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            2017 թվականի մարտի 20-ին ԼՂՀ Գերագույն դատարանի նստավայրում, 

դռնբաց նիստում, քննարկելով ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանի /այսուհետ նաև` Դատարան/ դատավոր Դավիթ Ավանեսյանին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ հարցը,  
 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1.Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթը. 
 



 ԼՂՀ արդարադատության նախարարի 2017թ. հունվարի 24-ի հրամանով                                 

Դատարանի դատավոր Դավիթ Ավանեսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ 

հարուցելու առիթ է հանդիսացել ԼՂՀ գլխավոր դատախազի 2016թ. դեկտեմբերի 30-ի 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին 

հաղորդումը` հասցեագրված ԼՂՀ արդարադատության նախարարին: 

  
 

 2. Կարգապահական խախտման վերաբերյալ ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարի եզրակացությունը. 
 

 ԼՂՀ արդարադատության նախարարը 2017թ. մարտի 6-ին ԼՂՀ 

արդարադատության խորհրդին /այսուհետ նաև` Արդարադատության խորհուրդ/ է 

ներկայացրել միջնորդություն՝ Դատարանի դատավոր Դ.Ավանեսյանին 

արդարադատություն իրականացնելիս նյութական նորմերի ակնհայտ և կոպիտ 

խախտումներ թույլ տալու համար, որոնք կատարվել են կոպիտ անփութությամբ, 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին: Միջնորդությանը 

կցվել է Դատարանի դատավոր Դ.Ավանեսյանի կարգապահական խախտման 

վերաբերյալ ԼՂՀ արդարադատության նախարարի եզրակացությունը:  

Ըստ եզրակացության` 
 

<<2.Գործի փաստական հանգամանքները. 

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: Հ.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 Հակոբյանին ազատել է Դատարանի 2016թ. հուլիսի 28-ի 

դատավճռով նշանակված պատժից: 

Դատարանի որոշմամբ արձանագրվել է, որ <<…սույն քրեական գործում 

բացակայում են Համաներման որոշման մեջ նշված այն սահմանափակումները, որոնք 

կարող են արգելք հանդիսանալ ամբաստանյալների նկատմամբ Համաներման 

որոշման կիրառման համար>>: 

4. 2016թ. սեպտեմբերի 09-ին նշված որոշման դեմ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

դատախազը բերել է վերաքննիչ բողոք: 

5. ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին կայացրել է 

ամբաստանյալ Հ.Հակոբյանի նկատմամբ հետախուզում հայտատարելու 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 03-ին ԼՂՀ վերաքննիչ դատարան է մուտք գործել ԼՂՀ 

Ասկերանի շրջանի դատախազության 2017թ. փետրվարի 03-ի թիվ 151014.16 

գրությունը, ըստ որի` սույն քրեական գործով հետախուզման մեջ գտնվող 

ամբաստանյալ Հայկ 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 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: 

ԼՂՀ 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>>: 
 

3. Դատավորի կողմից նյութական նորմերի ակնհայտ և կոպիտ խախտումներ թույլ 

տալը. 

Գտնում եմ, որ արդարադատություն իրականացնելիս ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Ռաֆայելի 

Ավանեսյանը <<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 

Ղարիբի Հակոբյանին Դատարանի 2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով նշանակված 

պատժից ազատելով, թույլ է տվել նյութական նորմերի ակնհայտ և կոպիտ խախտում: 

Մասնավորապես, համաձայն <<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 մեղադրվում են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

մեջ կամ դատապարտվել են կրկին դիտավորյալ հանցագործության կատարման 

համար…>>: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ օրենսդիրը բացառել է նախկինում դիտավորյալ 

հանցագործություն կատարելու համար պատիժ կրող այն անձանց նկատմամբ 

համաներման ակտի կիրառումը, որոնք նշված որոշման կիրառման օրվա դրությամբ 

կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն 

կատարելու մեջ կամ դատապարտվել են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն 

կատարելու համար: 

Ինչպես երևում է ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 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: 

Այսինքն` <<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 

ենթակետը, ինչպես նաև Համաներման ակտը, ընդհանրապես, Հայկ Հակոբյանի 

նկատմամբ ենթակա չի եղել կիրառման: 

Մինչդեռ, 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: Հետևաբար` հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ պատշաճ 

արդարադատություն չի իրականացվել, և նա ապօրինի ազատվել է պատժի կրումից և 

արդարացի հատուցում չի ստացել իր կատարած արարքի համար: 

Արդյունքում թույլ է տրվել նյութական իրավունքի նորմի ակնհայտ և կոպիտ 

խախտում: 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. օգոստոսի 

29-ի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

դատախազը: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 08.02.2017թ. որոշմամբ բողոքը բավարարվել 

է և դատական ակտը Հայկ Հակոբյանին պատժից ազատելու և նրա նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնելու մասով բեկանվել` 

արձանագրելով, 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>>: 

Հարկ է նշել նաև, որ ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 26-ի և 

դրան հաջորդող նիստերին (բացառությամբ 2016թ. նոյեմբերի 22-ի նիստի) Հայկ 

Հակոբյանը չի ներկայացել, որի պատճառով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը կայացրել է 

նրան բերման ենթարկելու, նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման 

միջոց կիրառելու, իսկ 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին՝ նաև նրա նկատմամբ հետախուզում 

հայտարարելու մասին որոշումներ: Հայկ Հակոբյանը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է 

2017թ. հունվարի 31-ին: 

Եզրակացություն 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` գտնում եմ, որ ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Ռաֆայելի Ավանեսյանը, 

արդարադատություն իրականացնելիս թույլ է տվել նյութական նորմերի ակնհայտ և 

կոպիտ խախտումներ, որում առկա է դատավորի մեղքը: 

Ակնհայտ և կոպիտ է դատավոր Դ.Ավանեսյանի կողմից` <<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 սխալ կիրառումը, անտեսելով նույն 

որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված սահմանափակումը, որի 

արդյունքում հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ պատշաճ 

արդարադատություն չի իրականացվել, և նա ապօրինի ազատվել է պատժի կրումից: 

Գտնում եմ, որ այն դատական ակտը, որը պարունակում է նյութական իրավունքի 

նորմերի ակնհայտ և կոպիտ խախտում, չի կարող կայացվել դատավորի մեղքի 



բացակայությամբ: Տվյալ պարագայում դատավորի մեղավորությունն առկա է, քանի որ 

նա սխալ է կիրառել նյութական իրավունքի նորմը, չի կատարել վերը նշված նորմերից 

բխող և դատարանի կողմից կատարման ենթակա պահանջները, չի դրսևորել 

բավարար ուշադրություն և շրջահայացություն, որի արդյունքում չեն պահպանվել 

արդարության և օրինականության սկզբունքները և թույլ են տրվել նյութական նորմերի 

ակնհայտ և կոպիտ խախտումներ: 

Գտնում եմ, որ նշված նյութական նորմերի խախտումները չեն կարող կասկածի 

տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ կամ փաստարկով, 

անհամատեղելի են դատավորի բարձր կոչման հետ, ինչպես նաև կատարված են 

կոպիտ անփութությամբ, քանի որ գործի փաստական հանգամանքներից հստակ է, որ 

դատավորը տվյալ իրադրությունում կարող էր և պարտավոր էր կանխատեսել իր 

վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը: 

Գտնում եմ, որ վերոնշյալ հանգամանքները ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 101-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի ուժով հիմք են ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Ռաֆայելի Ավանեսյանին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար>>: 
 

 

3. Դատավորի բացատրություններում և պատասխանում բերված փաստարկները 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարի հարուցած կարգապահական վարույթի 

վերաբերյալ. 
 

 Դատավոր Դ.Ավանեսյանը 2017թ. փետրվարի 01-ին ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարին ներկայացրել է բացատրություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

 <<Ես՝ Դավիթ Ռաֆայելի Ավանեսյանս, ԼՂՀ գլխավոր դատախազի՝ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին առ 30.12.2016թ. 

հաղորդման հիման վրա ԼՂՀ արդարադատության նախարարի առ 24.01.2017թ. թիվ 

93գ հրամանով հարուցված կարգապահական վարույթի կապակցությամբ, տալիս եմ 

սույն բացատրությունն այն մասին, որ գտնում եմ, որ իմ կողմից արդարադատություն 

իրականացնելիս թույլ չեն տրվել նյութական և դատավարական նորմերի 

խախտումներ: 

Նախ ցանկանում եմ անդրադառնալ հաղորդման մեջ նշված նյութական նորմի 

ակնհայտ և կոպիտ խախտման վերաբերյալ ենթադրությանը: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 1-ին հոդվածը հռչակում է, որ ԼՂՀ ինքնիշխան, 

ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է: 

Համանման նորմ է պարունակում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Բելառուսի, 

Ուկրաինայի, Թուրքմենստանի և մի շարք այլ հանրապետությունների 

սահմանադրությունների  1-ին հոդվածը: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են 

կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով: 



ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասն 

ամրագրում է, որ ԼՂՀ տարածքում քրեական գործերով վարույթի կարգը սահմանվում 

է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, ԼՂՀ միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենսգրքով, 

ԼՂՀ դատական օրենսգրքով և դրանց համապատասխան ընդունված այլ օրենքներով:  

Իսկ նույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ հետաքննության 

մարմինը, քննիչը, դատախազը, դատարանը, ինչպես նաև քրեական 

դատավարությանը մասնակցող այլ անձինք պարտավոր են պահպանել ԼՂՀ 

Սահմանադրությունը, սույն օրենսգիրքը և մյուս օրենքները: 

Վկայակոչված նորմերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դատարանը 

պարտավոր է պահպանել ԼՂՀ Սահմանադրությունը, քրեական դատավարության 

օրենսգիրքը և մյուս օրենքները: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի <<Օտարերկրյա պետությունների 

դատարանների դատավճիռների ճանաչումը ԼՂՀ տարածքում և դրա իրավական 

հետևանքները>> վերտառությամբ 58-րդ գլխի 529-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

1. ԼՂՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա 

պետությունների դատարանների դատավճիռները ենթակա են ճանաչման ԼՂՀ-ում: 

2. Օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռների` ԼՂՀ-ում 

ճանաչելու հիմքերը, ճանաչման ենթակա դատավճիռների (որոշումների) տեսակները 

սահմանվում են տվյալ պետության հետ կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող 

ԼՂՀ միջազգային պայմանագրով: (...): 

Մեջբերված քրեադատավարական նորմը սահմանում է ԼՂՀ օտարերկրյա 

պետությունների դատարանների դատավճիռների (որոշումների) ճանաչման 

իրավական ընթացակարգը: ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 529-րդ 

հոդվածը, մասնավորապես, նախատեսում է, որ ԼՂՀ-ում օտարերկրյա 

պետությունների դատարանների դատավճիռներն ենթակա են ճանաչման 

բացառապես միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում: Օտարերկրյա 

պետության հետ կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող ԼՂՀ միջազգային 

պայմանագրով են նախատեսվում դատավճիռների ճանաչման հիմքերը և ճանաչման 

ենթակա դատական ակտերի տեսակները: 

Իսկ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 531-րդ հոդվածը սահմանում է, 

որ օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչումը ԼՂՀ տարածքում 

առաջացնում է նույն իրավաբանական հետևանքները, ինչ կառաջացներ ԼՂՀ 

դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը: 

Ակնհայտ փաստ է, որ ԼՂՀ Սահմանադրությունը, քրեական դատավարության 

օրենսգիրքը և մյուս օրենքները չեն պարունակում որևէ նորմ, որն ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն կսահմաներ, որ ԼՂՀ տարածքում ՀՀ դատարանների օրինական ուժի 

մեջ մտած դատավճիռներն (որոշումներն) առաջացնում են նույն իրավաբանական 

հետևանքներն, որոնք առաջացնում են ԼՂՀ դատարանների` օրինական ուժի մեջ 

մտած դատավճիռները (որոշումները): 

<<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ 



1. ԼՂՀ միջպետական պայմանագրով կարող են կարգավորվել ցանկացած 

հարաբերություններ, որոնք համապետական նշանակություն ունեն և այդ իմաստով 

կարող են առնչվել ինչպես կառավարության, մեկ կամ ավելի գերատեսչության, 

այնպես էլ պետական այլ մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործառույթների հետ: 

 2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթից, ԼՂՀ միջպետական 

պայմանագրով են կարգավորվում`(…) 

 2) քաղաքացիական, ընտանեկան, քրեական գործերով իրավական oգնության և 

իրավական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև հանձնման հետ 

կապված հարաբերությունները. (…): 

Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանի 

Հանրապետության հետ չունի կնքված <<քրեական գործերով իրավական oգնության և 

իրավական հարաբերությունների մասին>> միջպետական համաձայնագիր կամ 

միջազգային պայմանագիր կամ էլ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ 

գործող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր, գտնում 

եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների օրինական ուժի մետ մտած 

դատավճիռներն (որոշումներն) չեն առաջացնում նույն իրավաբանական 

հետևանքները, որոնք առաջացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

դատարանների` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռները (որոշումները): 

Նշեմ նաև, որ այդ համոզմունքն իմ մոտ առաջացել է << ԼՂՀ անկախության 

հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին>> 

ԼՂՀ Ազգային ժողովի 2016թ. օգոստոսի 25-ի թիվ Ն-098-6 որոշման (այսուհտ՝ նաև 

Համաներման որոշում) բովանդակությանը ծանոթանալուց և այնտեղ առկա մի շարք 

ձևակերպումների լույսի ներքո: Մասնավորապես, Համաներման որոշման 2-րդ կետի 

5-րդ ենթակետում նշված է՝ <<Պատժից ազատել (...) այն անձանց, որոնք Հայրենական 

մեծ պատերազմի, Աֆղանստանի պատերազմի, ՀՀ կամ ԼՂՀ պաշտպանության համար 

մղված մարտական գործողությունների մասնակիցներ են (…): Կամ 12-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետում նշված է <<Սույն որոշման կատարումը վերապահել՝ (...) ԼՂՀ Գերագույն 

դատարանին՝ ԼՂՀ դատարանների կողմից դատապարտված այն անձանց նկատմամբ, 

որոնք պատիժը կրում են ԼՂՀ սահմաններից դուրս:>>: 

Նաև կարող եմ ավելացնել, որ իմ այդ համոզմունքը վերջնականապես 

ամրապնդվել է, երբ ԼՂՀ Գերագույն դատարանը քննել և լուծում է տվել  ՀՀ ԱՆ 

պրոբացիոն ծառայության միջնորդությունները ԼՂՀ դատարանների կողմից 

դատապարտված և ՀՀ տարածքում պատիժ կրող անձանց նկատմամբ Համաներման 

որոշումը կիրառելու վերաբերյալ:  

Ինչպես հետևում է ԸԻԴ/0052/01/16 քրեական գործի նյութերից 2016թ. օգոստոսի 

29-ի դրությամբ Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ Համաներման որոշումը կիրառելու 

համար տվյալ որոշմամբ նախատեսված սահմանափակումները, այդ թվում 

Համաներման որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված 

սահմանափակումը, չեն եղել, քանի որ Հայկ Հակոբյանը տվյալ գործով մեղսագրված 

արարքը չի կատարել (...) ԼՂՀ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 



կամ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով ճանաչված այլ 

հանրապետության դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով նշանակված 

պատժի կրման ընթացքում: 

Հետևաբար, Համաներման ակտի կիրառման հարցը քննության առնելու մասին, 

2016թ. օգոստոսի 29-ին իմ կողմից կայացված որոշմամբ չեն խախտվել Համաներման 

որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները, այսինքն որևէ նյութական նորմ չի 

խախտվել:  

Կարծում եմ, որ կարող է հարց առաջանալ, թե տվյալ դեպքում ինչու է իմ կողմից 

2016թ. հուլիսի 28-ին կայացված դատավճռում արձանագրվել, որ Հայկ Հակոբյանի 

արարքում առկա է ռեցիդիվ, քանի որ նա ՏԴ/0035/01/14 դատավճռով ՀՀ Տավուշի 

մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014թ. հունիսի 26-ի դատավճռով ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով, 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով 

նախատեսված հանցագործությունը կատարելու համար դատապարտվել է տուգանքի՝ 

նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի՝ 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ 

գումարի չափով և նշանակված տուգանքն ամբողջությամբ չի վճարել: 

Այդ կապակցությամբ հայտում եմ, որ մինչև տվյալ դատավճիռը կայացնելն իմ 

մոտ այն համոզմունքն է եղել, որ ՀՀ դատարանների կողմից դատապարտված անձի 

նկատմամբ պետք է կիրառվեն ռեցիդիվի կանոնները, որը կապված է եղել արդեն իսկ 

տարիներ շարունակ ձևավորված պրակտիկայով, նաև այն հանգամանքով, որ 

խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ պրակտիկան շարունակվել է, ինչպես 

նաև այն հանգամանքով, որ ԼՂՀ-ում կիրարկման  մեջ էին դրվել ՀՀ քրեական 

դատավարության և քրեական օրենսգրքերը, սակայն 2009 և 2013 թվականներին                  

ԼՂՀ-ում ընդունվել են համապատասխանաբար քրեական դատավարության և 

քրեական օրենսգրքերը, որոնց իրավակարգավորումներն որոշ առումով տարբերվում 

են ՀՀ համանուն օրենսգրքերից: Որպես օրինակ կարող եմ նշել, որ ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, որը վերաբերվում է նշանակված տուգանքը 

հանրային աշխատանքներով փոխարինելուն, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

որոշմամբ մասնակիորեն ճանաչվել է ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր, 

իսկ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի նույն հարաբերությունները կարգավորող 50-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը պարունակում է այն նույն ձևակերպումը, որը ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանը մասնակիորեն ճանաչել է Սահմանադրությանը 

հակասող և անվավեր: 

Բացի այդ, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տվյալ որոշումից հետո ՀՀ 

իրավակիրառ պրակտիկայում ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, ըստ որի 

դատապարտյալի կողմից տուգանքի չվճարման դեպքում այն հանրային 

աշխատանքներով փոխարինելու միջնորդություններ չեն ներկայացվում 

դատարաններ, այսինքն՝ տուգանքի վճարումը թողնվում է դատապարտյալի 

հայեցողությանը, իսկ ԼՂՀ-ում գործում է ճիշտ հակառակ պրակտիկան: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է տուգանքի հետաձգման կամ 

տարաժամկետման հնարավորություն առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: Իսկ 

քրեակատարողական օրենսգրքով սահմանված է, որ դատապարտյալը պարտավոր է 



դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո անհապաղ և ամբողջությամբ 

վճարել դատական ակտով որպես տուգանք նշանակված գումարը՝ վճարման 

անդորրագիրը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնելով 

տարածքային մարմին: 

Նշվածներից հետևում է, որ դատապարտյալը նշանակված տուգանքը 

պարտավոր է  դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո անհապաղ և 

ամբողջությամբ վճարել, իսկ եթե այն հետաձգվել է, ապա այդ ժամկետն ավարտելուց 

անմիջապես հետո:  

Տուգանքի տարաժամկետման դեպքում նախատեսված է այլ կարգ, ըստ որի, եթե 

դատապարտյալը խախտում է տուգանքի վճարման ժամանակացույցով սահմանված 

պարտավորությունների կատարումը, ապա տվյալ արտոնությունը դատարանի 

որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվում և տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը 

փոխարինվում է հանրային աշխատանքներով: 

Ինչպես հետևում է հաղորդմանը կից ներկայացված գրությունից՝ Հայկ 

Հակոբյանի նկատմամբ նշանակված 1.000.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով տուգանքի 

վճարումը ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014թ. 

դեկտեմբերի 09-ի որոշմամբ տարաժամկետվել է 1 տարի ժամկետով, և նա միայն 

05.02.2015թ. է կատարել 100.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով տուգանքի վճարում: 

Այսինքն, մինչև 2016թ. մայիսի 08-ը, ինչու չէ նաև մինչև 2016թ. օգոստոսի 28-ը, 

իրավասու մարմինների կողմից միջոցներ չեն ձեռնարկվել տուգանքի չվճարված մասը 

հանրային աշխատանքներով, իսկ այն ևս չկատարելու դեպքում՝ ազատազրկմամբ 

փոխարինելու վերաբերյալ: Տվյալ գրությունից հետևում է նաև, որ այդ ընթացքում Հայկ 

Հակոբյանը չի թաքնվել և նրա նկատմամբ հետախուզում չի հայտարարվել: 

ԼՂՀ  քրեակատարողական օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

1. Տուգանքը չվճարելու դեպքում այն փոխարինվում է հանրային 

աշխատանքներով՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված ժամկետով և կարգով: 

2. Դատապարտյալի նկատմամբ դատավճռով նշանակված տուգանքը հանրային 

աշխատանքներով փոխարինելու նպատակով տարածքային մարմինը միջնորդություն 

է ներկայացնում դատարան: (...): 

Իսկ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված է, որ եթե 

դատապարտվողն ի վիճակի չէ անհապաղ և ամբողջությամբ վճարելու նշանակված 

տուգանքը, ապա դատարանը նրա համար վճարման ժամկետ է սահմանում 

առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով կամ թույլատրում է տուգանքը մաս առ մաս 

վճարել նույն ժամկետումֈ Այդ դեպքում սահմանվում է տուգանքի վճարման 

ժամանակացույց և որոշվում է յուրաքանչյուր անգամ վճարման ենթակա գումարի 

չափըֈ Նշված արտոնությունը դատարանի որոշմամբ ուժը կորցնում է, եթե 

դատապարտյալը խախտում է տուգանքի վճարման ժամանակացույցով սահմանված 

պարտավորությունների կատարումըֈ Դատապարտյալի կողմից տուգանքի վճարման 

ժամանակացույցով սահմանված պարտավորությունների կատարումը խախտելու 

դեպքում տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը փոխարինվում է հանրային 

աշխատանքներով` սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով: 



Տվյալ կարգավորումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ օրինական ուժի մեջ 

մտած դատավճռով նշանակված տուգանքը պետք է վճարվի անհապաղ, իսկ 

համապատասխան որոշման առկայության դեպքում՝ առավելագույնը մեկ տարվա 

ընթացքում, և այն սահմանված ժամկետում չկատարելու պարագայում, այդ պատժի 

տեսակը պետք է փոխարինվի մեկ այլ պատժի տեսակով: 

Նույնիսկ, եթե հաշվենք, որ ՀՀ դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտերը կիրառելի են ԼՂՀ-ում քրեական դատավարության կարգով քննվող 

գործերով, ապա տվյալ դեպքում նաև վերը նշված պատճառաբանություններով 2016թ. 

օգոստոսի 28-ին որոշում կայացնելու ժամանակ Հ.Հակոբյանը չի համարվել տուգանքի 

(նաև հանրային աշխատանքների կամ ազատազրկման) ձևով  պատիժ կրող անձ: 

Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ հաղորդման մեջ նշված դատավարական 

նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտման վերաբերյալ ենթադրությանը: 

Նախ նշեմ, որ որոշման մեջ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 324-րդ 

հոդվածի վերաբերյալ նշումը վրիպակ է և այն չի բխում որոշման ողջ 

տրամաբանությունից, քանի որ որոշումից միանշանակ հետևում է, որ այն չի կայացվել 

դատական նիստում, նիստն անց է կացվել դռնբաց կամ դռնփակ, նիստին մասնակցել 

են կողմերը և այլն: 

Ինչ վերաբերվում է, որ ես պարտավոր էի նիստ հրավիրեի և որոշում կայացնեի 

դատական նիստում, որը չկատարելով թույլ եմ տվել նյութական և դատավարական 

նորմերի ակնհայտ խախտումներ, ապա կասեմ հետևյալը, որ հաղորդման մեջ 

վկայակոչվել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքի 324-րդ հոդվածը, որի 

վերաբերյալ, արդեն իսկ նշեցի և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 

ըստ որի քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը հնարավոր է 

միայն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հիմքերի և պայմանների 

առկայության դեպքում: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանցանք կատարած 

անձն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվող Համաներման ակտով կարող է 

ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, (...): 

Իսկ Համաներման որոշման 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված է, որ սույն 

որոշման կատարումը վերապահված է դատարաններին`ա. այն անձանց նկատմամբ, 

որոնց վերաբերյալ (...) գործերը քննվել են, բայց դատավճիռներն օրինական ուժի մեջ 

չեն մտել: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը և 

Համաներման որոշումը չեն պարունակում որևէ նորմ, որն ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն կսահմաներ օրինական ուժի մեջ չմտած դատավճիռներով 

դատապարտված անձանց պատժից ազատելու հարցը քննարկելու համար դատական 

նիստ հրավիրելու և Համաներման որոշումը կիրառելու կապակցությամբ 

դատավարության մասնակիցների կարծիքը լսելու վերաբերյալ: 

Ավելին, պատժից ազատելու հարցում, պատժից ազատման ենթակա անձի 

կարծիքը որևէ դեր չի խաղում, ի տարբերություն քրեական հետապնդումը 



դադարեցնելու դեպքերի, քանի որ այն կրում է իմպերատիվ բնույթ և անկախ այդ 

հարցի կապակցությամբ նրա կարծիքից, տվյալ անձը ենթակա է պատժից ազատման: 

Ենթադրում եմ, որ հաղորդում ներկայացրած անձի մոտ պատժից ազատելու 

հարցը քննարկելու համար պարտադիր դատական նիստ հրավիրելու համոզմունքն 

առաջացել է իրավակիրառ պրակտիկայում քրեակատարողական տեսչության 

միջնորդությունների կապակցությամբ տվյալ հարցը դատական նիստում քննարկելու 

հանգամանքով, այնինչ քրեակատարողական տեսչության միջնորդությունները 

դասվում են դատական որոշման կատարման հետ կապված հարցերին, որի դեպքում 

դատական նիստ հրավիրելը հանդիսանում է պարտադիր նախապայման (ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 453-րդ հոդված), իսկ այդ միջնորդության 

հիման վրա պատժից ազատման ենթակա անձինք համարվում են դատապարտյալներ: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքից բխում է, որ օրինական ուժի մեջ 

չմտած դատավճռով դատապարտված անձը չի համարվում դատապարտյալ (ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մաս), հետևաբար նրա 

նկատմամբ կիրառելի չեն դատական որոշման կատարման հետ կապված հարցերի 

քննության համար ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 453-րդ հոդվածով 

սահմանված կանոնները: Այսինքն, այդ անձը չի կարող օգտվել ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 444-րդ հոդվածով դատապարտյալին վերապահված 

իրավունքներից: 

Փորձեմ նաև իմ վերը նշված հիմնավորումները ներկայացնել պրակտիկ օրինակի 

տեսքով. 

ԸԻԴ/0061/01/16 քրեական գործի քննությունը 2016թ. օգոստոսի 19-ին ավարտելով՝ 

անցել եմ խորհրդակցական սենյակ և դատավճռի հրապարակման օր հայտարարել 

2016թ. օգոստոսի 29-ը: 

 2016թ. օգոստոսի 25-ին ընդունվել է Համաներման որոշումը, որը կիրառելի էր 

տվյալ գործով ամբաստանյալի նկատմամբ: Համաներման ակտի ընդունումը գործի 

դատաքննությունը վերսկսելու հիմք չի հանդիսանում: Սակայն գործով ի հայտ է եկել 

դատապարտվող անձին պատժից ազատելու հիմք, որը չկատարելու դեպքում ես 

կխախտեի, ինչպես ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածի պահանջները, այնպես 

էլ՝ Համաներման որոշմամբ իմ վրա դրված պարտականությունը: 

Բացի այդ, ես առանց դատական նիստ հրավիրելու ԸԻԴ/0046/01/16, 

ԸԻԴ/0050/01/16 և ԸԻԴ/0056/01/16 քրեական գործերով դատապարտված անձանց 

ազատել եմ պատժից, եթե դատախազությունում միանշանակ գտնում են, որ այդ 

հարցը կարող է լուծվել միայն դատական նիստում, ապա տվյալ դեպքում հարց է 

առաջանում, ինչու այդ գործերով կայացված որոշումները չեն բողոքարկվել վերադաս 

դատարան:  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանցանք կատարած 

անձն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվող Համաներման ակտով կարող է ազատվել 

քրեական պատասխանատվությունից, իսկ դատապարտյալը կարող է լրիվ կամ 

մասնակիորեն ազատվել ինչպես հիմնական, այնպես էլ լրացուցիչ պատժից, կամ 



պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի մեղմ պատժատեսակով, կամ կարող 

է վերացվել դատվածությունը: 

Համաներման որոշման 12-րդ կետի համաձայն՝ <<Սույն որոշման կատարումը 

վերապահել՝ 

1) Դատարաններին՝ 

ա. այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը գտնվում են 

դատարաններում, սակայն մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը չեն քննվել, կամ այն 

անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը քննվել են, բայց դատավճիռներն 

օրինական ուժի մեջ չեն մտել, 

բ. այն անձանց նկատմամբ, որոնց հանդեպ պատիժը պայմանականորեն չի 

կիրառվել, կամ պատժի կրումը հետաձգվել է: Նշված անձանց նկատմամբ սույն 

որոշման կիրառման հարցը լուծում է ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանը՝ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ԼՂՀ ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության քրեակատարողական տեսչության (այսուհետ՝ 

քրեակատարողական տեսչություն) միջնորդության հիման վրա. 

2) ԼՂՀ Գերագույն դատարանին՝ ԼՂՀ դատարանների կողմից 

դատապարտված այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատիժը կրում են ԼՂՀ 

սահմաններից դուրս. 

3) (…). 

4) քրեակատարողական հիմնարկի պետին՝ այն անձանց նկատմամբ, որոնք 

պատիժը կրում են քրեակատարողական հիմնարկում. 

5) քրեակատարողական տեսչության պետին՝ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր՝ 

ա. դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի, 

բ. պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են, և նրանց վարքագծի 

նկատմամբ իրականացվում է վերահսկողություն.>>: 

Իսկ Համաներման որոշման 13-րդ կետով սահմանված է, որ Համաներում 

կիրառելու վերաբերյալ հետաքննության և նախաքննության մարմինների, 

քրեակատարողական հիմնարկների պետերի, քրեակատարողական տեսչության 

պետի ընդունած որոշումները հաստատում է դատախազը:  

Տվյալ նորմերի ընդհանրացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանցանք 

կատարած անձն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված Համաներման ակտով կարող է 

ազատվել քրեական պատասխանատվությունից և պատժից համապատասխան 

մարմնի որոշման հիման վրա, իսկ որպես պարտադիր պայման հետաքննության և 

նախաքննության մարմինների, քրեակատարողական հիմնարկների պետերի, 

քրեակատարողական տեսչության պետի որոշումները պետք է հաստատվեն 

դատախազի կողմից, այսինքն՝ Համաներման որոշմամբ սահմանվել են Համաներման 

ակտի կիրառման ընթացակարգը և պայմանները, որոնց մեջ բացակայում է օրինական 

ուժի մեջ չմտած դատավճիռներով դատապարտված անձանց պատժից ազատելու 

հարցը դատական նիստում քննարկելու վերաբերյալ որևէ պարտադիր պայման: 

Նույն Համաներման որոշմամբ տուգանքի դատապարտված անձանց պատժից 

ազատելու պարտականությունը վերապահվել է քրեակատարողական տեսչությանը, 



որը հնարավորինս սեղմ ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 

01-ը, պետք է որոշում  կայացնի տուգանքի դատապարտված անձանց պատժից 

ազատելու մասին, և այն պետք է հաստատվի դատախազի կողմից:  

Նշված փաստական հանգամանքից հետևում է, որ չնայած քրեական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված է դատապարտյալներին պատժից 

ազատելու ընթացակարգ, այնուամենայնիվ օրենսդիրն իր որոշմամբ համաներման 

կիրառման համար սահմանել է հատուկ ընթացակարգ: 

Հետևաբար, անտրամաբանական եմ համարում այն ենթադրությունը, երբ 

քրեակատարողական տեսչության պետը տուգանքի դատապարտված անձին պատժից 

ազատելու հարցը քննարկելու համար կայացնում է որոշում, իսկ դատարանն այդ 

հարցը քննարկելու համար պետք է նիստ հրավիրի: 

Համաներման որոշման 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի <<ա>> պարբերությունից 

հետևում է, որ համաներման ակտը պետք է կիրառվի մինչև դատավճռի օրինական 

ուժի մեջ մտնելը, իսկ ինչպես հետևում է տվյալ գործի փաստական հանգամանքներից, 

ամբաստանյալների կողմից վերաքննիչ բողոք չի բերվել և այն պետք էր օրինական 

ուժի մեջ մտներ 2016թ. օգոստոսի 30-ին: Ամբաստանյալներից երկուսը գտնվում 

(բնակվում) էին ՀՀ Կոտայքի մարզում, որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն 

չի կիրառվել, իսկ Հայկ Հակոբյանը գտնվում էր ԼՂՀ ոստիկանության ՔԿՎ 

քրեակատարողական վարչության քննչական մեկուսարանում: Համաներման 

որոշումը դատարան է մուտք գործել 07.09.2016թ., սակայն ես դրա մասին 

համացանցից տեղեկացվել էի 2016թ. օգոստոսի 26-ին, ժամը 14:00-ի սահմաններում, 

իսկ դրան հաջորդող 27-ը և 28-ը, ոչ աշխատանքային օրեր էին: Համաներման որոշման 

կատարումը կրում է իմպերատիվ բնույթ, և տվյալ գործով դատապարտյալներին 

պատժից չազատելու դեպքում ես թույլ կտայի նյութական նորմի կոպիտ խախտում: 

Հարց է առաջանում, երկու աշխատանքային օրում հնարավոր է արդյոք դատական 

նիստ հրավիրել և պատշաճ կարգով ծանուցել, ինչպես դատապարտված անձանց, 

նրանց պաշտպանին (կամ պաշտպաններին), այնպես էլ մեղադրողին և տուժողին: 

Այդ ամենից բացի գտնում եմ, որ դատավճիռ կայացնելուց հետո, մինչև այն 

օրինական ուժի մեջ մտնելը, դատարանը իրավունք չունի դատական նիստ հրավիրել, 

անգամ եթե տվյալ դատական ակտը կայացնելիս թույլ են տրվել ակնհայտ կոպիտ 

խախտումներ:  

Սակայն, միաժամանակ, պետք է արձանագրել, որ օրենսդիրը դատարանին 

իրավունք է վերապահել լուծել դատական ակտի ի կատար ածման ընթացքում ծագած 

կասկածները և անհստակությունները, մասնավորապես` հստակ որոշել հաշվարկվող 

պատժի չափը, եթե դատարանի դատավճռում այն սահմանված չէ, լուծել խափանման 

միջոցների, դատական ծախսերը վերաբաշխելու և իրեղեն ապացույցների 

ճակատագրի հարցը, եթե այն լուծված չի եղել կամ լուծված է եղել ոչ հստակ, 

մեկնաբանել իր որոշումների անհստակությունները: /Քր.դատ.օր 445հ/: Չեմ կարծում, 

որ անգամ նշված հարցերը լուծելու կապակցությամբ դատարանը պետք է նիստ 

հրավիրի և լսի մեղադրողի կամ դատախազի կարծիքը: 



Կարծում եմ, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեջբերումը 

որևէ կերպ չի առնչվում դատական նիստ հրավիրելուն և դատական նիստում որոշում 

կայացնելուն, հետևաբար, չեմ տեսնում որևէ հիմք այն տվյալ հարցի համատեքստում 

դիտարկելու և դրա վերաբերյալ որևէ պարզաբանում տալու համար: 

Ցանկանում եմ Ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հանգամանքին, որ այն 

որոշումը, որը կայացնելով ըստ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի, թույլ եմ տվել նյութական և 

դատավարական նորմերի ակնհայտ կոպիտ խախտումներ, բողոքարկվել է 

վերաքննության կարգով և դեռևս այդ որոշման կապակցությամբ վերջնական 

դատական ակտի չի կայացվել, այսինքն՝ այն չի բեկանվել և դեռևս պարզ չէ, թե տվյալ 

որոշումը նյութական կամ դատավարական նորմերի էական խախտմամբ է կայացվել, 

թե ոչ: Նույնիսկ եթե ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը գտնի, որ այդ որոշումը կայացնելիս 

իմ կողմից թույլ է տրվել նյութական կամ դատավարական նորմերի էական 

խախտումներ, այդ հանգամանքը ևս հիմք չի կարող հանդիսանալ ինձ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար>>: 

Դատավոր Դ.Ավանեսյանը 2017թ. փետրվարի 23-ին ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարին ներկայացրել է  լրացուցիչ բացատրություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

<<Ես՝ Դատարանի դատավոր Դավիթ Ռաֆայելի Ավանեսյանս, ԼՂՀ 

արդարադատության նախարարի առ 21.02.2017թ. եզրակացության կապակցությամբ, 

տալիս եմ սույն (լրացուցիչ) բացատրությունն այն մասին, որ գտնում եմ, որ իմ կողմից 

արդարադատություն իրականացնելիս թույլ չի տրվել որևէ նյութական նորմի 

խախտում, առավել ևս ակնհայտ կոպիտ, ինչպես նշված է եզրակացությունում: 

Եզրակացությունից ևս հետևում է, որ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի հաղորդման մեջ 

նշված և կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքում դրված ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 324-րդ հոդվածի, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների նորմերի որևէ խախտումներ, իմ 

կողմից արդարադատություն իրականացնելիս թույլ չեն տրվել:  

Այլ որպես իմ կողմից ենթադրաբար թույլ տրված նյութական նորմի ակնհայտ 

կոպիտ խախտում է նշվել <<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 սխալ կիրառումը, քանի որ իմ կողմից անտեսվել է նույն որոշման 9-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված սահմանափակումը, որի արդյունքում 

հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ պատշաճ արդարադատություն չի 

իրականացվել, և նա ապօրինի ազատվել է պատժի կրումից: 

Իմ կողմից բարձրացված իրավական հարցի կապակցությամբ արձանագրվել է, 

որ /…/ ԼՂՀ և ՀՀ միջև իրավական հարաբերությունների առանձնահատկություններից 

ելնելով ձևավորված է այն պրակտիկան, որ քրեական գործերով դատական ակտերը 

փոխադարձ ճանաչվում են երկու պետությունների տարածքում՝ առանց քրեական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ճանաչման ընթացակարգ անցնելու: 

Նշվածը վերաբերվում է նաև քաղաքացիական և վարչական գործերով կայացված 

դատական ակտերին: 



Չեմ կարծում, որ իրավական պետությունում անձին քրեական 

պատասխանատվությունից ազատելուց հրաժարվելու հիմքում կարող է դրվել 

իրավական հարաբերությունների առանձնահատկություններով պայմանավորված 

ձևավորված պրակտիկան: Նաև գտնում եմ, որ հատկապես քրեական գործերով 

իրավական հարաբերությունները կարող են կարգավորվել միայն ու միայն 

միջպետական պայմանագրերով, հակառակ դեպքում կոպիտ կերպով կոտնահարվեն 

ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի, նույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 

<<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

կետի պահանջները: 

<<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝  

1. ԼՂՀ միջպետական պայմանագրով կարող են կարգավորվել ցանկացած 

հարաբերություններ, որոնք համապետական նշանակություն ունեն և այդ իմաստով 

կարող են առնչվել ինչպես կառավարության, մեկ կամ ավելի գերատեսչության, 

այնպես էլ պետական այլ մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործառույթների հետ: 

 2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթից, ԼՂՀ միջպետական 

պայմանագրով են կարգավորվում`(…) 

 2) քաղաքացիական, ընտանեկան, քրեական գործերով իրավական oգնության և 

իրավական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև հանձնման հետ 

կապված հարաբերությունները. (…): 

Գտնում եմ, որ որևէ իրավական հարաբերությունների 

առանձնահատկություններով պայմանավորված ձևավորված պրակտիկան չի կարող 

հակասել ԼՂՀ Սահմանադրությանը և դրա կարգավորումներին համապատասխան 

ընդունված օրենքներին, մասնավորապես՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի  

և <<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի իմպերատիվ բնույթ կրող 

նորմերին: 

Ի տարբերություն քաղաքացիաիրավական իրավահարաբերությունների՝ ԼՂՀ 

քրեական օրենգիրքն արգելում է քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելը: 

Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ ես մեղադրվում եմ քրեական օրենքի 

անալոգիա չկիրառելու և օրենքի մեկնաբանության համար, այնինչ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ քրեական օրենքն 

անալոգիայով կիրառելն արգելվում է, իսկ ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 101.2-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված է, որ արդարադատություն իրականացնելիս օրենքի 

մեկնաբանությունը, փաստերի և ապացույցների գնահատումն ինքնին չեն կարող 

հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության: 

Գտնում եմ, որ դատավորին վերագրվող խախտումը չի կարող համարվել 

ակնհայտ և կոպիտ, եթե այն չի պարունակում ԼՂՀ Սահմանադրության կամ 

օրենքների նորմերի այնպիսի էական, անվիճելի և անհերքելի խախտումներ, որոնք 

հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել անձանց՝ վերոհիշյալ իրավական ակտերով 

երաշխավորված իրավունքների և ազատությունների կոպիտ սահմանափակմանը, 



չհիմնավորված և չպատճառաբանված որոշման կայացմանը: Հետևաբար, իրավական 

հարաբերությունների առանձնահատկությունների հետ կապված ձևավորված 

պրակտիկային հակառակ, միաժամանակ ԼՂՀ Սահմանադրության և օրենքների 

նորմերին համապատասխան որոշումը չի կարող դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հիմք հանդիսանալ: 

Բարձրացված հարցի կապակցությամբ իրավակիրառ պրակտիկայում կարող են 

լինել տարբեր տեսակետներ և քանի դեռ չկա միջազգային պայմանագիր կամ 

համաձայնագիր, կամ էլ ԼՂՀ Գերագույն դատարանի, այդ հարցի կապակցությամբ 

օրենքի միատեսակ կիրառման վերաբերյալ, նախադեպային որոշում, տվյալ հարցը 

գտնվելու է օրենքի մեկնաբանության տիրույթում ու նման փաստական 

հանգամանքների պայմաններում գործող իրավակարգավորումների լույսի ներքո 

կատարված մեկնաբանությունը, դատավորին կոպիտ անփութության մեջ մեղադրելու 

համար որևէ կերպ չի կարող արդարացված համարվել:   

Վերոգրյալներից ելնելով և ղեկավարվելով ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 104-րդ 

հոդվածի 7-րդ մասով՝ 

Միջնորդում եմ 

Հիմք ընդունել իմ կողմից ներկայացված լրացուցիչ բացատրությունը և կարճել իմ 

նկատմամբ 2017թ. հունվարի 24-ին հարուցված կարգապահական վարույթը>>: 

2017թ. մարտի 10-ին Դատավոր Դ.Ավանեսյանը պատասխան է ներկայացրել 

արդարադատության խորհրդին՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

<< Եզրակացությունից ևս հետևում է, որ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի հաղորդման 

մեջ նշված և կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքում դրված ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 324-րդ հոդվածի, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների նորմերի որևէ խախտումներ, իմ 

կողմից արդարադատություն իրականացնելիս, թույլ չեն տրվել, այսինքն` դրանք եղել 

են մտացածին: 

Այլ որպես իմ կողմից ենթադրաբար թույլ տրված նյութական նորմի ակնհայտ 

կոպիտ խախտում է նշվել <<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 սխալ կիրառումը, քանի որ իմ կողմից անտեսվել է նույն որոշման 9-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված սահմանափակումը, որի արդյունքում 

հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ պատշաճ արդարադատություն չի 

իրականացվել, և նա ապօրինի ազատվել է պատժի կրումից: 

Իմ կողմից բարձրացված իրավական հարցի կապակցությամբ արձանագրվել է, 

որ /…/ ԼՂՀ և ՀՀ միջև իրավական հարաբերությունների առանձնահատկություններից 

ելնելով ձևավորված է այն պրակտիկան, որ քրեական գործերով դատական ակտերը 

փոխադարձ ճանաչվում են երկու պետությունների տարածքում՝ առանց քրեական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ճանաչման ընթացակարգ անցնելու: 

Նշվածը վերաբերվում է նաև քաղաքացիական և վարչական գործերով կայացված 

դատական ակտերին: 



Չեմ կարծում, որ իրավական պետությունում անձին քրեական 

պատասխանատվությունից ազատելուց հրաժարվելու հիմքում կարող է դրվել 

իրավական հարաբերությունների առանձնահատկություններով պայմանավորված 

ձևավորված պրակտիկան: Նաև գտնում եմ, որ օտարերկրյա պետությունների հետ 

առանձնապես քրեական գործերով իրավական հարաբերությունները կարող են 

կարգավորվել միայն ու միայն միջպետական պայմանագրերով, հակառակ դեպքում 

կոպիտ կերպով կոտնահարվի ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի, նույն օրենսգրքի             

7-րդ հոդվածի 1-ին մասի և <<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջները: 

<<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝  

1. ԼՂՀ միջպետական պայմանագրով կարող են կարգավորվել ցանկացած 

հարաբերություններ, որոնք համապետական նշանակություն ունեն և այդ իմաստով 

կարող են առնչվել ինչպես կառավարության, մեկ կամ ավելի գերատեսչության, 

այնպես էլ պետական այլ մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործառույթների հետ: 

 2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթից, ԼՂՀ միջպետական 

պայմանագրով են կարգավորվում`(…) 

 2) քաղաքացիական, ընտանեկան, քրեական գործերով իրավական oգնության և 

իրավական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև հանձնման հետ 

կապված հարաբերությունները. (…): 

Գտնում եմ, որ որևէ իրավական հարաբերությունների 

առանձնահատկություններով պայմանավորված ձևավորված պրակտիկան չի կարող 

հակասել ԼՂՀ Սահմանադրությանը և դրա կարգավորումներին համապատասխան 

ընդունված օրենքներին, մասնավորապես՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի  

և <<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի իմպերատիվ բնույթ կրող 

նորմերին: 

Եթե առաջնորդվենք տվյալ տրամաբանությամբ, ստացվում է այնպես, որ 

<<Միջազգային պայմանագրերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

կետի իմպերատիվ բնույթ կրող դրույթները նախատեսված են հենց այնպես և որոշ 

դեպքերում դրանց կարելի է նաև որևէ նշանակություն չտալ: 

Ի տարբերություն քաղաքացիաիրավական իրավահարաբերությունների՝ ԼՂՀ 

քրեական օրենսգիրքն արգելում է քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելը: 

Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ ես մեղադրվում եմ քրեական օրենքի 

անալոգիա չկիրառելու և օրենքի մեկնաբանության համար, այնինչ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ քրեական օրենքն 

անալոգիայով կիրառելն արգելվում է, իսկ ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 101.2 հոդվածի 6-

րդ մասով սահմանված է, որ արդարադատություն իրականացնելիս օրենքի 

մեկնաբանությունը, փաստերի և ապացույցների գնահատումն ինքնին չեն կարող 

հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության: 



Գտնում եմ, որ դատավորին վերագրվող խախտումը չի կարող համարվել 

ակնհայտ և կոպիտ, եթե այն չի պարունակում ԼՂՀ Սահմանադրության կամ 

օրենքների նորմերի այնպիսի էական, անվիճելի և անհերքելի խախտումներ, որոնք 

հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել անձանց՝ վերոհիշյալ իրավական ակտերով 

երաշխավորված իրավունքների և ազատությունների կոպիտ սահմանափակմանը, 

չհիմնավորված և չպատճառաբանված որոշման կայացմանը: Հետևաբար, իրավական 

հարաբերությունների առանձնահատկություններով պայմանավորված ձևավորված 

պրակտիկային հակառակ միաժամանակ ԼՂՀ Սահմանադրության և օրենքների 

նորմերին համապատասխան որոշումը չի կարող դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հիմք հանդիսանալ: 

Համենայնդեպս, եզրակացության մեջ չկա որևէ նշում այն մասին, որ ես խախտել 

եմ ԼՂՀ Սահմանադրության կամ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի կամ էլ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի որևէ նորմ:  

Բարձրացված հարցի կապակցությամբ իրավակիրառ պրակտիկայում կարող են 

լինել տարբեր տեսակետներ և քանի դեռ չկա միջազգային պայմանագիր կամ 

համաձայնագիր, կամ էլ ԼՂՀ Գերագույն դատարանի այդ հարցի կապակցությամբ 

օրենքի միատեսակ կիրառման վերաբերյալ նախադեպային որոշում, տվյալ հարցը 

գտնվելու է օրենքի մեկնաբանության տիրույթում ու նման փաստական 

հանգամանքների պայմաններում գործող իրավակարգավորումների լույսի ներքո 

կատարված մեկնաբանությունը, դատավորի նկատմամբ հետապնդում 

իրականացնելու և կոպիտ անփութության մեջ մեղադրելու համար, որևէ կերպ չի 

կարող արդարացված համարվել: 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարին տված բացատրություններից 

անառարկելիորեն հետևում է, որ ես Համաներման որոշման 9-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետով նախատեսված այսպես կոչված սահմանափակումը հիմք չեմ ընդունել, 

քանի որ իմ մոտ տեղի է ունեցել իրավական դիրքորոշման փոփոխություն և գտել եմ, 

որ ՀՀ դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը ՀՀ-ի հետ 

միջազգային պայմանագրերի կամ համաձայանագրերի բացակայության 

պայմաններում չեն կարող առաջացնել այն իրավական հետևանքները, որոնք 

առաջացնում եմ ԼՂՀ դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերն, 

այսինքն իմ գործողությունները եղել են օրենքի մեկնաբանության տիրույթում և դրանք 

իրենց էությամբ կարող են գնահատվել միայն դիտավորյալ բնույթի գործողություններ, 

այնինչ ըստ եզրակացության ես մեղադրվում եմ կոպիտ անփութության մեջ, քանի որ 

չեմ կանխատեսել իմ վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, թեև տվյալ իրադրությունում 

կարող էի և պարտավոր էի դա անել: 

Հավելեմ նաև, որ ԸԻԴ/0101/01/16 և ԸԻԴ/0115/01/16 քրեական գործերով ևս հարցեր 

են առաջացել ՀՀ դատարաների օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը հիմք 

ընդունելու և տվյալ գործերով մեղադրվող անձանց պատիժը և 

պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանք դիտարկելու, պատիժ 

նշանակելու հատուկ կարգ կիրառելու, ինչպես նաև վերջին գործով նաև 

դատավճիռների համակցությամբ պատիժ նշանակելու վերաբերյալ, և ես, 



առաջնորդվելով օրենքներն ազատորեն մեկնաբանելու իմ իրավունքից, կայացրել եմ 

համապատասխան որոշում դրանք չկիրառելու վերաբերյալ: 

Ցանկանում եմ խորհրդի ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հանգամանքին, որ 

այսպես կոչված <<ինքնահոս>> եղանակով ՀՀ դատարանների օրինական ուժի մեջ 

մտած դատական ակտերը ճանաչելու պրակտիկան, /որը որևէ կերպ չի կարող 

տեղավորվել գործող քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության 

տրամաբանության մեջ,/  իրենից ներկայացնում է նաև այնպիսի վտանգներ, ինչպիսին 

կարող են լինել օրինակ` անձը ՀՀ դատարանի կողմից դատապարտված լիներ 

այնպիսի արարքի համար, որը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով, այդ արարքը կատարելու 

պահին, հանցագործություն չի համարվել: Օրինակները բազմաթիվ են և ես կթվարկեմ 

ընդամենը մի քանիսը` 1/. ֆինանսական բուրգ ստեղծելը, կազմակերպելը կամ 

ղեկավարելը, 2/. դեղերի կլինիկական փորձարկումների արդյունքները կեղծելը կամ 

թաքցնելը, 3/. նոտարի գործունեությանը միջամտելը, 4/. նոտարի մոտ կեղծ երդում 

տալը և այլն: Տվյալ արարքները ՀՀ քրեական օրենսգրքով համարվում են 

հանցագործություններ, իսկ ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքը նման արարքները դեռևս չի 

դասում հանրորեն վտանգավոր արարքներին շարքին>>: 

2017թ. մարտի 20-ի Արդարադատության խորհրդի նիստում դատավոր 

Դ.Ավանեսյանը վիճարկել է կարգապահական խախտումների փաստերի 

առկայությունը, պնդել է ԼՂՀ արդարադատության նախարարին տված 

բացատրություններում և Արդարադատության խորհրդին ներկայացրած 

պատասխանում նշված փաստարկները:   

  
 

4. Կարգապահական պատասխանատվության հարցի քննության համար էական 

նշանակություն ունեցող փաստերը. 
 

Արդարադատության խորհուրդը հիմք է ընդունում արձանագրված հետևյալ 

փաստերը` 

 1. ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հուլիսի 

28-ի 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: Հ.Հակոբյանի նկատմամբ ընտրված 

խափանման միջոցը` ստորագրություն չհեռանալու մասին, փոխվել է 

կալանավորմամբ` մինչև նրա մասով դատավճռի կատարումը: 

2. ԼՂՀ արդարադատության նախարարի 2017թ. մարտի 06-ին ներկայացրած 

միջնորդության կից՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի պետ Լ.Ավետիսյանի 

կողմից տրված  2016թ. սեպտեմբերի 01-ի թիվ Ե 40/16-Ա-183  գրության  համաձայն՝ 

Հայկ Ղարիբի Հակոբյանը 2014թ. հունիսի 26-ին Տավուշի մարզի ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-րդ 



հոդվածով, 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով դատապարտվել է տուգանքի 

1.000.000 /մեկ միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով:  

Տուգանքի վճարումը գտնվում է կատարման փուլում: 

3. <<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 

համաձայն՝ պատժից ազատման ենթակա են այն անձինք, որոնց նկատմամբ 

նշանակվել է առավելագույնը երեք տարի ժամկետով ազատությունից զրկելու հետ 

կապված պատիժ, բացառությամբ նույն որոշման 8-րդ կետի 4-6-րդ ենթակետերի և              

9-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: 

Նույն որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ համաներում չի 

կիրառվում այն անձանց նկատմամբ, որոնք նախնական կալանքի տակ գտնվելու կամ 

պատիժը կրելու ընթացքում նույն որոշման կիրառման օրվա դրությամբ կարող են 

մեղադրվել կամ մեղադրվում են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

մեջ կամ դատապարտվել են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

համար:  

4. 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: 

5. 2016թ. սեպտեմբերի 09-ին նշված որոշման դեմ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի 

դատախազը բերել է վերաքննիչ բողոք: 

6. ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017թ. փետրվարի  08-ի որոշմամբ 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: 
 

 

5. Արդարադատության խորհրդի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը. 
 

 Քննարկելով դատավոր Դ.Ավանեսյանին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, լսելով ԼՂՀ արդարադատության 

նախարար Ա.Դանիելյանի զեկույցը, դատավորի բացատրությունը, ուսումնասիրելով 



վարույթի նյութերը և հետազոտելով ապացույցները` Արդարադատության խորհուրդը 

գտնում է, որ  ԼՂՀ արդարադատության նախարարի միջնորդությունը ենթակա է 

բավարարման` հետևյալ պատճառաբանությամբ:  

 ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնոտար անձինք իրավասու են 

կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են 

Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: 

 Վերոշարադրյալ սահմանադրական նորմից հետևում է, որ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են 

կատարելու միայն Սահմանադրությամբ, օրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված 

օրենսդրական այլ ակտերով նախատեսված գործողություններ և ձեռնպահ մնալու այդ 

ակտերով չնախատեսված կամ դրանց պահանջներին հակասող որևէ 

գործողությունից: 

 ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատարանները 

արդարադատությունն իրականացնում են Սահմանադրության, միջազգային 

իրավունքի նորմերին և օրենքներին համապատասխան: 

<<ԼՂՀ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 

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

թիվ Ն-098-6 որոշման /այսուհետ նաև՝ Համաներման որոշում/ 1-ին կետի 3-րդ 

ենթակետի համաձայն՝ պատժից ազատման ենթակա են այն անձինք, որոնց 

նկատմամբ նշանակվել է առավելագույնը երեք տարի ժամկետով ազատությունից 

զրկելու հետ կապված պատիժ, բացառությամբ նույն որոշման 8-րդ կետի 4-6-րդ 

ենթակետերի և 9-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: 

Համաներման որոշման 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ համաներում 

չկիրառել այն անձանց նկատմամբ, որոնք նախնական կալանքի տակ գտնվելու կամ 

պատիժը կրելու ընթացքում նույն որոշման կիրառման օրվա դրությամբ կարող են 

մեղադրվել կամ մեղադրվում են կրկին դիտավորյալ հանագործություն կատարելու 

մեջ կամ դատապարտվել են կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

համար: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, Արդարադատության խորհուրդը փաստում է, որ 

համաներման կիրառման սահմանափակումները նախատեսված են համաներման 

ակտով և պետք է կատարվեն անվերապահորեն: Մասնավորապես, անվերապահորեն 

պետք է  պահպանվեն համաներման ակտում նախատեսված այն կանոնները, որոնք 

սահմանում են անձանց շրջանակը, որոնց նկատմամբ համաներումը կիրառելի չէ, 

ինչպես նաև սահմանում են, թե հանցանք կատարած անձինք ինչ չափով պետք է 

օգտվեն համաներումից՝ պետք է ազատվեն քրեական պատասխանատվությունից կամ 

պատժից, կամ կարող է մեղմացվել պատիժը, կամ վերացվել դատվածությունը: Նշված 

կանոններից դուրս համաներման կիրառումը կարող է հանգեցնել օրինականության 

սկզբունքի խախտման և կամայականության, առաջացնել օրենքի ոչ միատեսակ 

կիրառության: 



Սույն վարույթի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ Դատարանի 

2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով Հայկ Ղարիբի Հակոբյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված 

հանցավոր արարք կատարելու մեջ և նրա նկատմամբ նշանակվել է պատիժ՝ 

ազատազրկում 2 /երկու/ տարի 6 /վեց/ ամիս ժամկետով: Նույն դատավճռով դատավոր 

Դ.Ավանեսյանը 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: Հաշվի առնելով, որ ամբաստանյալ Հայկ 

Հակոբյանը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար ունի 

դատվածություն և նույն քրեական գործով մեղադրվում է դիտավորյալ միջին 

ծանրության հանցագործություն կատարելու մեջ, Դատարանը գտել է, որ 

ամբաստանյալ Հ.Հակոբյանին մեղսագրվող արարքը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 21-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի հիմքով ռեցիդիվ է: 

Դատարանը, 2016թ. օգոստոսի 29-ի որոշմամբ, Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ 

կիրառել է Համաներման որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը և նրան ազատել 

Դատարանի 2016թ. հուլիսի 28-ի դատավճռով նշանակված պատժից: Դատարանի 

նույն որոշմամբ արձանագրվել է, որ 0052/01/2016 քրեական գործում բացակայում են 

Համաներման որոշման մեջ նշված սահմանափակումները, որոնք կարող են արգելք 

հանդիսանալ ամբաստանյալների նկատմամբ Համաներման որոշման կիրառման 

համար: 

Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 29-ի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է 

ներկայացրել ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի դատախազը: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը 2017թ. 

փետրվարի 08-ի որոշմամբ բողոքը բավարարել է և դատական ակտը Հ.Հակոբյանին 

պատժից ազատելու և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված 

կալանավորումը վերացնելու մասով բեկանել՝ արձանագրելով, որ Դատարանը, 

Հ.Հակոբյանի նկատմամբ 2016թ. օգոստոսի 29-ին Համաներման որոշման կիրառման 

հարցը քննություն առնելու մասին որոշում է կայացրել Համաներման որոշման 9-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետի խախտմամբ և 29.08.2016թ. որոշումը Հ.Հակոբյանի մասով 

բեկանել:   

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ փաստերը, Արդարադատության խորհուրդը 

արձանագրում է, որ դատավոր Դ.Ավանեսյանը Համաներման որոշմամբ 

նախատեսված սահմանափակումներն անտեսելու հետևանքով խախտել է 

համաներում կիրառելու կարգը, քանի որ Համաներման որոշման 1-ին կետի 3-րդ 

ենթակետը Հ.Հակոբյանի նկատմամբ կիրառելի չէր նույն որոշման 9-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետի ուժով: Հետևաբար, Հ.Հակոբյանը ենթակա չէր պատժից ազատման:  

Արդարադատության խորհուրդն արձանագրում է, որ դատավոր Դ.Ավանեսյանը 

Համաներման որոշումը դատապարտյալ Հ.Հակոբյանի նկատմաբ կիրառելիս թույլ է 

տվել նյութական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտում: 



 ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմք է՝ 

արդարադատություն իրականացնելիս նյութական նորմի ակնհայտ և կոպիտ 

խախտումը, որը կատարվել է չարամտորեն կամ կոպիտ անփութությամբ: 

<<Իրավական ակտերի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ իրավական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և 

արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով օրենքի 

պահանջները: Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը: 

Նույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ եթե իրավական ակտում 

նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված 

պայմաններով, ապա այդ նորմի կիրառման համար թվարկված բոլոր պայմանների 

առկայությունը պարտադիր է: 

Եթե իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն 

ստորակետերով բաժանված պայմաններով, ապա այդ նորմի կիրառման համար 

թվարկված բոլոր պայմանների առկայությունը պարտադիր է: 

Վերոշարադրյալից հետևում է, որ դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու համար անհրաժեշտ է, որ վերջինիս կողմից թույլ 

տված խախտումը լինի ակնհայտ և կոպիտ, կատարված լինի չարամտորեն կամ 

կոպիտ անփութությամբ, այսինքն՝ դատավորի կողմից թույլ տված ցանկացած 

խախտում չէ, որ կարող է հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության, այլ 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար 

անհրաժեշտ են թվարկված վավերապայմանների միաժամանակյա առկայությունը: 

Սույն կարգապահական վարույթը հարուցվել է ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարի կողմից դատավորի կողմից նյութական նորմի ակնհայտ և կոպիտ 

խախտում թույլ տալու հիմքով: Արդարադատության խորհուրդը գտնում է, որ այն 

դեպքում, երբ կարգապահական պատասխանատվության համար հիմք են 

հանդիսանում դատավորի կողմից նյութական նորմերի ակնհայտ և կոպիտ 

խախտումները, որոնց առկայությունը ապացուցվում է կարգապահական 

պատասխանատվության գործի քննությամբ, Արդարադատության խորհուրդը ելնում է 

դատավորի մեղավորության կանխավարկածից, քանի որ դատական ակտերը, որոնք 

պարունակում են դատավարական կամ նյութական օրենքի նորմերի խախտումներ, 

չեն կարող կայացվել դատավորի մեղքի բացակայությամբ և ենթադրում են մեղքի որևէ 

տեսակի առկայություն: 

Այսպիսով, Արդարադատության խորհուրդը գտնում է, որ Դատարանի 

դատավոր Դ.Ավանեսյանը դատապարտյալ Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ կիրառելով 

Համաներման որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը և անտեսելով նույն որոշման 9-րդ 

կետի 3-րդ ենթակետը, թույլ է տվել նյութական նորմերի այնպիսի խախտումներ, 

որոնց առկայությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական 

ենթադրությամբ կամ փաստարկով: Նշված խախտումները ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 

101-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի ուժով դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հիմք են հանդիսանում: 



Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 81-րդ, 

105-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, 109-րդ և 111-րդ հոդվածներով, 

Արդարադատության խորհուրդը` 

 

                                       Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. ԼՂՀ արդարադատության նախարարի միջնորդությունը բավարարել: ԼՂՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ 

Ավանեսյանին հայտարարել նախազգուշացում: 

2. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և 

ենթակա չէ բողոքարկման: 

  

                                                 Մ.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

 

                                    Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

                                       Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

                                           Ա.ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

                                        Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

                                Շ.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆՆ  

 

                                                 Կ.ՍԱՂՅԱՆ 

 

                                         Ա.ՍԱՌԱՋՅԱՆ 

 

                                       Մ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  

 
 

 

 


