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ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ ՎԱՐՈՒՅԹ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԻ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
Գագիկ Ղազինյան

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ
___________________________

Տաթևիկ Սուջյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Դատական վերանայման խնդիրների համակարգում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում իրավունքի զարգացման և միասնական իրավաքաղաքականության (օրենքի միատեսակ կիրառության) ապահովումը: Ընդհանուր (նախադեպային) իրավունքի երկրներում այս խնդիրների իրականացումը պարտադիր դատական նախադեպեր ստեղծելու
ճանապարհով ավանդաբար դատական իշխանության մարմինների (բարձրագույն դատական ատյանների) գործունեության օրգանական մասն է կազմել: Ինչպես նշվում է
տեսական գրականության մեջ, ընդհանուր իրավունքի երկրներում դատավորները
ստեղծում են իրավունք, և դատական նախադեպի ուսմունքը ընդհանուր իրավունքի ավանդույթներին պատկանող՝ ամերիկյան իրավական համակարգի պարադիգմատիկ առանձնահատկությունն է1: Այդուհանդերձ, այս գործառույթների իրականացումը խորթ չէ
նաև մայրցամաքային իրավունքի երկրների դատական իշխանության բարձրագույն
մարմիններին, որոնց դերակատարությունն այս հարցում իհարկե փոքր-ինչ այլ բնույթ
ունի: Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ձևական առումով պարտադիր նախադեպի (stare decisis) կանոնի բացակայությանը: Այսինքն՝ այստեղ օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովվում է ոչ թե պարտադիր նախադեպեր ստեղծելու, այլ այն հանգամանքի ուժով, որ ստորադաս դատարանները հակված են հետևելու բարձրագույն
դատական ատյանների կողմից տրված մեկնաբանություններին` խուսափելու համար
ապագայում իրենց կայացրած դատական ակտերի հնարավոր բեկանումից2:
Վերը շարադրված դատողություններն արդիական են նաև Հայաստանի Հանրապետության` որպես մայրցամաքային իրավունքի ավանդույթներ կրող երկրի դատական
1

Տե´ս Jan Komarek, Judicial lawmaking and Precedent in Supreme Courts, London School of
Economics & Political Science (LSE), Legal Studies Working Paper No. 4/2011, էջ 3:
https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Jan_Komarek.pdf|
2
Տե´ս Sofie M. F. Geeroms, Comparative Law and Legal Translation. Why the Terms Cassation,
Revision and Appeal should not be translated. The Ameriacan journal of Comparative Law vol. 50,
N1, (Winter 2002), էջեր 201-228, Н. В. Лантух, Формы проверки не втсупивших в законную силу
приговоров, дисс. канд. юр. наук, Санкт-Петербург, 2011, էջեր 67-82:
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համակարգի համար:
Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական ատյանը, բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրառությունը: Վճռաբեկ դատարանի գործունեության` օրենքի միատեսակ կիրառության և իրավունքի զարգացման ապահովման նպատակն ամրագրված է նաև ՀՀ
Դատական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասում: Ընդ որում, կարելի է փաստել, որ
նույն օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասում ամրագրված նորմը, համաձայն որի` որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով վճռաբեկ դատարանի դատական
ակտի հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի մեկնաբանությունները) պարտադիր են
դատարանի համար նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ, նախադեպային համակարգի ներմուծման որոշակի տարրեր է պարունակում:
Իրավունքի զարգացման գործառույթի հստակ առանձնացումը, ինչպես արդեն
նշվել է, առավել բնորոշ է ընդհանուր իրավունքի համակարգին, որտեղ հստակ ընդգծված է վերանայող դատական ատյանների վճռորոշ դերը իրավունքի մեկնաբանման և
զարգացման գործում: Մասնավորապես, ամերիկյան մոդելի պայմաններում բարձրագույն դատական ատյանները կոչված են ուղղորդել ստորադաս դատական ատյաններին և հաճախ կանխորոշել իրավունքում անհրաժեշտ փոփոխությունները, խնդիր ունեն համոզվելու, որ ստորադաս դատարանների կողմից իրավունքը մեկնաբանվել ու
կիրառվել է ճիշտ և միատեսակ: Եվ այս խնդիրների արդյունավետ իրականացման
նպատակով այդ դատական մարմինները կենտրոնացված են սահմանափակ թվով
գործերի վրա3: Իսկ վերջին հանգամանքը ենթադրում է դատական վերանայման (վճռաբեկ վերանայման) բողոքը վարույթ ընդունելու հայեցողության լայն շրջանակ: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ Գերագույն դատարանի հայեցողական լիազորությունները սահմանող Գերագույն դատարանի 2010 թվականի կանոնների համաձայն` դաշնային կամ նահանգային դատարանի դատական ակտը վերանայվում է գործը պահանջելու հրաման
արձակելու կամ վերանայման թույլտվության (writ of certiorari կամ leave for appeal) մասին միջնորդության հիման վրա: Իսկ այդ կանոնների 3-րդ բաժնի 10-րդ կանոնի համաձայն` Գերագույն դատարանի կողմից միջնորդության բավարարումը ոչ թե իրավունքի,
այլ դատական հայեցողության հարց է: Եվ միջնորդությունը կարող է բավարարվել
միայն ծանրակշիռ փաստարկների առկայության պարագայում: Կանոնները սահմանում
են նաև այն հանգամանքները, որոնք կանխորոշում են դատարանի կողմից հաշվի առնվող փաստարկների բնույթը: Սակայն դատարանի հայեցողությունն այդ հանգամանքներով չի սահմանափակվում: Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն դեպքերին, երբ
կա հակասություն միևնույն կարևոր հարցով վերաքննիչ դատարանների դատական
ակտերի միջև կամ ֆեդերալ նշանակության հարցերով` վերաքննիչ դատարանների և
նահանգային բարձրագույն դատական մարմինների կամ տարբեր նահագների բարձրագույն դատական մարմինների կամ վերաքննիչ դատարանների, նահանգային բարձ3

Տե´ս J. E. Smithburn, Appellate review of trial court decisions/ Carolina Academic Press, Durham,
North Carolina, 2009, Էջ 4:
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րագույն դատական մարմինների և Գերագույն դատարանի դատական ակտերի միջև,
կամ եթե վերաքննիչ դատարանը խախտել է դատական վարույթի ընդունված ընթացակարգը: Միջնորդությունը հազվադեպ է բավարարվում, եթե դատական սխալը վերաբերում է փաստական հանգամանքներին, սխալին կամ հստակ սահմանված նորմի սխալ
կիրառությանը4:
Այսպիսով, դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցումը հնարավորություն
է տալիս մարդկային, նյութական և այլ ռեսուրսները սահմանափակ թվով գործերի վրա
կենտրոնացնելով ստեղծել որակյալ դատական նախադեպեր և ըստ այդմ ապահովել իրավունքի զարգացման գործառույթի արդյունավետ իրականացումը:
Դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցմանն ուղղված համապատասխան
մեխանիզմների մշակման միտում նկատվում է նաև մայրցամաքային իրավունքի համակարգում: Այսպես, օրինակ՝ Ֆրանսիայում չնայած ժխտվում է պարտադիր նախադեպի
ինստիտուտի գոյությունը, և Վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքը վարույթ ընդունելու
հայեցողությունը խիստ սահմանափակ է, այդուհանդերձ վերջին տարիներին Վճռաբեկ
դատարանի կողմից իր գործառույթների արդյունավետ իրականացման և մեծ թվով
գործերի հոսքը կրճատելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան մեխանիզմներ` ըստ էության ընդունելիության չափանիշներ: Այսպես, բողոքարկման ազատության որոշակի սահմանափակման դրսևորում է միայն սահմանափակ թվով հատուկ
փաստաբանների կողմից վճռաբեկ բողոք բերելու պահանջը: Նույն նպատակին է ծառայում նաև 2001 թվականի հունիսի 25-ին ընդունված օրենքով Ֆրանսիայի Վճռաբեկ
դատարանում բողոքն անընդունելի ճանաչելու նախնական պարզեցված ընթացակարգի ներմուծումը 5 : Հատուկ փաստաբանների միջոցով բողոք բերելու ինստիտուտը
Ֆրանսիայի օրինակով նախատեսվել է նաև Բելգիայում, որտեղ ևս Վճռաբեկ դատարանը (Hof van Cassatie) օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման պարտականություն է կրում6: Նիդերլանդներում, հաշվի առնելով վճռաբեկ դատարանի (Hoge Road)
ծանրաբեռնվածությունը և բողոքները վարույթ ընդունելը մերժելու համապատասխան
մեխանիզմների բացակայությունը, դատարանի աշխատանքի ծավալների նվազեցման
նպատակով 1987 ընդունված օրենքով լայն (հայեցողություն դրսևորելու հնարավորություն ընձեռող) բնորոշում է տրվել Վճռաբեկ դատարանի խնդիրներին. վերջինս մի կողմից` կոչված է երաշխավորելու օրենքի միատեսակ կիրառությունը և իրավունքի զարգացումը` միաժամանակ չանտեսելով արդար դատաքննության պահանջները: Իսկ
1988 թվականին ընդունված Դատարանակազմության մասին օրենքի 101ա հոդվածով
սահմանվել է, որ Վճռաբեկ դատարանն իրավասու է մերժել վճռաբեկ բողոքը, եթե այն
օրենքի միատեսակ կիրառության կամ իրավունքի զարգացման հետ կապված խնդիր
չի առաջացնում7:
Գերմանիայում դատական վերանայման ռևիզիոն համակարգին բնորոշ է բողոքը
վարույթ ընդունելու ավելի խիստ չափանիշների առկայությունը, քան Ֆրանսիայում,
Բելգիայում կամ Նիդերլանդներում: Այսպես, վճռաբեկության (ռևիզիայի) կարգով բերված բողոքներն ընդունվում են վարույթ, եթե առկա է վերաքննիչ դատարանի համա4

Տե´ս Rules of the Supreme Court of the United States, Department of Justice 950 Pennsylvania
Avenue, N. W Washington, DC 20530-0001.
http://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf
5
Ավելի մանրամաս տե´ս, Sofie M. F. Geeroms, նշված աշխատությունը, էջեր 204-208,
The role of the Court of Cassation. http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html
6
Տե´ս Sofie M. F. Geeroms, նշված աշխատությունը, էջեր 208-210:
7
Տե´ս նույն տեղում, էջեր 211-214:
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պատասխան թույլտվությունը, կամ եթե Գերագույն դատարանը բավարարել է թույլտվությունը մերժելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ բերված բողոքը: Օրենսդիրը հստակեցրել է նաև ռևիզիայի կարգով դատական ակտը բողոքարկելու
թույլտվություն տալու հիմքերը, որոնք մասնավորապես հանգում են հետևյալին`
1) առկա է առանձնահատուկ կարևորության գործ,
2) կամ` իրավունքի զարգացման կամ օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման համար պահանջվում է Վճռաբեկ դատարանի որոշումը8:
Տեսական գրականության մեջ չկա դատական հայեցողության շրջանակների վերաբերյալ միասնական մոտեցում9: Կան հեղինակներ, ովքեր ընդունում են դատական հայեցողության առկայության փաստն ու դրա նշանակությունը, սակայն միևնույն ժամանակ
ընդգծում են, որ այն պետք է հիմնված լինի ոչ թե դատարանի (դատավորի) անհատական նախապատվության, այլ օրենքով սահմանված չափանիշների վրա 10 : Այստեղ
հարկ ենք համարում ընդգծել, որ խնդրի օրենսդրական կանոնակարգման ժամանակ,
մեր կարծիքով, պետք է հաշվի առնել նաև դրա սերտ կապը արդարադատության մատչելիության իրավունքի և իրավական որոշակիության սկզբունքի հետ և իրավաչափ շահերի համակողմանի հաշվառմամբ փորձել տալ խնդրի հնարավորինս արդյունավետ
լուծում:
Արդարադատության մատչելիության իրավունքը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Եվրոպական կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածով երաշխավորված արդար դատաքննության իրավունքի բաղկացուցիչ մասն է: Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանը (այսուհետ` Եվրոպական դատարան) բազմիցս նշել է, որ այս իրավունքը
բացարձակ բնույթ չի կրում: Այն կարող է որոշակիորեն սահմանափակվել, սակայն պայմանով, որ այդ սահմանափակումները չպետք է լինեն այնպիսի բնույթի, որ հակասեն
բուն իրավունքի էությանը11: Եվ սահմանափակումը չի համապատասխանի Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջներին, եթե այն չի հետապնդում իրավաչափ
նպատակ, և բացակայում է ողջամիտ հավասարակշռությունը կիրառված միջոցների և
հետապնդվող նպատակի միջև 12 : Արդարադատության մատչելիության իրավունքը
պետք է լինի իրական և արդյունավետ: Արդյունավետությունը ենթադրում է, որ անձը
պետք է հստակ և իրական հնարավորություն ունենա վիճարկելու ցանկացած միջամ8

Տե´ս նույն տեղում, էջեր 214-218, Federal Court of Justice, Published by the Federal Court of
Justice, Karlsruhe, 2010, էջ 10: http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/
EN/BGH/brochure.pdf?__blob=publicationFile
9
Տե´ս Maria Iglesias Vila, Judicial Discretion and Judicial Positivizm. The substantive criteria of
validity.
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Iglesias_Judicial_Discretion_and_Judicial_Positivism.pdf.
John Bilyeu Oakley , Taking Wright Seriously: Of judicial discretion, Jurisprudents and the Chief
Justice. http://hastingsconlawquarterly.org/archives/V4/I4/oakley.pdf
10
Տե´ս R. Dworkin, ‘Judicial Discretion’, (1963) The Journal of Philosophy Vol. 60, No. 21, American
Philosophical Association, Eastern Division, Sixtieth Annual Meeting, էջեր 624-638:
11
Տե´ս Harrison McKee v. Hungary, գանգատ թիվ 22840/07, 2014 թվականի հունիսի 3-ի վճիռ,
§21, Egic v. Croatia գանգատ թիվ 32806/09, 2014 թվականի հունիսի 5-ի վճիռ, §48, García
Manibardo v. Spain, գանգատ թիվ 38695/97, 2000 թվականի փետրվարի 15-ի վճիռ, §36,
Mortier v. France, գանգատ թիվ 42195/98, 2001 թվականի հուլիսի 31-ի վճիռ, §33:
12
Տե´ս Markovic and Others v. Italy [GC], գանգատ թիվ 1398/03, 2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ի
վճիռ, §99, Masirevic v. Serbia, գանգատ թիվ 30671/08, 2014 թվականի փետրվարի 11-ի վճիռ,
§46, Baka v. Hungary, գանգատ թիվ 20261/12, 2014 թվականի մայիսի 27-ի վճիռ, §73, Papon
v. France, գանգատ թիվ 54210/00, 2002 թվականի հուլիսի 25-ի վճիռ § 90:
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տություն իր իրավունքների իրականացմանը : Արդարադատության մատչելիության իրավունքի երաշխավորման լույսի ներքո Եվրոպական դատարանն իրավաչափ է համարում բողոքարկման իրավունքի որոշակիորեն սահմանափակումը, մասնավորապես
բողոքը վարույթ ընդունելու պայմանների նախատեսումը և պետության կողմից այս
հարցում համապատասխան հայեցողություն դրսևորելու հնարավորությունը: Եվրոպական դատարանը նշել է, որ դատական վերանայման բողոք ներկայացնելու համար
ժամկետներ և այլ ձևական պահանջներ սահմանող կանոններ նախատեսելը նպատակ
ունի ապահովել արդարադատության պատշաճ իրականացումը և իրավական որոշակիության սկզբունքի երաշխավորումը: Այդուհանդերձ այդ կանոնները չպետք է անձին
զրկեն իր իրավունքների պաշտպանության հասանելի միջոցից14: Եվրոպական դատարանն ընդգծել է նաև, որ իրավունքի հիմքով վերանայման պարագայում օրենքով կարող են նախատեսվել բողոքը վարույթ ընդունելու ավելի խիստ պահանջներ: Հաշվի
առնելով Վճռաբեկ դատարանի առանձնահատուկ դերը` համապատասխան ընթացակարգն այստեղ կարող է ավելի ֆորմալ լինել հատկապես այն պարագայում, երբ վճռաբեկ վերանայմանը նախորդում է գործի քննությունն առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանում, որոնք իրավասու են անդրադառնալու նաև փաստի հարցերի15:
Անդրդառնալով ներպետական օրենսդրական կարգավորմանը` հարկ է նշել, որ ՀՀ
բարձրագույն դատական ատյանի առջև դրված արդեն իսկ հիշատակված խնդիրները
պայմանավորեցին Վճռաբեկ դատարանի գործունեության ձևերի վերափոխումը և համապատասխանեցումն առաջադրված պահանջներին: Նախքան 2006 թ. հուլիսի 7-ի օրենքով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները
գործում էր վճռաբեկ բողոքարկման ազատության սկզբունքը, և օրենքով նախատեսված ձևական պահանջները բավարարող բողոքն անվերապահորեն ընդունվում էին
վարույթ և դառնում Վճռաբեկ դատարանի քննարկման առարկա: Նշված օրենքով
ներդրվեց դատական ակտերի բողոքարկման թույլատրական (դիսկրեցիոն) կարգ, որի
համաձայն` վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու համար այն պետք է համապատասխանի որոշակի բովանդակային չափանիշների16: Այսպիսով, դատական իշխանության
բարձրագույն մարմնի կողմից օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման (իրավունքի զարգացման) գործառույթի իրականացումը պահանջում է վերջինիս ծանրաբեռնվածության նվազեցման համապատասխան մեխանիզմների մշակում, այդ թվում`
բողոքը վարույթ ընդունելու և ըստ այդմ դատական ակտը վերանայելու հայեցողական
լիազորությունների նախատեսում: Սակայն միևնույն ժամանակ այս գործառույթի արդյունավետ իրականցումը չպետք է ապահովվի արդարադատության շահերի հաշվին:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգումը պետք
13

Տե´ս Mizzi v. Malta, գանգատ թիվ 26111/02, 2006 թվականի հունվարի 12-ի վճիռ, §80, De Jorio
v. Italy, գանգատ թիվ 73936/01, 2004 թվականի հունիսի 3-ի վճիռ, §45, Cordova v. Italy (No. 1),
գանգատ թիվ 40877/98, 2003 թվականի հունվարի 30-ի վճիռ, §52:
14
Տե´ս Canete de Goni v. Spain, գանգատ թիվ 55782/00, 2002 թվականի հոկտեմբերի 15-ի վճիռ,
§36, Miragal Escolano and others v. Spain, գանգատներ թիվ 38366/97, 38688/97, 40777/98…, 2000
թվականի հունվարի 25-ի վճիռ, Zvolky and Zvolska v. The Czech Republic, գանգատ թիվ 46129/99,
2002 թվականի նոյեմբերի 12-ի վճիռ, §51:
15
Տե´ս Levages Prestations Services v. France, գանգատ թիվ 23920/93, 1996 թվականւ
հոկտեմբերի 23-ի վճիռ, §44-48, Brualla Gómez de la Torre v. Spain, գանգատ թիվ 26737/95, 1997
թվականի դեկտեմբերի 19-ի վճիռ, §34-39, Meftah and Others v. France [GC], գանգատներ
թիվ 32911/96, 35237/97 և 34595/97, 2002 թվականի հուլիսի 26-ի վճիռ, §41:
16
Տե´ս Ռ. Ն. Մելիքյան, Դատական վերանայումը ՀՀ քրեական դատավարությունում/ Դատավորի ձեռնարկ: Գիտագործնական վերլուծություն: -Եր.: Ասողիկ, 2010, էջ 345:
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է իրականացվի այն հաշվով, որ բացառվի ընտրողական արդարադատության իրականացումն այն դեպքերում, երբ խոսքը վերաբերում է անձի հիմնարար իրավունքներին և
օրինական շահերին առնչվող դատական սխալներին:
Նպատակ ունենալով ներկայացնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագծում (այսուհետ` Նախագիծ) վճռաբեկ բողոքը վարույթը ընդունելու օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները` նպատակահարմար ենք գտնում դա
իրականացնել վերոհիշյալ դիրքորոշման լույսի ներքո ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի և Նախագծի կարգավորումների համեմատաիրավական հետազոտության միջոցով: Այսպես, ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Վճռաբեկ դատարանը բողոքն ընդունում է վարույթ, եթե`
1) բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, կամ
2) վերանայվող դատական ակտը առերևույթ հակասում է վճռաբեկ դատարանի`
նախկինում ընդունված որոշումներին, կամ
3) վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրված առերևույթ դատական սխալ, որը
կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ:
4) առկա է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանք:
Նախագծի 386-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վճռաբեկ դատարանը բողոքն
ընդունում է վարույթ, եթե հանգում է հետևության, որ՝
1) վերաքննիչ դատարանի կողմից առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, կամ
առերևույթ առկա է բողոքարկվող դատական ակտը ոչ իրավաչափ դարձնող որևէ
փաստական կամ իրավական հանգամանք, և միաժամանակ բողոքում բարձրացված
հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ oրենքի միատեսակ կիրառության համար, կամ
2) առերևույթ ի հայտ է եկել որևէ լուրջ փաստական կամ իրավական հանգամանք,
կամ առերևույթ թույլ է տրվել լուրջ դատական սխալ, որն ազդել է վարույթի ելքի վրա:
Այսպիսով, և´ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում, և´ Նախագծում
վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերից մեկը բողոքում բարձրացված հարցի
առնչությամբ օրենքի միատեսակ կիրառության պահովման անհրաժեշտությունն է: Սակայն ի տարբերություն գործող օրենսդրական կարգավորման` Նախագծում հստակեցված են օրենքի միատեսակ կիառության ապահովման անհրաժեշտության մասին վկայող դեպքերը, որոնք մասնավորապես հանգում են հետևյալին`
1) ստորադաս դատարանների` տարբեր վարույթներով առնվազն երկու դատական ակտերում միևնույն նորմը կիրառվել է իրար հակասող մեկնաբանությամբ,
2) բողոքարկվող դատական ակտում կոնկրետ նորմին տրված մեկնաբանությունը
(հիմնավորումը) հակասում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը (հիմնավորումներին),
3) բողոքարկվող դատական ակտում կոնկրետ նորմին տրված մեկնաբանությունը
հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման
եզրափակիչ մասում բացահայտված` տվյալ նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությանը,
4) բողոքարկվող դատական ակտում կոնկրետ նորմին տրված մեկնաբանությունը
(հիմնավորումը) հակասում է մեկ այլ վարույթով վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ
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տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը (հիմնավորումներին) ,
5) վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոքարկվող դատական ակտի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր (Նախագծի 386-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս):
Դեռ ավելին, Նախագծի 387-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հստակ սահմանում է այն եղանակները, որոնցով պետք է հիմնավորվի օրենքի միատեսակ կիրառության համար
բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի հնարավոր որոշման
էական նշանակությունը: Մասնավորապես, բողոքին պետք է կցվեն համապատասխան
դատական ակտերը` մեջբերելով դրանց հակասող մասերը և կատարելով համեմատական վերլուծություն հնարավոր հակասության վերաբերյալ:
Նախագծում օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման հստակ սահմանված
հիմքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ խոսքը ոչ միայն ՀՀ դատական համակարգի, այլև այդ համակարգի և դրանից դուրս գործող մարմինների դատական ակտերի հնարավոր հակասության դեպքերի մասին է: Խնդրի նման օրենսդրական կանոնակարգումը բխում է դատական համակարգի և այդ համակարգից դուրս գործող մարմինների միջև ամուր գործառական կապեր ստեղծելու անհրաժեշտությունից և բացի դրանից` միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու լիարժեք հնարավորություն է ընձեռում: Մասնավորապես ստորադաս դատարանների դատական ակտերի հակասությանը վերաբերող հիմքերից քննարկման կարիք ունի այն հարցը, թե արդյոք խոսքը առաջին և վերաքննիչ դատարանների, թե միայն վերաքննիչ դատարանի`միևնույն նորմի
հակասական մեկնաբանություն պարունակող դատական ակտերի մասին է: Նախագծում տրված կարգավորման տառացի մեկնաբանությունից բխում է, որ խոսքը վերաբերում է նաև տարբեր վարույթներով առաջին և վերաքննիչ դատարանների դատական
ակտերին: Հաշվի առնելով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի վերաքննիչ բողոքարկման և դրա արդյունքում դատական ակտի բեկանման և փոփոխման
հնարավորությունը` կարծում ենք` բողոքը վարույթ ընդունելու անհրաժեշտ նախապայմանը պետք է լինի վերաքննիչ դատարանի տարբեր վարույթներով նույն նորմի հակասական մեկնաբանությամբ դատական ակտերի առկայությունը: Օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման դեպքերը սահմանելիս Նախագիծը չի սահմանափակվել
միայն համապատասխան դատական ակտերի միջև հակասության առկայությամբ, այլև
արդարացիորեն առանձնացրել է բողոքարկվող դատական ակտի կապակցությամբ իրավունքի զարգացման խնդրի առկայության հիմքը: Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն դեպքերին, երբ Վճռաբեկ դատարանի արժեքային իրավամեկնաբանությունը
ծառայում է որպես անձի հիմնարար իրավունքների և ազատությունների ապահովման
արդյունավետ միջոց:
Ինչպես արդեն նշվել է, գործող օրեսդրական կարգավորման համաձայն` վճռաբեկ
բողոքն ընդունվում է վարույթ, եթե վերաքննիչ դատարանի կողմից առերևույթ թույլ է
տրվել դատական սխալ, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ: Չափազանց անորոշ և խիստ գնահատողական բնույթ կրող այս հիմքը փոխարինվել է կոպիտ դատական սխալների հստակ սահմանված շրջանակով: Մասնավորապես, ըստ Նախագծի` կոպիտ դատական սխալ է, երբ.
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Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու այս հիմքը, լինելով օրենքի միատեսակ կիրառության
ապահովման անհրաժեշտության մասին վկայող մասնավոր դեպք, ՀՀ գործող քրեական
դատավարության օրենսգրքում նախատեսված է որպես վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու
ինքնուրույն հիմք, մինչդեռ Նախագծում այն արդարացիորեն ընդգրկվել է օրենքի միատեսակ
կիրառության ապահովման հիմքերի մեջ:
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1) քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքի առկայության պայմաններում
քրեական հետապնդումը չի դադարեցվել կամ արդարացման դատավճիռ չի կայացվել.
2) մեղադրյալի արարքին տրվել է իրավական սխալ գնահատական.
3) մեղադրյալի նկատմամբ նշանակվել է նրան վերագրվող հանցագործության համար օրենքով չնախատեսված պատժատեսակ, պատժաչափ կամ նրա նկատմամբ
նշանակված պատիժը սխալ է հաշվարկվել.
4) թույլ է տրվել նույն օրենսգրքի 381-րդ հոդվածով սահմանված` քրեադատավարական օրենքի որևէ խախտում (գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի իմաստով դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքեր):
Գործող օրենսդրական կարգավորման վերաբերյալ դեռևս ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ 2012
թվականի նոյեմբերի 12-ի վճռաբեկ բողոքի ընդունելիության առանձին խնդիրների վերաբերյալ զեկույցում (այսուհետ` ԵԱՀԿ զեկույց) դիրքորոշում է արտահայտվել այն մասին, որ առաջադեմ միջազգային փորձի համաձայն` բարձրագույն դատական ատյանները բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի առկայությունը գնահատելիս հաշվի են առնում ինքնին խախտման, այլ ոչ թե դրա հնարավոր հետևանքների ծանր բնույթը,
որովհետև միշտ չէ, որ կոպիտ դատական սխալը կարող է անհրաժեշտաբար ծանր
հետևանքեր առաջացնել: Բացի դրանից՝ առաջարկվել է նաև հստակեցնել դատական
սխալների շրջանակը` կոպիտ սահմանելով կոնկրետ հիմքեր` երաշխավորելու համար
իրավական որոշակիության սկզբունքը և ամրապնդելու համար հասարակության
վստահությունը արդարադատության իրականացման նկատմամբ18:
Նախագծում սահմանված դատական կոպիտ սխալների շրջանակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք ընդգրկում են անձի հիմնարար իրավունքներին և օրինական շահերին առնչվող նյութական և դատավարական իրավունքի առավել ծանր
խախտման հնարավոր դեպքերը, որոնք նույնանում են վճռաբեկ բողոքի սահմաններից
դուրս գալու, որոշակիորեն անգամ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի`
հիմնարար խախտման հիմքով բողոքարկման հիմքերին (իհարկե վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի շրջանակը շատ ավելի լայն է)19:
Ինչպես արդեն նշվել է, Նախագծի 386-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում խոսքը ոչ թե ցանկացած, այլ միայն կոպիտ դատական սխալների մասին է, իսկ ցանկացած
այլ դատական սխալի առկայության պարագայում բողոքն ընդունվում է վարույթ, եթե
առկա է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման անհրաժեշտությունը:
Նախագծով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմք է նաև դատական ակտի իրավաչափության վրա ազդող փաստական կամ իրավական լուրջ հանգամանքի առկայությունը: Իսկ Նախագծի իմաստով լուրջ են համարվում հետևյալ փաստական կամ իրավական հանգամանքները`
1) ուժի մեջ մտած համաներման ակտը կիրառելի է մեղադրյալի նկատմամբ,
2) լրացել է մեղադրյալին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղե18

Տե´ս Opinion on selected issues regarding the admissibility of appeals to the Cassation Court of
the Republic of Armenia. OSCE, ODHIR Warsaw, 29 November 2012 Opinion-Nr.: JUDARM/212/2012 (LB), էջեր 6-7:
19
Հարկ է նաև ընդգծել, որ վերը հիշատակված ԵԱՀԿ զեկույցում որպես օրինակելի օրենդրական
կարգավորման օրինակ վկայակոչված Մոլդովայի քրեական դատավարության օրենսգրքում
(427-րդ հոդվածի 1-ին մաս) նախատեսված` դատական սխալի հիմքով վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելու դեպքերն ըստ էության նույնանում են Նախագծով սահմանված հիմքերն (խոսքը
վերաբերում է մասնավորապես արարքի իրավական սխալ գնահատականին, քրեադատավարական օրենքի էական խախտման դեպքերին):
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մության ժամկետը,
3) մեղադրյալը մահացել է,
4) որևէ այլ փաստական հանգամանք, որի կապակցությամբ վճռաբեկ դատարանը
գտնում է, որ առկա է դատական ակտի վերանայում իրականացնելու անհրաժեշտություն (Նախագծի 386-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):
Նախագծով ընդհանրապես դատական վերանայման բողոք բերելու հիմքերից մեկը որևէ փաստական կամ իրավական հանգամանքի առկայությունն է, որը կարող է ազդել դատական ակտի իրավաչափության վրա (Նախագծի 360-րդ հոդվածի 2-րդ կետ):
Իսկ Նախագծի 365-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` բողոքարկվող դատական ակտը ոչ իրավաչափ դարձնող փաստական կամ իրավական հանգամանք է դատական
ակտ կայացնելիս դատարանին և կողմերին անհայտ մնացած կամ դատական ակտը
հրապարակելուց հետո առաջացած որևէ փաստ կամ ուժի մեջ մտած որևէ իրավական
ակտ կամ արտահայտված որևէ իրավական դիրքորոշում: Այս բնորոշումից և Նախագծի 386-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ներկայացված ցանկից կարելի է եզրակացնել, որ
դրանք չեն ենթադրում դատական սխալի առկայություն, սակայն դատական ակտի իրավաչափության վրա անխուսափելիորեն ազդելու հանգամանքի ուժով նախատեսված են որպես դատական ակտի վերանայման հիմք: Իհարկե գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը ևս, բացի օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման և
դատական սխալի առկայության դեպքերից, վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի շարքում նախատեսում է նաև նոր և նոր երևան եկած հանգամանքները: Սակայն
այս օրենսդրական կարգավորման թերություններից մեկն այն է, որ նոր և նոր երևան եկած հանգամանքները նաև օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի բողոքարկման հիմքեր են, այսինքն` նույնացվում են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի բացառիկ և օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտերի սովորական, տվյալ
պարագայում՝ վճռաբեկ վերանայման հիմքերը: Եվ երկրորդ, գործող քրեական դատավարության օրենսգքրում նոր ու նոր երևան եկած հանգամանքների և Նախագծում
փաստական ու իրավական հանգամանքների բնորոշման և առանձին հիմքերի համեմատաիրավական վերլուծությունից բխում է, որ դատական ակտը ոչ իրավաչափ
դարձնող փաստական կամ իրավական հանգամանքների շրջանակը շատ ավելի լայն
է, քան նոր կամ նոր երևան եկած հանագամանքները: Եթե ցանկացած նոր կամ նոր
երևան եկած հանգամանք կարող է բնորոշվել որպես դատական ակտի իրավաչափության վրա ազդող, ապա ցանկացած փաստական կամ իրավական հանգամանք չէ, որ
կարող է ընդգրկվել նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների հասկացության տակ
(օրինակ՝ մեղադրյալի նկատմամբ կիրառելի համաներման ակտի առկայությունը):
Քննարկվող խնդրի շրջանակներում հիշատակման արժանի է նաև բողոքը վարույթ
ընդունելը մերժելու (բողոքը վերադարձնելու) որոշման պատճառաբանության խնդիրը:
Սակայն նշված խնդրին անդրադարձ կարվի միայն ընդհանուր գծերով` հաշվի առնելով, որ այն կարող է առանձին ուսումնասիրության առարկա լինել: Միջազգային փորձի
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ վերանայող դատական ատյաններն առավելապես
բողոքը վարույթ չընդունելու մասին որոշումները պատճռաբանելու պարտականություն
չեն կրում և կարող են բավարարվել անհրաժեշտ հիմքերի բացակայության վերաբերյալ
համապատասխան նշում կատարելով20: Կարծում ենք` կարելի է նախնական դիտարկում անել այն մասին, որ Նախագծում բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի հստակ շարադրման պայմաններում քննարկվող խնդիրը կորցնում է այն արդիականությունը, որն
20

Տե´ս նույն տեղում, էջեր 8-9:
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առկա է գործող օրենսդրական կարգավորման պայմաններում, երբ վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելու հիմքերը կրում են առավելապես գնատահատողական և խիստ անորոշ բնույթ21: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Նախագծի 388-րդ հոդվածի 6-րդ
մասի համաձայն` եթե վճռաբեկ բողոքում վկայակոչված է վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելու` օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման որևէ պայման (խոսքը վերաբերում է համապատասխան դատական ակտերի հակասությանը), ապա վճռաբեկ
բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշման մեջ վճռաբեկ դատարանը պետք է
հիմնավորի վկայակոչված պայմանի բացակայությունը։
Ընդհանրացնելով կարող ենք փաստել, որ Նախագծում սահմանված` բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգումն իր բնույթով վճռաբեկ դատարանի գործունեության մեջ օրենքի միատեսակ կիրառության և արդարադատության
իրականացման գործառույթների ողջամիտ հավասարակշռման փորձ է: Այսինքն՝ մի
կողմից գործում է բողոքը վարույթ ընդունելու հայեցողական կարգ` որպես օրենքի միատեսակ կիրառության արդյունավետ իրակացման երաշխիք, մյուս կողմից այդ հիմքերի
օրենսդրական կանոնակարգումն իրականացվել է այն հաշվով, որ Վճռաբեկ դատարանը` որպես դատական իշխանության բարձրագույն մարմին, հնարավորություն ունենա
իրականացնելու իր հիմնական` արդարադատության գործառույթը: Եվ թերևս առավել
էական նորամուծությունը Նախագծում համապատասխան հիմքերի հնարավորինս
հստակ սահմանումն է, ինչն անկասկած կնպաստի Վճռաբեկ դատարանի կողմից իր
սահմանադրական լիազորությունների առավել արդյունավետ իրականացմանը:
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The article is devoted to the regulation of the admissibility procedure of appeals to the
Court of Cassation of the RA in the Draft CCP of the RA. It stresses the necessity of
balanced ensurance of the Cassation Court tasks to provide uniformity in law and to
respect the requirements of the fair trial. It reveals the main features of new domestic
regulation based on the analysis of case law and civil law traditions, the ECHR case-law
and theoretical sources as well regarding the limits of the discretion on the admissibility.
21

Հարկ է նշել, որ գործող օրենսդրական կարգավորման պայմաններում վճռաբեկ բողոքը
վերադարձնելու պատճառաբանված որոշումն այս պարագայում հանդես է գալիս որպես
արդարադատության մատչելիության և իրավական որոշակիության սկզբունքի երաշխավորման
միջոց, սակայն այստեղ էլ որոշակի խնդիրներ են առաջանում պատճռաբանվածության
չափանիշների և շրջանակների հետ կապված, որոնց, ի դեպ, որոշակի անդրադարձ կա արդեն
իսկ վկայակոչված ԵԱՀԿ զեկույցում:
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Статья посвящена анализу правового регулирования порядка приемлемости
кассационных жалоб в Проекте нового УПК РА. В статье подчеркивается
необходимость сбалансированного осуществления конституционных функций
Кассационного суда по обеспечению единого применения закона и осуществлению
правосудия. Статья раскрывает основные черты нового правового регулирования на
основе анализа прецедентного права и континентального права, судебной практики
Европейского суда по правам человека, а также теоретических источников о
пределах усмотрения суда относительно приемлемости кассационных жалоб.
Բանալի բառեր – իրավունքի զարգացում, օրենքի միատեսակ կիրառություն, հայեցողական լիազորություններ, արդարադատության մատչելիություն, իրավական որոշակիության սկզբունք, դատական կոպիտ սխալ, իրավական հանգամանք, փաստական հանգամանք, հայեցողական կարգ,
բողոքի ընդունելիության չափանիշներ
Key words: Development of law, uniform application of law, discretionary powers, access to court,
principle of legal certainty, fundamental judicial error, legal circumstances, factual circumstances,
discretionary order, standards on the admissibility of the appeal.
Ключевые слова: Развитие права, единое применение права, дискреционные полномочия,
доступ к правосудию, принцып правовой определенности, грубая судебная ошибка, правовое
обстоятельство, фактическое обстоятельство, дискреционный порядок, стандарты
приемлемости жалобы
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ՁԵՐԲԱԿԱԼԱՎԱԾ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ
ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Սամվել Դիլբանդյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
_______________________________

Քրեադատավարական նոր օրենսդրության ընդունումը նպատակ ունի ապահովել
ինչպես հանցագործությունների արդյունավետ քննությունը, այնպես էլ անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը: Այն բխում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 2-րդ հոդվածից, ըստ որի՝ օրենսգրքի նպատակն է անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման վրա հիմնված՝ ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումը:
Արդեն բազմիցս հիմնավորվել է քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք ունենալու
անհրաժեշտությունը, որի դրդապատճառներից մեկը նաև անձի իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ պաշտպանությունն է: Քրեադատավարական գործող օրենսդրությունը, չնայած իր ժողովրդավարական բնույթին, ամբողջությամբ չի արտացոլում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափորոշիչները: Այդ մասին են վկայում ՀՀ Սահմանադրական դատարանի
կողմից տասնյակից ավելի քրեադատավարական նորմերի հակասահմանադրական
ճանաչումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ Եվրոպական
դատարանի կողմից կայացված որոշումները1:
Քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքի նախագիծը (այսուհետև՝ Նախագիծ),
հիմք ընունելով ավանդական քրեադատավարական ինստիտուտները, միաժամանակ
առանձնանում է նոր գաղափարախոսությամբ, որն արտացոլված է քրեական դատավարության բոլոր ինստիտուտներում: Այդ գաղափարախոսության հիմքում անկասկած
ընկած են քրեական արդարադատության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափորոշիչները, որոնք որպես համամարդկային արժեքներ ընդունվում և պաշտպանվում են ժողովրդավարական երկրների կողմից: Այս հանգամանքն ինքնին ենթադրում է, որ նոր օրենսգիրքը պետք է բովանդակի բավարար նորարարություն՝ կապված դատավարության մասնակիցների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հետ:
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հեղինակները, հիմնվելով քրեադատավարական ձևի և քրեական դատավարության սկզբունքների վրա, առավել մեծ ուշադրություն են դարձրել դատավարության սուբյեկտների դասակարգմանը, նրանց
շրջանակին, իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև դրանց իրակա1

Տե'ս Հայեցակարգ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի, Երևան, 2011, էջ 4:
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նացումն ապահովող երաշխիքներին:
Առաջին հերթին ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ դատավարության
մասնակիցները դասակարգվում են՝ դատարան, վարույթի հանրային մասնակիցներ,
վարույթի մասնավոր մասնակիցներ և վարույթին օժանդակող անձինք: Այդպիսի դասակարգման առանձնահատկությունն այն է, որ քրեական դատավարությունում առաջին
անգամ են օգտագործվում «վարույթի հանրային մասնակիցներ» և «վարույթի մասնավոր մասնակիցներ» հասկացությունները, որոնք ավելի համահունչ են քրեական դատավարության էությանը: Այն բխում է նաև մրցակցության սկզբունքից, որովհետև երկու
կողմերն էլ ներկայանում են որպես վարույթի մասնակիցներ. մի կողմը ներկայացնում է
հանրային շահերը, իսկ մյուսը՝ մասնավոր:
ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում կասկածյալի՝ որպես դատավարության ինքնուրույն սուբյեկտի առկայությունը տեսության մեջ արժանացել է բազմաթիվ քննադատությունների: Շատերն այն համոզման են, որ «կասկածյալ» տերմինը
համահունչ չէ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին, բացի դրանից՝ կասկածյալի
առկայությունը անպայման ենթադրում է նրա նկատմամբ դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառում, որն անկասկած արժանի է քննադատության: Քրեական
դատավարության նոր օրենսգիրքը չէր կարող շրջանցել այս սուբյեկտի իրավական
կարգավորման վերաբերյալ առկա հիմնախնդիրները: Իրականում միշտ չէ, որ քրեադատավարական հարաբերությունների ծագման պահին բավարար ապացույցներ են լինում անձին որպես մեղադրյալ անմիջապես ներգրավելու համար, բայց մինչ այդ քրեական դատավարությունում հայտնված անձը պաշտպանության իրավունք ունի և այն իրականացնում է որոշակի կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո:
Կասկածյալը որպես սուբյեկտ հանդես է գալիս քրեական դատավարության
սկզբնական մասում, այսինքն՝ երբ դեռ քննություն չի իրականացվել, բայց կան բավարար ապացույցներ, որոնք վկայում են ենթադրյալ հանցագործության կատարմանը նրա
մասնակցության մասին, և այդ հանգամանքների ուժով նրա նկատմամբ հնարավոր է
կիրառել ձերբակալում: Ճիշտ է, Նախագիծը հրաժարվել է «կասկածյալ» հասկացությունից, բայց Նախագծի բազմաթիվ հոդվածներում հանդիպում ենք «հիմնավոր կասկած»
կամ «ողջամիտ կասկած» հասկացությունների: Այսպես, Նախագծի 108-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն՝ ձերբակալում կարող է կիրառվել՝ հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում:
«Հիմնավոր կասկած» հասկացությանը հանդիպում ենք նաև Եվրոպական դատարանի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումներում, մասնավորապես՝ Եվրոպական դատարանը Ֆոքսը, Կեմպբելը և Խարտլին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով 30
օգոստոսի 1990 թվականի որոշմամբ պարզաբանում է, որ «հիմնավոր կասկածի» առկայությունը ենթադրում է այնպիսի փաստերի կամ տեղեկատվության առկայություն, որոնք ընդունակ են օբյեկտիվ դիտորդին համոզելու, որ անձը, որին վերաբերում է խոսքը, կարող էր կատարել իրավախախտումը2: Քրեական դատավարությունում կասկածի
աստիճանը պայմանավորված է փաստերի ապացուցման մակարդակով, որը քրեական
վարույթի տարբեր մասերում կարող է լինել տարբեր: Դրանով պայմանավորված՝ փոխվում է նաև ենթադրյալ հանցավոր արարքը կատարած անձի դատավարական վիճակը:
Հանցանք կատարած լինելու կասկածանքի նվազագույն աստիճանն անմիջակա2

Fox, Campbell et Hartly, 40:
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նորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով անձին ձերբակալելն է, որի համար չի պահանջվում ապացուցվածության այնպիսի աստիճան, ինչպիսին անհրաժեշտ է անձին
մեղադրյալ ներգարվելու կամ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար3:
Անձին մեղադրյալ ներգրավելու դեպքում նույնպես կասկած կա, բայց այն արդեն
դրսևորվում է բավարար փաստերի առկայության մեջ: Անձը, որի վերաբերյալ կան կասկածներ ենթադրյալ հանցագործությունը կատարելու վերաբերյալ և դեռ չի ներգրավվել
որպես մեղադրյալ, ըստ էության կասկածյալ է:
Իրականում ձերբակալված անձը ոչ այլ ինչ է, քան կասկածյալ, որովհետև նա կարող է ձերբակալվել միայն այն դեպքում, երբ կա նրա կողմից հանցագործություն կատարելու մասին հիմնավոր կասկած: Անձը մինչև մեղադրյալ ներգրավվելը հանդես է
գալիս ձերբակալվածի վիճակում: ճիշտ է, Նախագծում ձերբակալված անձը վարույթի
մասնավոր մասնակցների շարքում չի առանձնացվել, մանավորապես Նախագծի 6-րդ
հոդվածում չի դրված ձերբակալված անձի բնորոշումը, սակայն նրա իրավունքներն ու
պարտականությունները սահմանված են ձերբակալման ինստիտուտին նվիրված հոդվածներում:
Ձերբակալումը շատ կարճ ժամանակահատվածում կասկածվող անձի ազատության սահմանափակումն է, որի նպատակն է մինչև մեղադրյալ ներգրավելը ապահովել
նրա մասնակցությունը նախաքննությանը:
Նախագծից հետևում է, որ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ ձերբակալվածն այն
անձն է, որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում: Վարույթի հետագա
ընթացքում ձերբակալված անձը դառնում է մեղադրյալ, և այդ կարգավիճակը պահպանվում է մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: Քանի որ նրա նկատմամբ
պետք է սկսվի քրեական հետապնդում, հետևաբար նա ի սկզբանե օժտված է դատավարական լայն իրավունքներով: Ավելին, Նախագծում ուղղակի սահմանված է հետևյալը. անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիմքով ձերբակալված անձը ձերբակալման
որոշումը ստանալու պահից, իսկ եթե օրենքով սահմանված ժամկետում այն չի հանձնվել, ապա իրեն ազատությունից փաստացի զրկելուց հետո՝ վեց ժամը լրանալու պահից, ձեռք է բերում սույն օրենսգրքով մեղադրյալի համար նախատեսված բոլոր վերաբերելի իրավունքներն ու պարտականությունները /Նախագծի հոդված 110, մաս 1/: Այդպիսի կարգավորումը մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Նախագծում իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանության հետ կապված որևէ տարբերություն չի դրվում
«կասկածյալ» և «մեղադրյալ» հասկացությունների միջև4:
3

Այդ մասին դիրքորոշում է արտահայտել նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ՍԴՈ-827 որոշման մեջ` մասնավորապես ընդգծելով, որ հանցագործություն կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի բավարար աստիճանը ձերբակալման դեպքում ավելի ցածր է, քան կալանավորման:
4
Այդպիսի իրավական կարգավորման կարելի է հանդիպել նաև եվրոպական որոշ երկրների
քրեադատավարական օրենսդրությունում: Այսպես՝ Բ. Ա. Ֆիլոմոնովը նշում է, որ «մեղադրյալ»
հասկացությունը ԳՖՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ձևական բնույթ ունի և չի արտացոլում նրա դատավարական վիճակը: Իր փաստական դատավարական վիճակով այդպիսի մեղադրյալը տիպիկ կասկածյալ է, և որպես այդպիսին նա հանդես է գալիս քրեական դատավարության ամբողջ ընթացքում (Տե´ս Уголовный процесс заподныx государств //Учебное пособие
под. Ред. Гуценко К.Ф. М., Зерцало, М., 2001. Էջ 423): Ֆրանսիայի քրեական դատավարության
օրենսդրությունում չկա կասկածյալ հասկացությունը, բայց առանձին հոդվածներում օգտագործվում է «անձ, որը կասկածվում է հանցագործության մեջ», կամ «անձ, որի դեմ կան ապացույցներ» հասկացությունները (Ֆրանսիայի քր. դատ. օր-ի հոդված 63, մաս 2-րդ կամ հոդված 70):
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Միջազգային փաստաթղթերում ձեբակալված անձի համար սահմանված են այն
նվազագույն իրավունքները, որոնք պետք է տեղ գտնեն համապատասխան միջազգային փաստաթղթերը վավերացրած երկրների ներպետական օրենսդրության մեջ: Ելնելով միջազգային իրավական ակտերի վերլուծություններից՝ պետք է առանձնացնել
հետևյալ չափորոշիչները. մասնավորապես՝ յուրաքանչյուր ձերբակալված անձ իրավունք ունի շատ կարճ ժամկետում իրազեկված լինելու իր նկատմամբ ունեցած կասկածանքի և դրա հիմքերի մասին, առարկելու այն ամենի դեմ, ինչ ներկայացվում է իր
նկատմամբ, պահպանելու լռություն, տալու ցուցմունքներ այն լեզվով, որին տիրապետում է, ունենալու պաշտպան, իր ընտրած անձին տեղեկացնելու իր գտնվելու վայրի
մասին, ստանալու տարբեր քննչական գործողությունների արձանագրությունների
պատճենները, ենթարկվելու բժշկական զննման5:
Քրեադատավարական գործող օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
վերը թվարկված ոչ բոլոր իրավունքներն ու դրանց իրականացման երաշխիքներն են
նախատեսված: Այսօր օրենսդրական այդ բացը բավականին խնդիրներ է առաջացնում
պրակտիկայում: Ելնելով միջազգային փաստաթղթերի վերլուծությունից՝ Նախագծում
առաջին անգամ կարգավորվել են ձերբակալված անձի նվազագույն իրավունքները,
դրանց իրականացման պայմաններն ու երաշխիքները:
Նախագծի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ մինչև մեղադրյալի վերաբերելի
իրավունքները ձեռք բերելը ձերբակալված անձն ունի հետևյալ նվազագույն իրավունքները`
1) փաստացի ազատությունից զրկվելու պահին բանավոր, իսկ հետաքննության
մարմնի կամ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական
շենք մուտք գործելու պահին նաև գրավոր տեղեկացվել սույն հոդվածով նախատեսված նվազագույն իրավունքների և պարտականությունների մասին.
2) իմանալ իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը.
3) պահպանել լռություն.
4) իր ընտրած անձին տեղեկացնել իր գտնվելու վայրի մասին.
5) հրավիրել փաստաբան.
6) իր պահանջով ենթարկվել բժշկական զննման:
Նախագծում առաջին անգամ հանդիպում ենք այնպիսի իրավական կարգավորման, որը ձերբակալված անձի իրավունքների պաշտպանության ապահովման իրական
երաշխիք է: Մինչդեռ քրեադատավարական գործող օրենսդրությամբ կասկածյալին
նրա իրավունքներն ու պարտականությունները պարզաբանվում են ձերբակալման մասին արձանագրությունը կազմելուց հետո, իսկ մինչ այդ հնարավոր է, որ նրանից բացատրություններ վերցվեն, որոնք կարող են կրել նաև խոստովանական բնույթ: Նախագծում օրենսդրական այս բացը վերացված է, քանի որ այնտեղ հռչակված է, որ ձեր5

Քրեական դատավարությունում կասկածյալի կամ ձերբակալված անձի իրավական վիճակն իր
ամրագրումն է ստացել միջազգային իրավական բազմաթիվ փաստաթղթերում, որոնց շարքում
պետք է առանձնացնել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը (1948 թ.),
ՄԱԿ-ի Քաղացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը (1966 թ.),
ՄԱԿ-ի Ձերբակալվածների հետ վարվեցողության նվազագույն չափորոշիչ կանոնները (1955 թ.),
ՄԱԿ-ի Ձերբակալվածների հետ վարվեցողության հիմնական սկզբունքները (1990 թ.), ՄԱԿ-ի Ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց պաշտպանության կանոնները (1990 թ.), Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիան (1950 թ.):
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բակալում իրականացնող իրավասու պաշտոնատար անձը պարտավոր է անձին արգելանքի վերացնելու պահին նրան տեղեկացնել երկու կարևոր իրավունքների մասին՝ ա)
իմանալ իրեն ազատությունից զրկելու պատճառները, բ) պահպանել լռություն6:
1. Պաշտպանության իավունքի իրականացումը ենթադրում է, որ ձերբակալում իրականացնող լիազոր մարմինը ձերբակալման պահին կամ դրանից անմիջապես հետո ձերբակալված անձին նրան հասկանալի լեզվով տեղեկացնում է ձերբակալման հիմքերը,
նրա իրավունքները, ինչպես նաև դրանց իրականացումն ապահովող երաշխիքները: Նախագիծը ձերբակալում իրականացնող մարմնին պարտավորեցնում է արգելանքի վերցնելու պահին անձին տեղեկացնել նրան ազատությունից զրկելու պատճառների մասին:
Այս իրավունքի իրականացման նպատակն ակնհայտ է. յուրաքանչյուր անձ պետք է իմանա՝ ինչու են իրեն ձերբակալել: Ձերբակալված անձը պետք է տեղեկացված լինի
հիմնավոր կասկածի մասին, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր մյուս իրավունքները, մասնավորապես՝ դատարանում վիճարկել ձերբակալման օրինականությունն ու
հիմնավորվածությունը: Այդ տեղեկություններն արգելանքի վերցնելու պահին ձերբակալված անձին հայտնում են բանավոր, սակայն ձերբակալում իրականացնող մարմինը
դրանք կարող է ամբողջությամբ չհայտնել7:
2. Կարևոր նշանակություն ունի ձերբակալված անձին լռելու իրավունքի մասին տեղեկացնելը8: Այս իրավունքը` որպես կարևոր արժեք, իր ամրագրում է ստացել ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի 1-ին մասում, համաձայն որի` ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ: Այս իրավունքի
էությունն այն է, որ չի կարելի անձին հարկադրել ցուցմունք տալ իր դեմ, քանի որ ցանկացած հայտարարություն, որն արվում է նրա կողմից, կարող է օգտագործվել իր դեմ:
Հարցաքննությունից առաջ ձերբակալվածը տեղեկացվում է նաև այն մասին, որ նա կարող է ցուցմունք տալ պաշտպանի մասնակցությամբ: Եթե ձերբակալվածը ցանկություն
է հայտնել պաշտպան ունենալու, ապա պետք է ապահովել վերջինիս մասնակցությունը
ձերբակալվածի հարցաքննությանը: Այս իրավունքի իրականացման համար կարևոր երաշխիք է Նախագծի 336-րդ հոդվածի 3-րդ մասում տեղ գտած հետևյալ կարգավորումը. մինչդատական վարույթում դեպոնացման ընթացակարգից դուրս մեղադրյալի
6

Պետք է նշել, որ այսօր Նախագծում ամբողջովին ամրագրված՝ ձերբակալվածի վերը նշված իրավունքների իրականացումն ապահովվում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի Գագիկ Միքայելյանի վերաբերյալ կայացված որոշմամբ, որում մասնավորապես սահմանված է. բերվածի կարգավիճակի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով (նախնական և
կարճաժամկետ բնույթը)` բերվածը պետք է օժտված լինի առնվազն հետևյալ իրավունքներով.
ա) իմանալու իրեն արգելանքի վերցնելու պատճառը (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին նախադասությունից, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3(ա) ենթակետից), (բ)
տեղեկացնելու իրեն բերման ենթարկելու մասին (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 2-րդ նախադասությունից), (գ) հրավիրելու իր փաստաբանին (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 1-ին մասից), (դ) լռելու (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի
1-ին մասից): Տե’ս Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 2010 թ., 1-ին կիսամյակ, 2010 թ., հ. 2, Երևան, էջ 304:
7
8

(D 8098/77, DR 16, p. Ill, spec. p. 117), (Fox, Campbell et Hartly, 40; ինչպես նաև՝ Conka, 50):

Այս իրավունքը նախատեսված է «Միրանդայի կանոններում», որը մշակվել է ԱՄՆ Գերագույն
դատարանի 1966 թ. որոշմամբ` Միրանդան ընդդեմ Արիզոնայի գործով: Այս որոշմամբ սահմանվեց իրավունքների այն շրջանակը, որոնց մասին պետք է տեղեկացնել ձերբակլավածին: Պետք է
նշել, որ հետագայում այս իրավունքներն իրենց ամրագրումը ստացան նաև այլ երկրների քրեական դատավարության օրենսգրքերում:
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տված ցուցմունքները չեն կարող հրապարակվել, եթե դրանք ստացվել են պաշտպանի
բացակայությամբ, և մեղադրյալը դատարանում հրաժարվել է դրանցից:
Լռելու կամ ցուցմունք չտալու իրավունքը ենթադրում է, որ դա չի կարող օգտագործվել ձերբակալված անձի կամ մեղադրյալի դեմ: Իր դեմ ցուցմունք չտալու մեղադրյալի իրավունքը նրա ամենակարևոր իրավունքներից է:
Ֆունկեն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով Եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է
հայտնել այն մասին, որ քրեական գործերով արդարացի դատական քննության իրավունքը ներառում է «յուրաքանչյուր անձի, ում առաջադրվել է քրեական մեղադրանք, իրավունքը (…), պահպանել լռություն և չտալու իր մեղքը հաստատող ցուցմունքներ»:
Սաունդեսն ընդդեմ Միացյալ թագավորության գործով Եվրոպական դատարանը
սահմանել է, որ «լռություն պահպանելու իրավունքը և դրա բաղկացուցիչ մասը` իր դեմ
ցուցմունք չտալու իրավունքը, Կոնվեցիայի 6-րդ հոդվածում հստակ հիշատակված չեն,
սակայն դրանք հանրաճանաչ միջազգային նորմեր են, որոնք ընկած են արդարացի դատական դատաքննության հասկացության հիմքում, որի մասին խոսվում է 6-րդ հոդվածում: Դրանց իմաստը իշխանությունների ոչ պատշաճ հարկադրանքից մեղադրյալին
պաշտպանելն է, ինչն օգնում է խուսափել դատական սխալներից և հասնել 6-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակներին:
Վարույթն իրականացնող մարմինը մեղադրյալի լռությունը չի կարող որևէ կերպ
մեկնաբանել ի վնաս նրա: Այս կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Ա. Առաքելյանի վերաբերյալ գործով արտահայտել է հստակ դիրքորոշում. այն է` առաջին ատյանի
դատարանը, Ա. Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու հիմքում դնելով նաև նրա` լռություն պահպանելու իրավունքը, թույլ է տվել ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ, 20-րդ, 65րդ, 135-րդ հոդվածների, ինչպես նաև Եվրոպական կոնվեցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին
կետի պահանջների խախտում (Ա. Առաքելյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0580/06/09):
Նույն գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նաև նշում է այն մասին, որ մեղադրյալի կողմից
իր դատավարական իրավունքների իրականացումը ոչ մի դեպքում չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս մեղադրյալի և հիմք հանդիսանալ ինչպես կալանքը որպես խափանման
միջոց ընտրելու, այնպես էլ կալանավորման ժամկետը երկարացնելու համար9:
Մեղադրյալի համար խոստովանական ցուցմունք չտալը համարվում է պաշտպանության իրականացման միջոց, բայց եթե նա որոշել է տալ ցուցմունք, ապա պետք է
տեղեկացնի, որ իր ցուցմունքները կլինեն ճիշտ: Ըստ Նախագծի՝ ինչպես մեղադրյալը,
այնպես էլ ձերբակալված անձը նախազգուշացվում են սուտ ցուցմունք տալու համար
քրեական պատասխանատվության մասին:
3. Ձերբակալված անձն իրավունք ունի իր գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնել համապատասխան անձանց, բայց միաժամանակ ելնելով արդարադատության շահերից՝
այդ իավունքի իրականացումը կարող է որոշակի ժամկետում սահմանափակվել: Այս իրավունքը բխում է ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդված 2-րդ մասից, Կոնվենցիայի 6րդ հոդվածի 3(ա) ենթակետից, որոնցում սահմանված է` ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրավուն ունի այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելու իր կողմից ընտր9

Ա. Առաքելյանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշում, ԵԿԴ/0580/06/09: Տե’ս Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու,
2010 թ., 2-րդ կիսամյակ, 2011 թ., հ. 3, Երևան, էջ 41:
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ված անձին: Ակնհայտ է, որ ձերբակալվածի կողմից համապատասխան անձանց իր
գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնելն ունի բարոյական և մարդասիրական նշանակություն և բացառում է այնպիսի իրավիճակ, որ ենթադրյալ հանցագործության մեջ ձերբակալված անձին չհամարեն անհետ կորած:
Վարույթն իրականացնող մարմինը ձերբակալվածի համար այս իրավունքի իրականացումը պետք է ապահովի վարույթն իրականացնող մարմին բերելու պահից, սակայն արդարադատության շահերից ելնելով՝ նշված նվազագույն իրավունքի իրականացումը կարող է հետաձգվել առավելագույնը վեց ժամով, եթե առկա են հիմնավոր պատճառներ, որ այդ իրավունքի անհապաղ իրականացումը կարող է խոչընդոտել հանցագործության կանխումը կամ խափանումը կամ հանգեցնել ապացույցների ոչնչացման
կամ վնասման /Նախագծի 110 հոդված, մաս 6/: Օրենքը, մասնավոր և հանրային շահերի հարաբերակցությունից ելնելով, նախատեսում է նշված իրավունքի իրականացման
որոշակի ժամկետով հետաձգում. սա նշանակում է, որ վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է այդ ժամկետն անցնելուց հետո ձերբակալվածին հնարավորություն
տալ իրացնելու իր այդ իրավունքը:
Նշված իրավունքի իրացման համար կարևոր երաշխիք է Նախագծի 110 հոդվածի
7-րդ մասում տեղ գտած այն դրույթը, որ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնվում է
ձերբակալվածին, ինչպես նաև կազմվում է առանձին արձանագրություն` դրանում շարադրելով այդ իրավունքի իրականացումը հետաձգելու պատճառները: Անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկություններից ելնելով՝ Նախագծի 421-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ անչափահասի ձերբակալման, կալանավորման կամ կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին նրա օրինական ներկայացուցիչը անհապաղ
տեղեկացվում է: Անչափահասի ձերբակալման մասին անհապաղ տեղեկացումն արդարացված է, որովհետև անչափահասի բացակայությունը նրա մերձավոր ազգականների
կամ հարազատների մեջ կարող է առաջացնել ծանր ապրումներ:
Անկախ տեղեկացման եղանակներից՝ բոլոր դեպքերում այն պետք է իրականացվի
օրենքով նշված ժամկետներում: Ձերբակալվածի գտնվելու վայրի մասին այլ անձանց
տեղեկացված լինելու փաստի մասին, կարծում ենք, պետք է նշվի ձերբակալման արձանագրության մեջ, իսկ եթե իրազեկում տեղի չի ունեցել, ապա նաև՝ դրա պատճառները:
4. Ձերբակալված յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի օգտվելու փաստաբանի ծառայությունից, այդ թվում՝ նաև անվճար, եթե չունի բավարար նյութական միջոցներ:
Նշված իրավունքի իրականացման համար կարևոր երաշխիք է Նախագծի 110-րդ
հոդվածի 5-րդ մասում տեղ գտած հետևյալ դրույթը. «Հետաքննության մարմինը կամ
վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է ձերբակալվածին հետաքննության
մարմնի կամ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական
շենք բերելուց հետո ձերբակալվածի համար ապահովել փաստաբան հրավիրելու համար հեռախոսազանգեր կատարելու հնարավորություն»:
Ձերբակալված անձի համար պաշտպան ունենալու իրավունքի իրացումը կարևոր
է, որովհետև անձի իրավունքներն ավելի շատ խախտվում են վարույթի այս մասում:
Պաշտպանի մասնակցությունը ձերբակալված անձի իրավունքների իրական իրականացման երաշխիք է: Վարույթն իրականացնող մարմինը չպետք է որևէ ձևով խոչընդո-
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տի ձերբակալվածի հետ փաստաբանի անհապաղ և խորհրդապահական կարգով տեսակցությունը:
5. Նախագծում առաջին անգամ նախատեսվում է, որ ձերբակալված անձն իրավունք ունի բժշկական զննման ենթարկվել: Այդ իրավունքն այն երաշխիքներից է, որը
հնարավորություն է տալիս բացառելու ձերբակալվածի նկատմամբ բռնության կիրառումը: Այսօր պրակտիկայում հանդիպում ենք բազմաթիվ դեպքերի, երբ կասկածյալները կամ մեղադրյալները հայտարարություններ են անում իրենց նկատմամբ ֆիզիկական
կամ հոգեբանական բռնություն կիրառելու մասին: Իհարկե նման հայտարարությունները չեն կարող աննկատ մնալ, որովհետև կասկածի տակ է դրվում նրանց ցուցմունքների թույլատրելիությունը:
Բժշկական զննման ենթարկվելու իրավունքը ենթադրում է, որ ձերբակալված անձին պետք է հնարավորություն տալ շատ կարճ ժամանակահատվածում՝ վարույթն իրականացնող մարմին բերելուց անմիջապես հետո, անցնել համապատասխան բժշկական զննում: Կարծում ենք, որ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում ձերբակալված
անձին պետք է հնարավորություն տալ նաև անվճար բժշկական օգնություն ստանալու
և բուժվելու: Կարծում ենք, որ այս իրավունքի իրականացումը միանվագ չպետք է լինի,
այլ անհրաժեշտության դեպքում ձերբակալաված անձը կամ նրա պաշտպանը կարող է
պահանջել կրկնակի բուժզննում անցնել:
Ձերբակալված անձի բժշկական զննման փաստը, բժշկի անուն-ազգանունը,
բժշկական զննման արդյունքները մտցվում են համապատասխան արձանագրության
մեջ, որը ներկայացվում է ձերբակալված անձին՝ ծանոթանալու:
Իհարկե ցանկացած տեղեկություն, որը ստացվում է ձերբակալվածից առանց նրա
դատավարական իրավունքները պարզաբանելու չի կարելի համարել թույլատրելի:
Սրանք այն իրավունքներն են, որոնց մի մասին ձերբակալվածը տեղեկացվում է
արգելանքի վերցնելու պահին, իսկ մյուս մասին՝ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական շենք մուտք գործելու պահից:
Ձերբակալվածը՝ որպես դատավարության սուբյեկտ, կրում է նաև պարտականություններ: Նախագծում առանձին թվարկված են այն պարտականությունները, որոնք ձերբակալվածը կրում է մինչև մեղադրյալի վերաբերելի պարտականությունները ձեռք բերելը: Ըստ Նախագծի 110-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` մինչև մեղադրյալի վերաբերելի
պարտականությունները ձեռք բերելը ձերբակալված անձն ունի հետևյալ պարտականությունները`
1) ենթարկվել ձերբակալումն իրականացնող անձի, հետաքննության մարմնի և վարույթն իրականացնող մարմնի կարգադրություններին.
2) ենթարկվել անձնական խուզարկության.
3) ենթարկվել բժշկական զննման և մատնադրոշմման, ինչպես նաև լուսանկարվել
և փորձաքննության համար հանձնել սույն օրենսգրքով նախատեսված նմուշներ:
Ձերբակալումն իրականացվում է իրավազոր մարմնի կամ պաշտոնատար անձի որոշմամբ: Ձերբակալված անձը և նրա փաստաբանը իրազեկվում են ձերբակալման որոշման և արձանագրության, ինչպես նաև ձերբակալման պատճառների մասին: Ձերբակալման արձանագրության մեջ նշվում է անձին փաստացի արգելանքի վերցնելու և
նրան վարույթն իրականացնող մարմին բերելու ժամը, ձերբակալում իրականացնող
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պաշտոնատար անձի տվյալները, նրան պահելու ճշգրիտ տեղը:
Նախագծի կարևոր առանձնահատկություններից է, որ այնտեղ սահմանված են
ձերբակալվածի ոչ միայն իրավունքները, այլև դրանց իրականացումն ապահովող երաշխիքները: Նախագծում առաջին անգամ ուղղակի սահմանվում է, որ վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է կատարել գործողություններ, որոնք ուղղված են
ձերբակալված անձի իրավունքների իրականացումն ապահովելուն: Մասնավորապես
սահմանված է, որ վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է ձերբակալվածին
հետաքննության մարմնի կամ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող
մարմնի վարչական շենք բերելուց հետո նրան տրամադրել իր նվազագույն իրավունքների և պարտականությունների ցանկը, ձերբակալվածի համար ապահովել իր գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնելու և փաստաբան հրավիրելու համար հեռախոսազանգեր
կատարելու հնարավորություն, ձերբակալվածի պահանջի դեպքում ապահովել նրա
բժշկական զննումը, չխոչընդոտել փաստաբանի տեսակցությունը ձերբակալվածի հետ:
Վերը թվարկված երաշխիքները ապահովում են ձերբակալման օրինականությունը,
որի տակ հասկանում ենք հետևյալը՝ ա) ձերբակալումն իրականացվի միայն օրենքով
նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, սահմանված կարգով և օրենքով սահմանված
ժամկետներում, բ) անձը չենթարկվի բռնության, սպառնալիքների, տանջանքների և
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, գ) ձերբակալվածը և նրա
փաստաբանը իրավունք ունենան դատարանում վիճարկել ձերբակալման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը, դ) լիազոր մարմինն ապահովի դատարանի առջև
կանգնելու անձի իրավունքի իրացումը, ե) կալանավորման հարցը քննարկելիս դատարանի կողմից ձերբակալման իրավաչափության ստուգումը:

THE GUARANTEES OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS
AND LAWFUL INTERESTS OF THE ARRESTED
PERSONS BY THE DRAFT CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Samvel Dilbandyan

Professor, Department of Criminal Proceedings and Criminalistycs YSU
________________________________________

The Draft Code of Criminal Procedure contains many new regulations aimed at
protection of the rights and lawful interests of the persons during the criminal proceedings.
The most important regulations relate to the protection of the rights of the arrested person,
as the practice shows that violations of these rights are mostly occur during the arrest or
further detention. The Draft provides new procedural status for the arrested person by
assigning broader range of procedural rights and guarantees. It is important to mention
that the purpose of all these amendments is to provide the arrested person with the
minimum standards of protection guaranteed by international documents.
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ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ЗАДЕРЖАННЫХ ЛИЦ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА
Самвел Дилбандян

Профессор кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики ЕГУ
____________________________

Проект нового уголовно-процессуального кодекса РА выделяется наличием
многочисленных новых правовых регулирований, которые в первую очередь
направлены на защиту прав и законных интересов лица в рамках уголовного
процесса. В этой системе важна защита прав задержанного лица, потому что, как
свидетельствует практика, права лица, подозреваемого в совершении
предполагаемого преступления, в основном нарушаются во время задержания или
нахождения под арестом. В Проекте задержанное лицо предстаёт в новом статусе,
то есть значительно расширились его права и гарантии их исполнения. Была
предпринята попытка подвести защиту прав задержанного лица до минимальных
стандартов, закреплённых в международных договорах.

Բանալի բառեր – ձերբակալված, նախագիծ, դատավարական հարկադրանք, կասկած, իրավունք, իրավաչափ շահ, երաշխիք
Keywords: arrested, draft, measures of restraint, suspicion, rights, lawful interest, guarantees
Ключевые слова: задержанный, проект, процессуальное принуждения, подозрение, права,
законный интерес, гарантии

26

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ՈՉ ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԱՐԳԵԼՔԸ
ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ
Հրայր Ղուկասյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ, ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար
_____________________________

Անահիտ Հարությունյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ)
նպատակներից է անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման վրա
հիմնված՝ ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումը (Նախագծի 2-րդ հոդված): Այս նպատակի նվաճման հիմնական միջոցներն իրենց ամրագրումն են ստացել Նախագծի մի շարք սկզբունքներում:
Այսպես.
9 Վարույթի իրականացումը հանրային գործունեություն է, որի ընթացքում և արդյունքում ապահովվում է հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանությունը (Նախագծի 15 հոդվածի 1-ին մաս),
9 Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների իրավասությունը, նրանց կողմից վարույթի իրականացման կարգը չեն կարող կամայականորեն փոփոխվել առանձին դեպքի կամ անձի կամ որոշակի իրավիճակի համար կամ որևէ ժամանակահատվածով (Նախագծի 16 հոդվածի 3-րդ մաս),
9 Նախաքննությունը և դատաքննությունը պետք է ավարտվեն ողջամիտ ժամկետում (Նախագծի 24 հոդվածի 1-ին մաս):
Սակայն մեր կարծիքով վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումն ապահովող առավել կարևոր ելակետային դրույթներից մեկն իր արտացոլումն է
ստացել Նախագծի 29 հոդվածում (ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը, համաձայն որի՝
վարույթի մասնավոր մասնակիցները և վարույթին օժանդակող անձինք պետք է իրենց
իրավունքներից օգտվեն և իրենց պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն:
Արգելվում է իրավունքների չարաշահումը, որ վնաս է հասցնում այլ անձանց կամ արդարադատության շահերին (Նախագծի 29 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր):
Սկզբունքի մակարդակով նման պարտականության սահմանումը նորույթ է հայրենական քրեական դատավարությունում: Այն հստակ արտահայտում է քրեական վարույթի ընթացքում հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանություն
ապահովելու կամքը, ինչպես նաև առաջին անգամ ընդգծված ցույց է տալիս, ի շահ արդարադատության կամ հանրության, առանձին անձանց դատավարական իրավունքների սահմանափակման հնարավորությունը:
Անշուշտ, այս սկզբունքի բովանդակությունը վերը նշված ձևակերպմամբ չի սպառվում, և այն բացահայտվում ու մանրամասնվում է Նախագծի բազմաթիվ այլ դրույթնե-
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րում: Միաժամանակ ակնկալվում է, որ դրա առանձին հատկանիշներ կպարզաբանվեն
կամ կհստակեցվեն ապագայում՝ իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման և զարգացման ընթացքում: Այդուհանդերձ, արդեն այսօր ակնհայտ է, որ այս նոր սկզբունքով սահմանված դրույթները վարույթի տարբեր մասնակիցների համար տարբեր դրսևորումներ
են ունենալու: Մասնավորապես, դրանք առանձնահատուկ են լինելու պաշտպանի գործունեության համար, քանզի նրա վարքագիծը կարգավորող դատավարական կանոնները հաճախ հատվում են մասնագիտական էթիկայի պահանջների հետ:
Քրեական վարույթը յուրօրինակ բեմահարթակ է, որտեղ հանդես են գալիս տարբեր շահեր, կարգավիճակ և լիազորություններ ունեցող անձինք: Մասնավոր անձի շահեր ներկայացնող և քրեական պաշտպանություն իրականացնող փաստաբանը նրանցից մեկն է: Ակնհայտ է, որ վերջինիս վերապահված լիազորությունները պետք է իրացվեն հանուն որոշակի արժեքների պաշտպանության:
Ի՞նչ ասել է իրավունքներից օգտվել և պարտականությունները կատարել բարեխղճորեն՝ մեղադրյալի իրավաչափ շահերը ներկայացնող անձի դիտանկյունից: Հայերեն բացատրական բառարանում բարեխիղճ բառը մեկնաբանվում ու բացատրվում է
որպես պարտականություններն ազնվորեն կատարող, պարտաճանաչ, արդարամիտ,
ազնիվ, խղճով, պատվով, ուշադրությամբ կատարված1: Ստացվում է, որ այս հոդվածի
բովանդակությունը պաշտպանին թելադրում է ընտրել ոչ թե դեպի ծրագրված նպատակները տանող առավել հակիրճ, և թող ոչ միշտ օրենքի տառին համապատասխանող ուղին, այլ պատվով անցնել արդարադատության երբեմն անգամ փշոտ ճանապարհը: Հետևաբար, ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը, վարույթի մասնակիցներին տարբեր պահանջներով ներկայանալով, քրեական պաշտպանության ոլորտում ձեռք է բերում որոշակի առանձնահատկություններ:
Թեև ՀՀ «Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքում» բարեխղճությունը, որպես առանձին սկզբունք, ամրագրված չէ, այդուհանդերձ այն փաստաբանական էթիկայի անկյունաքարային գաղափարներից է, որն առավելապես բնութագրում է փաստաբանական
գործունեության «արտաքին կողմը»: Մասնագիտական գրականության մեջ կարծիքներ
են հնչել, որոնցով առաջարկվել է այն բացառել պաշտպանի գործունեության սկզբունքներից2, ինչպես նաև նշվել է, որ պաշտպանի առաջնային և ամենակարևոր հատկանիշները պետք է լինեն անկողմնակալությունն ու ճշմարտախոսությունը3:
Կարծում ենք, որ այս հեղինակները «բարեխղճություն» եզրույթը դիտարկում են
միայն փիլիսոփայական տեսանկյունից: Բնականաբար, պաշտպանի գործունեության
առանձնահատկությունն այնպիսին է, որ այս սկզբունքը մի փոքր այլ կաղապարներ է
ստանալու և կախվածության մեջ է ընկնելու մասնագիտական պարտքի ու պաշտպանյալին չվնասելու սկզբունքներից, բայց այն պաշտպանի գործունեությունից ամբողջությամբ բացառելը միանշանակ անընդունելի է: Ասվածի վառ օրինակ են գործնական այն
իրավիճակները, երբ պաշտպանյալի անմեղության հիմնավորումները ստանում են այլ
անձանց մեղադրելու երանգներ:
Նման դեպքերում, պաշտպանության բնույթից և գործառույթներից ելնելով, ամենացանկալի տարբերակն այն է, երբ պաշտպանն առանց «հարձակվողական գործողությունների», իր տրամադրության տակ եղած ապացուցողական ինֆորմացիայով կա1

Տե´ս Աղայան Է. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, էջ 174:
Տե´ս Salgado D. C., Nandayapa C. F. Temas de derecho procesal de México y España. Mexico,
Madrid, 2005, էջ 25:
3
Տե´ս Harris. J. Ch. A monograph on legal ethics. London, 1907, էջ 35, Williams H. W. Legal ethics
and suggestions for young counsel. Pennsylvania, 1996, էջ 71:
2
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րողանա հերքել իր վստահորդին ներկայացված անհիմն մեղադրանքները: Կարծում
ենք, որ նույնիսկ մի քանի մեղադրյալների ու նրանց շահերի միջև հակասությունների
առկայության դեպքում հնարավոր է մշակել և իրականացնել պաշտպանության նման
գիծ (թեև դա դյուրին խնդիր չէ): Սակայն քանի դեռ պաշտպանը չունի նման ապացույցներ, իսկ մյուս մեղադրյալներն ու նրանց պաշտպաններն անցնում են մեղադրանքի
կողմն ու փորձում «հարվածել թիկունքից», բարեխղճության տեսանկյունից արդարացված կլինի, եթե պաշտպանը հարձակմանը պատասխանի հարձակմամբ:
Պրակտիկայում պատահում են նաև իրավիճակներ, երբ մեղադրյալներից մեկն իր
կատարածը բարդում է մյուսի վրա և վերջինիս պաշտպանությունն անխուսափելիորեն
հանգեցնում է մյուսի վիճակի վատթարացմանը: Կարծում ենք, որ նման մարտավարությունը լիովին տեղավորվում է բարեխղճության շրջանակներում, քանի որ հակառակ
դեպքում պաշտպանը չի կատարի թե իր մասնագիտական պարտքը և թե օրենսդրական պարտականությունը ու իր պաշտպանյալի համար կվերածվի երևակայական
պաշտպանի: Հետևաբար, պաշտպանն իրավունք ունի պաշտպանությունն իրականացնել մյուս մեղադրյալներին մեղադրելու միջոցով, բացառապես եթե.
1. մյուս մեղդարյալները կամ նրանց պաշտպանները հանցանքի կատարաման
մեջ հիմնավորված կամ անհիմն մեղադրում են իր վստահորդին,
2. այդ մեղադրանքը հերքելու այլ հնարավորություն օբյեկտիվորեն չի եղել, և
պաշտպանի կողմից նման քայլին հարկադրված դիմելն ակնհայտ է,
3. եթե պաշտպանն առավել քան հաստատապես համոզված է մեղադրական
փաստերի հավաստիության մեջ,
4. եթե պաշտպանը հաստատապես վստահ է, որ իր պաշտպանյալի վիճակը
կտրուկ կբարելավվի:
Սակայն այս իրավիճակում էլ պաշտպանի վարքագիծը պետք է լինի չափազանց
զուսպ և կոռեկտ, իսկ այլոց մեղադրելն էլ չպետք է վերածվի ինքնանպատակի: Մյուս
բոլոր իրավիճակներում պաշտպանի կողմից մեղադրական գործառույթի իրականացումը ոչ միայն կհակասի բարեխղճություն սկզբունքի էությանը, այլև կիմաստազրկի
պաշտպանության ինստիտուտի գոյությունն ու նշանակությունը:
Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև այն հարցը, թե ինչպես են հարաբերակցվում բարեխղճության սկզբունքն ու նախնական քննության գաղտնիության պահանջը: Գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 201 հոդվածի համաձայն`
նախնական քննության տվյալները ենթակա են հրապարակման միայն գործի վարույթն
իրակականցնող մարմնի թույլտվությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում քննիչը, հետաքննության մարմինը (…) պաշտպանին (…) գրավոր նախազգուշացնում են նախնական քննության տվյալներն առանց թույլտվության չհրապարակելու պարտականության
մասին:
Նշված դրույթի տառացի մեկնաբանությունից հետևում է, որ այս պահանջը հավասարապես տարածվում է նաև պաշտպան-պաշտպանյալ հարաբերությունների վրա,
թեև տեսական գրականության մեջ իրավացիորեն տեսակետ է արտահայտվել, որ
պաշտպան-վստահորդ հարաբերությունների նկատմամբ այս պահանջը տարածելի չէ`
հաշվի առնելով նրանց հարաբերությունների բնույթն ու այն հանգամանքը, որ,
միևնույնն է, մեղադրյալն ի վերջո ծանոթանալու է այդ տվյալներին4:
Այս հարցի կապակցությամբ դիրքորոշում է հայտնել նաև Մարդու իրավունքների
4
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եվրոպական դատարանը (այսուհետ` ԵԴ): Այսպես՝ Ջասպերսն ընդդեմ Բելգիայի գործով Կոմիտեն նշել է, որ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվենցիա) 6 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հնարավորությունները, որոնք պետք է ունենա յուրաքանչյուր մեղադրյալ, ներառում են նաև ողջ քննության ընթացքի արդյունքներին ծանոթանալու իրավունքը` պաշտպանությանը նախապատրաստվելու կոնտեքստում: Ավելին` Կոմիտեն արդեն բազմիցս նշել է, որ թեև Կոնվենցիան քննչական մարմինների նյութերի նկատմամբ մատչելիության երաշխիքներ ուղղակիորեն չի նախատեսում, այդպիսի իրավունք կարող է ենթադրվել 6 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի լույսի
ներքո:
Կոմիտեն հաստատում է, որ 6 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը նախատեսում է մեղադրյալի իրավունքն իր տրամադրության տակ ունենալ իրավասու մարմինների կողմից հավաքված բոլոր անհրաժեշտ նյութերը` նպատակ ունենալով վիճարկել մեղադրանքը կամ հասնել ավելի մեղմ պատիժ նշանակելուն 5 : Միաժամանակ Դատարանը
գտել է, որ պետությունը կարող է պաշտպանության կողմի համար սահմանափակել
քննության նյութերի մատչելիությունը` արդարադատության պատշաճ իրականացման
նպատակով` անգամ այն պարագայում, երբ ապացույցները մեղադրյալի համար
կարևոր էին 6 : Սակայն պաշտպանության իրավունքի կապակցությամբ Դատարանի
դիրքորոշումը հետևյալն է. Դատարանը ելնում է պաշտպանության միասնական իրավունքից, այսինքն` պաշտպանն ու մեղադրյալը դիտարկվում են որպես միասնականություն, և եթե 6 հոդվածով նախատեսված իրավունքներն ապահովվում են նրանցից
միայն մեկի նկատմամբ, Դատարանը պաշտպանության իրավունքի խախտում չի արձանագրում:
Հետևաբար, Դատարանի դիրքորոշմամբ միայն պաշտպանի կողմից նախնական
քննության նյութերին ծանոթանալը բավարար է պաշտպանության իրավունքի և Կոնվենցիայով նախատեսված երաշխիքների պահպանման տեսանկյունից:
Այս հարցի կապակցությամբ բոլորովին այլ է ԱՄՆ գերագույն դատարանի դիրքորոշումը (նկատենք, որ ԱՄՆ-ում, որպես կանոն, պաշտպանը գործի նյութերին չի ծանոթանում նաև նախաքննության ավարտից հետո)7: Թրամմելն ընդդեմ ԱՄՆ-ի գործով գերագույն դատարանը սահմանել է, որ անիմաստ է պաշտպանյալին զրկել որոշ տեղեկություններ ստանալու հնարավորությունից. դա ուղղակիորեն բխում է պաշտպանության լրիվության սկզբունքից. եթե անհրաժեշտություն չկա, որ այդ ինֆորմացիան իմանա
պաշտպանյալը, ապա պետք չէ այն հայտնել նաև պաշտպանին, քանի որ նրանք մի
ամբողջություն են8:
Նախագիծն այս հարցում որդեգրել է պաշտպանության լրիվության սկզբունքը, քանի որ դրա 188 հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված է, որ նախաքննության տվյալների
հրապարակման սահմանված արգելքները չեն տարածվում փաստաբանի և նրա
վստահորդի միջև տեղեկությունների փոխանակման վրա: Նման մոտեցումն արդարացված է այն պարզ պատճառով, որ պաշտպանի և պաշտպանյալի տեսակցությունները
տեղի են ունենում խորհրդապահական (կոնֆիդենցիալ) կարգով: Հետևաբար, բոլոր
դեպքերում հնարավոր չէ կանխել կամ վերահսկել այս կամ այն տեղեկության փոխան5

Տե´ս Jespers v. Belgium գործով 15/10/80թ. վճիռը
Տե´ս Kremzow v. Austria գործով 21/09/93թ. վճիռը
7
Տե´ս Fellman D. The Defendant’s Rights. New York, 1958, էջ 123:
8
Տե´ս Trammel v US (Supreme Court of US, 1980). Park R.C. Waltz J.R. Cases and materials on
evidence. Westbury, New York, 1995, էջ 521.
6
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ցումը: Բացի այդ, գործնականում չի բացառվում, որ նույն տեղեկությունները պաշտպանը ձեռք բերի օրենքով չարգելված այլ եղանակով և հետագայում դրանք օգտագործի
պաշտպանության իրականացման ընթացքում: Ուստի, կարծում ենք, որ եթե արդարադատության շահից ելնելով անհրաժեշտ է մինչև նախաքննության ավարտը պաշտպանության կողմից գաղտնի պահել որոշակի փաստական տվյալներ, ապա դրանք չպետք
է հաղորդվեն ոչ մեղադրյալին, ոչ էլ պաշտպանին:
Նախագծի 29 հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված պարտականությունը պաշտպանի գործունեություն մեջ յուրահատուկ դրսևորումներ է ստանում այն ժամանակ, երբ ներանձնային հակասություններ են առաջանում պաշտպանի ներքին համոզմունքի ու
մասնագիտական պարտքի միջև, ինչպես նաև, երբ առկա են միջդերային հակասություններ արդարադատության և պաշտպանյալի շահերի միջև:
Վերոնշյալ հակասությունները հատկապես սրվում են փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման անհրաժեշտության դեպքում: Օրենսդրական ընդհանուր կարգավորումների համաձայն՝ փաստաբանական գաղտնիքը պաշտպանված է պարտադրված
հրապարակումից, իսկ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքով արգելվում է
փաստաբանից պահանջել իրավաբանական օգնության տրամադրման ժամանակ
նրան հայտնի դարձած տեղեկությունները:
Սակայն գործնականում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, քան թվում է: Օրինակ՝ դատավարական ոչ պատշաճ, մակերեսային ստուգման արդյունքում չի բացահայտվել
գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող ինչ-որ փաստաթղթի կեղծ լինելու հանգամանքը, ինչի մասին պաշտպանը քաջատեղյակ է: Այդ փաստն ըստ էության փաստաբանական գաղտնիքի առարկա է, որը պահպանվում է և´ օրենքով, և´ փաստաբանական էթիկայի նորմերով: Միաժամանակ այդ փաստաթղթի օգտագործումը ձևականորեն չի խախտում պաշտպանությունն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով իրականացնելու պահանջը, քանի որ փաստաթղթի իսկությունը հաստատվել է դատավարական ստուգմամբ, որը չի իրականացրել պաշտպանը:
Մյուս կողմից գոյություն ունեն բարեխղճության, օբյեկտիվության և ազնվության
պահանջներ, որոնք տեղավորվում են Նախագծի 29 հոդվածով նախատեսված
սկզբունքի բովանադակության մեջ: Սակայն եթե պաշտպանը հետևի դրանց, ապա
խախտած կլինի իր մասնագիտական պարտքի և փաստաբանական էթիկայի նորմերը:
Հակառակ դեպքում նրա վարքը հակասության մեջ է մտնում բարոյականության ընդհանուր պահանջների հետ:
Այս կապակցությամբ մասնագիտական գրականության մեջ տարբեր մոտեցումներ
կան: Օրինակ՝ Ա. Նազարովը գտնում է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ պաշտպանն
ընտրություն պետք է կատարի մասնագիտական պարտքի և բարոյականության արժեքների միջև, նա պարտավոր է դիմել վարույթն իրականացնող մարմնին, որպեսզի
վերջինս իրեն հեռացնի վարույթից9: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ պաշտպանը դատախազի և դատարանի հետ մեկտեղ հանդիսանալով արդարադատության քուրմ, իրավունք չունի դատարանից թաքցնելու պաշտպանյալի՝ հանցանք կատարած լինելու
փաստը, եթե ինքն այդ մասին տեղեկանում է պաշտպանյալից կամ հանգում է այդ համոզման գործի նյութերն ուսումնասիրելիս, անգամ եթե պաշտպանյալը հերքում է այդ
փաստը10: Այս տեսակետը հիմնավորվում է նրանով, որ այս պարագայում անօրինական են ոչ միայն պաշտպանյալի շահերը, այլև պաշտպանության միջոցներն ու մեթոդ9

Տե´ս Íàçîðîâ À. Çàïðåòíûé ïëîä ñëàäîê // Íîâàÿ àäâîêàòñêàÿ ãàçåòà. ¨ 17, 2009, էջ 19:
Տե´ս Àäâîêàò â óãîëîâíîì ïðîöåññå, ïîä ðåä. Ï.À. Ëóïèíñêîé. Ìîñêâà, 1997, էջ 32:
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ները, իսկ պաշտպանն էլ ոչ մի իրավունք չունի իր ներքին համոզմանը հակառակ գործարքի մեջ մտնել իր խղճի հետ և խաբել դատարանին ու արդարադատությունը 11 :
Նման պայմաններում գործող պաշտպանը նմանեցվում է այն բժշկին, ով բուժման ընթացքում առաջնորդվում է ոչ թե իր գիտելիքներով, այլ հիվանդի խորհուրդներով 12 :
Միաժամանակ այս տեսակետի համախոհներն ավելի քան համոզված են, որ հակառակ
դեպքում պաշտպանը կխախտի բարեխղճության սկզբունքը:
Ներկայացված կարծիքների հետ միանշանակ համաձայնվել հնարավոր չէ գոնե
այն պատճառով, որ անմեղության կանխավարկածը պաշտպանին թելադրում է առաջնորդվել «պաշտպանն իր պաշտպանյալի դատավորը չէ» կարգախոսով13: Համաձայն
ենք, որ պաշտպանի առկայությունն արդարադատության անփոխարինելի գրավականներից է, բայց չմոռանանք, որ պաշտպանն աջակցում է արդարադատությանը միակողմանիորեն՝ ոչ թե օբյեկտիվ իրականության բացահայտման, այլ վստահորդի պաշտպանության կոնտեքստում. «պաշտպանը «պարտիզան» փաստաբան է, այլ ոչ թե փաստերն անկողմնակալ վեր հանող»14:
Փաստաբանական մասնագիտության մեծագույն բարդություններից մեկը օբյեկտիվությունը, միակողմանիությունը, բարեխղճությունն ու սեփական համոզմունքը և
պաշտպանյալի շահերը համատեղելու մեջ է (պատկերավոր ասած՝ օբյեկտիվը սուբյեկտիվի մեջ ներկայացնելու կարողություն), բայց պաշտպանությունը պաշտպանի սեփական պատկերացումներից կախվածության մեջ դնելը կնշանակեր օրենքով սահմանված պաշտպանության երաշխիքների զոհաբերում պաշտպանի սուբյեկտիվ կարծիքին:
Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև այն հարցը, թե արդյոք Նախագծի 29 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված «բարեխղճորեն» եզրույթի ներքո տեղավորվում են այն իրավիճակները, երբ պաշտպանը պաշտպանությունը կառուցում է վարույթն իրականացնող մարմնի սխալների վրա: Այս հարցի շուրջ գրականության մեջ կա
երկու իրարամերժ մոտեցում. դատավարագետ Մ. Ս. Ստրոգովիչի համոզմամբ պաշտպանին թույլատրվում է մասնակցել մինչդատական վարույթին հենց այն բանի համար,
որ որոշակի սխալներ հայտնաբերելիս տեղյակ պահի քննիչին` նրան ընձեռելով դրանք
ուղղելու հնարավորություն15: Այս տեսակետի հակառակորդները պարզապես նշում են.
«Եթե պաշտպանը հայտնաբերել է դատավարական սխալներ, անհրաժեշտություն չկա
անմիջապես միջնորդություն ներկայացնել դրանք վերացնելու համար, քանի որ դրանք
քննիչի սխալներն են, և նա օբյեկտիվ հնարավորություն ուներ դրանք չանելու»16:
Քննարկվող խնդրի առնչությամբ եվրոպական դատավարագետները գտնում են,
որ եթե հակառակորդ կողմի թույլ տված սխալներն այդքան էլ էական չեն և չեն ազդում
գործի ելքի վրա, ապա պարզապես չարժե դրանք բարձրաձայնել և ավելորդ խախտել
էթիկայի պահանջները: Պաշտպանը դատավորի աչքում կշահի միայն այն դեպքում, եթե համբերատար գտնվի իր վստահորդի համար նվազ վտանգ ներկայացնող սխալնե11

Տե´ս, օրինակ, Íàçàðîâ Ë., Ñîêîëîâ Ò. Ïîâûøàòü àâòîðèòåò ñîâåòñêîé àäâîêàòóðû // Ñîâåòñêàÿ þñòèöèÿ N7, 1959, էջ 18. Ãîðñêèé Ã. Ô., Êîòîâ Ä. Ï. Ñóäåáíàÿ ýòèêà. Âîðîíåæ,1973,
էջ 171.
12
Տե´ս Ýòèêà ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ðåä. êîëë. Ãàâðèëîâ À. Ê., Àñòóøåíêî Â. Ã. è äð.
Âîëãîãðàä, 1976, էջ 120:
13
Տե´ս, օրինակ, Ëåîíåíêî Â. Â. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Êèåâ, 1981, էջ 109, Êîáëèêîâ À. Ñ. Þðèäè÷åñêàÿ ýòèêà. Ìîñêâà, 1999, էջ 129:
14
Տե´ս Geoffrey C, Hazard JR., Susan P., K., Roger C.C. The law and ethics of lawyering, NewYork,
1994, էջ 447:
15
Տե´ս Ñòðîãîâè÷ Ì. Ñ. Ïðîáëåìû ñóäåáíîé ýòèêè. Ìîñêâà, 1974, էջ 249:
16
Տե´ս ×àøèí À. Í. Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîñêâà, 2008, էջ 188:
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րի և բացթողումների նկատմամբ : Իսկ ԱՄՆ Գերագույն դատարանն իր մեկնաբանություններում պարզապես նշել է, որ անձը չպետք է դատապարտվի ոստիկանության աշխատակիցների կոպիտ և չմտածված սխալների հիման վրա18:
Մեր դիրքորոշումն այս հարցի կապակցությամբ մի փոքր այլ է: Չենք կարծում, որ
որևէ խնդիրներ կառաջանան, եթե պաշտպանը լինի առավել զգոն և այդ հնարավորությունները չօգտագործի վարույթն իրականացնող մարմնին վարկաբեկելու կամ քննության համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու նպատակով: Ինչպես նշում է Պ.
Սերգեիչը, պետք է սովորել չանել այնպիսի սխալներ, որոնցից հնարավոր է խուսափել 19 : Ուստի, ելքը տարբերակված մոտեցման մեջ է: Եթե սխալների հետևանքով
խախտվել են պաշտպանյալի իրավունքները կամ իրավաչափ շահերը (օրինակ՝ ձերբակալված անձին արգելանքի տակ են պահել 72 ժամից ավելի), ապա անիմաստ է
այդպիսի սխալները պահել մինչև դատական վարույթ, հատկապես եթե դրանց ներկայացումը դատարանին պաշտպանության կողմին տակտիկական որևէ առավելություն չի
տալու: Սակայն եթե թույլ տրված սխալների հետագա վիճարկումը դատարանում կարող է փոխել ապացույցների հարաբերակցությունը (օրինակ՝ օրենքի խախտումով կատարված քննչական գործողության արձանագրության թույլատրելիությունը վիճարկելը), ապա նման մոտեցումը` որպես տակտիկական հնարքի կիրառում, մեր խորին համոզմամբ, ամբողջապես տեղավորվում է բարեխղճություն եզրույթի մեջ:
Անվիճելի է, որ պաշտպանի կողմից պաշտպանությունը սուտ կամ կեղծված ապացույցների վրա կառուցելը որևէ արդարացում ունենալ չի կարող: Սակայն այլ իրադրություն է, երբ պաշտպանն ուղղակի կասկածում է ներկայացվող ապացույցների սուտ կամ
ոչ հավաստի լինելու մեջ: Թեև այս հարցը մասնագիտական տարբեր քննարկումների
առարկա է եղել, սակայն դրա շուրջ միասնական մոտեցում այդպես էլ չի ձևավորվել:
Այսպես, Ն. Պ. Կանի կարծիքով, «եթե պաշտպանը պաշտպանությունն իրականացնելիս հիմնվի կասկածելի փաստարկների և ապացույցների վրա, ապա անմիջապես կվերածվի արդարադատության դեմ պայքարողի, ինչն անհարիր է նրա կոչմանը»20: Հակառակ դիրքորոշումն ունի Ն. Ն. Պոլյանսկին. «Պաշտպանը ոչ միայն իրավունք ունի, այլև պարտավոր է կասկածելի փաստարկներ ներկայացնել. դա բխում է
նրա առաքելությունից»21: Հատկանշական է, որ այս հարցին միանշանակ պատասխան
չի տալիս նաև արտասահմանյան երկրների փորձը: Այսպես, Եվրոպական ընկերակցության երկրների փաստաբանների կանոնների ընդհանուր կանոնագրքի 4.4 հոդվածի
համաձայն՝ «պաշտպանը իրավունք չունի դատարանին հայտնել ոչ հավաստի և կասկածելի կամ սուտ տեղեկություններ»: Իսկ ամերիկյան փաստաբանների մասնագիտական էթիկայի տիպային կանոնների 3.3 կանոնի համաձայն՝ «պաշտպանը դատարանին
17

Տե´ս Roger J., Vanberg G. Ressurecting Lochner of unprincipled judicial activism // The journal of
law, economics and organization, ¨ 2, 2007, էջ 7:
18
Տե´ս Mayers L. The American legal system. New York, London, 1964, էջ 42-43, Ôàéðñòîóí Ò.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ÑØÀ è ÐÔ ïî íåäîïóñòèìîñòè ïîêàçàíèé ïîäîçðåâàåìîãî/
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19
Տե´ս Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула,1999, էջ 9:
20
Տե´ս Кан Н. П. Некоторые вопросы адвокатской этики// Вопросы зашиты по уголовним
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չպետք է ներկայացնի այնպիսի ապացույցներ, որոնց կեղծված լինելու մասին ինքը
հաստատապես գիտի»: Այս կանոնագրքում, ի տարբերություն նախորդի, կասկածելի
ապացույցների մասին ոչինչ չի ասվում:
Այս հարցի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. պաշտպանը քրեական վարույթին մասնակցում է իր պաշտպանյալի օգտին խոսող բոլոր ապացույցները վեր հանելու համար, իսկ այն ապացույցները, որոնց ճշմարիտ լինելը կասկած է հարուցում,
բնականաբար կարող են հավասարապես և´ ճիշտ լինել, և´ սուտ: Խնդիրը հենց այն է,
որ, ի տարբերություն դատավարությանը մասնակցող պետական մարմինների, պաշտպանը հնարավորություն չունի իր վարկածների ճիշտ կամ սխալ լինելը ստուգելու, քանի դեռ ՀՀ օրենսդրությունը նրան քննություն կատարելու հնարավորություն չի ընձեռել:
Ի վերջո, պաշտպանին կասկածելի ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորությունից
զրկելը ինքնին սահմանափակում է անմեղության կանխավարկածի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի կիրառումը` չփարատված կասկածները մեկնաբանվում են հօգուտ
մեղադրյալի: Ուստի, միանգամայն արդարացված և թույլատրելի է, որ մեղադրյալի
պաշտպանությունը կառուցվի նաև կասկած հարուցող փաստարկների ու ապացույցների վրա:
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ Նախագծի 29 հոդվածի 1-ին մասի իմաստով «բարեխղճորեն» եզրույթը վերացարկվում է քրեական վարույթի մյուս մասնակիցների համար ունեցած իր նշանակությունից, ու պաշտպանի համար այն լիովին նոր կաղապարներ է ստանում՝ հարմարվելով նրա գործունեության բոլոր առանձնահատկություններին:

PROHIBITION OF ILLICIT CONDUCT IN THE CONTEXT
OF ADVOCATE ETHICS
Hrayr Ghukasyan

Associate professor of the Criminal Procedure and Criminalistics Chair
Head of the working group on the Draft Criminal Procedure Code
______________________________

Anahit Harutyunyan

PhD student of the Criminal Procedure and Criminalistics Chair
______________________________

The principal aim of the Draft Code of Criminal Procedure of the RA is to define
effective procedure for conducting proceedings concerning alleged crimes, which is based
on safeguarding human rights and freedoms. Regarding to this the Article 29th of the Draft
Code (Prohibition of Illicit Conduct) is too valuable and vital, especially when its stipulation
in domestic criminal procedure is a novelty.
The main value of the Article 29th of the Draft Code is that for the first time it clearly
expresses the balance of the protection of public and private interests, as well as in its
context is highlighted the possibility of restriction of the procedural rights for some
individuals in the interest of justice.
The main feature of the 29th Article of the Draft Code is that while its implementation
during advocate activity it is able to receive other forms and shapes which are fully effused
from the peculiarity of the advocate ethics.
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ЗАПРЕЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ
Грайр Гукасян

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
руководитель рабочей группы по разработке проекта
нового уголовно-процессуального кодекса РА
____________________________

Анаит Арутюнян

Аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
____________________________

Проект нового уголовно-процессуального кодекса РА предусматривает
основополагающую норму, обеспечивающую эффективный порядок процесса,
нашедшую отражение в статье 29 (запрещение неправомерного поведения). В
отечественном уголовном процессе закрепление такой обязанности является
новизной. В этом принципе четко отражена воля обеспечить сбалансированную
защиту общественных и частных интересов. Так же в ней впервые закреплена
возможность ограничения процессуальных прав отдельных лиц во благо правосудия.
Особенностью части 1-ой статьи 29-ой является то, что в контексте адвокатской
этики она абстрагируется от своего значения, которое предусмотрено для остальных
участников уголовного процесса, полностью адаптируясь ко всем особенностям
адвокатской деятельности и адвокатской этики.
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Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹³ï³Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ïáãí³Í »Ý
³å³Ñáí»Éáõ áÕç Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙÁ, ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³ßå³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ûñ»ÝùÇ ¨ Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÓÇ
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³åûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáí, »ñµ ³ÛÝ Çñáù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
øñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÇñ³é»ÉÇë Ñ³ïÏ³å»ë ëáõñ ¿ ¹ñë¨áñíáõÙ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ Ù³ëÝ³íáñ ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙÁ: ØÇ ÏáÕÙÇóª Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ïß³× ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ¹³ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÃáõÛÉ ãï³Éáõ ³ÝÓÇ ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïÇåáõÙ »Ý ÷Ýïñ»É ÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñª ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝÓÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí1:
ÜÙ³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÏ³Í Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙùáõÙ, áñáõÙ, »ÉÝ»Éáí Ñ»Ýó ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ Ù³ëÝ³íáñ ß³Ñ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ2 áõÕÕáõÃÛáõÝÇó (1.16 Ï»ï), ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, ÑÇÙÝáíÇÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý
¿ »ÝÃ³ñÏí»É Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ:
öáñÓ ¿ ³ñí»É ³ñÙ³ï³å»ë í»ñ³Ý³Û»Éáõ Ï³É³Ý³íáñáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ÑÇÙù»ñÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý Ï³É³Ý³íáñáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åù»ñÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ Éñ³óáõóÇã »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ¹ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³1

î»°ë Мельников В. Ю., Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства. М.,
2006, с. 4.
2
Ð³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2011Ã. Ù³ñïÇ 10-Ç ÃÇí 9 ³ñÓ³Ý³·ñ³ÛÇÝ áñáßÙ³Ùµ:
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Ý³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óն»É
Ýáñ Ñ³ñó»ñ: ²Ûë ³éáõÙáí Ñ³ïÏ³å»ë ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ
³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³ñóÁ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ «ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
§ÐÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ü³Ë³·ÍáõÙ (116-ñ¹ Ñá¹í³Í) ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ ÙÇ ¹»åùáõÙª Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ å³ÛÙ³Ý (Ù³ë 1-ÇÝ), ÙÛáõë ¹»åùáõÙ՝ Í³Ýñ ¨ ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»ç Ù»Õ³¹ñíáÕ ³ÝÓÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ï³É³ÝùÇ ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ë³÷³ÝÙ³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù (Ù³ë 3-ñ¹): ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ
Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ Éñ³óáõóÇã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ՝ 1) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÷³ËáõëïÁ Ï³ÝË»ÉÁ, 2) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ»ÉÁ Ï³ÝË»ÉÁ, 3) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÏáÕÙÇó Çñ íñ³ ûñ»Ýùáí Ï³Ù ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ùµ
¹ñí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»ÉÁ:
ºÃ» ÙÇ³ÛÝ Í³Ýñ ¨ ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ù»ç Ù»Õ³¹ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ
ÙÇ³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙùáí ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³É³ÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
Çñ³í³ã³÷, ³å³ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ËÝ¹Çñ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ¹ñ³ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ñëï³Ï áñáß»Éáõ, áñå»ë½Ç ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Çñ³í³ÏÇñ³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ ã»ÝÃ³ñÏíÇ: ²Ûëï»Õ ¿, áñ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, Ã» ÇÝã å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É
ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í ³ë»Éáí, ³ÛÝ ÇÝã µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ¨ ³ñ¹Ûáù ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ëïáõ·»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ áñáß»Éáõ ¹ñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÁ Ü³Ë³·ÍáõÙ ïñí³Í ã¿ Ï³Ù ·áÝ»
Ñëï³Ï ã¿, ÇÝãÁ ¨ å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ËáñÁ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ÑÇÙùáí Ï³É³Ýù ÏÇñ³é»ÉáõÝ3: ØÇ³ÛÝ Ñ³Ýó³ÝùÇ Í³ÝñáõÃÛ³Ùµ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý
Ñ³ñó»ñÇÝ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ýù, áõëïÇ ãÏñÏÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûëï»Õ ³Û¹ Ñ³ñóÁ
ã»Ýù ùÝÝ³ñÏÇ, ³ÛÉ ÑÇÙù ÏÁÝ¹áõÝ»Ýù ³ÛÝ, áñ ³Û¹ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ4:
ØÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ Ï³É³ÝùÁ áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³Ý½Ç ¹ñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÏÑ³Ù³ñíÇ Ç ëÏ½µ³Ý» ³åûñÇÝÇª ³ÝÏ³Ë ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÉ Ï»ñåª ÑÇÙÝ³íáñ
Ï³ëÏ³ÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ëï³ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ sine qua non å³ÛÙ³Ý »Ý Ï³É³ÝùÁ áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÝ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ Ý³¨ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÙÇ ß³ñù í×ÇéÝ»ñáõÙ5: Êáë»Éáí Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»Éáõ §ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ¦ Ù³ëÇÝ` ºíñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿
Ó¨³íáñ»É, áñ §Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ¦, áñÇÝ §Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙÁ ¨ Ï³É³Ý³íáñáõÙÁ, ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ §c¦ »ÝÃ³Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¨ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý
3

²Û¹ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ²í»ïÇëÛ³Ý ¸., Î³É³Ý³íáñÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÝ Áëï ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ // ä»ïáõÃÛáõÝ ¨
Çñ³íáõÝù, 2013 Ã., ÃÇí 1/59/, ¿ç»ñ 67-85:
4
î»°ë ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
5
î»°ë LABITA v.ITALY, RUDNICHENKO V. UKRAINE, MAMEDOVA V. RUSSIA ¨ ³ÛÉÝ:
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¹»Ù »ñ³ßËÇùÇ Ï³ñ¨áñ Ù³ëÝ ¿…¦ : ²ÛëÇÝùÝª Ç ëÏ½µ³Ý» ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ Ïáãí³Í ¿ »ñ³ßËÇù Í³é³Û»Éáõ Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý ¨ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý ¹»Ù: ²ÛÝ ÛáõñûñÇÝ³Ï »ñ³ßËÇù ¿ Ý³¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³å³Ñáí³·ñ»É ³ÝÓÇÝª ³ÝÑÇÙÝ Ï³É³Ý³íáñ»Éáõó Ñ»ïá
Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ëáëïáí³Ý³Ï³Ý óáõóÙáõÝù Ïáñ½»Éáõ, ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ¹»Ù óáõóÙáõÝù ï³ÉáõÝ Ñ³ñÏ³¹ñí»Éáõ íï³Ý·Çó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ïíÛ³ÉÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»ÉáõÝ Ñ³ñÏ³¹ñí»Éáõó, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý Ï³Ù ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ñ¹³ñ³óáõÙ Í³é³Û»É7: ²ëí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ï³ëÏ³ÍÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ áñáß³ÏÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, ÇëÏ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý å³ï×³é³µ³Ýí³Í, ³ÛëÇÝùÝª Ï³ëÏ³ÍÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ áñ¨¿ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ8: Î³ëÏ³ÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»É ëáëÏ ³ÛÝ Ñ³í³ëïÇ³óÙ³Ý íñ³, áñ ³éÏ³ ¿
ëïáõÛ·, µ³Ûó ¨ ·³ÕïÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ9: Î³É³ÝùÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÇó »Ý Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñ»ËÕ×áõÃÛáõÝÁ10: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÏ³óí»É í»ñ³ó³Ï³Ýáñ»Ý, ³ÛÉ³å»ë ³ÛÝ ÏÇÙ³ëï³½ñÏíÇª ãÍ³é³Û»Éáí Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ: ºíñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ùß³Ï»É ¿ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý áñáß³ÏÇ ã³÷³ÝÇß, áñÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ §÷³ëï»ñÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Ïï³ÛÇÝ ³Ý³ã³é ¹Çïáñ¹ÇÝ »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ïíÛ³É ³ÝÓÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ Ï³ï³ñ³Í
ÉÇÝ»ñ Ñ³Ýó³ÝùÁ: ê³Ï³ÛÝ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Ï³ëÏ³ÍÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Ý ³ÛÝ ÝáõÛÝ ë³Ý¹Õ³ÏÇÝ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝÓÇ ¹³ï³å³ñïáõÙÁ Ï³Ù Ýñ³
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»Õ³¹ñ³Ýù ³é³ç³¹ñ»ÉÁ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ÷³ëï»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ³í»ÉÇ áõß` ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ¦11: ¸³ï³ñ³ÝÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë È³µ½áíÝ ÁÝ¹¹»Ù èáõë³ëï³ÝÇ 2002 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 28-Ç
·³Ý·³ïÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ù»ç Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáí §Ï³ëÏ³ÍÇ ³ëïÇ×³ÝÁ¦ ÝßáõÙ ¿, áñ
ùÝÝã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ ã»Ý Ñ³í³ù»É ³ÛÝåÇëÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ù»Õ³¹ñ³Ýù ³é³ç³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ: ö³ëï»ñÁ, áñáÝù Ï³ëÏ³Í »Ý ³é³ç³óÝáõÙ, ãå»ïù ¿ ûÅïí³Í ÉÇÝ»Ý ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ùµ, áñù³Ý
Ù»Õ³¹ñ³Ýù ³é³ç³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ñ»ï³·³
6

î»°ë FOX, CAMPBELL AND HARTLEY v. THE UNITED KINGDOM, 1990թ. օգոստոսի 30-ի
վճիռը, գանգատներ թիվ 12244/86, 12245/86, 12383/86:
7
î»°ë ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ïáñ 2ñ¹, ºñ¨³Ý, 2013Ã., ¿ç 350:
8
î»°ë ´ñá·³ÝÁ ¨ ³ÛÉù ÁÝ¹¹»Ù ØÇ³óÛ³É Â³·³íáñáõÃÛ³Ý (BROGAN AND OTHERS v. THE
UNITED KINGDOM) ·áñÍáí 1988Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 29-Ç í×ÇéÁ, ·³Ý·³ïÝ»ñ ÃÇí 11209/84, 11234/84,
11266/84, 11386/85, Ï»ï 53, ¨ ØÛáõñ»ÛÝ ÁÝ¹¹»Ù ØÇ³óÛ³É Â³·³íáñáõÃÛ³Ý (MURRAY v. THE
UNITED KINGDOM) ·áñÍáí 1994Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 28-Ç í×ÇéÁ, ·³Ý·³ï ÃÇí 14310/88, Ï»ï 55:
9
î»°ë FOX, CAMPBELL AND HARTLEY v. THE UNITED KINGDOM) ·áñÍáí 1990Ã. û·áëïáëÇ 30Ç í×ÇéÁ, ·³Ý·³ïÝ»ñ ÃÇí 12244/86, 12245/86, 12383/86, Ï»ï 32:
10
î»°ë ØÛáõñ»ÛÝ ÁÝ¹¹»Ù ØÇ³óÛ³É Â³·³íáñáõÃÛ³Ý (MURRAY v. THE UNITED KINGDOM) 1994Ã.
ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 28-Ç í×ÇéÁ, ·³Ý·³ï ÃÇí 14310/88, Ï»ï 61, Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ
³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¨ ¹ñ³Ý ÏÇó
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2005, ¿ç124:
11
î»°ë Î.ü.-Ý ÁÝ¹¹»Ù ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ (K.-F. v. GERMANY) ·áñÍáí 1997Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-Ç í×ÇéÁ,
·³Ý·³ï ÃÇí 144/1996/765/962, Ï»ï 57:
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÷áõÉ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Ð³ñÏ ¿ Ý³¨ ÝÏ³ï»É, áñ ºíñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÑÇÙÝ³íáñ
Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÷³ëï»ñÇ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³å³óáõóÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ÙÇÝã¹»é í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ Ý³Ë³¹»å»ñáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ï»É ¿ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ÝáõÙ Ý»ñ³é»É ¿ Ý³¨ ³ñ³ñùÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
²Ûë ³éáõÙáí áõß³·ñ³í ¿ Ñ³ïÏ³å»ë Ê³ã³ïñÛ³Ý ¨ ³ÛÉù ÁÝ¹¹»Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ /·³Ý·³ï ÃÇí 23978/06/ ·áñÍáí 2012Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27 í×ÇéÁ, áñáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿, áñ ³ÝÓÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³É³Ý³íáñ»É 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ /·/ »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ùáï ï³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³…: ´³óÇ ÷³ëï³óÇ ÏáÕÙÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõó, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý ¿, ÝÙ³Ý Ï³ëÏ³ÍÇ Éñ³óáõóÇã å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñ ÷³ëï»ñÁ å»ïù
¿ ÑÇÙÝ³íáñ ÉÇÝ»Ý, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ, Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é³µ³Ýí³Í
Ï»ñåáí Ñ³Ù³ñí»É ùñ»³Ï³Ý ³ñ³ñùÁ: ²ÛëåÇëáí, Ñëï³Ïáñ»Ý ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É §ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í¦ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ñ³ñùÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý Ï³É³Ý³íáñí³Í
³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ã»Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ³Ýó³Ï³½Ù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ï³ï³ñí»É »Ý ³Û¹
³ñ³ñùÝ»ñÁ (ï»°ë Kandzhov v. Bulgaria, ÃÇí 68294/01, par. 57, 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 60): Ð»ï¨³µ³ñ, ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ùÝÝÇ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ³ñ¹Ûáù ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇ
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙÁ ¨ Ï³É³ÝùÁ »Õ»É »Ý §ûñÇÝ³Ï³Ý¦` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ,
¨ ³ñ¹Ûáù Ýñ³Ýóª ³½³ïáõÃÛáõÝÇó ½ñÏ»ÉÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ »Õ»É Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í
§Ñ³Ýó³ÝùÇ¦ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ íñ³:
(…) ¸³ï³ñ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É »Ý í»ñáÝßÛ³É ³ñ³ñùÝ»ñÁª ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ ÇÝùÝ³Ï³Ù Éù»ÉÁ, Áëï Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ãÇ Ñ³Ù³ñí»É Ñ³Ýó³Ýù: ÜÙ³Ý Ñ³Ýó³Ýù Ý»ñ³éí»É ¿ øú-áõÙ
ÙÇ³ÛÝ 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 1-Çó, áñÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-ÇÝ,
ÇëÏ ë³ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ëáõÛÝ ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: ê³ Çñ³Ï³ÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¶ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç ÏáÕÙÇó, áí ³Ûë ÑÇÙù»ñáí ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Éñ³óáõóÇã ùÝÝáõÃÛ³Ý
áõÕ³ñÏ»Éáõó Ñ»ïá áñáß»ó ¹³¹³ñ»óÝ»É ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÁ: øú-Ç 361 ¨ 362 Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñ»É »Ý ÙÇ³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ ëË³ÉÙ³Ùµ »Ý ÏÇñ³éí»É ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ö³ëïáñ»Ý, ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇ ³ÛÝ ³ñ³ñùÝ»ñÁ, á-

ñáÝó Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù Ù»Õ³¹ñí»É »Ý, ¨ áñáÝù ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É Ýñ³Ýó Ï³É³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ·áñÍáÕ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ñ³Ýó³Ýù ã»Ý Ñ³Ù³ñí»É: ¸³ï³ñ³ÝÁ Ñ»ï¨³µ³ñ »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇÝ ³½³ïáõÃÛáõÝÇó ½ñÏ»ÉÁ ÑÇÙÝí³Í ãÇ »Õ»É Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í §Ñ³Ýó³ÝùÇ¦ ÑÇÙÝ³íáñ
Ï³ëÏ³ÍÇ íñ³ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ /·/ »ÝÃ³Ï»ïÇ ÇÙ³ëïáí¦:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ØÆº¸-Á ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇ ÷³ëï³Ï³Ý ÏáÕÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï»ñÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ¹ñ³Ý Ñ³í»ÉáõÙ ¿ Ý³¨ ³Û¹ ÷³ëï»ñÇÝ
ïñí³Í Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁª ³ñ³ñùÇ áñ³ÏáõÙÁ: ¸³ï³ñ³ÝÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÇó ³Ý»ñÏµ³Ûáñ»Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ï³É³Ýù ÏÇñ³éáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Ý³Ë¨³é³ç
³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÝ»ñÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³É ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
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¨ áñáß»Ý, Ã» ³ñ¹Ûáù ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, Ã» áã, ¨ ¹ñ³ÝÇó
Ñ»ïá áñáß»Ý Ï³É³Ýù ÏÇñ³é»Éáõ ³ÛÉ ÑÇÙù»ñÇ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²ëí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ »Ã» Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÁ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ùñ»³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áñ¨¿ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, Ï³Ù, ÇÝãå»ë ØÆº¸-Ý ¿
ÝßáõÙ, µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ï³ï³ñ³Í §Ñ³Ýó³ÝùÇ¦ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ, ³å³ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³É³ÝùÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáóÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ï¹ÇïíÇ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ¨ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ØÆºÎ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ /·/ »ÝÃ³Ï»ïÇ ÇÙ³ëïáíª ³ÝÏ³Ë ³ÛÉ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Ûëï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, áñ ºíñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ÝáÝ ¿
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Ï³É³ÝùÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ §ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ëïáõ·»Ý ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áñ³ÏÙ³Ý Çñ³í³ã³÷áõÃÛáõÝÁ:
ê³, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, å»ïù ¿ Çñ ³ñï³óáÉáõÙÁ ·ïÝÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ
Ï³Ù ·áÝ» ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í»ñáÝßÛ³É Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ:
ì³Ññ³Ù ¶¨áñ·Û³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2011 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 24-Ç ºÎ¸/0678/06/10 áñáßÙ³Ý Ù»ç ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿ Ó¨³íáñ»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ.
§/…/ Î³É³Ý³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÃíáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ý í»ñ³·ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ, áñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëï»Éáõó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý
ÑÇÙù»ñÇÝ: ²í»ÉÇÝ, »Ã» ³éÏ³ ã¿ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»Éáõ
ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í, ³å³ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 135-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
1-ÇÝ Ù³ëáõÙ Ãí³ñÏí³Í՝ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ
³ÛÉ¨ë ³ÝÇÙ³ëï ¿: ÐÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý
Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý áñ³ÏÙ³Ùµ Ñ³ñáõóí³Í ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍÇ ÝÛáõÃ»ñáõÙ ³ÝÓÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 24-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ñÇùÁ, áñáß³ÏÇ ËáõÙµ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ûñÇÝ³Ï` å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ, ¹³ï³íáñÝ»ñ, ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ: Ø»ÏÝ³µ³Ý»Éáí ³ÝÓÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÁ՝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ, ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿, áñ ³ÝÓÇÝ ³½³ïáõÃÛáõÝÇó ½ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í ³é ³ÛÝ, áñ Ý³ Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É, ÁÝ¹ áñáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùáõÙ Ï³ëÏ³ÍÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áÕç³ÙÇï: ¸ÇñùáñáßáõÙ
ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ï³ëÏ³ÍÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áÕç³ÙÇï` ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ
·ïÝáõÙ ¿, áñ §Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í¦ Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ
ãÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ñ³Ýó³ÝùÁ ïíÛ³É ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ µ³í³ñ³ñ ³å³óáõÛóÝ»ñ, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß ¿: ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ
·ïÝáõÙ ¿, áñ Ï³ëÏ³ÍÁ ÑÇÙÝ³íáñ ÏÑ³Ù³ñíÇ Ý³¨ »ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³ëÏ³ÍíáÕ ³ÝÓÇ ûµÛ»ÏïÇí Ï³åÁ Ñ³ëï³ïáÕ áñáß³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÷³ëï»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ` ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ý³¨ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù»ñ`
»½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ¹»åùÁ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ³ÛÝ »ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³Ý-
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ùÇÝ, áñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç ³ÝÓÁ Ï³ëÏ³ÍíáõÙ ¿: ²ÛÉ Ï»ñå` Ï³ëÏ³ÍÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É
ÑÇÙÝ³íáñ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³É³ÝùÁ áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÁÝïñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ` ùÝÝÇãÁ
Ï³Ù ¹³ï³Ë³½Á, Ï³ëÏ³ÍíáÕ ³ÝÓÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý)
í»ñ³µ»ñÛ³É ÏÝ»ñÏ³Û³óÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÷³ëï»ñ Ï³Ù ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÏÙ³ïÝ³Ýß»Ý Ýñ³ ³éÝãáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ý í»ñ³·ñíáÕ »ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÑÇÙÝ³íáñ»Ý, áñ ¹»åùÁ, áñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç ³ÝÓÁ Ï³ëÏ³ÍíáõÙ ¿, Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Çñ»Ý í»ñ³·ñíáÕ Ñ³Ýó³ÝùÇ ¹»åùÇÝ¦:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ¨ë ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï»ñÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ÐÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³ï³ñ³ÝÁ ÙïóÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³ñ³ñùÇ Çñ³í³Ï³Ý áñ³ÏáõÙÁ ¨ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ¹ñ³Ýó Çñ³í³ã³÷áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³íáñ»ÉÁ, ÇëÏ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ëïáõ·»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ï ³ÛÉ áñáßÙ³Ý Ù»ç ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ¿ ¹ÝáõÙ ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇÝ ïí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ëïáõ·»Éáõ Ñ³ñóáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëáí:
²Ûëå»ë, Ð. Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 22-Ç
î¸2/0009/06/11 áñáßÙ³Ý Ù»ç, ½³ñ·³óÝ»Éáí ì. ¶¨áñ·Û³ÝÇ áñáßÙ³Ý Ù»ç ³ñï³Ñ³Ûï³Í
Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ »ÉÝ»Éáí ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß»Éáõ
Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿ Ó¨³íáñ»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ. §ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ¿áõÃÛ³ÝÁ, ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý
µáÉáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ»ï³½áï»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³Éáõ
Ï³Ù ïñí³Í ·³Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ëïáõ·»Éáõ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ï: ²Û¹ Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¹³éÝ³É ÙÇ³ÛÝ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝ»Éáõ ¨ ÉáõÍ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÉáõÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñó»ñ: ºÃ» ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³
³Û¹ Ñ³ñó»ñÇÝ ¨ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝÇ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É, ³å³ ÏË³ËïíÇ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÷áõÉ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, ÇëÏ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ïí»ñ³ÍíÇ µáõÝ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ: ²ÛÉ
Ï»ñå` ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ ãå»ïù ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñ ùÝÝ³ñÏÇ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝÇ, áñáÝù Ï³½ÙáõÙ »Ý Ñ»ï³·³ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý¦:
²Ûë áñáßÙ³Ý Ù»ç ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáß³ÏÇ ½·áõßáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ñëï³Ï»óÝ»É ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý, ù³ÝÇ áñ, Çñáù, Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³Û³óí³Í áñáßÙ³Ý Ù»ç ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÓÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ¿áõÃÛ³ÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ
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·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ºÃ» ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³É³ÝùÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³
³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇ ×Çßï áñ³ÏÙ³Ý ¨ ÷³ëï»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ, ³å³ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ÝËáñáß»É ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ í»ñçÝ³Ï³Ý »ÉùÁ, ³ÛëÇÝùÝ՝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹³éÝ³Ý Ý³Ë³¹³ï»ÉÇ ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ, ÇëÏ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñª ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝ»Éáõ
ÁÝÃ³óùáõÙ: ØÇÝã¹»é ¹³ ãÇ µËáõÙ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÷áõÉ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇó ¨ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó: Æ í»ñçá, ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³å³Ñáí»Éáõ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ
Ï³Ù ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ 12 , ë³Ï³ÛÝ áã ùñ»³Ï³Ý
·áñÍÇ »ÉùÇ Ï³ÝËáñáßáõÙÁ:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ»Ýó ³Û¹ ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ (Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý) ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³É³ÝùÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ ùÝÝáÕ ¹³ï³ñ³ÝÁ
ãå»ïù ¿ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ÉÇÝÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÁÝïñ»ÉÇë ³ÝÓÇÝ Ù»Õë³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇ
÷³ëï³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³Éáõó, Ñ³ïÏ³å»ë »Ã» ³Û¹ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇó áõÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáóÇ ï»ë³ÏÇ Ñ³ñóÁ: ºÃ» ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ
·áñÍáÕ ûñ»ÝùÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Çñ³í³ã³÷ ¿ ¨ Ï³ñÍ»ù Ã» åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÇ
³é³ç³óÝáõÙ, ³å³ ÝáõÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É Ü³Ë³·ÍÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ ï»ëÝ³ÏÛáõÝÇó: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, áñÁ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ Ï³É³ÝùÇ ÏÇñ³éáõÙ ½áõï ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ: Ü³Ë³·ÍáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Í³Ýñ ¨ ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Õ³¹ñíáÕ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³É³Ýù ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ
³Ûëï»Õ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëÝ³ÏÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ï³Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñ, áñáÝó áñ³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ãÝãÇÝ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Çñ³í³ÏÇñ³éáÕÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª Ý³¨ ¹Çï³íáñÛ³É ëË³ÉÁ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Í»É Í³Ýñ
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝù ³å³Ñáí»É ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ
Ù»Ï ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí Ï³É³ÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: àñå»ë ³ëí³ÍÇ ¹³ë³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ýß»É ÏáÕáåáõïÇ ¨ ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñÇ áñ³ÏÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñÍ»ù Ã» ³ñ³ñùÇ áñ³ÏÙ³Ý Çñ³í³ã³÷áõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»ÉÁ
Ï³É³ÝùÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ²Ûë ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ Ý³¨ Ü³Ë³·ÍáõÙ ³éÏ³ Ù»Ï ³ÛÉ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¨ë: Àëï
Ü³Ë³·ÍÇ 295-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ՝ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ ¨ ÏÇñ³éí³Í Ë³÷³ÝÙ³Ý
ÙÇçáóÇ Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³óÝ»Éáõ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ
Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ, »Ã» ãÇ ³å³óáõóíáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ í»ñ³·ñíáÕ Ñ³Ýó³ÝùÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÁ, Ï³Ù Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¿
ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áñ¨¿ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: Ü³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹
12

î»°ë ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 2009 Ã. ³åñÇÉÇ 10-Çª Ü»ñë»ë ØÇë³ÏÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
²ð¸1/0003/11/08 áñáßáõÙÁ:
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Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ µ³ó³éáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ՝
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REASONABLE DOUBT AS A CONDITION FOR
ENFORCEMENT OF COERSIVE MEASURES ACCORDING TO
THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE
Davit Avetisyan
Chairman of the Chamber on Criminal Cases of the Court of Cassation of the RA
PhD in Law, Associate Professor

_______________________________
"Reasonable doubt" is a condition which is obligatory in the process of enforcement of
coercive measures. It is also an additional guarantee for protection of fundamental rights
and freedoms of the person, who is involved in criminal procedure. The law enforcement
body should be confident that the detainee is charged with a serious crime.
In the light of above mentioned argumentation, the author concluded that before
executing coercive measures, namely, detention, the law enforcement body should find out
whether there are sufficient grounds for criminal prosecution, i.e. whether there is sufficient
evidence to say that the person involved in the criminal procedure is related to the
committed crime. He also mentioned that in the process of enforcement of coercive
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³ÛëåÇëÇ ÉáõÍáõÙ ¿ ïñí³Í àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 2012Ã. ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 198-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ //http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-198.htm
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Տե´ս Халиулин А. Г., Заключение под стражу: законность и необходимость // Уголовный
процесс. 2008. № 7, С. 63-64.
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measures law enforcement body should keep balance in order to break the structure of
criminal procedure, or to violate the rights and legal interests of the person.
The author suggests additional regulation which says that court's conclusions which
concern to reasonable doubt and other circumstances of the charge and coercive
measures shouldn't be prejudicial for law enforcement and judge in later stages of the
criminal procedure.

ОБОСНОВАННОЕ СОМНЕНИЕ, КАК УСЛОВИЕ
ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ,
СОГЛАСНО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
Давит Аветисян
Председатель Палаты по Уголовным Делам Кассационного Суда РА
Кандидат юридических наук, доцент
______________________________

"Обоснованное сомнение" – это обязательное условие применения мер
уголовно-процессуального принуждения. Оно является также дополнительной
гарантией защиты основных прав и свобод человека, так как предполагает наличие
уверенности в том, что задержанный имеет отношение к тяжкому или особо тяжкому
преступлению.
В свете данной аргументации, автор приходит к выводу, что до применения мер
уголовно-процессуального принуждения, в частности содержания под стражей,
правоохранительные органы должны выяснить есть ли достаточно оснований для
уголовного преследования, то есть имеются ли достаточные доказательства того,
что человек причастен к предполагаемому преступлению. Автор отмечает, что в
процессе применения мер уголовно-процессуального принуждения должен быть
баланс между необходимостью сохранения структуры уголовного процесса и защиты
прав и законных интересов человека.
Автор предлагает дополнительное регулирование, согласно которому, выводы
суда, относительно обоснованного сомнения и других обстоятельств обвинения и
применения мер уголовно-процессуального принуждения на поздних стадиях
уголовного процесса на должны иметь преюдициального значения.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³Í, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÇÍ,
ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù, Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó, Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý, Ï³ëÏ³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ, Ï³ëÏ³ÍÇ ³ëïÇ×³Ý:
Keywords: reasonable doubt, draft of new Criminal Procedure Code of RA, case law of Cassation
Court of RA, coersive measure, condition of regularity, validity of doubt, degree of doubt.
Ключевые слова: обоснованное подозрение, законопроект нового уголовно-процессуального
кодекса РА, прецедентное право Кассационного суда РА, мера уголовно-процессуального
принуждения, условие закономерности, обоснованность подозрения, степень подозрения.
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àñå»ë ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝª Ü³Ë³·Íáí ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñí»É »Ý ·ÉáõË 33-áí, áñÁ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ §öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ¦: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ü³Ë³·ÇÍÁ Ýßí³Í ·ÉËÇ 261-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Ý³¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÝÙáõßÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á, ï»ë³ÏÝ»ñÁ: úñ»Ýë·ñùáí Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÝÙáõßÝ»ñ ëï³Ý³ÉÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, ¨ ¹ñ³Ý ÝíÇñí³Í
¿ ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõË (·ÉáõË 36):
Ð³Ù³Ó³ÛÝ úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` §öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, »ñµ
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ Ï³Ù ³ñÑ»ëïÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: Ð»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç, Ù³ëÝ³·»ïÇ, ÁÝÃ»ñ³Ï³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³½³ïáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åù»ñáõÙ
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó¦:
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ÆëÏ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 259-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇª §öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿, »ñµ í³ñáõÛÃÇ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ, ³ñÑ»ëïÇ Ï³Ù ³ÛÉ µÝ³·³í³éáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ¦:
ÆÝãå»ë ÝÏ³ïáõÙ »Ýù, Ü³Ë³·ÇÍÝ ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ï³Ù ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ` ë³ÑÙ³Ý»Éáí §... Ï³Ù ³ÛÉ µÝ³·³í³éáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, Ï³ñÍáõÙ
»Ýù, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ï»ÕÇÝ ¿` ÝÏ³ïÇ áõ»Ý³Éáí ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý áõ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ³ÝÝ³Ë³¹»å ï»Ùå»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí` Ñ³ñÏ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³¨ ÐÐ
·áñÍáÕ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇÝ: ²Û¹ ßñç³Ý³ÏÇ Ñëï³Ï»óáõÙÁ
Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ³ÛÉ Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý, Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³·»ïÇ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, »ñµ
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ Ï³Ù ³ñÑ»ëïÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ, µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: Ð»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, ÁÝÃ»ñ³Ï³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³½³ïáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó¦:
Üßí³Í ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃáõÙ, ÷³ëïáñ»Ý, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ù»ç ÐÐ ûñ»Ýë¹ÇñÝ ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ Ñ»-

ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇÝ, ùÝÝÇãÇÝ ¨ ¹³ï³Ë³½ÇÝ:
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ùÝÝ³ñÏ»É ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» áñù³Ýáí ¿ úñ»Ýë·ÇñùÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨
×Çßï Ãí³ñÏ»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ`
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, Ýßí³Í ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ù»ç
ÁÝ¹·ñÏí³±Í »Ý ³ñ¹Ûáù ÝÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µáÉáñ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, úñ»Ýë·ñùÇ
243-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ Ýßí³Í ã»±Ý ³ñ¹Ûáù ³ÛÝåÇëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ, áñáÝù, Çñ»Ýó ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó »ÉÝ»Éáí, ¹³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý:
ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù, úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³é³çÇÝ ëáõµÛ»ÏïÁ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ ¿:
Üßí³Í Ñá¹í³ÍÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÁ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ã¿, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ûñ»Ýë¹ÇñÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙáí:
ØÇÝã¹»é úñ»Ýë·ñùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÁ

Государство и право

47

ÝáõÛÝå»ë ûÅïí³Í ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùµ:
úñ»Ýë·ñùÇ 57-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ`
• ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³ñáõó»ÉÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïíáÕ ÝÛáõÃ»ñáí Ï³ï³ñáõÙ ¿

¹»åùÇ í³ÛñÇ ½ÝÝáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñóÝáõÙ ¿ ÝÙáõßÝ»ñ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ (úñ»Ýë·ñùÇ 57 Ñá¹í. 2-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ï),
• ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³ñáõó»Éáõó Ñ»ïá Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¨ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ùÝÝã³Ï³Ý ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` ½ÝÝáõÃÛáõÝ, Ëáõ½³ñÏáõÃÛáõÝ, Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý, ÷áëï³ÛÇÝ, Ñ»é³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙ, Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ
Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉëáõÙ, ³é·ñ³íáõÙ, ùÝÝáõÙ, Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙ áõ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ïáõÅáÕÝ»ñÇ ¨ íÏ³Ý»ñÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ³é»ñ»ëáõÙ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ (úñ»Ýë·ñùÇ 57 Ñá¹í. 2-ñ¹ Ù³ëÇ 5-ñ¹ Ï»ï):
ÐÐ ùñ. ¹³ï. ûñ.-Ç 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ï»Õ ·ï³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí
Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý å»ïÝ ¿ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ (úñ»Ýë·ñùÇ 6 Ñá¹í. 27-ñ¹ Ï»ï):
²ÛëÇÝùÝ` Áëï ÐÐ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý` §Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÇÝ ¨
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçáóáí (úñ»Ýë·ñùÇ 57 Ñá¹í. 1-ÇÝ Ù³ë):
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, úñ»Ýë·ñùÇ 57-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ù³ë»ñáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ µ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ó³é³å»ë å³ïÏ³ÝáõÙ
»Ý í»ñçÇÝÇë:
²Ûëå»ë, Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³ñáõó»Éáõ,
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ Ù»ñÅ»Éáõ, Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇÝ Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ Ï³Ù Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ, ³ÛÝ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÷á÷áË»Éáõ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ûå»ñ³ïÇí-Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙ»Éáõ, ·áñÍÁ ùÝÝÇãÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ Ï³Û³óí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÇ ÏáÕÙÇó (úñ»Ýë·ñùÇ 57 Ñá¹í. 3-ñ¹ Ù³ë):
Ð»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáí Ï³ï³ñ»É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ, Ýñ³Ý
ï³É å³ñï³¹Çñ ·ñ³íáñ óáõóáõÙÝ»ñ ³é³ÝÓÇÝ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ·áñÍÁ ÙÇ ³ßË³ï³ÏóÇó Ñ³ÝÓÝ»É ÙÛáõëÇÝ, ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É
ÙÇ ù³ÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³Ïó»É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ¨ ³ÝÓ³Ùµ Ï³ï³ñ»É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ (úñ»Ýë·ñùÇ 57 Ñá¹í. 4-ñ¹ Ù³ë):
²ÛëÇÝùÝ` µ³óÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇÝ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó, Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÝ áõÝÇ Ý³¨ í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í µ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:
²ÛëåÇëáí, í»ñÁ ß³ñ³¹ñí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ
å»ïÁª áñå»ë Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ, Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝÓ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ýß³Ý³Ï»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÇÝãå»ë ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ
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Ñ³ñáõó»ÉÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá: Ð»ï¨³µ³ñ, úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïÇÝª áñå»ë ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùµ
ûÅïí³Í ëáõµÛ»ÏïÇ ãÝ³Ë³ï»ë»ÉÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ÐÐ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇó ¿: àõëïÇ Ýßí³Í Ñá¹í³ÍáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Éñ³óÝ»É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ å»ïáí, Ï³Ù
Ñá¹í³ÍáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½³å»ë Ýß»É áã Ã» Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏÇó, ³ÛÉ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ:
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ùÝÝÇãÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ÉÇáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿,
³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³Û¹ Ñ³ñóÇ Éñ³óáõóÇã ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³, ù³ÝÇ áñ ùÝÝÇãÁª áñå»ë Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ, ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÝ Çñ í³ñáõÛÃÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá ·áñÍÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ, ÉñÇí ¨ ûµÛ»ÏïÇí ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÉÇ³½áñí³Í ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝ ï³É ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ, ÁÝ¹áõÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï áñáßáõÙÝ»ñ, ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ùÝÝã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇó ëï³Ý³É
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ: øÝÝÇãÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ùÝÝã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ûñÇÝ³Ï³Ý áõ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ (úñ»Ýë·ñùÇ 55
Ñá¹í. 3-ñ¹ Ù³ë):
öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í` Ñ³ïÏ³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¹³ñÓÝ»É ¹³ï³Ë³½Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:
úñ»Ýë·ñùÇ 52-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §¸³ï³Ë³½Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ýß³Ý³Ïí³Í å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ ¿, áñÝ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ¹³ï³ñ³ÝáõÙ
å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÝ Ç Ï³ï³ñ ³Í»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ, µáÕáù³ñÏáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ: ¸³ï³ñ³ÝáõÙ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ å³ßïå³ÝáÕ ¹³ï³Ë³½Á ÏáãíáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñáÕ¦:
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ÐÐ ¹³ï³Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿³å»ë í»ñ³Ý³Ûí»óÇÝ Ý³¨ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, í»ñçÇÝÇë ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ1: §¸³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ2 ÁÝ¹áõÝáõÙÇó ¨ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ ½ñÏí»ó ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÇó, ¨
¹³ï³Ë³½áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí»ó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý, ùÝÝáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ:
²Ûëå»ë, ÙÇÝã¨ úñ»Ýë·ñùÇ 28.11.07 Ã. Ðú-270-Ü ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ3 úñ»Ýë·ñùÇ
53-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ, áñ §¸³ï³Ë³½Á ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý
1

Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý ê., Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²., Ô³½ÇÝÛ³Ý ¶., ÔáõÏ³ëÛ³Ý Ð., Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³Ý³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³í³å³Ñå³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ºñ., 2009, ¿ç»ñ
269-273:
2
ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 22.02.2007Ã., áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 01.05.2007Ã., ÐÐäî 2007/9 (543), 11.04.07Ã.:
3
î»°ë ÐÐäî 2007.12.26/66(590):
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í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÉÇ³½áñí³Í ¿` … ³ÝÓ³Ùµ ùÝÝ»É ·áñÍÁ ÉñÇí Í³í³Éáí` ûñ»Ýë·ñùÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï
áñáßáõÙÝ»ñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ùÝÝã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ…¦:
²ÛëÇÝùÝ` ÙÇÝã¨ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 28.11.2007 Ã. Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ úñ»Ýë·ÇñùÁ ¹³ï³Ë³½ÇÝ ÉÇ³½áñáõÙ ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ýß³Ý³Ï»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí úñ»Ýë·ñùÇ 53-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÝ
áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ãí»ó, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ ½ñÏí»ó ÇÝùÝáõñáõÛÝ
ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÇó:
êï³óíáõÙ ¿, áñ úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¹³ï³Ë³½ÇÝ Ý³Ë³ï»ë»ÉÁ
Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ¹»ñÇÝ ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ` ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇÝ: àõëïÇ ÐÐ ùñ. ¹³ï. ûñ.-Ç 243-

ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ ¹³ï³Ë³½ÇÝ áñå»ë ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ëáõµÛ»Ïï Ý³Ë³ï»ë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³, ¨ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÇó ¹³ï³Ë³½ÇÝ Ñ³Ý»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇó: Î³ñÍáõÙ
»Ýù, Ýßí³Í ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¹³ï³Ë³½Ç Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñÇ ³ÝÑ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿, ù³ÝÇ áñ ¹³ï³Ë³½Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ïª ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ï³ï³ñí»É Ý³¨ ³ÛÉ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ýßí³ÍáõÙ4:
Ð»ï³ùñùÇñ ¿, Ã» ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ± ÙïÝáõÙ ³ñ¹Ûáù úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ1-ÇÝ
Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇ ß³ñùÁ:
úñ»Ýë·ñùÇ 41-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ¸³ï³ñ³ÝÁ ÉÇ³½áñí³Í ¿ Çñ
ÝÇëï»ñáõÙ ùÝÝ»É áõ ÉáõÍ»É ëï³óí³Í ·áñÍ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ:
Øñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ ÏáÕÙ»ñÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ³óáÕ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ÐÐ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ³ÝÏ³Ë
³ñµÇïñÇ ¹»ñáõÙ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍ»ÉÝ ¿5: ØÇ¨ÝáõÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï, ·áñÍÇ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ã¿ ÏáÕÙ»ñÇ
Ï³ñÍÇùÝ»ñáí ¨ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É
·áñÍáí ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ úñ»Ýë·ñùÇ
331-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É íÏ³Ý»ñ Ï³Ýã»Éáõ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ, ³ÛÉ
³å³óáõÛóÝ»ñ å³Ñ³Ýç»Éáõ Ù³ëÇÝ: ²ÛëÇÝùÝ` Ýßí³Í Ñá¹í³ÍáõÙ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ËáëíáõÙ ¿
¹³ï³ñ³ÝÇ` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ úñ»Ýë·ñùÇ 121-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù ¿É ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ³4

²Ûë Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»’ë, ì. ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý, È. ¸³íÃÛ³Ý, ², â³ËáÛ³Ý, ¸³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ (Ì³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ: ÊÙµ. ì. ¶. ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý: - ºñ.: ²Ýï³ñ»ë, 2012, ¿ç»ñ 235-246:
5
î»°ë ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý ê., Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²., Ô³½ÇÝÛ³Ý ¶. ¨ áõñÇßÝ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë, ºñ., 2006, ¿ç»ñ 289-290:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

å³óáõÛóÝ»ñ ·áñÍáí ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³ Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µÝ³·³í³éÇ Ù³ëÝ³·»ïÇÝ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ` ³ÛÝ ·áñÍáí áñå»ë ³å³óáõÛó û·ï³·áñÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ÛëÇÝùÝ` ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ Ý³Ë³ï»ë»ÉÁ ¨
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³íáõÝù ãÝ³Ë³ï»ë»ÉÝ ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý »Ý áõ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý: Ð»ï¨³µ³ñ, ÐÐ ùñ. ¹³ï. ûñ.-Ç 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃ-

ÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Éñ³óÝ»É Ý³¨ ¹³ï³ñ³Ýáí, Ù³Ý³í³Ý¹ »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ úñ»Ýë·ñùÇ 331-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3ñ¹ Ù³ëáõÙ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ËáëíáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ` ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
²ÛëåÇëáí, »ÉÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÇó, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ
ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ.
§öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, »ñµ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ
å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ Ï³Ù ³ñÑ»ëïÇ,
³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ Ï³Ù ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: Ð»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³ñ³ÝÇ, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, ÁÝÃ»ñ³Ï³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³½³ïáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó¦:
ÀÝ¹ áñáõÙ, ÝáõÛÝ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë³ï»ë»É Ý³¨ Éñ³óáõóÇã ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ`
úñ»Ýë·ñùÇ 251-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝóáõÙ áñå»ë Éñ³óáõóÇã ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ »Ý Ãí³ñÏí³Í ¹³ñÓÛ³É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÁ, ùÝÝÇãÁ ¨ ¹³ï³Ë³½Á:
ÜáõÛÝ Ñ³Ù³ï»ëùáõÙ úñ»Ýë·ñùÇ 248-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ1-ÇÝ ¨ 3-ñ¹ Ù³ë»ñáõÙ, áñáÝù
Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ, 249-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ1-ÇÝ Ù³ëáõÙ, áñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇó ¹áõñë, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷áñÓ³·»ïÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ úñ»Ýë·ñùÇ 252-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ùÝÝÇãÇÝ: ²ÛÝÇÝã, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ùÝÝ³ñÏ»É »Ýù, úñ»Ýë·ñùÇ 243-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ¹³ï³ñ³ÝÁ: àõëïÇ
Ýßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ, ùÝÝÇãÇó µ³óÇ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅï»É Ý³¨ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ:
úñ»Ýë·ñùÇ 244-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÝÙ³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùµ ûÅï»É ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ù³ñÙÝÇÝ: úñ»Ýë·ñùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 22ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ »Ý ¹³ï³Ë³½Á (Ù»Õ³¹ñáÕÁ), ùÝÝÇãÁ, Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ: ö³ëïáñ»Ý, úñ»Ýë·ñùÇ 244-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ùµ ³Ý³ñ¹³ñ³óÇáñ»Ý ûÅï»É ¿ ¹³ï³Ë³½ÇÝ ¨ ¹ñ³ÝÇó ½ñÏ»É ¹³ï³ñ³ÝÇÝ:
²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ñ³ñóáõÙ Ü³Ë³·ÇÍÁ ¹ñë¨áñ»É ¿ ³é³í»É áñáß³ÏÇ Ùáï»óáõÙª 260-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáí Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ ÷áñ-
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Ó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ùÝÝÇãÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
339-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿. §¸³ï³ñ³ÝÁ ÏáÕÙÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³÷»éÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³í³ëáõ ¿ Ýß³Ý³Ï»É (ÁÝ¹·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿) ¹³ï³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ` ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 259-265-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í í»ñ³µ»ñ»ÉÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ùµ¦: ¸³ï³ñ³ÝÇÝ` áñå»ë ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
Ù³ñÙÝÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ýù, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ Ý³¨
ùÝÝ³ñÏíáÕ ÝáñÙÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù»ç ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý §Ýß³Ý³ÏáõÙ¦ »½ñáõÛÃÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ Ü³Ë³·ÍÇ 33-ñ¹ ·ÉáõËÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍáÕ úñ»Ýë·ñùÇ, ÝíÇñí³Í
¿ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, µáÉáñáíÇÝ
Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý, Ã»ñÇ áõ ³ÝÏ³ï³ñ, áõëïÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý: ²Û¹ Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáõÙ
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñëï³Ï ¨ ÉñÇí ßñç³Ý³ÏÇ ³Ùñ³·ñáõÙÝ ¿:
ÀÝ¹ áñáõÙ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ß³ñùÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ãí³ñÏ»Éáõó ¨ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ Ïáã»É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ Ï³Ù ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáÕ ³ÝÓ6: ²ÛëåÇëÇ Ùáï»óáõÙÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ³éáõÙáí ³é³í»É Ù³ïã»ÉÇ Ï¹³ñÓÝÇ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:

THE SYSTEM OF FORENSIC EXPERTISE INITATING BODIES
BY THE NEW DRAFT OF CPC OF THE RA
Vahe Yengibaryan

Associate professor of the Chamber of Criminal
Procedure and Criminalistics of YSU
_________________________

The author of the article referred to the one of the most important issues of a Forensic
Expertology and Criminalistics namely the issue of competence to initiate judicial expertise,
the characteristics of its legal regulation both by the Criminal Procedure Code of the RA
and the Draft Criminal Procedure Code of the RA. In the Article it is also emphasized the
scope of law enforcement bodies who are liable to initiate judicial expertise, their liability at
various stages, as well as existing legal omissions in the existing law. The examining
issues are highlighted by the scope of legal regulations of the Project, where forensic
expertise is presented in a separate chapter as a procedural (evidential) action, in contrast
to the current Criminal Procedure Code of the RA, by which regulation of appointment of
the expertise is a separate investigative action.
6

àõß³·ñ³í ¿, áñ ÐÐ ùñ. ¹³ï. ûñ.-Ç 249-ñ¹ ¨ 250-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ ËáëíáõÙ ¿ §÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ
Ýß³Ý³Ï³Í¦ ¨ §÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáÕ ³ÝÓÇ¦ Ù³ëÇÝ: ò³íáù, ûñ»Ýë¹ÇñÁ ãÇ Ñëï³Ï»óñ»É
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáÕ ³ÝÓÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ¨ ³Û¹ ÝáõÛÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ
ãÇ ÏÇñ³é»É ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
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СИСТЕМА ОРГАНОВ, ИНИЦИИРУЮЩИХ СУДЕБНЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО НОВОМУ ПРОЕКТУ УПК РА
Ваге Енгибарян

Доцент кафедры Уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук
_________________________

В статье автор обсуждает одну из важнейших проблем теории судебной
экспертологии и криминалистики - правовое регулирование, процесс инициирования
судебной экспертизы в рамках как действующего УПК РА, так и проекта нового УПК
РА, который находится на стадии обсуждения в Национальном Собрании РА. В
статье анализируется круг лиц, уполномоченных инициировать судебные
экспертизы, их полномочия на различных этапах расследования уголовного дела, а
также существующие правовые пробелы в действующем УПК РА.
Выявленные вопросы имеют как теоретическую, так и практическую значимость.
Они наиболее подчеркиваются в рамках правового регулирования проекта нового
УПК РА, где экспертизы представлены в отдельной главе в качестве отдельного
процессуального (доказательственного) действия, где в проекте экспертизам
отведена
отдельная
глава,
исполнение
которой
является
отдельным
доказательственным действием, в отличие от действующего УПК, в котором
регулируется назначение экспертизы как отдельное следственное действие.
Բանալի բառեր – դատական փորձաքննություն, հատուկ գիտելիքներ, քրեական դատավարության օրենսգիրք, փորձագետ
Keywords: forensic expertise, special knowledge, criminal procedure code, legal amendments, expert
Ключевые слова: cудебная экспертиза, специальные знания, уголовно-процессуальный
кодекс, эксперт
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Ð²îàôÎ ºì Æð²ì²Î²Ü ¶ÆîºÈÆøÜºðÆ ê²ÐØ²Ü²¼²îØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ
Արթուր Չախոյան

ºäÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹áó»Ýï,
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ³í³· ¹³ï³Ë³½
________________________________

ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 1 Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ áñáß ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³·ñ»Éáõ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ µ³í³Ï³ÝÇÝ íÇ×»ÉÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ Ï³Ý:
Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ³ñùÝ»ñÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ñ³×³Ë µ³í³Ï³Ý ãÇ ÉÇÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ ·ïÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÝ áõ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÝ, ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³½áï»É ïíÛ³É ³ÏïÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝáõÙ ·áñÍ³ÍíáÕ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ,
³ñí»ëïÇ Ï³Ù ³ñÑ»ëïÇ µÝ³·³í³éÇ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ:
øÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ËÇëï µ³ó³ë³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ï»ÕÁ ½ÇçáõÙ ¿ ³é³í»É Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³ÝÁ: î. ì.
²í»ñÛ³Ýáí³Ý, áñÁ ËÇëï ¹»Ù ¿ »Õ»É Çñ³í³Ï³Ý áñáß ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇù
Ñ³Ù³ñ»ÉáõÝ, í»ñçÇí»ñçá Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿, áñ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ Úáõ. ¶. úéÉáíÇ ³ÛÝ ÙÇïùÁ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ. §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ïå³Ñ³ÝçíÇ, Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñóÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» áñ ûñ»ÝùÁ Ï³Ù »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
³ÏïÝ ¿ »ÝÃ³Ï³ ÏÇñ³éÙ³Ý ïíÛ³É ·áñÍáí¦ 2 : ÖÇßï ¿, Ý³ ³Ûëï»Õ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿
¹ÝáõÙ, áñ ïíÛ³É ËÝ¹ÇñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáí3:
º. È. èáëÇÝëÏ³Û³ÛÇ Ï³ñÍÇùáí ¿É` §Ñ³ëáõÝ³ó»É ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ûñÇÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ
ùñ»³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ï³Ù í³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍ»ñáí ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³ïáõÏ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ã»Ý ïÇñ³å»ïáõÙ ùÝÝÇãÁ, ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³Ù í³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ùÝÝáÕ ³ÝÓÁ¦4:
ÊÝ¹ñÇ ³Û¹åÇëÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Áëï ². ê. äá¹ßÇµÛ³ÏÇÝÇ, ÑÇÙù»ñ Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ í»ñç»ñë ÝáñÇó ¿ ßáß³÷áõÙ ïíÛ³É
1

î»°ë, ûñÇÝ³Ï. Ýêñàðõîïóëî À. À. Ñïåöèàëüíûå ïîçíàíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå â èññëåäîâàíèè
ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî äåëà. ÑÏб., 2005, ¿ç 62-92:
2
Îðëîâ Þ. Ê. Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà êàê ñðåäñòâî äîêàçûâàíèÿ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, Ì., 2005, ¿ç 20:
3
î»°ë Àâåðÿíîâà Ò. Â. Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà. Êóðñ îáùåé òåîðèè, Ì., 2006, ¿ç 181:
4
Ðîññèíñêàÿ Å. Ð. Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà â ãðàæäàíñêîì, àðáèòðàæíîì, àäìèíèñòðàòèâíîì è
óãîëîâíîì ïðîöåññå, Ì., 2005, ¿ç17:
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ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ: ²Ûëå»ë, §è¸ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ, ÑÇÙÝí»Éáí §è¸ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦ ¸³ßÝ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 63 Ñá¹í³ÍÇ
íñ³, µáÉáñ ùÝÝíáÕ ·áñÍ»ñáí áñå»ë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý
Ý»ñ·ñ³íáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÇ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ¦5:
è¸ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³×³Ë »Ý Ýß³Ý³ÏíáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ, ¹áÏïáñÝ»ñ:
ºÃ» Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Ýù ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¨ ÐÐ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ×ÛáõÕ»ñÇ ÙÇç¨, ³å³ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛÝå»ë É³ÛÝáñ»Ý
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: ²Ûëå»ë` §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦
ÐÐ ûñ»ÝùÇ 53-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª §ê³Ñ³Ù³Ý¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ áñå»ë ÷áñÓ³·»ï Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ·ñ³íí»É ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ
ùÝÝíáÕ ·áñÍÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñáí ûÅïí³Í ¿ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ¨ ß³Ñ³·ñ·éí³Í
ã¿ ·áñÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùáí¦: ÆëÏ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 8-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ §öáñÓ³·»ïÇ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ýª Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ù³ëÁ ãáõÝÇ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ¦: ²ÛëÇÝùÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý` ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ Ýß³Ý³Ïí»É:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³ëáõÝ³ó»É ¿ Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ Ã»É³¹ñí³Í ¿ Ý³¨ åñ³ÏïÇÏ ÷áñÓáí, í»ñ³Ý³Û»Éáõ Ñ³ïáõÏ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ý Ñ³ñóÁ:
ºí ³Ûë ³éáõÙáí Ù»½ Ñ³Ù³ñ áÕçáõÝ»ÉÇ ¿ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ÛÝ ³é³ç³íáñ ÷áñÓÁ6, »ñµ §·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç í³ñáõÛÃáõÙ ·ïÝíáÕ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-Ç ê¸²à-116 ³ßË³ï³Ï³ñ·³ÛÇÝ áñáßÙ³Ùµ ¹ÇÙ»É ¿ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇÝ:
î»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç »Õ³Í µ³½Ù³ÃÇí Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³ëáõÝ³ó»É »Ý ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙùÇ íñ³ Çñ³í³ÏÇñ³é ³Ïï»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ³Ï»Éáõ ¨
Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ÜÙ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ³Ýí³Ý»É ¹³ï³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ:
§¸³ï³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÏáÝó»åóÇ³Ý ëñ³Ýáí ãÇ ëå³éíáõÙ: ²ÛÝ
ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÝÙ³Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ
Ùß³Ï»É ¨ Ó¨³Ï»ñå»É Ýáñ ï»ë³ÏÇ ¹³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Ý ¨
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¨ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ë³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ: ¸³, ûñÇÝ³Ï, ÝáñÙ³ïÇí-Ñ³ñÏ³5

Ïîäøèáÿêèí À. Ñ. Î §âòîðæåíèè¦ ñóäåáíîãî ýêñïåðòà â ñôåðó ïðàâà è âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ èì íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà íà ðóáåæå
òûñÿ÷åëåòèé, Ìàòåðèàëû ìåæâåäîìñòâåííîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ×àñòü 2,
Ñàðàòîâ, 2002, ¿ç 131:
6
î»°ë http://www.concourt.am/armenian/decisions/working/2010/pdf/sdav-116.pdf, 24.11.2011:
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ÛÇÝ, ÝáñÙ³ïÇí-µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, ÝáñÙ³ïÇí-ÑáÕ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý ¨ ß³ï ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï¦7:
¸³ï³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÝó»åóÇ³ÛÇ Ùß³ÏáõÙÁ µ³í³Ï³Ý
³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³ÉÇñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ³éáõÙáí, áñáÝù
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Í³Ûñ³Ñ»Õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ
(í³ñáñ¹Ç, Ññß»çÇ, ÷ñÏ³ñ³ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ):
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý Ý³¨ Ñ³Ï³é³Ï ï»ë³Ï»ïÝ»ñ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ². ². ¾ÛëÙ³ÝÁ, §ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ` Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, ã»Ý í»ñ³µ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñáí ³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ûñ»ÝùáõÙ¦ 8 : ²Û¹åÇëÇ ï»ë³Ï»ï ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ß³ï
ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í³ñ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó9:
§øÝÝÇãÁ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ÙÇßï û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üñ³Ý ³Ññ³Å»ßï »Ý Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇó: ê³Ï³ÛÝ, µ³óÇ áã Çñ³í³Ï³Ý
Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ùÝÝÇãÇÝ ùñ»³Ï³Ý
·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ý³¨ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ,
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ü³ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³ ùñ»³Ï³Ý ¨ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ïÇñ³å»ïÇ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ï³ÏïÇÏ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇÝ: ²Û¹
å³ï×³éáí ãÏ³Û³ó³Í ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É ³ÛÝ åÝ¹áõÙÁ, áñ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ
ãå»ïù ¿ í»ñ³µ»ñ»Ý ûñ»ÝùÇ áÉáñïÇÝ¦10:
öáñÓ³·»ïÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ µ³½Ù³ÃÇí Ï³ñÍÇùÝ»ñ Ï³Ý11, ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿, ûñÇÝ³Ï, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï §Çñ³í³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ¦ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ãÝ³Û³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ û·ï³-

7

Ñïåöèàëüíûå þðèäè÷åñêîå çíàíèÿ è ñóäåáíî-íîðìàòèâíûå ýêñïåðòèçû, http://kollegia.net/
articles.php?serv=209&part=5564, (12.03.2009):
8
î»°ë Ýéñìàí Ý. Ý. Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà, Ì., 1967, ¿ç 91:
9
î»°ë Ìàëüíèêîâà Ý. Á. Êîìïåòåíöèÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé ýêñïåðòèçû è îöåíêà çàêëþ÷åíèÿ
ýêñïåðòà â ñâåòå íîâîãî óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, Âîïðîñû
êðèìèíàëèñòèêè, Ì.: Ãîñþðèçäàò, 1962, № 3, ¿ç 32-43; Ëèñè÷åíêî Â. Ê., Öèðêàëü Â. Â.,
Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ çíàíèé â ñëåäñòâåííîé è ñóäåáíîé ïðàêòèêå, Êèåâ, 1987, ¿ç 23:
Áåëêèí Ð. Ñ., Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè, Ì., 2001, ¿ç 471:
10
Ëèíäìÿý Õ. Ïîíÿòèå ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé, Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ
çíàíèé â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðîöåññå, Òðóäû ïî ïðàâîâåäåíèþ, Ó÷åíûå çàïèñè Òàðòóñêîãî
óíèâåðñèòåòà, Òàðòó, 1984:
11
î»°ë Àðñåíüåâ Â. Ä., Çàáîëîöêèé Â. Ã., Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïðè
óñòàíîâëåíèè ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ óãîëîâíîãî äåëà, Êðàñíîÿðñê, 1986, ¿ç 1-5;
Ãðàìîâè÷ Ã. È., Òàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé â ðàñêðûòèè è ðàññëåäîâàíèè
ïðåñòóïëåíèé, ÌÂØ ÌÂÄ ÑÑÑÐ, 1987, ¿ç 10-11:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

·áñÍÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÷áñÓ³·»ïÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ãå»ïù ¿ ÝßíÇ12:
Æñ³Ï³ÝáõÙ §Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïáõÙ, ¨ ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ
í»ñ³ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áÉáñïáõÙ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó`
ùÝÝÇãÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ É³ÛÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ »Ý, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý §Ñ³ïí»É¦ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï: ÀÝ¹áõÝáõÙ »Ýù, áñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ³óáõÙ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕ ³ÝÓÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç ¨
¹³ï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÇ ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý
ÙÇçáóáí: Ð³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Í³·»É ¿` Ï³åí³Í ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó
Ñ»ï, áñáÝù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ:
ä»ïù ¿ §Ñ³ïáõÏ¦ ³Ýí³Ý»É ³ÛÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝóÝáõÙ »Ý ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:
Æñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñÍÇù ¿ Ñ³ÛïÝ»É ê. ü. ´ÇãÏáí³Ý, áñÇ ï³Ï Ý³ ³é³ç³ñÏ»É ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É §…ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý
¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ ¨ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ï³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Üßí³Í Ãí³ñÏáõÙÁ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕ ³ÝÓÇ, ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç ¨ ¹³ï³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áñ³Ï³íáñáÕ Ñ³ïÏ³ÝÇß ¿` ÑÇÙÝí³Í Çñ»Ýó Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÁ áñáßáÕ å³ñï³¹Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ íñ³: ÎáÝÏñ»ï ùñ»³Ï³Ý
·áñÍáí ³å³óáõóÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ µáÉáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, ³Û¹
ÃíáõÙ ¨` Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, Ýßí³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, ÑÝ³ñùÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë Ï³ñáÕ »Ý ¹³ëí»É Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ß³ñùÁ¦13:
². ². ¾Ïë³ñËáåáõÉáÝ ÝßáõÙ ¿. §Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ÃíÇÝ Ý³Ë ¨ ³é³ç å»ïù ¿ ¹³ë»É
³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ` Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ³ïáõÏ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ:
ºí Ý³ËÏÇÝáõÙ, ¨ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ áñå»ë ³Ûë »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÊêÐØ 1971 Ã.
¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ åÉ»ÝáõÙÇ §øñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ¹³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ áñáßáõÙÁ14, áñÇ 11-ñ¹ Ï»ïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ §¹³ï³íáñÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÷áñÓ³·»ïÇÝ ³é³ç³¹ñ»Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñª áñå»ë Ýñ³ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÙïÝáÕ áÉáñï
(ûñÇÝ³Ï, ëå³ÝáõÃÛáõ±Ý ¿, Ã»± ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ)¦15:
Üß»Ýù, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ (³ÛëáõÑ»ï` úñ»Ýë·Çñù) Ùáï»óáõÙÝ ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí í³ñáõÛÃÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí Ù³ëÝ³·»ï Ï³Ù ÷áñÓ³·»ï Ý»ñ·ñ³í»É: úñ»Ýë·ñùÇ 84-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ ¨ 85-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ï»ï»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ë³Ñ12

î»°ë Ðîññèíñêàÿ Å. Ð. Ñïåöèàëüíûå ïîçíàíèÿ и ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû èõ èñïîëüçîâàíèÿ â
ñóäîïðîèçâîäñòâå, Æóðíàë Ðîñèéñêîãî ïðàâà, 2001, 1 5, ¿ç 32-43; Íåñòåðîâ À. Â.
Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïîçíàíèé â ðàñêðûòèè è ðàññëåäîâàíèè
ïðåñòóïëåíèé, Àôòîðåô. äèñ., Ì., 2001, ¿ç 15-16:
13
Áû÷êîâà Ñ. Ô., Îðãàíèçàöèÿ íàçíà÷åíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû, Àëìàòû,
§Æåòi æàðãû¦, 1999, ¿ç 6-7:
14
Ïîñòàíîâëåíèå N 1. Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ îò 16 ìàðòà 1971 ãîäà “Î ñóäåáíîé
ýêñïåðòèçå ïî óãîëîâíûì äåëàì”:
15
Ýêñàðõîïóëî À. À. Ñïåöàëüíûå ïîçíàíèÿ â óãîëîâíîì ïðîöåññå è èõ íåòðàäèöèîííûå
ôîðìû, Âåñòíèê êðèìèíàëèñòèêè, Âûï. 2, Ì., 2001, ¿ç 26:
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Ù³ÝáõÙ »Ý. §øñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí Ù³ëÝ³·»ï ãÇ
Ý»ñ·ñ³ííáõÙ¦, §øñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí ÷áñÓ³·»ï
ãÇ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ¦: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, úñ»Ýë·ÇñùÁ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ó¨ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ` Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÷áñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó: øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýßí³Í ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
Ñ³ñó»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 10-ñ¹ ·ÉËáõÙ, áñÁ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ §øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù¦:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ (³ÛëáõÑ»ï` Ü³Ë³·ÇÍ)
ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ïí»É, ¨ ¹ñ³Ýù Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý Ü³Ë³·ÍÇ
7-ñ¹ ·ÉËáí, áñÁ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ §ì³ñáõÛÃÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ³ÝÓÇÝù¦, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ¨, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, µËáõÙ ¿ Ýßí³Í ·ÉËáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó:
Ü³Ë³·ÍáõÙ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ úñ»Ýë·ñùÇ, Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ÙÇ³ÛÝ ÷áñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛëÇÝùÝ` í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñå»ë §Ù³ëÝ³·»ï¦ ëáõµÛ»Ïï Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 59-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ÷áñÓ³·»ïÁ
í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³Ûáí ãß³Ñ³·ñ·éí³Í ³ÛÝ ³ÝÓÝ ¿, áí, í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ
Ï³Ù í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³íáñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí»Éáí, Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ï³Ù
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇÝ`
1) Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·ñ³íáñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
ï³Éáí.
2) Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Ï³Ù ³é³Ýó ¹ñ³ ·ñ³íáñ Ï³ñÍÇù ï³Éáí.
3) ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³ñáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ
ÙÇçáóáí:
ÆëÏ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ÷áñÓ³·»ïÁ å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïÇ
·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ³ñí»ëïÇ, ³ñÑ»ëïÇ Ï³Ù ³ÛÉ µÝ³·³í³éÇ µ³í³ñ³ñ Ñ³ïáõÏ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ:
Ðá¹í³ÍÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ÷áñÓ³·»ïÁ í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É ÙÇ ù³ÝÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý íÇ×³Ïáí`
1. áñå»ë ÷áñÓ³·»ï, »ñµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³
ï³ÉÇë ¿ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 91-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
³å³óáõÛóÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï»ë³Ï,
2. áñå»ë §Ù³ëÝ³·»ï¦, »ñµ ÷áñÓ³·»ïÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³ñáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, áñáÝó ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 95-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ, ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³å³óáõÛóÇ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï»ë³Ï,
3. áñå»ë §÷áñÓ³·»ï-Ù³ëÝ³·»ï¦, »ñµ ÷áñÓ³·»ïÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ãÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¨ ï³ÉÇë ¿ ·ñ³íáñ Ï³ñÍÇù, ÇÝãÁ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 92-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ, ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³å³óáõÛóÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï»ë³Ï:
ÀÝ¹ áñáõÙ, í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÁ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÷áñÓ³·»ï Ý»ñ·ñ³íí»É ÙÇ³ÛÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»ÉÇë ¨ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³ñáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë, ³ÛëÇÝùÝ` í³ñáõÛÃÝ
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÁ ÷áñÓ³·»ïÇ ·ñ³íáñ Ï³ñÍÇù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ í³ñáõÛÃÇÝ
÷áñÓ³·»ï ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñ·ñ³í»É: øñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇÝ ÷áñÓ³·»ïÇ ·ñ³íáñ Ï³ñÍÇù
Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³íáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³ïáõÏ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ` Ýß»Ýù, áñ Ü³Ë³·ÇÍÁ ùÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ÇñÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ¿ Ï³ñ·³íáñ»É, ÇÝãå»ë úñ»Ýë·ÇñùÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·ÍÇ 59-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇ` ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³ñó»ñáí ÷áñÓ³·»ï ãÇ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ, ûñÇÝ³Ï, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå
ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ, ÃáõÛÉ³ïñáõÙ ¿
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»É Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ñó»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, »ñµ ¹³ï³íáñÁ µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ãáõÝÇ ïíÛ³É Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É16: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ³ñ¹³ñ³óÇ ¿ ³ÛÝ å³ñ½ å³ï×³éáí, áñ ¹³ï³íáñÁ ãÇ Ï³ñáÕ ïÇñ³å»ï»É Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³íáõÝùÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇÝ, ¨ ÝÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝÇ ¹³ï³íáñÇÝ Çñ³í³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É, ù³Ý í»ñçÇÝÇë ÃáÕÝ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ å³ñ½³µ³Ý»É, »ÝÃ³¹ñ»Ýù, Çñ»Ý ùÇã Ñ³ÛïÝÇ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³íáõÝùÇ áñ¨¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝÇãÝ»ñÁ ¨ ¹³ï³íáñÝ»ñÁ Çñ³í³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÉáõÍ»É, ¨
§Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÃáõÛÉ³ïñíÇ ÙÇ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: Ð³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Çñ³íáõÝùÇ áÉáñïÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ Ñ³ÛïÝÇ ã³÷áí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³Ë ¨ ³é³ç Ýñ³Ýáí, áñ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ
§Ñ³ïáõÏ¦ ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ, ù³ÝÇ áñ ãÇ »ÉÝáõÙ Ýñ³ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó:
Ø³ëÝ³·»ïÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É §Ñ³ïáõÏ¦, §ëå»óÇýÇÏ¦: ²Û¹åÇëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É ÙÇ³ÛÝ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áÉáñïÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³Û¹ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÙ:
²ëí³ÍÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝóáí å»ïù ¿ ½µ³Õí»Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý,
Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ã»Ý Ï³ñáÕ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ¹³éÝ³É Çñ³í³ëáõ ³ÝÓÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ³ÝÏ³Ë
÷áñÓ³·»ïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ñÏ³:
øÝÝÇãÇ, Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇ, ¹³ï³Ë³½Ç, ¹³ï³íáñÇ íñ³
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¹Ý»É, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë Çñ³½»Ï ÉÇÝ»Ý Çñ³íáõÝùÇ ³Ûëûñ Ñ³ÛïÝÇ ×ÛáõÕ»ñÇ ¨ »ÝÃ³×ÛáõÕ»ñÇ µáÉáñ Ñ³ñó»ñÇÝ, áñáÝó ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
ÏÝß³Ý³ÏÇ ùÝÝÇãÇÝ, ¹³ï³íáñÇÝ ¹Ý»É ¹Åí³ñ, ÝáõÛÝÇëÏ ³Ý»É³Ý»ÉÇ íÇ×³ÏáõÙ. Ûáõñ³óÝ»É ³Û¹ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ áñ³ÏÛ³É ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçíáÕ Í³í³Éáí Çñ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÑ³Ý³ñ ¿:
²Ûëûñ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³Ïï»16

î»°ë Äàâòÿí À. Ã. Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ â Ãåðìàíèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ, Åð., 2000, ¿ç 168:
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ñÇ ³ÛÝ ³é³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñáÝù å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É Ýáñ ïÇåÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
ùÝÝ»ÉÇë, ¨ áñáÝóáí å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñí»Ý ùÝÝÇãÝ»ñÁ, ¹³ï³Ë³½Ý»ñÁ, ¹³ï³íáñÝ»ñÁ
Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùáõÙ, áã ÙÇ Çñ³í³µ³Ý åñáý»ëÇáÝ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ ïÇñ³å»ï»Éáõ: ÐÝ³ñ³íáñ ã¿ áñ³ÏÛ³É ùÝÝ»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ³é³Ýó áõÝ»Ý³Éáõ ³ÝÑ³ñ³Å»ßï å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ` ãÇÙ³Ý³Éáí ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
âÙáé³Ý³Ýù Ý³¨, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¹Çëåá½ÇóÇ³Ý»ñ µÉ³ÝÏ»ï³ÛÇÝ »Ý (ûñÇÝ³Ï` 232-ñ¹ Ñá¹í³Í` Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ë³Ëï»ÉÁ, 241-ñ¹ Ñá¹í³Í` »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ, û¹³ÛÇÝ Ï³Ù çñ³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³Ù ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ë³Ëï»ÉÁ, 242-ñ¹ Ñá¹í³Í` ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ë³Ëï»ÉÁ ¨ ³ÛÉ), ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
÷áñÓ³·»ïÁ »ñµ»ÙÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ. Çñ»Ý ³é³ç³¹ñí³Í Ñ³ñó»ñÇÝ ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇó ¨ »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇó, ³ÛëÇÝùÝ` ï³ÉÇë ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý (ûñÇÝ³Ï` ¹³ï³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý, ¹³ï³³åñ³Ýù³·Çï³Ï³Ý, ¹³ï³³íïáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ¹³ï³ßÇÝ³ñ³ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ×³ñï³ñ³·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, Öîä
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ. ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ¹³ï³Ññ¹»Ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ):
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ïí»ÇÝ ¨
Ï³ï³ñí»ÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñ, »ñµ, µ³óÇ ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇ Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ûÅïí³Í
³ÝÓÇó, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ñ Ý³¨ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³ïáõÏ
·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ûÅïí³Í ³ÝÓÁ: ¸³ ÏÝå³ëïÇ ïíÛ³É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ×Çßï ÏÇñ³é»ÉáõÝ Ï³Ù Ù»ÏÝ³µ³Ý»ÉáõÝ, ³í»ÉÇÝ` ãÇ ÏÇñ³éíÇ ³ÛÝåÇëÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï, áñÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ Ï³Ù »ÝÃ³ñÏí»É ¿ áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
Ü³¨ ×Çßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝåÇëÇ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝù ¹áõñë »Ý ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç,
¹³ï³íáñÇ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É
ïíÛ³É áÉáñïáõÙ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇó` Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó, ¹áÏïáñÝ»ñÇó, ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³ÝóÇó, áñáÝó å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ùÝÝÇãÇ, ¹³ï³Ë³½Ç, ¹³ï³íáñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝ»Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
µÝáõÛÃÇ ¨ ÏáÕÙÝáñáßÇã, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ í»ñóñ³Í` ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³å³óáõÛó: ¸³ áã ÙÇ³ÛÝ ÏÑ»ßï³óÝÇ ¨ Ï³ñ³·³óÝÇ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ÏÝå³ëïÇ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³ÝÁ:
øÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù»ñ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ì. Ü. Ø³ËáíÇ ³é³ç³ñÏÁ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ` §Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ¦ ÃíÇÝ å»ïù ¿ ¹³ë»É Ý³¨ áñáß Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ` µ³ó³é»Éáí ùÝÝÇãÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ:
§…øÝÝÇãÇ (¹³ï³íáñÇ) Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ »Ý:
´³Ûó áã µáÉáñÁ, ³ÛÉ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ, ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨
ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ: ´áõÑáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ý-
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ù³ÛÇÝ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ`
ùÝÝÇãÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýù ÇëÏ ïÇñ³å»ï»É Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ áã
µ³ñ¹ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ: ´³Ûó Çñ³í³µ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ÝáõÛÝå»ë Ï³ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙ: êË³É ÏÉÇÝ»ñ ùÝÝÇãÇ ÏáÕÙÇó ³Ýï»ë»É Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ý»Õ áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³óáÕ Çñ³í³µ³ÝÝ»ñÇª Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ³ÝóÝáÕ ËáñÁ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ¦17:
ì. Ü. Ø³ËáíÁ, ë³ÑÙ³Ý³½³ï»Éáí Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ÝßáõÙ
¿ Ý³¨ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³Ý, Ùáé³ÝáõÙ ¿, áñ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ ¹áÏïñÇÝÝ»ñÇó ¿, áñÝ ³é³í»É ù³Ý Çñ³íáõÝùÇ áñ¨¿ ×ÛáõÕ, §Ñ³ïáõÏ¦` µ³ó³éÇÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ (ûñÇÝ³Ï` ·ñÇ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙÁ,
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ):
ä»ïù ã¿ ÅËï»É, áñ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³Ý áõÝÇ µ³ñ¹ Ï³éáõóí³Íù, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿
ÇÝãå»ë Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ:

ISSUES OF DELIMITATION OF SPECIAL AND LEGAL
KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEDURE OF THE RA
Artur Chakhoyan

Associate Professor of YSU Department of Criminal process and
Criminology, Senior prosecutor of the City of Yerevan
_____________________________

In recent years, raised disputes in the professional literature concerning the issue of
admissibility of judicial normative expertises during the investigation of crimes, which rises
in the theory and practice certain difficulties by deliminating special and legal knowledge.
For giving a legal assessment to the behavior during investigation of crimes it is often
not enough to find only necessary legal act and to investigate it, but it is necessary to
thoroughly investigate such act, as for understanding the content of some concepts it is
required specialized knowledge of science, technology, arts.
In the article different approaches concerning the issue from the legal literature, the
provisions of Criminal Procedure Code and of its draft are analyzed. On the basis of the
analysis own approach is proposed which is grounded by the abundance and complexity of
adopted acts during recent years in the Republic of Armenia, by which investigators,
prosecutors, judges should be guided in their work.
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2000, ¿ç 46-47:
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ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РА
Артур Чахоян

Старший прокурор города Еревана
Доцент кафедры Уголовно процесса и криминалистики ЕГУ,
Кандидат юридических наук,
__________________________

В последние годы в специальной литературе возникает спор относительно
вопроса допустимости назначения судебно-нормативной экспертизы во время
расследования преступлений, в связи с чем возникают определенные трудности в
вопросе установления теории и практики правовых знаний.
Во время расследования преступлений для установления правовой оценки
поведения часто бывает не достаточно только найти и исследовать правовой акт,
необходимо тщательно расследовать данный акт, так как для понимания
содержания некоторых концепций необходимо наличие специальных знаний в
области науки, техники и искусства.
В статье представлены и проанализированы различные подходы,
существующие в юридической литературе, положения Уголовно-процессуального
кодекса и проекта. На основе анализа предлагается собственный подход, который
основан на обилии и сложности принятых нормативных актах в последние годы в
Республике Армения, которыми должны руководствоваться следователи, прокуроры,
судьи.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇù, Çñ³í³Ï³Ý ·Çï»ÉÇù, ÷áñÓ³·»ï, Ù³ëÝ³·»ï, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, ÷áñÓ³·»ïÇ Ï³ñÍÇù

Keywords: special knowledge, legal knowledge, expert, specialist, expetise, conclusion,
expert opinion

Ключевые слова: специальные знания, правовые знания, эксперт, специалист,
заключение, мнения экспертов
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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻ ՆՈՐ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱԿԱԿՇԻՌՆԵՐԸ
Դավիթ Մելքոնյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիանի դոցենտ,
իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ գլխավոր դատախազության
մեղադրանքի պաշտպանության և դատական
ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
________________________________

Հասարակական հարաբերությունների զարգացումն իր ազդեցությունն է ունենում
նաև քրեական դատավարության սկզբունքների, ինստիտուտների վրա, ինչն առաջացնում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության վերափոխման անհրաժեշտություն: Քրեադատավարական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած կարգավորումները
պետք է ամփոփեն ինչպես իրավակիրառ պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների լուծումները, այնպես էլ հնարավորություն ընձեռեն դիմագրավելու նոր մարտահրավերներին, հիմք դառնան մրցակցային դատավարության նոր, առավել կատարելագործված
համակարգի ներդրման համար:
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի մշակումը պայմանավորող առաջնահերթությունների շարքում ի սկզբանե կարևորվել են քրեական դատավարությանում
մրցակցության գաղափարախոսության վերաիմաստավորումը, դատավարական
սկզբունքից դրա վերածումը դատավարական ձևի (ռեժիմի), կիսամրցակցային (իսկ առանձին դրվագներում՝ նաև ինկվիզիցիոն) դատավարությունից լրիվ մրցակցայինի անցնելու գործուն նախադրյալների ամրագրումը: Այս նպատակի իրագործման եղանակներից մեկը պաշտպանության կողմի համար ապացույց հավաքելու հնարավորությունների ընդարձակումն էր, ինչը արտացոլվեց Նախագծում:
Քրեական դատավարության մրցակցային ձևն ամրագրող՝ Նախագծի 21-րդ հոդվածում ուղղակիորեն ամրագրված է, որ դատարանում կողմերն օժտված են իրենց
դիրքորոշումը ներկայացնելու և պաշտպանելու հավասար հնարավորություններով:
Դատական ակտի հիմքում կարող են դրվել միայն այնպիսի ապացույցներ, որոնց հետազոտման ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրի համար ապահովվել են հավասար
պայմաններ: Ճիշտ է, բովանդակային առումով նման սկզբունք նախատեսված է նաև
գործող քրեական դատավարության օրենսգրքով, սակայն Նախագծով պաշտպանության կողմին թե մինչդատական վարույթում և թե դատարանում վերապահված լիազորությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ստեղծվել են առավել գործուն մեխանիզմներ այս սկզբունքի կենսագործման համար: Միևնույն ժամանակ սկզբունքի մակարդակով ամրագրվել է ի պաշտպանություն մեղադրյալի բերված և պատշաճ ձևակերպված փաստարկները հանգամանորեն ստուգելու՝ վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունը:
Քրեական դատավարությունում իր իրավունքներն արդյունավետ իրականացման
երաշխիքը մեղադրյալի՝ իր պաշտպանությունը համապատասխան մասնագիտական
գիտելքներով օժտված անձի՝ պաշտպանին վստահելու իրավունքի երաշխավոևումն է
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և դրանից բխող և դրա արդյունավետ իրականացումն պահովող մեխանիզմների ստեղծումը: Այս առումով Նախագիծը ինչպես քրեական դատավարություն պաշտպանի
ներգրավման, այնպես էլ նրա կողմից իր լիազորությունների իրականացումն ապահովող ընթացակարգերի կարգավորվածության առումով շահեկանորեն տարբերվում է
գործող քրեական դատավարության օրենսգրքից: Ինչպես գործող օրենսգրքում, այնպես էլ նախագծում երաշխավորվել է մեղադրյալի՝ իր ընտրությամբ մեկ կամ մեկից ավել պաշտպան ունենալու իրավունքը: Նախագծում սահմանվել է նաև, որ միևնույն վարույթի շրջանակներում նույն պաշտպանը կարող է ներկայացնել միայն մեկ մեղադրյալի, բացառությամբ, երբ նման արգելքը ողջամտորեն կարող է վտանգել արդարադատության շահը, և միաժամանակ երկու կամ ավելի մեղադրյալներ կամավոր, գիտակցաբար և գրավոր հրաժարվել են առանձին պաշտպաններով ներկայացվելու հնարավորությունից: Միևնույն ժամանակ գործի քննության արդյունավետ ընթացքը ապահովելու
և վարույթային գործողությունների կատարմանը հնարավոր խողչընդոտները վերացնելու նպատակով Նախագծում ամրագրվել է, որ վարույթային գործողությանը մեղադրյալի բոլոր պաշտպանների մասնակցությունը պարտադիր չէ: Վարույթային գործողությունը, որին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, չի կարող անօրինական ճանաչվել, եթե համապատասխան մեղադրյալի ոչ բոլոր պաշտպաններն են մասնակցել
տվյալ գործողությանը: Այսինքն, մեկից ավելի պաշտպանների առկայության պարագայում մեղադրյալը չի կարող պահանջել վարույթային գործողությանը նրանց բոլորի անվերապահ մասնակցությունը: Մեկ պաշտպանի ներկայությունն արդեն իսկ բավարար է
արձանագրելու համար, որ տվյալ գործողությունը կատարվել է պաշտպանի ներկայությամբ:
Նախագիծը հանգամնորեն կարգավորել է նաև պաշտպանից հրաժարվելու ընթացակարգը: Ընդ որում, այս պարագայում ևս Նախագիծով տրված կարգավորման հիմքում դրվել է մեղադրյալի իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորող ընթացակարգ: Նախագծով սահմանվել են այն պայմանները, որոնց առկայության պարագայում
է միայն, որ վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի ընդունելու մեղադրյալի՝
պաշտպանից հրաժարումը: Մասնավորապես, պաշտպանից հրաժարվելը վարույթն իրականացնող մարմինն ընդունում է միայն այն դեպքում, երբ մեղադրյալն այդ մասին
հայտարարել է 1) սեփական նախաձեռնությամբ, 2) կամավոր և 3) վարույթին մասնակցող պաշտպանի ներկայությամբ: Մեղադրյալը պարտավոր չէ բացահայտել պաշտպանից հրաժարվելու պատճառները: Այն դեպքում, երբ պաշտպանից հրաժարվելը պայմանավորված է մեղադրյալի անվճարունակությամբ, վարույթն իրականացնող մարմինը, սույն օրենսգրքով նախատեսված կարգով, անհապաղ պահանջում է պաշտպան
նշանակել պետական միջոցների հաշվին:
Միևնույն ժամանակ, բացառելու համար այն իրավիճակները, երբ պաշտպանից
հրաժարվելը և նոր պաշտպան հրավիրելը կարող է մեղադրալի համար լինել վարույթի
ընթացքը խոչընդոտելու կամ դատավարությունը ձգձգելու միջոց, Նախագծով սահմանվել է, որ վարույթն իրականացնող մարմնի համար պարտադիր չէ նոր պաշտպանից
հրաժարվելու` մեղադրյալի կամարտահայտությունը, եթե մեղադրյալը ակնհայտ չարաշահում է պաշտպանից հրաժարվելու իր իրավունքը: Այդ դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը որոշմամբ չի ընդունում պաշտպանից հրաժարվելը:
Քրեական դատավարությունում մրցակցության տարրերի ընդլայնման համար անկյունաքարային նշանակություն ունի ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նա-
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խագծով պաշտպանին տրված իրավունքը՝ ձեռք բերելու և ներկայացնելու ապացույցներ` վարույթի նյութերին կցելու և հետազոտելու համար: Նախագծի 103 հոդվածի համաձայն՝ ապացույցները հավաքվում են քրեական վարույթի ընթացքում՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված ապացուցողական գործողությունների կատարման միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում և կարգով` օտարերկրյա իրավասու մարմինների կողմից համապատասխան գործողությունների կատարման միջոցով: Նախագծի 49 հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետի համաձայն՝ պաշտպանն իրավունք ունի ձեռք բերել և ներկայացնել ապացույցներ` վարույթի նյութերին կցելու և հետազոտելու համար: Եթե գործող օրենսգրքի
համաձայն՝ պաշտպանը կարող է ներկայացնել նյութեր, որոնք ապացույց ճանաչելու
հարցը կախված է վարույթն իրականացնող մարմնի հայեցողությունից, այս կարգավորման պարագայում արդեն դրանք միանշանակ համարվելու են ապացույց, կցվելու են
գործին՝ ապահովելով դատարանում հետազոտելու հնարավորությունը: Ընդ որում,
գործում է ապացույցի թույլատրելիության կանխավարկածը, այսինքն՝ վարույթի ընթացքում ձեռք բերված ապացույցները, ներառյալ վարույթի մասնավոր մասնակիցների ներկայացրած ապացույցները, համարվում են թույլատրելի, քանի դեռ պատշաճ իրավական ընթացակարգով հակառակը չի հաստատվել: Վարույթի մասնավոր մասնակիցների ներկայացրած ապացույցների օգտագործման հնարավորությունը որոշմամբ հաստատում է վարույթն իրականացնող մարմինը՝ վարույթի շահագրգիռ մասնակցի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ: Ամեն դեպքում անթույլատրելի ճանաչված ապացույցները պահվում են վարույթի նյութերում՝ դատավարության մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռելով դրանց թույլատրելիությունը վիճարկելու դատավարության հետագա փուլերում:
Նախագծով պաշտպանին հնարավորություն է ընձեռվել մեղադրյալի պաշտպանության իրականացմանը վերաբերող հատուկ գիտելիքներ պահանջող հարցերով նաև
ձեռք բերելու փորձագետի կարծիք: Այսպես, նախագծի 49 հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն՝ մեղադրյալի պաշտպանության իրականացմանը վերաբերող հատուկ
գիտելիքներ պահանջող հարցերով հարկավոր է ստանալ փորձագետի կարծիք: Ընդ որում, ապացույցների ցանկը սահմանող՝ նախագծի 86 հոդվածը փորձագետի կարծիքը
ներառել է ապացույցների շարքը:
Փորձագետի կարծիքը գիտության, տեխնիկայի, արվեստի, արհեստի կամ որևէ այլ
բնագավառում հատուկ գիտելիքների կամ հմտությունների օգտագործմամբ վարույթի
մասնավոր մասնակցի առաջադրած, ինչպես նաև իր իրավասության մեջ մտնող այլ
հարցերի վերաբերյալ գրավոր հիմնավորված հետևությունների ամբողջություն է, որոնց
փորձագետը հանգել է՝ վարույթի մասնավոր մասնակցի տրամադրած նյութերը հետազոտելով կամ առանց դրա: Ընդ որում, անհրաժեշտ է նշել, որ եթե վարույթն իրականացնող մարմնի նախաձեռնությամբ փորձաքննություն կատարելիս փորձագետն իր իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ հետևությունների կարող է հանգել վարույթի համապատասխան նյութերը, դիակը կամ վարույթին ներգրավված համապատասխան անձին հետազոտելով, ապա վերջինս կարծիք կարող է տալ բացառապես
վարույթի մասնավոր մասնակցի տրամադրած նյութերը հետազոտելով կամ առանց
դրա: Նախագիծը չի պարտադրում վարույթն իրականացնող մարմնին՝ փորձագետի
կարծիք ստանալու նպատակով պաշտպանի պահանջով վերջինիս տրամադրել վարույթի նյութերը:
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Ի տարբերություն գործող քրեական դատավարության օրենսդրությամբ առկա
կարգավորման, երբ պաշտպանն իր կամ իր պաշտպանյալի միջնորդությամբ կատարվող քննչական գործողությանը կարող է մասնակցել միայն քրեական հետապնդման
մարմնի թույնտվությամբ (քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդված 73, 1-ին
մաս, 3-րդ կետ), ապա նախագծով պաշտպանին տրվել է բացարձակ իրավունք՝ մասնակցելու իր պաշտպանյալի մասնակցությամբ կատարվող ցանկացած ապացուցողական կամ այլ վարույթային գործողության:
Անձի սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք է
նաև մեղադրյալի իրավունքը՝ ձերբակալման կամ կալանավորման դեպքում պահանջելու անվճար բժշկական զննում և ստանալու անվճար եզրակացություն, ինչպես նաև իր
ընտրությամբ հրավիրելու բժիշկ և անարգել հաղորդակցվելու նրա հետ` առանց տեսողական կամ լսողական վերահսկման: Այս դրույթի ամրագրումը որոշակիորեն կլուծի մեղադրյալների կողմից դատական քննության ընթացքում բարձրացվող՝ իրենց նկատմամբ նախաքննության ընթացքում ենթադրաբար կիրառված խորթ մեթոդների վերաբերյալ հայտարարությունների հարցը: Նմանատիպ իրավունքի ամրագրումը և դրա
պատշաճ իրականացման հնարավորության ապահովումը թույլ կտան կանխել նմանատիպ իրավիճակները, իսկ որոշակի դեպքերի արձանագրման պարագայում՝ բացահայտել դրա համար պատասխանատու անձանց և կիրառել համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ:
Մեղադրյալի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության տեսակետից
կարևոր քայլ է նաև ձերբակալված անձի նվազագույն իրավունքների նախատեսումը:
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ամրագրում է ձերբակալված անձի հետևյալ նվազագույն իրավունքները՝
7) փաստացի ազատությունից զրկվելու պահին բանավոր, իսկ հետաքննության
մարմնի կամ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական
շենք մուտք գործելու պահին նաև գրավոր տեղեկացվել սույն հոդվածով նախատեսված նվազագույն իրավունքների և պարտականությունների մասին,
8) իմանալ իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը,
9) պահպանել լռություն,
10) իր ընտրած անձին տեղեկացնել իր գտնվելու վայրի մասին,
11) հրավիրել փաստաբան,
12) իր պահանջով ենթարկվել բժշկական զննման:
Որոշակի տարակարծություններ են առաջացել մեղադրյալի կողմից ցուցմունք տալու դեպքում սուտ ցուցմունք տալու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին նախազգուշացնելու հարցի շուրջ: Ի տարբերություն գործող քրեական
դատավարության օրենսգրքի, որի ժամանակ մեղադրյալը սուտ ցուցմունք տալու դեպքում չէր ենթարկվում քրեական պատասխանատվության, ապա նախագծով իրավիճակը փոխվում է. եթե մեղադրյալը ցուցմունք տալու ցանկություն է հայտնում, ապա քննիչը նրան տեղեկացնում է ճիշտ ցուցմունք տալու պարտականության և նախազգուշացնում սուտ ցուցմունք տալու համար սահմանված պատասխանատվության մասին:
Գտնում ենք, որ նման կարգավորումը հնարավորություն է տալիս արժանահավատ
դարձնելու մեղադրյալի ցուցմունքները, կասկածի տակ չդնելու դրանք, եթե այլ բան չի
հաստատվում գործի քննության ընթացքում: Իհարկե ակնհայտ է, որ այս դրույթի ամրագրումը պաշտպանության կողմի համար արդյունավետ միջոց է միայն այն դեպքում,
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երբ մեղադրյալը ցուցմունք տալու ցանկություն է հայտնում:
Դատաքննության ընթացքում ևս պաշտպանության կողմին պաշտպանությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու նոր հնարավորություններ են ընձեռվել: Պաշտպանական կողմի իրավունքների տեսանկյունից ուշագրավ նորամուծություն է այն, որ
դատարանում մինչև ապացույցների հետազոտումն սկսելը բացման խոսքով հանդես են
գալիս նախ հանրային մեղադրողը, իսկ այնուհետև՝ վերջինիս ցանկությամբ, պաշտպանը կամ պաշտպանությունն ինքնուրույն իրականացնող մեղադրյալը: Հանրային մեղադրողը բացման խոսքում ներկայացնում է մեղադրանքի փաստական հիմքը, ինչպես նաև
մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավական գնահատականը, իսկ պաշտպանության
կողմի բացման խոսքում ներկայացվում է մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշումը:
Ընդգծենք, որ գործող ընթացակարգի համաձայն՝ մեղադրողի կողմից մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասի հրապարակումից հետո նախագահող դատավորը ամբաստանյալից ճշտում է՝ մեղադրանքը պա՞րզ է, ընդունո՞ւմ է մեղադրանքը, եթե այո՝ ի՞նչ չափով, մասնակի՞, թե՞ ամբողջությամբ, իսկ պաշտպանին վերապահված է
դատաքննության ավարտից հետո ճառով կամ ռեպլիկով հանդես գալու իրավունք:
Ընդհանուր առմամբ պաշտպանության կողմի շահերից է բխում նաև վարույթի ողջամիտ ժամկետի սկզբունքի նախատեսումը: Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության
իրավունքն ամրագրող ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ կոնվենցիոնալ դրույթը
նպատակ ունի շահագրգիռ անձին պաշտպանել երկարատև անորոշ վիճակից և ապահովել արդարադատության իրականացումն առանց ձգձգումների, որոնք կարող են
վտանգել գործի քննության արդյունավետությունը, հանգեցնել կամայականությունների:
Դրանք միանշանակ չեն բխում պաշտպանության կողմի, ինչու՞ չէ՝ նաև արդարադատության շահերից:
Այսպիսով, միանշանակ է, որ նախագծով էականորեն ընդլայնվել են պաշտպանի՝
ապացույցներ հավաքելու հնարավորությունները՝ դրանով իսկ առավել լայն մեխանիզմներ ստեղծելով մեղադրյալի պաշտպանության իրականացման համար:
Պաշտպանի՝ ապացուցման գործընթացին մասնակցելու հնարավորության ընդլայնմանը զուգահեռ միջոցներ են ձեռնարկվել նաև կանխելու համար վերջինիս կողմից
այս գործընթացում իր իրավունքների հնարավոր չարաշահումը: Մասնավորապես, առաջին անգամ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանվել է իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիության սկզբունքը՝ նպատակ ունենալով երաշխավորել
պաշտպանի կողմից, այդ թվում նաև ապացուցման ընթացքում իր լիազորությունների
պատշաճ իրականացումը: Մասնավորապես, Նախագծի 29-րդ հոդվածը, որը կրում է
«Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը» վերտառությունը, ուղղակիորեն սահմանում է, որ
վարույթի մասնավոր մասնակիցները և վարույթին օժանդակող անձինք պետք է իրենց
իրավունքներից օգտվեն և իրենց պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն:
Արգելվում է իրավունքների չարաշահումը, որը վնաս է հասցնում այլ անձանց կամ արդարադատության շահերին: Իրավունքների չարաշահում թույլ տված կամ պարտականությունները չարամտորեն չկատարած անձի նկատմամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել նրա վարքագծին համաչափ դատավարական
սանկցիա, եթե այն չկիրառելը կարող է վտանգել վարույթի բնականոն ընթացքը:
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The article is dedicated to the regulations of guarantees of defense stipulated by the
new draft Code of Criminal Procedure. In this context, reference is made to participation of
defense to the procedural actions, as well as the possibility of obtaining new evidence.
Comparing the acting Criminal Procedure Code, the author comes to the conclusion that
the Draft significantly expands the possibilities of defense in participation in the process of
obtaining evidence. At the same time the author argues that this draft Code also provides
mechanisms of preventing the possibilities of abuse.
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Статья посвящена регулированию гарантий защиты, предусмотренных проектом
нового Уголовно-процессуального кодекса. В этом контексте делается ссылка на
участие защиты в процессуальных действиях, а также возможностям получения
новых доказательств. Сравнивая с действующим уголовно-процессуальным
кодексом, автор приходит к выводу, что проект значительно расширяет возможности
защиты в процессе получения доказательств. В то же время автор утверждает, что
новый кодекс также предусматривает механизмы предотвращения возможностей
злоупотребления правами.
Բանալի բառեր` ապացույց, պաշտպան, երաշխիք, փորձաքննություն, ընդլայնել, ապացույց
հավաքել, Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ
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доказательства, Проект Уголовного процессуального кодекса,
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ.
ԻՐԱՎԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Դավիթ Խաչատուրյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր
__________________________________

1. Համագործակցության վարույթի իրավափիլիսոփայական և կրիմինալոգիական
հիմքերը
1.1. «Քո վկաները չեն կարող հրեշտակներ լինել, եթե հանցագործությունը կատարվել է դժոխքում», – ասում է ամերիկյան ասացվածքը: Քրեական դատավարության
նոր օրենսգրքի նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) ներդրվող համագործակցության
վարույթի ինստիտուտի նպատակն է ապահովել այն հանցագործությունների բացահայտումը և դրանց վերաբերյալ գործերով արդյունավետ քրեական հետապնդումը, որոնց
մասին ցանկացած տեղեկատվություն փակ է դրսի աշխարհի համար և փաստի ուժով
գտնվում է հենց հանցավորների բացառիկ իմացության ներքո: Որքան էլ փակ լինի այդ
տեղեկատվությունը, դրա գոյությունը, սակայն, արդեն իսկ կանխավարկածվում է հանցագործության կատարման կամ հանցավոր համագործակցության որևէ ձևաչափի առկայության փաստով:
1.2. Նշված տեղեկատվության առանձնահատկությունը և բարձրարժեքությունը
նրանք են, որ այն ոչ թե պարզապես հանցավոր որևէ գործունեության դրսևորում է, այլ
ինքնին հանցավոր դիտավորության ձևավորման և իրացման շարժիչ ուժն է, հանցավոր
փակ համակարգի կենսագործունեության «գենետիկ» և վարքագծային կոդը՝ անկախ
այդ համակարգի ծավալից/որակից և ընդգրկված անձանց շրջանակի մեծությունից ու
նրանց միջև հիերարխիկ կապերի բարդությունից: Համակարգը իր կենսագործունեության ընթացքում չի կռահում, որ հնարավոր է այդ տեղեկատվությունն իրենից առանձնացվի, իսկ այն կրող որևէ սուբյեկտ օտարվի իրենից և նույնիսկ գործի իր դեմ: Համակարգի գործող անձինք էլ վստահ են, որ չեն բացահայտվելու, որ այդ տեղեկատվությունը երբեք չի օգտագործվելու իրենց դեմ, մանավանդ հենց իրենց կողմից: Հենց այս անվերապահ վստահությունն է, որ անգերագնահատելի արժեք է հաղորդում հանցավոր
շղթայի մասին տեղեկատվությանը, քանի որ այդ տեղեկատվությունը ձևավորվել է անխոցելիության այս կանխավարկածի թմրեցնող անհոգության ներքո: Հետևաբար, չափազանց բարձր է ոչ միայն այդ տեղեկությունների փաստացի արժեքը՝ կապված հանցագործության բացահայտումն ապահովելու հետ, այլև դրանց դատավարական հեռարձակման միջոցների՝ մերկացնող ցուցմունքների արժանահավատությունը:
1.3. Համագործակցության վարույթը, որն այս ինստիտուտի առավել մեծ կիրառումն ապահովող ԱՄՆ-ում ընդունված է կոչել «համագործակցության համաձայնագրերի վարույթ», օգտագործվում է կազմակերպված հանցավորության տարբեր դրսևորումների, ահաբեկչության, մասնավորապես՝ բարդ, բազմաէպիզոդ, տևական բնույթ կրող
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կոռուպցիոն հանցագործությունների, թմրամիջոցների և զենքի ապօրինի շրջանառության, մարդկանց առևտրի և նմանատիպ այլ հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով, ինչպես նաև՝ առանձնապես ծանր և բարդ քննություն ենթադրող այլ արարքների
վերաբերյալ գործերով: ԱՄՆ-ում այս ինստիտուտի կիրառումն այնքան արմատացած է,
որ երբեմն այն կոչում են հանցավորության դեմ պայքարի ancient (հնագույն, древний)
եղանակ, ու մասնավորապես Նյու Յորքի դաշնային արդարադատության համակարգում, քաղաքի Հարավային և Արևելյան դատական շրջանների վիճակագրության համաձայն, դաշնային համակարգով անցնող մեղադրյալների մեկ երրորդը կա´մ արդեն կնքել
են համագործակցության համաձայնագիր, կա՛մ էլ ձգտում են դրան1:
1.4. Այս ինստիտուտը կյանքի է կոչված` ապահովելու, որ տուժող հասարակությունը հնարավորինս արդյունավետ հակադարձի իր հիմքերը խարխլող առանձին հանցավոր անհատներին և դրանց խմբավորումներին: 2 Համագործակցության վարույթի
նպատակը ոչ թե պարզապես ավելի ծանր հանցագործությունը բացահայտելն ու մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է, այլ, ի վերջո, համարժեք
պատասխան տալը հանցավոր դրսևորումները ծնող փոքր թե մեծ համակարգին: Վերջնական նպատակն է բարձրանալ այս՝ սեփական կանոններով ապրող համակարգերի
աստիճանակարգության հնարավորինս բարձր կետը և դադարեցնել հանցավոր համաձայնությունների, դավադրությունների ձևավորումը, գործառույթների տարանջատումն
ապահովող տեղեկատվության շրջանառությունը, այսպիսով կազմաքանդել հանցավոր
համագործակցությունը, այլ ոչ թե թռուցիկ պայքար մղել դրա առանձին դրսևորումների
դեմ՝ պատժելով միայն այն անձին, ում հաճախ զոհաբերում է ինքը՝ համակարգը` իր
անխափան կենսագործունեությունը` այսպես կոչված «ինստիտուցիոնալ անձեռնմխելիությունը» ապահովելու համար:
1.5. Հենց այս պատճառով էլ հասարակությունը համաձայն է, որ այս չարիքների
դեմ պայքարելու համար կարելի է գնալ սոցիալական պաշտպանության ավանդական
միջոցներից որոշ զիջումների, որոնցից ամենակարևորն այն է, որ ոչ բոլոր հանցագործները պետք է ենթարկվեն համարժեք պատասխանատվության: Սա, ինչ խոսք, դատավարական հայեցողության լուրջ հնարավորություններ և միաժամանակ պատասխանատվություն է ստեղծում հենց դատախազության համար, որը և քրեական դատավարությունում մարմնավորում է համընդհանուր տուժող հասարակությունը: Դատախազն
է, որ պետք է ապահովի այնպիսի պատիժ, որն իրոք կհամապատասխանի արդարացի
հատուցման մասին հասարակության, ողջամիտ դիտորդի պատկերացումներին և հասարակությանը այդպիսով կհաշտեցնի հանցագործի հետ: Այս, այսինքն՝ պատժի համարժեքության և անխուսափելիության կոնցեպցիայի մեջ է մտնում ոչ միայն կատարող
կամ, ավելի ճիշտ է ասել, գործող հանցագործներին պատժելը, այլև առաջին հերթին՝
հենց հրաման արձակողներին չեզոքացնելը: Համագործակցության վարույթի գերնպատակն է, այսպիսով, ոչ թե պատժել հանցագործություն կատարող անձանց, այլ քանդել
հանցագործներ արտադրող համակարգը:
1

Տե´ս Jonathan Marks, All About Cooperation, (Ջոնաթան Մարքս, Ամեն ինչ համագործակցության
մասին) http://www.jonmarks.com/ny-coorperation-federal-system.html
2
Ըստ Հեգելի իրավունքի փիլիսոփայության` «տուժող կողմի փոխարեն հանդես է գալիս տուժող
համընդհանուրը, որը, ի դեմս դատարանի, օժտված է հատուկ իրականությամբ և իր վրա է
վերցնում հանցագործին հետապնդելու և հանցագործությունը պատժելու գործառույթը, ինչը հենց
այդտեղ դադարում է սոսկ սուբյեկտիվ և պատահական հատուցում, վրեժ լինելուց և
փոխակերպվում է իրավունքի` ինքն իր հետ հաշտվելուն, պատժի» (Гегель, Философия права,
М. 1990, с. 258):
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2. Համագործակցության վարույթի կիրառման շրջանակն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2.1. Վերոգրյալի պատճառով Նախագծում այս ինստիտուտի ամրագրումը միանգամայն ողջունելի է. այն հնարավորություն կտա` հանցավորները, հասարակությունից ներողամտություն հայցելու իրավունք ունենալով, օգնեն այդ նույն հասարակությանը առավել
մեծ վտանգավորություն ունեցող դերակատարների բացահայտման ու վնասազերծման
գործում: Ներողամտություն հայցելու այդ իրավունքը նույնպես բնական է և բխում է իրավունքի փիլիսոփայությունից. հասարակությունը պետք է հաշտվի նվազ վտանգավոր
հանցագործի հետ՝ նրան պատժից ազատելով կամ այլ մեղմ վերաբերմունք դրսևորելով:
Չէ՞ որ այդ նվազ վտանգավոր հանցագործը ցուցմունք է տալու այն անձի դեմ, որից վրեժ
լուծելու, հատուցում ստանալու խնդիր ունի հասարակությունը՝ անկախ կատարողին
պատժելու փաստից: Այս ինստիտուտը ճիշտ կիրառելու դեպքում հանցավոր գործունեության առավել ծանր դրսևորումները բացահայտելու և մեղավորներին համարժեք
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու իրական երաշխիքներ կստեղծի: Ինստիտուտի այս առաքելությունը հստակ սահմանված է Նախագծի 460-րդ հոդվածի (Համագործակցության վարույթի նպատակը և կիրառելու հիմքը) 1-ին մասում` «Ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտումը և դրանք կատարած անձանց պատասխանատվության անխուսափելիությունը ապահովելը»:
2.2. Միաժամանակ պետք է նշել, որ Նախագիծը, և սա բնական է, հաշվի առնելով, որ համագործակցության վարույթը ամրագրվում է առաջին անգամ, պարունակում
է այս ինստիտուտի կիրառման երկու կարևորագույն սահմանափակում, մասնավորապես` համագործակցության վարույթը կարող է կիրառվել միայն`
• ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության մեջ, ինչպես նաև ծանր կամ
առանձնապես ծանր հանցագործության օժանդակության համար մեղադրվող անձի
կողմից համագործակցության միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում,
• եթե համագործակցության միջնորդությունը վերաբերում է տվյալ անձին ներկայացված մեղադրանքին առնչվող հանցագործությանը, որը քննվում է նույն կամ մեկ այլ
վարույթով (Հոդված 460, մաս 2-րդ և մաս 3-րդ):
Համագործակցության վարույթի սկզբնական փորձարկումից հետո այս ինստիտուտի ընձեռած հնարավորությունները լիարժեք իրացնելու նպատակով, մեր կարծիքով,
անհրաժեշտ կլինի ընդլայնել դրա կիրառման ոլորտը` բնականաբար նախատեսելով համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք ներկայացված են այս վերլուծության 6-րդ կետում:
3. Համագործակցության վարույթի կիրառման կարգի սկզբունքային առանձնահատկությունները վարույթի ընդհանուր կարգի համեմատ
3.1. Այս կետում փորձ է արվում ուսումնասիրել նշված առանձնահատկություններն ըստ երկու խմբի՝ ընդհանուր սկզբունքներից շեղում պարունակող նորմեր և ընդհանուր սկզբունքների կիրառման լրացուցիչ երաշխիքներ պարունակող նորմեր: Նախագիծը` որպես ելակետային նորմ, ամենասկզբից նշում է, որ համագործակցության
վարույթում կարող են շեղումներ թույլատրվել կողմերի հավասարության և մրցակցության սկզբունքներից (հոդված 21. Կողմերի հավասարությունը և մրցակցությունը): Սա
մեծ հաշվով կարելի է ընկալել որպես այն զիջման օրենսդրական ամրագրում, որին հասարակությունը համաձայն է դիմելու հանցագործություններ ծնող համակարգերը կազմաքանդելու իր առավել կարևոր նպատակն իրագործելիս՝ այդ համակարգի առանձին
դրսևորումների նկատմամբ սոցիալական պաշտպանության (հետապնդելու և պատժելու) ավանդականից շեղվող եղանակներ որդեգրելով: Նշված շեղումների տարբերակ-
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ներ կարելի է համարել հետևյալ նորմերը՝
3.1.1.
Պարտադիր մեղմ վերաբերմունք համագործակցության վարույթի շրջա-

նակներում իր դատավարական պարտականությունները կատարած անձի նկատմամբ.
«3. Հետազոտված ապացույցներով մեղադրյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականությունների կատարումը, ինչպես նաև համագործակցության նպատակի նվաճումը հաստատված համարելու դեպքում դատարանը, հաշվի առնելով Հայաuտանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի դրույթները, մեղադրյալի նկատմամբ կայացնում է մեղադրական դատավճիռ՝ նշանակելով օրենքով
նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ կամ նշանակված պատիժը պայմանականորեն
չկիրառելով» (Հոդված 469. Համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելը):
Փաստորեն, այստեղ շեղում է թույլատրվում նաև այն սկզբունքից, որ արարքի հանցավորությունն ու պատժելիությունը սահմանվում են արարքի կատարման պահին գործող նյութական օրենքով: Ավանդական պատկերացումների ներքո խորթ է, սակայն
անհրաժեշտ, որ պատժի նշանակումը կարգավորող իմպերատիվ նորմի կիրառումը՝ ի
դեմս դատարանի կողմից մեղմ պատիժ նշանակելու, տեղի է ունենում ոչ թե անձի` որպես քրեական նյութաիրավական հարաբերության մասնակցի դրսևորած, այսինքն՝ անձի քրեաիրավական վարքագծի կամ բնութագրի, այլ նրա դատավարական գործողությունների հետևանքով: Պրակտիկայում այս առումով հնարավոր են դեպքեր (այդ թվում՝
համաձայնեցման վարույթի պարագայում), երբ քրեադատավարական օրենքը փոխվում է ի վնաս համագործակցողի: Այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է լինելու շեղվել
քրեադատավարական մեկ այլ ելակետային նորմից, որի համաձայն` վարույթը կարգավորվում է տվյալ պահին գործող օրենքով և թույլ չի տալիս պատասխանատվությունն
ու պատիժը փաստացի ծանրացնող դատավարական նորմերի հետադարձ գործողությունը: Մասնավորապես, Սկոպպոլան ընդդեմ Իտալիայի գործով 2009 թ. սեպտեմբերի
17-ի իր վճռում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ)
մեծ պալատը արձանագրեց, որ տեղի էր ունեցել Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝
Կոնվենցիա կամ ՄԻԵԿ) 7-րդ հոդվածի (Պատասխանատվություն միայն օրենքի հիման
վրա) խախտում, քանի որ հանցագործությունը կատարելուց հետո դիմումատուի
նկատմամբ արագացված կարգի կիրառման մեջ փոփոխության պատճառով նրա «պատիժը» ՝ ինքնավար իմաստով, խստացվել էր3:
3

Սկոպպոլան դատապարտվել էր մեկ այլ հանցագործությամբ զուգորդված սպանության
համար, որը օրենսդրությամբ պատժվում էր միայն ցմահ ազատազրկմամբ: Արարքի կատարման
պահին գործող մեկ այլ նորմի համաձայն` ցմահ ազատազրկում նախատեսող հանցագործության
վերաբերյալ քրեական գործը արագացված կարգով քննվելու արդյունքում նշանակվող պատիժը
փոխարինվում էր 30 տարվա ազատազրկմամբ: Սկոպպոլան ընդունել էր իր մեղքը, սակայն նրա
նկատմամբ 30 տարվա ազատազրկում պատիժ նախատեսող դատավճիռն ուժի մեջ մտնելու
օրը օրենսդիրը փոփոխություն էր կատարել նշված օրենքում և սահմանել, որ սպանության
համար օրենքով նախատեսված ցմահ ազատազրկումը արագացված կարգի կիրառման
արդյունքում պատիժ նշանակելու դեպքում այն պետք է փոխարինվի ցմահ ազատզրկմամբ՝
ցերեկային ժամերին մեկուսացնելով: Այս փոփոխության հիմքով մեղադրանքի կողմը
բողոքարկեց դատավճիռը՝ պատժի խստացման առումով, և վերադաս դատական ատյանները,
գտնելով, որ օրենսդրական փոփոխությունները դատավարական բնույթի էին, իսկ ընթացիկ
գործերով վարույթը կարգավորվում է տվյալ, այսինքն՝ վերանայման պահին գործող
դատավարական օրենսդրությամբ, բեկանեցին դատավճիռը, տես՝ http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/Pages/search.aspx#{"docname":["ScoppolavItaly"],"documentcollectionid2":
["GRANDCHAMBER", "CHAMBER"],"itemid":["001-94135"]}:

72

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

3.1.2. Համագործակցության միջնորդության քննության միայն մեկ ելքի բողոքարկման հնարավորությունը
Նախագծի ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ բողոքարկման ենթակա է միայն ընդհանուր կարգով վարույթը շարունակելու որոշումը, իսկ համագործակցության կարգով՝
ոչ, ինչը արտացոլվում է բոլոր փուլերում՝
3.1.2.1.
Մինչդատական վարույթում՝ նախաքննության ավարտից հետո, երբ
հսկող դատախազը պետք է որոշում կայացնի, թե արդյոք գործը պետք է դատարան ուղարկել համագործակցության վարույթ անցկացնելու միջնորդությամբ, թե ոչ.
«4. Մեղադրյալին և պաշտպանին հանձնվում է մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությամբ քրեական գործը դատարանին
հանձնելը մերժելու մասին որոշումը, որը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին: Մինչև բողոքի լուծումը քրեական գործը չի կարող ուղարկվել դատարան» (Հոդ-

ված 466, մաս 4-րդ):
Ինչպես կտեսնենք ներքևում, նախաքննության սկզբում մեղադրյալի ու նրա
պաշտպանի համագործակցության միջնորդության առթիվ հսկող դատախազի որոշումը
ընդհանրապես բողոքարկման ենթակա չէ:
3.1.2.2. Դատական վարույթում՝ նախնական դատալսումների ընթացքում հարցին
անդրադառնալիս.
«1. Վերաքննիչ դատարանում հատուկ վերանայման ենթակա են առաջին ատյանի
դատարանի հետևյալ դատական ակտերը`… 12) համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և նախնական դատալսումներն
ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին» (Հոդված 396. Վերաքննիչ դատարանում

հատուկ վերանայման ենթակա դատական ակտերի շրջանակը, բողոքը բերելու ժամկետը և կարգը):
Ինչպես տեսնում ենք, համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու մասին դատարանի որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ, օրինակ՝ տուժողի կամ գործով մյուս մեղադրյալների կողմից, այսինքն՝ համագործակցության վարույթի նկատմամբ այսպես կոչված «դատավարական վետո»-ի իրավունք
նրանց տրված չէ:
3.1.3. Համագործակցության վարույթի արդյունքում կայացվող դատավճիռը չի կա-

րող բողոքարկվել փաստի և իրավունքի առանձին հիմքերով.
«1. Համագործակցության վարույթով կայացված դատավճիռը կարող է բողոքարկվել սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, սակայն այն չի կարող բողոքարկվել սույն
օրենսգրքի 378-րդ հոդվածով և 380-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով նախատեսված հիմքերով» (Հոդված 470. Համագործակցության վարույթով դատավճռի վերանայման ա-

ռանձնահատկությունները):
Այս «չբողոքարկման» հիմքերը հետևյալն են՝
• Փաստական հանգամանքների մասին դատավճռում կամ որոշման մեջ շարադրված հետևությունների անհամապատասխանությունն ապացույցներին, և
• Նյութական օրենքի ոչ ճիշտ կիրառումը (արարքը հանցակազմ չի պարունակվում, կամ առկա է այդ արարքի հանցավորությունը բացառող որևէ հանգամանք, ինչպես նաև արարքին տրված իրավաբանական գնահատականը սխալ է օրենքով պահանջվողից ավելի մեղմ կամ խիստ լինելու պատճառով):
Այս հիմքերը համընկնում են այն նույն հիմքերին, որոնցով չի կարելի բողոքարկել
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նաև համաձայնեցման վարույթով կայացված դատավճիռը: Ի տարբերություն վերջինիս, սակայն, համագործակցության վարույթի արդյունքում կայացված դատավճիռը,
470-րդ հոդվածից ելնելով, կարող է բողոքարկվել 382-րդ հոդվածի հիմքով (Նշանակված պատժի անարդարացիությունը):
3.2. Միաժամանակ կան համագործակցության վարույթի առանձնահատկություններ, որոնք պետք է համարել ոչ թե շեղում կողմերի հավասարության և մրցակցության
վերը նշված սկզբունքներից, այլ վերջիններիս ներքո դատավարական լրացուցիչ երաշխիքների նախատեսում: Մասնավորապես՝
3.2.1. Վարույթի նախաձեռնմանը պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը.
«4. Համագործակցության միջնորդությունը մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանի
կողմից հսկող դատախազին հանձնվում է քննիչի միջոցով: Եթե միջնորդությունը ներկայացնելու պահին մեղադրյալը պաշտպան չունի, ապա քննիչը միջոցներ է ձեռնարկում վարույթին պաշտպանի մասնակցությունն ապահովելու համար և մեղադրյալին
հնարավորություն է ընձեռում պաշտպանի հետ քննարկել միջնորդությունը» (Հոդված

461. Համագործակցության միջնորդության ներկայացնելու կարգը):
3.2.2. Վարույթին պաշտպանի պարտադիր մասնակցության պահանջը՝ անկախ մեղադրյալի կամքից, մեղադրյալի կողմից համագործակցության վարույթի կիրառման միջնորդության դեպքում.
«Վարույթն իրականացնող մարմինը չի ընդունում պաշտպանից մեղադրյալի հրաժարվելը կամ անհապաղ միջոցներ է ձեռնարկում վարույթին պաշտպանի մասնակցությունն ապահովելու համար, եթե՝
… 10) մեղադրյալը միջնորդել է կիրառել համաձայնեցման կամ համագործակցության վարույթ» (Հոդված 46. Պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը):
Համագործակցության վարույթի նախաձեռնման և վարույթի հետագա ընթացքում,
մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի իրացման արդյունավետության նակատառումներով, կարծում ենք, անհրաժեշտ է նախատեսել, որ որպես համագործակցող և
արդեն համագործակցած մեղադրյալի պաշտպան չի կարող հանդես գալ նույն գործով
վարույթին այլ մեղադրյալների պաշտպանությունն իրականացնող փաստաբանը՝ անկախ վերջիններիս կողմից համագործակցելու կամ չհամագործակցելու փաստից: Այս
առումով իհարկե որոշ երաշխիքներ է ապահովում այն նորմը, որ մեղադրյալների շահերի միջև հակասությունների պարագայում նրանք պետք է ունենան առանձին պաշտպաններ, սակայն համագործակցության վարույթի առանձնահատկություններից, մասնավորապես՝ սեղմ ժամկետներում համագործակցության միջնորդության առթիվ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով, պետք է ընդունել, որ հնարավոր է`
նշված հակասությունները առնվազն համագործակցության միջնորդությունը ներկայացնելու պահին պարզված չլինեն:
3.2.3. Մեղադրյալի, պաշտպանի, հանրային մեղադրողի և տուժողի պարտադիր

մասնակցությունը դատարանի կողմից պատժի հարցերը լուծելիս.
«1. Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումներն անցկացվում են
մեղադրյալի, նրա պաշտպանի, հանրային մեղադրողի և տուժողի (եթե կայացվելիք դատավճիռը կարող է շոշափել նրա շահերը) պարտադիր մասնակցությամբ» (Հոդված

468. Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումները):
3.2.4. Անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքների ապահովումը համագործակցության վարույթով իրականացվող նախաքննության և դրանց ապահովման անհրաժեշ-
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տության հարցի քննարկումը լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում.
«4. Մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ մեղադրյալի հետ կապված այլ
անձի անվտանգության սպառնալիքի առկայության դեպքում քննիչը որոշում է կայացնում սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը (համագործակցության

միջնորդությունը, դրա վերաբերյալ քննիչի կարծիքը, միջնորդությունը բավարարելու
մասին հսկող դատախազի որոշումը, ինչպես նաև համագործակցության համաձայնագիրը. – Դ. Խ.) կնքված փակ ծրարում պահելու, ինչպես նաև համապատասխան անձի
նկատմամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված հատուկ պաշտպանության միջոցներ
ձեռնարկելու մասին» (Հոդված 464. Համագործակցության վարույթով իրականացվող

նախաքննությունը):
«4. Լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում հետազոտվում են այն ապացույցները,
որոնք հաստատում են՝
… 5)
համագործակցության արդյունքում մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ մեղադրյալի հետ կապակցված այլ անձի անվտանգության սպառնալիքի աստիճանը» (Հոդված 468. Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումները):
4. Համագործակցության վարույթի կիրառման դատավարական կարգը
Այս կետում ներկայացվում են համագործակցության վարույթի իրականացման
միայն առանձին հարցեր, որոնք, մեր կարծիքով, այս նորույթի կիրառման սկզբնական
փուլում լինելու են առավել քննարկվողները:
4.1. Վարույթը նախաձեռնում է պաշտպանական կողմը՝ համագործակցության
միջնորդությունը քննիչի միջոցով հասցեագրելով հսկող դատախազին մեղադրյալի
նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու պահից մինչև նախաքննության ավարտի մասին հայտարարելը: Միջնորդության մեջ նշվում է, թե «ինչում է արտահայտվելու
մեղադրյալի համագործակցության բնույթը, ինչպես նաև այն գործողությունները, որոնք
մեղադրյալը պարտավորվում է կատարել հանցագործությունը բացահայտելուն կամ
այն կատարած անձի պատասխանատվության անխուսափելիությունը ապահովելուն
աջակցելու նպատակով» (Հոդված 461. Համագործակցության միջնորդություն ներկա-

յացնելու կարգը):
4.2. Քննիչը մասնակցում է միջնորդության ներկայացմանը, իսկ լուծմանը՝ միայն դատախազը (Հոդված 462. Համագործակցության միջնորդության լուծումը): Քննիչը «մեղադրյալի և պաշտպանի կողմից ստորագրված միջնորդությունը ստանալուց հետո` երեք օրվա ընթացքում,…այն հանձնում է հսկող դատախազին՝ կցելով դրա բավարարման կամ մերժման վերաբերյալ իր գրավոր կարծիքը» (Հոդված 461, մաս 5-րդ), իսկ
դատախազը՝ «համագործակցության միջնորդությունը և դրա վերաբերյալ քննիչի կարծիքը ստանալուց հետո` երեք օրվա ընթացքում, հսկող դատախազը որոշում է կայացնում համագործակցության միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու մասին» (Հոդ-

ված 461, մաս 1-ին):
Ինչպես տեսնում ենք, քննիչի համար իմպերատիվ նորմ է ներկայացված միջնորդությունն ուղարկել հսկող դատախազին, և նա չունի որևէ հայեցողական լիազորություն
այլ կերպ վարվելու: Բավարարման կամ մերժման լիազորությունը տրված է միայն
հսկող դատախազին, և քննիչը մասնավորապես միջնորդություն ներկայացվելու դեպքում չի կարող պաշտպանական կողմի վրա որևէ կերպ ազդել (օրինակ՝ միջնորդությունը հետ վերցնելու համար)` պնդելով, որ իրականում դատախազի հայեցողական լիա-
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զորությունը իրականացվում է իր՝ քննիչի կարծիքի հիման վրա: Վերջին երկու բառը
շատ կարևոր է՝ այս հարցում քննիչի և հսկող դատախազի դատավարական հարաբերությունների օրենսդրական կարգավորման ճիշտ ընկալման առումով: Պատահական
չէ, որ քննիչի գործառույթները նախատեսվում են Նախագծի 461-րդ հոդվածում՝ «Համագործակցության միջնորդության ներկայացնելու կարգը», իսկ հսկող դատախազի
լիազորությունները՝ 462-րդ հոդվածում՝ «Համագործակցության միջնորդության լուծումը»: Այսինքն՝ քննիչը համագործակցության միջնորդության բավարարման կամ մերժման հարցի լուծմանը չի մասնակցում:
4.3. Նախագիծը, փաստորեն, նախատեսում է համագործակցության առաջարկի և
համաձայնագրի առանձին փաստաթղթերի գոյություն: Այս առումով կարելի է ընտրել մեկ
այլ` ԱՄՆ մոդելից բխող ճանապարհ, այն է՝ ստանալ մեղադրյալի և նրա պաշտպանի
միջնորդությունը այն բովանդակությամբ/խմբագրությամբ, որն ընդունելի է հսկող դատախազի համար, և այս դեպքում համաձայնելով առաջարկի հետ դատախազը կկնքի
համաձայնագիրը: Այս մոդելը նպաստում է, որ մի կողմից մեղադրյալը/պաշտպանը չեն
անում այնպիսի միջնորդություն, որը կարող է մերժվել, և այդպիսով իրենց համար անցանկալի փաստաթուղթ իզուր չեն ստեղծում, իսկ մյուս կողմից՝ հսկող դատախազի համար անակնկալ չի լինում ոչ այդ միջնորդության բովանդակությունը, ոչ էլ դրա բուն
փաստը: Սա, ինչ խոսք, ենթադրում է դատախազի ավելի մեծ ներգրավվածություն նախաքննության ընթացքում, մասնավորապես՝ նրա կողմից բանակցությունների վարում
քննիչի միջոցով (հաշվի առնելով քննիչի և հսկող դատախազի գործառույթների տարանջատման ընդհանուր կարգավորումները), ինչն էլ պարտադիր է դարձնում քննիչի և
դատախազի ամենօրյա սերտ աշխատանքը այս ուղղությամբ:
4.4. Համագործակցության համաձայնագրի բովանդակությունը. ըստ Նախագծի`
համագործակցության համաձայնագրում, գործի, մեղադրանքի և կողմերի վերաբերյալ
ռեկվիզիտային տվյալներից բացի, նշվում են մեղադրյալին ներկայացված մեղադրանքի
փաստական նկարագրությունը և արարքի իրավական գնահատականը, համագործակցության բնույթը և այն գործողությունները, որոնք մեղադրյալը պարտավորվում է կատարել համագործակցության նպատակին հասնելու համար, ինչպես նաև Հայաuտանի
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այն նորմերը, որոնք կարող են կիրառվել համաձայնագրով նախատեսված պարտականությունները մեղադրյալի կողմից պատշաճ
կատարելու դեպքում (Հոդված 463. Համագործակցության համաձայնագիր կազմելու

կարգը, մաս 2-րդ):
Համագործակցության համաձայնագրի բովանդակությունը լրացնելու հնարավոր
ուղիների առումով, կարծում ենք, արդյունավետ կլինի ԱՄՆ-ում կիրառվող համագործակցության համաձայնագրերի նմուշը, որի մոդելային տեքստը ներկայացված է սույն
ուսումնասիրության հաջորդ կետում (5. Համագործակցության համաձայնագրի տիպային օրինակ): Համագործակցության համաձայնագրի տեքստի բովանդակության նկատմամբ օրենքով սահմանվող պահանջների շրջանակը, մեր կարծիքով, պետք է ընդլայնվի հետևյալ իմաստով՝
• Մեղադրյալի համար հասկանալի են այն բոլոր հետևանքները, որոնք կարող են
առաջանալ սույն համաձայնագիրը նրա կողմից կնքվելուց հետո, մասնավորապես այն,
որ նրա պաշտպանության իրավունքը ենթարկվելու է սահմանափակումների (նշել, թե
ինչպիսի սահմանափակումների, ներառյալ՝ հաջորդ կետում նշվածները).
• Մեղադրյալի դեմ կարող են օգտագործվել գործով համագործակցության համա-
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ձայնագիր կնքված լինելու, մեղադրյալի կողմից այն միջնորդված լինելու, համագործակցությունից հետագայում հրաժարվելու, ինչպես նաև՝ մեղադրյալի միջնորդությունը
հսկող դատախազի, իսկ դատախազի համապատասխան միջնորդությունը դատարանի
կողմից մերժվելու փաստերը.
• Մեղադրյալը պետք է հասկանա, որ դատարանը համագործակցության համաձայնագրի կողմ չէ և չի էլ դառնալու, և որ հսկող դատախազի միջնորդության հետ հետագայում դատավորը կարող է չհամաձայնել: Սա պայմանավորված է մի կողմից՝ ընդհանրապես դատական անկախության, իսկ մյուս կողմից՝ քրեական վարույթի արդյունավետության լեգիտիմ շահերը (ի դեմս դատախազի խոստումների իրագործելիության
կանխավարկածի) պատշաճ կերպով հավասարակշռելու անհրաժեշտությամբ, ինչի
մասին կխոսվի ներքևում:
4.5. «Քրեական հետապնդման ժամկետը կարող է կաuեցվել հետևյալ հիմքերից

որևէ մեկի առկայության դեպքում`
4) մեղադրյալի հետ կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր.
3. Քրեական հետապնդման ժամկետը կաuեցվում է մինչև դրա համար հիմք ծառայած հանգամանքների վերանալը, իսկ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքում` մինչև այն վարույթով առաջին ատյանի դատարանի եզրափակիչ
դատական ակտ հրապարակելը, որի կապակցությամբ համագործակցության պարտականություն է ստանձնել մեղադրյալը» (Հոդված 196. Հանրային քրեական հետապնդ-

ման ժամկետը կասեցնելու հիմքերը, մաս 2-րդ):
Պրակտիկ կիրառման տեսակետից այստեղ կարևոր է նշել, որ այս ժամկետը վերականգնվում է անկախ նրանից, թե ինչպիսի դատավճիռ է կայացվում «մայր» գործով:
Փաստորեն, համագործակցող անձի մեղադրյալի կարգավիճակը «սառեցվում է» այն
ժամանակով, որի ընթացքում նա իրացնում է հանրորեն ավելի մեծ վտանգավորություն
ներկայացնող հանցագործության վերաբերյալ գործով իր ունեցած վկայի կարգավիճակը4:
Այս առումով կարծում ենք, որ մեղադրյալի քրեական հետապնդման ժամկետի
վերսկսումը պետք է կատարվի, հետևաբար՝ նրան իր համագործակցության պտուղներից օգտվելու հնարավորությունը պետք է տրվի «մայր» գործով դատաքննությունը, այսինքն՝ ապացույցների հետազոտումն ավարտելու պահից: Սա ավելի արդարացի կլինի
համագործակցողի հանդեպ, քանի որ նա արդեն իսկ այդ պահին կատարած է լինելու
համագործակցող անձի, այսինքն՝ վկայի իր պարտականությունները, և համագործակցության արդյունքից օգտվելը չպետք է կախվածության մեջ դրվի գործով այլ ապացույցներին տրված դատարանի գնահատականից կամ այդ գնահատականը՝ ի դեմս
4

«Վկա» հասկացության ինքնավար/գործառութային նշանակության մասին տե´ս Լյուկան ընդդեմ
Իտալիայի գործով ՄԻԵԴ 2001թ. փետրվարի 27-ի վճիռը. «41. Այս առումով այն փաստը, որ

ցուցմունքները, ինչպես սույն գործով է եղել, տրվել են համամեղադրյալի և ոչ թե վկայի կողմից,
նշանակություն չունի: Այս կապակցությամբ Դատարանը հիշեցնում է, որ Կոնվենցիայի
համակարգում «վկա» հասկացությունը ունի «ինքնավար» իմաստ: Այսպիսով, եթե ցուցմունքը
նշանակալի չափով կարող է որպես հիմք ծառայել դատապարտման համար, ապա անկախ
նրանից, թե այն տրվել է վկայի կողմից` նեղ իմաստով, թե համամեղադրյալի կողմից, այն
մեղադրանքի կողմի համար ապացույց է, որի նկատմամբ կիրառվում են Կոնվենցիայի 6-րդ
հոդվածի 1-ին մասով և 3-րդ մասի (դ) կետով ամրագրված երաշխիքները», այն է՝ արդարացի
դատաքննության և դրա մաս կազմող իր դեմ ցուցմունք տված վկաներին առերես հարցաքննելու
անձի իրավունքները:
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դատավճռի, հնչեցնելու պահից: Հնարավոր է, որ գործով ապացույցների համակցությունը դատարանի կողմից դիտվի ոչ բավարար՝ «ողջամիտ կասկածից այն կողմ» շեմը
բավարարելու համար, կամ էլ մեղադրական դատավճռի կայացումը անհնար լինի դատավարական արգելքի առումով, օրինակ՝ համագործակցող մեղադրյալի ցուցմունքը
հանդիսանա «մայր» գործով մեղադրանքի հիմքում դրված միակ կամ վճռորոշ ապացույցը, իսկ «մայր» գործով մեղադրյալը համագործակցած մեղադրյալին առերես հարցաքննելու հնարավորություն ունեցած չլինի 5 : Եթե դատարանը որոշի վերսկսել դատաքննությունը, ապա մեղադրյալի քրեական հետապնդման ժամկետը պետք է նորից
կասեցվի:
4.6. Մեղադրյալն իրավունք ունի հրաժարվելու համագործակցությունից. «Մինչև
համագործակցության համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունների կատարումը մեղադրյալն իրավունք ունի գրավոր դիմումով հրաժարվել համագործակցությունից: Այդ դեպքում հսկող դատախազի որոշմամբ համագործակցությունը դադարեցվում
է, և վարույթը շարունակվում է սույն օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր կարգով»

(Հոդված 465. Համագործակցությունից հրաժարվելը):
Այս դրույթի հետ կապված, կարծում ենք, անհրաժեշտ են որոշ հստակեցումներ,
մասնավորապես՝
• «մինչև համագործակցության համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունների կատարումը» ձևակերպման տակ արդյո՞ք նկատի է ունեցվում մեղադրյալի
կողմից իր ստանձնած պարտականությունների կատարումը սկսելը, թե՞ դրանք կատարել-ավարտելը:
• Արդյո՞ք հրաժարվելու դեպքում համագործակցության համաձայնագրի կնքված
կամ մեղադրյալի կողմից այն միջնորդած լինելու, մեղադրյալի միջնորդությունը հսկող
դատախազի, իսկ դատախազի համապատասխան միջնորդությունը դատարանի կողմից մերժելու փաստերը կարող են որևէ կերպ հրապարակվել կամ օգտագործվել համագործակցած մեղադրյալի դեմ: Մեր կարծիքով, նշված փաստերը կարող են օգտագործվել անձի դեմ, սակայն այդ մասին մեղադրյալը պետք է պարտադիր տեղեկացվի
նախքան համագործակցության համաձայնագիր կնքելը, և այդ իմացությունը պետք է
հստակ արտահայտված լինի համաձայնագրի բուն տեքստում: Վերջինս պետք է պարունակի նաև այն սահմանները, որոնցում հնարավոր է օգտագործել այս փաստերը անձի դեմ: Օրինակ` ԱՄՆ մոդելում այս տվյալները կարող են օգտագործվել մեղադրյալին
խաչաձև, այսինքն՝ դատախազի կողմից հարցաքննելու ընթացքում, եթե մեղադրյալը
նախընտրած լինի ցուցմունք տալ, ինչպես նաև՝ հերքելու համար մեղադրյալի կողմից
արված պնդումները և բերված փաստերը (տե´ս ներքևում՝ կետ 5-րդ, «Համագործակ5

Սրա դասական օրինակը հենց Լյուկայի` վերը նշված գործն է, որով ՄԻԵԴ-ը խախտում
արձանագրեց հենց այն հիմքով, որ նույն գործով երկու մեղադրյալներից մեկը, ում նկատմամբ
վարույթը անջատվել էր, և ով ցուցմունք էր տվել մյուսի դեմ, առերես չէր հարցաքննվել վերջինիս,
այսինքն՝ Լյուկայի կողմից ոչ դատարանում, ոչ էլ նախաքննության ընթացքում: Նախորդ
ծանոթության մեջ այդ որոշումից արված մեջբերումը հենց պատասխանն էր Իտալիայի
դատարանների կողմից ազգային օրենսդրության մեկնաբանության հիման վրա արված հետևյալ
փաստարկին. «22. Վճռաբեկ դատարանը, ի թիվս այլի, նկատեց, որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի
3-րդ մասի (դ) կետը տարածվում է «այն վկաների հարցաքննության վրա, որոնք… պարտավոր
են ճիշտ ցուցմունք տալ, ոչ թե մեղադրյալների հարցաքննության վրա, որոնք իրավունք ունեն
պաշտպանվելու լռություն պահպանելու կամ անգամ ստելու միջոցով»: Նշենք, որ ՄԻԵԴ-ը այս
գործով Կոնվենցիայի խախտում արձանագրեց:
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ցության համաձայնագրի» 6-րդ կետ):
4.6.1. Դատական վարույթներում.

Նախնական դատալսումներ. Նախագծի համաձայն` դատարանը, նախնական դատալսումների ընթացքում քննարկելով համագործակցության համաձայնագիր կնքած
մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու մասին
հսկող դատախազի միջնորդությունը, բավարարում է այն, եթե «2…. համոզվում է, որ՝
1) համագործակցության վերաբերյալ մինչդատական համաձայնագիրը մեղադրյալի կողմից կնքվել է կամավոր, պաշտպանի մասնակցությամբ և սույն գլխով նախատեսված մյուս պահանջների պահպանմամբ.
2) ներկայացվել են մեղադրյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները պատշաճ կատարելու մասին առերևույթ բավարար ապացույցներ.
3) մեղադրյալի համագործակցությունը չի հանգել հանցանքի կատարմանը բացառապես իր մասնակցության մասին տվյալներ հայտնելուն.
4) առկա չեն ակնհայտ տվյալներ այն մասին, որ մեղադրյալին մեղսագրվող արարքը նա չի կատարել» (Հոդված 467. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը
հատուկ կարգով անցկացնելու հիմքը և պայմանները):
Այս հարցերի ցանկը պետք է լրացնել այն իմաստով, որ դատարանը պետք է համոզվի, որ՝
• մեղադրյալը համաձայնագիրը կնքել է իմացաբար, այսինքն՝ գիտակցելով այն
հետևանքները, որ բխում են համաձայնագրի կնքումից.
• մեղադրյալի համար հասկանալի է համագործակցության համաձայնագրի
տեքստը.
• մեղադրյալի ակնկալիքները ողջամիտ են և համապատասխանում են օրենսդրությանը:
Վերը նշված հիմքերից որևէ մեկի բացակայության դեպքում դատավորը պարտավոր է մերժել միջնորդությունը և կայացնել որոշում դատաքննությունը հատուկ կարգով
անցկացնելը մերժելու և նախնական դատալսումներն ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին (Հոդված 467, մաս 3-րդ), որպիսի որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան (Հոդված 396, մաս 1-ին, կետ 12-րդ): Դատախազի միջնորդությունը բավարարելու դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում լրացուցիչ դատալսումներ անցկացնելու մասին (Հոդված 467, մաս 3-րդ): Դատարանի այս որոշումը, ինչպես նշվեց,
բողոքարկման ենթակա չէ:

Լրացուցիչ դատալսումներ.
Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումներն անցկացվում են մեղադրյալի, նրա պաշտպանի, հանրային մեղադրողի և տուժողի (եթե կայացվելիք դատավճիռը կարող է շոշափել նրա շահերը) պարտադիր մասնակցությամբ (Հոդված 468.
Համագործակցության վարույթով լրացուցիչ դատալսումները, մաս 1-ին): Մեղադրյալը և
պաշտպանն իրավունք ունեն իրենց նկատառումները հայտնելու մեղադրյալի համագործակցության բնույթի և այլ էական հանգամանքների վերաբերյալ (Հոդված 468, մաս

3-րդ):
Նախագծի 468-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերը վերաբերում են այն հարցերի
շրջանակին, որոնք քննության են առնվում դատարանի կողմից լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում, ինչպես նաև` այն հիմքերին, որոնց հիման վրա դատարանը պետք է
լուծի այդ հարցերը: Մասնավորապես՝
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«2. Լրացուցիչ դատալսումների սկզբում հանրային մեղադրողը ներկայացնում է մեղադրանքի փաստական հիմքը, մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավական գնահատականը, որից հետո հաստատում է մեղադրյալի համագործակցության փաստը և
պարզաբանում դատարանին, թե հատկապես ինչում է դա արտահայտվել:
… 4. Լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում հետազոտվում են այն ապացույցները, որոնք հաստատում են՝
1) մեղադրյալի համագործակցության բնույթն ու սահմանները.
2) մեղադրյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները
պատշաճ կատարելը.
3) հանցագործությունը բացահայտելու և այն կատարած անձի պատասխանատվության անխուսափելիությունը ապահովելու գործում մեղադրյալի հետ համագործակցության դերը և նշանակությունը.
4) մեղադրյալի անձը բնութագրող, ինչպես նաև նրա պատասխանատվությունը
մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները.
5) համագործակցության արդյունքում մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի
կամ մեղադրյալի հետ կապակցված այլ անձի անվտանգության սպառնալիքի աստիճանը»:
Այսպիսով, լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում քննարկվող հարցերը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի.
1. Հարցեր, որոնք վերաբերում են համագործակցող մեղադրյալին մեղսագրվող արարքում նրա մեղքի հիմնավորմանը և մեղադրյալի անձին, այսինքն՝ մեղադրյալի
քրեաիրավական վարքագծին ու հատկանիշներին, և
2. Հարցեր, որոնք վերաբերում են համագործակցող մեղադրյալի կողմից համագործակցության պայմանագրի ներքո իր ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին, այսինքն՝ մեղադրյալի դատավարական վարքագծին:
Փաստորեն, մեղադրյալի մեղավորության (այսինքն՝ նրա քրեաիրավական վարքագծի) վերաբերյալ ապացույցներ դատարանի կողմից չեն հետազոտվում: Մեղադրողի
կողմից պարզապես ներկայացվում են «մեղադրանքի փաստական հիմքը, մեղադրյալին
վերագրվող արարքի իրավական գնահատականը», որից հետո մեղադրողը «հաստատում է մեղադրյալի համագործակցության փաստը և պարզաբանում դատարանին, թե
հատկապես ինչում է դա արտահայտվել»:
Կարծում ենք, որ դատարանը պարտավոր է քննության առնել ոչ միայն պատժի
ճիշտ նշանակման համար վերաբերելի դատավարական վարքագիծը փաստող ապացույցները, այլև մեղադրյալի բուն մեղավորության փաստը հաստատող ապացույցները:
Ստացվում է, որ մեղադրյալի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը պարզապես ներկայացնում է դատախազը՝ առանց դատարանի կողմից դրա հիմքում ընկած ապացույցների հետազոտման: Դատարանի համար նաև մեղադրյալի քրեաիրավական
վարքագծի վերաբերյալ ապացույցների հետազոտման պարտականություն նախատեսելը էլ ավելի անհրաժեշտ է դառնում, երբ ծանոթանում ենք Նախագծի հաջորդ՝ 469-րդ
հոդվածի (Համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելը) բովանդակությանը, մասնավորապես՝
«Համագործակցության վարույթի արդյունքում դատարանը կայացնում է մեղադրական դատավճիռ սույն օրենսգրքի 353-356-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով`
հաշվի առնելով սույն հոդվածով նախատեսված առանձնահատկությունները:» (հոդ-

80

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ված 469, մաս 1-ին):
«2. Դատավճռում շարադրվում են`
1) մեղադրյալին մեղսագրվող հանցանքի փաստական նկարագրությունը և իրավական գնահատականը.
2) մեղադրյալի կողմից համագործակցության վերաբերյալ մինչդատական համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները կատարելու վերաբերյալ դատարանի
հետևությունները, ինչպես նաև այդ հետևությունները հաստատող ապացույցները.
3) համագործակցության նպատակի նվաճման վերաբերյալ դատարանի հետևությունները, ինչպես նաև այդ հետևությունները հաստատող ապացույցները:
… 4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանգամանքները չհաստատվելու
դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում նախնական դատալսումները վերսկսելու
մասին» (հոդված 469, մաս 2-րդ և մաս 4-րդ):
Կարծում ենք, որ ամեն դեպքում 469-րդ հոդված 4-րդ մասով նախատեսված որոշումը կայացնելու համար դրա հիմքը (հոդվածի 2-րդ մասով, այդ թվում՝ վերջինիս 1-ին
կետով նախատեսված հանգամանքները չհաստատվելու փաստը) դատարանի կողմից
պետք է արձանագրվի միայն ապացույցների հիման վրա: Նախագծի 469-րդ հոդվածում վկայակոչված 353-356-րդ հոդվածներով սահմանվում են դատավճռի օրինականությանը և հիմնավորվածությանը, դրա բովանդակությանը և կառուցվածքին վերաբերող պահանջները, սակայն միաժամանակ նշվում է, որ որպես հատուկ նորմերի ամբողջություն գործում է հենց 469-րդ հոդվածը, որը, փաստորեն, սահմանում է, որ դատավճիռը պետք է լինի օրինական և հիմնավորված, սակայն միաժամանակ որպես ապացույցներ թույլ է տալիս հետազոտել միայն մեղադրյալի կողմից համագործակցության
համաձայնագրի ներքո ստանձնած պարտավորությունները կատարելուն վերաբերող
փաստերը:
Մեր կողմից առաջարկվող հավասարակշռության ապահովման միջոց կարող է ծառայել ԱՄՆ-ի փորձի որդեգրումը, այն է՝ հնարավորություն տալը դատարանին հարցնելու
մեղադրողին` եթե չլիներ համագործակցության շրջանակներում մեղադրյալի կողմից
հանցանքի կատարմանը իր սեփական մասնակցության մասին տվյալներ հայտնելը, ապա ի՞նչ ապացույցներով կհաստատվեր մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքը, ապա և՝ մեղադրողի կողմից նման ապացույցների նեկայացումը դատարանին: Սա խիստ
կարևոր է նաև Նախագծի մեկ այլ սկզբունքային դրույթի կիրառման արդյունավետությունն ապահովելու համար, ըստ որի՝ «խոստովանական ցուցմունքը չի կարող անձին
դատապարտելու հիմք հանդիսանալ, եթե այն չի հիմնավորվել պատշաճ իրավական
ընթացակարգի շրջանակներում հետազոտված ապացույցների բավարար ամբողջությամբ» (Հոդված 22. Պատշաճ ապացուցումը, մաս 6-րդ), որից բնականաբար որևէ բացառություն արվել չի կարող:
Հակառակ դեպքում, փաստորեն, մեղադրյալի մեղավորության մասին դատարանի
հետևությունների, ուստի և ընդհանրապես դատապարտման հիմքում ընկած ապացուցողական հիմքը, որքանով որ երբևէ ստուգվել է դատարանի կողմի, հանգում է
հետևյալին՝ 1) մեղադրյալի կողմից հանցանքի կատարմանը իր մասնակցության մասին
տվյալներ հայտննելը, 2) մեղադրողի կողմից մեղադրանքի փաստական հիմքը ներկայացնելը: Ինչ վերաբերում է մեղադրյալի մեղավորության ապացուցողական շեմին, այսինքն՝ մերկացնող ապացույցների բավարարության մասին հետևությանը, ապա վերջինս ստուգվում է միայն նախնական դատալսումների փուլում, երբ դատարանը պետք
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է հետևություն անի այն մասին, որ «4) առկա չեն ակնհայտ տվյալներ այն մասին, որ մեղադրյալին մեղսագրվող արարքը նա չի կատարել» (Հոդված 467, մաս 2-րդ, կետ 4-րդ):
Ապացույցներով պետք է հիմնավորված լինի ոչ միայն մեղադրական դատավճռով
նշանակվող պատիժը, այլ առաջին հերթին՝ դրա հիմքը՝ անձի մեղավորությունը,
հետևաբար անհրաժեշտ է ընդլայնել լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում քննարկվող հարցերին վերաբերող հետազոտության ենթակա ապացույցների շրջանակը: Տրամաբանորեն, սակայն, այդ հետազոտման ծավալը, ըստ համագործակցության վարույթի
առանձնահատկությունների, պետք է լինի ավանդական հետազոտումից տարբերվող:
Այս առումով կարևոր է նաև հստակեցնել, թե որն է «համագործակցության նպատակի նվաճում»: Մեր կարծիքով, ելնելով «մեծ ձկան» դեմ գործը քննող դատարանի
անկախության և ապացույցներն ազատորեն քննելու կանխավարկածից, որպես նշված
նվաճում պետք է համարել ոչ թե այդ դատարանի կողմից «մեծ ձկան» նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը, առավել ևս՝ ոչ թե նրա նկատմամբ նշանակված
պատժի ծանրությունը, այլ այն, թե արդյոք համագործակցող մեղադրյալը կատարել է
իր՝ վկայություն տվող անձի պարտականությունները, անկախ այն բանից, թե ինչպես է
նրա ցուցմունքը գնահատվել դատարանի կողմից:
5. Համագործակցության համաձայնագրի տիպային օրինակ
Քանի որ այս ինստիտուտի գործնական կիրառումն իր անհրաժեշտությունն ամենից հաճախ ապացուցում է ԱՄՆ-ում, ապա բերենք այդ երկրից վերցրած մի փաստացի
օրինակ, որը, մեր կարծիքով, կարող է օգտակար լինել Համագործակցության համաձայնագրի տիպային օրինակի նախագիծը մշակելիս՝ հիմք ընդունելով, իհարկե, Նախագծի դրույթները:
ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ6
1. Սույն համաձայնագրի կողմերը համաձայնվեցին հետևյալի մասին․
(Ա)․ «Վկան»` (կասկածյալ, մեղադրյալ, ամբաստանյալ, դատապարտյալ) Ն.Ն.-ն
(Բ) ․ ________________________տարածքի___ դատախազությունը, այսուհետ՝
«մեղադրող»7 կամ
«Ժողովուրդ»
2. Միավորման մասին դրույթ․ Սույն փաստաթուղթը կազմված է երեք էջից։ Այդ երեք էջերը պարունակում են 12 կետ, որոնք ամրագրում են համաձայնագրի պայմանները, իսկ վերջին էջը նաև պարունակում է կողմերի և Վկայի փաստաբանի տպագիր անուններն ու ստորագրությունները։ Սույն փաստաթուղթը նպատակ ունի արձանագրել
6

Նախագիծը (հոդված 464, մաս 2-րդ) նախատեսում է համագործակցության առաջարկի
(միջնորդության) և բուն համաձայնագրի առանձին դատավարական փաստաթղթերի առկայություն: Ուստի ամերիկյան այս փաստաթղթի տեքստը պետք է ընթերցել հենց որպես
համաձայնագիր:
7
Այս համաձայնագրում, ինչպես ամերիկյան մոդելում է, անհրաժեշտ է, որ կողմերի դատավարական կարգավիճակները նշվեն կիրառաբար այն դատական վարույթի, որի ընթացքում էլ
հենց իրացմանն են ուղղված համաձայնագրի դրույթները: Ըստ այդմ, համագործակցող
մեղադրյալը կոչվում է «վկա», քանի որ նրա` որպես համաձայնագրի կողմի պարտականությունն
է հենց այդ կարգավիճակով հանդես գալը իրենից ավելի ծանր հանցագործության մեջ
մեղադրվող անձի գործով դատական քննության ընթացքում:
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Վկայի և Ժողովրդի միջև կնքված համաձայնության բոլոր պայմաններն ամբողջությամբ։
Եթե որևէ պայման ուղղակիորեն նշված չէ սույն փաստաթղթում, ապա նման պայմանավորվածություն կողմերի միջև գոյություն չունի։
3. Ստորագրելով սույն համաձայնագիրը` Վկան ընդունում է, որ իրեն չի արվել
անձեռնմխելիության ապահովման կամ մեղմ վերաբերմունքի ոչ մի ուղղակի կամ անուղղակի առաջարկ՝ բացի վեցերորդ կետում նշված սահմանափակ անձեռնմխելիության վերաբերյալ առաջարկից։
4. Վկան հաստատում է, որ ճշգրտորեն և լրիվությամբ կպատասխանի յուրաքանչյուր և ցանկացած հարցի կամ հարցման, որը կարող է ներկայացվել իրեն առաջարկի
քննարկմանը նվիրված հանդիպման կամ հանդիպումների ընթացքում։
5. Վկան այնուհետև հաստատում է, որ գիտակցում է այն փաստը, որ սույն առաջարկի կնքումն ավարտելուց հետո դրա կատարումը ստուգվելու է Ժողովրդի կողմից՝
դրա ճշգրտությունը, արժանահավատությունը, անկեղծությունը, վստահելիությունը, օգտակարությունը և/կամ Վկայի պահելաձևը 8 գնահատելու նպատակով, և որ այդ գործոնները, գործով փաստերի հետ համակցության մեջ, Վկայի նախկին դատվածություն(ները) կամ նրա կողմից պարտավորությունների չկատարումը, ինչպես նաև ցանկացած այլ փաստական տվյալ, որը կարող է վերաբերելի համարվել Ժողովրդի կողմից,
կարող են հաշվի առնվել՝ Ժողովրդի կողմից Վկային մեղմ վերաբերմունքի մասին որևէ
առաջարկ անելու կամ չանելու հարցը լուծելիս։ Բացի այդ, Վկան գիտակցում է, որ
Վկային նկատմամբ մեղմ վերաբերմունքի մասին առաջարկ անելու կամ նման առաջարկ անելուց հրաժարվելու հարցը Ժողովրդի բացառիկ հայեցողության առարկա է, և
Ժողովուրդը չունի Վկային մեղմ վերաբերմունքի մասին առաջարկ անելուց հրաժարվելը Վկայի համար պատճառաբանելու, բացատրելու կամ հիմնավորելու պարտավորվածություն:9
6. Սույնով Ժողովուրդը ընդունում է, որ եթե Վկայի կողմից արված առաջարկությունը քննարկելուց հետո Ժողովուրդը և Վկան որևէ պատճառով չեն գալիս մեղմ վերաբերմունքի մասին համաձայնության, ապա առաջարկ անելու մասին սույն հայտարարությունը չի կարող օգտագործվել Վկայի դեմ մեղադրողի կողմից գործով մեղադրական
ապացույցների սկզբնական ներկայացման ժամանակ (այսինքն` նախքան պաշտպանության կողմի կողմից իր փաստարկները ներկայացնելը), սակայն կարող է օգտագործ8

Օրինակ, հնարավոր է, որ համագործակցող անձը տրամադրի բացահայտող տեղեկություն, տա
համապատասխան ցուցմունք նախաքննության ընթացքում, սակայն դատարանում, չնայած այդ
ցուցմունքը պնդելուն, նշի, թե «այնքան էլ համոզված չեմ», «լավ չեմ հիշում», որ «այնքան
ժամանակ է անցել, որ», այսինքն՝ չհրաժարվի իր ցուցմունքներից, սակայն իր վարքագծով
կասկածի տակ դնի իր իսկ նախաքննական և դատական ցուցմունքների արժանահավատությունը: Սա կանխելու համար ԱՄՆ-ում օգտագործվում է nolo contendere («Չեմ վիճարկում»)
եզրույթը, որի էությունը, մասնավորապես Քրեական դատավարության դաշնային կանոնների
Մեղքի ընդունման գործարքը կարգավորող 11-րդ Կանոնի համաձայն, այն է, որ մեղադրյալը
պարտավորվում է, որ բացի այն, որ չի բողոքարկելու դատավճիռը, նաև որևէ կերպ իր
վարքագծով կասկածի տակ չի դնելու դրա հիմնավորվածությունը: Հակառակ դեպքում
գործարքը չեղյալ է համարվում, և, որպես կանոն, այդ դեպքում մեղադրյալին սպառնում է
ընդհանուր կարգով սովորաբար նշանակվողից ավելի ծանր պատիժ:
9
Սա լիովին վերաբերում է հսկող դատախազի կողմից Նախագծով սահմանված
գործառույթներին՝ այն փուլում, երբ նա որոշում է կայացնում մեղադրական եզրակացությունը`
հաստատելով գործը հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությամբ կամ առանց դրա դատարան
ուղարկելու մասին:
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վել Վկայի խաչաձև հարցաքննության ընթացքում, եթե ինքը նախընտրի ցուցմունք
տալ, ինչպես նաև՝ Վկայի կողմից կամ նրա անունից ներկայացված որևէ ապացույց,
ցուցմունք, հայտարարություն, պնդում կամ փաստարկ վիճարկելու կամ հերքելու նպատակով՝ ցանկացած գործով կամ վարույթի ընթացքում։
7. Չնայած վեցերորդ կետում շարադրվածին Ժողովուրդը կարող է օգտագործել
այս առաջարկից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն բխող ցանկացած տեղեկություն՝
այլ ապացույցներ ձեռք բերելու կամ դրանց հետքին դուրս գալու համար, որպիսի ապացույցները կարող են օգտագործվել ցանկացած նպատակով, այդ թվում՝ Վկայի նկատմամբ ցանկացած քրեական հետապնդման համար։
8. Չնայած վեցերորդ կետում շարադրվածին Ժողովուրդը Վկայի համար չի երաշխավորում անձեռնմխելիություն՝ սուտ ցուցմունք տալու կամ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվությունից։
9. Սույնով Վկան ընդունում է, որ սույն համաձայնագիրը կազմելու և առաջարկը
ներկայացնելու ընթացքում իր շահերը ներկայացնում է փաստաբան Ն․Ն-ն, և որ իր
փաստաբանը ֆիզիկապես ներկա է գտնվում սույն համաձայնագիրը կազմելու և առաջարկը ներկայացնելու ընթացքում, և որ ինքը բավարար հնարավորություն է ունեցել իր
փաստաբանի հետ քննարկելու այն իրավունքները, որոնցից ինքը հրաժարվում է սույն
առաջարկն անելու արդյունքում, այդ թվում՝ բայց ոչ միայն, Սահմանադրության Հինգերորդ փոփոխությամբ երաշխավորված իր դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքը, ինչպես
նաև՝ հնարավորություն է ունեցել իր փաստաբանի հետ քննարկելու սույն առաջարկի
բնույթը, սույն համաձայնագիրը և բոլոր այն գործոնները, որոնք ինքը կարևոր է համարում նախքան սույն համաձայնագիրն ստորագրելը և նախքան սույն առաջարկն անելը։
10. Սույնով Վկան հաստատում է, որ իրեն տեղեկացրել են, որ ինքը ունի լռելու
բացարձակ իրավունք, և որ ինքը հրաժարվում է այդ իրավունքից՝ սույն առաջարկը անելու նպատակով։ Վկան նաև հաստատում է, որ ինքը այս առաջարկությունն անում է
իմացաբար, գիտակցաբար, ազատորեն և կամավոր կերպով՝ առանց որևէ ճնշման,
հարկադրանքի կամ պարտադրման։
11. Սույնով Վկայի փաստաբանը հաստատում է, որ վերոշարադրյալը իրապես և
ճշգրտորեն արտացոլում է կողմերի միջև կնքված համաձայնությունը, և որ ինքը Վկային տեղեկացրել է այն իրավունքների մասին, որոնցից Վկան հրաժարվում է, սույն համաձայնագրի բնույթի և առաջարկի բնույթի մասին, և որ Վկային չի տրվել անձեռնմխելիության ապահովման կամ մեղմ վերաբերմունքի ոչ մի ուղղակի կամ անուղղակի խոստում, և որ, իր կարծիքով, Վկայի կողմից սույն համաձայնությունը կնքվում է իմացաբար, գիտակցաբար, ազատորեն և կամավոր կերպով։
12. Սույնով Ժողովրդի փաստաբանը հաստատում է, որ վերոշարադրյալը իրապես և ճշգրտորեն արտացոլում է կողմերի միջև կնքված համաձայնությունը, և որ անձեռնմխելիության ապահովման կամ մեղմ վերաբերմունքի ոչ մի ուղղակի կամ անուղղակի խոստում Վկային չի տրվել։
Ամսաթիվ――――――――――
Վկա
Ն.Ն.
Ստորագրություն
_________________________
Վկայի փաստաբան
Ա.Ա.
Ստորագրություն
_________________________
Ստորագրություն
Ժողովրդի փաստաբան/մեղադրող
Հ.Հ.
_________________________
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6. Համագործակցության վարույթի արդյունավետության ապահովման երաշխիքները և զարգացման հեռանկարները: Համագործակցության վարույթի կիրառման ոլորտի
ընդլայնման անհրաժեշտությունը
Համագործակցության վարույթի առավել օպտիմալ կիրառումն ապահովելու համար անհրաժեշտ են ընդհանուր ենթակառուցվածքային բարեփոխումներ ևս, որոնք,
մեր կարծիքով, անխուսափելի կդառնան այս նորույթը շահագործման հանձնելուց որոշ
ժամանակ անց, և որոնք կարելի է բաժանել օրենսդրության և պրակտիկայի փոփոխմանն ուղղված քայլերի:
Օրենսդրություն
6.1.1.
• Համագործակցության վարույթի կիրառելիությունը անհրաժեշտ է տարածել նաև

ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ մեղադրվող անձանց
վրա, ովքեր պատրաստակամ կլինեն առանձնապես ծանր հանցագործությունները բացահայտող տեղեկություններ տալու իրավապահներին և համապատասխան մերկացնող ցուցմունքներ տալու դատարանում: Սա կարևոր է, մասնավորապես, հանցավոր
համագործակցությունների պարագլուխներին չեզոքացնելու առումով, որոնց բացահայտման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, իսկ դատապարտման համար՝ անհրաժեշտ ցուցմունքներ կտան իրենց մերձավորագույն մարդիկ: Հակառակ դեպքում այդ
պարագլուխները կձգտեն ապահովագրվել՝ իրենց մերձավոր շրջապատը ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքներ գործած անձանցով համալրելով կամ նրանց այդպիսի
հանցանքներ կատարելու ստիպելով: Պետք է հիշել, որ որքան վտանգավոր է ամենամեծ «ձուկը», այնքան ավելի մեծ է նրան բացահայտելու և դատապարտելու իրական
հնարավորություններ տվող աղբյուրի վտանգավորությունը: Օրենսդիրը պետք է խուսափի պարագլուխների մոտ նման կերպ իրենց անձեռնմխելիությունն ապահովելու
գայթակղություն առաջացնելուց:
• Անհրաժեշտ կլինի համագործակցության վարույթի շրջանակները տարածել նաև
դատապարտված անձանց վրա: Այս առումով անհրաժեշտ կլինի ընդլայնել նոր հանգամանքների ուժով դատական ակտերի վերանայման հիմքերի շրջանակը: Մասնավորապես՝ որպես նախկինում կայացված դատավճիռների (այսինքն՝ պատժի մասով դատական եզրափակիչ ակտերի) վերանայման հիմք անհրաժեշտ է նախատեսել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն բացահայտող տեղեկատվության կամ այն կատարելու մեջ մեղավոր անձի դեմ մերկացնող ցուցմունք տալու փաստը: Սրա իմաստը
այն է, որ առավել վտանգավոր հանցագործը չպետք է «հանգիստ քնի» այն բանից հետո, երբ իրեն մերկացնելուն ունակ անձը արդեն դատապարտվել է: Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների կոմիտեի` անդամ պետություններին ուղղված «Վկաների և արդարադատության հետ համագործակցողների պաշտպանության վերաբերյալ» Rec(2005)9
Հանձնարարականի 1-ին (Սահմանումները) կետի համաձայն «արդարադատության
հետ համագործակցող» տերմինը նշանակում է՝ յուրաքանչյուր ոք, ով բախվում է քրեական մեղադրանքների հետ կամ դատապարտվել է քրեական միավորման կամ ցանկացած տեսակի այլ քրեական կազմակերպության մեջ կամ կազմակերպված հանցավորության հանցանքների մեջ մասնակցելու համար, սակայն որը համաձայն է համագործակցել քրեական արդարադատության համակարգի մարմինների հետ` հատկապես
քրեական միավորման կամ կազմակերպության մասին վկայություններ տալով կամ
կազմակերպված հանցագործության կամ այլ լուրջ հանցանքների հետ կապված խախտումների վերաբերյալ»:
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• Քրեական օրենսգրքում պետք է շեշտակի մեծացնել սանկցիաները կազմակերպված հանցավորության դրսևորում հանդիսացող հանցագործությունների համար: ԱՄՆում, օրինակ՝ զինված ավազակության համար 15 տարի ստանալուն ձգտող անձը չափազանց ուրախ է այդ հեռանկարով, հետևաբար ավելի է ձգտում համագործակցության, քանի որ այլ տարբերակը 40 տարվա կամ ցմահ ազատազրկումն է:
6.1.2. Պրակտիկա
• Անհրաժեշտ է դատական պրակտիկայում ձևակերպել «վտանգված վկա» հասկացությունը՝ կիրառելով ՄԻԵԴ դիրքորոշումները և նշված Հանձնարարականի դրույթները՝ կապված այսպիսի կարգավիճակ տալու չափանիշների և ընթացակարգերի հետ,
մասնավորապես՝ վկայող անձանց անվտանգության իրական երաշխիքները ապահովելու համար: Համագործակցության վարույթի պրակտիկան վերը նշված ձևով տարածվելու դեպքում (ինչը, մեր կարծիքով, անխուսափելի է և կապ չունի ազգային մենթալիտետի հետ), երբեմն անհրաժեշտ կլինի առավել վտանգավոր պարագլուխների դեմ պայքարել անանուն վկաների միջոցով: Այս առումով օրինակելի կլինի Նիդերլանդների
փորձը, որն ընդունելի է համարվել ՄԻԵԴ-ի կողմից (ընդ որում, մեջբերված դիրքորոշման ընդգծված մասը կարելի է դիտել որպես վտանգված վիճակում գտնվելը փաստելու համար ելակետային չափանիշ)՝
«Սույն գործի հանգամանքներում, որոնք ներառում են այն փաստը, որ դիմումատուն ողջամտորեն կասկածվել է (և այնուհետև` դատապարտվել) այնպիսի հանցավոր
խմբավորման անդամ լինելու մեջ, որը զբաղվել է թմրամիջոցների և զենքի հետ կապված առանձնապես վտանգավոր հանցագործություններ կատարելով, ինչպես նաև` այն
փաստը, որ դիմումատուն ձերբակալման պահին զինված է եղել լիցքավորված ատրճանակով, Դատարանը գտնում է, որ ողջամտորեն կարելի էր սպասել, որ դիմումատուն
որպես վտանգ կդիտվի այն անձանց կողմից, որոնք տեղյակ են նրա գործերին: Հետևաբար չի կարելի ասել, որ Նիդերլանդների դատարանները գործել են ոչ ողջամիտ կերպով` նրան որևէ լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելը մերժելով, կամ գործել են
կամայականորեն: Համապատասխանաբար` գործում եղել են ինֆորմատորի ինքնությունը գաղտնի պահելու բավարար հիմքեր»10:
• Եթե ողջամտորեն ենթադրենք, որ քննարկվող ինստիտուտին վերաբերող ՀՀ պ-

րակտիկայում կառաջանան և լուծում կպահանջեն ապացույցների թույլատրելիության և
արժանահավատության հետ այն նույն խնդիրները, ինչ որ եղել և լուծվել են ԱՄՆ-ում, ապա պետք նշենք, որ թույլատրելիության հետ կապված հիմնական հարցն այն է, թե
արդյոք մեղադրյալի կողմից այլ անձի դեմ տրված մերկացնող ցուցմունքի շնորհիվ
ստացված նոր ապացույցները կարող են օգտագործվել հենց համագործակցած մեղադրյալի դեմ: ԱՄՆ-ում պատասխանն է՝ այո: Սրա հետ կապված էլ` մյուս հարցը. ելնելով Նախագծով առաջարկվող կարգավորումներից, այն է, թե արդյոք այն դեպքում, երբ
10

Կոկն ընդդեմ Նիդերլանդների, 2000 թ. հուլիսի 4-ի որոշումը, Իրավունքը, կետ 1-ին: 1997 թ.
սեպտեմբերի 10-ին Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների կոմիտեի «Վկաներին հարկադրանքի
ենթարկելու
և
պաշտպանական
կողմի
իրավունքների
վերաբերյալ»
Հ-R
(97)13
Հանձնարարականում առաջարկվում է, որ անդամ պետությունները պետք է դատարանում
օգտագործեն «դատական մարմնի առջև տրված նախաքննական ցուցմունքները որպես
ապացույց, եթե վկաների դատարան ներկայանալն անհնար է, կամ եթե նրանց դատարանում
ներկայանալը կարող է մեծ և իրական վտանգ ստեղծել վկաների, նրանց հարազատների կամ
նրանց մերձավոր անձանց կյանքի և անվտանգության համար»: Կարծում ենք, որ այս առաջարկը
Նախագծում լիովին արտացոլված է` ի դեմս վկաների ցուցմունքների դեպոնացման կարգի:
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համագործակցության վարույթի շրջանակներում անձի կողմից տրված ցուցմունքը հետագայում հանգեցնում է այնպիսի փաստերի բացահայտման, որոնք անհրաժեշտ են
դարձնում մեղադրյալի դեմ ներկայացված մեղադրանքը ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցագործության վերաորակելը, այսինքն՝ արարքը համագործակցության վարույթի
շրջանակներից դուրս բերելը, ապա արդյո՞ք մինչ այդ ձեռք բերված ցուցմունքները
պետք է համարվեն պատշաճ անձից, հետևաբար՝ պատշաճ կերպով ձեռք բերված, թե՞
ոչ: Պատասխանը, մեր կարծիքով, դարձյալ դրական պետք է լինի, քանի որ ամեն դեպքում ապացույցները մինչև նոր փաստերի ի հայտ գալը ձեռք են բերվել օրենքով սահմանված կարգով: Մյուս կողմից, սակայն, եթե պարզվի, որ նույն փաստերը հայտնի են եղել նախաքննությանը, սակայն չեն օգտագործվել՝ արարքը համագործակցություն թույլ
տվող հոդվածով/մասով/կետով որակելու և անձից իր դեմ ցուցմունքներ վերցնելու համար, ապա այս դեպքում մեղադրյալի ցուցմունքների ու դրանց հիման վրա ձեռք բերված
մյուս ապացույցների օգտագործումն անթույլատրելի է:
Սա, կարծում ենք, ևս մեկ փաստարկ է այն բանի օգտին` համագործակցության
վարույթի սկսվելն ու ապացույցներ ստանալը կախված չլինեն քննիչի կամ դատախազի
կարծիքից առ այն, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, այսինքն՝ վարույթի այս` այն էլ
սկբնական փուլում նրանց կողմից արարքին տրված որակումից: Հետևաբար, համագործակցության վարույթը անհրաժեշտ կլինի տարածել նաև ծանր և առանձնապես
ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձից ցուցմունքներ ստանալու վրա՝ պայմանով, որ նման անձի հետ կարելի է համագործակցել միայն առանձնապես ծանր հանցագործություն բացահայտելու կամ այդպիսին կատարած անձի դեմ ցուցմունք ստանալու
համար:
Համագործակցող մեղադրյալի ցուցմունքների արժանահավատության հետ կապված խնդիրներ, օրինակ, ԱՄՆ-ում առաջանում են, երբ դատարանում առավել վտանգավոր մեղադրյալի պաշտպանը, վիճարկելով իր պաշտպանյալի դեմ համագործակցող
մեղադրյալի տված ցուցմունքը, նշում է, որ նրան չի կարելի հավատալ, քանի որ նա
հանցագործ է, արդեն իսկ դատապարտվել է, և ուղղակի շահագրգռված է, որ իր հաճախորդը դատապարտվի, իսկ ինքը ստանա մեղմ պատիժ: Նման կարգի փաստարկների
դեմ էլ հենց ուղղված է մեր կողմից համագործակցության համաձայնագրի բովանդակության վերը առաջարկված այն կետը, որ մեղադրյալի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունքը պետք է ապահովվի` անկախ առավել վտանգավոր մեղադրյալի գործով մեղադրական դատավճիռ կայացվելու հանգամանքից: Այսինքն, մեղադրյալը պետք է համարվի
իր պարտականությունները կատարած՝ անկախ այն գործի ելքից, որտեղ նա փաստացի պարզապես վկա է: Սա իրականում լրացուցիչ գործիք է «մայր» գործով մեղադրողի
ձեռքին՝ առավել վտանգավոր անձի դատապարտմանը հասնելու համար:
• Դատարանի անկախության հարցեր միշտ էլ առաջանում են այն առումով, որ
դատավորներն իրավացիորեն գտնում են, որ քանի որ իրենք համագործակցության
համաձայնագրի կողմ չեն, ապա որևէ կերպ կաշկանդված չեն հսկող դատախազի կողմից տրված խոստումներով: Հենց սրա համար էլ համագործակցության համաձայնագրի
տեքստում պետք է հստակ գրվի, ինչպես ԱՄՆ-ի վերը բերված օրինակում է, որ կողմերի միջև, համաձայնագրում նշվածներից բացի, այլ պայմանավորվածություններ գոյություն չունեն: Մյուս կողմից էլ, սակայն, դատավորները, ինչպես կրկին հուշում է ԱՄՆ-ի
փորձը, իրենք էլ շահագրգռված են քրեական արդարադատության համակարգի անխափան աշխատանքով` որպես պրոֆեսիոնալներ: Ոչ մի համաձայնագիր չի կարող
դատավորին պարտավորեցնել դատապարտելու մի նվազ ծանր հանցագործության
մեջ մեղադրվող համագործակցող անձին, ով անմեղ է, կամ թե՝ դատապարտելու առա-
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վել ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձին, ում մեղքը չի հաստատվել ողջամիտ կասկածից այն կողմ չափանիշի հիման վրա: Մեր կարծիքով, դատական անկախության տեսակետից ամենամեծ խնդիրները ոչ մի երկրում էլ կապված չեն հատուկ
վարույթների շրջանակներում մեղմ պատիժ նշանակելու պարտավորության հետ:
• Պրակտիկայում պետք է լուծվի այն հարցը, թե արդյոք ինչ տեսք կստանան անխուսափելի բանակցությունները՝ նախքան համագործակցության միջնորդությունը մեղադրյալի և նրա պաշտպանի կողմից արվելը կամ դատախազի կողմից այն կազմվելը:
Իրոք, նախաձեռնողը պետք է լինի պաշտպանական կողմը, որը, խորհրդակցելով մեղադրյալի հետ, այնուհետև կհանդիպի քննիչին: Այս փուլում կարևոր է հսկող դատախազի ամենօրյա ընդգրկվածությունը, ինչը լինելու է անխուսափելի և ի վերջո հանգեցնելու է օրենսդրական անհրաժեշտ փոփոխությունների՝ ի դեմս հսկող դատախազի դերի բարձրացման:

ПРОИЗВОДСТВО СОТРУДНИЧЕСТВА: ФИЛОСОФСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПРЕДЕЛЫ И ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Давид Хачатурян

Асиситент кафедры Уголовно процессуального права,
канд. юр. наук, проректора Академии юстиции Армении
_________________________________

Статья посвящена предлагаемому проектом нового УПК институту производства
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В статье обстоятельно
исследуются философские и криминологические основы данной формы
производства по уголовным делам, его особенности по сравнению с общим
порядком рассмотрения уголовных дел, исследуются пределы применения и сам
порядок осуществления данного производства – с момента его инициирования
стороной защиты до момента назначения наказания судом. Все указанные вопросы
обсуждаются с точки зрения оптимального балансирования: частных и публичных
интересов, функций надзирающего прокурора и следователя, обвинителя и суда.
Отдельной главой представлен модельный вариант соглашения сотрудничества,
взятый из судебной практики США. В конце статьи исследуются вопросы,
правильное законодательное либо правприменительное разрешение которых, по
мнению автора, обеспечит наиболее эффективное достижение целей нового вида
производства по уголовным делам, одновременно совмещая их с реализацией не
менее легитимных интересов, в частности: обеспечением права обвиняемого на
справедливое судебное разбирательство, включая право на вызов и допрос
свидетелей, запретом на использование недопустимых доказательств, применением
мер защиты свидетельствующих лиц, и др. Автор предлагает в дальнейшем
расширить границы применения данного вида производства – сделав возможным
сотрудничество с лицами, обвиняемыми в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, а также с осужденными лицами – в качестве основания пересмотра
назначенных им наказаний предусматривая полученные от них информацию или
показания по текущим делам.
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

COOPERATION AGREEMENTS: PHILOSOPHICAL AND
CRIMINOLOGICAL FOUNDATIONS, SCOPE AND
PROCEDURE OF APPLICATION, SAFEGUARDS OF
EFFICIENCY AND WAYS OF DEVELOPMENT
Davit Khachaturyan

(Ph.D.)Vice Rector of the Academy of Justice Mr.
_________________________________

Articl is dedicated to introduction of cooperation agreements envisaged under the
Draft CPC. The author provides careful analysis of the philosophical and criminological
foundations of the new institution, its peculiarities in comparison with classic criminal
proceedings, as well as the limitations over the use of this special type of process, their
development – from the moment of initiation by the defense up until sentencing judgment.
All the above issues are treated from the angle of the necessity to strike a proper balance
between: the public and private interests, the functions of the prosecutor and the
investigator in the case, those of the prosecutor and the judge when in court, as well as the
victim and the perpetrator. In a separate Chapter in the Article a U.S. type of a
cooperation agreement is presented as a possible model for Armenia. In the end the
author identifies problems the right legislative and practical solutions of which will secure
the most effective ways of reaching the goals of this form of proceedings – along with
securing not less legitimate interests, such as right to a fair trial, including right to crossexamination of witnesses, use of exclusionary rule, means of protection of testifying
persons, etc. The author suggests widening of the scope of application of cooperation
agreements enabling cooperation with those suspects who are accused of committal of
grave and particularly grave crimes, as well as with the convicted persons enabling the
mitigation of their sentences in exchange for their revealing data or inculpating testimony
against ‘bigger fishes.’

Բանալի բառեր – ապացույցների թույլատրելիություն, դատախազի դերը, դատարանի դերը, տուժողի դատավարական «վետոյի» բացակայություն, կիրառման սահմանները, սանկցիաների
խստացում, վկա, սպառնալիքի տակ գտնվող, դատարանի անկախություն
Keywords: admissibility of evidence, role of a prosecutor, role of a judge, no “veto” power for the
victim, scope of application, increasing the sanctions, “endangered witness”, reasonable
expectations of leniency by the cooperator, independence of the court
Ключевые слова: допустимость доказательств, роль прокурора, роль суда, отсутствие
процессуального “вето” потерпевшего, пределы применения, ужесточение санкций, свидетель,
находящийся под угрозой, независимость суда
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øðº²Î²Ü Ðºî²äÜ¸Ø²Ü Ä²ØÎºîÜºðÀ Î²êºòÜºÈàô
ÐÆØøºðÀ Àêî øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚ²Ü
Üàð úðºÜê¶ðøÆ Ü²Ê²¶ÌÆ
²ñë»Ý Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ¹³ï³Ë³½,
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ
____________________________________

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 2011 Ã. Ù³ñïÇ 10-Ç ÃÇí
9 ³ñÓ³Ý³·ñ³ÛÇÝ áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³í³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç (³ÛëáõÑ»ï` Ð³Û»ó³Ï³ñ·) 1.18-ñ¹ Ï»ïÁ Ñéã³ÏáõÙ ¿, áñ Ü³Ë³·ÇÍÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÑÇÙÝ³ñ³ñ, ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù å»ïù ¿ ¿³å»ë µ³ñ»É³í»Ý, Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Ý ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ Ýå³ëï»Ý ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ñ³ñáõóáõÙ Ñ³Ù³ñ»É ¹³ï³Ë³½Ç ÏáÕÙÇó ³ÝÓÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ
Ù³ëÇÝ ùÝÝÇãÇ Ï³Û³óñ³Í áñáßáõÙÁ Ñ³ëï³ï»ÉÁª ³Û¹ å³ÑÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë ã³÷³ÝÇß ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ
¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ1: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ð³Û»ó³Ï³ñ·Ç 3.14-ñ¹ Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ »Ã» ³ÝÓÁ Ý»ñ·ñ³íí»É ¿ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É, ë³Ï³ÛÝ
Ã³ùÝíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó, Ï³Ù Ýñ³ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É ÙÇÝã¨ ³ÝÓÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»ÉÁ: ²ÝÓÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó Ñ»ïá ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ í»ñëÏëíáõÙ ¿: ºÃ» Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÁ ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ, Å³ÙÏ»ïÁ ÑáëáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ:
Ø»çµ»ñí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ð³Û»ó³Ï³ñ·áõÙ ³ñÙ³ï³Ï³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙ ¿ óáõó³µ»ñí»É ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Ûëå»ë, »Ã» ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ »ÉÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ùá¹»ÉÇó, áñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý í³ñáõÛÃÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý (ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý) å³ÑÇó` ³ÝÏ³Ë Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÇó, ³å³
Ð³Û»ó³Ï³ñ·Á »ÉÝáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ³ÛÝ Ùá¹»ÉÇó, áñ ù³ÝÇ ¹»é ãÇ Ñ³ñáõóí»É ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, ¨ í³ñáõÛÃ ãÇ Ý»ñ·ñ³í»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ, í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¹ñí»É ãÇ Ï³ñáÕ: ²Ûë Ùá¹»ÉÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³ñáõÛÃÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Çñ³í³ã³÷ Ýå³ï³Ï ¿ ¹ÇïíáõÙ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇª áñå»ë ÙÇç³ÝÏÛ³É íÇ×³ÏÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý áÕç³ÙïáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íá1

øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 41-ñ¹ Ï»ïáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Ñ³ñáõó»ÉÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ áñå»ë ¹³ï³Ë³½Ç ÏáÕÙÇó ³ÝÓÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ Ï³Ù »ÝÃ³¹ñÛ³É ïáõÅáÕÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³ñ³Ý ùñ»³Ï³Ý Ñ³Ûó
Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ:
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ñáõÙÁ ¨ áã Ã» ÇÝùÝÇÝ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý áÕç³ÙïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:
²ÛëåÇëáí, Ýáñ Ùá¹»Éáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ë»óáõÙÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óáõÙÁ2:
Ð³Û»ó³Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝãª ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ
ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ (³ÛëáõÑ»ï` Ü³Ë³·ÇÍ) §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ¦
í»ñï³éáõÃÛáõÝÁ ÏñáÕ 26-ñ¹ ·ÉËáõÙ ³Ùñ³·ñí»É »Ý ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³½ÙáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ý³Ë³ï»ëí»É »Ý 196-198-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ:
øñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ, áñÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §ØÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ
ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 194-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 3 Ï³ë»óíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇó áñ¨¿ Ù»Ïáí
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ùÝÝÇãÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý
íñ³ ¹³ï³Ë³½Ç ÏáÕÙÇó áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó¦:
ÆëÏ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §øñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙù»ñÇó áñ¨ ¿ Ù»ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ`
1) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ³ÝÑ³Ûï ¿.
2) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñÁ Ýñ³Ý ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí
½ñÏáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó.
3) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ
å³ï×³éáí ãÇ Ï³ñáÕ Ù³ëÝ³Ïó»É í³ñáõÛÃÇÝ Ï³Ù Ëáõë³÷áõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó.
4) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ»ï ÏÝùí»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ.
5) ·áñÍáõÙ ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅ, áñÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ¦:
ÐÇßÛ³É Ñá¹í³ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ å³ñ½ Ãí³ñÏáõÙÇó ³ÏÝ³éáõ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ü³Ë³·ÍáõÙ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ, Çñ ³ñï³óáÉáõÙÁ ãÇ ëï³ó»É
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ³ÛÝåÇëÇ ÑÇÙù, ÇÝãåÇëÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÝÓÇ Ñ³ÛïÝÇ ãÉÇÝ»ÉÝ ¿ (31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ
Ï»ï), ¨ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ýáñ ÑÇÙù, ³ÛÝ ¿` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ»ï ÏÝùí»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ü³Ë³·ÍáõÙ
Ï³ë»óÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÑÇÙù»ñ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ÝáñáíÇ:
Ü³Ë³·ÍáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ ß³ñùáõÙ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÝÓÇ Ñ³ÛïÝÇ ãÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùÇ Ñ³Ýí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ Ü³Ë³·ÍáõÙ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ë»óáõÙÁ,
2

î»°ë ². Ø³ñïÇñáëÛ³Ý, øñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÁ Áëï ÐÐ ùñ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ //¸³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, 2013, ÃÇí 4(165), ¿ç 66:
3
Ü³Ë³·ÍÇ 194-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ ³ÛÝ Ñ³ñáõó»Éáõ å³ÑÇó ãÇ Ï³ñáÕ ï¨»É ³í»ÉÇÝ, ù³Ý` 1) »ñÏáõ ³ÙÇë` áã Ù»Í Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃáí, 2) ãáñë ³ÙÇë` ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃáí, 3) áõÃ ³ÙÇë` Í³Ýñ Ñ³Ýó³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃáí, 4) ï³ëÁ ³ÙÇë` ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃáí: ´³ó³éÇÏ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» ¹³ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ß³ÑÁ, Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë ¹³ï³Ë³½Ç ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³óí»É ³é³í»É³·áõÛÝÁ »ñÏáõ ³Ùëáí:

Государство и право

91

ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý í»ñÁ Ýßí»ó, ÷áË³ñÇÝí»É ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ùµ: ÆëÏ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Ñáë»É ³ÝÓÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó: Ð»ï¨³µ³ñ, ù³Ý¹ ¹»é ãÇ
å³ñ½í»É ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýùáí ãÃáõÛÉ³ïñí³Í ³ñ³ñù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÁ, ¨ Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ãÇ Ñ³ñáõóí»É, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ëáëù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ: ²ÛëÇÝùÝ, ïíÛ³É å³ñ³·³ÛáõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ:
Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇó ³é³çÇÝÁ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»ÉÝ ¿: ¸ñ³ÝÇó µ³óÇ, ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ áñå»ë ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÑÇÙù»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉÁ ¨ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»ÉÁ:
Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ ¨ 3-ñ¹ Ï»ï»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ¹ñ³ÝóáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ »ñ»ù ÑÇÙù»ñ.
1. Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»ÉÁ,
2. Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉÁ,
3. Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»ÉÁ:
Üßí³Í ÑÇÙù»ñÇ Ñëï³Ï ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ Ï³ñ¨áñ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ,
ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ
Ï³ë»óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ¨ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ: ò³íáù ëñïÇ, åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹ñíáõÙ Ãí³ñÏí³Í ÑÇÙù»ñÇ ÙÇç¨, ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ
Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»É: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É Ï³ë»óÙ³Ý ³Û¹ ÑÇÙù»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¹ñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:

1) Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ë»óÝ»ÉÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ü³Ë³·ÍÇª ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³Ûë ÑÇÙùÁ Ó¨³Ï»ñåí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É
Ï»ñå` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí å³ñ½í³Í ã¿: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ
µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ãÏ³ Ü³Ë³·ÍáõÙ ¨ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ §Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí³Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»Éáõ¦ ¨ §Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí å³ñ½í³Í ãÉÇÝ»Éáõ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨:
Â»¨ Ü³Ë³·ÍáõÙ áñå»ë ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÑÇÙù Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»ÉÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÝáõÙ áñ¨¿ Ó¨áí µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ã¿ ³Û¹ ÑÇÙùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ¨ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó
Ï³ñÍ»ë Ã» ³ÛÝ ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÇÙùÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë ÏÝÏ³ï»Ýù ëïáñ¨, ¹³ ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ¿ ³Û¹å»ë
ÃíáõÙ:
¸³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝÑ³Ûï
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ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùÁ ï³ñµ»ñ ¹³ï³í³ñ³·»ïÝ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ï»ñå: ²Ûëå»ë, Ø.
¶. è»ßÝÛ³ÏÇ Ï³ñÍÇùáí` §³ÛÉ å³ï×³é¦ ³ë»Éáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³ÝÁ: úñÇÝ³Ï, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÑáëåÇï³É³óáõÙÁ, Ýñ³
Ù³ÑÁ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ µ³ñ»ËÇÕ× ÙáÉáñáõÃÛáõÝÁ Çñ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ³ÛÉÝ: ²ÛÉ Ï»ñå` µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý áã ¹Çï³íáñÛ³É µÝáõÛÃ4:
¾. ü. ¼³ÏÇñáí³ÛÇ Ï³ñÍÇùáí` §ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí å³ñ½í³Í ãÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùáí Ï³ë»óíáõÙ ¿
áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ³ÛÉ
Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÇÝùÁ` Ñ»ï³Ëáõ½íáÕÁ, ãÇ ·Çï³ÏóáõÙ Çñ»Ý ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ Çñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦5:
ì. ä. èáõÏ³íÇßÝÇÏáíÁ, ê. Æ. ²Ý»ÝÏáí ¨ Ü. ². ¶ñáÙáíÁ ·ïÝáõÙ »Ý, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí å³ñ½í³Í ãÉÇÝ»ÉáõÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` »ñÏ³ñ³ï¨ ·áñÍáõÕÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉÁ 6 :
Üßí³Í ï»ë³Ï»ïÇ Ñ»ï ¹Åí³ñ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ ùÝÝÇãÁ ·áñÍáõÕáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÙÇçáóáí Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³Ñ³ï»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³å Ñ³ëï³ï»É Ýñ³ Ñ»ï: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ
Ýßí³Í ¹»åùáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å»ïù ¿ Ï³ë»óÝ»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ ÑÇÙùáí (Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 3-ñ¹ Ï»ï):

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáíª Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý·»É ³ÛÝ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ë»óí»Ý ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñáß³ÏÇ ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ »Õ»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³É í»ñçÇÝÇë ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ¨ ãÏ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù ÏíÏ³Û»Ý, áñ Ý³ Ëáõë³÷áõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó:
2) Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ
ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ë»óÝ»ÉÁ: ºÃ» Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
Ï³ë»óÝ»ÉÇë ãå»ïù ¿ å³ñ½í³Í ÉÇÝ»ñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, ³å³ ³Ûë ¹»åùáõÙ
³ñ¹»Ý Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ý³¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ å³ï×³éáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë Ù»Õ³¹ñÛ³-

ÉÇ ·ïÝí»ÉÁ ãå»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ ùÝÝáõÛÃáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ»ï¨³Ýù: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ë»óí»Ý Ù»Ï ³ÛÉ` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ
4

î»°ë Решняк М. Г. Деятельность следователя и органа дознания по розыску и установлению
местопребывания обвиняемого. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1998, ¿ç 42:
5
Закирова Э. Ф. Приостановление предварительного следствия в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по
иным причинам: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004, ¿ç 19-20:
6
î»°ë Рукавишников В. П., Анненков С. И., Громов Н. А. Понятие, основания и условия
приостановления предварительного расследования //Следовалеть, 2001, № 3, ¿ç 19:
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í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÇÙùáí:
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³×³Ë Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ ÑÇÙùÁ ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇª í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÇÙùÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë, ²-Ç ÏáÕÙÇó Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ÷³ëïÇ ³éÃÇí

Ñ³ñáõóí³Í ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óí»É
í»ñçÇÝÇë áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ
31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ ÑÇÙùáí ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ¨ ²-Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³Ëáõ½áõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,
áñ ²-Ý ·ïÝíáõÙ ¿ è¸ Îñ³ëÝá¹³ñ ù³Õ³ùáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ
Ï³ë»óÝ»ÉÁ ¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³Ëáõ½áõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ù³ñÙÝÁ Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛó ¿ áõÝ»ó»É Ýñ³ Ñ»ï, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ ×ß·ñÇï
Ñ³ÛïÝ»É ¿ Çñ ·ïÝí»Éáõ ¨ ÷³ëï³óÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¨ ï»Õ»Ï³óñ»É, áñ ÇÝùÁ
ùÝÝáõÃÛ³ÝÇó ãÇ Ã³ùÝíáõÙ ¨ ³é³çÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÝ»ñÏ³Û³Ý³ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ7:
´»ñí³Í ûñÇÝ³ÏÇó ³ÏÝ³éáõ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙùÁ ëË³É ¿ ÁÝïñí»É, ù³ÝÇ
áñ, Áëï ·áñÍÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É:
²ÛëåÇëáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ
·ïÝí»Éáõ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ñï³¹Çñ Ï³ñ·áí å»ïù ¿ ³éÏ³ ÉÇÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ. ³) Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ

å»ïù ¿ ·ïÝíÇ ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, ÁÝ¹ áñáõÙ` ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉÁ
ãå»ïù ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹Ç, µ) ³é³Ýó Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÁ å»ïù ¿ ³ÝÑÝ³ñ ÉÇÝÇ8:
3) Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇª í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ë»óÝ»ÉÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇó Ã³ùÝí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ »Ý
³ñï³Ñ³Ûïí»É: ²Ûëå»ë, Ü. ². Ú³ÏáõµáíÇãÇ Ï³ñÍÇùáí` Ã³ùÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý ·Çï³Ïó³Ï³Ý, ¹Çï³íáñÛ³É µÝáõÛÃ ¨ Ñ³ïáõÏ áõÕÕí³Í
»Ý Çñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹Åí³ñ»óÙ³ÝÁ9:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ ·Çï³Ïó³µ³ñ ãÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙ ³ÏïÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ëáë»É í»ñçÇÝÇë ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ¹³ïÇó Ã³ùÝí»Éáõ Ù³ëÇÝ10:
². Ø. äáåáíÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ §Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇª ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ã³ùÝí»Éáõ ï³Ï å»ïù ¿
Ñ³ëÏ³Ý³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇ ¹Çï³íáñÛ³É, ³ÏïÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` áõÕÕí³Í Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó Ã³ùÝí»ÉáõÝ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ëáõë³÷»Éáõ

7

Ü³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ãÑñ³å³ñ³Ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ:
8
î»°ë ². Ø³ñïÇñáëÛ³Ý, øñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ: Ø»Ý³·ñáõÃÛáõÝ, ºñ:
îÇ·ñ³Ý Ø»Í Ññ³ï., 2012, ¿ç 153:
9
î»°ë Бердичевский Ф. Ю., Якубович Н. А. Приостановление предварительного следствия.
М.-1974, ¿ç 10:
10
î»°ë Репкин Л. М. Приостановление предварительного следствия. - Волгоград: Изд-во ВСШ
МВД СССР, 1971, ¿ç 15:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù
11

ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó¦ :
¾. ü. ¼³ÏÇñáí³ÛÇ Ï³ñÍÇùáí` §ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇó Ã³ùÝí»Éáõ Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÁ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ ·Çï³Ïó³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³ÏïÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñª áõÕÕí³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ Çñ»Ýó ã·ïÝ»Ý: Üßí³Í ³ÝÓÇÝù å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý, áñ Çñ»Ýó áñáÝáõÙ »Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Çñ»Ýù, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ëáõë³÷»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, Ó»éÝ³ñÏáõÙ »Ý ÙÇçáóÝ»ñ, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ·ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ ãå³ñ½íÇ: ºÃ» ³ÝÓÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ãÇ å³ñ½í»É, ¨ ÷áËáõÙ ¿ Çñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ëáë»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,
áñ Ý³ Ã³ùÝíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó¦12:
Ø»çµ»ñí³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó

Ëáõë³÷»Éáõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ ¹Çï³íáñÛ³É
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ
ï»ë³¹³ßïÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉáõÝ: ²ÛëÇÝùÝ` Ëáõë³÷»ÉÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóáí Ý³ ÷áñÓáõÙ ¿ ãÝÏ³ïí»É í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó, Ë³÷³Ý»É Çñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ, Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ ¨ 3-ñ¹
Ï»ï»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ¨ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ: ²Ûëå»ë, »ñµ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ë»óíáõÙ »Ý Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇª í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÇÙùáí, ³å³ ³Ûë ¹»åùáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ë»óíáõÙ
»Ý Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 75-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùÁ Ï³ë»óíáõÙ ¿, »Ã» ³ÝÓÁ Ëáõë³÷áõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ¹³ïÇó:
ÆëÏ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ³ÝÑ³Ûï
ÉÇÝ»É ÑÇÙùáí Ï³ë»óÝ»ÉÇë ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ë»óíáõÙ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ å³ñ½í³Í ãÉÇÝ»ÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ Ã³ùÝíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó, ¨
Ñ»ï¨³µ³ñ ãÇ Ï³ñáÕ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É:
Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇ` ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»ÉÁ áõÝÇ Ý³¨ Ï³ñ¨áñ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ Ëáõë³÷áõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ Ýñ³
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ ËÇëï Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³é»Éáõ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, ÇëÏ ·ñ³íÇ
Ó¨áí Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³éí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Íí»É å»ïáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÇ (Ü³Ë³·ÍÇ 125-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ë):
Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ »ñÏñáñ¹ ÑÇÙùÁ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ¿:
11

Попов А. М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления предварительного следствя: Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2004, ¿ç 73:
12
Закирова Э. Ф. Приостановление предварительного следствия в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по
иным причинам: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004, ¿ç 19:
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¶áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ Ï³ë»óÙ³Ý Ýßí³Í
ÑÇÙùÁ Ü³Ë³·ÍáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²Ûëå»ë, »Ã» ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùáõÙ (31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ï) ûñ»Ýë¹ÇñÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ýß»Éáí, áñ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É,
»Ã» Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹ ¿, ³å³ Ü³Ë³·ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É, »Ã» Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ Í³Ýñ ÑÇí³Ý-

¹áõÃÛáõÝ, áñÁ Ýñ³Ý ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí ½ñÏáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:
²Ûë ³éáõÙáí Ü³Ë³·ÍÇ Ï³ñ¨áñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³ÛÝ, áñ
¹ñ³ÝáõÙ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ áã µáÉáñ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝåÇëÇù, áñáÝù ï¨³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïáí »Ý Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ ½ñÏáõÙ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:
¸ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ùÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ü³Ë³·ÍáõÙ Çñ ÉáõÍáõÙÁ ãÇ
ëï³ó»É ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¨ ï»ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç í»×»ñÇ ï»ÕÇù ïíáÕ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ÇÝãåÇëÇ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïíÇ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ùáï Í³Ýñ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
²Ûë ³éáõÙáí è¸ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 208-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ùáï Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ù³ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿
Ý³Ë³ï»ëí³Í àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ 280-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ:
øÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ãÏ³ Ý³¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç: ê. Ø.ÎáõñÕÇÝÛ³ÝÁ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, áñ §èêüêè ùñ. ¹³ï.
ûñ.-Ç 195-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙùáí Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µÅßÏÇ ï»Õ»Ï³ÝùÁ µ³í³ñ³ñ
ã¿: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïíÇ ÷áñÓ³·»ïÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ¦13:
ê. Ø. ÎáõñÕÇÝÛ³ÝÇ ï»ë³Ï»ïÁ å³ßïå³ÝáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³·»ïÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ´. ¶. ²ÉÇÙç³ÝáíÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ûñ»ÝùáõÙ ³Ùñ³·ñ»É ¹ñáõÛÃ, Áëï áñÇ` Ýßí³Í
ÑÇÙùáí, ³ÝÏ³Ë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇó, ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É ÙÇ³ÛÝ, »Ã» ëï³óí»É ¿ ÷áñÓ³·»ïÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ14:
Ø. º. ÎáñáÉ¨Ç Ï³ñÍÇùáí` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñá·»Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí»Ý ¹³ï³Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý Ï³Ù ¹³ï³µÅßÏ³Ï³Ý µÝ³·³í³éÇ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ15:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ýßí³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇª ì. º. ¶áõß¨Á ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñá·»Ï³Ý ÑÇ13

Кургинян С. М. Приостановление и возобновление предварительного следствия и
прокурорский надзор за соблюдением законности в этой деятельности: Автореф. дисс. канд.
юрид. наук. М., 1967. ¿ç 9-10:
14
î»°ë Алимджанов Б. Г. Раскрытие преступления задача следственных органов. Ташкент.
1975, ¿ç 41:
15
î»°ë Королев М. В. Приостановление предварительного следствия в связи с психическим
или иным тяжким заболеванием обвиняемого. Автореф. дисс. канд. юрид. наук М., 1971, ¿ç 6:
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í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí»Ý ¹³ï³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·»ïÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ³ÛÉ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ` µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ïáÕ µÅßÏÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ16:
ì. Ø. ´ÇÏáíÇ Ï³ñÍÇùáí` è¸ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµª ãµ³ó³é»Éáí ³Û¹ ¹»åùáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ17:
²ÛëåÇëáí, »ÉÝ»Éáí ï»ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ·ï³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙùÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Ñ»ï¨Û³É Ó¨³Ï»ñåÙ³Ùµ. §Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñÁ Ýñ³Ý ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí ½ñÏáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇóª ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µÅßÏ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ¦:
Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É, »Ã» Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ»ï ÏÝùí»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ: Ü³Ë³·ÍáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ
ß³ñùáõÙ ³ÛëåÇëÇ ÑÇÙùÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ÐÐ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ý»ñÙáõÍíáõÙ ¿ Ýáñ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï, ³ÛÝ ¿` Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñáõÛÃÁ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Í³Ýñ ¨ ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ü³Ë³·ÍÇ 464-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ §Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝÇãÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ÑëÏáÕ ¹³ï³Ë³½Ý Çñ³í³ëáõ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙùáí Ï³ë»óÝ»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ, »Ã» ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí Ýñ³ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦:
Ü³Ë³·ÍÇ 196-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 5-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý í»ñçÇÝ ÑÇÙùÁ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÝ ¿, áñÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇ Ñ»ï³·³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: Î³ë»óÙ³Ý ùÝÝ³ñÏíáÕ
ÑÇÙùÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ (31-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 5-ñ¹ Ï»ï), ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå»ë ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ý³Ë³·ÍáõÙ µ³ó³Ñ³ïí³Í ã¿ §³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,
áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³ÝÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³×³Ë ïñíáõÙ ¿
ï³ñ³Í³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ µáÉáñ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ
ãÇ Ý»ñ³éíáõÙ Ï³ë»óÙ³Ý ÙÛáõë ÑÇÙù»ñÇ Ù»ç, Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ
áõÅ ¨ Ï³ë»óíáõÙ Ñ»Ýó ³Û¹ ÑÇÙùáí: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ µ³ó³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, Ü³Ë³·ÍÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙÝ³16

î»°ë Гущев В. Е. Процессуальные вопросы приостановления производства по уголовному
делу на предварительном следствии и в суде. Автореф. дисс. канд. юрид. наук М., 2000, ¿ç 9:
17
î»°ë Быков В. М. Основания приостановления предварительного следствия по УПК РФ /В.
М. Быков. //Государство и право. -2004. - № 5, ¿ç»ñ 107-108:
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Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ å»ïù ¿ µ³ó³Ñ³ÛïíÇ Ý³¨ §³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅ¦
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí áõÕÕáñ¹áÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ, áñÇ
50-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ñ»ï³·³ í³ñáõÛÃÁ Ëá-

ãÁÝ¹áïáÕ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅ ³ë»Éáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É µÝ³Ï³Ý ¨ ï»ËÝ³ÍÇÝ
µÝáõÛÃÇ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ, é³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛáõÝÁ:
²ÛëåÇëáí, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÑÇÙù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ü³Ë³·ÍáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇïí³Í »Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏíáÕ ÇÝëïÇïáõïÁ ¿É ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ ¨ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Í³·»É ³Û¹ ÑÇÙù»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:

GROUNDS FOR SUSPENDING CRIMINAL PROSECUTION
TIME LIMITS ACCORDING TO THE NEW DRAFT
CRIMINAL PROCEDURE CODE
Arsen MARTIROSYAN

Prosecutor of the Prosecutor’s Office of Yerevan
Candidate of Legal Sciences
________________________________

The article reveals the essence of the institute for suspending criminal prosecution
time limits stipulated in the new draft Criminal Procedure Code as well as theoretical and
practical problems on the separate grounds constituting the content of this institute. In
particular, the article analyzes the content of such grounds when the whereabouts of the
accused are unknown, the accused is beyond the borders of the Republic of Armenia and
avoids participating in the criminal proceedings, and presents the basic criteria for
differentiating between those grounds. Within the article, the author discusses such a
ground for suspending criminal prosecution time limits as the serious illness of the
accused. In the author’s view, although the new draft Criminal Procedure Code has made
a step forward in terms of stipulating this ground in legislation as compared to the current
Criminal Procedure Code, however, it doesn’t define what kind of medical document will
serve as a basis for proving the serious illness of the accused. Analyzing the views of the
theoretical literature and the investigative practices, the author presents his own approach
to the legislative stipulation of the discussed ground.
The article also reveals such a new ground for suspending criminal prosecution time
limits as concluding an agreement with the accused.
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ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
Арсен Mартиросян
Прокурор прокуратуры г. Еревана,
кандидат юридических наук
__________________________

В статье расскрывается сущность закрепленного в проекте нового уголовнопроцессуального
кодекса
института
приостановления
сроков
уголовного
преследования, а также теоретические и прикладные проблемы отдельных
оснований приостановления сроков уголовного преследования, составляющих
содержание названного института. В частности, анализируется содержание
следующих оснований: не установлено место нахождения обвиняемого; обвиняемый
находится за границей Республики Армения; обвиняемый избегает от участия в
процессе. На основании этого анализа представляются основные критерии
разграничения названных оснований.
В рамках статьи предметом обсуждения являлется также такое основание
приостановления сроков уголовного преследования как тяжелое заболевание
обвиняемого. По мнению автора, проект нового уголовно-процессуального кодекса,
по сравнению с действующим уголовно-процессуальным кодексом, относительно
законодательного закрепления данного основания, констатировал некоторый
прогресс, однако в нём не определено, на основании какого медицинского документа
устанавливается наличие у обвиняемого тяжелого заболевания. Анализируя точки
зрения, отраженные в специальной литературе, и следственную практику
предлагается авторский подход к законодательному закреплению обсуждаемого
основания.
В статье раскрыто также содержание нового основания приостановления сроков
в
проекте
нового
уголовноуголовного
преследования,
закрепленное
процессуального кодекса – заключение соглашения сотрудничества с обвиняемым.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óáõÙ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ í³ñáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó Ëáõë³÷»É, Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅ
Keywords: criminal prosecution, suspension of the criminal prosecution delay, avoidance of
participating in proceedings, serious illness, force majeure
Ключевые слова: уголовное преследование, приостановление сроков уголовного
преследования, обвиняемый избегание от участия в процессе, тяжелое заболевание,
непреодолимая сила
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¸²î²Î²Ü ì²ðàôÚÂÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð ä²ÚØ²ÜÜºðÆ
´ÜàôÂ²¶ÆðÜ Àêî ÐÐ øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚ²Ü
Üàð úðºÜê¶ðøÆ
¶¨áñ· ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý
ÐÐ ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É,
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ
___________________________________

øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë å»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»ë³Ï, ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ñ³ñ, Õ»Ï³í³ñ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ
íñ³, áñáÝóáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ¹ñ³ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ áõ ¹ñ³ÝÇó
µËáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: øñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³ÙµáÕç ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇÝ՝ ¹ñë¨áñ»Éáí áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñáõÛÃÇ ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áõÉ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ »Ý, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý í³ñáõÛÃÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÇÝ ¨ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ¹ñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ñ½ ³ë³Íª
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÏáÝÏñ»ï ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ Ñ³Ù³ñ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ՝ ³ÙµáÕç ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý·»óñ»ó §÷áõÉ³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ¦ ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý՝ »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù ¹ñáõÛÃÝ»ñ í»ñ³µ»ñ»ÉÇ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÏáÝÏñ»ï ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ:
Ø. ê. êïñá·áíÇãÁ ÷áõÉ³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë ÏáÝÏñ»ï ÷áõÉÇ ³é³ÝÓÑ³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Õ»Ï³í³ñ ¨ áñáßÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý
ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ1: ÜáõÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ Ý³¨ Æ.È. ä»ïñáõËÇÝÁ. Ý³ ÝßáõÙ ¿,
áñù³Ý ¿É áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí
¹ñë¨áñíáõÙ »Ý í³ñáõÛÃÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ÷áõÉÇÝ µÝáñáß ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÙ2:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí ³Ûë Ùáï»óÙ³ÝÁ՝ ².². Î³Û·áñá¹áíÁ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, áñáÝù
Çñ³óíáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ3:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÙÛáõë ËáõÙµÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÷áõÉ³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñÁ ¨ ÷áõÉ³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï ÷áõ-

1

î»°ë Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968, Т 1, ¿ç 470:
î»°ë Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая
концепция. Неприкосновенность личности. М.: Наука, 196, ¿ç 16:
3
î»°ë Кайгородов А. А. Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий
судебного разбирательства. Вестник Томскского государственного университета// 342/2011. ¿ç
134:
2
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ÉÇÝ µÝáñáß ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïáõïÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ4:
Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Ý³¨ ì.¸. ÞáõÝ¹ÇÏáíÇ Ùáï»óáõÙÁ, áñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µÝáñáßíáõÙ »Ý áñå»ë Ï³ÝáÝÝ»ñ, áñáÝóáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáÝÏñ»ï ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ՝ Ï³Ëí³Í ¹ñ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó5:
Þñç³Ýó»Éáí ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÷áõÉ³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ýã³÷ Ñ»ï³ùñùÇñ, ë³Ï³ÛÝ ëáõÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ՝ ÷³ëï»Ýù, áñ Ã»¨ ï³ñµ»ñ µÝáñáßáõÙÝ»ñáí, µ³Ûó µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³é³ÝÓÝ³óíáÕ ³Û¹ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
³Ýù³Ïï»ÉÇáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý: ØÇ³Ýß³Ý³Ï ¿, áñ ÷áõÉ³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ã»Ý
Ï³ñáÕ Ñ³Ï³ë»É ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ å»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý
ÏáÝÏñ»ï ÷áõÉáõÙ Ï³Ù ÷áõÉ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÙÇçáó: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³ÝáÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù, µË»Éáí ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó, µÝáñáßáõÙ »Ý í³ñáõÛÃÇ ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ ³é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙù »Ý:
êáõÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»É ÐÐ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ ãÇ Ñ³í³ÏÝáõÙ í»ñ Ñ³Ý»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÇ Ëáñù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ,
áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ³é³í»É Í³í³ÉáõÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É:
ÆÝãå»ë ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýáñ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõË ¿ ÝíÇñí³Í ¹³ï³Ï³Ý
ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ´³Ûó, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ,
Ý³Ë³·ÍÇ 8-ñ¹ ·ÉËÇ §¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ¦ í»ñï³éáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Ý ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³·ÍáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí³Í
»Ý ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó µÝáñáß ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó ·áÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ µ³ó³éáõÙ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Éñ³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ³Û¹ ï»ë³ÏÇ Ûáõñ³Ï»ñåáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¨ ¹ñ³Ýó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó µËáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñáí: ÆÑ³ñÏ» ×Çßï ãÇ
ÉÇÝÇ åÝ¹»É Ý³¨, áñ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ µáÉáñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ï»ñå
Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ»É ¹ñ³ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, ù³Ý½Ç ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ Ï»ñå ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹ñë¨áñÙ³Ý: ²ÛëÇÝùÝ՝ ¹³ï³Ï³Ý
í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ ÏáÝÏñ»ï ï»ë³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñÁ ßáß³÷í³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ:
4

î»°ë Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития советского уголовного процесса.
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980, ¿ç 252:
5
î»°ë Шундиков В. Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении
уголовных дел. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974, ¿ç 120:
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¶áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ¨ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë, áñ í»ñçÇÝë µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
³é³í»É Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³íáñÙ³Ùµ՝ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛáõÝ, ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ·ÇÝ, ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛáõÝ: ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, áñáÝù Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ ï³ñµ»ñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨ª Áëï ¹ñ³Ýó áñáß³ÏÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ Çñ³í³³å³ÑáíáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁª ¹ñ³ ³ÝÃ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ ¹ñ³ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ »ñ³ßË³í»Éáõ Ï³ñ¨áñ »ñ³ßËÇù ¿: ÆÝãå»ë ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý,
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¨ ·áñÍ»ñÇ Ï³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ñëï³Ï ³é³ÝÓÝ³óí³Í ã¿, ¨ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ÁÝ¹áõÝ»É: ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ÁÝÏ³Éí»É ¿ áñå»ë í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ, áñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í՝ áñáßí»É ¿ í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ¹³ï³ñ³ÝÁ: ²Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ ¹³ë³Ï³Ý
¹ñë¨áñáõÙÁ ùñ»³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í (½ÇÝíáñ³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ)
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏáÝÏñ»ï áÉáñïÇ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý í»ñ³å³ÑáõÙÝ ¿ Ýßí³Í ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ: ´³Ûó ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÁÝ¹¹³ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ
ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý, ³ÛÉ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó áõÕÕáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³Û¹ ã³÷³ÝÇßáí Ï³ñáÕ ¿
ë³ÑÙ³Ý³½³ïí»É áã ÙÇ³ÛÝ ÝáõÛÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ¨ í»ñ³Ý³ÛáÕ ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë³·ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ Ñ»Ýó ³Û¹åÇëÇ ¹ñë¨áñáõÙ áõÝÇ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ ·áñÍ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ²ÛÝ ³é³í»É³å»ë Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¿ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ ¹³ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ
Ï³ñ·áí ùÝÝíáÕ µáÉáñ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ, í»ñçÇÝÇë ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ í»ñ³ùÝÝÇã ³ïÛ³ÝáõÙ, ÇëÏ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ՝ í×é³µ»Ï ³ïÛ³ÝáõÙ: ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï³ÝáÝÁ Ý³¨ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý µ³ó³éÇÏ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ µ³ó³éÙ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã Ï³Ù í×é³µ»Ï ³ïÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó áñ¨¿ ·áñÍáí ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ Ï³ñ·áí í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ íÇ×³ñÏáõÙÁ í×é³µ»Ï ³ïÛ³ÝáõÙ՝ í»ñ³ùÝÝÇã ³ïÛ³ÝÇ
ßñç³ÝóÙ³Ùµ:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ՝ Áëï í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ ¹»åùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í³ÛñÇ: Ü³Ë³·ÇÍÁ ÝáõÛÝå»ë
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÁÝ¹¹³ïÛ³ »Ý ³ÛÝ í³ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³Û¹ ¹³ï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Ü³Ë³·ÇÍÁ, ³Ûë Ï³ÝáÝÇÝ Ñ³í»Éáí, áñ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÏáÝáÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë ùÝÝã³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
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ÏáÝÏñ»ï ¹»åùáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ÝáõÙ
ùÝÝã³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÇóª ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ ÐÐ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ï³ï³ñí³Í
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ í»ñçÇÝ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
í³ÛñÁ å³ñ½»Éáõ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÁÝ¹¹³ïÛ³ »Ý ³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ, áñÇ ¹³ï³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Ù³ñÙÝÇ Ýëï³í³ÛñÁ: ÆÑ³ñÏ» ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ãÝÏ³ï»É, áñ ³Ûë Ï³ÝáÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÁ ÏÇñ³é»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ÛÝ å³ï×³éáí,
áñ í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ ¹»åùÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÐÐ ï³ñ³ÍùÇó, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨ µáÉáñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ¹áõñë:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ýª í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ³Í³ÝóÛ³É ¨ Éñ³óáõóÇã
¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ ·áñÍ»ñÇ
ÙÇ³óÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë áñáß»Éáõ Çñ³í³ëáõ ¹³ï³ñ³ÝÁ: ¶áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 48-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ
¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ »ñÏáõ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ ÙÇ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛáõÝÁ
áñáß»Éáõ áñ¨¿ Ï³ÝáÝ, ÇëÏ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ ÙÇ³óí³Í ¨ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹¹³ïÛ³ ·áñÍ»ñáí ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ÝáõÙ
ùÝÝã³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó: ä³Ñå³Ý»Éáí Ñ³ñóÇ ³ÛëåÇëÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ ÙÇ³óí³Í í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ՝ Ý³Ë³·ÇÍÁ áñáß³ÏÇ³óñ»É ¿ Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý
Ñ³ñóÁ՝ 269-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ »Ã» ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ï³ñµ»ñ
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ÁÝ¹¹³ïÛ³ »ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ í³ñáõÛÃÝ»ñ ÙÇ³óíáõÙ »Ý, ³å³ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ùÝÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ, áñÁ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÝ ³í»ÉÇ í³Õ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É í³ñáõÛÃ:
ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ¨ë ãÇ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ËÇëï ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ã¿ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ՝ áñå»ë ¹ñ³ÝÇó µ³ó³éáõÃÛáõÝ: ÀÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ í³ñáõÛÃÇÝ: Ü³Ë³·ÍÇ 268-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿,
áñ ¹³ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ í³ñáõÛÃÝ»ñÝ ÁÝ¹¹³ïÛ³ »Ý ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ Ýëï³í³ÛñÇ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñáõÛÃ³ÛÇÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ í³ÛñÇ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ: ¶áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 284-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ûå»ñ³ïÇí-Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³Û¹åÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇçÝáñ¹áÕ Ù³ñÙÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ
¹³ï³ñ³ÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ՝ ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ÝáñáõÛÃ ã¿, ÇëÏ ¹ñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ åÝ¹áõÙÝ»ñÇ å³ï×³éÝ
³ÛÝ ¿, áñ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ³í³Ý¹³µ³ñ ãÇ ùÝÝ³ñÏí»É ÁÝ¹¹³ïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ¨ í»ñçÇÝë, ÇÝãå»ë ¨ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, í»ñ³·ñí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ·áñÍ»ñÇ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ6:
¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ·ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÇÍÝ ³é³í»É ¹»ï³É³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ ¿ µÝáõÃ³·ñíáõÙ Ý³¨
6

î»°ë, ûñÇÝ³Ï, Порцева О. Б. Подсудность уголовных дел. Автореф дисс. .. канд. юрид наук.
Ижевск, 2004:
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¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Ü³Ë³·ÇÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ó¨Á ¹³ï³Ï³Ý
ÝÇëïÝ ¿, áñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ: ¸³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ¹³ï³ÉëáõÙÝ»ñ, áñáÝù ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ »Ý: Ü³Ë³·ÇÍÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×Çó ¹áõñë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÉ í³ÛñáõÙ
Ï³ï³ñ»É í³ñáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
¸³ï³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×Çó ¹áõñë ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó å»ïù ¿
ï³ñµ»ñ»É ³ñï³·Ý³ ¹³ï³ÉëáõÙÝ»ñÁ, áñÝ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ëï³ó»É Ý³Ë³·ÍáõÙ: ºÃ» ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ ËáëíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÝ ³ñï³·Ý³ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³å³ Ý³Ë³·ÇÍÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ¹³ï³ÉëáõÙÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³ñï³·Ý³՝ ½áñ³Ù³ëÇ Ï³Ù ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ µáÉáñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕ
»Ý, Ï³Ù µáÉáñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ å³ïÇÅ »Ý ÏñáõÙ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ó¨áí:
¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¨՛ áñå»ë ëÏ½µáõÝù, ¨՛ áñå»ë ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ë Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏáõ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ï³åÝ áõ ¹ñ³Ýó µ³ó³ñÓ³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë³·ÍÇ 28-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í »Ý ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, áõ áõñí³·Íí³Í »Ý ¹ñ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÇëÏ 274-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ ³é³í»É³å»ë Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ¹»åù»ñÁ:
¶áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ Ï³åáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï, ûñÇÝ³Ï՝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³ÝÓÇ å³ïíÇÝ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍ»ñáí, ÇÝãÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý
å³ï×³é Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É: ²ÛÝÇÝã Ý³Ë³·ÇÍÁ ¹éÝ÷³Ï ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙª ³ÝÏ³Ë å³ßïå³ÝíáÕ ß³ÑÇ ¨ í³ñáõÛÃÇ ³é³ñÏ³ÛÇ
ÙÇç¨ Ï³åÇó, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇóª Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, áñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÁ, í»ñ³µ»ñáõ±Ù ¿ ³ÝÓÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ, Ï³Ù áõÕÕí³±Í ¿ ³ñ¹Ûáù ³ÝÓÇ ë»é³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ë»é³Ï³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹»Ù, Ã»± áã: ²ÛåÇëÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ å³ßïå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝
³ÝÓÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ, Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ó³ÝÏ³ó³Í, Ý³¨ í»ñÁ Ýßí³Í Ï³ï»·áñÇ³ÛÇÝ ãå³ïÏ³ÝáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃáí:
ì³ñáõÛÃÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ñ¨áñ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¹ñ³Ýáí Ç í»ñçá Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ¿ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³
³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ï»ë³·ñáõÙ, Éáõë³ÝÏ³ñáõÙ Ï³Ù Ó³ÛÝ³·ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ 274-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ՝ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³ ³ÝÓÇÝù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Ï³ï³ñ»Éáõ ·ñ³éáõÙ, ÇëÏ ¹éÝµ³ó ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³ ³ÝÓÇÝù` Ý³¨ Ó³ÛÝ³·ñ³éáõÙ: ¸³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇ ï»ë³·ñáõÙÁ Ï³Ù Éáõë³ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÁ` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Ø»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇ ï»ë³·ñáõÙÁ Ï³Ù
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Éáõë³ÝÏ³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ·»Éí»É ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ùµ` ÏáÕÙ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ Éë»Éáõó
Ñ»ïá:
²ÛëÇÝùÝ՝ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ ³ÝÓÇÝù ·ñ³éáõÙ, ÇëÏ ¹éÝµ³ó ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ¹»åùáõÙ Ó³ÛÝ³·ñ³éáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñ»É ³é³Ýó ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý: ¸³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÁ å³ïÏ»ñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ՝ ï»ë³·ñáõÙÁ ¨
Éáõë³ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÁ, Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ÙÇ³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ: ¸³ï³ñ³ÝÁ ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÏáÕÙ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ,
µ³Ûó ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï µ³ó³éáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ë»É ¿ Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ·ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ՝ µ³Ý³íáñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ 275-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇª ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
ÙÇç¨ µáÉáñ ß÷áõÙÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝ Ýñ³Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñÁ, ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý µ³Ý³íáñ: ´áÉáñ ³å³óáõÛóÝ»ñÁ ¨ í³ñáõÛÃÇ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñÁ
¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ »ÝÃ³Ï³ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ ¹³ï³Ï³Ý
í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ¸³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É ÙÇ³ÛÝ
¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ Ñ»ï³½áïí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÁ:
Ü. ². ¸áõ¹ÏáÝ ³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÝßáõÙ
¿, áñ ³ÛÝ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹ ¿ ¨ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ Ó¨³íáñáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÙÇ³íáñáÕ ûÕ³Ï: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áõÕÕí³Í »Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ7:
Ü³Ë³·ÍáõÙ ³í»ÉÇ Ñëï³Ï Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ëï³ó»É Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý÷á÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ 276-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ՝ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ í³ñáõÛÃÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÝáõÛÝ Ï³½Ùáí, ÇëÏ í³ñáõÛÃÇÝ
¹³ï³íáñÇ Ù³uÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ïíÛ³É ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ÛÉ ¹³ï³íáñáí: ¸³ï³íáñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙÇó Ñ»ïá ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÁ uÏuíáõÙ ¿ ÝáñÇó: ²ÛëÇÝùÝ՝ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ §í»ñëÏëíáõÙ ¿¦ »½ñáõÛÃÇ
÷áË³ñ»Ý, áñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ µ³½ÙÇóë ï³ñ³Ï»ñå Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý ï»ÕÇù ¿ ïí»É, Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ ¹³ï³íáñÇ ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñáõÛÃÝ ëÏ½µÇó ëÏë»Éáõ
Ï³ÝáÝÁ, áñÇó µ³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùÁ, »ñµ ¹³ï³íáñÇÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ¹³ï³íáñÁ:
¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ûë ËÙµÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ý³Ë³·ÇÍÝ ³Ùñ³·ñ»É ¿ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ í³ñáõÛÃÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³¹ÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÁ՝ ¹ñ³ÝÇó ÏáÝÏñ»ï µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ü³Ë³·ÇÍÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ý³¨ ïáõÅáÕÇ, ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³ÝáÕÇ, Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÓÇÝ
Ý³Ë³å»ë ÃáõÛÉ³ïñ»É ¿ ãÙ³ëÝ³Ïó»É ïíÛ³É ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ, ¹³ï³ñ³ÝÁ, Éë»Éáí
ÏáÕÙ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ, ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÓÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ËáãÁÝ¹áï
ã¿ ïíÛ³É ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³Ù Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ í»ñ¹ÇÏïÁ
7
î»°ë Дудко Н. А. Общие условия Общие условия судебного разбирательства в системе
гарантий социалистического правосудия. Автореф. дисс. … канд.юрид.нау,. Москва, 1985, ¿ç
16:
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Ï³Ù ¹³ï³í×ÇéÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, í»ñ¹ÇÏïÇ Ï³Ù ¹³ï³í×éÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ¹³ï³Ï³Ý
ÝÇëïÇÝ í³ñáõÛÃÇ áñ¨¿ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ å³ñï³¹Çñ ã¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³Ý³½³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý:
¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ûë ËÙµÇó Ñ³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇÝ՝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³Ë³·ÍáõÙ
³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý í»ñ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ:
²Ûëå»ë, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 309-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáí Ýñ³Ý Ù»Õ³¹ñ³Ýù ¿ ³é³ç³¹ñí»É: ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿, »Ã» ¹ñ³Ýáí ãÇ í³ïÃ³ñ³ÝáõÙ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ íÇ×³ÏÁ, ¨ ãÇ Ë³ËïíáõÙ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: Ø»Õ³¹ñ³ÝùÁ Ëëï³óÙ³Ý ³éáõÙáí ÷áË»ÉÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ¹»åù»ñáõÙ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ µ³ó³éáõÙ ¿
¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ Ëëï³óÙ³Ý ³éáõÙáí ÷á÷áË»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
¹ñ³ ¨՛ ÷³ëï³Ï³Ý, ¨՛ Çñ³í³Ï³Ý ÏáÕÙÇó: ²í»ÉÇ å³ñ½՝ ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³Ù³ñ»É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÝÓÇÝ ³é³ç³¹ñí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÷³ëï»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý, Ïí³ïÃ³ñ³óÝ»Ý ³ÝÓÇ íÇ×³ÏÁ, ¨ ãÇ Ï³ñáÕ ³é³ç³¹ñí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùáõÙ Ý»ñ³éí³Í Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ ËÇëï ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³É ÝÏ³ñ³·ñí³Í ³ñ³ñùÇÝ:
²ÛëÇÝùÝ` ³ÝÓÇÝ ³é³ç³¹ñí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ áñáßáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ Çñ »ñÏáõ՝ ÷³ëï³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ùµ:
Üáñ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ³Ûë Ùáï»óáõÙÁ ÷áËí»É ¿:
²Ûëå»ë, Ý³Ë³·ÍÇ 283-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸³ï³ñ³ÝÁ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙùáõÙ
¹ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí: ¸³ï³ñ³ÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿ Ù»Õë³·ñíáÕ
÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ (³ñ³ñùÇÝ) ïñí³Í Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí ÙÇ³ÛÝ
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ï³ñµ»ñíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ñ³ñóÁ å³ïß³× Çñ³í³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãÇ ¹³ñÓñ»É ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³:
ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ í»ñ¹ÇÏï Ï³Û³óÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ, ¹áõñë
ã·³Éáí Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇó, Ï³ñáÕ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ùµ ¹ñ³Ýó ï³É Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Í³í³ÉÇó Ñ³Ý»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ í»ñ³·ñíáÕ ³é³ÝÓÇÝ ³ñ³ñùÝ»ñ:
ö³ëïáñ»Ý, Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨ë, ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ÷³ëïÇ ¨ Çñ³íáõÝùÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙ ¿ óáõó³µ»ñ»É ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³ñóáõÙ ¹ñ³Ýó
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷³ëï³Ï³Ý ÏáÕÙÁ: ¸³ï³ñ³ÝÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ¿ ÷³ëï»ñÇ ³ÛÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ý»ñ³éí»É ¿ Ýñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùáõÙ: ¸³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï»ñÇ ÷áËáËáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Í³í³ÉÇó
Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ í»ñ³·ñíáÕ ³é³ÝÓÇÝ ³ñ³ñùÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ¹³ï³ñ³ÝÁ

106

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ã¿ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ÷³ëï»ñÇÝ ïñí³Í Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áË»É ³ÛÝ ÁÝ¹Ñáõå Ëëï³óÙ³Ý ³éáõÙáí, »Ã» ³Û¹ Ñ³ñóÁ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¿ ¹³ñÓñ»É å³ïß³× Çñ³í³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ì»ñçÇÝë »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³ñ³ñùÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËíáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ í³ñáõÛÃÇ ÏáÕÙ»ñÝ ûÅïí³Í »Ý ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýó ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¨ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Ü³Ë³·ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ã»ñ¨ë ³Ù»Ý³Ñ»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ ¿
¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ ³ÛÝ
µ³½Ù³ÃÇí ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ ¿ ¹³ñÓ»É: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³ËáëÝ»ñÇ
Ùáï»óÙ³Ý ÑÇÙùÁ Ù»Õ³¹ñ³Ýù Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÛ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ ¿, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Ã»° Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ã»° ÷³ëï³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ Ëëï³óÙ³Ý ³éáõÙáí ÷á÷áË»ÉÁ µÝáñáß ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÏáÕÙÇÝ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Ñ³ñÇñ ã¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ µ³ñÓñ³óí»É ¿ Ý³¨ ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý՝
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ´³Ûó¨³ÛÝå»ë, Ý³Ë³·ÍáõÙ ïñí³Í ÉáõÍáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿, áñáÝù áã å³Ï³ë ÑÇÙÝ³íáñ »Ý Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¹ÝáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ՝ áñå»ë ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ µ³ñÓñ ¹»ñÁ: ÊÝ¹ÇñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿ ÷³ëï»ñÇÝ ïñí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áñ³ÏÙ³ÝÁ, µ³Ûó ¹³ï³Ë³½Á ãÇ ÷áËáõÙ ³ÛÝ (ûñÇÝ³Ï՝ áã Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáÕ ·áÕáõÃÛáõÝ-ÏáÕáåáõï Ï³Ù ÏáÕáåáõï-Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝ áñ³ÏÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ): ²Ûë ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ »ñÏÁÝïñ³ÝùÇ ³é³çª ³ñ¹³ñ³óÝ»É ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇÝ՝ ÷³ëï»ñÇ ÏáÝÏñ»ï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÏáÝÏñ»ï ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí ³é³ç³¹ñí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùáõÙ Ýñ³ Ù»ÕùÁ Ñ³ëï³ïí³Í ãÉÇÝ»Éáõ
å³ï×³éáí, Ï³Ù Ï³Û³óÝ»É Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í×Çéª Ñ³Ï³é³Ï Çñ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý:
âÙ³Ýñ³Ù³ëÝ»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ՝ ³ÏÝÑ³Ûï ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁª ÷³ëï»Ýù,
áñ ¹ñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ å³Ï³ë ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý ã¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³Ù ½áõï ·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ: ÆëÏ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿ ÉáõÍ»Éáõ Ñ»Ýó ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ՝ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ûÅï»Éáõ ÙÇçáóáí: ºí ³Ûëï»Õ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µÝ³Ï³Ý Ñé»ïáñ³Ï³Ý Ñ³ñó Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É. ÇëÏ ÇÝãá±õ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý
µ»éÝ Çñ íñ³ ÏñáÕ Ù³ñÙÇÝÁ ãå»ïù ¿ Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ՝ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ í³ñáõÛÃÇ ÏáÕÙÇ Çñ³í³ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñÁ ÝáõÛÝ
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ µ³ó³é³å»ë Ý³ËÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: Î³ñÍáõÙ »Ýù՝ Ý³Ë³·ÍáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í ÉáõÍáõÙÁ ï»ÕÇÝ ¿, ¨ ¹ñ³ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ËÝ¹Çñ ¿8:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ í»ñ³÷áË»É Ý³¨ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷áË»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ 283-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëáí ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É Ï³Ù Éñ³óí»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó, »Ã»
8

î»°ë Ý³¨ª Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменеия обвинения в
суде: Постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений. // Государство и
право, 2/ 2012, ¿ç 50-67:
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ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ï³ÉëáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ï³½áïí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñáí Ñ³ëï³ïí»É
»Ý ³ÛÝåÇëÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ÛïÝÇ ã¿ÇÝ ¨ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ñ³ÛïÝÇ ÉÇÝ»É ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ, ¨ áñáÝù ÇÝùÝÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ¹³ñÓÝáõÙ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ýáñ Ù»Õ³¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ:
ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ÙÇÝã¨ »½ñ³÷³ÏÇã ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ` ³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³Ï Ñ»é³Ý³ÉÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÷áË»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ í»ñ³·ñíáÕ ³ñ³ñùÇ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ï³ññ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÝ ³éÏ³ ¿
Ý³¨ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷áË»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: úñ»Ýë¹ÇñÁ Ñëï³Ï áõ ³é³ÝÓÇÝ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ï³ññ»ñÁ ÷áË»Éáõ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Ø»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ
áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ÝÑ³Ûï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ ¹»åùáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÁ ÙÇÝã¨ »½ñ³÷³ÏÇã »ÉáõÛÃÝ»ñÁ ëÏëí»ÉÁ ÙÇçÝáñ¹áõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ
Ï³Ù Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ
¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ»ï³Ó·áõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ` áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ï ïñ³Ù³¹ñ»Éáí Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ Ï³Ù Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ Ï³Ù Éñ³óÝ»Éáõ
¹»åùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ýáñ Ù»Õ³¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù³uÇÝ áñáßáõÙ, áñÁ ïñíáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ ¨ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
Ø»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ³ñ³ñùÇ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³·ÇÍÁ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ áñ¨¿ å³ÛÙ³Ý9 ¨ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ñ»ï³Ó·»Éáõ
Ï³ñ·՝ ³Û¹åÇëáí ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ï³ñµ»ñ³Ï»Éáí Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷³ëï³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ÷áË»Éáõ ï³ñµ»ñ é»ÅÇÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³ÝÏ³Ë ÷á÷áËíáÕ ï³ññÇó, Ýáñ Ù»Õ³¹ñ³Ýù ³é³ç³¹ñ»Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ` Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ñ»ï³Ó·»ÉÝ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝ ¿, áõëïÇ ³ÝÑÝ³ñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý³¨ ³ñ³ñùÇ Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÷áË»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ` ³é³Ýó ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ñ»ï³Ó·»Éáõ:
ö³ëïáñ»Ý, Ý³Ë³·ÇÍÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍáÕ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ10,
Ññ³Å³ñí»É ¿ ùÝÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ é»ÅÇÙÇó ¨ µ³ó³é»É ¿ ³ÛÝ ÷áË»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÷á÷áËÙ³Ý
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ÇÝ Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ÉÇÝ»É ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ: ºÃ» ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í` ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ Çñ³å»ë Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý é»ÅÇÙÁ µÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿, ³å³ ³ÛÅÙ ³ÛÝ ¹ÇïíáõÙ ¿ ½áõï Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý:
Ü³Ë³·ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í՝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ÷á÷áË»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÝ ³ÛÉáó ÃíáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, áñ ¹ñ³ÝáõÙ µ³ó³éíáõÙ ¿ Éñ³9

²ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³Ý, ÇÝãåÇëÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÷áË»Éáõ ¹»åùÇ
Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ¿ª Ýáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ, Çñ³í³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ãÇ ¿É Ï³ñáÕ Ý³Ë³ï»ëí»É, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ å³ï×³éáí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ãí»ñ³µ»ñ»É ÷³ëï»ñÇÝ:
10
î»ëª êáõñ»Ý Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÐÚøð¸2/0144/01/09 ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 2009 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 9–Ç áñáßÙ³Ý 19 –ñ¹ Ï»ïÁ:
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óáõóÇã Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ùáÕ³ñÏí³Í ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿ »ÝÃ³¹ñáõÙ Ý³¨ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáñáß»É Ý³¨ áñå»ë ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇó Ññ³Å³ñáõÙ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³·ÍÇ 284-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 6-ñ¹ Ù³ëÇ՝ »Ã» ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ï³ÉëáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µáÉáñ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ³ÛÝ
Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù áñáß³ÏÇ
Ù³ëáí ãÇ ³å³óáõóí»É, ³å³ »½ñ³÷³ÏÇã »ÉáõÛÃáõÙ ÙÇçÝáñ¹áõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù áñáß³ÏÇ Ù³ëáí ³ñ¹³ñ³óÝ»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ:
ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Õ³¹ñáÕÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ, ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Éë»Éáí ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñáõÛÃÇ ÙÛáõë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ`
¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³í³ëáõ ¿ »½ñ³÷³ÏÇã ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïáõÙ µ³í³ñ³ñ»É Ï³Ù Ù»ñÅ»É ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ:
Ø»Õ³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇó Ññ³Å³ñáõÙÁ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ù»Õ³¹ñ³Ýù å³ßïå³ÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ·áñÍ³éáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó Ññ³Å³ñáõÙÝ ¿, áñÁ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ñ áñå»ë í³ñáõÛÃÁ µ³ó³éáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù՝ §ãÏ³ Ù»Õ³¹ñ³Ýù, Ñ»ï¨³µ³ñ ãÏ³ ¹ñ³ÝÇó å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, áõëïÇ
Ý³¨՝ ùñ»³Ï³Ý í»× ¨ ¹ñ³ ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ¦ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ÇÑ³ñÏ» Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ï³éáõó³Ï³ñ·ÇÝ: Ü³Ë³·Íáí Ù»Õ³¹ñáÕÁ ½ñÏí³Í ¿ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÷áË»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ïÝûñÇÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: Ø»Õ³¹ñ³ÝùÁ
¹³ï³ñ³Ý ï»Õ³÷áË»Éáõó Ñ»ïá ¹³ï³Ë³½Á ¹³¹³ñáõÙ ¿ ¹ñ³ ÑÇÙÝ³íáñ ãÉÇÝ»Éáõ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ï³Éáõ µ³ó³ñÓ³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: Ø»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ µ³ó³ñÓ³Ï Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý í»×Á
ÉáõÍáÕ ëáõµÛ»ÏïÇÝ, ÇëÏ Ù»Õ³¹ñáÕÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ
¹ÇñùáñáßáõÙÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ï³¹Çñ Ç å³ßïáÝ»
(ex officio) ùÝÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ ¹ñë¨áñáõÙ ¿, áñÁ å³ñï³¹ñí³Í ¿ ïáõÅáÕÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¨ å³ï×³é³µ³ÝíáõÙ ¿
Ý³¨ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇó Ññ³Å³ñÙ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ՝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ùµ11:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý ¿³Ï³Ý, »ñµ»ÙÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ý»ñÏ³
Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³óáÕ µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí
¨ Ïáãí³Í »Ý µ³ó³é»Éáõ ¹ñ³Ýù: Üßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãÉÇÝ»Éáí ¹ñí³·³ÛÇÝ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ³ÙµáÕç³å»ë í»ñ³÷áËí³Í ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍí³Í ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝïÇïáõïÝ»ñÇ ³Ýß»Õ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:

11
î»°ë Ý³¨ Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменеия обвинения в
суде: Постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений. // Государство и
право, 2/ 2012, ¿ç 50-67:
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CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Gevorg Baghdasaryan
Vise Head of Department at the Generals Prosecutors Office
Chair of criminal procedure and criminalistics
Associated professor
_____________________________
This article is dedicated to general conditions of the trial. It is not aimed at revealing
the main peculiarities of every condition, but to define their general features. The article
mostly concentrates on the regulations cardinally changed by the new draft and reveals the
features of new regulations by means of comparative analysis. Finally, the author
concludes that the amendments proposed by the draft are of a conceptual nature,
correspond to the logics of the entirely modified criminal procedure and aimed at solving
practical problems.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ УСЛОВИЙ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА
Геворк Багдасарян

Зам. начальника управления при Генералной прокуратуре,
Ассиситент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук
_____________________________________

Данная статья посвящена общим условиям судебного разбирательства. Целью
статьи является определение общей характеристики общих условий судебного
разбирательства, предусмотренных в законопроекте нового уголовно-процессуального кодекса Республики Армения. В нем особое внимание уделено существенно и
концептуально измененным процессуальным институтам, особенности которых
раскрываются в сравнении с их нынешним правовым регулированием. В ходе
детального изучения этих институтов, автор пришел к выводу, что планируемые
изменения концептуальны и взаимосвязаны, и направлены на решение
многочисленных проблем, существующих в практике.
Բանալի բառեր – ընդդատություն, անմիջականություն, դատական քննության սահմաններ,
մեղադրանքից հրաժարում, դատարանում մեղադրանքի փոփոխություն

Keywords: jurisdiction, directness, boundaries of the trial, to drop the charge, to change the charge
Ключевые слова: подсудность, непосредственность, пределы судебного разбирательства,
отказ от обвинения, изменение обвинения в суде
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Üàð ºðºì²Ü ºÎ²Ì Ð²Ü¶²Ø²ÜøÜºðàì ´²ò²èÆÎ
ìºð²Ü²ÚØ²Ü ÐÆØøºðÆª ¸²î²ìÖèàì Ð²êî²îì²Ì âÈÆÜºÈàô
Ðºî Î²äì²Ì ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ øðº²Î²Ü
¸²î²ì²ðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàÔ úðºÜê¶ðøàôØ ºì
Üàð úðºÜê¶ðøÆ Ü²Ê²¶ÌàôØ
²ñÙ»Ý ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý
ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
Çñ³í³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
____________________________________

î»ëáõÃÛáõÝáõÙ §ÑÇÙù¦ »½ñáõÛÃÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë áñ¨¿ µ³ÝÇ ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñ,
³ÏáõÝù, »É³Ï»ï, áñ¨¿ µ³Ý ÑÇÙÝ³íáñ»ÉáõÝ Í³é³ÛáÕ ÷³ëï Ï³Ù áñ¨¿ ÇñáÕáõÃÛáõÝ, áñÇ
íñ³ ÑÇÙÝí³Í, Ñ³ëï³ïí³Í Ï³Ù ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÇÝã-áñ µ³Ý1:
²Û¹ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ (³ÛëáõÑ»ïª ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë¹Çñù) 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁª Ï³ñáÕ »Ýù
÷³ëï»É, áñ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí µ³ó³éÇÏ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ÷³ëï»ñ, ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ »Ý, áñáÝù ûÅïí³Í »Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ¨
ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í í»ñçÝ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ2 í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý »É³Ï»ï »Ý:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ãáñë ËÙµ»ñÇ µ³Å³Ýí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ûñ»Ýë¹ÇñÁ µÝáõÃ³·ñ»É ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí.
1) Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù ÑÇÙù»ñÇª ãáññáñ¹ ËÙµáõÙ ï»Õ ·ï³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ Ó¨³Ï³Ý ³å³óáõóáõÙ, ³ÛëÇÝùÝª
¹ñ³Ýóª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí Ñ³ëï³ïáõÙ,
2) ³é³çÇÝ »ñ»ù ËÙµ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿
Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí, ë³Ï³ÛÝ ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ÝÙ³Ý ¹³ï³Ï³Ý
³Ïï Ï³Û³óÝ»Éáõ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý
å³ñ½Ù³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí Ï³ï³ñíáÕ ùÝÝáõÃÛ³Ùµ:
²ÛÝ, áñ ãáññáñ¹ ËÙµáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãÇ Ý³Ë³ï»ëí»É ýáñÙ³É ³å³óáõóÙ³Ý å³Ñ³Ýç, Ï³ñÍáõÙ »Ýùª áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃáí:
²Ûëå»ë, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý3 áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ
¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í §³ÛÉ Ñ³Ý1

î»°ë ²Õ³Û³Ý ¾. ´., ²ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, 1976 Ã.,ºñ¨³Ý, ¿ç 871, Даль
В.,Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1998, ¿ç 1815:
2
Üáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³Ý³Ûí»É áã ÙÇ³ÛÝ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ
¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, ³ÛÉ¨ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃáõÙ Ï³Û³óí³Í í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ (ï»°ë
ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 4-Ç ÃÇí ê¸à 935 áñáßáõÙÁ):
3
î»°ë Громов Н. А., Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе, М., Спарк,
1999, ¿ç 115, Тетерин Б. С., Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам, М.,
Госюриздат, 1959, ¿ç 30, Басков В. И., Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся
обстоятельствам, Государство и право, 1981, № 12, ¿ç 132 ¨ ³ÛÉù:
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·³Ù³ÝùÝ»ñÁ¦ ÙÇÝã ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³Û³óáõÙÁ ûµÛ»ÏïÇí Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í 4 ¨ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá »ñ¨³Ý »Ï³Í
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ »Ý, áñáÝó ÃíÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ¹³ëí»É, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ëå³Ýí³Í Ñ³Ù³ñíáÕ ïáõÅáÕÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ÉÇÝ»ÉÁ, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ÏáÕÙÇó ³í»ÉÇ Í³Ýñ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÁ, áñÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý í»ñ³áñ³ÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ Ùáï ³ÛÉáõñ»ùáõÃÛ³Ý
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ýñáñ»Ý íï³Ý·³íáñ ³ñ³ñù Ï³ï³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ³ÝÙ»ÕëáõÝ³Ï íÇ×³ÏáõÙ ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³Û¹ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ»ÉÁ ¨ ÙÇ
ß³ñù ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ5:
²ëí³ÍÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ §³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ¦ áõÝ»Ý ³ÛÝåÇëÇ µÝáõÛÃ, áñ ÝáõÛÝÇëÏ
¹ñ³Ýó ýáñÙ³É ³å³óáõóÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É6:
²Û¹ ³éáõÙáí Ýß»Ýù, áñ »Ã» ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇª ýáñÙ³É Ó¨áí ³å³óáõóí³Í ãÉÇÝ»ÉÁ ÷³ëï³óÇ ãÇ Ï³ñáÕ ³é³ç³óÝ»É áñ¨¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³Ï³Ý ËÝ¹Çñ,
³å³ ÝáõÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÙÛáõë ÑÇÙù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûëï»Õ Ý³Ë¨³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½»É, Ã» ÇÝãáõ ¿ ûñ»Ýë¹ÇñÁ ³é³çÇÝ »ñ»ù
ËáõÙµÁ Ï³½ÙáÕ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ë»É ¹ñ³Ýóª ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ å³Ñ³Ýç:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ Ñ»ï:
²ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÁ, ÉÇÝ»Éáí ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³í³Ï³Ý ëÏ½µáõÝù, ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ7, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ8, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ9, áñáÝóáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ñ³Ù³å³ï³ë4

¸ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Íª ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ýß»É, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·ÍÇ (ï»°ë http://parliament.am/draft_docs5/K-084lrlr.pdf) (³ÛëáõÑ»ïª Ü³Ë³·ÇÍ) ¹»åùáõÙ, »ñµ
§Ýáñ ¨ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÁ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óí»É ¨ Ý³Ë³ï»ëí»É »Ý
§Ýáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ¦ »½ñáõÛÃÇ Ý»ñùá, ëï³óíáõÙ ¿, áñ Ü³Ë³·ÍÇ 409-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 7ñ¹ Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í §³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ¦ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ý³¨ ÙÇÝã ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³Û³óáõÙÁ ûµÛ»ÏïÇí, Çñ³Ï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ó³Í, ë³Ï³ÛÝ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ
Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª ³ÝÓÁ ¹³ï³å³ñïíáõÙ ¿ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï ³ÛÉ ³ÝÓÇ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Í³Ýñ íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ¹³ï³í×éÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá ïáõÅáÕÁ Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿, ÇëÏ ¹³ï³µÅßÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ïáõÅáÕÇ Ù³ÑÁ »Õ»É ¿ í»ñçÇÝÇë ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ å³ï×³éí³Í Í³Ýñ
íÝ³ëÇ áõÕÕ³ÏÇ Ñ»ï¨³Ýù):
5
î»°ë ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ, Ð³ïáõÏ Ù³ë, ¹³ë³·Çñù µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¨³Ý, 2006
Ã.,¿ç 418:
6
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ¹³ ¿ Ý³¨ å³ï×³éÁ, áñ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ, áñÁ 426.5426.6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¹³ï³Ë³½³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· ¿ Ý³Ë³ï»ë»É Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí µ³ó³éÇÏ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý µáÉáñ ÑÇÙù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ü³Ë³·ÇÍÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Ñ³ñáõóáõÙ Ý³Ë³ï»ë»É ¿ µ³ó³é³å»ë ùÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙùÇ Ñ³Ù³ñ
(Ü³Ë³·ÍÇ 411-412-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñ):
7
î»°ë ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ:
8
î»°ë ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, Ü³Ë³·ÍÇ 17-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ:
9
î»°ë Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 6-ñ¹, ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÝ³·ñÇ 14ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 2-ñ¹ Ù³ë»ñÁ, Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·ñÇ 11-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
1-ÇÝ Ù³ëÁ:
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Ë³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ³ÝÓÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áã ÙÇ
Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ãáõÝÇ áñ¨¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ ¹»é ³éÏ³ ã¿ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×Çé:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ýßí³Í Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ
426.3-ñ¹, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ü³Ë³·ÍÇ 409-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-Çó 3-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í
ÉÇÝ»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí:
ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ûëï»Õ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝí»É, áñ §¹³ï³Ï³Ý
³Ïï¦ »½ñáõÛÃÁ áõÝÇ É³ÛÝ ÇÙ³ëï áõ Ý»ñ³éáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³í×éÇ, ³ÛÉ¨
·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ³ÛÉ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ (ûñÇÝ³Ïª ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ
Ï³ñ×»Éáõ, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñ),
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ãÉáõÍáÕ (ÙÇç³ÝÏÛ³É) ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ (ûñÇÝ³Ïª Ï³É³ÝùÁ áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó ÁÝïñ»Éáõ, ÷á÷áË»Éáõ Ï³Ù í»ñ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñ) Ï³Û³óáõÙ10, ÇëÏ ³ÛÉ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¹³ï³í×éÇ,
³ÝÓÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É ³å³óáõóí³Í:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ã»° ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ, Ã»° Ü³Ë³·ÍÇ í»ñÁ
Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ §¹³ï³Ï³Ý ³Ïï¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÍáõÙÁ ×Çßï ã¿ ¨
ßïÏÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ, ù³Ý½Ç ³Û¹ ÝáñÙ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëï³ïí»É µ³ó³é³å»ë ¹³ï³ñ³ÝÇª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í×éáí:
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ýáñÙ³É ³å³óáõóÙ³Ý
å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÇó ûñ»Ýë¹ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿.§ºÃ» í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Éñ³Ý³Éáõ, Ñ³Ù³Ý»ñÙ³Ý ³Ïï ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñáõÙ ßÝáñÑ»Éáõ å³ï×³éáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù³Ñí³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ¹³ï³Ï³Ý
³Ïï Ï³Û³óÝ»ÉÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿, ³å³ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ 1-3-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ
Ù³ïÝ³Ýßí³Í Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½íáõÙ »Ý ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí Ï³ï³ñíáÕ ùÝÝáõÃÛ³Ùµ¦:
Î³ñÍáõÙ »Ýùª ûñ»Ýë·ñùÇ Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ áñáß ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ, áñáÝù å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý:
²Ûëå»ë, Ý³Ë¨³é³ç å³ñ½ ã¿, ³í»ÉÇ ×Çßïª ³å³ÏáÕÙÝáñáßáÕ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,
áñ ûñ»Ýë¹ÇñÁ áñå»ë ¹³ï³í×Çé11 Ï³Û³óÝ»Éáõ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åù ¿ Ý³Ë³ï»ë»É
Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñáõÙ ßÝáñÑ»ÉÁ:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 83-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇª 2003 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 19-Ç ÜÐ-183-Ü Ññ³Ù³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ý»ñáõÙÁ, ÉÇÝ»Éáí ÏáÝÏñ»ï ¹»åùáõÙ Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³Ïï, Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É
µ³ó³é³å»ë ³ÛÝ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áí ¹³ï³å³ñïí»É ¿ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í
¹³ï³í×éáí, ÇÝãÝ ¿É Ý³¨ Ý»ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ý»ñÙ³Ý ÙÇç¨ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃ-
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²Û¹ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 22-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ:
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»É »Ýù, ³ÝÓÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³å³óáõóí³Í Ñ³Ù³ñí»É ÙÇ³ÛÝ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí, ¨ áã Ã» Ý³¨ ³ÛÉ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïïáí, ÇÝãÁ ÷³ëï³óÇ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ý³¨ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ:
11
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ÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ :
²ëí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ý»ñáõÙ ßÝáñÑ»Éáõ å³ï×³éáí ãÇ Ï³ñáÕ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ÉÇÝ»É
¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³í×éÇ Ï³Û³óáõÙÁ:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ï³ñÍáõÙ »Ýùª Çñ³í³ã³÷ ã¿ Ý³¨ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
ùÝÝ³ñÏíáÕ Ù³ëáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ, Áëï áñÇª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åù Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ Ý³¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù³Ñí³Ý Ñ»ï¨³ÝùÁ, ù³ÝÇ áñ
³ÛÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ûñ»Ýë·ñùÇ 35-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 10-ñ¹ Ï»ïÇÝ:
²Ûëå»ë, í»ñÁ Ýßí³Í Ï»ïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ³ÝÓÇ Ù³Ñí³Ý
ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ ãÇ Ï³ñ×íáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõñÇß ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýáñ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·áñÍÁ í»ñëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ, ãÝ³Û³Í ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨, áñ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿, ¨ Ï³Û³óíáõÙ ¿ ¹³ï³í×Çé, ÇëÏ »Ã» ¹³ï³í×ÇéÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý, ³å³ å³ïÇÅ ãÇ Ýß³Ý³ÏíáõÙ13:
²ÛëÇÝùÝª ëï³óíáõÙ ¿, áñ ÝßÛ³É Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í µ³ó³éáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ãÇ
Ï³ñáÕ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ÉÇÝ»É ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-Çó 3-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ
³Ùñ³·ñí³Í ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí
Ñ³ëï³ïáõÙÁ:
ì»ñá·ñÛ³ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3ñ¹ Ù³ëáõÙ áñå»ë ¹³ï³í×éÇ Ï³Û³óÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñª Ý³¨ Ý»ñÙ³Ý ¨ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù³Ñí³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ç ëÏ½µ³Ý» ÑÇÙÝ³íáñ
ã¿:
úñ»Ýë·ñùÇ ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹ñáõÛÃÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ý³¨, áñ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 35-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 6-ñ¹ ¨ 13-ñ¹ Ï»ï»ñÇ ÑÇÙùáí
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×íáõÙ ¿ (Ñ³ñáõóáõÙÁª Ù»ñÅíáõÙ, ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁª ¹³¹³ñ»óíáõÙ), áõëïÇ¨ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ¹³éÝáõÙ ³é³çÇÝ »ñ»ù ËÙµ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í
÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïáõÙÁ,
¹ñ³Ýù å³ñ½íáõÙ »Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 426.5-ñ¹ Ï³Ù 426.8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí14 Ý³Ë³ï»ëí³Í
í³ñáõÛÃ Ñ³ñáõó»Éáõ ÙÇçáóáí:
²ëí³ÍÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí í³ñáõÛÃ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ñáõóí»É, ¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³Û³óí³Í í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³í³12

²Û¹ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ²é³ù»ÉÛ³Ý ê. ì., ¶³µáõ½Û³Ý ². Ð., Ê³ãÇÏÛ³Ý Ð. Ø., Ô³½ÇÝÛ³Ý ¶.
ê., Ø³Õ³ùÛ³Ý Ü. ê., Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë (4-ñ¹
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝª ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñáí), ºñ¨³Ý, ºäÐ Ññ³ï³ñ³Ïã., 2009 Ã., ¿ç»ñ 508-509:
13
ÀÝ¹ áñáõÙ, Ýß»Ýù, áñ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ûë ¹»åùÁ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ Ü³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 8-ñ¹ Ï»ïáõÙ, ¨ ³ÛÝï»Õ ÝáõÛÝå»ë
å³ñ½³µ³Ýí³Í ã»Ý í³ñáõÛÃÁ ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ³é³ç³óáÕ Ñ³ñó»ñÁ:
14
Â»¨ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹, 426.5-ñ¹ ¨ 426.8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý å³ñ½Ù³Ý ÇÝãå»ë ¹³ï³Ë³½³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ
í»ñçÇÝÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ÃíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ÷³ëï»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ ¨ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙª å³ßïáÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí
å³ßïáÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ùµ ûñ»Ýë¹ÇñÁ ûÅï»É ¿ µ³ó³é³å»ë ¹³ï³Ë³½ÇÝ Ï³Ù Ýñ³ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ` ùÝÝÇãÇÝ (³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»°ë §¸³ï³íáñÇ Ó»éÝ³ñÏ, ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ¦, ºñ¨³Ý, 2010 Ã., ¿ç»ñ 363-364):
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Ï³Ý ³ÏïÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Ý³Ûí»É ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ í»ñÁ Ýßí³Í ÑÇÙù»ñáí
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×í³Í ¿, ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í×éáí ³å³óáõóí³Í ã¿ ³ÝÓÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-Çó 3-ñ¹ Ï»ï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³íáñ ³ñ³ñù ·áñÍ»Éáõ Ù»ç:
ö³ëïáñ»Ý ûñ»Ýë¹ÇñÁ ³ÝÓÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³å³óáõóí³Í ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙù»ñáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ Ù»ñÅ»Éáõ, í³ñáõÛÃÁ
Ï³ñ×»Éáõ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ Ýñ³ Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáÕ »ÝÃ³¹ñÛ³É ÑÇÙù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, ÇÝãÁ, Ù»ñ
Ï³ñÍÇùáí, Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇÝ:
ÜÙ³Ý³ïÇå ¹»åù»ñáõÙ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ ¿áõÃÛáõÝÝ ³Õ³í³Õí»Éáõ
Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇª ìÇñ³µÛ³ÝÝ
ÁÝ¹¹»Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ í×éáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ»ï¨Û³É ¹ÇñùáñáßáõÙÁ. §²ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý
Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÁ ÏË³ËïíÇ, »Ã» ùñ»³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý Ù»ç Ù»Õ³¹ñíáÕ ³ÝÓÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉíÇ Ï³ñÍÇù ³é ³ÛÝ, áñ Ý³ Ù»Õ³íáñ ¿ Ý³Ëù³Ý ¹ñ³ª ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³óáõóí³Í ÉÇÝ»ÉáõÝ:
ÜáõÛÝÇëÏ áñ¨Çó» å³ßïáÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³
µ³í³ñ³ñ å³ï×³é Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ï³ñÍ»Éáõ, áñ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Ù»Õ³íáñ: ²í»ÉÇÝ, ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ ëÏ½µáõÝùÁ Ï³ñáÕ
¿ Ë³Ëïí»É áã ÙÇ³ÛÝ ¹³ï³íáñÇ Ï³Ù ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛÉ Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó, ³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³Ë³½Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³ÝÓÇÝ å³ñ½³å»ë Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù»ç, å»ïù ¿
Ñëï³Ïáñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏíÇ ³ÝÓÇª í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ï³å³ñïÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñí³Í ³ÛÝ µ³ó³Ñ³Ûï Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó, áñ Ý³ Ï³ï³ñ»É ¿ ïíÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÁ Ë³ËïíáõÙ ¿, ÙÇÝã¹»é ³é³çÇÝ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¸³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ùÝÝí³Í ½³Ý³½³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ñí»É ¿ ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ¦15:
Ü»ñÏ³Û³óí³Í ß³ñ³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ÃíáõÙ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ³ÛÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, Áëï áñÇª ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 35ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 4-13-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í áã ³ñ¹³ñ³óÝáÕ 16 ÑÇÙù»ñáí
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý Ï³Ù ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñáõÙ ³å³óáõóí³Í
¿17:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ áã é»³µÇÉÇï³óÇáÝ ÑÇÙù»ñáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÓÇ
ÏáÕÙÇó »ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É ³å³óáõóí³Í, ù³ÝÇ
áñ Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ÏÑ³Ý·»óÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ
Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý, ³ÛÉ¨ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×íáõÙ ¿ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ, áõëïÇ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ áã Ã» ³å³óáõóí³Í ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó
15

î»°ë Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇª ìÇñ³µÛ³ÝÝ ÁÝ¹¹»Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍáí
2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2-Ç í×ÇéÁ, Ï»ï»ñ 185-186:
16
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý ÑÇÙù»ñÁª §³ñ¹³ñ³óÝáÕ¦ ¨ §áã ³ñ¹³ñ³óÝáÕ¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÇ Ý»ñùá ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ³ÛÝù³Ý ¿É ×Çßï ã¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ³ñ¹³ñ³óí³Í µ³ó³é³å»ë ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó, ÇëÏ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí
í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×íáõÙ ¿ Ý³¨ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ:
17
î»°ë ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç ÃÇí ê¸à-871 áñáßáõÙÁ, Ï»ï 6:
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»ÝÃ³¹ñÛ³É Ñ³Ýó³íáñ ³ñ³ñùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, ³ÛÉ Ýñ³ Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÙÝáõÙ ¿
ãÉáõÍí³Í:
ì»ñá·ñÛ³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá Ý³¨ Ñ³ñó Ï³ñáÕ ¿ Í³·»É, Ã» ³ñ¹Ûáù
áã ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ³ÛÉ¨
áã é»³µÇÉÇï³óÇáÝ ÑÇÙù»ñáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ ÇÝùÝÇÝ ã»Ý Ñ³Ï³ëáõÙ
³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇÝ:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ ÑÇÙÝ³íáñ å³ï³ëË³Ý ¿ ïñíáõÙ ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ, »ñµ
ÝßíáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙù»ñáí í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×áõÙÁ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇÝ, »Ã» Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ µáÕáù³ñÏ»Éáõ Ï³ñ×Ù³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³é³ñÏ»Éáõ Ï³ñ×Ù³Ý áñáßÙ³Ý ¹»Ù ¨
å³Ñ³Ýç»Éáõ, áñ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí18:
²ÛëåÇëáí, í»ñáß³ñ³¹ñÛ³ÉÁ ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë Ñ³ëï³ï»Éáõ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ¶áñÍáÕ
ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¹ñáõÛÃ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇÝ:
²Û¹ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¶áñÍáÕ
ûñ»Ýë·ñùÇª Ü³Ë³·ÍáõÙ ³ÛÉ¨ë ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí»É ùÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ù»Ï ³ÛÉ, áã »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³í³Ï³Ý ËÝ¹Çñ:
²Ûëå»ë, ÷³ëï³óÇ ëï³óíáõÙ ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ³ÝóÝ»Éáõ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý»ñÙ³Ý ³Ïï ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×í»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÓÁ ½ñÏíáõÙ ¿ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³é³çÇÝ »ñ»ù ÑÇÙù»ñáí
í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ãÇ
Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ï»Õ»ÉÇ ÉÇÝ»É ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ³Û¹
ÃíáõÙª ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ:
¸³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí
Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ³Ýûï³ñ»ÉÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñ, Ýñ³ ÙÛáõë Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³å³ÑáíáÕ »ñ³ßËÇù, ¿³Ï³Ý ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ, áñáÝó ·áÛáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïáõÃÛ³Ý` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝù áñáß³ÏÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ºÃ» µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, ³å³ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ Çñ³íáõÝù ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ñéã³Ï³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃ ¿19:
¸³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ ß³ñù Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ
»Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ý³¨ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ20:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ýß»É ¿. §²ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
Ýå³ï³ÏÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÓÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹åÇëÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ »ñ³ßË³íáñáõÙÝ ¿:
18

î»°ë ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2010 Ã., ¿ç»ñ 256-257:
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 208:
20
î»°ë ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇª 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 18-Ç ÃÇí ê¸à-652 (Ï»ï 6),
2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 16-Ç ÃÇí ê¸à-665 (Ï»ï 5), 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 16-Ç ÃÇí ê¸à-673
(Ï»ï»ñ 8-9), 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 28-Ç ÃÇí ê¸à-719 (Ï»ï 6), 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 4-Ç
ÃÇí ê¸à-935 (Ï»ï 6), 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 9-Ç ÃÇí ê¸à-1051 (Ï»ï 8), 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 18-Ç ÃÇí ê¸à-1037 (Ï»ï 6) ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ áñáßáõÙÝ»ñÁ:
19
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²Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿, ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ
ó³ÝÏ³ó³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿¦21:
ì»ñá·ñÛ³ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ùÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ ¨ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
(³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý) ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:
ÀÝ¹ áñáõÙ, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÝÙ³Ý ËÝ¹Çñ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 35-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ áã ÙÇ³ÛÝ 6-ñ¹ ¨ 13-ñ¹, ³ÛÉ Ý³¨ 9-ñ¹ Ï»ïÇ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí
í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×Ù³Ý Ï³Ù Ü³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ÇÝãå»ë 5-ñ¹ ¨ 11-ñ¹, ³ÛÝå»ë ¿É 6-ñ¹ Ï»ïÇ ÑÇÙùáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ:
²Ûëå»ë, ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ, ûñÇÝ³Ï, 16 ï³ñÇÝ ãÉñ³ó³Í íÏ³ÛÇ ëáõï óáõóÙáõÝùÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í ÉÇÝÇ Ï³Û³óí³Í í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý íñ³, ë³Ï³ÛÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñÇùÇ Ñ³ë³Í ãÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙùÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³ Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÁ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¹³ñÓÝÇ ³Û¹
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇª ¹³ï³í×éáí ³å³óáõóáõÙÁ:
²ÛëÇÝùÝª ÝÙ³Ý³ïÇå ¹»åù»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë ³ÝÓÁ ½ñÏíáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í»ñáß³ñ³¹ñÛ³ÉÁ ¨ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇª
Ã»° ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùáõÙ, Ã»° Ü³Ë³·ÍáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁª ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù.
1. áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É ¶áñÍáÕ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ, 35-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 10-ñ¹ Ï»ïÇó Ñ³Ý»É §Ï³Ù áõñÇß ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýáñ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·áñÍÁ í»ñëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦ Ñ³ïí³ÍÁ, 35-ñ¹
Ñá¹í³ÍÁ Éñ³óÝ»É Ýáñ 7-ñ¹ Ù³ëáíª Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ. §êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ 6-ñ¹, 9-ñ¹, 10-ñ¹ ¨ 13-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ÑÇÙù»ñáí ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý Ù»ñÅáõÙ, í³ñáõÛÃÇ Ï³ñ×áõÙ ¨ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ ã»Ý ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ, »Ã» ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 426.3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-Çó 3-ñ¹ Ï»ï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí í³ñáõÛÃ Ñ³ñáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ ¹»åù»ñáõÙ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí í³ñáõÛÃÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·áí,
ë³Ï³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í×Çé Ï³Û³óí»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ïÇÅ ãÇ Ýß³Ý³ÏíáõÙ¦,
2. Ü³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 8-ñ¹ Ï»ïÇó Ñ³Ý»É §Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÑÇÙùáí í³ñáõÛÃÁ í»ñëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦ µ³é»ñÁ, 4-ñ¹
Ù³ëÇó Ñ³Ý»É »ñÏñáñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÁ Éñ³óÝ»É Ýáñ 5-ñ¹ Ù³ëáíª
Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ.§êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ 5-ñ¹, 6-ñ¹, 8-ñ¹ ¨ 11-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ÑÇÙù»ñáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ, »Ã»
¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 409-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1Çó 3-ñ¹ Ï»ï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí í³ñáõÛÃ Ñ³ñáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ í³ñáõÛÃÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·áí, ë³Ï³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý í»ñ¹ÇÏï Ï³Û³óí»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ïÇÅ ãÇ
Ýß³Ý³ÏíáõÙ¦:

21

î»°ë ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 12-Ç ÃÇí ê¸à-954 áñáßáõÙÁ
(Ï»ï 7):
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THE PROBLEMS OF THE GROUNDS OF THE EXCEPTIONAL
REVISION DUE TO NEWLY FOUNDED CIRCUMSTANCES
NOT CONFIRMED BY A JUDGEMENT IN THE
CURRENT CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
OF THE RA AND THE DRAFT OF THE NEW CODE
Armen Hovhannisyan

postgraduate of the chair of jurisprudence
of the department of law and international
relations of European educational regional academy
_______________________________

The present article in the light of comparative legal analysis of the current code of
criminal procedure of the RA and the draft of the new code presents some problems
connected with the grounds of the exceptional revision due to newly founded
circumstances. In particular, the author discusses issues such as why the first three bases
of newly founded facts must be proven by a court judgement, refers to the exceptions from
that requirement defined in the Current code. The author states that those exceptions are
contrary to the principle of presumption of innocence.
In the conclusion on the bases of the study the author proposes several solutions to
the revealed problems.

ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПЕРЕСМОТРА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ПРИГОВОРОМ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
КОДЕКСЕ РА И В ПРОЕКТЕ НОВОГО КОДЕКСА
Армен Оганесян

аспирант кафедры юриспруденции отдела права и
международных отношений Европейской
образовательной региональной академии
__________________________________

В настоящей статье в свете сравнительно-правового анализа действующего
Уголовно-процессуального кодекса и Проекта нового
кодекса
представляются
некоторые проблемы, связанные с основанием исключительного пересмотра по
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вновь открывшимся обстоятельствам.
В частности, автор обсуждает первые три основания вновь открывшиехся
обстоятельств, которые должны быть доказаны приговором суда, рассматривает
исключении из этого требования, закрепленного в Действующем кодексе. Автором
делается вывод о том, что эти исключения противоречат принципу презумпции
невиновности.
В заключении на основе проведенного исследования автор предлагает
несколько решений выявленной проблемы.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³Í, ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ

Keywords: newly discovered facts, presumption of innocence, rights to a fair trial and judicial
protection

Ключевые слова: вновь открывшиеся обстоятельства, презумпция невиновности, права на
справедливое судебное разбирательство и судебную защиту
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Նելլի Աղաբաբյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

Քրեական դատավարության խնդիրների իրականացումը ենթադրում է դատավարական հարկադրանքի կիրառում, որովհետև քրեական վարույթի մասնավոր մասնակիցները միշտ չէ, որ պատշաճ իրականացնում են օրենքով սահմանված իրենց պարտականությունները: Ենթադրյալ հանցագործության համար ձերբակալված անձը կամ
մեղադրյալը շատ հաճախ փորձում է խուսափել քրեական պատասխանատվությունից
կամ խոչընդոտել գործի քննությունը: Քրեական դատավարությունում կիրառվում են
այնպիսի հարկադրանքի միջոցներ, որոնք էապես սահմանափակում են անձի իրավունքներն ու ազատությունները: Ճիշտ է, դատավարական հարկադրանքի միջոցները
քրեական դատավարության խնդիրների իրականացման երաշխիք են, բայց որպես դատավարության անմիջական խնդիր օրենսդիրն առանձնացնում է նաև այն, որ ոչ ոք անօրինական կամ առանց անհրաժեշտության չենթարկվի դատավարական հարկադրանքի միջոցների, պատժի, իրավունքների և ազատությունների այլ սահմանափակման
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի հոդված 2, մաս 2, կետ 3): Քրեական դատավարության օրենսգրքում
երկու կարևոր խնդիրների առանձնացումը վկայում է հանրային և մասնավոր շահերի
փոխհարաբերակցության մասին: Հաշվի առնելով այդ շահերի հարաբերակցության
կարևորությունը քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետև՝
Նախագիծ) խնդիրները ստացան այլ կարգավորում. մասնավորապես ամրագրված է՝
քրեական դատավարության օրենսգրքի նպատակն է անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման վրա հիմնված՝ ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումը: Այդ նպատակների իականացմամբ պայամանավոված` Նախագիծը սահմանում է անձի իրավունքները սահմանափակող դատավարական հարկադրանքի միջոցների շրջանակը և դրանց կիրառման
իրավաչափությունն ապահովող երաշխիքները:
Նախագծով դատավարական հարկադրանքի միջոցները դասակարգվում են
հետևյալ տեսակների՝ ձերբակալում, խափանման միջոցներ, գույքի արգելադրում, հոգեկան հիվանդություն կամ հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոցներ և դատավարական սանկցիաներ: Ինչպես տեսնում ենք,
հարկադրանքի միջոցների դասակարգման հարցում Նախագիծը էապես տարբերվում է
ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքից, որում առանձնացված են դատավարական հարկադրանքի երեք տեսակ՝ ձերբակալում, խափանման միջոցներ և դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ: Օրենսդրական գործող կարգավորումն
անկասկած չի արտացոլում քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված դատավարական գործողությունների իրական էությունը: Այսպես, օրինակ` ոչնչով
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արդարցված չէ գույքի վրա կալանք դնելը մտցնել քննչական գործողությունների համակարգի մեջ, որովհետև նշված դատավարական գործողության նպատակը ապացույցների ձեռքբերումը կամ դրանց ստուգումը չէ:
Նախագիծն առանձնանում է ոչ միայն դատավարական հարկադրանքի միջոցների
ճիշտ դասակարգմամբ, այլև նոր հարկադրանքի միջոցների նախատեսմամբ և դրանց
առավել մանրամասն կարգավորմամբ: Քրեական դատավարության իրավունքի տեսության մեջ, այդ թվում նաև հայրենական, բավարար ուշադրություն է դարձվել դատավարական հարկադրանքի միջոցների ուսումնասիրությանը, սակայն Նախագծի կարգավորումները պահանջում են դրանց գիտական նոր հետազոտություն: Նախագծի հիմքում ընկած է այն գաղափարախոսությունը, որ անհրաժեշտ է սահմանափակել անձին
ազատությունից զրկելու դեպքերը:
Հաշվի առնելով անչափահասների տարիքային առանձնահատկություները և
քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցների խստությունը՝ նշված գաղափարը Նախագծում ստացավ ուղղակի ամրագրում: Ողջունելի է, որ Նախագծում առանձին
հոդված է նվիրված անչափահասների նկատմամբ դատավարական հարկադրանքի
միջոցների կիրառմանը (Նախագծի հոդված 421), որում առանձնացված են մի քանի
կարևոր դրույթներ, որոնք արժանի են ուշադրության, մասնավորապես՝ անչափահասին
ազատությունից զրկելու բացառիկությունը, օրինական ներկայացուցչին այդ մասին
հայտնելը, կալանքի կիրառման ժամկետների առանձահատկությունը և այլն: Նախագծում բավականին հստակ են կարագավորված անչափահասների նկատմամբ ձերբակալման և կալանքի կիրառման առանձնահատկությունները, ինչը հնարավորություն է
տալիս խուսափելու տարածական այլ մեկնաբանություններից, որոնք կարող են սահմանափակել անչափահաս անձի իրավունքներն ու օրինաչափ շահերը:
Այսպես՝ անչափահաuի ազատության uահմանափակման մաuին ցանկացած որոշում պետք է ընդունվի վարույթի բոլոր հանգամանքների մանրամասն քննարկումից հետո՝ uահմանափակումը հնարավորինս նվազագույնի հասցնելու նպատակով (Նախագծի 421-րդ հոդված, մաս 1-ին) : Սա այն կարևոր պահանջներից մեկն է, որը տեղ է գտել
անչափահասին վերագրվող հանցանքի վարույթների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերում: Այս կապակցությամբ նաև պետք է ընդգծել, որ Նախագծի նշված հոդվածում արտացոլված են այն նվազագույն չափորոշիչները, որոնք ամրագրաված են միջազգային պայմանագրերում, ինչպես նաև` անհիմն և անօրինական սահմանափակումներից անձի պաշտպանության երաշխիքները:
Ըստ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին Միջազգային դաշնագրի 10-րդ հոդվածի և Պեկինյան կանոնների 13-րդ հոդվածի՝ մինչև դատարան կալանքի տակ պահելը կիրառվում է միայն որպես ծայրահեղ միջոց և ամենակարճ ժամանակաընթացքի համար, կալանքի տակ պահելը հնարավորիս փոխարինվում է այլընտրանքային միջոցներով, ինչպիսիք են՝ մշտական հսկողությունը, դաստիարակչական
ակտիվ աշխատանքը ընտանիքում կամ դաստիարակչական հաստատությունում կամ
ուղղիչ տանը տեղավորելը, կալանքի տակ պահվող անչափահասները պետք է պահվեն մեծահասակներից առանձին:
Անչափահաս անձի նկատմամբ կարող են կիրառվել այն նույն հարկադրանքի միջոցները, ինչպես որ մեծահասակների նկատմամբ, եթե հիմքեր կան ենթադրելու, որ
նրանք իրենց ոչ պատշաճ վարքագծով կարող են խոչընդոտել քրեական վարույթի իրականացումը: Նախագծով սահմանված անձին ազատությունից զրկելու հիմքերը և
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պայմանները ընդհանուր են բոլորի համար, սակայն հաշվի առնելով անչափահաս անձանց տարիքային առանձնահատկությունները՝ նախատեսվում են որոշակի վերապահումներ: Աչափահասների գործերով արդարադատության նպատակը ոչ թե անչափահասի նկատմամբ դատավարական հարկադրանք կիրառելն է, այլ այլընտրաքային այնպիսի միջոցները, որոնք կարող են նրա համար ունենալ դաստիարակչական նշանակություն:
Ըստ Նախագծի 6-րդ հոդվածի 44-րդ կետի` ձերբակալումը առանց դատարանի որոշման Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 16-րդ հոդվածով սահմանված` անձի ազատության իրավունքի սահմանափակումն է: Նախագծում տեղ
գտած նշված ձևակերպումը, կարծում ենք, չի արտացոլում ձերբակալման էությունը`
որպես դատավարական հարկադրանքի ինքնուրույն միջոց: ՀՀ Սահմանադրության 16րդ հոդվածում սահմանված են անձին ազատությունից զրկելու հիմքերը, իսկ ձերբակալումը որպես գործընթաց ունի իր խնդիները, հիմքերը, պայմանները և դատավարական
կարգը, որոնք բնութագրում են նրա էությունը և այն առանձնացնում դատավարական
հարկադրանքի այլ միջոցներից: Ձերբակալումը անձի կողմից ենթադրյալ հանցագործության կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխելու նպատակով արգելանքի տակ կարճաժամկետ պահելն է:
Ի տարբերություն ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի` Նախագծում
առանձնացվում են ձերբակալման չորս տեսակ՝ 1) հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում, 2) ազատության մեջ
գտնվող մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու համար, 3) խափանման միջոցի պայմանները խախտած մեղադրյալի նկատմամբ, 4) վարույթի մասնավոր մասնակիցների
(բացառությամբ պաշտպանի և լիազոր ներկայացուցչի), ինչպես նաև փորձագետի,
թարգմանչի, վկայի` սույն օրենսգրքով նախատեսված պարտականությունների կատարումն ապահովելու համար (կարճաժամկետ ձերբակալում): Այդպիսի կարգավորումն
արդարացված է և համապատասխանում է անձին ազատությունից զրկելու Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված հիմքերին: Այն առվել որոշակի է դարձնում քրեական դատավարությունում անձին կարճաժամկետ ազատությունից զրկելու դեպքերը և
օրենքով նախատեսված երաշխիքները հավասարապես կիրառում բոլորի համար:
Անչափահասի նկատմամբ կիրառվում են ձերբակալման նույն հիմքերը և պայմանները, ինչպես չափահասների: Նախագծի 109-րդ հոդվածի համաձայն՝ անձը հանցանք
կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում կարող է ձերբակալվել, եթե՝
1) նա բռնվել է ենթադրյալ հանցանքը կատարելիս կամ այն կատարելուց անմիջապես հետո.
2) ականատեսն ուղղակի մատնանշում է տվյալ անձին որպես քրեական օրենքով
նախատեսված արարքը կատարողի.
3) տվյալ անձի կամ նրա հագուստի կամ նրա կողմից օգտագործվող այլ իրերի
վրա, նրա մոտ կամ նրա բնակարանում կամ տրանսպորտային միջոցում հայտնաբերվել են քրեական օրենքով նախատեսված արարքի կատարմանը նրա առնչությունը
վկայող բացահայտ հետքեր.
4) առկա են հանցանքի կատարմանը անձի առնչությունը հաստատող այլ հիմքեր,
և միաժամանակ նա դեպքի վայրից կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից
թաքնվելու փորձ է կատարել կամ չունի բնակության մշտական վայր կամ նրա ինքնութ-
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յունը պարզված չէ:
Քրեական հետապնդման մարմինն անչափահասի ձերբակալման մասին պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել նրա օրինական ներկայացուցչին: Նախագծի հեղինակները, արդարացիորեն հաշվի առնելով անչափահասների տարիքային առանձնահատկությունները, ձերբակալված անչափահաս անձի համար օրենքով սահմանված իր
գտնվելու վայրի մասին այլ անձանց տեղյակ պահելու իրավունքի սահմանափակում
չեն կիրառում:
Նախագծից կարելի է եզրակացնել, որ անձը կարող է ձերբակալվել ցանկացած ենթադրյալ հանցագործության համար, այսինքն` նաև այն դեպքում, երբ տվյալ հանցագործության համար չի նախատեսվում ազատազրկում: Այդպիսի սահմանափակում նախատեսում է գործող օրենսգիրքը, ինչը, մեր կարծիքով, երաշխիք է ոչ մեծ ծանրության
հանցագործություններ կատարելու համար անձին ազատությունից չզրկելու: Քրեական
վարույթն իրականացնող մարմինը անչափահասի ձերբակալում իրականացնելիս միաժամանակ պետք է հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ձերբակալումը նպատակահարմար է, երբ ենթադրվում է, որ որպես խափանման միջոց նրա նկատմամբ կարող է կիրառվել կալանավորում. այլ պարագայում, կարծում ենք, որ արդարացված չէ անչափահասին ազատությունից զրկելը, թեկուզ շատ կարճ ժամանակահատվածով:
Նախագծով անձը ձերբակալված է համարվում նրան ազատությունից փաստացի
զրկելու պահից, իսկ օրենսգրքով սահմանված ժամկետը հաշվարկվում է այդ պահից:
Վերը նշված կարագավորումը անկասկած համահունչ չէ քրեական դատավարության
իրավունքի տեսության մեջ ընդունված փաստական և դատավարական ձերբակալմանը1:
Այսպես` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ «Ձերբակալումն անձի կողմից հանցագործության կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխելու նպատակով նրան արգելանքի վերցնելն է,
հետաքննության կամ վարույթ իրականացնող մարմին բերելը, համապատասխան արձանագրություն կազմելը և այդ մասին նրան հայտարարելը` օրենքով որոշված վայրերում ու պայմաններում արգելանքի տակ կարճաժամկետ պահելու համար»:
Այս բնորոշումից երևում է, որ ձերբակալման ընթացակարգը բաղկացած է միմյանց
հաջորդող չորս գործողություններից` (1) անձին ազատությունից փաստացի զրկելը, (2)
նրան իրավասու մարմին բերելը, (3) ձերբակալման արձանագրություն կազմելը և (4)
այդ մասին նրան հայտարարելը: Ուստի անձը կարող է ձերբակալվածի կարգավիճակ
ստանալ վերջին` չորրորդ գործողությունը կատարելու պահից, այսինքն` քրեական հետապնդման մարմնում ձերբակալման արձանագրության մասին անձին հայտարարելու
պահից:
Նախքան դա անձը, փաստացի արգելանքի վերցվելով և քրեական հետապնդման
մարմին բերվելով, դեռևս ձերբակալվածի կարգավիճակ չի կարող ունենալ, մինչդեռ
նրան արգելանքի վերցնելու և վարույթն իրականացնող մարմին բերելու հիմքը հանցագործություն կատարած լինելու հիմնավոր կասկածն է` զուգորդված նրա փախուստը
կանխելու նպատակով: Ընդ որում, այստեղ կասկածի հիմնավորվածության աստիճանն
է´լ ավելի ցածր է, քան ձերբակալման դեպքում:
1

Տե´ս Гуткин И. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания. М., 1980,
Гуляев А. П., Данилюк С. А., Забарин С. Н. Задержание лиц подозреваемыx в совершении
преступления. М., Григорев В. Н. Задержание подозреваемого, 1999:
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Քրեական դատավարության գործող օրենսգրքից հետևում է, որ ձերբակալումը
հնարավոր է քրեական գործ հարուցելուց հետո, մինչդեռ Նախագիծը սահմանում է ավելի երաշխավորված պաշտպանություն, այսինքն՝ անձը ձերբակալված է փաստացի
արգելանքի վերցվելու պահից: Դատավարական ձերբակալումը հնարավոր է նաև
մինչև քրեական վարույթ նախաձեռնելու մասին արձանագրություն կազմելը: Դրանով
լուծվում է քրեական դատավորության գործող օրենսգրքով սահմանված՝ հանցագործության մեջ կասկածվող անձին բերման ենթարկելու իրավական կարգավորման հետ
կապված օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առաջացած խնդիրները, չնայած ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Գագիկ Միքայելյանի վերաբերյալ գործով կայացված իր նախադեպային որոշմամբ փորձեց լուծել օրենսդրության մեջ առկա բացը2:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հանցագործություն կատարած լինելու
հիմնավոր կասկածի հիմքով անձին ազատությունից զրկելու քրեադատավարական
կառուցակարգերը չեն սահմանափակվում «ձերբակալման» և «կալանավորման» ինստիտուտներով, այլ ներառում են նաև արգելանքի վերցվելու և վարույթն իրականացնող
մարմին բերվելու կառուցակարգը: Համապատասխանաբար, մինչդատական վարույթում «ձերբակալվածի» և «կալանավորվածի» կարգավիճակների հետ մեկտեղ ազատությունից զրկված անձը կարող է ունենալ նաև նախնական իրավական վիճակ, որը
պայմանականորեն կարելի է անվանել «բերվածի» կարգավիճակ3:
Բերմանը հարաբերական ինքնուրույնություն տալու օրենսդրի մոտեցման մասին է
վկայում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որը
նախքան քրեական գործի հարուցումը թույլատրելի գործողությունների շարքում ամրագրում է նաև «հանցագործություն կատարելու կասկածանքի բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ... բերման ... ենթարկվելը»:
Վճռաբեկ դատարանը, հիմք ընդունելով Եվրոպական դատարանի իրավական
դիրքորոշումները, գտնում է, որ բերվածի իրավական վիճակը համապատասխանում է
«քրեական մեղադրանքի» ներկայացման Կոնվենցիայի պահանջին՝ Եվրոպական դատարանի բովանդակային մեկնաբանմանը: Վճռաբեկ դատարանը, քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի իրավական կարագավորման անկատարությունից ելնելով, որպես նախադեպ սահմանեց, որ բերվածի կարգավիճակի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով (նախնական և կարճաժամկետ բնույթը)` նա պետք է օժտված լինի առնվազն հետևյալ իրավունքներով.
ա) իմանալու իրեն արգելանքի վերցնելու պատճառը (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին նախադասությունից, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի
3(ա) ենթակետից),
(բ) տեղեկացնելու իրեն բերման ենթարկելու մասին (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությունից),
(գ) հրավիրելու իր փաստաբանին (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի
1-ին մասից),
(դ) լռելու (բխում է ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի 1-ին մասից): Նշված իրավական դիրքորոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը վերացրեց այն բացը կամ հակասությունը, որն առկա էր ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի և Կոնվենցիայի
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի` Գագիկ Միքայելյանի
վերաբերյալ որոշումը:
3
Տե´ս նույն տեղը:
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միջև:
Նախագծում տեղ գտած կարագավորումը, կարծում ենք, վերացնում է ձերբակալման երկու կառուցակարգերի միջև եղած տարբերությունը, սահմանում դրա տեսակները, ինչպես նաև դրա կիրառման իրավաչափության ընդհանուր երաշխիքները:
Անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա անչափահասի ձերբակալման
դեպքում կայացվում է ձերբակալման որոշում, և կազմվում համապատասխան արձանագրություն: Այս պահանջն ընդհանուր է նաև չափահաս անձանց ձերբակալման դեպքում: Ձերբակալման այս տեսակի համար առանձին որոշում կայացնելը նորույթ է, որովեհտև գործող օրենսգիրքում այն բացակայում է: Մեր կարծիքով, առկա կարգավորումը լիարժեք չէ, որովհետև ձերբակալման արձանագրությունը ոչ թե տվյալ դատավարական հարակադրանքի միջոցի կիրառման հիմքն է, այլ ամրագրում է դրա կիրառման
գործընթացը:
Անչափահաս անձի ձերբակալման դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը
նրան և նրա օրինական ներկայացուցչին անհապաղ պետք է տեղեկացնի օրենքով նախատեսված հետևյալ դատավարական իրավունքները՝
1) փաստացի ազատությունից զրկվելու պահին բանավոր, իսկ հետաքննության
մարմնի կամ վարույթն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական
շենք մուտք գործելու պահին նաև գրավոր տեղեկացվել սույն հոդվածով նախատեսված նվազագույն իրավունքների և պարտականությունների մասին.
2) իմանալ իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը.
3) պահպանել լռություն.
4) իր ընտրած անձին տեղեկացնել իր գտնվելու վայրի մասին.
5) հրավիրել փաստաբան.
6) իր պահանջով ենթարկվել բժշկական զննման (Նախագծի հոդված 110, մաս 2):
ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով սահմանաված է ձերբակալման ընդհանուր ժամկետ` 72 ժամ: Հիմք ընդունելով
ձերբակալման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը, միաժամանակ Նախագծում
ձերբակալման առանձին տեսակների առանձնահատկություններից ելնելով` սահմանված են տարբեր ժամկետներ: Հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած
հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում ձերբակալվածին պետք է մեղադրանք ներկայացվի, և նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու հարցը լուծելու համար մեղադրյալը պետք է դատարան տարվի ոչ ուշ, քան ձերբակալման պահից 60 ժամվա ընթացքում: Մնացած 12 ժամը նախատեսված է դատարանում ձեբակալավածի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հարցը լուծելու համար, իսկ 72 ժամը անցնելուց հետո ձերբակալված անձը ենթակա է ազատ արձակման, եթե նրա նկատամբ չի ընտրվել կալանքը որպես խափանման միջոց:
Հաշվի առնելով անչափահասի տարիքային առանձնահատկությունները՝ Նախագծի 421 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ հանցանք կատարած լինելու` անմիջականորեն
ծագած հիմնավոր կասկածով ձերբակալված անչափահասի նկատմամբ կալանք,
տնային կալանք կամ վարչական հսկողություն կիրառելու անհրաժեշտության դեպքում
նա պետք է դատարան ներկայացվի ձերբակալման պահից 48 ժամվա ընթացքում: Եթե
ձերբակալված անչափահասը դատարան ներկայացնելու պահից 12 ժամվա ընթացքում դատարանի որոշմամբ չի կալանավորվում, ապա նա անհապաղ ազատ է արձակվում: ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի համեմատությամբ՝ այդպիսի
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կագավորումը զգալի առաջընթաց է, սակայն այն դեռևս չի բխում Պեկինյան կանոններից (10.2), որում ուղղակի սահմանված է, որ դատարանը կամ այլ իրավասու պաշտոնատար անձը կամ մարմինը անչափահասի ազատման հարցը քննարկում է անհապաղ: Անչափահաս անձանց շահերի պաշտպանությունից ելնելով` կարծում ենք, որ
պետք է սահմանել ոչ թե 48, այլ 24 ժամ:
Անչափահաս անձանց նկատմամբ կիրառվող տարածված հարկադրանքի միջոցներից են խափանման միջոցները, որոնց կիրառման համար օրենքով սահմանված հիմքերն ու պայմանները ընդհանուր են բոլորի համար անկախ նրանց տարիքից:
Քանի որ կասկածյալը որպես դատավարության ինքնուրույն սուբյեկտ Նախագծով
վերացված է, հետևաբար խափանման միջոցները կիրառվում են միայն մեղադրյալի
նկատմամբ:
Ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող անչափահաuի նկատմամբ կալանք կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ նա խախտել է
իր նկատմամբ կիրառված այլընտրանքային խափանման միջոցի պայմանները: Ամեն
դեպքում, անչափահաu մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպեu խափանման միջոց
կարող է կիրառվել որպես ծայրահեղ միջոց և ամենակարճ ժամանակահատվածի համար: Օրենսդրական նշված կարագավորումը համահունչ է անչափահասների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերում տեղ գտած պահանջներին:
Նախագծով անչափահաս անձանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառվում է այն դեպքում, երբ նրանք մեղադրվում են ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցագործությունների համար, իսկ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործությունների համար՝ միայն այն դեպքում, երբ մեղադրյալը խախտել է իր նկատմամբ
կիրառված այլընտրանքային խափանման միջոցի պայմանները: Այն տարբերվում է
գործող օրենսգքրում տեղ գտած կարգավորումից, որովհետև քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի համաձայն՝ անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ
նրան վերագրվում է միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի կատարում (ՀՀ քր. դատ. օր-ի հոդված 442): Ի տարբերություն գործող օրենսգրքի` Նախագիծը հնարավոր է համարում անչափահասին կալանավորել նաև ոչ մեծ ծանրության հանցագործության համար, սակայն բացառիկ դեպքում. եթե նա խախտել է իր
նկատմամբ մինչ այդ կիրառված խափանման միջոցի պայմանները: Նշված բացառիկ
պայմանը վերաբերում է նաև միջին ծանրության հանցագործությունների համար կալանքի կիրառմանը:
Անչափահաս անձանց նկատմամբ կալանքի կիրառման մյուս առանձնահատկությունը վերաբերում է դրա ժամկետներին, քանի որ միջազգային փաստաթղթերում սահմանված է, որ անչափահասի նկատմամբ ազատությունից զրկումը պետք է լինի հնարավորինս ամենակարճ ժամանակահատվածում: ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում այս կապակցությամբ որևէ առանձնահատկություն նախատեսված չէ,
և դատավարական գրականության մեջ հանդիպում ենք դրա արդարացի քննադատության4: Այստեղ հանդիպում ենք նաև հակառակ կարծիքի, որ չի կարելի անչափահասների կալանքի ժամկետները սահմանափակել: Նշված հեղինակները գտնում են, որ կա4

Տե´ս Николюк В. В. Уголовный процесс по делам несовершеннолетниx: Лекция.- Омск:
Юридический институт МВД России, 1998, էջ 47, Авдеев В. Н. Процессуальные сроки содержания под стражей на стадии предварительного расследования. Калининград. 1999, էջ 56-57:
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լանքի տակ պահելու ժամկետները պետք է կախված լինեն գործի հանգամանքներից,
այդ թվում` գործի բարդությունից և ոչ թե մեղադրյալի տարիքից: Բացի դրանից, անչափահասների վերաբեյալ քրեական գործերով ապացուցման ենթակա հանգամանքները
շատ են, և դրանց ապացուցման համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ5:
Այդպիսի մոտեցման հետ անկասկած դժվար է համաձայնել, որովհետև չափահասների և անչափահասների համար անազատության մեջ մնալու միևնույն ժամկետը չի
բխում անչափահասների գործերով արդարադատության նպատակներից: Անչափահաս
անձին երկար ժամանակ անազատության մեջ պահելը նրա համար կարող է հոգեկան
ծանր ապրումներ առաջացնել: Կալանքը որպես խափանման միջոց ոչ միայն պետք է
կիրառել ծայրահեղ դեպքում, այլև ամենակարճ ժամանակահատվածի համար: Իրականում չի կարող անչափահաս և չափահաս մեղադրյալների համար սահմանվել կալանավորման միևնույն ժամկետները:
Այս գաղափարախոսությունն արտացոլված է Նախագծում, որի 421-րդ հոդվածի 6րդ մասի համաձայն՝ մինչդատական վարույթում անչափահասի նկատմամբ կիրառված
կալանքի կամ տնային կալանքի տևողությունը յուրաքանչյուր դեպքում չի կարող գերազանցել մեկ ամիսը: Մինչդատական վարույթում անչափահասի նկատմամբ կիրառված
կալանքի ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել`
1) երկու ամիսը` ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար մեղադրվելու դեպքում.
2) վեց ամիսը` ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար մեղադրվելու դեպքում:
Առանձնապես ծանր հանցագործության համար մեղադրվող անչափահասի նկատմամբ կիրառվող կալանքը բացառիկ դեպքերում կարող է երկարացվել ևս առավելագույնը երկու ամսով:
Դատավարական գրականության մեջ բազմիցս առաջարկվել է անչափահասների
նկատմամբ խափանման միջոցներ ընտրելիս հաշվի առնել հանցագործության ծանրության աստիճանը, վարույթն իրականացնող մարմնից նրա թաքնվելու կամ գործի
քննությունը խոչընդոտելու հնարավորությունները, ինչպես նաև տվյալ անձի նկատմամբ կիրառվող խափանման միջոցի արդյունավետությունը: Պետք է ի նկատի ունենալ, որ ամենակարճ ժամանակահատվածում էլ անազատության մեջ անչափահասի
գտնվելը նրա հոգեկան վիճակի վրա կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն6: Անչափահասի նկատմամբ կալանք կիրառելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի նրա
դաստիարակության պայմանները, ինչպես նաև ծնողների հետ ունեցած հարաբերությունները:
Նախագիծը, չբացառելով անաչափահասի նկատմաբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հնարավորությունը, միաժամանակ ամրագրում է հետևյալը, որ
ամեն դեպքում անչափահաu մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը կարող է կիրառվել որպես ծայրահեղ միջոց: Այդպիսի կարգավորումը ինչպես քրեական հետապնդման մարմնին, այնպես էլ դատարանին պարտավորեցնում է կալանքը կիրառել միայն ծայրահեղ
դեպքերում, երբ բացառվում է այլընտրանքային որևէ խափանման միջոցի կիրառումը:
Իհարկե Նախագծից չի երևում, թե ինչ պետք է հասկանալ <<ծայրահեղ>> ասելով, կամ
որ հանգամանքներն են, որոնք պետք է հաշվի առնել կալանք կիրառելիս: Ելնելով դա5
Տե´ս Авалиани К. А. Особенности досудебного производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетниx, Дисс. канд. юрид. наук. Кемерово, 2009г., էջ 123:
6
Տե´ս նույն տեղում, էջ 115:
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տական պրակտիկայի ուսումնասիրությունից` կարծում ենք, որ պետք է հաշվի առնել
հետևյալ հանգամանքները՝ անչափահասի կողմից նախկինում հանցանք կատարած լինելը, քրեական պատասխանատվության ենթարկվելը, մի քանի հանցագործություն կատարելը, նրա ագրեսիվ վարքագիծը հանցագործություն կատարելիս կամ դրանից հետո և այլն: Դատավարական գրականության մեջ նման հիմքեր առանձնացվել են այլ
գիտնականների կողմից. այսպես, Ֆ. Բագաուտինովը առանձնացնում է անչափահասի
նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու բացառիկությունը հաստատող հետևյալ հանգամանքները՝ նախկինում անչափահասի կողմից հանցագործություն
կատարելը, երկու կամ ավելի հանցագործության կատարումը, անչափահասի անձնական հատկանիշներից ելնելով` նրան հասարակությունից մեկուսացնելը (չսովորելը,
չաշխատելը, ոստիկանությունում հաշվառման մեջ գտնվելը, թմրանյութեր օգտագործելը և այլն)7:
Անչափահասի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելիս պետք է
առկա լինեն քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված խափանման միջոցների կիրառման հիմքերը /Նախագծի հոդված 116/, բայց միաժամանակ այդ հիմքերի
հետ միասին անպայման պետք է հաշվի առնել նաև անպիսի հանգամանքեր, որոնք էական նշանակություն ունեն անձին ազատությունից զրկելու հարցը որոշելու համար: Այս
տեսանկայունից պետք է համաձայնել դատավարական գրականության մեջ տեղ գտած
հետևյալ մոտեցման հետ, որ անչափահասի նկատմամբ խափանման միջոցի ճիշտ
ընտրության համար պետք է հաշվի առնել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք թեև քրեական դատավարության նպատակներից դուրս են, բայց ունեն կրիմինոլոգիական մեծ
նշանակություն՝
• հանցավոր վարքագծի մոտիվացիան,
• անչափահասի դերը հանցագործության կատարման մեջ,
• հանցագործության կատարման պատճառները և պայմանները,
• անչափահասի կյանքի և դաստիարակության պայմանները,
• անչափահասի մտավոր զարգացվածությունը և դաստիարակությունը,
• անչափահասի վարքագիծը մինչև հանցագործություն կատարելը և դրանից հետո,
• անչափահասի վարքագիծը քննության ընթացքում8:
Անչափահասի իրավունքների պաշտպանությունից ելնելով` Նախագծում ուղղակի
սահմանված է, որ անչափահասի ձերբակալման, կալանավորման կամ կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին անհապաղ տեղեկացվում է նրա օրինական ներկայացուցիչին: Այս հանգամանքը նշանակում է, որ կալանքի հարցը քննարկելիս պետք է ապահովել նաև օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունը, քանի որ մինչև կալանքին
անդրադառնալը բոլոր դեպքերում պետք է քննության առարկա դարձնել ծնողների
հսկողությանը հանձնելու հարցը:
Կարող ենք փաստել, որ մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա «յուվենալ արդարադատություն», իսկ Նախագծում տեղ գտած կարգավորումները կարող են
խթանել մեր երկրում «յուվենալ արդարադության» զարգացումը:
7

Տե´ս Багаутинов Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия
//Российская юстиция. 2002, N 9., Էջ 44:
8
Տե´ս Трунов И. Л., Трунова Л. К. Меры пресечения в уголовном процессе, СПб.: Изд.
«Юридический центр Пресс», 2003, էջ 235:
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FEATURES OF THE JUVENILES’ ARREST AND DETENTION
AS PROVIDED BY THE DRAFT OF THE NEW CRIMINAL
PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Nelli Aghababyan

PhD student of the Chair of Criminal
Proceedings and Criminalistics YSU
_______________________________

The draft of the new Criminal Procedure Code pays much attention to the issues of
juvenile justice that are important in the criminal proceedings for the protection of the
minors’ rights and legitimate interests.
This article analyzes the 421st article of the Draft, which is associated with the legal
settlement of the minor’s arrest and detention. Several important provisions are marked out
in the article, which are to be mentioned about, in particular about the exclusivity of
imprisonment of minors, informing the legal representative about it, the features of terms of
arrest application, etc.
The project quite clearly defines the features of the application of arrest and detention
towards the juveniles, thus avoiding other spatial interpretations that may restrict the
minors’ rights and interests.
We should mention that the Project settlement regarding both the use of coercive
measures towards the juveniles and many other issues may contribute to the development
of "juvenile justice" in our country.

ОСОБЕННОСТИ АРЕСТА И ЗАДЕРЖАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА
Нелли Агабабян

Аспирант Кафедры уголовного
производства и криминалистики ЕГУ
________________________________

В проекте нового уголовно-процессуального кодекса достаточно внимания
уделено вопросам ювенальной юстиции, которые важны для защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних в уголовном производстве.
В рамках данной статьи анализирована 421-ая статья Проекта, которая связана
с правовым урегулированием ареста и задержания несовершеннолетнего лица. В
указанной статье отмечены несколько важных достойных внимания положений, в
частности об исключительности лишения свободы несовершеннолетних, о
сообщении законному представителю об этом, особенности сроков применения
ареста и т.д.
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В проекте достаточно четко сформулированы особенности применения ареста и
содержания под стражей несовершеннолетних, что позволяет избегать других
пространственных интерпретаций, которые могут ограничить права и законные
интересы несовершеннолетних.
Можем отметить, что приведенные в Проекте урегулирования как по
применению мер принуждения, так и по другим вопросам, могут способствовать
развитию “ювенальной юстиции” в нашей стране.

Բանալի բառեր – անչափահաս, ձերբակալում, ձերբակալված, կալանք, հարկադրանքի միջոց
Keywords: juvenile, arrest, arrested, detention, coercive means
Ключевые слова: несовершеннолетний, арест, арестованный, содержание под стражей,
принудительные средства
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ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Հայկ Սարգսյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) մշակման ժամանակ առավել վիճահարույց հարցերից
էին դատական քննության ընթացքում մեղադրանքի փոփոխման և դրանից հրաժարվելու պարագայում քրեական վարույթի հետագա ճակատագրի հիմնախնդիրները: Ասվածը վերաբերում է ինչպես դատախազի կողմից դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոփոխելու ինստիտուտին և դրա հետ սերտորեն փոխկապակցված մեղադրողի կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու դեպքում քրեական վարույթի հետագա
շարունակման հնարավորությանը, այնպես էլ դատարանի կողմից ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը սեփական նախաձեռնությամբ փոխելու ինստիտուտին: Պատական չէ, որ դատական քննության ընթացքում մեղադրանքի փոփոխումը և դրանից
հրաժարվելու հիմնախնդիրներն այն բացառիկ երկու հարցերն են, որոնց վերաբերյալ
նախագծով, ի տարբերություն ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգի (այսուհետ՝ Հայեցակարգ), սահմանվել է տարբերվող իրավակարգավորում:
Քրեական գործի դատական քննության ընթացքում չեն բացառվում այն իրավիճակները, երբ ապացույցների հետազոտման արդյունքում ի հայտ են գալիս այնպիսի
փաստական հանգամանքներ, որոնք հայտնի չեն եղել և չէին կարող լինել մինչդատական վարույթում, և որոնք գործում առկա այլ փաստական հանգամանքների հետ օբյեկտիվորեն պահանջում են մեղադրյալին մինչդատական վարույթի ընթացքում առաջադրված մեղադրանքի փոփոխում կամ լրացում: Այդ փաստական հանգամանքների
հիման վրա դատախազը պարտավոր է քրեադատավարական օրենքով սահմանված
ընթացակարգով փոխել կամ լրացնել մինչդատական վարույթի ընթացքում ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը` նրան առաջադրելով նոր մեղադրանք1: Բացի
դրանից, իրավակիրառ պրակտիկայում առաջանում են իրավիճակներ, երբ առանց
փաստական հանգամանքների փոփոխության դատաքննության ընթացքում առաջանում է դատախազի կողմից մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավաբական որակում
փոփոխելու անհրաժեշտություն, ինչը նույնպես հանգեցնում է նոր մեղադրանքի առաջադրման:
Քրեական դատավարության իրավունքի տեսության մեջ դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտը ավանդաբար սերտորեն փոխկապակցված է
1
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 10.04.2011թ. N9 արձանագրային որոշում, 8.11
կետ:
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դատական քննության ընթացքում մեղադրանքից հրաժարվելու ինստիտուտի հետ ՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ երկուսն էլ մեղադրանքի տնօրինման ձև են: Սակայն մեղադրանքից հրաժարվելու ինստիտուտի խնդիրները շատ ավելի խորն են և կոնցեպտուալ ու գտնվում են ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքական հարթությունում: Փոխարենը դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտն ավելի փոխկապակցված է դատաքննության սահմանների հետ և չունի որևէ առնչության քաղաքական
հարթության հետ3: Միաժամանակ դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտը սերտորեն փոխկապված է նաև դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ մեղադրանքը փոփոխելու ինստիտուտի հետ:
Ելնելով վերոշարադրյալից՝ սույն ուսումնասիրության շրջանակներում անհրաժեշտ
է մի կողմից հետազոտման առարկան՝ Նախագծով առաջարկվող դատախազի կողմից
մեղադրանքի փոփոխման մոդելը, վերլուծել մյուս երկու ինստիտուտներից առանձին,
մյուս կողմից դրա վերաբերյալ եզրակացությունները կատարել այդ երկու ինստիտուտների համատեքստում:
Վերջին յոթ տարիների ընթացքում ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքով (այսուհետ` գործող օրենսգիրք), Հայեցակարգով և Նախագծով սահմանված են եղել կամ սահմանվելու նպատակով քննարկվել են դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման վերաբերյալ քրեական դատավարության իրավունքի տեսությանը հայտնի բոլոր հնարավոր ռեժիմները՝ քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելու ինստիտուտը, դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխումը քննչական գործողությունների կատարմամբ (գործող օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2րդ մասերի ռեժիմ), դատախազի կողմից սեփական հայեցողությամբ մեղադրանքի փոփոխումը առանց քննչական գործողությունների կատարման(գործող օրենսգրքի 309.1րդ հոդվածի 3-րդ մասի ռեժիմ), դատարանի միջնորդության հիման վրա գլխավոր դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխումը (գործող օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 5րդ մասի ռեժիմ), դատախազի կողմից փաստական հանգամանքներով մեղադրանքի
փոփոխումը միայն օրենքով նշված հստակ պայմանների առկայության դեպքում (Նախագծի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), դատախազի կողմից մեղադրանքի ազատորեն փոփոխումը իրավական գնահատականի մասով (Նախագծի 283-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):
Մինչև Նախագծով դատական քննության ընթացքում դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման վերաբերյալ որդեգրած կարգավորումների հետազոտումը անհրաժեշտ է նախ հակիրճ անդրադարձ կատարել գործող օրենսգրքի՝ մեղադրանքի փոփոխման նախկին և ներկա ռեժիմներին՝ վեր հանելով Նախագծով կատարված փոփոխությունների տարբերությունը և գերակայությունը:
Գործող օրենսգիրքն իր սկզբնական խմբագրությամբ նախատեսում էր լրացուցիչ
նախաքննության ինստիտուտը: Գործող օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` դատարանը մեղադրողի միջնորդությամբ գործն ուղարկում էր լրացուցիչ նախաքննության, երբ առկա էին մեղադրանքը ավելի ծանր կամ փաստական հանգամանքներով սկզբնականից տարբերվող մեղադրանքով փոխելու հիմքեր:
Այսինքն` եթե դատական քննության ընթացքում առաջանում էին մեղադրյալին ա2

Լեոնիդ Գոլովկո, Դատախազի կողմից մեղադրանքից հրաժարման և դատարանում մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտները: Հետխորհրդային զարգացումները տեսական մոլորումների
պայմաններում, Պետություն և իրավունք N2, էջ 53:
3
Նույն տեղում:
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ռաջադրված մեղադրանքն ավելի ծանր կամ փաստական հանգամանքներով սկզբնական մեղադրանքից տարբերվող մեղադրանքով փոխելու հիմքեր, դատախազը միջնորդություն էր ներկայացնում դատարան` գործը լրացուցիչ նախաքննություն ուղարկելու
մասին4: Միջնորդության բավարարման դեպքում քրեական գործը դատական քննության փուլից վերադառնում էր մինչդատական վարույթ` դատարանի վարույթից անցնելով նախնական քննություն իրականացնող մարմնի` քննիչի վարույթ: Մեղադրանքը
կողմը, վերսկսելով նախաքննությունը, լրացնում էր նախկինում կատարված նախաքննության բացերը, վերացնում ապացույցների ձեռքբերման ընթացքում թույլ տրված
խախտումները, փոփոխում կամ լրացնում մեղադրանքի փաստական և իրավական
կողմերը՝ ապահովելով ձախողված մեղադրանքի վերականգումը:
24.07.2007թ. ընդունված N 710 որոշմամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը,
Սահմանադրության 19 հոդվածի 1-ին մասին հակասող և անվավեր ճանաչեց ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաև լրացուցիչ
նախաքննության ուղարկելու ինստիտուտը նախատեսող այլ հոդվածներ:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ամրագրվեց այն իրավական դիրքորոշումը, ըստ որի` բոլոր այն դեպքերում, երբ գործն ընդունվել է դատարանի վարույթ, ապա այն պետք է հանգուցալուծվի դատական նիստում5: Այսինքն` եթե քրեական
գործը դատարանի կողմից ընդունվել է վարույթ, ապա այն այլևս չպետք է վերադարձվի
նախաքննություն իրականացնող մարմնին, գործով պետք է բացառվեն նոր քննչական
գործողությունների կատարումը, և գործը պետք է հետագա ընթացքն ու լուծումն ստանա հրապարակային դատաքննության շրջանակներում: Սույն իրավական դիրքորոշումը կարևոր նշանակություն ունեցավ ՀՀ քրեական դատավարությունում այս ինստիտուտի հետագա զարգացման վրա և դրվեց Հայեցակարգով դրա վերաբերյալ սահմանված
կարգավորումների հիմքում:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշման հետևանքով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում 28.11.07թ. լրացվեց 309.1-րդ հոդվածը: Այդ հոդվածի ամբողջական վերլուծությունից բխում է, որ այն իր ընդունման պահին նախատեսում էր դատական քննության ընթացքում դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման իրավական
երեք տարբեր ռեժիմներ`
1) դատախազի նախաձեռնությամբ մեղադրանքը փոխելը քննիչի կողմից քննչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարելու ռեժիմով (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր),
2) դատախազի նախաձեռնությամբ մեղադրանքը փոխելն առանց քննչական գործողություններ կատարելու ռեժիմի (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1րդ հոդվածի 3-րդ մաս),
3) դատարանի նախաձեռնությամբ (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
309.1-րդ հոդվածի 5-րդ մաս) դատարանը մինչև 10 օր ժամկետով հետաձգում է դատական նիստը` առաջարկելով գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալին վերահաստատել մեղադրական եզրակացությունը: Վերջինս ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2010թ. ապրիլի 2-ի N 872 որոշմամբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
309.1-րդ հոդվածի 5-րդ մասը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադ4

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս: Երևան, Եր. համ.
հրատ. 2003 թ., էջ 293:
5
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 24.07.2007 թ. ընդունած N710 որոշում, էջ 13:
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րության 19-րդ հոդվածին հակասող և անվավեր:
Գործող օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված
իրավական ռեժիմներով մեղադրանքը փոփոխելու համար հիմք է մեղադրանքի փաստական հանգամանքների այնպիսի փոփոխությունը, որի հետևանքով փոխվում է արարքի իրավաբանական որակումը, կամ երբ նման փոփոխման դեպքում արարքի որակումը թեև մնում է նույնը, սակայն փոխվում է հանցակազմի հատկանիշների բովանդակությունը, օրինակ` փոփոխվում է միևնույն հանցակազմի դիսպոզիցիայում նկարագրված այլընտրանքային արարքը6:
Եթե հանցագործության և նոր ի հայտ եկած փաստական հանգամանքների բնույթն
այնպիսին է, որ հնարավոր է դատաքննության շրջանակում դրանց վերաբերյալ քննություն կատարել, մեղադրողը պետք է կիրառի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, իսկ եթե հանցագործության բնույթն այնպիսին է, որ
հնարավոր չէ դատաքննության ընթացքում դրանց վերաբերյալ կատարել քննություն,
մեղադրողը, ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, պետք է առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու նպատակով միջնորդի հետաձգել գործի դատական քննությունը:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի
վերլուծությունից բխում է, որ օրենսդիրը դատախազի՝ նոր մեղադրանք առաջադրելու
նպատակով դատական քննությունը հետաձգելու վերաբերյալ միջնորդության բավարարման համար սահմանել է երկու պարտադիր նախապայմանի առկայություն`
1.եթե դատական քննության ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ,
որոնք հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում,
2.եթե գործի փաստական հանգամանքները հնարավորություն չեն տալիս մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու առանց դատական քննությունը հետաձգելու:
Այս երկու պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում գործն ուղարկվում
է քննիչին նոր քննչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարելու համար:
Մեղադրանքի փոփոխման նույնանման ռեժիմ սահմանված է նաև մի շարք այլ` մասնավորապես հետխորհրդային երկրների քրեական դատավարության օրենսգրքերում
(Լատվիա` 461-462 հոդվածներ, Մոլդովա` 326, Լեհաստան` 328):
Այս մոդելը թեկուզ և ակնհայտորեն մեկ քայլ առաջ է լրացուցիչ նախաքննության
ինստիտուտի համեմատ, սակայն իր ընդունման պահից շատերի կողմից որակվեց որպես լրացուցիչ նախաքննության ինստիտուտի քողարկված տարբերակ7: Դրա կիրառման դեպքում թեև ձևական առումով քրեական գործը շարունակում է գտնվել դատարանի վարույթում, և քննիչն այն իր վարույթ ընդունելու մասին որոշում չի կայացնում,
սակայն փաստացի այն վերադառնում է քննիչի վարույթ, որը դատարանի կողմից գործի քննությունը հետաձգված ժամկետի ընթացքում կարող է ազատորեն իրականացնել
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված քննչական և այլ դատավարական գործողությունները: Քրեական գործը դուրս է գալիս դատական վերահսկողությունից, թեկուզ և դա կատարվում է սահմանափակ ժամկետով, և ձևական առումով
6

Տես ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Սուրեն Կամոյի Նալբանդյանի վերաբերյալ 18.12.2007 թ.
ՀՅՔՐԴ/0144/01/09 քրեական գործով կայացված որոշումը:
7
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քրեական գործը շարունակում է մնալ դատարանի վարույթում:
Մեր կարծիքով, գործող օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված մեղադրանքի փոփոխման կարգը մի կողմից հակասում է ՀՀ սահմանադրական դատարանի` 24.07.2007թ. ընդունված N 710 որոշման մեջ արտահայտված այն իրավական դիրքորոշմանը, ըստ որի` եթե քրեական գործն ընդունվել է դատարանի վարույթ, ապա այն պետք է հանգուցալուծվի դատական նիստում, մյուս կողմից այդ նորմի
կիրառման դեպքում մեղադրանքի կողմը, հնարավորություն ստանալով հրապարակային դատական քննության շրջանակներից դուրս փոխելու մեղադրանքը, փաստացի ուղղում է արդեն իսկ ձախողված մեղադրանքը, ինչն էականորեն խախտում է դատաքննության հիմքում դրված իրավահավասարության սկզբունքը:
Ինչ վերաբերում է գործող օրենսգրքով սահմանված մեղադրանքի փոփոխման
մյուս ռեժիմին, ապա դրա համաձայն մեղադրողը կարող է մինչև դատարանի կողմից
խորհրդակցական սենյակ հեռանալը ազատորեն սեփական հայեցողությամբ փոխել
ինչպես մեղադրանքի փաստական կողմը, այնպես էլ իրավական գնահատականը: Այս
ռեժիմով մեղադրանքի փոփոխման կամ լրացման համար բավարար է միայն մեղադրանքը պաշտպանող դատախազի դիրքորոշումը, որ ամբաստանյալը կատարել է այլ
հանցանք, քան այն, որը նրան մեղսագրվում է սկզբնական մեղադրանքով: Մեղադրողի
կողմից մեղադրանքը փոխելը դատարանին պարտավորեցնում է դատաքննությունն
անցկացնել նոր մեղադրանքի շրջանակներում: Մեղադրանքի, այնպես էլ դրա պաշտպանության ծավալների վերաբերյալ մեղադրողի` որպես պետության անունից քրեական հետապնդում իրականացնող դատավարական սուբյեկտի դիրքորոշումը պետաիշխանական ակտ է, որը պարտադիր է դատավարության մյուս սուբյեկտների համար8:
Ընդ որում, օրենսդիրը որևէ պահանջ չի սահմանել փոփոխվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ: Այսինքն` լրացվող փաստական հանգամանքները կարող են մեղադրանքի կողմին հայտնի լինել նաև նախնական քննության ընթացքում, հաստատված լինել գործով ձեռք բերված ապացույցներով, սակայն ընդգրկված չլինեն մեղադրանքի ձևակերպման մեջ և չվերագրվեն որպես մեղադրյալի կողմից կատարված հանցագործության հատկանիշ:
Նշված ինստիտուտը հնարավորություն է տալիս դատախազին մի կողմից դատական քննության ընթացքում ազատորեն փոխել դատական քննության սահմանները,
մյուս կողմից շտկել մեղադրական եզրակացությունը հաստատման ընթացքում մեղադրանքի ձևակերպման մեջ թույլ տրված թերությունները:
Այսպիսով, վերլուծելով գործող օրենսգրքի ինչպես սկզբնական խմբագրությամբ,
այնպես էլ ներկայիս խմբագրությամբ սահմանված` դատախազի կողմից մեղադրանքի
փոփոխման ռեժիմները՝ ակնհայտ է դառնում, որ դրանց առաջնային նպատակն է հնարավորություն ընձեռել դատախազին վերացնելու մինչդատական վարույթում թույլ
տրված սխալներն ու բացթողումները, ուղղելու մեղադրանքի ձևակերպման մեջ առկա
թերությունները և լրացնելու մեղադրյալին վերագրվող փաստական հանգամանքների
շրջանակը՝ փրկելով մեղադրանքի կողմին արդարացման դատավճռից:
Փոխարենը Նախագծի վերլուծությունից բխում է, որ նախագծի հեղինակների
նպատակն է եղել զրկել մեղադրանքի կողմին բոլոր վերոնշված հնարավորություններից: Այսպես, նախագծի 283-րդ և 284-րդ հոդվածների վերլուծությունից պարզ է դառ8
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նում, որ Նախագծով սահմանվել է երկու սկզբունքային նորարարություն՝
1. կենսագործվել է ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24.07.2007 թ. ընդունված N
710 և 04.02.2011թ. ընդունված N 934 որոշումներով անրագրված այն իրավական դիրքորոշումը, ըստ որի` բոլոր այն դեպքերում, երբ գործն ընդունվել է դատարանի վարույթ, ապա այն պետք է քննվի դատական նիստում՝ բացառելով դատարանի վարույթ
ընդունված քրեական գործով նոր քննչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությունը:
2. Տարբերակվել են մեղադրանքը փաստական հանգամանքների և իրավական
գնահակատանի մասով փոխելու ռեժիմները՝ փաստական հանգամանքներով մեղադրանքի փոփոխությունը թույլատրելու համար սահմանելով անհրաժեշտ նախապայմանների առկայության պահանջ:
Նախագծի համաձայն` մեղադրանքը կողմն այլևս չունի որևէ օրենսդրական հնարավորություն դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործով նոր քննչական գործողություններ կատարելու: Բացառվել է նոր հանգամանքների ի հայտ գալու պարագայում դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործը քննիչին վերադարձնելու հնարավորությունը: Մեղադրանքի փոփոխությանը նախորդող գործընթացը պետք է լինի
հրապարակային դատաքննության շրջանակներում և դուրս չգա դատական վերահսկողությունից: Հակառակ դեպքում կնսեմացվի անկախ, անկողմնակալ և մրցակցային դատարանի սահմանադրաիրավական դերը9:
Նույնիսկ եթե որոշակի բացառիկ դեպքերում մեղադրանքի փոփոխությունը պահանջի նոր ապացույցների ձեռքբերում, ապա դրա համար մեղադրողի միջնորդությամբ
դատավարության բոլոր մասնակիցների կարծիքները լսելուց հետո և դատարանի որոշմամբ կարող են օգտագործվել բացառապես գործի դատական քննության ընթացքում
հասանելի դատավարական միջոցները10:
Գործող օրենսգրքով սահմանված քննչական գործողությունների կատարմամբ մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտի բացառումը Նախագծի կարևորագույն բարեփոխումներից է, որը մի կողմից բարձրացնում է դատարանակենտրոն դատավարության
դերը, մյուս կողմից զրկում մեղադրանքի կողմի թերի կատարված նախաքննությունը
լրացնելու միջոցով փրկելու ձախողված մեղադրանքը: Այն խորհրդային քրեական դատավարության տարր հանդիսացող լրացուցիչ նախաքննության ինստիտուտից հրաժարվելուն ուղղված գործընթացի վերջին քայլն է, որի վրա վճռորոշ ազդեցություն են
ունեցել ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24.07.2007 թ. ընդունված N 710,
02.04.2010թ. ընդունված N 872 և 04.02.2011 թ. ընդունված N 934 որոշումները:
Ընդ որում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի այս երեք որոշումներից յուրաքանչյուրը, տրամաբանորեն հաջորդելով միմյանց և հանդիսանալով իրենց նախորդի համեմատ մեկ քայլ առաջ, ուղղված են դատարանում մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտի վերափոխմանը՝ այն իրավական պետության չափանիշներին համապատասխանեցնելով: Նշենք, որ չնայած ՌԴ սահմանադրական դատարանը, որը 1999 թ. ապրիլի 20-ի
որոշմամբ հակասահմանադրական ճանաչեց լրացուցիչ նախաքննության ինստիտուտը, չունեցավ ՀՀ սահմանադրական դատարանի հետևողականությունը. 2003 թ. դեկ9

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 04.02.2011 թ. ընդունված N934 որոշում, էջ 17:
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 10.04.2011 թ. N9 արձանագրային որոշում,
8.11 կետ:
10
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տեմբերի 8-ի որոշմամբ ՌԴ սահմանադրական այդ որոշմամբ փաստորեն վերականգնեց գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելու ինստիտուտը11, ինչը հետագայում
հաստատվեց ՌԴ գերագույն դատարանի 2004 թ. մարտի 5-ի որոշմամբ12:
Նախածգով սահմանված` դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման ռեժիմը
էականորեն տարբերվում է գործող օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ռեժիմից: Նախագծի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 3-րդ մասերի վերլուծությունից
բխում է, որ նախագծով տարբերակվել են մեղադրանքի փոփոխումը փաստական հանգամանքների մասով և մեղադրանքի փոփոխումը իրավական գնահատականի մասով:
Մինչև դրանցից յուրաքանչյուրի վերլուծությունը անդրադառնալը նախ անհրահեշտ է
պարզել, թե ըստ նախագծի որոնք են մեղադրանքի փաստական և իրավական կողմերը:
Ըստ նախագծի 6-րդ հոդվածի 42-րդ մասի` մեղադրանքը որոշակի անձի կողմից
ենթադրյալ հանցանք կատարելու մասին վարկած է, որն ունի փաստական և
իրավական հիմնավորման կարիք:
Նախագծի 191-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման մեջ նշվում են անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը և նրա վերաբերյալ այլ անհարժեշտ տվյալներ, մեղադրանքի փաստական հիմքը` մեղսագրվող արարքի էությունը, կատարման տեղը, ժամանակը, եղանակը և մյուս հանգամանքները,
որքանով դրանք պարզված են առկա ապացույցներով, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, հոդվածի մասը կամ կետը, որով պատասխանատվություն է
նախատեսված անձին մեղսագրվող արարքը կատարելու համար (արարքի իրավական
գնահատականը):
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն օրենքի միատեսակ կիրառությանն ուղղված իր մի շարք
դատական ակտերում արտահայտել է իրավական դիրքորոշումներ մեղադրանքի կառուցվածքի և դրա ձևակերպման վերաբերյալ, որոնք համահունչ են նախագծով սահմանված կարգավորումներին13: Վճռաբեկ դատարանը Գ. Ճաղարյանի և այլոց վերաբերյալ թիվ ԵՇԴ/0002/01/11 քրեական գործով նշել է. «Կառուցվածքային առումով մեղադրանքը բաղկացած է գործով հաստատված՝ հանրության համար վտանգավոր և
հակաիրավական արարքի կատարման հանգամանքների ամբողջությունից և քրեական
օրենքի կոնկրետ նորմից, որի հատկանիշներին համապատասխանում է նշված փաստական հանգամանքների ամբողջությունը: Այլ խոսքով՝ մեղադրանքի տարրեր են կազմում մեղադրանքի ձևակերպումը և դրա իրավաբանական որակումը:…Մեղադրանքում,
բացի հանցավորի մասին տվյալներից, հանցագործության տեղից, ժամանակից և եղանակից, մանրամասնորեն և հստակ պետք է նշվեն արարքի քրեաիրավական որակման
հիմքում ընկած փաստերը` հանցագործության դեպքի և դրա հետ կապված հանգամանքների մանրակրկիտ նկարագրությունը»:
Այսպիսով, նախագծի և վճռաբեկ դատարանի վերոհիշյալ որոշումների համատեղ
11

ՌԴ Սահմանադրական դատարանի 2003 թ. դեկտեմբերի 8-ի որոշում:
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. "О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
13
Տե´ս Արկադի Պատվականի Պապյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի
նոյեմբերի 5-ի թիվ ՏԴ/0115/01/09 որոշման 18-19-րդ կետերը, Ալվարդ Չուբարի Ստեփանյանի
վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ ԼԴ/0327/01/10 որոշման 16-րդ կետը, Գրիգոր Խաչատուրի Ճաղարյանի և այլոց վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի
24.08.2012 թ. թիվ ԵՇԴ/0002/01/11 որոշման 24-25-րդ կետերը:
12

Государство и право

137

վերլուծությունից բխում է, որ մեղադրանքի փաստական կողմը հանցագործության դեպքի և դրա հետ կապված հանգամանքների (հանցավորի, հանցագործության տեղից, ժամանակի և կատարման եղանակի) մանրակրկիտ նկարագրությունն է, իսկ հանցակցության պարագայում` նաև յուրաքանչյուր հանցակցի կոնկրետ գործողությունների, հանցագործությանը նրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցության բնույթի ու աստիճանի մանրամասն նկարագրությունը, որը համապատասխանում ՀՀ քրեական օրենսգրքի կոնկրետ
հանցակազմի հատկանիշներին: Իսկ մեղադրանքի իրավական կողմը հենց ՀՀ քրեական օրենսգրքի կոնկրետ հանցակազմն է, այսինքն` քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, հոդվածի մասը կամ կետը, որով պատասխանատվություն է նախատեսված անձին
մեղսագրվող արարքը կատարելու համար:
Մեղադրանքի փաստական կողմը այն փաստական հանգամանքների ամբողջությունն է, որոնց կապակցությամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում, և որոնք լրիվությամբ ձևակերպված են դատարանին ուղարկված մեղադրական եզրակացության
մեջ: Այսինքն` մեղադրանքի փաստական կողմը դատական քննության սահմաններն են:
Իսկ մեղադրանքի իրավական կողմը այդ փաստական հանգամանքներին դատախազի
տված իրավական գնահատականն է, այսինքն` ՀՀ քրեական օրենսգքի այն հոդվածը,
հոդվածի մասը կամ կետն է, որի հանցակազմի հատկանիշներին է համապատասխանում մեղադրանքի փաստական կողմը:
Հետևաբար մեղադրանքի փաստական կողմի փոփոխությունները կարող են
դրսևորվել՝
1. հանցավոր գործության առանձին դրվագներ ներառելով կամ հանելով,
2. մեղադրյալի պատասխանատվությունը մեղմացնող կամ ծանրացնող նոր փաստական հանգամանքներ նախատեսելով կամ նախկինները հանելով,
3. նոր փաստեր ներառելով, որոնք վկայում են նախկինի համեմատ հանցագործության կատարման այլ մեղքի ձևի, շարժառիթի կամ հանգամանքների, հանցագործությունների հետևանքների, հանցակցության ձևերի կամ հանցագործության փուլերի
մասին,
4. նոր փաստեր նախատեսելով, որոնք վկայում է այլ հանցագործության օբյեկտի
կամ սուբյեկտի մասին:
Մեղադրյալին մեղսագրվող արարքի իրավաբանական որակման փոփոխությունը
դրսևորվում է՝
1. քրեական օրենսգրքի մեկ հոդվածը մյուսով փոխարինելով,
2. քրեական օրենսգրքի միևնույն հոդվածի կետերը կամ մասերը փոխելով,
3. քրեական օրենսգրքի մեկ կամ մի քանի հոդվածները հանելով, եթե նախկինում
մեղադրյալին մեղսագրվող արարքը որակված է եղել մի քանի հոդվածներով,
4. արարքը մի քանի հոդվածներով որակելով, եթե նախկինում որակված է եղել14:
Մեղադրանքը փաստական հանգամանքներով փոխելիս փոխվում են դատական
քննության սահմանները, այսինքն` փոփոխվում կամ լրացվում է մեղադրյալին վերագրվող արարքի հիմքում դրված փաստերի շրջանակը: Իսկ մեղադրանքի իրավական հիմքի փոփոխման դեպքում փոխվում է բացառապես արարքի իրավաբանական որակումը, այսինքն՝ ՀՀ քրեական օրենսգքի այն հոդվածը, հոդվածի մասը կամ կետը, որով ո14

Добровольская Т. Н. Изменение обвинения в судебных стадиях советского процесса. М.,
Юрид. Лит., 1997, с. 29.
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րակվել էր մեղադրյալի արարքը, փոխվում կամ լրացվում է քրեական օրենսգքի այլ
հոդվածով, հոդվածի մասով կամ կետով:
Նախագծի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` մեղադրյալին ներկայացված
մեղադրանքը փաստական հանգամանքների մասով առաջին ատյանի դատարանում
կարող է փոփոխվել կամ լրացվել միայն հանրային մեղադրողի կողմից, եթե հիմնական
դատալսումների ընթացքում հետազոտված ապացույցներով հաստատվել են այնպիսի
փաստական հանգամանքներ, որոնք հայտնի չէին և չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում, և որոնք ինքնին կամ այլ փաստական հանգամանքների հետ միասին անհրաժեշտ են դարձնում մեղադրյալին նոր մեղադրանք ներկայացնելը:
Այսինքն` դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փաստական հանգամանքների մասով կարող է փոփոխվել միմիայն, եթե՝
1. հաստատվել են այնպիսի փաստական հանգամանքներ, որոնք հայտնի չէին և
չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում,
2. այդ փաստական հանգամանքներն ինքնին կամ այլ փաստական հանգամանքների հետ միասին անհրաժեշտ են դարձնում մեղադրյալին նոր մեղադրանք առաջադրելը:
Առաջին պայմանը նշանակում է, որ դատարանը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում
դատախազի ներկայացրած մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու համար դատական քննությունը հետաձգելու վերաբերյալ միջնորդությունը քննարկելիս պետք է գնահատի, թե արդյոք մեղադրանքի ծավալի վրա ազդող փաստական հանգամանքները մինչդատական վարույթում հայտնի են եղել, թե ոչ,
և արդյոք դրանք կարող էին հայտնի լինել: Սույն պայմանը սահմանված է նաև գործող
օրենսգրքով՝ որպես քննչական գործողությունների կատարմամբ զուգորդված մեղադրանքը փոխելու անհրաժեշտ նախապայման:
Դատարանը պետք է մերժի այդ միջնորդությունը, եթե մեղադրանքի փոփոխման
կամ լրացման համար հիմք հանդիսացած փաստական հանգամանքները մինչդատական վարույթի ընթացքում հայտնի են եղել վարույթի հանրային մասնակիցներին կամ
կարող էին հայտնի լինել նրանց, եթե նրանք դրսևորեին պատշաճ ջանասիրություն
դրանց բացահայտման ուղղությամբ:
«Հանգամանքներ, որոնք հայտնի չէին» ձևակերպման ներքո անհրաժեշտ է հասկանալ փաստական հանգամանքների այն շրջանակը, որոնք մինչդական վարույթի ընթացքում հայտնի չեն եղել վարույթի հանրային մասնակիցներին: Օրինակч եթե մինչդատական վարույթի ընթացքում վկայի կողմից տրված ցուցմունքում հայտնած որևէ
փաստ չի դրվել մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում, ապա գործը դատարանի վարույթ ընդունվելուց հետո դատախազը մեղադրանքի փոփոխման միջոցով
չի կարող այդ փաստը ներառել մեղադրանքի փաստական կողմում:
«Հանգամանքներ, որոնք չէին էլ կարող հայտնի լինել» ձևակերպման ներքո անհրաժեշտ է հասկանալ փաստական հանգամանքների այն շրջանակը, որոնք վարույթի
հանրային մասնակիցները օբյեկտիվորեն հնարավորություն չեն ունեցել ձեռք բերելու
մինչդատական վարույթի ընթացքում: Այսինքն` եթե վարույթի հանրային մասնակիցը
օբյեկտիվորեն կարող էր ձեռք բերել այդ տվյալը, սակայն անհրաժեշտ և բավարար
քայլեր չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, ապա ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է
մերժման: Օրինակ՝ եթե դատական քննության ընթացքում երկու վկայի առերեսման ընթացքում, որոնց միջև մինչդատական վարույթում առերեսում չի կատարվել, ի հայտ են
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գալիս այնպիսի փաստեր, որոնք ենթադրում են մեղադրյալի վերագրվող մեղադրանքի
փոփոխություն, ապա դատախազի միջնորդությունը ենթակա է մերժման: Կամ եթե
մինչդատական վարույթում կոնկրետ հանգամանքների մասին ստացվում է օպերատիվ
տեղեկատվություն, սակայն քննիչը այդ հանգամանքների շուրջ քննություն չի կատարել, ապա այդ հանգամանքները չեն կարող հիմք հանդիսանալ մեղադրանքի փաստական կողմից փոփոխման համար:
Այսպիսով, փաստական հանգամանքների մասով մեղադրանքի փոփոխումը թույլատրելու վերաբերյալ միջնորդությունը քննելիս դատարանն աննուղղակի անդրադառնում է այն հարցին, թե արդյոք մինչդատական վարույթի ընթացքում վարույթի հանրային մասնակիցներն ապահովել են նախաքննության բազմակողմանիության և լրիվության պահանջը: Եթե դատարանը պարզում է, որ նոր փաստական հանգամանքները
ձեռք չեն բերվել այդ պահանջի խախտումով, ապա ներկայացված միջնորդությունը
մերժվում է, և նոր փաստական հանգամանքները չեն ընդգրկվում մեղադրյալի արարքի
փաստական կողմում, թեկուզ և դրանք օբյեկտիվորեն վկայում են մեղադրյալի կողմից
ՀՀ քրեական օրեսնգրքով նախատեսված արարք կատարելը:
Երկրորդ պայմանի համաձայն` անհրաժեշտ է փաստական հանգամանքների այնպիսի փոփոխություն, որը հանգեցնի նոր մեղադրանքի առաջադրման:
Նոր ի հայտ եկած փաստական հանգամանքների փոփոխությունը Նախագծի 283րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով մեղադրանքը փոխելու հիմք է, եթե այդ
հանգամանքների փոփոխությունը առաջացնում է հանցակազմի հատկանիշների փոփոխություն: Եթե մեղադրական եզրակացությունում նկարագրված փաստական հանգամանքները դատական քննության ընթացքում ենթարկվում են այնպիսի փոփոխության, որը հանցակազմի հատկանիշների տեսանկյունից չունի քրեաիրավական նշանակություն, ապա դրանք չեն կարող Նախագծի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման
հիմք հանդիսանալ:
Անհրաժեշտ է մեղադրանքի փաստական հիմքը կազմող հանգամանքների այնպիսի փոփոխություն, որը կհանգեցնի՝
1. արարքի իրավաբանական որակման փոփոխման (քրեական օրենսգրքի հոդվածի, հոդվածի մասի կամ կետի փոփոխություն կամ լրացում) կամ
2. թեև արարքի իրավաբանական որակումը կմնա նույնը, սակայն կփոխվի հանցակազմի հատկանիշների բովանդակությունը (օրինակ` անձը մեղադրվում է բռնություն
գործադրելով կատարած բռնաբարության մեջ, սակայն դատական քննության ընթացքում հետազոտված ապացույցները, որոնցով հաստատվում է, որ արարքը կատարվել
է ոչ թե բռնությամբ զուգորդված, այլ բռնության սպառնալիքի գործադրմամբ):
Այսպիսով մեղադրանքի փոփոխման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նոր ի հայտ
եկած հանգամանքները հանցակազմի հատկանիշների տեսանկյունից ունենան քրեաիրավական նշանակություն:
Փաստական հանգամանքների փոփոխությունը պետք է կապված լինի՝
1. ոտնձգության այլ օբյեկտի հետ,
2. հանցագործության այլ սուբյեկտի հետ,
3. հանցագործության կատարման այլ վայրի, ժամանակի և եղանակի հետ, եթե այն
հանցակազմի հատկանիշների տեսանկյունից ունի քրեաիրավական նշանակություն,
4. հանցագործության կատարման այլ մեղքի տեսակի, նպատակի, շարժառիթների
հետ, եթե վերջիններս հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ են,
5. միևնույն հանցակազմի դիսպոզիցիայում նկարագրված այլընտրանքային արար-
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քի փոփոխման հետ (օրինակ` անձը մեղադրվում է սեռական կամ այլ շահագործման
ձևով մարդկանց թրաֆիկինգի ներգրավելու մեջ, սակայն դատաքննության ընթացքում
հիմնավորվում է, որ շահագործման ձևը ոչ թե խոցելի վիճակի օգտագործումն է, այլ
հարկադիր աշխատանքը),
6. միևնույն հանցակազմի հակաիրավական եղանակի փոփոխման հետ (օրինակ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածը որպես մարդկանց հավաքագրելու հակաիրավական եղանակ թվարկում է խարդախությունը և խոցելի վիճակի օգտագործումը: Եթե անձին մեղադրանք է առաջադրվել անձի խոցելի վիճակն օգտագործելու եղանակով
հավաքագրելու համար, սակայն դատաքննության ընթացքում պարզվում է, որ արարքը
կատարվել է ոչ թե խոցելի վիճակն օգտագործելու, այլ խարդախության եղանակով),
7. բլանկետային դիսպոզիցիայի բովանդակությունը կազմող օրենսդրական ակտերի փոփոխության հետ (օրինակ՝ անձին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի հատկանիշներով (հոգեբուժական հիվանդանոցում ապօրինի պահելը), սակայն ճիշտ չի վկայակոչվել այն օրենսդրական ակտը, որի պահանջները խախտելով՝ ամբաստանյալը տուժողին պահել է հոգեբուժական հիմնարկներում),
8. միևնույն հանցագործության այլ փուլերի կամ հանցակցության այլ տեսակի և ձևի
հետ15:
Նախագծի 284-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` հանրային մեղադրողն առաջին
ատյանի դատարանում մեղադրանքը պաշտպանում է ապացույցների վրա հիմնված իր
ներքին համոզմամբ: Սույն օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում հանրային մեղադրողը միջնորդում է դատարանին ժամանակ տրամադրել` մեղադրյալին ներկայացված մեղադրանքը
փոփոխելու կամ լրացնելու համար:
Այսինքն` եթե դատախազը գտնում է, որ ի հայտ են եկել մինչդատական վարույթում վարույթի հանրային մասնակից անհայտ հանգամանքներ, որոնք օբյեկտիվորեն
չէին կարող հայտնի լինել մինչդական վարույթում ու ինքնին կամ այլ փաստական հանգամանքների հետ միասին անհրաժեշտ են դարձնում մեղադրյալին նոր մեղադրանք առաջադրելը, ապա նա պարտավոր է միջնորդել դատարանին՝ անհրաժեշտ ժամանակ
տրամադրել մեղադրյալին ներկայացված մեղադրանքը փոփոխելու: Դատարանը ներկայացված միջնորդությունը կարող է մերժել, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքով
նախատեսված երկու պայմանները կամ դրանցից մեկը:
Նախագծի 283-րդ մասի 3-րդ մասի համաձայն` մինչև եզրափակիչ դատական
ակտ կայացնելու համար առաջին ատյանի դատարանի` առանձին սենյակ հեռանալը
հանրային մեղադրողն իրավասու է փոխել մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավական գնահատականը: Այսինքն` մինչև առաջին ատյանի դատարանում հիմնական դատալսումների ավարտը դատախազը կարող է որոշում կայացնել փոփոխելու մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքի իրավական կողմը: Ի տարբերություն փաստական
հանգամանքներով մեղադրանքի փոփոխման ռեժիմի՝ նախագծի 283-րդ մասի 3-րդ մասի կիրառման համար անհրաժեշտ չեն որևէ նախապայմանի առկայություն և դատարանի համաձայնություն: Հետևաբար, նախագծի 284-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասը նրա
նկատմամբ կիրառելի չէ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ գործող օրենսգրքի համեմատ դատախազի կողմից մեղադրանքի իրավական գնահակատանը փոխելու լիազորությունն էականորեն կորցրել է իր
15

Ա. Ղամբարյան, Դատարանում մեղադրանքը փոխելը և մեղադրանքից հրաժարվելը: Եր.
Իրավունք, 2009, էջ 53:
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կարևորությունը` պայմանավորված Նախագծով նախատեսված դատարանի իրավասությանը՝ ազատորեն փոխել մեղադրանքի իրավական կողմը, այդ թվում նաև` խստացման առումով16: Դատարանն ազատ է մեղադրանքի փաստական կողմի շրջանակներում մեղադրյալի արարքին իրավաբանական գնահատական տալու հարցում: Ելնելով
դատարանի կողմից մեղադրանքի փաստական հանգամանքների շրջանակներում
նյութական նորմն ազատ կիրառելու իրավասությունից՝ դատախազի կողմից այդ
փաստական հանգամանքներին տրված իրավական գնահատականը գործի ելքի վրա
չի կարող ունենալ էական ազդեցություն և նշանակություն:
Ըստ նախագծի 284-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու դեպքում հանրային մեղադրողը կազմում է նոր մեղադրանք ներկայացնելու
մաuին որոշում, որը փոխարինում է մեղադրական եզրակացությանը և պետք է
համապատասխանի մեղադրական եզրակացության բովանդակությանը ներկայացվող
պահանջներին: Նոր մեղադրանք ներկայացնելու մաuին որոշումը տրվում է դատարանին և դատական վարույթի մասնակիցներին: Դատարանը նոր մեղադրանքին
ծանոթանալու համար ողջամիտ ժամկետ է տրամադրում մեղադրյալին և նրա պաշտպանին, տուժողին, գույքային պատաuխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին:
Այսինքն` մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու յուրաքանչյուր դեպքում
դատախազը պարտավոր է կազմել նոր մեղադրանքը, որը պետք է համապատասխանի մեղադրական եզրակացության կառուցվածքին: Այդ փաստաթուղթը փոխարինելու է դատական ուղարկված մեղադրական եզրակացությանը և գծելու է դատական
քննության ծավալները: Նման պահանջի սահմանումը միանշանակ արդարացված է,
քանի որ մեղադրական եզրակացությունն է այն փաստաթուղթը, որը որոշում է
դատական քննության սահմանները և հնարավորություն տալիս մեղադրյալին
արդյունավետ կազմակերպելու իր պաշտպանությունը: Այս փոփոխությամբ նախագծի
հեղինակները լուծել են գործող օրենսգրքում մեղադրանքի փոփոխման ընթացակարգում առկա անհստակությունները, ինչի հետևանքով իրավակիրառ պրակտիկայում
հակասություն էր առաջացրել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և ՀՀ սահմանադրական
դատարանի որոշումների միջև17:
Կատարված փոփոխությունների վերլուծությունից բխում է, որ՝
1. մեղադրանքի կողմը զրկվում է մինչդատական վարույթի ընթացքում թույլ տված
սխալները մեղադրանքի փոփոխման միջոցով ուղղելու հնարավորությունից: Նման
կարգավորումն էականորեն բարձրացնում է դատախազի պատասխանատվության աստիճանը նախնական քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս, մեղադրանքը ձևակերպելիս, մեղադրական եզրակացություն հաստատելիս:
16

Տե´ս Հայկ Սարգսյան, Առաջին ատյանի դատարանի կողմից մեղադրանքի փոփոխման հիմնահարցերն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի, Պետություն և
իրավունք, թիվ 1(59), 2013, էջ 146:
17
Տե´ս Վճռաբեկ դատարանի 18.12.2009թ. ՀՅՔՐԴ2/0144/01/09 որոշումը և դրա վերաբերյալ ՀՀ
Սահմանադրական դատարանի 04.02.2011թ. ընդունված N 934 որոշման մեջ արտահայտված
իրավական դիրքորոշումը: Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր որոշման մեջ սահմանել է, որ ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված իրավական ռեժիմներով դատարանում մեղադրանքը փոփոխելիս մեղադրողի կողմից
պետք է կայացվի ինչպես մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու մասին որոշում, այնպես էլ
կազմվի նոր մեղադրական եզրակացություն, իսկ ՀՀ սահմանադրական դատարանը սահմանել է,
որ նոր մեղադրական եզրակացություն կազմվել չի կարող, քանի որ ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի նորմերով այդպիսի իրավակարգավորում նախատեսված չէ:
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2. Դատական քննության սահմանները կարող են փոփոխվել միմիայն բացառիկ
դեպքերում, երբ ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք հայնտի չէին և չէին էլ
կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում, և որոնք հանգեցնում մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքի փոփոխության: Նման փաստական հանգամանքների բացակայության դեպքում դատարան ուղարկված մեղադրական եզրակացությամբ կանխորոշված դատական քննության շրջանակները փոփոխման կամ լրացման ենթակա
չեն, ինչը բարձրացնում է մեղադրական եզրակացության՝ որպես քրեական դատավարությունում դատավճռից հետո կարևորությամբ երկրորդը համարվող փաստաթղթի
նշանակությունը:
3. Դատախազը դադարում է հանդես գալ որպես մեղադրանքն ազատ տնօրինող և
հետևաբար դատական քննության ընթացքը կանխորոշող սուբյեկտ, ինչը նպաստում է
դատական քննությունում դատարանի դերի և նշանակության բարձրացմանը: Նշվածը
պայմանավորված է ոչ միայն մեղադրանքի փոփոխման վերաբերյալ Նախագծով սահմանված կարգավորումից, այլ նաև դատախազի կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու
դեպքում քրեական գործով վարույթն ընդհանուր կարգով շարունակվելու վերաբերյալ
կարգավորմամբ:
4. Կատարված փոփոխություններն ամրապնդում են կողմերի իրավահավասության սկզբունքը, քանի որ դատախազի կողմից անձի արարքին տրված իրավական
գնահատականը կորցնում իր նշանակությունը, և դատարանն այլևս կաշկանված չէ
դրանով, ինչի պարագայում օրենքի կիրառման և մեկնաբանման վերաբերյալ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումն այլևս չունի որևէ առավելություն պաշտպանության կողմի
դիրքորոշման համեմատ:
Այս փոփոխությունների քննադատները որպես փաստարկ կարող են նշել, որ նման
կարգավորման պարագայում թերի նախաքննություն կատարելու կամ մեղադրական
եզրակացության մեջ սխալներ թույլ տալու հետևանքով փաստացի հանցանք կատարած անձը կարող է խուսափել քրեական պատասխանատվությունից: Սակայն նման
հակափաստարկներն անընդունելի են, քանի քրեական օրենսգրքերով չթույլատրված
արարք կատարած անձի մեղավորությունն ապացուցելու և նրան պատասխանատվության ենթարկելու խնդրին հակադրվում է անձի պաշտպանության իրավունքը, և մեղադրյալը կամ ամբաստանյալը չպետք է մեղադրանքի կողմի թույլ տված խախտումների
կամ սխալների վերացման պատճառով հայտնվի անբարենպաստ վիճակում: Ավելին,
բազմակողմանի և լրիվ նախաքննություն կատարելու և մեղադրանքի ձևակերպման մեջ
ու մեղադրական եզրակացությունում սխալներ չթույլատրելու պարագայում նման
խնդիրներ չեն առաջանա:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ պետք է եզրակացնել, որ դատական քննության ընթացքում դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման նախագծով առաջարկվող մոդելը գործող օրենսգրքի համեմատ ենթարկվել է հիմնարար փոփոխությունների: Այն
նախագծի առաջնային բարեփոխումներից է ՀՀ քրեական դատավարությունում խորհրդային քրեական դատավարության տարր հանդիսացող լրացուցիչ նախաքննության
ինստիտուտից հրաժարվելու ու տեսականորեն կատարյալ և պրակտիկորեն կիրառելի
մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտ ամրագրելուն ուղղված վերջին քայլն է:
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THE ISSUES OF ALTERING THE CHARGE BROUGHT
AGAINST THE ACCUSED BY THE PROSECUTOR — UPON
ITS OWN INITIATIVE — AS SET FORTH IN THE NEW
DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA
Hayk Sargsyan
PhD student of the Chair of Criminal
Proceedings and Criminalistics YSU
___________________________

The research work outlines the issues of altering the charge brought against the
accused by the prosecutor — upon its own initiative — as set forth in the new draft
Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia.
The work analyzes the conditions and the procedure for altering the charge brought
against the accused by the prosecutor — upon its own initiative — under the primary and
the current editions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia; the
conditions and the procedure have been compared with the rules of altering the charge
based on legal and factual circumstances as prescribed by the new draft Criminal
Procedure Code of the Republic of. A conclusion has been made that the availability, in the
new draft Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia, of the procedure for
altering the charge by the prosecutor upon its own initiative is a result of the successive
development of this institute in the sphere of criminal proceedings of the Republic of
Armenia and, both by its theoretical justification and its applicability in practice, it prevails
over all the options previously prescribed or considered regarding this institute.

ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПРОКУРОРОМ - ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ - В ПРОЕКТЕ НОВОГО УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Айк Саргсян

Аспирант Кафедры уголовного
производства и криминалистики ЕГУ
___________________________

В статье излагаются вопросы изменения предъявленного обвинения прокурором
- по собственной инициативе - как указано в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения .
В работе анализируются условия и порядок изменения предъявленного
обвинения прокурором - по собственной инициативе - условия и процедура былa
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сравненa с правилами изменения обвинения на основе правовых и фактических
обстоятельств, как это предписано проектом Уголовно-процессуального кодекса
Республики Армения. Сделан вывод о том, что наличие в новом проекте Уголовнопроцессуального кодекса Республики Армения процедуры для изменения обвинения
прокурором по собственной инициативе является результатом последовательного
развития этого института, и как по своей теоретической обоснованности и
практическому применению превалирует над существовавшими прежде вариантами
правового регулирования.

Բանալի բառեր – դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխումը, ՀՀ նոր քրեական
դատավարության օրենսգրքի, մեղադրանքը

Keywords: Altering the charge by the prosecutor, new draft of Criminal Procedure Code of the
Republic of Armenia, criminal indictment.
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