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Սույն աշխատանքում քննարկվում են տարածության մեջ քրեական 

օրենքի գործողության տարածքային սկզբունքի կիրառման 

հիմնախնդիրները: Ուսումնասիրության ենթարկելով ՀՀ օրենսդրութ-

յունը և միջազգային իրավական ակտերը՝ ներկայացվում են պետության 

տարածքի սահմանման հետ կապված խնդիրները, հանցանքի 

կատարման վայրի որոշման և տարածքային սկզբունքի կիրառման 

բացառությունների հիմնախնդիրները: Կատարված հետազոտության 

հիման վրա ներկայացվում են առաջարկություններ՝ ուղղված ՀՀ 

օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի բարելավմանը:  

Բանալի բառեր. քրեական օրենք, գործողություն տարածության 

մեջ, տարածքային սկզբունք, ճանաչում չստացած պետություն, որևէ 

պետության չպատկանող տարածք, տևող և շարունակվող հանցագոր-

ծություններ, համացանց, համակարգչային հանցագործություններ: 
 

Հանցանքի կատարման վայրի որոշումն առանցքային 

նշանակություն ունի քրեական իրավունքում, քանի որ առանց դրա 

անհնար է հստակեցնել, թե ո՞ր պետության օրենսդրությունն է 

կիրառելի, ո՞վ և ի՞նչ չափով իրավունք ունի կիրառելու քրեաիրավական 

հակազդման միջոցներ:  

Հիմնական խնդիրը, որ ծագում է նշված ինստիտուտի կիրառման 

ժամանակ, պայմանավորված է նրանով, որ տարածության մեջ 

քրեական օրենքի կիրառման հարցերին անդրադառնալիս պետք է 

հաշվի առնվի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի պետության շահեր՝ իրենց տարբեր 

օրենսդրական կարգավորումներով: 

Տարածության մեջ քրեական օրենքի գործողության հարցը թե՛ 

տեսաբանների շրջանում և թե՛ իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ 
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բախվում է անլուծելի թվացող մի շարք խնդիրների. ինչպե՞ս վարվել այն 

դեպքերում, երբ հանցանքը սկսվել է, օրինակ ՀՀ-ում, բայց ավարտվել 

միջազգային հանրության կողմից դեռևս ճանաչում չստացած 

պետությունում, օրինակ՝ Արցախում, կամ ինչպես կանոնակարգել այն 

իրավիճակները, երբ հանցանքը կատարվել է մի պետության 

տարածքում, սակայն սահմանների ճշգրտման արդյունքում այն 

ներկայումս արդեն մեկ այլ պետության տարածք է՝ այնտեղ գործող 

ուրույն օրենսդրությամբ և այլն: 

Քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ ընդունված է հասկանալ 

քրեական օրենքի գործողության կամ իրագործման ոլորտը: Քրեական 

օրենքը, ինչպես և ցանկացած այլ իրավական ակտ, ունի գործողության 

որոշակի տարածքային սահմանափակումներ: Դրանք այն սահմանա-

փակումներն են, որոնք վերաբերում են տարածքին, ժամանակին և այլ 

հանգամանքներին: 

Տարածության մեջ քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ 

ընդունված է հասկանալ քրեական օրենքի առաջ դրված այն 

հանձնարարականներն ու մարտահրավերները, որոնք կատարվում են 

կամ կարող են կատարվել՝ ելնելով տարածքային սահմանափակման 

սկզբունքից կամ գաղափարից; Քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ 

ընդունված է հասկանալ նաև քրեական օրենքի կամ դրա նորմերի 

գործողության այս կամ այն ձևը, քրեաիրավական կարգավորման 

կոնկրետ մեխանիզմները [1]: 

Օրենսդրությունը սահմանում է այս ընդհանուր տրամաբա-

նությունից մեկ բացառություն: Խոսքը դիվանագիտական 

անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց և նրանց կողմից հանցանքների 

կատարման պարագայում քրեաիրավական ներգործության միջոցների 

կիրառմանը մասին է: Այս անձանց կողմից հանցանքների կատարման 

դեպքում նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցների 

կիրառման հարցը, համաձայն ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի [2] 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) և միջազգային պայմանագրերի, որոշվում է 

դիվանագիտական ճանապարհով: «Դիվանագիտական հարաբերութ-

յունների մասին» Վիենայի կոնվենցիայի [3] համաձայն՝ դիվանա-

գիտական ներկայացուցչության ներկայացուցիչներ են համարվում 

դեսպանները, հյուպատոսները, նրանց քարտուղարներն ու 

օգնականները, խորհրդականները և տեղակալները, ռազմական 

ատաշեն և նրա օգնականը, առաջին, երկրորդ և երրորդ քարտուղարը և 
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նրանց օգնականները, քարտուղար-արխիվավարը, ինչպես նաև նրանց 

ընտանիքի անդամները, որոնք ապրում են նրանց հետ համատեղ:  

Փոխադարձ փոխգործակցության սկզբունքով դիվանագիտական 

անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց շարքին են դասվում նաև 

դիվանագիտական ներկայացուցչություններին սպասարկող անձնա-

կազմը, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների 

պաշտոնատար անձինք, պառլամենտի և ներկայացուցչական այլ 

մարմինների ներկայացուցիչներ:  

Քրեական օրենքի գործողության սկզբունքները համընդհանուր են 

և պետք է արտացոլեն քրեական օրենքի տրամաբանությունը: 

Սկզբունքների հիմքում դրված են այն հիմնարար իրավանորմերը, որոնք 

օգնում են իրականացնելու քրեաիրավական հարաբերությունների 

լիարժեք կարգավորում:  

Քրեական օրենքի գործողությունը տարածության մեջ հիմնված է 

մի շարք սկզբունքների վրա՝ տարածքային, քաղաքացիության, 

ունիվերսալ, ռեալ, առանձին երկրներում գործում է նաև հովանա-

վորչության սկզբունքը, սակայն առաջնահերթ նշանակություն ունի հենց 

տարածքային սկզբունքի կիրառման հիմնահարցը [4]:  

Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում հանցանք կատարած անձը ենթակա է 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքով: Տարածքային սկզբունքը գործում է որոշակի տարածքում 

արարքի կատարման փաստը որոշելու և անձի նկատմամբ 

քրեաիրավական ներգործության միջոցները կիրառելու համար:  

Նշված սկզբունքի կիրառման առումով առկա են մի շարք 

խնդիրներ, մասնավորապես՝ ՀՀ օրենսդրությունը չի կանոնակարգում 

այն իրավիճակները, երբ ՀՀ տարածքից դուրս հանցանքի կատարման 

պահին անձը հանդիսացել է ՀՀ քաղաքացի, սակայն մինչ 

պատասխանատվության ենթարկելը դադարել է ՀՀ քաղաքացի լինելուց 

կամ ընդհակառակը՝ հանցանքի կատարման պահին ՀՀ քաղաքացի չի 

եղել, սակայն մինչ պատասխանատվության ենթարկվելը ձեռք է բերել ՀՀ 

քաղաքացիություն: Հարց է ծագում՝ կարող ենք արդյոք նշված անձանց 

ենթարկել պատասխանատվության ՀՀ-ում հայտնվելու դեպքում և ո՞ր 

սկզբունքի հիման վրա՝ քաղաքացիության, թե ունիվերսալ:  

Այս առումով առավել հետաքրքիր է Ֆրանսիայի օրենսդրությունը, 

որի կանոնակարգման համաձայն՝ Ֆրանսիայի տարածքից դուրս 

հանցանքի կատարման պարագայում գործում է Ֆրանսիայի 
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օրենսդրությունը, եթե հանցանքը կատարվել է Ֆրանսիայի քաղաքացու 

կողմից, կամ այն անձի, ով թեև հանցանքի կատարման պահին 

Ֆրանսիայի քաղաքացի չէր, սակայն այն ձեռք է բերել դրանից հետո: 

Կարծում ենք՝ ճիշտ կլիներ ՀՀ քրեական օրենսդրությունում ևս 

ամրագրել այդ մոտեցումը: Այդ առումով, առավել քան ողջունելի է ՀՀ 

քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում [5] (այսուհետ՝ Նախագիծ) տեղ 

գտած ձևակերպումը, որի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. 

«Քրեական օրենքով նախատեսված արարքը Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս կատարած Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում՝ երկքաղաքացիություն 

ունեցող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի 

Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակով բնակվող, 

ապաստան հայցող կամ ապաստան ստացած անձանց քրեական 

պատասխանատվության հարցը լուծվում է Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, եթե նրանց կատարած 

արարքը հանցանք է համարվում դրա կատարման վայրի պետության 

օրենսդրությամբ, և եթե նրանք այդ արարքի համար քրեական 

պատասխանատվության չեն ենթարկվել»: 

Հաջորդ խնդիրը կապված է այլ պետության տարածքի հետ: 

Հնարավոր են իրավիճակներ, որ հանցանքը կատարվի չճանաչված 

պետության կամ ընդհանրապես որևէ պետության չպատկանող 

տարածքում: Նման պարագայում խնդիրներ կարող են ծագել 

քաղաքացիության սկզբունքի կիրառման առումով: Կարծում ենք՝ ՀՀ 

քրեական օրենսդրությունը ևս պետք է արձագանքի այդ հարցին: 

Նախագծում կրկին այս ուղղությամբ առաջարկ արված է, որը, 

սակայն, վերաբերում է միայն որևէ պետության չպատկանող 

տարածքին: Մասնավորապես, Նախագծի 12-րդ հոդվածում ամրագրված 

է, որ եթե քրեական օրենքով նախատեսված արարքը Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում՝ երկքաղաքացիություն 

ունեցող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի 

Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակով բնակվող, 

ապաստան հայցող կամ ապաստան ստացած անձանց կողմից 

կատարվել է որևէ պետության չպատկանող տարածքում, ապա այդ 

արարքը կատարած անձինք ենթակա են քրեական 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
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օրենսգրքով, եթե կատարված արարքի համար որպես պատիժ 

նախատեսված է ազատազրկում: Կարծում ենք, որ նման ձևակերպումը 

թեև արդարացված է, սակայն անհարկի ընդլայնում է այն արարքների 

շրջանակը, որոնց պարագայում պետությունը պետք է արձագանքի, 

քանի որ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցանքների ճնշող 

մեծամասնության համար, սանկցիայում նախատեսված է 

ազատազրկում: Թերևս ավելի ճիշտ կլիներ որոշակիորեն 

սահմանափակել ազատազրկման ժամկետը և օրենսդրորեն ամրագրել, 

որ այդ դրույթը կիրառելի է այն դեպքերում, երբ կատարվել է ծանր կամ 

առանձապես ծանր հանցագործություն: Միևնույն ժամանակ կարծում 

ենք, որ օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի, որ եթե հանցանքը կատարվել 

է չճանաչված պետության տարածքում և քաղաքացիության սկզբունքին 

բավարարող սուբյեկտը հայտնվել է ՀՀ տարածքում, ապա նա ենթակա է 

պատասխանատվության ՀՀ քրեական օրենսգրքով՝ մեր երկրում այդ 

արարքը հանցանք համարվելու պարագայում: 

Հարկ է նկատել, որ քաղաքացիության սկզբունքն ամրագրում է 

ստացել բազմաթիվ երկրների օրենսդրությամբ: Համաձայն Շվեյցարիայի 

օրենսդրության՝ ցանկացած պարագայում այլ պետության տարածքում 

հանցանք կատարած Շվեյցարիայի քաղաքացին, քրեական պատասխա-

նատվության է ենթարկվելու շվեյցարական օրենսդրությամբ՝ 

բացառությամբ այն դեպքերի, եթե հանցանքի կատարման երկրի 

օրենսդրությամբ ավելի մեղմ պատասխանատվություն է նախատեսվում 

այդ արարքի համար: Այս դեպքում անձը պատասխանատվության 

կենթարկվի այդ երկրի օրենքով [6]:  

Օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է քրեական 

օրենքի տարածության մեջ գործողության ունիվերսալ սկզբունքը, 

համաձայն որի՝ օտարերկրյա քաղաքացիները և Հայաստանի 

Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող, քաղաքացիություն 

չունեցող անձինք, ովքեր հանցանքը կատարել են Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս, ենթակա են քրեական 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքով, եթե նրանք կատարել են այնպիսի հանցագործություններ, 

որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրով: 

Որպես այդպիսին, այս սկզբունքն իր էությամբ ընդհանուր 

տարածքային սկզբունքից բացառում է: Այս սկզբունքի էությունը այն է, 

որ անձը քրեական պատասխանատվության է ենթարկվում ցանկացած 
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պետության կողմից իր երկրի օրենքներով՝ անկախ այն հանգամանքից, 

թե որտեղ է նրա կողմից կատարվել հանցանքը: Ն. Դ. Սերգիևսկին, 

փորձելով բացահայտել սկզբունքի էությունը, նշում էր, որ տվյալ 

սկզբունքի էությունը այն է, որ այն պատասխանատվություն է 

սահմանում ցանկացած պարագայում և ցանկացածի նկատմամբ՝ 

անկախ հանցանքի կատարման վայրից [7]:  

Ճապոնական օրենսդրությունը բավականին հետաքրքիր 

իրավակարգավորումներ ունի այս հարցի հետ կապված: Ասվածը 

մասնավորապես վերաբերում է նրան, որ քրեական օրենսգրքի որոշ 

հոդվածներ անվերապահորեն կիրառելի են պետության տարածքից 

դուրս հանցանք կատարած ցանկացած անձի նկատմամբ, որը 

սահմանվում է քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի նորմերով և 

միջազգային պայմանագրերով [8]: Գերմանական օրենսդրությունը 

սահմանում է կոնկրետ տեսակի հանցագործություններ, որոնց 

պարագայում այս սկզբունքը համարվում է կիրառելիֈ Ֆրանսիական 

օրենսդրությունը հստակ սահմանում է մարդկության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների տեսակները և նրանց նկատմամբ նշանակման 

ենթակա պատիժը [9]:  

Ռեալ սկզբունքի էությունը այ է, որ այն ապահովում է քրեական 

օրենքի գործողության էքստերիտորիալության սկզբունքը, ինչի 

պայմաններում ապահովում է տվյալ պետության և նրա քաղաքացիների 

պաշտպանությունը հանցագործություններից: Այսպես, Օրենսգրքի      

15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ամրագրում է, որ օտարերկրյա 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես 

չբնակվող, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր հանցանքը 

կատարել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, 

ենթակա են քրեական պատասխանատվության Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, եթե նրանք կատարել են 

այնպիսի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններ, որոնք 

ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության շահերի կամ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների 

դեմ: Կարծում ենք, Օրենսգրքում ռեալ սկզբունքի ձևակերպման մեջ 

առկա է որոշակի անհամաչափություն. եթե հանցանքը կատարվելէ ՀՀ 

տարածքից դուրս և ուղղված է ՀՀ շահերի կամ նրա քաղաքացիների 

իրավունքների և ազատությունների դեմ, ապա պատասխանատվություն 

պետք է սահմանվի ոչ թե միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր, այլև 
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ցանկացած հանցանքի համար: Ուստի, առաջարկում ենք Օրենսգրքում 

կատարել համապատասխան փոփոխություն: 

Բավականին հետաքրքիր և ուշագրավ է նաև արտասահմանյան 

երկրների փորձը՝ քննարկվող թեմայի վերաբերյալ: Այսպես, 

Գերմանիայի քրեական օրենսգիրքը, փորձելով հարցին տալ 

հնարավորինս մանրակրկիտ իրավական կարգավորում, մեկ առանձին 

հոդվածով է սահմանում հանցանքի կատարման վայրը: Այսպես, 

հանցանքի կատարման վայր է համարվում այն վայրը, որտեղ 

հանցավորը գործել է, կամ անգործության դեպքում, որտեղ դրսևորվել է 

նրա հանցավոր անգործությունը: Այլ կերպ ասած՝ այստեղ հանցանքի 

կատարման վայրը կախման մեջ է դրվում այն հանգամանքից՝ արդյոք 

մենք գործ ունենք նյութական, թե ձևական հանցակազմերի հետ [10]: 

Հատուկ ուշադրության է արժանանում միայն մեկ հանգամանք, այն է՝ 

եթե հանցանքը կատարվել է հանցակիցների մասնակցությամբ: Այդ 

պարագայում հստակեցվում է քաղաքացիության և քրեական օրենքի՝ 

տարածքում գործողության հարցը:  

Հարցը բավականին հետաքրքիր իրավական կարգավորում է 

ստացել Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքում: Այստեղ կապ ունեն երկրի 

թե՛ ցամաքային, թե՛ ջրային և թե՛ օդային սահմանները, ուստի, ասելով 

հանցանքի կատարման վայր, ֆրանսիական օրենսդրությունը 

հասկանում է վայրը, որտեղ կատարվել է հանցանքը՝ անկախ տարածքի 

տեսակից [11]:  

Օրենսգիրքը 14-րդ հոդվածով կարգավորման է ենթարկում 

հանցանքի կատարման վայրի հետ կապված իրավահարաբե-

րությունները, համաձայն որի՝ Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում կատարված է համարվում այն հանցանքը, որը՝ սկսվել, 

շարունակվել կամ ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում, հանցակցությամբ կատարվել է այն անձանց հետ, ովքեր 

հանցավոր գործունեություն են իրականացրել այլ պետության 

տարածքում: 

Առանձնակի կարևորություն է տրվում նաև տևող ու շարունակվող 

հանցագոծությունների, հանցակցությամբ կատարվող հանցանքների 

կատարման վայրի որոշմանը:  

Տևող հանցագործությունների ժամանակ հանցանքի կատարման 

վայրի պարզման համար, որոշակի բացառություններից բացի, մեր 

կարծիքով կարևոր նշանակություն ունի, թե որտեղ է խափանվել 

հանցավոր գործունեությունը: Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 
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(այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան) Ս. Ղամբարյանի և մյուսների գործով 

իրավական դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ տևող 

հանցագործությունները դրսևորվում են հանրորեն վտանգավոր 

գործողության կամ անգործության՝ տևական ժամանակահատվածում 

անընդմեջ իրականացմամբ, զուգորդվում են օրենքով հանցավորի վրա 

դրված պարտականությունների տևականորեն չկատարմամբ և 

ավարտված են համարվում արարքի դադարման պահից, որը կարող է 

պայմանավորված լինել ինչպես հանցավորի գործողություններով 

(օրինակ` մեղայականով ներկայանալով), այնպես էլ նրանից անկախ 

հանգամանքներով (օրինակ՝ իրավապահ մարմինների միջամտությամբ 

և այլն) [12]: Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատում է վերը մեջբերված 

դիրքորոշումն առ այն, որ տևող հանցագործության օբյեկտիվ կողմը 

կազմող արարքը կրում է ոչ թե մեկանգամյա բնույթ, այլ դրա 

իրականացումը բնութագրվում է տևական ժամանակահատվածում 

անընդհատ իրականացվող գործընթացով: Հետևաբար՝ տևող 

հանցագործությունների դեպքում հանցանքը կատարելու ժամանակ 

պետք է դիտել հանցավոր արարքը իրականացնելու ամբողջ 

ժամանակահատվածը՝ սկսելու պահից մինչև դրա դադարման պահը: 

Այլ խոսքով՝ տևող հանցագործության կատարման ժամանակ պետք է 

հասկանալ դրա իրականացման ժամանակահատվածի ցանկացած 

միավորը մինչև դրա դադարումը [13]: 

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ կարծում ենք, որ հանցանքի 

կատարման վայրի պարզման հարցի լուծումը կախված է տևող 

հանցագործության կոնկրետ տեսակի առանձնահատկություններից: 

Օրինակ՝ ՀՀ զինծառայողին, որը դասալքություն է կատարել և 

փախուստի դիմել ու բռնվել այլ պետության տարածքում, պետք է 

պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե այդ պետության, այլ ՀՀ 

քրեական օրենքով: Միևնույն ժամանակ, օրինակ, ապօրինի կերպով 

հրազեն կրող անձը, որը հանցանքը սկսել է ՀՀ-ում, այնուհետև այն 

շարունակել այլ պետության տարածքում ու բռնվել այնտեղ, պետք է 

պատասխանատվության ենթարկվի այդ պետության քրեական օրենքով 

[14]: 

Շարունակվող հանցագործությունների կատարման վայր է 

համարվում այն տարածքը, որտեղ իրականացվել է հանցագործության 

բաղկացուցիչ մասը հանդիսացող միաբնույթ կամ նույնական 

արարքներից վերջինը: Օրինակ՝ անձը հափշտակություն է 

իրականացնում մի քանի պետությունների տարածքով երթևեկող 
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բեռնատար գնացքից: Այս դեպքում հանցանքի կատարման վայր է 

համարվում այն պետության տարածքը, որտեղ իրականացվել է 

հափշտակություն հանդիսացող արարքներից վերջինը: Այս 

կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ 

շարունակվող հանցագործությունները բաղկացած են մեկից ավելի 

նույնական արարքներից, որոնցից յուրաքանչյուրը թեկուզև ինքնուրույն 

հանցակազմ է պարունակում, բայց ընդգրկված են միասնական 

դիտավորության մեջ, հետապնդում են մեկ ընդհանուր նպատակ, 

հետևաբար դիտվում են իբրև մեկ հանցագործություն, որն ավարտված է 

համարվում հանցավորի դիտավորությամբ ընդգրկված վերջին արարքի 

կատարման պահից [15]:  

Հանցակցությամբ կատարվող հանցանքների կատարման վայր 

պետք է համարել այն տարածքը, որտեղ իր հանցավոր արարքներն է 

իրագործել կատարողը: Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ հանցանքը համարվում է ՀՀ տարածքում կատարված, եթե 

հանցակցությամբ կատարվել է այնպիսի անձանց հետ, ովքեր հանցավոր 

գործունեություն են իրականացրել այլ պետության տարածքում: 

Իհարկե, խոսքը կատարողի մասին է, հակառակ դեպքում, եթե 

կազմակերպիչը, դրդիչը կամ օժանդակողը գործում են ՀՀ-ում, իսկ 

կատարողը՝ այլ պետության տարածքում, հանցանքը չի կարող 

համարվել ՀՀ-ում կատարված: 

Հանցանքի կատարման վայրի որոշման ընթացքում որոշակի 

բարդություններ են առաջանում նաև, երբ խոսքը վերաբերում է ձևական 

կամ նյութական հանցակազմերին: Տվյալ պարագայում, որքան էլ 

հանցակազմերի այս բաժանումը կրում է խիստ տեսական բնույթ, 

այնուամենայնիվ հարկ է ուշադրության արժանացնել նաև այդ հարցը:  

Գիտական գրականության և քրեական օրենսգրքի մեկնաբա-

նություններում ձևական հանցակազմերով հանցանքների կատարման 

վայր ասելով նկատի է ունեցվում այն վայրը, որտեղ կատարվել է, 

այսինքն՝ դրսևորվել է հանցավոր գործողությունը կամ անգործությունը 

[16]:  

Նյութական հանցակազմի միջոցով նկարագրված հանցագոր-

ծությունների դեպքերում, երբ հանրորեն վտանգավոր արարքը 

(գործողությունը կամ անգործությունը) և դրա հետևանքները 

իրականացվում են միևնույն տարածքում, խնդիրը բարդություններ չի 

առաջացնում: Իսկ այն դեպքերում, երբ գործողությունը 

(անգործությունը) կատարվում են մի պետության տարածքում, իսկ 
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հետևանքները վրա են հասնում մեկ այլ պետության տարածքում, առկա 

են որոշակի բարդություններ հանցանքի կատարման վայրի 

հստակեցման մասովֈ Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ այդպիսի 

դեպքերում հանցանքը կատարելու վայր պետք է համարել այն 

տարածքը, որտեղ վրա են հասել հանրորեն վտանգավոր հետևանքները: 

Մյուսները գտնում են, որ նման դեպքերում հանցանքը կատարելու վայր 

պետք է համարել այն տարածքը, որտեղ կատարվել է հանրորեն 

վտանգավոր արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը)՝ անկախ 

նրանից, թե որտեղ են վրա հասել վտանգավոր հետևանքները: 

Այս հարցի լուծումը կապված է հանցագործության բնույթի, դրա 

նպատակների և այլ հանգամանքների հետ: Օրենսգրքի հոդված 14-ի 

երկրորդ մասի ձևակերպումից երևում է, որ հանցանքը համարվում է ՀՀ 

տարածքում կատարված նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն սկսվել է այլ 

պետության տարածքում, բայց ավարտվել է ՀՀ տարածքում: Քրեական 

իրավունքի դասագրքում այն կարծիքն է արտահայտվում, որ այլ 

տարածքում սկսված հանցանքը, որը ավարտվել է ՀՀ տարածքում, 

կարող է համարվել ՀՀ տարածքում կատարված հետևյալ դեպքերում՝ 

 1) եթե վտանգավոր հետևանքները տարածվել են ՀՀ տարածքի 

վրա և հանցանքը ուղղված է ՀՀ կամ նրա քաղաքացիների շահերի դեմ,  

2) եթե հանցագործությունը թե՛ փաստորեն, թե՛ իրավաբանորեն 

ավարտվում է ՀՀ տարածքում: Օրինակ՝ եթե ՀՀ տարածքում պայթյուն 

իրականացնելու նպատակով մեկ այլ պետության տարածքում դեպի 

Հայաստան ուղևորվող գնացքի մեջ տեղադրվում է հեռակառավարվող 

ռումբ, որը գործողության մեջ է դրվում ՀՀ տարածքում և վնաս է 

պատճառում ՀՀ շահերին, ապա հանցանքի կատարման տարածք պետք 

է համարվի ՀՀ տարածքը: 

Այլ պարագաներում ուրիշ պետության տարածքում սկսված 

հանցանքը, որի հետևանքները վրա են հասել ՀՀ տարածքում, չի կարող 

համարվել ՀՀ-ում կատարված: Օրինակ՝ եթե հանցավորը զոհին 

թունավորում է մեկ ուրիշ պետության տարածքում, բայց մահը վրա է 

հասնում ՀՀ տարածքում, հանցանքը չի կարող համարվել ՀՀ-ում 

կատարված [14]:  

Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ձևակերպումից երևում է, որ 

հանցանքը համարվում է ՀՀ-ում կատարված, եթե այն սկսվել է ՀՀ 

տարածքում, բայց ավարտվել է այլ պետության տարածքում: Այս 

դեպքում ՀՀ-ում սկսված հանցանքը չի կարող համարվել ՀՀ-ում 

կատարված, եթե դրա հետևանքները տարածվում են այլ պետության 
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տարածքի վրա և ուղղված են այդ պետության կամ նրա քաղաքացիների 

շահերի դեմ: Այլ հարց է, որ ՀՀ-ում սկսված հանցանքի հետևանքները, 

որոնք վրա են հասել այլ պետության տարածքում, ուղղված են ՀՀ կամ 

նրա քաղաքացիների շահերի դեմ: Այդ դեպքում ՀՀ-ում սկսված 

հանցանքը, որը թեկուզ ավարտվել է այլ պետության տարածքում, պետք 

է համարվի ՀՀ-ում կատարված: Այն դեպքերում, երբ սկսված հանցանքը 

ՀՀ-ում խափանվել է, ապա այն միանշանակ համարվում է ՀՀ-ում 

կատարված: Ինչ վերաբերում է այն դեպքերին, երբ հանցանքը 

շարունակվում է ՀՀ տարածքում (սկսվել է մի պետության տարածքում, 

շարունակվել է ՀՀ-ում, ավարտվել մեկ այլ տեղում), ապա այն 

կհամարվի ՀՀ-ում կատարված միայն այն դեպքում, երբ շարունակվելու 

ընթացքում, դեռ ավարտին չհասած, խափանվել է ՀՀ-ում: 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Барсегян Г. В. 

 

В данной работе обсуждаются основные проблемы применения 

территориального принципа действия уголовного закона. На основе 

исследования законодательства РА и международных провавых актов 

представляются проблемы, связанные с определением территории 

государства и места совершения преступления, а также исключения 

применения территориального принципа. В результате исследования 

делаются предложения, направленные на улучшение законадательство РА 

и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: уголовный закон, действие в пространстве, 

территориальный принцип, не получившее признания государство, 

никакому государству не принадлежащая территория, длящиеся и 

продолжаемые преступления, интернет, компьютерная преступность. 

 

SEVERAL ISSUES OF THE APPLICATION OF THE TERRITORIAL PRINCIPLE 

OF CRIMINAL LAW 

Barseghyan G. V. 

 

This paper discusses the main problems of applying the territorial 

principle of criminal law. On the basis of the research of the RA legislation and 

international failed acts the problems connected with the determination of the 
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territory of the state and the place of crime, as well as the exclusion of the 

application of the territorial principle are presented. As a result of the research, 

proposals are made aimed at improving the RA legislative and law 

enforcement practices. 

Keywords: criminal law, action in space, territorial principle, non-

recognized state, no state owned territory, ongoing and continuing crimes, 

Internet, cybercrime. 
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