
Տեղեկանք 
Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունների մասին 

 

Հոդված 1087․1․  Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար 
համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները 

 
1. Անձը, որի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը 

արատավորել են վիրավորանքի կամ զրպարտության միջոցով, կարող է դիմել 
դատարան` վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտություն կատարած անձի դեմ: 

2. Սույն օրենսգրքի իմաստով` վիրավորանքը խոսքի, պատկերի, ձայնի, 
նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար 
համբավը արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային 
արտահայտությունն է: 

Սույն օրենսգրքի իմաստով` հրապարակային արտահայտությունը տվյալ 
իրավիճակում և իր բովանդակությամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք, եթե 
այն հիմնված է ստույգ փաստերի վրա (բացառությամբ բնական արատների) կամ 
պայմանավորված է գերակա հանրային շահով: 

3. Սույն օրենսգրքի իմաստով` զրպարտությունը անձի վերաբերյալ 
այնպիսի փաստացի տվյալներ (statement օf fact) հրապարակային ներկայացնելն 
է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա 
պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը: 

4. Զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական 
հանգամանքների առկայության կամ բացակայության ապացուցման 
պարտականությունը կրում է պատասխանողը: Այն փոխանցվում է հայցվորին, 
եթե ապացուցման պարտականությունը պատասխանողից պահանջում է ոչ 
ողջամիտ գործողություններ կամ ջանքեր, մինչդեռ հայցվորը տիրապետում է 
անհրաժեշտ ապացույցներին: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված փաստացի տվյալները 
հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն, եթե` 

1) դրանք տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի 
ընթացքում վարույթի մասնակցի կողմից քննվող գործի հանգամանքների 
վերաբերյալ կատարված արտահայտությունում կամ ներկայացրած 
ապացույցներում. 

2) դա տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակությամբ պայմանավորված է 
գերակա հանրային շահով, և եթե փաստացի տվյալները հրապարակայնորեն 
ներկայացրած անձն ապացուցի, որ ողջամտության սահմաններում ձեռնարկել է 
միջոցներ` պարզելու դրանց ճշմարտությունը և հիմնավորվածությունը, ինչպես 
նաև հավասարակշռված և բարեխղճորեն է ներկայացրել այդ տվյալները. 

3) այն բխում է զրպարտության ենթարկված անձի կամ նրա ներկայացուցչի 
հրապարակային ելույթից կամ պատասխանից կամ նրանցից ելնող 
փաստաթղթից: 

6. Անձն ազատվում է վիրավորանքի կամ զրպարտության համար 
պատասխանատվությունից, եթե իր արտահայտած կամ ներկայացրած 



փաստացի տվյալները լրատվական գործակալության տարածած 
տեղեկատվության, ինչպես նաև այլ անձի հրապարակային ելույթի, 
պաշտոնական փաստաթղթերի, լրատվության այլ միջոցի կամ հեղինակային որևէ 
ստեղծագործության բովանդակած տեղեկատվության բառացի կամ բարեխիղճ 
վերարտադրությունն են, և դա տարածելիս հղում է կատարվել տեղեկատվության 
աղբյուրին (հեղինակին): 

7. Վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել 
հետևյալ միջոցներից մեկը կամ մի քանիսը` 

1) հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել: Ներողություն խնդրելու ձևը 
սահմանում է դատարանը. 

2) եթե վիրավորանքը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն 
իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության այդ 
միջոցով լրիվ կամ մասնակի հրապարակել դատարանի վճիռը: Հրապարակման 
եղանակը և ծավալը սահմանում է դատարանը. 

3) սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ապատիկի 5000-
ապատիկի չափով փոխհատուցում վճարել: 

8. Զրպարտության դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել 
հետևյալ միջոցներից մեկը կամ մի քանիսը` 

1) եթե զրպարտությունը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն 
իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության այդ 
միջոցով հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի 
տվյալները և (կամ) հրապարակել դրանց վերաբերյալ իր պատասխանը: 
Հերքման ձևը և պատասխանը հաստատում է դատարանը` ղեկավարվելով 
«Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով. 

2) սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ապատիկի 
10000-ապատիկի չափով փոխհատուցում վճարել: 

9. Եթե վիրավորելիս կամ զրպարտելիս հղում չի կատարվել 
տեղեկատվության աղբյուրին (հեղինակին), կամ տեղեկատվության աղբյուրը 
(հեղինակը) հայտնի չէ, կամ լրատվական գործունեություն իրականացնողը, 
օգտվելով տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու իր իրավունքից, չի 
հայտնում հեղինակի անունը, ապա փոխհատուցման պարտավորությունը կրում է 
վիրավորանքը կամ զրպարտությունը հրապարակային ներկայացնողը, իսկ եթե 
այն ներկայացվել է լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած 
տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվական գործունեություն իրականացնողը: 

10. Անձը չի կարող օգտվել սույն հոդվածի 7-րդ և 8-րդ կետերով 
սահմանված պաշտպանության միջոցներից, եթե նա մինչև դատարան դիմելը 
«Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով պահանջել է հերքում և (կամ) իր պատասխանի 
հրապարակում, և լրատվական գործունեություն իրականացնողը կատարել է այդ 
պահանջը: 

11. Սույն հոդվածի 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված փոխհատուցման 
չափը սահմանելիս դատարանը հաշվի է առնում կոնկրետ գործի 
առանձնահատկությունները, ներառյալ` 

1) վիրավորանքի կամ զրպարտության եղանակը և տարածման շրջանակը. 



2) վիրավորողի կամ զրպարտողի գույքային դրությունը: 
Սույն հոդվածի 7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում 

փոխհատուցման չափը սահմանելիս դատարանը չպետք է հաշվի առնի 
վիրավորանքի կամ զրպարտության հետևանքով պատճառված գույքային 
վնասը: 

12. Սույն հոդվածի 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված պաշտպանության 
միջոցներն իրականացնելու հետ անձն իրավունք ունի իրեն վիրավորանք 
հասցրած կամ զրպարտած անձից դատական կարգով պահանջելու 
վիրավորանքի կամ զրպարտության հետևանքով իրեն պատճառված գույքային 
վնասները, ներառյալ` ողջամիտ դատական ծախսերը և խախտված 
իրավունքների վերականգնման համար իր կատարած ողջամիտ ծախսերը: 

13. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով իրավունքի պաշտպանության 
հայց կարող է ներկայացվել դատարան` վիրավորանքի կամ զրպարտության 
մասին անձին հայտնի դառնալու պահից հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն 
ոչ ուշ, քան վիրավորանքի կամ զրպարտության պահից վեց ամսվա ընթացքում: 

(1087.1-ին հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-97-Ն) 
 

 


