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Եվրոպական համալսարան  

Հոդվածը նվիրված է վնասի հատուցման սահմանադրական 
իրավունքի գործողության պայմանների ներկայացմանը։ Հետազոտ-
վել է նաև հանրային-իշխանական լիազորությունների իրականաց-
ման ընթացքում ի հայտ եկած վնասը պատճառած իրավունքի սուբ-
յեկտի հարցը, որի պարզաբանումն այդ գործում ունի զգալի կարևո-
րություն։ 

Նշվածի լույսի ներքո՝ քննարկման հատուկ առարկա է դարձել 
պաշտոնատար անձի մեղքի նշանակությունը, ում կողմից անմիջա-
պես իշխանական լիազորությունների իրականացումը հանգեցրել է 
վնասի պատճառմանը։ Այս նպատակով հոդվածում ներկայացվել է 
նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապա-
տասխան պրակտիկան, որի հաշվառմամբ էլ կատարվել են քննարկ-
վող իրավական հարցի վերաբերյալ եզրահանգումները։  

Բանալի բառեր․ վնաս, պատասխանատվություն, հանրային 
իշխանություն, պաշտոնատար անձ, մեղք, թերացում, հիմնական ի-
րավունքներ։ 

  
ՀՀ սահմանադրության 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ jուրա-

քանչյուր ոք ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով կամ 
անգործությամբ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև իրավաչափ 
վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման իրավունք: Վնասի 
հատուցման պայմանները և կարգը սահմանվում են օրենքով [1]: 

Սահմանադրությամբ հատուկ նախատեսվում է, որ անձն իրավունք 
ունի պահանջելու հատուցել պետական կամ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրա-
վաչափ արարքների (օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև իրավա-
չափ վարչարարության) հետևանքով իրեն պատճառված վնասը. այս ի-
րավունքը դասվում է մարդու հիմնական իրավունքների շարքին։ 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` հիմնական 
իրավունքների միակ հասցեատերը հանրային իշխանությունն է, հետևա-
բար մասնավոր անձինք նույնիսկ բացառության կարգով հիմնական իրա-
վունքների հասցեատեր լինել չեն կարող [2, էջ 10]: 

Վնասի հատուցման իրավունքը, այսպիսով, հանդիսանում է մարդու 
հիմնական իրավունքներից մեկը, ինչը նշանակում է, որ այդ իրավունքի 
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հասցեատերը հանդիսանում է հանրային իշխանությունը՝ պետությունը և 
համայնքը։ Ելնելով նշվածից՝ օրենսդրությամբ արդեն նախատեսվում է, որ 
պետական կամ ՏԻՄ-երի ու պաշտոնատար անձանց պատճառած վնասը 
հատուցում են համապատասխանաբար պետությունը և համայնքը (ընդ-
հանրական կերպով այսուհետև՝ նաև հանրային-իրավական միավորում)։  

Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ իրավական պատասխանատվության 
ծագման պայմաններից մեկը հանդիսանում է վնասը պատճառած սուբ-
յեկտի մոտ մեղքի առկայությունը։ Միաժամանակ, իշխանական բնույթի 
ցանկացած գործունեություն անմիջապես իրականացվում է համապա-
տասխան իրավասությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց կողմից։  

Սահամանդրությունն իր հերթին ուղղակիորեն չի անդրադառնում 
պատճառված վնասի դիմաց հանրային իշխանության սահմանադրա-
կան-իրավական պատասխանատվության ծագման հարցում որևէ սուբ-
յեկտի մեղքի ունեցած նշանակությանը։ 

Հաշվի առնելով նշվածը և իշխանության ակտով վնասը պատճառելու 
դեպքին վերաբերող առանձնահատկությունները՝ հոդվածում քննարկվել 
են վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքի գործողության 
հարցում այն պաշտոնատար անձանց մեղքի, այսինքն՝ սեփական վար-
քագծի և դրանց հետևանքների նկատմամաբ ունեցած հոգեբանական վե-
րաբերմունքի (դրսևորման ձևն էական չէ), նշանակությունը, ում գործո-
ղությունները կամ անգործությունը հանգեցրել են անձի իրավունքների 
խախտմանը, և որի հետևանքով պատճառվել է վնաս։ Հաջորդիվ փորձ է 
արվել հիշյալ սահմանադրական իրավունքի գործողության պայմանների 
վերաբերյալ գալ որոշակի ամփոփ եզրահանգումների։ 

Վնասի հատուցման հարցում հանրային իշխանության պաշտոնա-
տար անձի մեղքի ունեցած դերը քննարկելու համար՝ առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է եզրահանգման գալ այն խնդրի շուրջ, թե ձևական-իրավա-
կան առումով ով է հանդիսանում վնասը պատճառած սուբյեկտը։  

Հանրային իշխանության մարմինների և պաշտոնատար անձանց 
գործունեության հետևանքով ի հայտ եկած վնասը պատճառած սուբյեկ-
տի հարցին կարելի է մոտենալ հետևյալ ուղղություններով․  

1. քանզի վնասը փաստացի ի հայտ է եկել որոշակի պաշտոնատար 
անձի (անձանց) գործողությունների կամ դրսևորած անգործության արդ-
յունքում, ապա վնասը պատճառողը հենց վերջինս է։ 

Այս ընկալման պարագայում, պաշտոնատար անձի կողմից պատ-
ճառված վնասը հատուցելիս հանրային-իրավական միավորումը ընդամե-
նը հանդես է գալիս որպես նրա փոխարեն պատասխանատվություն կրող 
սուբյեկտ, այլ կերպ՝ վնասի հատուցման պարտականությունը դրվում է 
այն չպատճառած սուբյեկտի վրա։ 

Վնասի հատուցումն այն չպատճառած սուբյեկտի վրա դնելու կառու-
ցակարգի կիրարկման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն այն է, 
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որ վնասը պատճառած անձը պետք է ինքը ենթակա լինի իրավական պա-
տասխանատվության, որպեսզի այն հաջորդիվ փոխադրվի այլ սուբյեկտի 
վրա։ Այս առումով տեղին են զուգահեռներն աշխատողի պատճառած 
վնասի դիմաց գործատուի քաղաքացիաիրավական պատասխանատ-
վության սահմանման հետ [3, էջ 21]: 

Հենց այս իրավիճակում էլ առանցքային է դառնում պաշտոնատար 
անձի մեղքի առկայության հարցը, քանի որ վնասի հատուցման իրավա-
հարաբերությունների ծագման չորս հանրահայտ նախապայմաններից 
մեկը, ինչպես նշվեց, վնասը պատճառած անձի մոտ մեղքի առկայությունն է։  

Եթե ելնում ենք, որ վնասը պատճառել է պաշտոնատար անձը, ապա 
վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքի գործողության նախա-
պայման է նրա մեղքը։ Եթե ոչ իրավաչափ իշխանական ակտով անձին 
պատճառվել է վնաս, սակայն այդ հարցում համապատասխան պաշտո-
նատար անձի մեղքը առկա չէ, ապա տուժողը չի կարող ակնկալել իրեն 
պատճառված վնասի հատուցում և նման պահանջ ներկայացնել հանրա-
յին-իրավական միավորմանը։ 

Այս կառուցակարգում հանրային-իրավական միավորումը հանդես է 
գալիս որպես պաշտոնատար անձի կողմից իրեն վերապահված լիազո-
րությունները իրականացնելիս պատճառած վնասի հատուցման երաշ-
խավորը։ Հանրային-իրավական միավորմանը նման կարգավիճակ տալը 
միտված է ապահովելու վնասի հատուցման պահանջի փաստացի բավա-
րարումը, քանի որ տիրապետելով նշանակալից նյութական միջոցների՝ 
այն ցանկացած պարագայում պատասխանատվության առավել հուսալի 
սուբյեկտ է։ 

Քննարկվող դեպքում (ինչպես և ընդհանուր դելիկտի պարագայում է) 
գործում է վնաս պատճառելու հարցում պաշտոնատար անձի մեղավո-
րության կանխավարկածը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Օրի-
նակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, հմ․ ՎԴ/1761/05/14 վարչական գործով 
կայացված իր որոշմամբ քննարկելով վարչարարությամբ պատճառված 
վնասի հատուցման պայամանները, արտահայտել է հետևյալ միտքը․  
«ելնելով վարչարարություն իրականացնող անձի գործառույթների բնույ-
թից՝ վերջինիս կողմից իրականացված իշխանական գործողության արդ-
յունքում անձին պատճառված վնասի հատուցման դեպքում վարչարա-
րություն իրականացրած անձի մեղքը ենթադրվում է:» [4]: 

Ամեն դեպքում, սա ընդամենն ապացուցողական կանխավարկած է 
(որոշակի ենթադրություն, որով առաջնորդվում է դատարանը կամ այլ 
իրավակիրառ), որը գործի քննության ընթացքում կարող է և հերքվել։ 

2. Այժմ անդրադառնանք վնասը պատճառած սուբյեկտի հարցի վե-
րաբերյալ հնարավոր երկրորդ ընկալմանը։ 
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Հաշվի առնելով, որ պետությունը և համայնքը գործում են (իրավա-
բանական նշանակություն ունեցող գործունեությունը իրականանցնում 
են) իրենց մարմինների և պաշտոնատար անձանց միջոցով, ապա վեր-
ջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը վերագրելի են հան-
րային-իրավական միավորմանը և հետևաբար համարվում են հանրային-
իրավական միավորման արարքները։ 

Հանրային-իրավական միավորումը կազմակերպություն է, որն իր 
գործունեությունն (առաջին հերթին՝ իշխանական) իրականացնում է սե-
փական ապարատի միջոցով։ Այդ ապարատն իր հերթին կազմված է հենց 
համապատասխան մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից։ Հանրա-
յին-իրավական միավորումը անձանց հետ ինչպես իշխանական, այնպես 
էլ մասնավոր բնույթի իրավահարաբերությունների մեջ մտնում է, դրանց 
շրջանակներում գործում է իր մարմինների և պաշտոնատար անձանց մի-
ջոցով։ 

Այսպիսով, պետական և ՏԻՄ-երը ու պաշտոնատար անձինք, իրա-
կանացնելով իրենց հանրային-իրավական գործառույթները, հանդես են 
գալիս բացառապես հանրային-իրավական միավորման անունից, և հետ-
ևաբար վնասը, որը պատճառվել է այդ ընթացքում, պատճառվել է ինքնին 
հանրային-իրավական միավորման կողմից [5, ст. 109]։ 

Գտնում ենք, որ իշխանության ակտով վնասը պատճառած սուբյեկտը 
հենց հանրային-իրավական միավորումն է, ով և կրում է իրավական պա-
տասխանատվությունը՝ տրամադրելով արդարացի հատուցում։  

Ճիշտ է, հանրային-իրավական միավորումն իր իշխանական գործա-
ռույթները փաստացի իրականացնում է սեփական մարմինների և պաշ-
տոնատար անձանց միջոցով, սակայն իրենց վերապահված արտաքին 
ներգործություն ունեցող իշխանական լիազորություններն իրականացնե-
լիս նրանց կատարած արարքները իրավական առումով պետք է դիտվեն 
որպես կատարված հենց հանրային-իրավական միավորման կողմից։ Հա-
կառակ պարագայում, առհասարակ կասկածի տակ կդրվի հանրային-
իրավական միավորման՝ որպես իրավունքի սուբյեկտի, գործելու կարո-
ղությունը։ 

Օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գործերը միանձնյա քննելիս դատավորը 
գործում է որպես դատարան, իսկ նույն օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի համաձայն՝ վճիռը կայացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
անունից [6]։  

Նշվածից հետևում է, որ արդարադատություն իրականացնելիս դա-
տավորը՝ պաշտոնատար անձը, գործում է որպես դատարան, որը պետա-
կան ապարատի մաս է, իսկ արդարադատության ակտը կայացվում է Հա-
յաստանի Հանրապետության անունից, այսինքն՝ վերջին հաշվով որպես 
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այդ ակտն ընդունող պետք է դիտարկել հենց Հայաստանի Հանրապե-
տությանը։ 

Եթե վնասը պատճառողը հանրային-իրավական միավորումն է, ապա 
վնասի հատուցման իրավունքի ծագման համար կարող է նշանակություն 
ունենալ միայն այդ սուբյեկտի մոտ մեղքի առկայության հարցը, որը պետք 
է արդեն բացահայտել՝ հաշվի առնելով նրա իրավական բնույթի առանձ-
նահատկությունները։ 

Վնաս պատճառելու հարցում հանրային-իրավական միավորման 
մեղավորության գնահատումը անհրաժեշտ է իրականացնել անձանց 
նկատմամբ նրա ունեցած պարտականությունների պատշաճ կատարումը 
ձախողելու հանգամանքի լույսի ներքո։ Առանձին պետական կամ հա-
մայնքային ծառայողների մեղավորության վրա շեշտադրում կատարելու 
փոխարեն՝ պետք է պարզել, թե արդյոք համակարգը թերացել է անձանց 
նկատմամբ իր ունեցած պարտականությունները կատարելու, նրանց 
իրավունքները երաշխավորելու հարցում։  

Եթե իրավական բնույթ ունեցող, արտաքին ներգործությամբ օժտված 
իշխանության ակտը կայացվել է վերաբերելի իրավանորմերի խախտ-
մաբ, ոչ իրավաչափ է, ապա դա արդեն իսկ վկայում է, որ համակարգը 
թերացել է իր գործառույթները իրականացնելիս, ձախողել է իր պարտա-
կանությունների պատշաճ կատարումը, ինչում էլ հենց արտահայտվում է 
հանրային-իրավական միավորման մեղքը։  

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է պետութ-
յան պարտականությունները հիմնական իրավունքների նկատմամբ՝ նա-
խատեսելով այդ պարտականությունների երկու դրսևորում։ Ըստ այդ նոր-
մի՝ հանրային իշխանությունը պարտավոր է մի կողմից «հարգել» իսկ 
մյուս կողմից՝ «պաշտպանել» հիմնական իրավունքները և ազատություն-
ները։ Դրանով սահմանադրությունն ամրագրում է հիմնական իրավունք-
ներից բխող՝ պետության նեգատիվ և պոզիտիվ պարտականությունները 
[7, էջ 26]: 

Իրավական պետությունում հանրային-իրավական միավորման կող-
մից օրենքի խախտումը, անձանց հիմնական իրավունքները չերաշխավո-
րելը պետք է բացառված լինեն, իսկ բոլոր դեպքերում, երբ վերջինս դա չի 
կարողանում ապահովել, պետք է փաստել, որ համակարգը ձախողել է իր 
պարտականության պատշաճ կատարումը, ինչի համար էլ պետք է պա-
տասխան տա։  

Այս պարագայում առանձին վերցրած պաշտոնատար անձի կողմից 
գիտակցելը, որ նա գործում է օրենքի խախտմամբ կամ, ասենք, ցանկա-
նալն անձանց համար առաջացնել անբարենպաստ հետևանքներ կրում 
են երկրորդական բնույթ․  ավելին, երբ հանրային-իշխանական գործու-
նեության իրականացման մեջ ներգրավված են միևնույն շղթայի մասը 
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կազմող մի քանի օղակներ, ապա առանձին մեղավորներին որոշակիաց-
նելը գործնականում բարդ խնդիր է, որոշ դեպքերում անիրագործելի։ 

Հանրային-իրավական միավորումը կաշկանդված է անձի հիմնական 
իրավունքներով և ազատություններով, իսկ եթե թույլ է տալիս դրանց 
խախտում, ապա պետք է արձանագրել, որ իր գործունեությունն իրակա-
նացնելիս վերջինս թերացել է և հետևաբար պետք է կրի իրավական պա-
տասխանատվություն՝ այդ թվում պատճառված վնասը հատուցելու տեսքով։ 

Այս կապակցությամբ, ցանկանում ենք նաև վկայակոչել Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ ՄԻԵԴ) կողմից մի քա-
նի գործերով արտահայտած դիրքորոշումն առ այն, որ անձի համաձայ-
նագրային (կոնվենցիոն) իրավունքի խախտման համար Բարձր պայմա-
նավորվող կողմի պատասխանատվությունը ծագում է այն դեպքում, երբ 
դա հետևանք է ներպետական մակարդակում անձանց համաձայնա-
գրային իրավունքները երաշխավորելու իր պարտականությունը չկատա-
րելուն [8, § 26]: 

Այսպիսով, ՄԻԵԴ-ը որպես պետության պատասխանատվության 
հիմք սահմանում է նրա կողմից անձի համաձայնագրային իրավունքները 
երաշխավորելու իր պարտականության չկատարումը։ Ինչպես վերը ար-
դեն նշեցինք, հանրային-իրավական միավորումն այդ կապակցությամբ 
ունի նեգատիվ և պոզիտիվ պարտականություններ, որոնք համապա-
տասխանաբար արտահայտվում են սեփական վարքագծով անձի հիմնա-
կան իրավունքների խախտումներից զերծ մնալու և դրանք երրորդ ան-
ձանց ոտնձգություններից պաշտպանելու մեջ։  

Ակնհայտ է, որ առանձին վերցրած պաշտոնատար անձի (որոշ ան-
ձանց) մեղավոր վարքագծի առկայությունը կամ բացակայությունը չէ, որ 
պետք է կանխորոշի հանրային-իրավական միավորման կողմից անձանց 
իրավունքները երաշխավորելու իր պարտականության կատարումը կամ 
դրա ձախողումը։ Եթե հանրային-իրավական միավորումը չի գործել իրա-
վաչափ կերպով, այսինքն՝ արդյունքում խախտել է անձի իրավունքը, 
ապա արդեն իսկ թերացել է իր պարտականությունների կատարումն 
ապահովելու հարցում և պետք է կրի պատասխանատվություն։  

Օրինակ՝ դատարանում գործի տևական քննության արդյունքում ան-
ձը հայտնվում է երկարատև անորոշության մեջ, այդ կապակցությամբ 
զգում է լարվածություն, իր գործի լուծման ձգձգմամբ պայմանավորված 
ունենում է բացասական ապրումներ, ինչը հիմք է հանդիսանում նրան ոչ 
նյութական վնաս պատճառելու փաստը հաստատելու համար։  

Այս պարագայում պետությունը չի կարող վկայակոչել, որ գործը 
քննող դատավորը մեղավոր չէ, չափազանց ծանրաբեռնված էր և իրենից 
անկախ պատճառներով չի կարողացել ավարտել գործի քննությունն ու 
կայացնել դատական ակտ ողջամիտ ժամկետում։ Պետությունը փաստա-
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ցի չի երաշխավորել անձի արդար դատաքննության իրավունքը, համա-
կարգն այդ անձի հանդեպ իր պարտականությունների կատարման հար-
ցում ձախողվել է, թույլ տվել թերացում, որը պետք է բացառված լիներ, և 
ուրեմն անհրաժեշտաբար դրա դիմաց պետք է կրի իրավական պատաս-
խանատվություն։ 

Հիմք ընդունելով վերը հիշատակվածը՝ նշենք, որ հանրային-իրավա-
կան միավորման գործունեության արդյունքում պատճառված վնասի հա-
տուցման նախապայմաններ պետք է հանդիսանան հակաիրավական 
գործունեությունը և վնասի՝ դրա հետևանքով ի հայտ գալը։  

Հանրային-իրավական միավորման հակաիրավական գործունեութ-
յունն ինքնին հիմք է տալիս պնդելու, որ վերջինս թերացել, վրիպել է, քանզի 
ձևական առումով նրա կողմից ոչ իրավաչափ գործելը պետք է բացառվեր։  

Հանրային-իրավական միավորման թերացման գաղափարն իր մեջ 
կլանում է նրա առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից մեղավոր վար-
քագծի դրսևորման դեպքը, սակայն ունի առավել լայն բովանդակություն 
և հանրային-իրավական միավորման պատասխանատվության վերաբեր-
յալ ավելի համապարփակ ու արդարացի մոտեցում է ենթադրում։ 

Նույն տրամաբանությունն է, գտնում ենք, դրված «Մարդու իրավունք-
ների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրո-
պական համաձայնագրին կից 7-րդ արձանագրության 3-րդ հոդվածի 
հիմքում, որը սահմանում է անձի կողմից փոխհատուցում ստանալու իրա-
վունքը սխալ դատապարտման դեպքում։  

Հիշյալ հոդվածի համաձայն՝ եթե որևէ անձ վերջնական դատավճռով 
մեղավոր է ճանաչվել քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ, և 
եթե հետագայում նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռը չեղյալ է հայ-
տարարվել, կամ նա ներման է ենթարկվել այն հիմքով, որ նոր կամ նոր 
բացահայտված որևէ փաստ համոզիչ կերպով ապացուցում է դատական 
սխալի առկայությունը, ապա նման դատապարտման հետևանքով պա-
տիժ կրած անձը փոխհատուցում է ստանում տվյալ պետության օրենքին 
կամ պրակտիկային համապատասխան, եթե չի ապացուցվում, որ ժամա-
նակին այդ փաստը չբացահայտելը լիովին կամ մասամբ կախված չի եղել 
տվյալ անձից [9]: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության մասին» եվրոպական համաձայնագրին կից հմ․ 7 արձանագ-
րության բացատրական զեկույցում նշված է, որ ներկայացված հոդվածը 
կիրառելի է, երբ նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքը հաստատապես 
ցույց է տալիս դատական սխալի առկայությունը, այն է՝ դատավարության 
ընթացքում տեղ գտած էական թերացումը, որը հանգեցրել դատապարտ-
ված անձի համար ծանր հետևանքների։ Բացատրական զեկույցում ար-
ձանագրվել է նաև, որ փոխհատուցում չի կարող շնորհվել, եթե անհայտ 
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մնացած հանգամանքի ժամանակին չբացահայտվելը մասամբ կամ ամ-
բողջությամբ կախված է եղել դատապարտված անձից [10, paara 23]:  

Այս պարագայում փոխհատուցում ստանալու հիմքը դատական 
սխալն է։ Դատական սխալն արդեն միշտ պետության թերացման արդ-
յունք է, իսկ դատավարության ընթացքում պետության անունից հանդես 
եկող պաշտոնատար անձանց (դատախազ, դատավոր և այլն) մոտ մեղքի 
բացակայությունն այն ժխտող հանգամանք համարվել չի կարող։ Էական 
է միայն այն, որ այդ պաշտոնատար անձինք, իրենց վստահված գործա-
ռույթների պատշաճ իրականացումը, կամա թե ակամա, ձախողել են։ 

Ուշադրության է արժանի այն, որ անձը չունի փոխհատուցման իրա-
վունք, եթե համապատասխան հանգամանքի ժամանակին բացահայտ-
վելը մասամբ կամ ամբողջությամբ կախված էր իրենից։ Սա ընդգծում է 
այն հանգամանքը, որ եթե իրականում ոչ թե համակարգն է թերացել, այլ 
դատական սխալը տեղ գտնելուն իր վարքագծով նպաստել է դատա-
պարտվածը, ապա վերջինս փոխհատուցում պահանջել չի կարող: 

 Ամփոփելով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ եթե հանրային-իրավական 
միավորումն իր գործունեությունն իրականացնելիս զերծ չի մնացել իրա-
վախախտումներից, ապա ստացվում է, որ ձախողել է իր պարտականութ-
յունների կատարումը, թերացել է անձանց իրավունքները երաշխավորելու 
հարցում։ Հանրայն-իրավական միավորման թերացման մեջ էլ արտա-
հայտվում է նրա մեղավորությունը։  

Միաժամանակ, պետությունը և համայնքը կարող են խուսափել պա-
տասխանատվությունից, երբ կհիմնավորեն, որ վնասի պատճառումը 
պայմանավորված չէ իրենց կողմից թույլ տրված սխալով։ Նման պարա-
գայում վերջիններիս կողմից անձանց իրավունքները երաշխավորելու 
պարտականության խախտման հանգամանքը չի արձանագրվի։ 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА И ВИНА 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

АРМАН ГРИГОРЯН 
Европейский университет 

Статья посвящена представлению условий действия консти-
туционного права на возмещение вреда. Также изучен вопрос 
касаемо причинителя вреда понесенного в ходе исполнения 
публично-властных полномочий, пояснение каторого имеет важ-
ную роль в этом деле. 

В свете вышеуказанного, частным предметом обсуждения 
стало значение вины должностного лица непосредственно испол-
нившего властные полномочия, привлекшее к причинению вреда. 
Для этой цели в статье также представлена соответсвующая 
практика Европейского суда по правам человека, с учетом кото-
рой и были зделаны выводы относительно указонного правогого 
вапроса. 

Ключевые слава: вред, ответственность, публичная власть, 
должностное лицо, вина, оплошность, основные права. 

 
 
 

CONSTITUTIONAL RIGHT TO COMPENSATION FOR DAMAGE AND 
THE GUILT OF THE PUBLIC AGENT 

ARMAN GRIGORYAN 
European University 

The article is devoted to the presentation of conditions necessary 
for the operation of the constitutional right to compensation for 
damage. The issue of the subject causing damage in the execution of 
public authority has also examined, the clarification of which has an 
important role to play in this case. 

In light of the above, particular subject matter has been the 
relevance of the official’s guilt straightforwardly implementing public 
authority. For that purpose, the article also contains the relevant 
practice of European court of human rights, which is taken into 
consideration while making conclusions concerning the mentioned 
legal issue.  

Keywords: damage, responsibility, public authority, official, guilt, 
mistake, basic rights. 
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