաճ իրականացումը կամ
վնասելուիրենկամայլոց:Դատարաննարձանագրելէ,որամեն
դեպքումդատարանիմատչելիությանսահմանափակումըարդա‑
րացվածչիեղելգործիկոնկրետհանգամանքներով:Դատարանը
այսհամատեքստումանդրադարձելէնաևշահերիբախմանպայ‑
մաններումխնամակալինշանակմանխնդրին՝արձանագրելով,որ
ամբողջությամբգործունակությունիցևդրահետևանքովնաևիր՝
դատարանիմատչելիությանիրավունքիցզրկվածլինելով,դատա‑
րաններումիրիրավականշահերըպաշտպանելումիակպատշաճ
ևարդյունավետմիջոցըկլիներկոնֆլիկտներիցզերծխնամակա‑
լությունը:Դատարաննարձանագրելէ,որներպետականդատա‑
րանըդիմումատուիհայցիցհրաժարվելումասովպահանջնընդու‑
նելուհարցումորոշումկայացնելիսչիիրականացրելանհրաժեշտ
ուսումնասիրություն և վերահսկողություն, հետևաբարամուսնա‑
լուծությանևվտարմանգործովվարույթնավարտելըհիմնավոր‑
վածչէր:
ՄԻԵԴ‑ն արձանագրել է, որ հոգեկան հիվանդության առկա‑

յությունը նույնիսկ լուրջ հիվանդության դեպքում չի կարող լինել
գործունակությունիցամբողջությամբզրկելըհիմնավորելումիակ
պատճառը. դրահամարհոգեկանհիվանդությունըպետքէ լինի
այդմիջոցիհամարհիմքհամարվող«որոշակիտեսակիկամաս‑
տիճանի»:Դատարաննարձանագրել է, որՀայաստանիօրենսդ‑
րությամբնախատեսված չէինայնպիսիիրավիճակներիսահմա‑
նայինկամհարմարեցվածլուծումտալուտարբերակներ,ինչպես
դիմումատուի դեպքում է, և այս պարագայում տարբերակում է
կատարված միայն ամբողջությամբ գործունակի և ամբողջու‑
թյամբանգործունակիմիջև:Ուստիդատավորիկողմիցձևակերպ‑
ված՝բժիշկներինուղղվածհարցերընույնձևովչենվերաբերելդի‑
մումատուի հոգեկանհիվանդության «տեսակինևաստիճանին»:
Արդյունքում հոգեբուժական փորձագիտական եզրակացության
մեջ անհրաժեշտ մանրամասնությամբ չի վերլուծվել դիմումա‑
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տուի անգործունակության աստիճանը, եզրակացության մեջ չի
բացատրվել, թե որ գործողությունները դիմումատուն չի կարող
հասկանալևղեկավարել:Դիմումատուիհոգեկանհիվանդության
աստիճանըհստակչէ,ինչպեսնաևհստակչեննրասոցիալական
կյանքի, առողջության, նյութական շահերի, նրա հիվանդության
հնարավորհետևանքները:Դատարանիվճռովսույնգործովար‑
ձանագրվելեննաևմիշարքայլխախտումներ,այդթվում՝Կոն‑
վենցիայի8‑րդհոդվածիշրջանակներում:

Կառավարությանգործողություններիհաշվետվություն
(16.11.2020թ.)162
(հիմնականընդհանուրմիջոցներ)

 ■ Կառավարությունը շարունակաբար իրականացնում է հա‑
մապարփակմիջոցառումներ,որոնքուղղվածենմասնավո‑
րապեսհաշմանդամությունունեցողանձանցներգրավմանը
նրանց վերաբերող բոլոր որոշումների կայացման գործըն‑
թացներում:

 ■ ՀՀՍահմանադրականդատարանի՝07.04.2015թ.‑իորոշմամբ
հակասահմանադրական է ճանաչվել ՀՀ քաղաքացիական
դատավարությանօրենսգրքի173‑րդհոդվածի1‑ինմասը,ին‑
չիարդյունքումյուրաքանչյուրանգործունակճանաչվածանձ
իր գործունակությունը վերականգնելու պահանջով դատա‑
րանդիմելուիրավունքձեռքբերեց:Սահմանադրականդա‑
տարանի որոշմամբ սահմանվեցին անգործունակ անձանց
իրավունքներիերաշխավորմաննառնչվողմիշարքկարևոր
սկզբունքներ:

 ■ Դատականկարգովանգործունակճանաչվածանձանցկող‑
միցիրենցգործունակությունըվերականգնելունպատակով
դատարանդիմելուիրավունքնամրագրվելէ2018թ.‑իապ‑
րիլի9‑իցուժիմեջմտածՀՀքաղաքացիականդատավարու‑
թյանօրենսգրքում։ԳործողՔաղաքացիականդատավարու‑
թյանօրենսգրքիդրույթներովամրագրվելէ,որառաջինատ‑

162.Մանրամասնտե՛սhttp://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH‑DD(2020)1061E:
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յանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քաղաքացուն
անգործունակ ճանաչելու մասինդիմումը քննում էանգոր‑
ծունակճանաչվողանձի,նրափաստաբանիուխնամակա‑
լության և հոգաբարձության մարմնիպարտադիր մասնակ‑
ցությամբ,ինչնիրհերթինապահովումէշահերիբախումից
զերծխնամակալինշանակմանհնարավորությունը,քանիոր
խնամակալությանևհոգաբարձությանմարմնիպարտադիր
մասնակցությունը թույլ է տալիս վերջինիս գնահատել ան‑
գործունակճանաչվողանձիևնրահնարավորխնամակա‑
լիմիջևհարաբերություններիբնույթը:ՆերկայացվելենՔա‑
ղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված
մյուսերաշխիքներըայսգործերիքննությանշրջանակում:

 ■ «Հաշմանդամությունունեցողանձանցսոցիալականներառ‑
մանհամալիրծրագրի»շրջանակում(2017‑2021թթ.)մշակվել
է«Հաշմանդամությունունեցողանձանցիրավունքներիմա‑
սին» օրենքի նախագիծ, որը սահմանում է հաշմանդամու‑
թյունունեցողանձանցիրավունքներիապահովման,խթան‑
ման և պաշտպանության պետական քաղաքականության
հիմնականսկզբունքները:

 ■ Ներկայացվելեննաևհաշմանդամությունունեցողանձանց
իրավունքներիպաշտպանությաներաշխիքներիամրապնդ‑
մաննուղղվածայլմիջոցներ:

Օրենսդրականկարգավորումներ/խնդիրներ

ԵլնելովՆիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի հիմնավորումնե‑
րից՝ հարկենքհամարումարձանագրել, որանգործունակության
ճանաչմանառնչությամբՀՀքաղաքացիականօրենսգրքովսահ‑
մանվածկարգավորումներընույնկերպշարունակումենչհամա‑
պատասխանող մնալ Կոնվենցիայի պահանջներին այնքանով,
որքանով դրանցում տարբերակում է կատարված միայն անձին
ամբողջությամբ գործունակ կամ ամբողջությամբ անգործունակ
ճանաչելու հնարավորության միջև՝ բացառելով հոգեկան խան‑
գարման տեսակից ու աստիճանից ելնելով գործունակության
սահմանափակմանորևէմիջանկյալձևիընտրությունը:
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Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 31‑րդ հոդվածի հա‑
մաձայն՝ քաղաքացին, որը հոգեկան խանգարման հետևանքով
չիկարողհասկանալիրգործողություններինշանակությունըկամ
ղեկավարելդրանք,կարողէդատարանովանգործունակճանաչ‑
վել`ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիականդատավա‑
րությանօրենսգրքովսահմանվածկարգով:Նրանկատմամբսահ‑
մանվումէխնամակալություն163:Մինչդեռսույնգործովկայացված
ՄԻԵԴ‑ի վճռով շեշտվել է այն հանգամանքը, որ դիմումատուի
վիճակըպահանջելէնրանկատմամբպաշտպանությանորևէ
տեսակիմիջոց,ուստիներպետականդատարանըչիունեցել
այլընտրություն,քանամբողջականանգործունակությանկի-
րառումնուդրապահպանումնէ.սաամենախիստմիջոցնէև
նշանակումէինքնուրույնությանլրիվկորուստկյանքիգրեթե
բոլորոլորտներում:
Կարևոր է նշել նաև, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական

դատարանիկողմիցամուսնալուծությանևվտարմանգործովդի‑
մումատուի՝ դատարանի մատչելիության իրավունքի խախտման
(Կոնվենցիայի6‑րդհոդվածի 1‑ինմասիխախտում)արձանագր‑
մանհամարորոշիչէեղելներպետականօրենսդրությամբհոգե‑
կանխանգարումունեցողանձանցանգործունակությանտարբեր
աստիճաններ ևտվյալանձիանհատական կարիքներին համա‑
պատասխանեցվածպաշտպանության միջոցներ նախատեսված
չլինելու հանգամանքը: Հետևաբար հոգեկան խանգարման տե‑
սակովևաստիճանովպայմանավորված՝անձիգործունակության
սահմանափակման միջանկյալ ձևի նախատեսումը ՀՀ օրենսդ‑
րությամբ ուղղակիորեն բխում է Նիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի
կայացվածվճռիկատարմանըմիտվածընդհանուրմիջոցներից164:

163.ԻնչվերաբերումէՕրենսգրքի32‑րդհոդվածովնախատեսված՝քաղաքացուգործու‑
նակության սահմանափակմանը, ապաայս հիմքերը պայմանավորված են բացառապես
ոգելից խմիչքների կամ թմրամիջոցների չարաշահման, ինչպես նաև մոլեխաղերով
հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դնելու
հանգամանքիհետ:
164. Ավելին, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 07.04.2015 թ.‑ի թիվ ՍԴՈ‑1197 որոշմամբ
սահմանված է եղել հետագա օրենսդրական փոփոխությունների ընթացքում անձանց
գործունակության նկատմամբ անհամաչափ միջամտությունները բացառելու անհրա‑
ժեշտությունը՝ անձին «անգործունակ» կամ «սահմանափակ գործունակ» ճանաչելու
հիմքերը առավել ամբողջական դարձնելու միջոցով: Արձանագրենք, որ դեռևս 2014
թվականիփետրվարի27‑իՀՀԿառավարության«Մարդուիրավունքներիպաշտպանության
ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»
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Անձի գործունակության սահմանափակման միջանկյալ ձևերի
բացակայությունըառավելխնդրահարույցէդառնումանգործու‑
նականձանց՝դատարանիմատչելիությանիրավունքնապահովող
իրավակարգավորումներիհամատեքստում:Այսպես,ՀՀքաղաքա‑
ցիականդատավարությանօրենսգրքի2‑րդհոդվածիհամաձայն՝
անչափահասների,անգործունակկամսահմանափակգործունակ
ճանաչվածանձանցիրավունքներըևօրինականշահերըդատա‑
րանումհամապատասխանաբարներկայացնումեննրանցծնող‑
ները(որդեգրողները), խնամակալներըկամհոգաբարձուները,իսկ
օրենքովնախատեսվածդեպքերումնրանքկարողենդատարա‑
նում ինքնուրույն ներկայացնել իրենց շահերը: Օրենքով նախա‑
տեսված դեպքերում գործի քննության ընթացքում նրանք ունեն
իրենցշահերինառնչվողհարցերիվերաբերյալլսվելուիրավունք:
Միևնույնժամանականգործունակճանաչվածանձինքկարողեն
ինքնուրույն դիմել դատարան միայն նույն օրենսգրքով նախա‑
տեսված դեպքերում165: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքիկարգավորումներիցբխումէ,որդրանքենքաղաքա‑
ցունգործունակճանաչելուպահանջովդատարանդիմելուդեպ‑
քերը:Ուստիև,բացառությամբվերոնշյալդեպքերի,ՀՀքաղաքա‑
ցիական դատավարության օրենսգիրքը չի ապահովում անգոր‑
ծունակճանաչվածանձանց՝անմիջականորենդատարանդիմելու
իրավունքը, ինչը գործունակության սահմանափակման միջանկ‑
յալձևերի,հոգեկանխանգարմանտեսակիևաստիճանինկատ‑
մամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորության
բացակայության պայմաններում կրկին հանգեցնում է Կոնվեն‑
ցիայի 6‑րդ հոդվածով սահմանվածդատարանի մատչելիության
իրավունքիանհամաչափսահմանափակմանխնդրին:
ԻնչվերաբերումէՀՀվարչականդատավարությանօրենսգրքին,

ապաայնսահմանումէհետևյալիրավակարգավորումներըան‑
գործունակճանաչվածանձանց՝դատարանիմատչելիությանիրա‑
վունքիապահովմանառնչությամբ:Տասնչորստարեկանչդարձած

N 303‑Ն որոշման 70‑րդ կետովնախատեսվել էր հստակեցնել հոգեկանառողջությանև
(կամ) մտավոր խնդիրներ ունեցող անձին անգործունակ ճանաչելու հիմքերը և մշակել
անգործունակությանգնահատմանտարբերակվածչափանիշները:
165. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, 2‑րդ հոդված, 7‑րդ, 8‑րդ և 9‑րդ
մասեր։
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անչափահասների, ինչպես նաև անգործունակ ճանաչված ան‑
ձանց իրավունքները և ազատությունները դատավարությունում
ներկայացնումեննրանցօրինականներկայացուցիչները`ծնողը,
խնամակալըկամօրենքովնմանիրավունքունեցողայլանձինք։
Դատարանը կարող է անգործունակ ճանաչվածանձին ընձեռել
գործիքննությանընթացքում լսվելու իրավունք։Վերոգրյալիրա‑
վակարգավորումներից ելնելով՝ վարչականդատավարությունում
ևս արձանագրում ենք անգործունակ ճանաչված անձի համար
անձամբդատարանդիմելուիրավունքիանհամաչափսահմանա‑
փակմանխնդիր՝նույնականհիմնավորումներով:
Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում անդրադառնալ թիվ

ՎԴ/0477/05/15 վարչական գործով166 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի
կողմից կայացված որոշմանը, որի ընդունմանարդյունքում դա‑
տականպրակտիկայումորոշակիերաշխիքներստեղծվեցինան‑
գործունակ ճանաչվածանձի կողմից իր նկատմամբխնամակալ
նշանակելուվերաբերյալորոշումըդատականկարգովբողոքար‑
կելուհամար:Վճռաբեկդատարաննարձանագրելէ,որհոգեկան
խանգարումունեցողանձըպետքէունենաանձամբլսվելուհնա‑
րավորություն՝անգործունակճանաչվելուհետևանքովիրնկատ‑
մամբ խնամակալություն սահմանելու վերաբերյալ գործերով իր
տեսակետնարտահայտելուհամար,քանիորնշվածորոշմանկա‑
յացումըվերջինիսհամարոչպակասկարևորէ՝հաշվիառնելով,
որիրիրավունքներիևշահերիպաշտպանություննայլևսպետքէ
իրականացվիբացառապեսխնամակալիմիջոցով:Միաժամանակ
նույն որոշմամբՎճռաբեկ դատարանըարձանագրել է, որխնա‑
մակալինշանակումըդատականկարգովբողոքարկելուհնարա‑
վորություն ունեցողանձանց կազմումանգործունակ ճանաչված
անձին չներառելու պայմաններում գործնականում չեն բացառ‑
վումայնպիսիդեպքերը,երբայդանձինք,որոշակիօբյեկտիվկամ
սուբյեկտիվ պայմաններից ելնելով, չբողոքարկեն խնամակալի
նշանակումն այն դեպքում, երբ անգործունակ ճանաչվածանձի
շահնուղղակիորենթելադրումէայդպիսիբողոքարկում:
Հարկենքհամարումարձանագրելնաև,որթե՛օրենսդրությանև

166.Գ.ՆիկոլյաննընդդեմԵրևանքաղաքիՇենգավիթվարչականշրջանիխնամակալության
ևհոգաբարձությանմարմնի։
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թե՛իրավակիրառպրակտիկայիմակարդակումառկաենանգոր‑
ծունակճանաչվածանձանցայլհիմնարարիրավունքներիիրաց‑
մանհետկապվածէականխնդիրներ,որոնցչենքանդրադառնում
սույնհետազոտությանշրջանակներում:

Իրավակիրառպրակտիկա/խնդիրներ

Սույն հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է նաև
դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն167 Նիկոլյանն ընդ‑
դեմՀայաստանիգործովՄարդուիրավունքներիեվրոպականդա‑
տարանիկողմիցվճռիկայացմանպահից՝03.10.2019թ.‑ից,մինչև
16.02.2021 թ.‑ը՝ վճռովարձանագրվածառանձինխնդիրներիառ‑
կայությունը/բացակայությունըգնահատելունպատակով:
Այսպես,վճռով,իթիվսայլհանգամանքների,Մարդուիրավունք‑

ների եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ դատարանի
կողմիցբժիշկներինուղղվածհարցերը չենվերաբերելդիմումա‑
տուի հոգեկան հիվանդության «տեսակին ևաստիճանին»: Արդ‑
յունքում հոգեբուժական փորձագիտական եզրակացության մեջ
անհրաժեշտմանրամասնությամբչիվերլուծվելդիմումատուիան‑
գործունակությանաստիճանը,եզրակացությանմեջչիբացատր‑
վել,թեորգործողություններըդիմումատունչիկարողհասկանալ
ևղեկավարել:
Այսպես, ուսումնասիրված ժամանակահատվածումանձինան‑

գործունակճանաչելուպահանջովդատարաններըստացելեն338
դիմում։ Նշված դիմումների ուսումնասիրությամբ առանձնացվել
է166գործ,որոնցովառկաէհրապարակվածորոշումկամնշում
նշանակվածփորձաքննությանմասին,ինչպեսնաևայնդիմում‑
ներըվարույթընդունելումասինորոշումներ,որոնցովդատարան‑
ներնանդրադարձելենանգործունակճանաչվածանձինիրավա‑
կանօգնությունտրամադրելուև/կամնրապարտադիրմասնակ‑
ցություննապահովելու հարցին։ Նշված 166 գործից 141‑ով նշա‑
նակվածէեղելդատահոգեբուժականկամդատահոգեբուժական

167.Datalexդատականտեղեկատվականհամակարգումներառվածտվյալներիևակտերի
հիմանվրա։
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և դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Համապա‑
տասխանորոշումներըհրապարակվածենեղել108գործով,մյուս
33գործովառկաենփորձաքննություննշանակելուհիմքովգործի
վարույթըկասեցնելուորոշումներկամառանձինտողովհամար‑
ժեքայլնշումներ։
Նշված108որոշումներիուսումնասիրությամբպարզվելէ,որդա‑

տարանի կողմից փորձաքննությանը առաջադրվում են տարբեր
ձևակերպմամբերկուհիմնականհարցադրումներ՝
1. անգործունակճանաչվողանձիմոտառկա՞էորևէհոգեկան

խանգարում(հոգեկանհիվանդություն),թե՞ոչ,
2. եթեայո,ապատվյալանձըդրահետևանքովկարո՞ղէհաս‑

կանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկա‑
վարելդրանք,թե՞ոչ։

Ուսումնասիրված գործերից 12‑ով որպես հարցադրում հստակ
նշվումէ՝անգործունա՞կէանձը,թե՞ոչ/կարողէ՞ճանաչվելան‑
գործունակ, թե՞ ոչ։ Ուսումնասիրված գործերից 5‑ովառաջադր‑
վումէնշվածերկուհարցերիցմիայնմեկը։
Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ դատարանի կողմից

փորձագետինառաջադրվողհարցերիտեսանկյունիցդատական
պրակտիկայումփոփոխությունչիարձանագրվել,ինչըորոշակիո‑
րենպայմանավորված է նաևՀՀ օրենսդրությամբգործունակու‑
թյանսահմանափակմանմիջանկյալձևերիսահմանվածչլինելու
հանգամանքով:
Ինչ վերաբերում էանգործունակ ճանաչվողանձի՝ դատաքըն‑

նությանըմասնակցությանապահովմանխնդրին,ապա166‑ից49
գործովառկա են որոշումներ, որոնցով սահմանվում ենանգոր‑
ծունակ ճանաչվող անձի պարտադիր մասնակցությունը և/կամ
նրանիրավականօգնությունտրամադրելը։Սա,իհարկե,չինշա‑
նակում,որմնացածգործերովանգործունակճանաչվողանձինք
վարույթներում չեն ներգրավվում: Գործին մասնակցող անձանց
վերաբերյալտեղեկատվությունըհաճախհրապարակվումէմիայն
վճռում, ուստինշված49գործերնառանձնանումեննրանով, որ
դատարանըանմիջապեսդիմումըվարույթընդունելուորոշմամբ
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կամդրանզուգահեռառանձինորոշմամբլուծելէանգործունակ
ճանաչվողանձանցիրավականօգնությունտրամադրելուև/կամ
դատաքննությանընրանցմասնակցությունըպարտադիրսահմա‑
նելուհարցերը։
Դատականպրակտիկայիուսումնասիրությամբարձանագրվելէ

անձինանգործունակճանաչելուպահանջովդիմելուիրավունքու‑
նեցողանձանցշրջանակիցընտանիքիանդամհասկացությանոչ
միատեսակմեկնաբանությանևկիրառմանհետկապվածխնդի‑
րը:Այսպես,միշարքգործերովվարույթէհարուցվելշահագրգիռ
անձիազգականիկողմիցներկայացվածդիմումիհիմանվրա՝նրա
հետհամատեղապրելուփաստովպայմանավորված168։Առկաեն
նաևգործեր,որոնցովմերժվելէդիմումըվարույթընդունելը՝նկա‑
տի ունենալով ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի կարգավորումները,
քանիորընտանիքիանդամենհամարվելբացառապեսանգոր‑
ծունակճանաչվողանձիծնողներըկամզավակները, ընդորում,
դատարանըմանրամասնվերլուծությամբպատճառաբանելէայլ
ազգականի(քրոջ)համատեղբնակվելուհանգամանքըբավարար
պայմանչհամարելուիրդիրքորոշումը169։Ընտանիքիանդամհաս‑
կացությանտարաբնույթմեկնաբանումըևկիրառումըխնդրահա‑
րույցենանձինանգործունակճանաչելուընթացակարգիօրինա‑
կանության,ինչպեսնաևտվյալանձիիրավունքներիևօրինական
շահերիլիարժեքպաշտպանությանտեսանկյունից։

Եզրակացություն

Հետազոտությանարդյունքումփաստումենք,որսույնբաժնում
ներառվածգործերովՄԻԵԴկայացրածվճիռներիցբխողընդհա‑
նուրմիջոցներիկիրառմանխնդիրառկաէթե՛օրենսդրականմա‑
կարդակում,թե՛իրավակիրառպրակտիկայում:Այսպես,ՀՀքաղա‑
քացիականօրենսգրքովսահմանվածկարգավորումներըանգոր‑
ծունակության ճանաչման առնչությամբ չեն համապատասխա‑
նումԿոնվենցիայիպահանջներինայնքանով,որքանովդրանցում

168.Մանրամասնտե՛սԼԴ/4358/02/19,ԱՎԴ2/1976/02/19։
169.Մանրամասնտե՛սԵԴ/42573/02/19,ԵԴ/8053/02/20,ԵԴ/31478/02/20։
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տարբերակումէկատարվածմիայնանձինամբողջությամբգոր‑
ծունակ կամ ամբողջությամբ անգործունակ ճանաչելու հնարա‑
վորությանմիջև՝բացառելովհոգեկանխանգարմանտեսակիցու
աստիճանիցելնելովգործունակությանսահմանափակմանորևէ
միջանկյալձևիընտրությունը:ՀՀքաղաքացիականևվարչական
դատավարության օրենսգրքերը չեն ապահովում անգործունակ
ճանաչվածանձանց՝ անմիջականորեն դատարան դիմելու իրա‑
վունքը170, ինչը գործունակության սահմանափակման միջանկյալ
ձևերի,հոգեկանխանգարմանտեսակիևաստիճանինկատմամբ
անհատական մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորության բացա‑
կայությանպայմաններումհանգեցնումէԿոնվենցիայի6‑րդհոդ‑
վածովսահմանվածդատարանիմատչելիությանիրավունքիան‑
համաչափսահմանափակման:Վճռիկայացումիցիվերդատարա‑
նի կողմիցփորձագետինառաջադրվող հարցերիտեսանկյունից
դատականպրակտիկայումփոփոխությունչիարձանագրվել,ինչը
որոշակիորենպայմանավորվածէնաևՀՀօրենսդրությամբգոր‑
ծունակությանսահմանափակմանմիջանկյալձևերիսահմանված
չլինելուհանգամանքով:Դատականպրակտիկայումառկաէնաև
անձին անգործունակ ճանաչելու պահանջով դիմելու իրավունք
ունեցողանձանցշրջանակից՝ընտանիքիանդամհասկացության
ոչ միատեսակ մեկնաբանության և կիրառման հետ կապված
խնդիր:

Առաջարկություններ

1. Հստակեցնել «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 41‑րդ
հոդվածի 5‑րդ մասի 11‑րդ կետով սահմանված բավարար
եկամուտ,համատեղբնակվողաշխատողընտանիքիանդամ 
հասկացությունները՝հնարավորհայեցողականևոչիրավա‑
չափմեկնաբանություննուկիրառումըբացառելունպատա‑
կով:

2. Ապահովելանվճարիրավաբանականօգնությունտրամադ‑
րելումեխանիզմներիարդյունավետությունը՝դատականներ‑

170.Բացառությամբօրենքովսահմանվածխիստսահմանափակդեպքերի։
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կայացուցչությանիրականացմանօրենսդրականսահմանա‑
փակումներիիրավաչափությանապահովմաննպատակով:

3. Վերանայել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված
կարգավորումներըանգործունակության ճանաչմանհիմքե‑
րիվերաբերյալ՝սահմանելովհոգեկանխանգարմանտեսա‑
կից ու աստիճանից ելնելով գործունակության սահմանա‑
փակմանմիջանկյալձևերիընտրությանհնարավորություն:

4. Վերանայելանգործունակճանաչվածանձանց՝դատարանի
մատչելիության իրավունքին առնչվող կարգավորումները՝
բացառելովիրենցիրավունքներինևշահերինառնչվողայլ
խնդիրներովդատարանդիմելուկամլսվածլինելուիրավուն‑
քիանհամաչափսահմանափակումները:

5. Իրավակիրառպրակտիկայումապահովելանձինանգործու‑
նակճանաչելուպահանջովդիմելուիրավունքունեցողան‑
ձանցշրջանակիվերաբերյալմիատեսակմեկնաբանությունն
ուկիրառությունը,ինչպեսնաևփորձաքննությանշրջանակ‑
ներումուսումնասիրությանենթակահարցերիանհատակա‑
նացումը:
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Abstract

Thepurposeofthisstudy is to identify issuesrelatedtothe
implementation of the judgments of the European Court of
HumanRights againstArmenia in the caseswhere theCourt
foundaviolationofArticle6of theEuropeanConventionon
HumanRights.
Within the scope of the research a number of judgments

delivered in respect of Armenia (as of October 2020) were
highlighted,generalmeasuresundertakenbythestate,aswell
as relevant legislation, law enforcement practice, responses
to the inquiries referred to the competent authorities have
been studiedandanalyzed. In anumberof cases lawyers, as
wellasseveral judgeswere interviewedinordertoassessthe
implementationissuesinamorecomprehensiveway.
The study revealed problems at the level of legislation and

law enforcement practice which lead to the recurrence of
similar violations and hinder the proper implementation of
ECHRjudgmentsbythestate.Moreimportantly,theanalysisof
thesituationandthedescriptionoftheproblemsarefinalized
proposing specific recommendationswhich should contribute
topreventingsimilarviolationsinthefuture.

Keywords: European Court of Human Rights, Convention,
Article 6, right to a fair trial, witness, criminal procedural
guarantees,compulsoryenforcementofjudicialacts,reasonable
time,reasoningofjudicialacts,freelegalaid,peopledeclared
legallyincapable,accesstocourt.
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Հա մա ռո տա գիր

Սույնհետազոտությաննպատակնէբացահայտելևվեր
հանելՀայաստանինկատմամբկայացված՝Մարդուիրա‑
վունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատար‑
մանն առնչվող խնդիրները այն գործերով, որոնցով Դա‑
տարանըճանաչել էՄարդուիրավունքներիեվրոպական
կոնվենցիայի6‑րդհոդվածիխախտում։
ՀետազոտությանշրջանակներումառանձնացվելենՀա‑

յաստանի նկատմամբ կայացված171 մի շարք վճիռներ172,
ուսումնասիրվել են դրանց կատարման ուղղությամբպե‑
տությանձեռնարկածընդհանուրմիջոցները,վերենլուծ‑
վել վերաբերելի օրենսդրությունը և համապատասխան
իրավակիրառ պրակտիկան, հետազոտության շրջանակ‑
ներում իրավասու մարմիններին ուղարկված հարցումնե‑
րիպատասխանները:Առանձինդեպքերումհարցազրույց‑
ներ են անցկացվել փաստաբանների, ինչպես նաև որոշ
դատավորների հետ՝ իրավակիրառ բնույթի խնդիրների
համապարփակ վերլուծության շրջանակներում: Իրակա‑
նացված ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել
ենօրենսդրությանևիրավակիրառպրակտիկայիմակար‑
դակումառկաայնխնդիրները,որոնքնպաստումեննույ‑
նաբովանդակխախտումներիկրկնմանը,խոչընդոտումեն
ՄԻԵԴ վճիռների պատշաճ կատարումը պետության կող‑
մից:Առավելկարևորէայն,որիրավիճակիվերլուծությունն
ուխնդիրներինկարագրություննամփոփվումենկոնկրետ
առաջարկություններով, որոնքպետք է նպաստենապա‑
գայումհամանմանխախտումներիկանխարգելմանը։

Բանալի բառեր՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարան, Կոնվենցիա, 6‑րդ հոդված, արդար

171.2020թվականիհոկտեմբերիդրությամբ:
172. Վճիռների կատարման վիճակին առնչվող վերլուծությունը կատարվել է՝
անկախ Նախարարների կոմիտեի կողմից վերահսկողական ընթացակարգերի
ավարտվածկամընթացիկլինելուհանգամանքներից:
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դատաքննության իրավունք, վկա, քրեադատավարական
երաշխիքներ,դատականակտերիհարկադիրկատարում,
ողջամիտժամկետ,դատականակտերիպատճառաբանում,
անվճար իրավաբանական օգնություն, անգործունակ
ճանաչվածանձինք,դատարանիմատչելիություն։






