


ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ՄԱՀՎԱՆ 

ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ղամբարյան Արթուր
Հ Հ  քննչական կոՓ տ եի նախագահի տեղակալ, 

իրավաբանական գիտ ոթ յոնների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավետիսյան Է լեն
«Հայ ա ստ ա նոմ Ֆրանսիական համալսարան» հ ի մ ա դ ր ա Փ  

իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողուհի

Հ Հ  քրեական դատավարության 

օրենսդրությամբ կարգավորվում են մ -  

ղադրյալի մահվան փաստով ծագող 

առանձին հարաբերություններ, օրի- 

նակ' անձի մահվան հիմքով քրեական 

հետ ա պ նդոմը դադարեցնելը կամ նրա 

իրավունքների պաշտպանության նպա

տակով քրեական վարույթը շարունակե

լը1, սակայն այս ոլորտում առկա են Փ  

շարք հարցեր, որոնք ունեն իրավական 

կարգավորման անհարժեշտություն:

Սոյն  հոդվածի բովանդակությունն 

են կազմում հետևյալ հարցերը'

1.Պատմական ակնարկ

1.1. Նախահեղափոխական շրջանի 

քրեական դատավարությունը

1.2. Խորհրդային ժամանակաշրջանի 

քրեական դատավարությունը

2.Հա^մատական վեր լուծություն

2.1. Ռուսաստանի քրեական դատա

վարությունը

2.2. Բելառուսի քրեական դատավա

րությունը

1 Ղամբարյան Ա. Քրեական հետապնդու
մը (մղա դրա նքը ) Փնչդատական վա րոյթոմ: 
Ո ւսոմա կա ն  ձեռնարկ: Եր .: 2016, էջ 136:

2.3. Էստոնիայի քրեական դատավա

րությունը

2.4. Մոլդովայի քրեական դատավա

րությունը

2.5. Լատվիայի քրեական դատավա

րությունը

3. Մահվան հիմքով քրեական հե

տապնդումը դադարեցնելը հայ կական 

իրավունքում

3.1. Անձի մահվան հիմքով քրեական  

հետապնդումը դադարեցնելը

3.2. Ենթադրյալ հանցանք կատարած  

անձի մահվան փաստի ապացուցումը

3.3. Ո՞վ կարող է մահացած անձի 

իրավունքները վերականգնելու համար 

պահանջել շարունակելու քրեական վա

րույթը

3.4.Քրեա կան վարույթը շարունակե

լու պահանջը ներկայացնելու դատավա

րական ձևը

4.Ամբաստանյա լի մահը և դատա

կան ակտը բողոքարկե լը

4.1. Ամբաստանյալի մահը' դատավ

ճիռը հրապարակելուց հետո' առանց 

այն բողոքարկելու



4.2. Ամբաստանյալի մահը' դա

տավճիռը հրապարակելուց հետո' մինչև 

այդ բողոքարկելով այն

5.Առաջարկություններ

1. Պատմական ակնարկ

1.1. Նախահեղափոխական շրջանի 

քրեական դատավարությունը:

Նախահեղափոխական դատավա- 

րագիտոթյան Ջ ջ  քրեական վարույթի 

դադարեցնելու հիմքերը բաժանվում էր 

երկու խմբի' ֆիզիկական և իրավաբա

նական: Մեղադրյալի մահը դիտվում էր 

որպես քրեական վարույթը դադարեցնե

լու ֆիզիկական պատճառ (ֆիզիկական 

հիմք): Մեղադրյալի մահվան փաստը 

հաստատվում էր մահվան վկայ ականով 

(իրավաբանական հիմք):

Թ ե  քրեական իրավունքի գիտությու

նը և թե քրեական օրենդրությունն ամ

րագրում էր անձնական քրեական պա

տասխանատվության սկզբունքը, ոստ ի  

դատապարտյալի մահվան դեպքում 

դատավճիռը չէր կարող ի կատար ած- 

վել:

Միաժամանակ, մահացած անձի 

իրավահաջորդները կրո մ էին հանցա

գործությամբ պատճառված ւ^ասի հա

տուցման, ինչպես նաև հանցագործու

թյամբ ձեռք բերված գույքը տ ոժողին 

հետ վերադարձնելու պարտականությու

նը1: Մեղադրյալի մահվան դեպքում քրե

ական հետապնդումը դադարեցվում էր

Мирлес А. Краткий курс русского уголовного 
процесса. Киев, Изд. И. И. Самоненко, 1912. С 45.

մ ա յն  մահացած Ջղա դրյա լի մասով2: 

1864թ. քրեական դատավարության 

կանոնագրքի 26-րդ հոդվածի համա

ձայն թույլատվրում է ա ն Ջ ղ  դատա

պարտյալի պատվի և իրավունքների 

վերականգնում բոլոր ժամանակներում' 

անկախ վաղեմության ժամկետներից և 

դատապարտյալի մահից:

1.2. Խորհրդային ժամանակաշրջանի 

քրեական դատավարությունը:

1922 և 1923 թթ. Ռ Ս Ֆ Ս Հ-ի  քրեական 

դատավարության օրենսգրքերի կարգա- 

վ ո ր ո Ջ ե ր ի  համաձայն' քրեական գործ 

չի կարող հարուցվել, իսկ հարուցված 

գործի վարույթը ենթակա է կարճման 

Ջղա դրյա լի մահվան դեպքում, բացա

ռությամբ' եթե առկա է դատավորների 

հանցավոր չա րա շա հոՋ երը , ինչպես 

նաև սուտ ցուցմունքները, փորձագետի 

եզրակացությունը և այլ ապացույցների 

կեղծված փաստը հաստատող Ջ կ  այլ 

օրինական ուժի Ջ ջ  մտած դատավճիռ, 

որը գործը վերսկսելո ւ հիմք է: Ինչպես 

տեսնում ենք, ի տարբերություն նախա

հեղափոխական շրջանի իրավակարգա- 

վ ո ր ո Ջ ե ր ի , որտեղ Ջղա դրյա լի մահ

վան դեպքում քրեական վարույթը շա

րունակելու որևէ բացառություն նախա

տեսված չէր, 1922 և 1923 թթ. Ռ Ս Ֆ Ս Հ-ի  

քրեական դատավարության օրենսգրքե

րը վարույթը շարունակելու համար բա

ցառություն սահմանում էին, սակայն այն 

չէր վերաբերում մահացած Ջղա դրյա լի 

իրավունքները վերականգնելու պահան

2
Духовской М. П. Русский уголовный процесс. М.: 

Изд. М.В Клюкина, 1910. С 170.



ջին:

1958թ. «Քրեական դատավարու

թյան օրենսդրության հիմունքների 5-րդ 

հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն' քրե

ական գործ չի կարող հարուցվել, իսկ 

հարուցված գործի վարույթը ենթակա է 

կարճման Տղա դրյա լի մահվան հիմքով, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրե

ական վարույթն անհրաժեշտ է վերսկսել 

անձի իրավունքների վերականգնման 

համար կամ ուրիշ անձանց նկատմամբ 

նոր ի հայտ եկած հանգամանքների կա

պակցությամբ:

2. ՀաՏմատական վերլուծությ ուն

2.1. Ռուսաստանի քրեական դատա

վարությունը:

Ռոսա տ ա նի Դաշնության քր. դատ. 

օր֊ի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կե

տի համաձայն' քրեական գործ չի կա

րող հարուցվել և քրեական հետապն

դում չի կարող իրականացվել, իսկ հա

րուցված քրեական գործի վարույթը են

թակա է կարճման, եթե անձը մահացել 

է, բացառությամբ' երբ գործի վարույթն 

անհրաժեշտ է մահացածի իրավոնքնե֊ 

րի վերականգնման համար:

2.2. Բելառուսի քրեական դատավա

րությունը:

Բելառուսի Հանրապետության քր. 

դատ. օր֊ի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի

7-րդ կետի համաձայն ' քրեական գործ 

չի կարող հարուցվել, իսկ հարուցված 

գործի վարույթը ենթակա է կարճման 

Տղա դրյա լի մահվան դեպքում, բացա

ռությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական 

վարույթն անհրաժեշտ է անձի իրա

վունքների վերականգնման համար:

Ռուսաստանի Դաշնության և Բե֊ 

լա ռոսի Հանրապետության սահմա֊ 

նադրական դատարանները համապա

տասխանաբար 2011թ. N 16 որոշմամբ և 

2014թ. N 3-928 որոշմամբ վերը նշված 

ն ո ր Տ ր ը  ճանաչել են հակասահմա

նադրական, այն հիՏա վորմա մբ, որ 

օրենսդիրը քրեական վարույթ իրակա

նացնող մա րՏ ին  թ ո յլ է տալիս Տ ղ ա դ 

րյալի մահվան դեպքում քրեական գործ 

չհա րոցել, իսկ հարուցված քրեական 

գործը կարճել առանց մահացած անձի 

Տ րձա վ որ  ազգականների համաձայնու

թյան:

Բելառուսի Հանրապետության սահ

մանադրական դատարանն արդարացի֊ 

որեն նշել է, որ քրեական գործի կարճ

ման դեպքում դադարում է նաև մահա

ցած անձի Տղավորության հետագա 

ապացուցման գործընթացը, իսկ եթե 

կասկածները (Տղա դրա նքը)' անձի կող֊ 

Փ ց  հանցանք կատարելու վերաբերյալ, 

նրա վրայից չեն հանվում, ապա դա հա

կասում է Սահմանադրությամբ ամրագր

ված անՏղության կանխավարկածին: 

Միաժամանակ, մահացած Տղադրյա լն 

օբյեկտիվ պատճառով զրկված է իր 

պաշտպանության իրավունքն իրակա

նացնելու հնարավորությունից:

Բելառուսի Հանրապետության սահ

մանադրական դատարանը, հակասահ

մանադրական ճանաչելով այդ նորմը, 

հիմք է ընդունել նաև քաղաքացիների' 

օրենքի առջև հավասարության սկզբուն

քը, քանի որ տ ոժողի մահվան դեպքում 

Տ րձա վ որ  ազգականներն օժտված են



վերջինիս իրավունքներով և պարտակա

նություններով, իսկ մահացած մ ղ ա դ - 

րյալի մ ր ձա վ ո ր  ազգականները' նման 

իրավունքներով օժտված չեն: Բելառուսի 

Հանրապետության սահմանադրական 

դատարանը Փա ժա մա նա կ առաջարկել 

է մշակել մահացած մղա դրյա լի քրեա

կան վարույթի վերաբերյալ օրենքի նա

խագիծ, որով կնախատեսվեն քրեական 

վարույթի նոր մասնակիցներ' կասկա

ծյալ, մղա դրյա լ, նրանց ներկայ ա ցո - 

ցիչներ, ինչպես նաև մահացած կասկա

ծյալի, մղա դրյա լի ներկայացուցիչներ:

2.3. Էստոնիայի քրեական դատավա

րությունը:

Էստոնիայի Հանրապետության քրե

ական դատավարության օրենսգիրքի 

199-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի 

համաձայն' քրեական վարույթի շարու

նակություն' մահացած անձի իրա վոնք- 

ների վերականգնման համար կարող է 

պահանջել մահացած մղա դրյա լի (կաս

կածյալի) ներկայացուցիչը: Այսինքն մա

հացած անձի ներկայ ացոցիչին տրվել է 

դատավարության մասնակցի կարգավի- 

ճակ:

2.4. Մոլդովայի քրեական դատավա

րությունը:

Մոլդովայի Հանրապետության քր. 

դատ. օր-ի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մա

սի 3-րդ կետի համաձայն' կասկածյա

լի կամ մղա դրյա  լի մահվան դեպքում 

իրավունքների վերականգնման համար' 

մասնավորապես մահացածի բարի համ

բավի վերականգնման, քրեական գործի 

վարույթի շարունակություն կարող են 

պահանջել մահացած անձի մ ր ձա վ ո ր

ազգականները և այլ անձինք:

2.5. Լատվիայի քրեական դատավա

րությունը:

Քննարկվող հարցի վերաբերյալ 

առավել մանրամասն կարգավորում

ներ են նախատեսված Լատվիայի քր. 

դատ. օր-ով, որի 56-րդ գլուխը նվիրված 

է մահացած մղա դրյա լի իրավունքների 

վերականգնման քրեական վարույթին, 

որտեղ մասնավորապես ամրագրված 

են մահացած մղա դրյա լի (կասկածյալի) 

օրինական ներկայ ացոցիչների և մ ր 

ձավոր ազգականների, ինչպես նաև այլ 

անձանց, ովքեր ունեն մահացած անձի 

անմղությունն ապացուցող փաստեր, 

կարճման ո ր ո շո Փ ց  հետո մ կ  տարվա 

ընթացքում պահանջելու շարունակել 

մահացած անձի վերաբերյալ քրեական 

վարույթը և բողոքարկել այս վարույթի 

ընթացքում կայ ացված դատավճիռը: 

Վարույթը շարունակելու դիմումը կարող 

է ներկայացվել նաև այն դեպքում, երբ 

կասկածյալը կամ մղա դրյա լը մահացել 

է, սակայն վարույթ իրականացնող մար- 

Փ ն ը  դեռ չի կարճել քրեական վարույթը: 

Քրեական վարույթ իրականացնող մար- 

Փ ն ը  մահացած անձի իրավունքների 

վերականգնման նպատակով վարույթը 

շարունակելու դիմումը ստանալու պա

հից 10 օրվա ընթացքում ո ս ո մ ա ս ի -  

ր ո մ  է նրանում առկա փաստերը և հա- 

մմա տ ելով  վ ա րո յթ ոմ  արդեն իսկ առ

կա նյութերի հետ կայ ա ցնոմ  է հետևյալ 

ո ր ո շո մ ե ր ի ց  մ կ ը .

Առաջին ' վերացնել քրեական վարույ

թը կարճելու մասին որոշումը և շարու

նակել քրեական վարույթը' մահացած



անձի իրավունքների վերականգնման 

համար: Այս դեպքում, վարույթ իրակա

նացնող մ ա ր մ ն ը  պետք է որոշում կա

յացնի մահացած անձի իրավունքների 

վերականգնման վարույթը շարունակե

լու մասին դիմում ներկայ ացրած անձին 

վարույթում ներգրավվելու և վերջինիս 

իր իրավունքների մասին իրազեկելու 

նպատակով: Անձի ներկայացրած դի- 

մոմում առկա տեղեկությունը ուսուՋա - 

սիրելո  համար վարույթ իրականացնող 

մ ա ր մ ն ը  պետք է մնչդա տ ա կա ն վա

րույթում իրականացնի անհրաժեշտ ըն

թացակարգային գործողություններ: 

Երկրորդ' Ջ ր ժ ե լ  դիմումը: Ընդ 

որոմ , քրեական վարույթ իրականաց

նող մ ա ր մ ն ը  դիմում ներկայացնողին 

պետք է ա ն մ ւ  ապես ուղարկի որոշման 

պատճենը, որպեսզի վերջինս դ իմ ում  

Ջ րժմա ն  դեպքում հնարավորություն ու

նենա բողոքարկել որոշումը:

Մինչդատական վարույթո ւմ մահա

ցած Ջղա դրյա լի (կասկածյալի) արդա

րացման դեպքում քննիչը հսկող դա

տախազի համաձայնությամբ կամ հս

կող դատախազը քրեական վարույթի 

կարճմամբ կարող է վարույթի նյութերը 

ուղարկել հետաքննության մ ա րՋին ' Ջ 

ղավոր անձին պ ա րզելո նպատակով: 

Քրեական վարույթ իրականացնող 

մ ա ր մ ն ը  պետք է որոշման պատճենն 

ա նմջա պ ես  ուղարկի դիմում ներկա

յացնող անձին' նրան տեղեկացնելով 

իր իրավունքների մասին' ծանոթացնել 

գործի նյութերին և պարզաբանել 10 օր

վա ընթացքում որոշումը դատարանում 

բողոքա րկելո նրա իրավունքը:

Լատվիայի քր. դատ օր-ը քննարկ

վող հարցի վերաբերյալ կա րգավորոմ- 

ներ է նախատեսո մ ոչ մ ա յն  մ ն չդ ա - 

տական, այլ նաև դատական փուլում: 

Մասնավորապես' մահացած անձի իրա- 

վոնքների վերականգնման վարույթում 

գործը քննելիս դատարանը.

Առաջին' որոշում է արդյոք կատար

վել է հանցանք և արդյոք այդ հանցանքը 

կատարել է այն անձը, ո մ նկատմամբ 

իրակա նցվոմ է վարույթ,

Երկրորդ պարզում է հանցանքի կա

տարման Ջ ջ  մահացած անձի մասնակ

ցության հիՋա վորվա ծ չլինելու հանգա

մանքը, կամ հավաստիանալով, որ քրե

ական վարույթ իրականացնելու հան

գամանքները բացակայ ո ւմ են որոշում 

է կայ ա ցնոմ  քրեական վարույթը կար

ճելու մասին' արդարացնելով մահացած 

անձին,

Երրորդ պարզում է, որ կատարվել 

է հանցանք, և որ անձն ո մ  նկատմամբ 

իրականացվել է վարույթ' ինքն է կա

տարել հանցանքը, որոշում է կայ ա ցնոմ  

քրեական վարույթի կարճման մասին' 

առանց արդարացնելու համապատաս

խան անձին,

Չորրորդ պարզո ւմ է, որ հանցան

քը կատարել է ոչ թե մահացած անձը, 

այլև Ջ կ  այլ անձ, չեղյալ է համարում 

մահացած անձի նկատմամբ քրեական 

վարույթը և քրեական գործը ուղարկում 

դատախազություն' քրեական վարույթի 

շարունակության համար:

Ինչ վերաբերում է դատական ակտի 

բողոքարկմանը' Լատվիայի օրենսդրու

թյամբ սահմանված են ընթացակար



գեր, ըստ որի անձն, ով պահանջել է շա- 

րոնա կել քրեական վարույթը, իրավունք 

ունի բողոքարկելո' առաջին ատյանի և 

վերաքննիչ դատարանների որոշո ւմե ֊ 

րը:

3. Մահվան հիմքով քրեական հե

տապնդումը դադարեցնե լը հայկական 

իրավունքում

3.1. Մահվան հիմքով քրեական հե

տապնդումը դադարեցնելը:

Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 10-րդ կետով սահմանված 

հիմքի' քրեական հետապնդման են

թարկվող անձի մահվան դեպքում, այդ 

անձի նկատմամբ քրեական հետապն

դումը պետք է դադարեցվի, իսկ քրեա

կան գործի վարույթը' կարճվի: Նշվածից 

բացառություն կարող է լինել Փ ա յն  այն 

դեպքերում, երբ տվյալ գործով վարույթի 

իրա կա նա ցում անհրաժեշտ է. ա) մա

հացածի իրավունքների վերականգնման 

համար, բ) այլ անձանց նկատմամբ նոր 

ի հայտ եկած հանգամանքների կապակ

ցությամբ գործը վերսկսելու համար: Հ Հ  

վճռաբեկ դատարանը 13.09.2013թ. թիվ 

ԱՐԴ/0150/01/12 գործով նշել է. «Եթե 

բացառություն կազմող վերոգրյալ ան

հրաժեշտությունը բացակայում է, ապա 

անձի մահվան դեպքում նրա նկատմամբ 

քրեական հետապնդումը ենթակա է դա

դարեցման, իսկ քրեական գործի վա

րույթը' կարճման, անկախ նրանից, թե 

գործը քննության որ փուլում է գտնվում»:

Քրեական հետապնդումը դադարեց

նելու այս հիմքը Տկնա բա նելիս պետք է 

նկատի ունենալ ստորև նշված հանգա

մանքները.

Առաջին ' Հ Հ  քր. դատ. օր֊ի 35 հոդ

վածի 1-ին մասի 10-րդ կետում նշվում 

է «մահացած անձի» մասին, իսկ անձը 

կարող է մահանալ ինչպես Տղա դրյա լ 

ներգրավվելուց հետո, այնպես էլ դրա

նից առաջ, երբ գտնվում է կասկածյալի 

կարգավիճակում կամ փաստացի քրեա

կան հետապնդման վիճակում:

Երկրորդ ' քրեական հետապնդման 

ենթարկվող անձի մահվան դեպքում 

քրեական դատավարությունը կարող 

է շարունակվել, եթե դա անհրաժեշտ է 

մահացածի իրավունքների վերականգն֊ 

ման համար:

3.2. Ենթադրյալ հանցանք կատարած 

անձի մահվան փաստի ապացուցումը: 

Ենթադրյալ հանցանք կատարած ան

ձի մահը պետք է ապացուցվի և հաս

տատվի քրեական գործով: Անձի մահը 

կարող է հավաստվել, օրինակ' քաղա

քացիական կացության ակտերի գրանց

ման մ ա ր մ ի  համապատասխան վկայա

կանով: Միևնույն ժամանակ, քրեական 

վարույթն իրականացնող մա րՓ նը, եթե 

հիմքեր ունի կասկածի տակ դնելու մահ

վան վկայ ականի իսկությունը, օրինակ' 

եթե ներկայ ացվել է հետախուզվող Տ ֊  

ղադրյալի մահանալու փաստը գրան

ցելու մասին օտարերկրյա պետության 

վկայ ական, ապա քննիչն իրավասու է 

շարունակելու քրեական վարույթը, քա֊ 

նի դեռ քրեական գործով քրեադատա- 

վարական գործիքներով չի ապացուցվել 

անձի մահը: Բացի այդ, մահվան մասին 

վկայ ական տրվո լմ է նաև քաղաքացի

ական դատավարության կարգով ան֊



ձին մահացած ճանաչելու դեպքում: Հ Հ  

քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածի 1.1-րդ 

կետով սահմանված է, որ Հ Հ  քր. դատ. 

օր-ի 35 հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կե

տը չի տարածվում Հ Հ  քաղաքացիա

կան դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված կարգով անձին մահացած 

ճանաչելո դեպքերի վրա: Քաղաքացի

ական դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված կարգով անձին մահացած 

ճանաչելը հիմք է անձի նկատմամբ քրե

ական հետապնդումը դադարեցնելու և 

քրեական գործի վարույթը կարճելու հա- 

մար' Փ ա յն  Հ Հ  գլխավոր դատախազի 

որոշմամբ: Կարծում ենք, որ օրենսդի

րը ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերել' սահ

մանելով, որ Հ Հ  քաղ. դատ. օր-ով սահ

մանված կարգով մահացած ճանաչվելը 

քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 

հիմք չէ: Այս մոտեցումը լիովին բխում է 

քաղաքացիական և քրեական դատա

վարության իրավունքի ճյուղերի ինքնա

վարության սկզբունքից: Բանն այն է, որ 

քաղաքացիական իրավունքում անձին 

մահացած ճանաչելն իրավական ֆիկ

ցիայի տեսակ է, որը լուծում է գույքային 

շրջանառության որոշակիության ապա

հովման հետ կապված հարցեր: Մինչ

դեռ քրեական հետապնդման խնդիր

ներն էապես տարբեր են և ա նՓջա պ ես 

չեն առնչվում քաղաքացիաիրավական 

հարաբերությունների մասնակիցների 

գույքային հարաբերությունների որոշա

կիության ապահովմանը: Ոլստի' անձին 

մահացած ճանաչելո քաղաքացիաիրա- 

վական ֆիկցիան չի կարող ինքնին 

քրեադատավարական նշանակություն

ունենալ և քրեական հետապնդումը դա

դարելու հիմք համարվել:

Միևնույն ժամանակ, անհասկանա

լի է, օրենսդրի կողՓ ց  կատարված այն 

վերապահումը, ըստ որի' Հ Հ  քաղ. դատ. 

օր-ով սահմանված կարգով անձին մա

հացած ճանաչելը հիմք է անձի նկատ

մամբ քրեական հետապնդումը դադա

րեցնելու և քրեական գործի վարույթը 

կարճելո համար' Փ ա յն  Հ Հ  գլխավոր 

դատախազի որոշմամբ: Քրեական հե

տապնդումը դադարեցնելու մասին որո

շում կայ ացնող սուբյեկտի կարգավիճա

կը չի կարող ազդել իրավունքի ճյուղերի 

ինքնավարության սկզբունքի բովանդա

կության վրա և արդարացնել քաղաքա

ցիաիրավական ֆիկցիայի (մահացած 

ճանաչելու) հիման վրա քրեական հե

տապնդումը դադարեցնելու հնարավո

րությունը: Մահացած ճանաչելու փաս

տը պետք է պարզել և ապացուցել ոչ թե 

իրավական ֆիկցիաներով, այլ օրենքով 

նախատեսված քրեադատավարական 

գործիքներով:

3.3. Ո ՞վ կարող է մահացածի իրա 

վունքները վերականգնելու համար պա

հանջել շարունակել քրեական վարույթը: 

Հ Հ  քր. դատ. օր-ը չի սահմանում ան

ձի մահվան դեպքում քրեական վարույթը 

շարունակելու պահանջի ներկայացման 

դատավարական ձևը, մասնավորապես' 

թե ով իրավունք ունի պահանջելու շա

րունակել քրեական վարույթը:

Հ Հ  սահմանադրական դատարանը 

21.03.2017թ. ՍԴՈ-1358 որոշման մ ջ  

քրեական վարույթը շարունակելու պա

հանջ ունեցող անձանց վերաբերյալ օգ



տագործել է տարաբնույթ եզրույթներ: 

Այսպես' որոշման Ջ ջ  օգտագործվում 

է մ  դեպքում «մահացած անձի Ջ ր -  

ձավորների իրավահաջորդ», երկրորդ 

դեպքում' «մահացածի Ջ ր ձա վ ո ր  հա

րազատներ», երրորդ դեպքում' «մահա

ցածի Ջ ր ձա վ ո ր  ազգական», չորրորդ 

դեպքում' «մահացածի Ջ ր ձա վ ո ր  հա

րազատներ կամ շահագրգիռ այլ անձ» 

հասկացությունները:

Գիտության Ջ ջ  այս հարցի վերաբե

րյալ առկա են տարակարծություններ: 

Ն . Պ . Կիրիլովայի կարծիքով մահացած 

անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը 

շարունակելու պահանջ կարող են ներ

կայ ացնել մահացած անձի հարազատ

ները, շահագրգռված ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձինք1: Ն . Վ. Վա- 

սիլևը կարծում է, որ' որպես իրավական 

շահ ունեցող անձ, կարող են հանդես 

գալ մահացած անձի Ջ ր ձա վ ո ր  ազգա

կանները, խնամակալները, հոգաբար- 

ձոները , իսկ այդպիսի անձանց բացա

կայ ության դեպքում' պաշտպանը2: Բ. Վ. 

Գավրիլովը նշում է, որ' որպես կանոն, 

այդպիսի պահանջով հանդես են գա լիս 

մահացած անձի հարազատները (ծնող

ներ, եղբայր, քո յր ) կամ կազմակերպու

թյունը, որտեղ աշխատում էր այդ անձը3:

1 Кириллова Н. П. Прекращение уголовного дела 
по нереобилитируюущим основаниям. Серия 
Современные стандарты в уголовном праве и 
уголовном процессе/Науч.ред. Проф.Б.В.Волженкин. 
СПб.1998. С. 16.
2

Васильев Н. В. Прекращение уголового дела по 
нереа билитирующим основаниям на стадии 
предварительного расследования. Дисс.. .канд.юрид. 
наук. 2002. С. 7.
3

Гаврилов Б. Я. Комментарий к уголовно-

Կարծում ենք, որ նման պահանջ կա

րող է ներկայ ացնել ցանկացած անձ, ով 

շահագրգռված է քրեական հետապնդ

ման ենթարկված և մահացած անձի 

իրավոնքների վերականգնման հար

ցում: Նման անձինք կարող են համար

վել Ջ ր ձա վ ո ր  ազգականները, ազգա- 

կանները: Բացի այդ, քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտները (օրի

նակ' հասարակական, կրոնական կազ

մակերպություններ, քաղաքական կու

սակցություններ) նույնպես իրավունք ու

նեն մահացած անձի իրավունքների վե

րականգնման նպատակով պահանջելու 

շարունակել քրեական վարույթը (actio 

popularis): Այս իրավիճակը քրեական 

դատավարությունում actio popularis-ի 

մասնավոր դ ր ս և ո ր ո Ջ  է 4 :

Հ Հ  սահմանադրական դատարանը 

07.09.2010թ. ՍԴ Ո -906  որոշմամբ actio 

popularis-ի վերաբերյալ արտահայտել 

է իրավական դ իր ք որ ո շո Ջ ե ր , որոնց 

փիլիսոփայությունը կարող է հաշվի 

առնվել նաև քրեական դատավարու

թյունում մահացած անձի իրավոնքնե- 

րը վերականգնելո նպատակով քրեա

կան վարույթը շարունակելիս: Այսպես' 

Հ Հ  սահմանադրական դատարանը նշել 

է. «Ուրիշի փոխարեն դատարան դ ի Ջ -  

լու իրավունքը գործում է սահմանափակ 

դեպքերում, նախատեսված է այն իրա-

процессуальному кодексу Российской Федерации. Под 
общ. ред. В. В Мозякова. М.: Экзамен, 2002.
4

Полянский Н . К  вопросу об участии частны х лиц в 

публичном обвинении: (Принципиальные основания 
actio popularis в уголовном процессе). М.: тип. Г. 
Лисснера и Д. Собко, 1915.
h ttp ://ju ry tria l.ru /m e d ia /file s/lib ra ry /file 3 0 .p d f
(17.04.2016).

http://jurytrial.ru/media/files/library/file30.pdf


վիճակների համար, երբ այն անձը, որի 

իրավունքները խախտվել են կամ կարող 

են խախտվել, օբյեկտիվ պատճառնե

րով չի կարող անՓջա կա նորեն դ ի Տ լ  

դատարան, կամ օրենսդիրը, հետապն

դելով իրավաչափ նպատակ, այլ անձի 

կամ անձանց, հանրության խախտված 

իրավունքների պաշտպանությունը կա

նոնակարգում է հանրային գործառույթի 

և հանրային շահերի համատեքստում 

(օրինակ' հանցագործությունների կամ 

համայնքի սեփականության իրավունքի 

խախտման դեպքում): Մի շարք երկր֊ 

ներում հայց ներկայացնելու իրավա

սության հիմա կա ն  չափանիշ է հան

դիսանում «իրավական շահագրգռվա

ծությունը»: Վերջինս դատաիրավական 

պրակտիկայում ստացել է այնքան լայն 

Տկնաբանություն, որ հասարակական 

կազմակերպություններին կամ քաղա

քացիական նախաձեռնությամբ հան֊ 

դես եկող և օրենքով սահմանված կար

գով գործունեություն իրականացնող 

այլ Փ ա վ ո ր ո մ ե ր ի ն  հնարավորություն 

է ընձեռնվում հանդես գալ որոշակի 

խմբի կո լեկտիվ իրավունքի պաշտպա

նությամբ, եթե այդ պաշտպանությունը 

տվյալ Փա վորման կոնկրետ նպատակ

ների շրջանակում է»:

Քրեական դատավարությունում հա

սարակական Փ ա վ ո ր ո մ ե ր ը  կարող են 

մահացած անձի իրավունքների վերա

կանգնման համար պահանջել շարունա

կել դատավարությունը, եթե նրանք այդ 

հարցում ունեն իրավական շահագրգռ

վածություն: Նման իրավիճակ կարող 

է հանդիպել հատկապես այն դեպքում,

երբ մահացածը, ում վերաբերյալ հա

րուցվել է քրեական հետապնդում, հան

րային անձ է: Օրինակ' քաղաքական 

կուսակցության առաջնորդի նկատմամբ 

հարուցվել է քրեական հետապնդում' 

թեկնածուներից որևէ Տ կ ի  օգտին քվե

արկելու պայմանով կաշառք տալը կազ֊ 

մակերպե լու Տղա դրա նքով, սակայն Տ ֊  

ղադրյալը նախաքննության ընթացքում 

մահացել է: Տվյալ դեպքում քաղաքա

կան կուսակցությունն իրավական շա

հագրգռվածություն ունի պահանջելու 

շարունակել քրեական վարույթը:

Մահացած անձի իրավունքները վե

րականգնելու նպատակով քրեական 

վարույթը շարունակելու պահանջ ներ

կայացրած անձն օգտվում է Տղա դրյա լի 

ոչ անձնական բնոյթի իրավունքներից, 

օրինակ' Տղա դրա կա ն եզրակացության 

պատճենը ստանալու իրավունքը, դա

տաքննությանը մասնակցելու իրավուն

քը և այլն:

Վիճելի է, թե իրավական շահ ունե

ցող անձը մասնակցելով վարույթին ի՞նչ 

կարգավիճակ ո նի։ Հատ կապես մա

հացած Տղա դրյա լի Տ րձա վ որ  ազգա

կաններին քրեական դատավարության 

ներկայացուցլի կարգավիճակ տալը, չի 

համապատասխանում ներկայ ա ց ո ց լո ֊  

թյան հասկացությանը, քանի որ ներ

կայացուցչական հարաբերություններ

առաջանալու համար անհրաժեշտ է, 

որպեսզի ներկայ ա ցոցիչը ներկայ աց֊ 

վողի կողՓ ց  լիազորված լինի, իսկ այս 

դեպքում ներկայ ացվողը մահացած է, 

հետևաբար մահացածի անունից չի կա

րող իրականացվել իրավունքներ: Բացի



այդ, ստ ա ցվոմ է, որ ներկայ ա ց ո ց լո ֊  

թյունը կա տ ա րվոմ է Փ ա կողմա նի' ներ

կայ ա ցոցլի  կամահայտնությամբ, ոչ թե' 

ներկայացվողի:

Այսպիսի ներկայացուցլությունը նա

խատեսված չէ ո 'չ  օրենքով, ո 'չ  էլ կող֊ 

Տ ր ի  համաձայնությամբ: Նման իրա

վահարաբերությունները նման են կվա- 

զի-ներկայացուցլության՛: Եթե պաշտ֊ 

պ ա նվոմ են ոչ թե մահացած անձի, այլ 

նրա Տ րձա վ որ  ազգականների իրա- 

վոնքները, ապա բացակա յոմ է ներ

կայ ա ց ո ց լոթ յո ն ը : Քաղաքացիական 

դատավարությունո լմ նման անձինք ո ֊  

նեն շահագրգիռ անձի, և ոչ թե ներկա֊ 

յացուցլի կարգավիճակ:

Իրավական շահագրգռվածություն

ունեցող անձի պահանջով քրեական 

վարույթը շարունակվելու դեպքում, եթե 

մահացած անձն արդարացվում է, ապա 

Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 6 6 -ր դ  հոդվածի 11-րդ 

կետի համաձայն' պահանջի իրավուն

քը, նշված հոդվածի 4-րդ, 5-րդ , և 9 -րդ  

մասերով, փոխանցվում է նրա մոտակա 

հերթի ժառանգներին:

3.4. Քրեա կա ն վարույթը շարունակե

լու պահանջը ներկայացնելու դատավա

րական ձևը:

Ինչպես նշվեց, Հ Հ  քր. դատ. օր֊ը 

չի սահմանում, թե անձի մահվան դեպ

քում քրեական վարույթը շարունակելու 

պահանջն ինչ ձևով պետք է ներկայաց

վի' արդյոք իրավական շահագրգռվա

ծություն ունեցող անձը պետք է նախա

պես համաձայնություն տա քրեական

1 Лазарева В. А. Практика прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования в связи со смертью 
подсудимого. Вектор науки ТГУ. 2014. № 2. С. 113.

հետապնդումը դադարեցնելու վերաբե

րյալ, թե' քրեական վարույթը շարունա

կելու պահանջի (քրեական հետապնդու

մը դադարեցնելու վերաբերյալ առար

կության) բացակայ ությունը պետք է 

դիտել որպես քրեական հետապնդումը 

դադարեցնե լու համաձայնություն:

Հ Հ  սահմանադրական դատարա

նը 21.03.2017թ. ՍԴՈ-1358 որոշմամբ 

սահմանել է, որ անձի մահվան հիմ

քով քրեական հետապնդում չիրակա֊ 

նացնելո լ կամ գործի վարույթը կարճե

լու դեպքում անհրաժեշտ է այդ մասին 

իրազեկել նրա Տ րձա վ որ  ազգականին, 

ապահովել վերջինի դիրքորոշման լսե

լիությունը, մահացածի իրավունքների 

վերականգնման անհրաժեշտության

դեպքում քրեական գործի վարույթը 

շարունակելու' նրա պահանջի բավա

րարումը և մասնակցությունը մահացա

ծի իրավունքների պաշտպանության և 

նրա Տղավորության հարցը պարզելոն 

ուղղված դատավարության ողջ ընթաց

քում:

Կարծում ենք, որ նշված հիմքով քրե

ական հետապնդումը դադարեցնելն 

իրավաչափ է, եթե բա ցակա յոմ է իրա

վական շահագրգռվածություն ունեցող 

անձի քրեական վարույթը շարունակելու 

պահանջը: Տեսության Տ ջ  արդարացի֊ 

որեն նշվում է, որ կարևոր է ապահովել 

քրեական վարույթը շարունակելու վե

րաբերյալ մահացածի Տրձա վորների 

իրավունքները, որի համար անհրաժեշտ 

է Փ լո ց ն ե ր  ձեռնարկել պ ա րզելո Տ ր ֊  

ձավորներին և պարզաբանել քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու վերաբե֊



րյալ առարկություն ներկայ ա ցնելո  իրա

վունքը2:

4. Ամբաստանյալի մահը և դատա

կան ակտը բողոքարկե լը

Դատավճիռ կայ ա ցնելոց հետո ամ

բաստանյալի մահվան դեպքում բողո

քարկման իրավունքի հարցը քննարկե

լիս պետք է տարբերակել այն իրավի

ճակները, երբ ամբաստանյալը մահա- 

ն ո մ  է' 1) դատավճիռը հրապարակելոց 

հետո' առանց դատավճիռը բողոքարկե- 

լո , 2) դատավճիռը հրապարակելոց հե

տո' Փ ն չ  մահանալը բողոքարկելով դա

տավճիռը:

4.1. Դատավճիռը հրապ ա րակելոց  

հետո ամբաստանյալը մահանում է' 

առանց դատավճիռը բողոքարկելու:

Գերմանական քրեական դատավա

րությունում, եթե դատավճիռը հրապա

րա կելոց հետո' Փ ն չև  այն օրինական 

ուժի մ ջ  մտնելը, ամբաստանյալը մա

հացել է, ապա նրա ազգականները չեն 

կարող այն բողոքարկել: Այս դեպքում 

ամբաստանյալի մահվամբ քրեական 

վարույթը դառնում է առարկայազուրկ և 

վարույթն ավարտվում է, իսկ մահացածը 

Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվա

ծի 2-րդ մասի համաձայն' համարվում է 

ա ն մ ղ 3:

Հ Հ  պոզիտիվ իրավունքի տեսան

կյունից հարցի վերաբերյալ գերմանա

Калиновский К. Б. Презумпция согласия 
родственников на прекращение дела в связи со 
смертью обвиняемого. Уголовный процесс. 2012. № 3. 
С. 9.
3

Фридрих-Кристиан Ш., Торстен Ф. Уголовно
процессуальное право Германии. Учебник. М.: 
Изд. Инфотропик, 2016. С. 218.

կան մոտեցումը Փա նշա նա կ չէ: Պետ ք 

է պարզել, թե արդյոք դատավճիռը հրա

պա րակելոց հետո դատավորը կարող 

է ամբաստանյալի մահվան հիմքով (Հ Հ  

քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածի 1-ին մա

սի 10-րդ կետ) կարճել քրեական գործի 

վարույթը և դադարեցնել քրեական հե

տապնդումը: Կարծում ենք' այո, քանի 

որ դատավճիռը հրապարակելոց հետո 

քրեական վարույթը դեռևս ավարտված 

չէ: Այսպես' Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 32-րդ հոդ

վածի համաձայն' քրեական գործով վա

րույթն ավարտվում է' 1) քրեական գոր

ծով վարույթը կարճելու մասին որոշում 

կայ ացնելով. 2) գործով դատավճիռը 

կամ այլ վերջնական որոշո ւմ  ո ժ ի  մ ջ  

մտնելով, եթե այն չի պահանջում դրա 

կատարման համար հատուկ Փ չո ց ն ե 

րի ձեռնարկում. 3) գործով դատավճիռը 

կամ այլ վերջնական որոշո ւմ  ի կատար 

ածելու մասին հաստատում ստանա լով, 

եթե այն պահանջում է դրա կատարման 

համար հատուկ Փ ջոցների ձեռնարկում: 

Այսպիսով' եթե դատավճիռը հրապա

րա կելոց հետո, Փ ն չև  դրա օրինական 

ո ժ ի  մ ջ  մտնելն, առկա է քրեական 

վարո ւյթ, և դատավճիռը հրապարակե

լոց  հետո ամբաստանյալը մահացել է, 

իսկ դատական ակտը չի բողոքարկվել, 

ապա դատարանը պարտավոր է կարճել 

քրեական գործի վարույթը և դադարեց

նել քրեական հետապնդումը: Ասվածը 

չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ գոր

ծի վարույթն անհրաժեշտ է մահացածի 

իրավունքների վերականգնման համար: 

Հ Հ  քր. դատ. օր-ը չի սահմանում անձի 

մահվան դեպքում քրեական վարույթը



շարունակելու պահանջի ներկայ ացման 

դատավարական ձևը, մասնավորա- 

պես' թե ով իրավունք ունի պահանջել 

շարունակել քրեական վարույթը: Կար- 

ծ ո մ  ենք, որ նման պահանջ կարող է 

ներկայացնել ցանկացած անձ, ով շա

հագրգռված է քրեական հետապնդման 

ենթարկված և մահացած անձի իրա- 

վոնքների վերականգնման հարցում: 

Նման անձինք կարող են համարվել 

մահացածի Ջ ր ձա վ ո ր  ազգականնե

րը, ազգականները: Քրեական դատա

վարությունում հասարակական մ ա -  

վ ո ր ո Ջ ե ր ը  կարող են մահացած անձի 

իրավունքների վերականգնման համար 

պահանջել շարունակել դատավարու

թյունը, եթե նրանք այդ հարցում ու

նեն իրավական շահագրգռվածություն: 

Նման իրավիճակ կարող է հանդիպել 

հատկապես այն դեպքում, երբ մահա

ցածը, ում վերաբերյալ հարուցվել է քրե

ական հետապնդում, հանրային անձ է: 

Օրինակ' քաղաքական կուսակցության 

առաջնորդի նկատմամբ հարուցվել է 

քրեական հետապնդում' թեկնածունե

րից որևէ Ջ կ ի  օգտին քվեարկելու պայ

մանով կաշառք տալը կազմակերպելո 

Ջղա դրա նքով, սակայն Ջղա դրյա լը 

նախաքննության ընթացքում մահացել 

է: Տվյալ դեպքում քաղաքական կուսակ

ցությունն իրավական շահագրգռվածու

թյուն ունի պահանջելու շարունակել քրե

ական վարույթը1:

Մահացած անձի իրավունքները վե-

1 Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարություն (ւֆնչդատական վարույթ): Մաս
2, Հեղ . Խումբ: Գիտ . խմբ. Ա. Ղամբարյան, Եր .: 
Հրա տ . «Տիգրան Մեծ», 2017:

րա կա նգնելո նպատակով քրեական 

վարույթը շարունակելու պահանջ ներ

կայացրած անձն օգտվում է Ջղա դրյա լի 

ոչ անձնական բնոյթի իրավունքներից, 

տվյալ դեպքում' դատական ակտը բողո- 

քա րկելո  իրավունքից:

4.2. Դատավճիռը հրապարակելուց 

հետո ամբաստանյալը մահանում է, ւֆնչ 

այդ բողոքարկելով դատավճիռը:

Գերմանական քրեական դատավա

րությունում, եթե ամբաստանյալը մա

հացել է, սակայն մ ն չ  այդ բողոքարկել 

է դատավճիռը, ապա դատավճիռը հա- 

մա րվոմ է անվավեր: Նման դեպքերում 

դատավճիռն օրինական ուժի Ջ ջ  չի մտ

նում2:

Հ Հ  պոզիտիվ իրավունքի տեսան

կյունից այս լուծումը նույնպես մ ա ն շա - 

նակ չէ: Դատավճիռը հրապարակելուց 

հետո, եթե ամբաստանյալը բողոքար- 

կել է դատավճիռը, այնուհետև' մահա

ցել, ապա դատավճիռ կայացրած դա

տարանն իրավասու չէ ամբաստանյալի 

մահվան հիմքով կարճել քրեական գոր

ծի վարույթը և դադարեցնել քրեական 

հետապնդումը, քանի որ վերաքննիչ 

բողոքը վարույթ է ընդունում Հ Հ  վե

րաքննիչ դատարանը, ոստ ի  առաջին 

ատյանի դատարանը կարող է կատարել 

մ ա յն  Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 382-րդ հոդվա

ծով նախատեսված գործողությունները' 

1) ներկայ ացված բողոքի մասին ծա նո- 

ցել օրենքով նախատեսված անձանց, 2) 

օրենքով սահմանված անձանց պարզա

բանել վերաքննիչ բողոքի պատասխան

2
Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М.: Изд. 

Спутник, 2014. С. 336.



ներկայացնելու հնարավորությունը և 

ներկայացնելու ժամկետը, 3) բողոքարկ

ման համար սահմանված ժամկետն 

անցնելուց հետո գործը' բողոքների վե

րաբերյալ ստացված պատասխանների 

հետ, ո ղարկել վերաքննիչ դատարան: 

Կարծում ենք, որ նկարագրված իրավի

ճակում Հ Հ  վերաքննիչ դատարանը նախ' 

պետք է պարզի մահացածի իրավունք

ները վերականգնելու համար քրեական 

վարույթը շարունակելու վերաբերյալ 

իրավական շահ ունեցող անձանց դիր

քորոշումը: Եթե նրանք պահանջում են 

շարունակել քրեական վարույթը, ապա 

Հ Հ  վերաքննիչ դատարանն ընդհանուր 

կարգով իրականացնում է վերաքննիչ 

վարույթ: Իրավական շահ ունեցող ան

ձանց պետք է պարզաբանել նաև Փ նչև  

վերաքննիչ դատարանում դատական 

նիստն սկսվելը բողոքը հետ վերցնե

լու իրավունքը: Մահացածի ազգական

ների կամ իրավական շահ ունեցող այլ 

անձանց բացակայ ության դեպքում կամ 

նրանց կողՓ ց  քրեական վարույթը շա

րունակելու կամ բողոքը հետ վերցնելու 

վերաբերյալ դիրքորոշում չներկայացնե- 

լո դեպքո մ' Հ Հ  վերաքննիչ դատարա

նը, բողոքը վարույթ ընդունելուց հետո,

ղեկավարվելով Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 1-ին 

մասի 10-րդ կետով, կարճում է քրեական 

գործի վարույթը և դադարեցնում է քրե

ական հետապնդումը:

Հ Հ  քր. դատ. օր-ի 426.3-րդ հոդվածի

6-րդ մասի համաձայն' դատապարտյալի 

մահն արգելք չէ նոր երևան եկած հան

գամանքների հետևանքով դատական 

ակտը վերանայելուն' դատապարտյալի 

կամ այլ անձանց իրավունքների վերա

կանգնման նպատակով:

5.Առաջարկություններ

Հ Հ  քր. դատ. օր -ոմ  անհրաժեշտ է 

հստակ կարգավորել մղա դրյա  լի մահ

վան դեպքում քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելու կամ քրեական վարույ

թը շարունակելու դատավարական ձևի 

առանձնահատկությունները: Մասնա

վորապես' պետք է հստակեցնել իրա

վական շահագրգռվածություն ունեցող 

անձանց կողՓ ց  քրեական վարույթը 

շարունակելու մասին պահանջը ներկա

յացնելու ընթացակարգերը, դատական 

ակտերի բողոքարկման առանձնահատ

կությունները և այլն:


