
1 
 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

Դատական օրենսգրքի 101 հոդվածի համաձայն` «1. Դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության է ենթարկում Արդարադատության խորհուրդը: 2. Դատավորի 

կարգապահական պատասխանատվության հիմքերն են՝ 1) արդարադատություն իրականացնելիս 

նյութական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտումը, որը կատարվել է չարամտորեն կամ կոպիտ 

անփութությամբ….: 

«Իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի կանոններին համապատասխան վերը 

վկայակոչած նորմի մեկնաբանության արդյունքում ակնհայտ է, որ դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու համար պարտադիր պայման է գործում` թույլ տրված խախտումը 

լինի ակնհայտ և կոպիտ, այսինքն` այդ  երկու հանգամանքը  պետք է պարտադիր առկա լինի, իսկ 

ակնհայտ և կոպիտ խախտումը պետք է կատարված լինի կամ չարամտորեն, կամ կոպիտ 

անփութությամբ:  

Դատական օրենսգրքի   101.2 հոդվածում տրված է ակնհայտ և կոպիտ խախտումների, խախտման 

չարամտության, կոպիտ անփութության   հասկացությունները, ըստ որի`1. ակնհայտ է դատավորի 

կողմից արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ դատավարական նորմի այն խախտումը, 

որի առկայությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ կամ 

փաստարկով. 2.Կոպիտ է դատավորի կողմից արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ 

դատավարական նորմի այն խախտումը, որը հեղինակազրկում է արդարադատությունը կամ 

անհամատեղելի է դատավորի բարձր կոչման հետ. 3. Կոպիտ է նաև պարբերաբար կատարված այն 

խախտումը, որը, առանձին վերցրած, կարող է այդպիսին չհամարվել, սակայն իր պարբերականությամբ 

հեղինակազրկում է արդարադատությունը կամ դատավորի բարձր կոչումը. 4.Նյութական կամ 

դատավարական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտումը կատարված է չարամտությամբ, եթե դատավորը 

գիտակցել է իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը. 5.Նյութական կամ դատավարական նորմի ակնհայտ և 

կոպիտ խախտումը կատարված է կոպիտ անփութությամբ, եթե դատավորը չի կանխատեսել իր 

վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, թեև տվյալ իրադրությունում կարող էր և պարտավոր էր դա անել: 

ԼՂՀ Արդարադատության նախարարի եզրակացության համաձայն` դատավոր Դ.Ավանեսյանի 

նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ է հանդիսացել ԼՂՀ գլխավոր դատախազի  

հաղորդումը:  

Իսկ կարգապահական վարույթ հարուցվել է այն բանի համար, որ արդարադատություն 

իրականացնելիս ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ  

Ավանեսյանը (այսուհետ նաև՝ Դատարան) <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 

հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> ԼՂՀ Ազգային 

ժողովի 2016թ. օգոստոսի 25-ի թիվ Ն-098-6 որոշումը սխալ կիրառելով և Հայկ Հակոբյանին Դատարանի 

2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով նշանակված պատժից ազատելով, թույլ է տվել նյութական նորմերի 

ակնհայտ և կոպիտ խախտում. <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 

25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> ԼՂՀ Ազգային ժողովի 2016թ. 

օգոստոսի 25-ի թիվ Ն-098-6 որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի` պատժից ազատման են ենթակա, 

բացառությամբ նույն որոշման 8-րդ կետի 4-6-րդ ենթակետերի և 9-րդ կետով նախատեսված դեպքերի` 

այն անձինք, որոնց նկատմամբ նշանակվել է առավելագույնը երեք տարի ժամկետով ազատությունից 

զրկելու հետ կապված պատիժ: Նույն որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետը սահմանում է, որ` 

<<Համաներումը չկիրառել`…3) այն անձանց նկատմամբ, որոնք նախնական կալանքի տակ գտնվելու 

կամ պատիժը կրելու ընթացքում սույն որոշման կիրառման օրվա դրությամբ կարող են մեղադրվել կամ 
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մեղադրվում են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու մեջ կամ դատապարտվել են կրկին 

դիտավորյալ հանցագործության կատարման համար…>>: Դատարանի 28.07.2016թ. դատավճռից և ՀՀ 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային 

պատիժների կատարման բաժնի պետի 01.09.2016թ. թիվ Ե 40/16-Ա-183 գրությունից համաներման ակտի 

կիրառման օրվա դրությամբ Հայկ Հակոբյանը համարվում էր նախկինում դիտավորյալ 

հանցագործություն կատարելու համար պատիժ կրող անձ և ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի 28.07.2016թ. դատավճռով դատապարտված էր կրկին դիտավորյալ 

հանցագործություն կատարելու համար: Դատավորն անտեսել է համաներում կիրառելու վերը նշված 

հստակ սահմանափակումը, և Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 29-ի որոշմամբ Հայկ Ղարիբի Հակոբյանն 

ազատվել է Դատարանի 2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով նշանակված պատժից,  հանցագործություն 

կատարած անձի նկատմամբ պատշաճ արդարադատություն չի իրականացվել, և նա ապօրինի ազատվել 

է պատժի կրումից և արդարացի հատուցում չի ստացել իր կատարած արարքի համար: 

Կարգապահական վարույթի հանգամանքները հետևյալն են. 

1. ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր Դ.Ավանեսյան) 

28.07.2016թ. դատավճռով Հայկ Ղարիբի Հակոբյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված հանցավոր արարքը կատարելու մեջ և նրա 

նկատմամբ նշանակվել է պատիժ` ազատազրկում 2(երկու) տարի 6(վեց) ամիս ժամկետով: Հայկ Ղարիբի 

Հակոբյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը` ստորագրություն չհեռանալու մասին, փոխվել է 

կալանավորմամբ` մինչև նրա մասով դատավճռի կատարումը: 

Ըստ դատավճռի` <<…ամբաստանյալ Հայկ Հակոբյանը ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր 

իրավասության դատարանի 2014թ. հունիսի 26-ի դատավճռով իր նկատմամբ տուգանքի ձևով 

նշանակված պատիժը չի կրել, …>>: Դատարանը նաև փաստել է, որ <<ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արարքը դասվում է դիտավորությամբ կատարվող 

միջին ծանրության հանցագործությունների շարքին և այն համապատասխանում է ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներին: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով, որ  ամբաստանյալ Հայկ Հակոբյանը դիտավորությամբ կատարված 

հանցագործության համար ունի դատվածություն և սույն քրեական գործով մեղադրվում է դիտավորյալ 

միջին ծանրության հանցագործություն կատարելու մեջ, Դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Հայկ 

Հակոբյանին մեղսագրվող արարքը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքով ռեցիդիվ 

է>>: 

2.Համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության 

այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի պետ Լ.Ավետիսյանի 01.09.2016թ. թիվ Ե 40/16-Ա-183 

գրության` Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

ՏԴ/0035/01/14 քրեական գործով 26.06.2014թ. դատավճռով որպես պատիժ նշանակված 1.000.000 /մեկ 

միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով տուգանքից վերջինս վճարել է միայն 100.000 ՀՀ դրամ և տուգանքը գտնվում է 

կատարման փուլում: 

3. ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, 2016թ. օգոստոսի 29-ի որոշմամբ 

<<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի 

կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> ԼՂՀ Ազգային ժողովի 2016թ. օգոստոսի 25-ի 

թիվ Ն-098-6 որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի կիրառմամբ Հայկ Ղարիբի Հակոբյանին ազատել է 

Դատարանի 2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով նշանակված պատժից: 
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Դատարանի որոշմամբ արձանագրվել է, որ <<…սույն քրեական գործում բացակայում են 

Համաներման որոշման մեջ նշված այն սահմանափակումներն, որոնք կարող են արգելք հանդիսանալ 

ամբաստանյալների նկատմամբ Համաներման որոշման կիրառման համար>>: 

4. 2016թ. սեպտեմբերի 9-ին նշված որոշման դեմ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի դատախազը բերել է 

վերաքննիչ բողոք: 

5.Վերաքննիչ դատարանը 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին կայացրել է ամբաստանյալ Հ.Հակոբյանի 

նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին որոշում, իսկ նույն օրը` մեկ այլ որոշմամբ, ԸԻԴ 

0052/01/16 քրեական գործի վարույթը` ամբաստանյալ Հ.Հակոբյանի մասով, կասեցվել է` մինչև 

կասեցնելու հիմք ծառայած հանգամանքների վերանալը: 

6.2017թ. փետրվարի 3-ին Վերաքննիչ դատարան է մուտք գործել ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

դատախազության 2017թ. փետրվարի 3-ի թիվ 151014.16 գրությունը, ըստ որի` սույն քրեական գործով 

հետախուզման մեջ գտնվող ամբաստանյալ Հայկ Ղարիբի Հակոբյանը հայտնաբերվել և 2017թ. հունվարի 

31-ին ձերբակալվել է: 

7.ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 08.02.2017թ. որոշմամբ ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի ԸԻԴ 0052/01/16 քրեական գործով 2016 թվականի օգոստոսի 29-ի որոշումը` ԼՂՀ 

Ազգային ժողովի 2016թ. օգոստոսի 25-ին ընդունված <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> 

թիվ Ն-098-6 որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի կիրառմամբ Հայկ Ղարիբի Հակոբյանին ԼՂՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի հուլիսի 28-ի դատավճռով ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով 2/երկու/ տարի 6/վեց/ ամիս 

ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված պատժից ազատելու և նրա նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնելու մասով բեկանվել է: 

Վերաքննիչ դատարանը մասնավորապես արձանագրել է, որ <<Դատարանը, Հայկ Հակոբյանի 

նկատմամբ 2016թ. օգոստոսի 29-ին <<Համաներման ակտի կիրառման հարցը քննության առնելու 

մասին>> որոշում է կայացրել Համաներման որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետի խախտմամբ, ուստի, 

նշված որոշումը` Հայկ Հակոբյանի մասով, ենթակա է բեկանման>>: 

8. Սույն հարուցված կարգապահական վարույթում բացակայում է որոշում` ՀՀ Տավուշի մարզի 

ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014թ. հունիսի 26-ի դատավճիռը ճանաչելու մասին:  

Դատավոր Դ.Ավանեսյանն իր բացատրություններում  նշել է, որ Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ 

<<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի 

կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> ԼՂՀ Ազգային ժողովի 2016թ. օգոստոսի 25-ի 

թիվ Ն-098-6 որոշումը  կիրառելիս հաշվի չի առել ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի 2014թ. հունիսի 26-ի դատավճռով դիտավորյալ հանցագործության համար 

դատապարտված լինելու փաստը` ԼՂՀ դատարանի կողմից այդ դատավճիռը որոշակի ընթացակարգի 

շրջանակներում չճանաչված լինելու  հանգամանաքով պայմանավորված, վկայակոչելով ստորև նշված 

իրավական նորմերը: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 1-ին հոդվածի համաձայն`  «1. Արցախի Հանրապետությունը 

ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է»:  

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 529 հոդվածի համաձայն` «1. Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա 

պետությունների դատարանների դատավճիռները ենթակա են ճանաչման Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում: 2. Օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռների` Լեռնային 
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Ղարաբաղի Հանրապետությունում ճանաչելու հիմքերը, ճանաչման ենթակա դատավճիռների 

(որոշումների) տեսակները սահմանվում են տվյալ պետության հետ կնքված կամ նրա մասնակցությամբ 

գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով»: 

Նույն օրենսգրքի 531 հոդվածի համաձայն`  «Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի 

ճանաչումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում առաջացնում է նույն 

իրավաբանական հետևանքները, ինչ կառաջացներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը»: 

Սույն հարուցված կարգապահական վարույթում բացակայում է որոշում` ՀՀ Տավուշի մարզի 

ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014թ. հունիսի 26-ի դատավճիռը ճանաչելու մասին:  

Դատական օրենսգրքի 101 հոդվածի  վեցերորդ մասի համաձայն`  Արդարադատություն 

իրականացնելիս օրենքի մեկնաբանությունը, փաստերի և ապացույցների գնահատումն ինքնին չեն 

կարող հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության: 

Վերը նշվածների լույսի ներքո գտնում ենք, որ դատավորի գործողությունները և դրա վերաբերյալ 

տրված բացատրությունները, ոչ միայն իրավական ենթադրություն են պարունակում, այլև իրավաչափ 

են, ինչն էլ բավարար է հանգելու այն եզրակացության, որ  բացակայում է  դատավորի կողմից 

նյութական իրավունքի ակնհայտ և կոպիտ խախտման փաստը, որն էլ իր հերթին բերում է նրան, որ 

բացակայում են նաև Դատական օրենսգրքի 101 հոդվածում նշված դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու համար նախատեսված հիմքերը:  

Նշվածները  թույլ են տալիս անհամաձայնություն հայտնել դատավոր Դ.Ավանեսյանին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշման վերաբերյալ:  

 

 

            Մ.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

          

_   __Մ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

 


