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Դավիթ Մելքոնյան Հայաստանի Հանրապետության գլխա -
վոր դատախազի տեղակալ, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմի -
նա լիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (խորհրդի նախագահ)

Աշոտ Եսայան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դա տախազի օգնական, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պե -
տա կան մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ (գլխավոր խմբա -
գիր)

Գևորգ Բաղդասարյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխա վոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և
դա տական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու

Մհեր Հակոբյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրա -
վա կան ապահովման վարչության պետի տեղակալ, իրավ. գիտ.
թեկնածու

Գևորգ Դանիելյան Հայաստանի Հանրապետության Սահ -
մա նադրական դատարանի խորհրդական, ԵՊՀ իրա վա գի տու -
թյան ֆակուլտետի սահմանադրական ամբիոնի վարիչ, իրավ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Վահրամ Շահինյան Հայաստանի Հանրապետության հա -
տուկ քննչական ծառայության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու (հա -
մա ձայնությամբ)

Հովհաննես Ստեփանյան Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի պետաիրավական հետա -
զո տու թյունների բաժնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
(հա մա ձայնությամբ)

Գառնիկ Սաֆարյան Հայաստանի Հանրապետության գի -
տու թյունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիո -
լո գիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Արման Թաթոյան Հայաստանի Հանրապետության մարդու
իրա վունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրի -
մի նալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Ռուբեն Մելիքյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյա -
նը սեպ տեմ բե րի 27-ին Կա զա նում մաս նակ ցել
է ԱՊՀ կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա -
կան խորհր դի նիս տին:

Խորհուրդը կոչ ված է հա մա կար գե լու կո -
ռուպ ցիա յի հա մա տեղ հա կազդ մանն ուղղ ված
աշ խա տանք նե րը, դի տարկ ման են թար կե լու ան -
դամ երկր նե րի՝ այս ո լոր տում ստանձ նած պար -
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քը, հա -
մա գոր ծակ ցե լու մի ջազ գա յին հա մա պա տաս -
խան կա ռույց նե րի հետ: Խորհր դի նպա տակնե -
րից են հա կա կո ռուպ ցիոն հա մա տեղ ծրագ րե -
րի ի րա կա նա ցու մը, տե ղե կատ վու թյան ակ տիվ
փո խա նա կու մը և այլն: 

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են Միջ պե -
տա կան խորհր դի նա խորդ նիս տին ըն դուն ված
ո րո շում նե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րը,
կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման ո լոր տում ԱՊՀ ան -
դամ երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա -
ձայ նագ րի նա խա գիծն ու դրա նից բխող հա -
կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի կոն ցեպ ցիա յի մշակ -

ման ըն թաց քը: Վեր ջին ներս ուղղ ված են ԱՊՀ-
ի շրջա նա կում կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման ի -
րա վա կան և կազ մա կեր պա կան հիմ քե րի զար -
գաց մա նը, ան դամ երկր նե րի միջև այս ո լոր -
տում փոխ գոր ծակ ցու թյան սկզբունք նե րի,
խնդիր նե րի և ձևա չա փե րի հստա կեց մա նը: Միջ -
պե տա կան խորհր դի ան դամ նե րն անդ րա դար -
ձել են նաև ՄԱԿ-ի թմրան յու թե րի և հան ցա վո -
րու թյան դեմ պայ քա րի գրա սեն յա կի հետ հա -
մա գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար գե րին, հաս -
տա տել Խորհր դի 2018թ. գոր ծու նեու թյան պլա -
նը, ստո րագ րել նիս տի եզ րա փա կիչ բո լոր փաս -
տաթղ թե րը:

Խոր հուր դը մե կամ յա ժամ կե տով ՌԴ գլխա -
վոր դա տա խազ Յու րի Չայ կա յին ընտ րել է ԱՊՀ
կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան
Խորհր դի նա խա գահ: ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ
Ար թուր Դավթ յանն ստանձ նել է Խորհր դի հա -
մա նա խա գա հի պաշ տո նը՝ որ պես հա ջորդ տա -
րի նա խա գա հու թյունն ըն դու նող կողմ: 
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Աշ խա տան քա յին այ ցով ՌԴ-ում գտնվող
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը
Սանկտ-Պե տեր բուր գում հան դի պել է ՌԴ գլխա -
վոր դա տա խազ Յու րի Չայ կա յին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը շնոր հա կա լու -
թյուն է հայտ նել հյու րըն կա լու թյան հա մար և
ընդգ ծել, որ ՀՀ-ի և ՌԴ-ի մի ջև դի վա նա գի տա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման 25-
ամ յա կի շրջա նակ նե րում ու րախ է ար ձա նա -
գրել եր կու դաշ նա կից, բա րե կամ երկր նե րի դա -
տա խա զու թյուն նե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե -
րի մա կար դա կի բարձ րաց ման մի տում նե րը:

Ար թուր Դավթ յա նը շեշ տել է եր կու երկրնե -
րի դա տա խա զու թյուն նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ -
ցու թյան խո րա ցումն ա ռա վել ծրագ րա հեն դարձ -
նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ ա ռա ջին հեր թին
նկա տի ու նե նա լով հատ կա պես ԵՏՄ շրջա նակ -
նե րում մարդ կանց և է լեկտ րո նա յին ծա ռա յու -
թյուն նե րի ա զատ տե ղա շար ժի ա ճող ծա վալ -
ներն ու այդ հա մա տեքս տում քննու թյու նից և
ար դա րա դա տու թյու նից խու սա փող ան ձանց
հայտ նա բե րե լու, կի բեր հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի, ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում ներդր վող
հա մա տեղ ջան քերն ա վե լաց նե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը:

ՌԴ գլխա վոր դա տա խազ Յու րի Չայ կան
բարձր է գնա հա տել ԱՊՀ մաս նա կից-պե տու -

թյուն նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի հա մա -
կար գող խորհր դի գոր ծու նեու թյունն ա ռա վել
նպա տա կա յին դարձ նե լու՝ ՀՀ դա տա խա զու -
թյան ջան քե րը: Նա նշել է, որ հաս տատ ված ի -
րա վա պայ մա նագ րա յին բա զան, ինչ պես նաև
եր կու երկր նե րի դա տա խա զու թյուն նե րի մի ջև
հաս տատ ված երկ կողմ և բազ մա կողմ ձևա չա -
փե րով հա մա գոր ծակ ցու թյունն անհ րա ժեշտ
պայ ման ներ են ստեղ ծել եր կու երկր նե րում մի -
մյանց քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան, ի րա վա կան փո խօգ նու թյան, ինչ -
պես նաև մի ջազ գա յին հան ցա վո րու թյան դեմ
պայ քա րի արդ յու նա վե տու թյունն է՛լ ա վե լի բարձ -
րաց նե լու հա մար:

Գլ խա վոր դա տա խազ նե րը քննար կել են
նաև ի րա վա կան փո խօգ նու թյան և դա տաի րա -
վա կան ո լոր տում գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող
հար ցեր:

Ար թուր Դավթ յանն իր ռուս գոր ծըն կե րո ջը
2018թ. հրա վի րել է Հա յաս տան՝ ՀՀ դա տա խա -
զու թյան կազ մա վոր ման 100-ամ յա կին նվիր -
ված հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ -
ցե լու նպա տա կով:

Հան դիպ ման արդ յունք նե րով Ար թուր
Դավթ յա նը և Յու րի Չայ կան ստո րագ րել են
ՀՀ և ՌԴ գլխա վոր դա տա խա զու թյուն նե րի մի -
ջև 2018-2020թթ. հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրա -
գի րը, ո րով, մաս նա վո րա պես, նա խա տես վում
են հա մա տեղ աշ խա տանք ներ ԵԱՏՄ տա րած -
քում հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի և հան -
ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ակ տիվ նե -
րի վե րա դարձ ման ուղ ղու թյամբ: Ար թուր Դավթ -
յանն իր խոս քում նշել է, որ եր կու երկր նե րի
դա տա խա զու թյուն նե րի մի ջև 2006 թվականից
առ այ սօր ստո րագր վող հա մա գոր ծակ ցու թյան՝
թվով 5-րդ ծ րագ րով նա խա տես ված մի ջո ցա -
ռում նե րը կա րևոր նշա նա կու թյուն ու նեն կող -
մե րի մի ջև հե տա գա ի րա վա կան հա մա գոր -
ծակ ցու թյան խո րաց ման հա մար:

²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ àô ÚàôðÆ â²ÚÎ²Ü øÜÜ²ðÎºÈ ºÜ
ÎÆ´ºðÐ²Üò²¶àðÌàôÂÚàôÜÜºðÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ ÊÜ¸ÆðÀ
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է ԵԱՀԿ ժո ղովր դա վա րա կան
հաս տա տու թյուն նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի
գրա սեն յա կի (ԺՀՄԻԳ) տնօ րեն Ին գիբ յոր Սոլ -
րուն Գիս լա դո տի րին։

Ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նում գտնվե լու
կա պակ ցու թյամբ ող ջու նե լով տի կին Գիս լա դո -
տի րին՝ գլխա վոր դա տա խա զն արժևո րել է
ԺՀՄԻԳ-ի հետ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով ծա -
վալ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան կու տակ ված հա -
րուստ փոր ձը, հատ կա պես՝ անց նող տար վա
ըն թաց քում կա յա ցած հա մա պե տա կան ընտ -
րու թյուն նե րի բնա կա նոն, ժո ղովր դա վա րա կան
ըն թացքն ա պա հո վե լու շրջա նակ նե րում ու նե -
ցած ակ տիվ, կա ռու ցո ղա կան շփում նե րը: Ար -
թուր Դավթ յա նը կարևո րել է տի կին Գիս լա դո -
տի րի այ ցը հատ կա պես սահ մա նադ րա կան փո -

փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ դա տա -
կան և դա տա խա զա կան հա մա կար գե րում ըն -
թա ցող օ րենսդ րա կան լուրջ բա րե փո խում նե րի
ներ կա յիս շրջա նում և վս տա հու թյուն հայտ նել,
որ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի հետ հե տա գա հա մա գոր -
ծակ ցու թյու նը կընդգր կի նաև դրանց կեն սա -
գործ մանն ա ջակ ցու թյու նը: Ներ կա յաց վել են
վեր ջին շրջա նում քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա րար,
կոն վեն ցիո նալ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան քրեա դա տա վա րա կան մե խա նիզմ նե րը
կա տա րե լա գոր ծե լու ուղ ղու թյամբ ՀՀ դա տա -
խա զու թյան կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա -
տանք նե րը: 

ԺՀՄԻԳ գրա սեն յա կի տնօ րենն իր գո հու -
նա կու թյունն է հայտ նել ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նում
ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի կա պակ ցու -
թյամբ: Նա հա մոզ մունք է հայտ նել, որ դրանք
կնպաս տեն ինչ պես դա տա խա զու թյան գոր ծա -
ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց մա նը, այն պես էլ ստանձ նած հանձ -
նա ռու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցում
Հա յաս տա նի հե տա գա ձեռք բե րում նե րին: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում մտքեր են փո -
խա նակ վել մի քա նի կոնկ րետ ուղ ղու թյուն նե -
րով հա մա գոր ծակ ցու թյու նը սեր տաց նե լու և փո -
խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ
հար ցե րի շուրջ:

º²ÐÎ/ÄÐØÆ¶ ¶ð²êºÜÚ²ÎÆ îÜúðºÜÀª
ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յանն ըն դու նել է Եվ րո պա յի խորհըր -
դի նա խա րար նե րի կո մի տեի կող մից ԵԽ-ին
ան դա մակ ցու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի
կա տար ման ըն թաց քի վե րահսկ ման գոր ծըն -
թա ցի շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նում գտնվող
ԵԽ քա ղա քա կան տնօ րի նու թյան ղե կա վար Ա -

լեք սանդր Գե սե լի գլխա վո րած՝ ԵԽ Գլ խա վոր
քար տու ղա րու թյան պատ վի րա կու թյա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում պատ վի րա կու -
թյան ան դամ նե րին հան գա մա նա լից ներ կա -
յաց վել են Հա յաս տա նի ստանձ նած պար տա -
վո րու թյուն նե րի կա տար ման ուղ ղու թյամբ դա -
տա խա զու թյան կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա -
ռում նե րը, այդ թվում՝ ուղղ ված խոշ տան գում -

ºÊ ¶ÈÊ²ìàð ø²ðîàôÔ²ðàôÂÚ²Ü ä²îìÆð²ÎàôÂÚàôÜÀª
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նե րի կան խար գել ման և քն նու թյան, ան ձի ա -
զա տու թյան, անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիու թյան
ա պա հով ման և ար դար դա տաքն նու թյան կոն -

վեն ցիո նալ ի րա վուն քի վե րա բեր յալ Մար դու ի -
րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա -
վո րած չա փա նիշ նե րի ներդր մանն ու կեն սա -
գործ մա նը:

Եր կուս տեք կարևոր վել է քրեա կան դա -
տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի ըն -

դուն ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ո րը հնա րա վո -
րու թյուն կտա քրեա կան գոր ծե րով վա րույ թի
ըն թաց քում է՛լ ա վե լի ընդ լայ նելու ա պա ցուց ման
գոր ծըն թա ցին կող մե րի հա վա սար մաս նակ ցու -
թյան հնա րա վո րու թյու նը: Հան դիպ ման ըն թաց -
քում ներ կա յաց վել են նաև ա ռան ձին ո լորտ նե -
րում դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան ար -
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման մա սին վկա -
յող վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: 

Ա. Գե սե լը գո հու նա կու թյուն է հայտ նել
ստանձ նած հանձ նա ռու թյուն նե րի կա տար ման
ուղ ղու թյամբ ՀՀ պատ կան մար մին նե րի ցու -
ցա բե րած հետևո ղա կա նու թյան կա պակ ցու -
թյամբ և կարևո րել այդ ուղ ղու թյամբ կա տար -
վող աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նու թյան
անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Հան դիպ մա նը, ո րին մաս նակ ցում էին նաև
ԵԽ երևան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Նա տա -
լիա Վու տո վան և ԵԽ-ում Հա յաս տա նի մշտա -
կան ներ կա յա ցու ցիչ Պա րույր Հով հան նիս յա -
նը, քննարկ վել են նաև փո խա դարձ հե տաքըրք -
րու թյուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:

Ստե փա նա կեր տում տե ղի է ու նե ցել Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ար ցա խի Հան -
րա պե տու թյան դա տա խա զու թյուն նե րի կո լե -

գիա յի հա մա տեղ նիստ, ո րը բա ցել է ԱՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Մո սի յա նը, ով, ող ջու -
նե լով Հա յաս տա նի գոր ծըն կեր նե րին, կարևո -

րել է նման ձևա չա փով հա մա տեղ մի ջո ցա ռում -
նե րի պար բե րա բար կազ մա կերպ ման նշա նա -
կու թյու նը:

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են հայ կա -
կան եր կու պե տու թյուն նե րում շրջա կա մի ջա -
վայ րի անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե -
տու թյան բարձ րաց մա ն, այս գոր ծե րով նա -
խաքն նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյան և դա -
տա րան նե րում մե ղադ րան քի պաշտ պա նու թյան
պրակ տի կան և դ րա ըն թաց քում ի հայտ ե կող
գործ նա կան խնդիր նե րը: Հիմ նա կան ու շադրու -
թյուն է դարձ վել ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում -
նե րի կան խար գել ման, հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի բա ցա հայտ ման, հա րուց ված քրեա կան գոր -
ծե րով օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի նա խաքննու -
թյան անց կաց ման, պե տու թյա նը հասց ված վնա -
սի վե րա կանգն ման, այս հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րում ներգ րավ ված ան ձանց ամ բող ջա կան
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շրջա նա կի բա ցա հայտ ման և պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու խնդիր նե րին, վար վող
պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: ՀՀ դա -
տա խա զու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րն Ար ցա խի
ի րենց գոր ծըն կեր նե րին են ներ կա յաց րել այս
ուղ ղու թյուն նե րով ՀՀ դա տա խա զու թյան կու -
տա կած փորձն ու վեր ջին նա խա ձեռ նու թյուն -
նե րի արդ յու նա վե տու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը շեշ տել է եր կու հայ կա կան պե տու թյուն նե -
րի օ րենք նե րի հա մա պա տաս խա նեց ման և հան -
ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում միաս նա կան

պրակ տի կա յի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը, փոր ձի փո խա նա կումն ու գե րա կա ուղ ղու -
թյուն նե րում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի
վե րա բեր յալ փո խա դարձ ի րա զե կու մը: Նա հանձ -
նա րա րել է մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ այ սու հետև
ՀՀ դա տա խա զու թյու նում անց կաց վող կո լե -
գիա նե րի նիս տե րին ու կարևոր թե մա նե րով
քննար կում նե րին ար ցախ ցի գոր ծըն կեր նե րի
մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև
ըն դուն վող ո րո շում ներն օ պե րա տիվ կեր պով
Ար ցա խի դա տա խա զու թյա նը հա սու դարձ նե լու
համար: 

ՀՀ Դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի հեր թա -
կան ընդ լայն ված նիս տում քննարկ վել է քննու -
թյու նից խու սա փող ան ձանց հե տա խու զա կան
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման և ի րա կա -
նաց ման նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյան վի ճա կը, նիստին մաս նակ ցել են նաև
ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

2017թ. մա յի սին ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զի հրա մա նով ստեղծ ված աշ խա տան քա յին
խում բը խո րու թյամբ ու սում նա սի րել է 2000-
2016թթ. հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի
կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման արդ յու նա -
վե տու թյան վի ճա կը:

Աշ խա տան քա յին խմբի կա տա րած վի ճա -
կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թյուն ներն
ի հայտ են բե րել հե տա խու զա կան աշ խա տանք -

նե րի արդ յու նա վե տու թյան, դրան ցում առ կա ո -
րո շա կի բաց թո ղում նե րի օ րի նա չա փու թյուն ներ,
այդ թվում նաև՝ այդ աշ խա տանք նե րի կա նո -
նա կարգ մանն առնչ վող ի րա վա կար գա վո րում -
նե րի անհս տա կու թյուն նե րը: 

Աշ խա տան քա յին խում բը վեր է հա նել հե -
տա խուզ վող ան ձանց հայտ նա բեր ման ուղ ղու -
թյամբ ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րում նա -
խաքն նա կան և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի
թույլ տված բո լոր խախ տում ներն ու թե րու թյուն -
նե րը, դրանց նկատ մամբ դա տա խա զա կան
հսկո ղու թյան բա ցե րը: 

Ե թե մինչև 2016 թ. հայտ նա բեր վել է հե -
տա խուզ ման մեջ գտնվող մե ղադր յալ նե րի ըն -
դա մե նը 12,6%-ը, ա պա 2016 թվա կա նի ըն թաց -
քում՝ դրանց 49,4%-ը, ին չը հաս տա տում է, որ
որ քան օ պե րա տիվ են կազ մա կերպ վել հե տա -
խու զա կան աշ խա տանք նե րը, այն քան դրանք
ա վե լի արդ յու նա վետ են ե ղել:

Բա ցա հայտ վել են այն դեպ քե րը՝ 
1. երբ հե տա խու զում հայ տա րա րե լու մա -

սին ո րո շում կա յաց րած լի նե լու պայ ման նե րում
փաս տա ցի հե տա խու զում չի ի րա կա նաց վել, 

2. հե տա խու զա կան գոր ծեր չեն կազմ վել,
3. քրեա կան գոր ծե րում բա ցա կա յել են հե -

տա խու զու մը դա դա րեց նե լու հիմ քե րի մա սին
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տվյալ նե րը, մինչ դեռ հե տաքն նու թյան մար մին -
նե րի ո րո շում նե րով փաս տա ցի ան հիմն դա դա -
րեց վել են հե տա խու զում նե րը, 

4. ար ձա նագր վել են դեպ քեր, երբ հե տա -
խու զում ի րա կա նաց նե լու հա մար պար տա դիր
հա մար վող փաս տաթղ թե րը քննիչ նե րը հե տա -
քննու թյան մարմ նին չեն ու ղարկ ել, կամ թեև
կազմ վել են հե տա խու զա կան գոր ծեր, սա կայն
դրանք չեն հաշ վառ վել հե տա խու զու թյան ստո -
րա բա ժան ման հաշ վառ ման մատ յա նում,

5. երբ ան ձի վե րա բեր յալ տար բեր քրեա -
կան գոր ծե րով կազմ ված հե տա խու զա կան գոր -
ծե րով հան ցանք նե րից միայն մե կով հե տա խու -
զու մը դա դա րեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան
դեպ քում տվյալ ան ձի նկատ մամբ ընդ հան րա -
պես դա դա րեց վել են հե տա խու զա կան աշ խա -
տանք նե րը, հե տա խուզ ման մեջ գտնվող ան ձը
փո խել է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը և
հե ռա ցել երկ րից, կամ տևա կան ժա մա նակ հե -
տա խուզ ման մեջ գտնվող ան ձինք ի րենց իսկ
բնա կա վայ րե րում դար ձել են նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րից տու ժող ներ և հայտ նա բեր վել հի -
վան դա նոց նե րում,

6. եր բեմն հե տաքն նու թյան մարմ նի կող -
մից չեն ստուգ վել հե տա խուզ վող նե րի վե րա -
բեր յալ ՀՀ ՍԷԿՏ հա մա կար գում առ կա տվյալ -
նե րը՝ հե տա խուզ վող նե րի կող մից ՀՀ սահ մա -
նը հա տե լու հան գա ման քը պար զե լու հա մար: 

7. Մի շարք գոր ծե րով էլ ան ձինք շա րու նա -
կել են մնալ հե տա խուզ ման մեջ այն պի սի ա -
րարք նե րի հա մար, ո րոնք ա պաք րեա կա նաց -
վել են, կամ հե տա խուզ վող նե րի մե ղադ րան քը
չի հա մա պա տաս խա նեց վել գոր ծող քրեա կան
օ րենսգր քին: Ա վե լին. պարզ վել է նույ նիսկ, որ
մա հա ցած ան ձը քրեա կան գոր ծով անց նում է
որ պես հե տա խուզ վող: Ի հայտ են բեր վել նաև
հե տա խուզ վող ան ձանց անձ նա կան տվյալ նե -
րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ, և այդ պայ -
ման նե րում ևս  ան ձինք փաս տա ցի չեն փնտրվել:

Աշ խա տան քա յին խմբի ու սում նա սի րու թյուն -
նե րին զու գա հեռ՝ ար ձա նագր ված խախ տում -
նե րը վե րաց նե լու, ուղ ղե լու նպա տա կով քրեա -

կան գոր ծե րով հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող
դա տա խազ նե րի ցու ցում նե րով վերսկս վել են
քրեա կան գոր ծե րի վա րույթ նե րը, ձեռ նարկ վել
են անհ րա ժեշտ դա տա վա րա կան մի ջոց ներ, ո -
րոնց շնորհիվ ա պա հով վել է պատ շաճ հե տա -
խու զա կան գոր ծե րի կազ մու մը, խախ տում նե -
րի ու ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի վե րա -
ցու մը, անհ րա ժեշտ փնտրո ղա կան աշ խա տանք -
նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնց շնորհիվ փաս -
տա ցի հայտ նա բեր վել են նաև հե տա խուզ վող
ան ձինք:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը, ա նըն դու նե լի հա մա րե լով հայտ նա բեր -
ված խախ տում նե րը, հան գա մա նո րեն անդ րա -
դար ձել է դրանց պատ ճառ նե րի վեր լուծ մա նը,
այդ պի սիք վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ անհ րա -
ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր յալ տվել
կոնկ րետ հանձ նա րա րա կան ներ և շեշ տադ րել
մե ղա վոր ան ձանց խիստ պա տաս խա նատ վու -
թյունն ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զը, բա ցա հայտ ված խնդիր -
նե րի մի մա սը պայ մա նա վո րե լով ի րա վա կան
ըն թա ցա կար գե րի անհս տա կու թյուն նե րով, իսկ
մյուս մա սը՝ հե տա խու զա կան գոր ծե րով վարույթ
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ան բա րեխղ ճու -
թյամբ, ան պա տաս խա նա տու, ան փույթ վե րա -
բեր մուն քով, դա տա խազ նե րին հանձ նա րա րել
է կոնկ րետ մե խա նիզմ նե րով խստաց նել հսկո -
ղու թյունն ի րենց վա րույ թում գտնվող քրեա կան
գոր ծե րով փնտրվող ան ձանց հայտ նա բե րե լու
ուղ ղու թյամբ նա խաքն նու թյան և օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մար մին նե րի կող մից տար -
վող աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ, դա տա խա -
զա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ
ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյուն ու նե նալ դրան ցում: 

Դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի քննար կում -
նե րից ել նե լով՝ հանձ նա րար վել է նաև հնա րա -
վո րինս ա րագ ձեռ նար կել հե տա խուզ ման գործ-
ըն թա ցի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը
և ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րաց մանն
ուղղ ված մի շարք կոշտ և խիստ մի ջոց ներ:
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Սույն հոդ վա ծը միտ ված է խար դա խու թյուն -
նե րի դեպ քե րով քրեա կան գոր ծի հա րուց ման
փու լում պար զա բան ման են թա կա հան գա մանք -
նե րի վեր հան մա նը և նշ ված դեպ քե րով քրեա -
կան գոր ծի հա րուց ման հա մար անհ րա ժեշտ
հիմ քե րի բա վա րա րու թյան հար ցի վեր լու ծու թյա -
նը: Նշ ված հան գա մանք նե րը հոդ վա ծում քննարկ -
ման ա ռար կա են դար ձել, քա նի որ գործնական
դժվա րու թյուն ներ են ա ռա ջա նում խար դա խու -
թյուն նե րի դեպ քե րը քա ղա քա ցիաի րա վա կան
հա րա բե րու թյուն նե րից տար բե րա կե լու հար ցում,
ին չը, շատ հա ճախ, հան գեց նում է քննարկ վող
դեպ քե րի վե րա բեր յալ նա խա պատ րաստ ված
նյու թե րով քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու
մա սին չհիմ նա վոր ված ո րո շում նե րի կա յաց ման: 

Ք րեա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծով վա -
րույ թն սկսվում է քրեա կան գոր ծի հա րուց ման
հար ցը լու ծե լիս: Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման
փու լում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը սահ -
մա նա փակ քրեա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ -
մի և ժամ կետ նե րի պայ ման նե րում պետք է ստու -
գի քրեա կան գործ հա րու ցե լու ա ռի թի օ րի նա -
կա նու թյան և հիմ քե րի բա վա րա րու թյան հան -
գա ման քը և այդ կերպ լու ծի քրեա կան գործ հա -
րու ցե լու կամ քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե -
լու հար ցը: Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին հա -
ղոր դում նե րը քննար կե լիս վե րը նշված հան գա -
մանք նե րն ստու գե լու և ք րեա կան գոր ծի հա -
րուց ման հար ցը լու ծե լու նպա տա կով՝ ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը տաս նօր յա
ժամ կետ է սահ մա նել, ո րի ըն թաց քում վա րույթն
ի րա կա նաց նող քննի չը կամ հե տաքն նու թյան
մար մի նը հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նա լու լրա -
ցու ցիչ փաս տաթղ թեր, բա ցատ րու թյուն ներ, այլ
նյու թեր, կա տա րելու դեպ քի վայ րի զննու թյուն,
բեր ման և անձ նա կան խու զար կու թյան են թար -
կելու ան ձանց, հե տա զոտ ման հա մար վերց նելու
նմուշ ներ, նշա նակ ելու փոր ձաքն նու թյուն ներ։ Այն
դեպ քե րում, երբ չի ստաց վել նշա նակ ված փոր -
ձաքն նու թյան եզ րա կա ցու թյու նը, և ա ռանց դա

ստա նա լու հնա րա վոր չէ լու ծել հան ցա գոր ծու -
թյան մա սին հա ղորդ ման կա պակ ցու թյամբ քրեա -
կան գործ հա րու ցե լու կամ քրեա կան գործ հա -
րու ցե լը մեր ժե լու հար ցը, հիշ յալ ժամ կե տը կա -
րող է եր կա րաց վել քսան օ րով, ո րի ըն թաց քում
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է կա -
տա րել միայն այն պի սի դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են փոր ձա գե տի
գրա վոր միջ նոր դու թյան բա վա րար մա նը:

Միևնույն ժա մա նակ՝ ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նել է, որ քրեա -
կան գործ հա րու ցե լու ա ռիթն ա նօ րի նա կան լի -
նե լու կամ հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը ո րո շում է
կա յաց նում քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու
մա սին:

Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման փու լի կարևոր
խնդիր նե րից մե կը հան ցա գոր ծու թյան են թա -
դըրյալ դեպ քի առ կա յու թյան վեր հա նումն է:
Քրեա կան օ րենսդ րու թյու նում «հան ցա գոր ծու -
թյուն» հաս կա ցու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես
մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված՝ հան րու թյան հա -
մար վտան գա վոր ա րարք, ո րը նա խա տես ված
է օ րենսգր քով, իսկ «հան ցա կազմ» հաս կա ցու -
թյու նը բնո րոշ վում է որ պես հան րո րեն վտան -
գա վոր ա րար քի` քրեա կան օ րեն քով սահ ման -
ված հատ կա նիշ նե րի հա մակ ցու թյուն: Հան ցա -
գոր ծու թյան յու րա քանչ յուր տե սա կի հա մա պա -
տաս խա նում է իր կոնկ րետ հան ցա կազ մը, ո րի
հիմ նա կան տար րերն են օբ յեկ տը, օբ յեկ տիվ
կող մը, սուբ յեկ տը և սուբ յեկ տիվ կող մը: Այս
տար րե րից թե կուզ մե կի բա ցա կա յու թյու նը վկա -
յում է հան ցա կազ մի, հետևա բար նաև՝ հան ցա -
գոր ծու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին:

Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման փու լում վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է ձեռք
բե րի բա վա րար փաս տա կան տվյալ ներ, ո րոնք
հա մակ ցու թյան մեջ կվկա յեն ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով ար գել ված ա րար քի հնա րա վոր առ -
կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան փաս տը: Քրեա -
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դա տա վա րա կան այս փու լի խնդիր նե րի մեջ չի
ներառվում հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի
բո լոր տար րե րի վեր հա նու մը, ա ռա վել ևս՝ հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ ան ձի մե ղա -
վո րու թյան կամ ան մե ղու թյան հար ցի լու ծու մը,
այլ՝ դա ուղղ ված է միայն քրեա կան գործ հա -
րու ցե լու ա ռիթ նե րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ քե -
րի բա վա րա րու թյան ստուգ մա նը, իսկ ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 107-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված ա պա ցուց ման են թա կա
հան գա մանք նե րի վեր հա նու մը քրեա դա տա վա -
րա կան մեկ այլ փու լի՝ նախ նա կան քննու թյան
խնդի րն է, և միայն այդ փու լին բնո րոշ գոր ծի -
քա կազ մի օգ նու թյամբ է հնա րա վոր ամ բող ջու -
թյամբ լու ծել հիշ յալ փու լի առջև ծա ռա ցած
խնդիր նե րը:

Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման փու լի ա ռա -
վել կարևո րու թյու նն այն է, որ այդ փու լում, վե րը
նշված սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում,
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի առջև դրված
է գոր ծով վա րույ թը շարու նա կե լու՝ նախ նա կան
քննու թյան փուլ սկսե լու կամ գոր ծով վա րույթն
ա վար տե լու՝ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով
քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու հար ցը:
Քննարկ վող փու լում վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նի օ պե րա տի վու թյու նը և ճիշտ կողմ նո -
րոշ վե լու ու նա կու թյու նը, թերևս, կա րող են հան -
դի սա նալ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ -
ման գոր ծուն ե րաշ խիք ներ:

Միևնույն ժա մա նակ՝ պետք է փաս տել, որ
ա ռիթ ներն ա պօ րի նի լի նե լու կամ հիմ քե րի բացա -
կա յու թյան պայ ման նե րում քրեա կան գործ հարու -
ցե լու դեպ քում դա դառ նում է ա նի րա վա չափ և
ա ռա ջաց նում է հա մա պա տաս խան բա ցա սա -
կան հետևանք ներ: Սույն հա մա տեքս տում պետք
է նշել, որ ա պօ րի նի հա րոց ված քրեա կան գոր -
ծե րը հան գեց նում են վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նի կող մից ռե սուրս նե րի վատն ման և կա -
րող են ա ռա ջաց նել ան ձանց ի րա վունք նե րի
չհիմ նա վոր ված սահ մա նա փա կում ներ: Հա կա -
ռակ նշվա ծին՝ քրեա կան գործ հա րու ցե լու օ րի -
նա կան ա ռիթ նե րի և հիմ քե րի առ կա յու թյան պա -
րա գա յում քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու
դեպ քում՝ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նը չբա -
ցա հայ տե լու լուրջ վտանգ է ստեղծ վում, ինչն
ինք նին խո չըն դո տում է Հա յաս տա նի Հան րապե -
տու թյան քրեա կան քա ղա քա կա նու թամբ պայ -
մա նա վոր ված խնդիր նե րի ի րա կա նաց մա նը: Թե -

պետ քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա -
սին ո րո շու մը են թա կա է դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյան և դա տա կան վե րահս կո ղու թյան, այ -
նու ա մե նայ նիվ, եր բեմն հա պա ղու մը կա րող է
լուրջ դժվա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել հան ցանք
կա տա րած ան ձանց բա ցա հայ տե լու և մեր կաց -
նե լու հար ցում: Աս վածն ա ռա վե լա պես վե րա բե -
րում է այն դեպ քե րին, երբ պար զա բան ման են -
թա կա հան գա մանք նե րի վեր հան ման նպա տա -
կով անհ րա ժեշտ է կա տա րել տա րաբ նույթ ա -
ռաջ նա յին քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծը
պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում խար -
դա խու թյան՝ խա բեու թյան կամ վստա հու թյու նը
չա րա շա հե լու ե ղա նա կով ու րի շի գույ քի զգա լի
չա փե րով հափշ տա կու թյան կամ ու րի շի գույ քի
նկատ մամբ ի րա վունք ձեռք բե րե լու հա մար: 

Խար դա խու թյան հան ցա կազ մը զե տեղ ված
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի՝ սե փա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գլխում:
Հիշ յալ հան ցա կազ մի օբ յեկ տն այն հա սա րա -
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են, ո րոնք կար -
գա վո րում են գույ քի, գույ քա յին ի րա վուն քի օ -
րի նա կան տի րա պե տու մը, տնօ րի նու մը և օգ -
տա գոր ծու մը:

Օբյեկտիվ կողմից խարդախության հան-
ցակազմը դրսևորվում է կատարման հատուկ
եղանակով՝ խաբեությամբ կամ վստահությու-
նը չարաշահելով: Խաբեությունը գույքի սեփա-
կանատիրոջը կամ գույքը տիրապետողին մո-
լորության մեջ գցելու նպատակով իրական,
ճշմարիտ փաստերի դիտավորյալ խեղաթյու-
րումն է կամ ճշմարտության մասին լռելը: Այս-
պիսով՝ խաբեությունը դրսևորվում է հետևյալ
երկու եղանակով՝

ա) իրական, ճշմարիտ փաստերի դիտա-
վորյալ խեղաթյուրում,

բ) ճշմարտության մասին լռել:
Վստահությունը չարաշահելն ուրիշի գույ-

քին տիրանալու կամ դրա նկատմամբ իրա-
վունք ձեռք բերելու նպատակով հանցավորի
կողմից՝ նրա և գույքի սեփականատիրոջ կամ
գույքը տիրապետողի միջև ձևավորված վստա-
հության հարաբերությունների օգտագործումն
է: Արարքը խարդախություն որակելու համար
բավարար չէ, որ անձն իր արարքներով կամ ո-
րոշակի հանգամանքների բերումով տուժողի
վստահությունը վայելի, այլ անհրաժեշտ է, որ
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նա համոզի տուժողին՝ իրեն փոխանցել գույքը
կամ գույքի նկատմամբ իրավունքները1: 

Սուբյեկտիվ կողմից խարդախությունը բնու-
թագրվում է ուղղակի դիտավորությամբ և շահա-
դիտական նպատակով: Խարդախությունը կա-
տարվում է միայն ուղղակի դիտավորության
մեղքի ձևով. հանցավորը պետք է գիտակցի, որ
խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու
միջոցով հափշտակում է ուրիշի գույքը, ինչպես
նաև պետք է նախատեսի և ցանկանա դա2:

Ինչպես արդեն նշվել է՝ քրեական գործ
հարուցելու համար պարտադիր նախապայման
չէ քրեական գործի հարուցման փուլում հան-
ցակազմի բոլոր հատկանիշների վերհանումը:
Այս համատեքստում տեղին է մեջբերել ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավա-
կան դիրքորոշումն առ այն, որ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 130-րդ հոդվածի իմաստով՝ քրեա-
կան գործ հարուցելու հիմքեր են այն տվյալնե-
րը, որոնք վկայում են հանցագործության հատ-
կանիշների առկայության մասին: Այլ կերպ
ասած՝ եթե իրավասու պաշտոնատար անձը ո-
րոշում է կայացնում քրեական գործ հարուցելու
մասին, ապա նա ձեռք բերված տվյալները բա-
վարար է համարում հանցագործության փաս-
տի (հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի և օբյեկտի)
առկայությունը հաստատված համարելու հա-
մար3: 

Ուշագրավ է, որ Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության ընթացակարգային իրավուն-
քը քրեական գործի հարուցման հանգամանքը
կապում է «նախնական կասկած» անվանվող
հասկացության առկայության հետ: Ըստ գեր-
մանացի իրավաբան, պրոֆեսոր Վեր ներ Բոյլ-
կեի՝ նախնական կասկածը փաստական տվյալ-
ների համակցություն է, որը, կրիմինալիստիկա-
կան փորձը հաշվի առնելով, թույլ է տալիս
հետևություններ կատարել կոնկրետ անձի կող-
մից քրեորեն հետապնդելի արաքի կատարմա-
նը հնարավոր մասնակցություն ունենալու մա-
սին: Նախնական կասկածի առկայության հա-

մար անհրաժեշտ են հստակ փաստեր: Նախ-
նական կասկածը չի կարող հիմնավորվել միայն
ենթադրությունների միջոցով: Քրեական գործ
հարուցելու համար անհրաժեշտ փաստական
տվյալների բավարարության հարցը որոշում է
դատախազությունը՝ սեփական հայեցողությամբ:

Հետաքննության իրականացումը թույլատ-
րելի է նաև անձանց չկոնկրետացված շրջանա-
կի նկատմամբ: Բոլորովին պարտադիր չէ, որ
նախնական կասկածն ուղղված լինի կոնկրետ
անձի դեմ:4

Նշվածից հետևում է, որ Գերմանիայի Դաշ-
նային Հանրապետության դատավարական ի-
րավունքը քրեական գործ հարուցելու հանգա-
մանքը կապում է նախնական կասկածի առ-
կայության հետ, ինչը ենթադրում է, թե վա-
րույթն իրականացնող մարմինը հանցագործու-
թյան դեպքի առկայության կամ հանցանք կա-
տարած անձի վերաբերյալ խիստ նախնական
տվյալներ ունենալու պայմաններում կարող է
հարուցել քրեական գործ և սկսել քրեական հե-
տապնդում՝ հետագայում այդ կասկածը հաս-
տատելու կամ հերքելու նպատակով:

Խար դա խու թյունների դեպ քե րով քրեա կան
գոր ծի հա րուց ման փու լի պրակ տի կա յի ու սում -
նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գործ նա կա -
նում հա ճախ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի -
նը, շեշ տադ րե լով խար դա խու թյան սուբ յեկ տիվ
կող մի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը, ո րո շում
է կա յաց նում քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե -
լու մա սին: Քիչ չեն դեպ քե րը, երբ ի րա վա կի րառ
մար մի նը հի շա տակ ված ո րո շու մը կա յաց նում է՝
հիմք ըն դու նե լով վի ճարկ վող ի րա վա հա րա բե -
րու թյան՝ քա ղա քա ցիաի րա վա կան բնույթ ունենա -
լու հան գա ման քը: Նշ ված դեպ քե րում, շատ հա -
ճախ, կող մե րի միջև կա յաց ված քա ղա քա ցիա -
իրա վա կան բնույ թի որևէ գոր ծարք հա վաս տող
փաս տաթղ թի (պայ մա նա գիր, ստա ցա կան և
այլն) առ կա յու թյու նը հիմք է դառ նում քննարկ -
վող խնդի րը քրեա կան ի րա վուն քի տի րույ թից
դուրս հռչա կե լու և, հա մա պա տաս խա նա բար՝
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քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու հա մար:
Պետք է նշել նաև, որ լի նում են դեպ քեր, երբ
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը գու մար ներ
կամ գույք հափշ տա կած և հե տա գա յում դրա մի
մա սը փոխ հա տու ցած ան ձի ա րար քում բա ցա -
ռում է խար դա խու թյան հան ցա կազ մը՝ պատճա -
ռա բա նե լուվ խար դա խու թյան սուբ յեկ տիվ կողմի,
մա ս նա վո րա պես՝ սուբ յեկ տիվ կող մի պար տա -
դիր հատ կա նիշ հան դի սա ցող նախ նա կան դիտա -
վո րու թյան բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը:

Խար դա խու թյան սուբ յեկ տիվ կող մի վե րա -
բեր յալ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան
դիր քո րո շում է հայտ նել նաև առ այն, որ հիշ յալ
հան ցա կազ մի սուբյեկտիվ կողմը բնութա գրվում
է նաև շահադիտական նպատակի առկայու-
թյամբ, այսինքն` մինչև գույքը վերցնելը կամ
գույքին տիրանալը հանցավորն ի սկզբանե
նպատակ է ունենում հափշտակելու, չվերա-
դարձնելու գույքը, չկատարելու խոստումը կամ
պայմանագրային պարտավորությունները:

Հակառակ դեպքում, երբ գույքը չվերա-
դարձնելու, խոստումը կամ պարտավորություն-
ները չկատարելու դիտավորությունն առաջա-
նում է գույքը վերցնելուց հետո (շարժառիթից
անկախ), խարդախության հանցակազմը բա-
ցակայում է5:

Նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ պետք է փաս -
տել, որ կող մե րի միջև քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան գոր ծար քի առ կա յու թյու նը կամ ան ձի կող -
մից խար դա խու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող
գույ քը վերց նե լու և դ րա մի մա սը հե տա գա յում
հետ վե րա դարձ նե լու հան գա ման քը, ինք նին,
չի կա րող վկա յել խար դա խու թյան հան ցա կազ -
մի բա ցա կա յու թյան մա սին: Նշ ված հան գա -
մանք նե րը պետք է գնա հատ վեն ձեռք բեր ված
այլ փաս տա կան տվյալ նե րի հետ հա մադր մամբ:

Հատ կան շա կան է, որ հնա րա վոր են դեպ -
քեր, երբ խար դա խու թյուն կա տա րե լու նախ -
նա կան դի տա վո րու թյուն ու նե ցած և խար դա -
խու թյան օբ յեկ տիվ կող մի կի րառ մամբ հափըշ -
տա կու թյուն կա տա րած ան ձը հե տա գա յում հետ
վե րա դարձ նի հափշ տա կած գու մա րի մի մա սը
կամ մա սամբ կա տա րի ստանձ նած պար տա -
վո րու թյու նը: Սա կայն, հի շա տակ ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րը կա տա րե լով, վեր ջինս կա րող է հե -

տապն դել հափշ տա կու թյու նից տու ժած ան ձին
մո լո րու թյան մեջ գցե լու նպա տակ և այդ կերպ
կա րող է կան խել (հե տաձ գել) նրա կող մից ի -
րա վա պահ մար մին նե րի օգ նու թյա նը դի մե լու
հնա րա վո րու թյու նը: Խար դա խի կող մից նշված
վար քագ ծի դրսևո րու մը կա րող է ուղղ ված լի նել
նաև զո հի վստա հու թյունն ամ րապն դե լուն, այդ
կերպ մինչև սկզբնական խար դա խու թյան բա -
ցա հայ տումը հան ցա վո րը կա րող է նույն ան -
ձից կրկին կամ վեր ջի նի շրջա պա տից խար դա -
խու թյամբ նոր հափշ տա կու թյուն ներ կա տա րել
և այլն: 

Հնա րա վոր են նաև դեպ քեր, երբ խար դա -
խու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն ու նե ցող
ան ձը՝ զո հի վստա հու թյունը ձեռք բե րե լու նպա -
տա կով, սկզբնա կան շրջա նում պատ շաճ կեր -
պով կա տա րի իր ստանձ նած պար տա վո րու -
թյուն նե րը, ա պա, ա վե լի մեծ ծա վա լով հա մա -
գոր ծակ ցու թյան պատր վա կով՝ զո հից սկզբնա -
կա նից ա վե լի շատ գույք ստա նա, որը խար դա -
խու թյամբ հափշ տա կի: Ն մա նա տիպ դեպ քե -
րում հան ցանք կա տա րած ան ձինք, շատ հա -
ճախ, ի րենց ստանձ նած պար տա վո րու թյուն -
նե րը չկա տա րե լու հանգամանքը պայ մա նա վո -
րում են տա րա տե սակ տեխ նի կա կան խնդիր -
նե րով, գոր ծա րա րա կան ո լոր տում ունեցած ան -
հա ջո ղու թյուն նե րով և այլն:

Բա ցի այդ՝ խար դա խու թյուն կա տա րած ան -
ձինք, ով քեր ի րա վա կան ա ռու մով պատ կե րաց -
նում են քննարկ վող հան ցա կազ մը և ծա նոթ են
այդ հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ պրակ տի -
կա յում առ կա մեկ նա բա նու թյուն նե րին, կա րող
են դրսևո րել վե րը նկա րագր ված վար քա գի ծը`
հույս ու նե նա լով հե տա գա յում այդ կերպ խու -
սա փել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:

Նշ վա ծից տե սա նե լի է, որ խար դա խու թյան
դեպ քե րով քրեա կան գոր ծի հա րուց ման փու -
լում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք
է գոր ծուն քայ լեր ձեռ նար կի՝ վե րը նշված հան -
գա մանք նե րի հնա րա վոր առ կա յու թյու նն ստու -
գե լու նպա տա կով: 

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան գոր ծարք նե րի օգ տա գործ մամբ խար դա -
խու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քե րին՝ նմա նա -
տիպ նյու թե րով վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
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մի նը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի մի շարք
հան գա մանք նե րի, նախ և ա ռաջ` պետք է ստուգ -
վի են թադ ր յալ խար դա խու թյուն կա տա րած ան -
ձի կող մից գոր ծար քով ստանձ նած պար տա վո -
րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար ի րա կան հնա -
րա վո րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը. ե թե
ան ձը քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծար քը կնքե -
լու պա հին օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չի
ու նե ցել (այդ հնա րա վո րու թյունն օ րի նա չա փորեն
չէր կա րող հե տա գա յում ա ռա ջա նալ) իր կողմից
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե -
լու հա մար, ա պա դա, այլ փաս տա կան տվյալ -
նե րի հետ հա մադր ման արդ յուն քով, կա րող է
վկայել վեր ջի նիս՝ խար դա խու թյամբ հափշ տա -
կու թյուն կա տա րե լու նախ նա կան դի տա վո րու -
թյուն ու նե նա լու մա սին, այդ մա սին կա րող է
վկա յել նաև՝ հան ցանք կա տա րած ան ձի կող -
մից զո հին դի տա վոր յալ քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան գոր ծար քի հետ առնչ վող սխալ կամ խե -
ղաթ յուր ված տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու
հան գա ման քը:

Գործ նա կա նում, օ րի նակ` հա ճախ են հան -
դի պում դեպ քեր, երբ որ պես գոր ծա րա րա կան
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող անձ ներ կա յա -
ցած և հա մա տեղ գոր ծա րա րու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու պատր վա կով հափշ տա կու թյուն կատա -
րած ան ձն, ի րա կա նում, նույ նիսկ, նմա նա տիպ
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար անհրա -
ժեշտ տարրական միջոցների չի տիրապետել,
անգամ` համապատասխան կազմակերպություն
չի ունեցել: Ն մա նա տիպ դեպ քե րում վա րույթն
ի րա կա նաց նող մար մի նը քրեա կան գոր ծի հա -
րուց ման փու լում պետք է ամ բող ջու թյամբ վեր -
հա նի են թադր յալ խար դա խու թյուն կա տա րած
ան ձի կող մից քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծար -
քի արդ յուն քով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն -
նե րի կա տար ման հա մար ի րական հնա րա վո -
րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը: Քննարկ վող
դեպ քե րում կարևոր է նաև պար զել, թե են թադր -
յալ հան ցանք կա տա րած անձն ի՛նչ գործ նա կան
քայ լեր է ձեռ նար կել ի կա տա րումն իր կող մից
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի: Միևնույն
ժա մա նակ՝ պետք է փաս տել, որ գոր ծար քա յին
պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ էա կան խախ տում -
նե րը չեն կա րող վկա յել խար դա խու թյան հան -
ցա կազ մի առ կա յու թյան մա սին:

Նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ հարկ ենք հա -
մա րում անդ րա դառ նալ նաև այն հան գա ման -

քին, որ խար դա խու թյան հան ցա կազ մի առ կա -
յու թյան տե սանկ յու նից այդքան էլ կարևոր չեն
քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծար քի կնքման
ձևը և ե ղա նա կը, ա վե լին՝ հնարավոր են դեպ-
քեր, երբ պատ շաճ մա կար դա կով կնքված պայ -
մա նագ րե րը հան ցա վո րի կող մից օգ տա գործ -
վեն որ պես մի ջոց՝ նույն ան ձից բազմակի ան-
գամներ հափշ տա կու թյու ններ կա տա րե լու հա -
մար, բա ցի այդ՝ նո տա րա կան վա վե րաց մամբ
կամ այլ գրա վոր պայմանագիր կնքե լու ա ռա -
ջար կը կա րող է զո հի վստա հու թյունը ձեռք բե -
րե լու արդ յու նա վետ մի ջոց հան դի սա նալ: Պայ -
մա նագ րա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի առ -
կա յու թյան պայ ման նե րում ևս վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը պետք է պար զի, թե են -
թադր յալ հան ցանք կա տա րած ան ձն ի՛նչ գոր -
ծուն մի ջոց ներ է ձեռ նար կել ստանձ նած պար -
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ու ղղու թյամբ և
ի րա կա նում ի՛նչ հնա րա վո րու թյուն ներ է ու նե -
ցել այդ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու
հա մար: Օրինակ՝ քննարկվող դեպքերով քրեա-
կան գործի հարուցման փուլում, շատ հաճախ,
անհրաժեշտություն է առաջանում պարզելու
ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի նյու-
թական միջոցների ծավալն ինչպես գործարքը
կնքելուց առաջ, այնպես էլ դրանից հետո, այդ
անձի, վերջինիս ներկայացրած կազմակերպու-
թյան՝ համապատասխան գործունեություն ի-
րականացնելու համար լիազորված լինելու հան-
գամանքը, եթե խնդրո առարկա գործունեու-
թյունը լիցենզավորում է պահանջում, և այլն:
Հարկ է նշել, որ իրավաբանական անձանց ֆի-
նանսատնտեսական վիճակը, այդ թվում՝ վճա-
րունակությունը պարզելու համար արդյունա-
վետ միջոց կարող է հանդիսանալ դատատըն-
տեսագիտական փորձաքննությունը:

Պետք է փաստել նաև այն, որ գործնակա-
նում, շատ հաճախ, քաղաքացիաիրավական
հարաբերությունների պատճառով որոշակի կո-
րուստներ կրած անձինք փորձում են իրենց
վնասները վերականգնել քրեաիրավական դաշ-
տում: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է ընդգծել
որոշակի տոկոսադրույքով փոխառություններ
տրամադրած անձանց հաղորդումները, ովքեր
պարտապաններին մեղադրում են խարդախու-
թյամբ գումարներ հափշտակելու մեջ, իսկ վեր-
ջիններս էլ հայտարարում են, թե պարտատե-
րերը վաշխառուներ են և բարձր տոկոսներով
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են իրենց գումարներ տրամադրել: Նմանատիպ
դեպքերում կարևոր է, որ վարույթն իրականաց-
նող մարմինը պարզի փոխատուի (գրավատուի)
կողմից գումարներ տրամադրելու իրական նպա-
տակը, մինչև գործարքի կնքումը կողմերի միջև
փոխհարաբերությունների բնույթը և այլն:
Քննարկվող դեպքերում կա րող է օգ տա կար լինել
նաև փո խա տո ւի՝ քաղաքացիաիրավական վեճե-
րի, այդ թվում՝ դատական վեճերի վերհանումը,
դրանց ուսումնասիրությունն ու հետաքրքրող
դեպքի հետ համադրումը:

Քն նարկ վող հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող -
մի առ կա յու թյու նն ստու գե լու նպա տա կով` վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը քրեական գոր -
ծի հա րուց ման փու լում պետք է քայ լեր ձեռ -
նար կի նաև պար զե լու հա մար, թե են թադր յալ
հան ցանք կա տա րած ան ձի և տու ժած ան ձի
միջև գործարք կնքե լու կամ այլ գույ քա յին հա -
րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու նա խա ձեռ նու -
թյունն ո՛ւմ կող մից է ե ղել. ե թե նշված նա խա -
ձեռ նու թյու նը բխել է են թադր յալ հան ցանք կա -
տա րած ան ձից, ա պա այդ հան գա ման քը, այլ
փաս տա կան տվյալ նե րի հետ հա մադր ման արդ-
յունքով, ևս կա րող է վկա յել հան ցա վո րի՝ խար -
դա խու թյուն կա տա րե լու նախ նա կան դի տա վո -
րու թյան առ կա յու թյան մա սին: Միևնույն ժա -
մա նակ՝ ե թե հիշ յալ նա խա ձեռ նու թյու նը բխել է
տու ժած ան ձից, ա պա դա, ինք նին, ա մենևին էլ
չի վկա յում, որ են թադր յալ հան ցանք կա տա -
րած ան ձը չի ու նե ցել խար դա խու թյուն կա տա -
րե լու նախ նա կան դի տա վո րու թյուն, քա նի որ
հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ հան ցա վո րի՝ խար -
դա խու թյամբ հափշ տա կու թյուն կա տա րե լու դի -
տա վո րու թյունն ա ռա ջա նա, միայն երբ վեր ջինս
զոհից գույ քա յին հա րա բե րու թյունների մեջ
մտնե լու ա ռա ջարկ ստա նա: Ն կա րագր ված ի -
րա վի ճա կում հան ցա վո րի՝ խար դա խու թյամբ
հափշ տա կու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու թյու -
նը կոնկ րե տա նում և ա ռար կա յա կան է դառ -
նում, երբ վեր ջինս զո հից որևէ ա ռա ջարկ է
ստա նում: Օ րի նակ` պարտադիր լիցենզավոր-
ման ենթակա ո րո շա կի գոր ծու նեու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն չու նե ցող կազ մա -
կեր պու թյան ղե կա վա րը, նման գոր ծու նեու թյուն
ծա վա լե լու վե րա բեր յալ ա ռա ջարկ ստա նա լուց
հե տո, ո րո շում է պատ վի րա տո ւից խարդախու-
թյամբ գումար հափշտակել, համաձայնում է
վերջինիս առաջարկին և հափշտակում է պատ-

վերի կատարման նպատակով իրեն տրամադր-
ված գումարը:

Խար դա խու թյուն նե րի դեպ քե րով քրեա կան
գոր ծի հա րուց ման փու լում գործ նա կան խնդիր -
ներ են ա ռա ջա նում նաև այն իրավիճակներում,
երբ, նյու թե րի նա խա պատ րաստ ման ըն թաց -
քում կող մե րի հա կա սա կան բա ցատ րու թյուն նե -
րից և այլ շա հագր գիռ ան ձանց բա ցատ րու թյուն -
նե րից բա ցի՝ ուրիշ փաս տա կան տվյալ ներ ձեռք
չեն բեր վում: Նշ ված դեպ քե րում, որ պես կա նոն,
տու ժող կող մի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի հա -
մա ձայն տե ղի ու նե ցա ծը հա մա պա տաս խա նում
է խար դա խու թյան հան ցա կազ մին, իսկ մյուս
կող մը կա՛մ հեր քում է տու ժո ղի հետ որևէ գույ -
քա յին հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման -
քը, կա՛մ ա վե լի հա ճախ ե ղե լու թյունն այն պես է
ներ կա յաց նում, որ կա տար վա ծում բա ցա կա յի
խար դա խու թյան հան ցա կազ մը: Մեր կար ծի քով՝
նմա նա տիպ դեպ քե րում, ե թե քրեա կան գոր ծի
հա րուց ման փու լի հա մար օրենքով սահ ման ված
ժամ կե տում և սահ մա նա փակ դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյան
պայ ման նե րում ձեռք չի բեր վել կամ հնա րա վոր
չի ե ղել ձեռք բե րելու ի րա րա մերժ բա ցատ րու -
թյուն ներ տված կող մե րի հայտ նած տե ղե կու-
թյունների իս կու թյու նը ստու գող այլ փաս տա -
կան տվյալ ներ, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նը պետք է հա րու ցի քրեա կան գործ, որ -
պես զի կարողանա հասանելի ողջ գործիքա-
կազմի օգտագործմամբ պարզել հակասական
տեղեկությունների արժանահավատությունը:

Ընդ հան րաց նե լով՝ պետք է փաս տել, որ
խիստ կարևոր է քրեա կան գոր ծի հա րուց ման
փու լում ո րակ յալ նյու թեր նա խա պատ րաս տե լու
և այդ գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հետևո ղա կան
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը,
քա նի որ նշված փու լում հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի օ պե րա տիվ բա ցա հայտ ման լե գի տիմ շա հը
հա կադր վում է պե տա կան ռե սուրս նե րի վատնը -
ման խնդրին: Ինչ վե րա բե րում է խար դա խու -
թյուն նե րի դեպ քե րին՝ հաշ վի առ նե լով Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ կա յումս առ -
կա սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կը՝ դրանք
և սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված այլ հա ճախ
կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րը պետք է
գտնվեն վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի ա -
ռա վել ու շադ րու թյան կենտ րո նում:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ար դի քրեա կան ի րա վուն քի՝ որ պես գի տու -
թյան հա մար անկ յու նա քա րա յին նշա նա կու -
թյուն ու նեն պե տու թյան պե տա կան ծա ռա յու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա -
յե ցա կար գե րի ու սում նա սի րու թյունն ու պար -
զա բա նու մը: Հայտ նի է, որ պե տա կան ծա ռա -
յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
դեմ պայ քա րի խնդի րն ար դիա կան է ե ղել բո -
լոր պե տու թյուն նե րի հա մար, քա նի որ այդ հան -
ցա գոր ծու թյուն ները ոտնձ գում են կարևո րա -
գույն սո ցիա լա կան ար ժեք նե րի դեմ, էա կան
վնաս են հասց նում տնտե սու թյա նը, պե տա կան
ա պա րա տի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյա նը, պե -
տա կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյա նը, պայ -
ման ներ են ստեղ ծում այլ ծանր հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մար, խախ տում են սո ցիա լա կան
ար դա րու թյու նը: Պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի չա րա շա հու մը դաս վում է պե տա կան ծա -
ռա յու թյուն նե րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի շար քը: Հատ կան շա կան է, որ, ՀՀ
քր. օր.-ի հոդ ված 308-ի հա մա ձայն՝ պե տա -
կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, պաշ տո նա տար
անձ են հա մար վում`

1) մշտա պես, ժա մա նա կա վո րա պես կամ
ա ռան ձին լիա զո րու թյամբ իշ խա նու թյան ներ -
կա յա ցուց չի գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ան -
ձինք.

2) պե տա կան մար մին նե րում, տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում, դրանց
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, ինչ պես նաև Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րում,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այլ զոր քե րում
և զին վո րա կան միա վո րում նե րում մշտա պես,

ժա մա նա կա վո րա պես կամ ա ռան ձին լիա զո -
րու թյամբ կազ մա կեր պա կան-տնօ րին չա կան,
վար չատն տե սա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա -
նաց նող ան ձինք:

Հատ կան շա կան է, որ պաշ տո նա կան լիա -
զո րու թյուն նե րի չա րա շա հու մը ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով սահ ման վում է՝ որ պես պաշ տո նա -
տար ան ձի կող մից իր պաշ տո նեա կան դիր քը
ծա ռա յու թյան շա հե րին հա կա ռակ օգ տա գոր -
ծե լը կամ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն -
նե րը չկա տա րե լը՝ շա հա դի տա կան, անձ նա կան
այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նից կամ խմբա յին շա -
հե րից ել նե լով, որն էա կան վնաս է պատ ճա ռել
ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք -
նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու -
թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին
(ընդգ ծու մը մերն է՝ Հ.Պ.)1։ 

Դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուններն
ընդգրկ ված են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի «Պե -
տա կան իշ խա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ» վեր տա ռու թյամբ 11-րդ բաժ -
նում և նշ ված բաժ նի գլուխ 15-ում՝ «Պե տա կան
ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ»։ Քն նարկ վող թե մա յի շրջա նակ նե րում հարկ
է նշել, որ քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում
հա մընդ հա նուր ճա նա չում է ստա ցել հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տի քա ռան դամ (քա ռաս տի -
ճան) դա սա կար գու մը և, ըստ այդմ՝ ա ռանձ -
նաց վում են հան ցա գոր ծու թյան ընդ հա նուր սե -
ռա յին, տե սա կա յին և ան մի ջա կան օբ յեկտ նե -
րը2։ Ար դի ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ քննարկ վող բաժ նում ընդգրկ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի սե ռա յին օբ յեկտ է այն հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու -
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քննության վարչության ավագ դատախազ,
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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նը, որն ա պա հովում է ՀՀ պե տա կան իշ խա -
նու թյան (իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րի) բնա -
կա նոն գոր ծու նեու թյու նը, իսկ տե սա կա յին օբ -
յեկ տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ները՝ հա մա պա -
տաս խան գլուխ նե րում։ 

Դի տար կե լով պաշ տո նեա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի չա րա շահ ման օբ յեկ տի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը՝ հարկ է նշել, որ նշված հան -
ցա գոր ծու թյան հիմ նա կան օբ յեկ տը պե տա կան
ա պա րա տի կոնկ րետ օ ղա կի նոր մալ (բնա կա -
նոն) գոր ծու նեու թյունն է։ Միևնույն ժա մա նակ՝
տվյալ հան ցա գոր ծու թյունն օժտ ված է նաև լրա -
ցու ցիչ օբ յեկ տով, որ պի սին կա րող են հան դի -
սա նալ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու
ա զա տու թյուն նե րը, քա ղա քա ցի նե րի, կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի, պե տու թյան գույ քա յին, տնտե -
սա կան և այլ շա հեր։ Հատ կան շա կան է, որ ար -
տա սահ ման յան ի րա վա բա նա կան գրա կա նու -
թյու նում պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա -
րա շահ ման օբ յեկ տի վե րա բեր յալ մո տե ցումն այլ
է3։ Հան րա ճա նաչ ի րա վա գետ նե րից ո մանք բա -
ցա ռում են հա տուկ և լ րա ցու ցիչ օբ յեկտ նե րի
դա սա կար գու մը՝ դի տար կե լով պաշ տո նեա կան
լիա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման օբ յեկ տի ներ -
քո միայն մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն
ու ա զա տու թյուն նե րը, քա ղա քա ցի նե րի, կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի, պե տու թյան գույ քա յին,
տնտե սա կան և այլ շա հե րը: Ի րա վա գետ նե րի
մյուս խումբն ի րա վա ցիո րեն կար ծում է, թե ան -
հրա ժեշտ է կի րա ռել դա սա կան մո տե ցու մը ներ -
կա յա նա լով հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ օբ յեկտ նե -
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա -
շահ ման օբ յեկ տիվ կողմն օժտ ված է ե րեք պար -
տա դիր հատ կա նիշ նե րով. 1) պաշ տո նա տար
ան ձի կող մից իր պաշ տո նեա կան դիր քը հա -

կա ռակ ծա ռա յու թյան շա հե րին օգ տա գոր ծե լը,
2) հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք նե րը` ան -
ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե -
րին և օ րի նա կան շա հե րին էա կան վնաս հասց -
նե լու ձևով, 3) ա րար քի և հետևան քի միջև
պատ ճա ռա կան կա պը4:

Պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա -
շա հու մը կա րող է կա տար վել ինչ պես գոր ծողու -
թյամբ, այն պես էլ ան գոր ծու թյամբ: Ակն հայտ
է, որ պաշ տո նա տար ան ձը գոր ծո ղու թյամբ
հան ցանք կա տա րե լու դեպ քում ակ տի վո րեն օգ -
տա գոր ծում է իր ծա ռա յո ղա կան լիա զո րու թյուն -
նե րը, իսկ ան գոր ծու թյան դեպ քում` դի տա վո -
րու թյամբ չի կա տա րում պար տա կա նու թյուն նե -
րը5: Այ սինքն՝ ան գոր ծու թյամբ հան ցան քը կա -
տա րե լու դեպ քում ան ձը (պե տա կան ծա ռա յո -
ղը) պետք է կա տա րեր որևէ գոր ծո ղու թյուն՝ օգ -
տա գոր ծե լով իր լիա զո րու թյուն նե րը, սա կայն
ձեռն պահ է մնում դրանք կա տա րե լուց: Այ նուա -
մե նայ նիվ, ար դի ի րա վա գետ նե րից ո մանց կար -
ծի քով՝ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից պաշ տո -
նա կան դիրքն օգ տա գոր ծելն ինք նին են թա -
դրում է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ: Հետևա բար՝
ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ չկա տա -
րե լը չի կա րող ուղղ ված լի նել պե տա կան ծառա -
յու թյան դեմ6: Տվ յալ հար ցի շուրջ հե տաքրք րու -
թյուն են ա ռա ջաց նում Վ.Վ. Գո լուբևի՝ պաշ տո -
նա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման վե -
րա բեր յալ կա տա րած ու սում նա սի րու թյուն նե րը:
Վ.Վ. Գո լուբևի կար ծի քով՝ այն դեպ քում, երբ
պաշ տո նա տար ան ձը գի տակ ցա բար չի կատա -
րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը, տվյալ դեպ -
քում ան ձը այլ հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ է`
կա տա րող կամ հա մա կա տա րող7: 

Մեր կա տարած ու սում նա սի րու թյուն նե րը
վկա յում են, որ վե րոնշ յալ տա րա բնույթ կար -
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ծիք նե րը միայն ա ռա ջաց նում են շփոթ մունք,
քա նի որ հե ռա նում են ի րա վա ցի և հստակ գա -
ղա փա րից` պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե -
րի չա րա շա հու մը կա րող է կա տար վել ինչ պես
գոր ծո ղու թյամբ, այն պես էլ ան գոր ծու թյամբ:
Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է Ա. Գա բուզ յա -
նը՝ հիմ նա կա նում ան գոր ծու թյամբ կա տար ված
հան ցան քը դրսևոր վում է թողտ վու թյամբ: Օ րի -
նակ` պաշ տո նա տար ան ձը, ով պար տա վոր էր
խա փա նել հան ցա գոր ծու թյու նը, չի ա նում այդ,
կամ վերս տու գիչ վե րահս կիչ մար մին նե րի ծա -
ռա յող նե րը չեն ամ րագ րում հայտ նա բեր ված
խախ տում նե րը և այլն8:

Ակն հայտ է, որ պաշ տո նեա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի չա րա շահ ման օբ յեկ տիվ կող մի հատ -
կա նիշ նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ան հրա -
ժեշտ է պար զել պաշ տո նեա կան դիր քի օգ տա -
գործ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Պաշ տո -
նեա կան դիրք օգ տա գոր ծե լը դրսևոր վում է
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ի րեն վե րա պահ -
ված լիա զո րու թյուն նե րը հա կա ռակ ծա ռա յու -
թյան շա հե րի օգ տա գոր ծե լու մեջ: Ու շագ րավ է
Ե.Վ. Լ վո վի չի դի տար կումն այն մա սին, որ պաշ -
տո նա տար անձը կա րող է օգ տա գոր ծել ի րեն
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը հա կա ռակ
ծա ռա յո ղա կան շա հե րին նաև ան գոր ծու թյան
տես քով, քա նի որ պար տա կա նու թյուն նե րի կա -
տա րու մը ան ձի գի տակ ցու թյու նից բխող և նպա -
տակ նե րին հա մա հունչ ակտ է: Պե տա կան լիա -
զո րու թյուն նե րն ընդգր կում են ինչ պես ան ձի ի -
րա վունք ները, այն պես էլ պար տա կա նու թյուն -
նե րը: Հետևա բար՝ հե ղի նա կը կար ծում է, թե
ան գոր ծու թյան դեպ քում պաշ տո նա տար անձն
ի սկզբա նե կի րա ռում է ի րեն վե րա պահ ված ի -
րա վուն քը՝ դրա նով իսկ զերծ մնա լով հա կաի -
րա վա կան ա րարք կա տա րե լուց9: Կար ծում ենք`
այդ պի սի մո տե ցումն ուռ ճաց ված է և չի հա մա -
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։

Հատ կան շա կան է, որ պաշ տո նա տար ան -
ձի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են հա մա -
պա տաս խան օ րենք նե րով և են թաօ րենսդ րա -
կան ակ տե րով, ո րոնք կար գա վորում են նրա
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա -

նա կը: Ուս տի, պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն -
նե րն օգ տա գոր ծել ա սե լով, պետք է հաս կա նալ
միայն այն պի սի ա րար քի կա տա րում, ո րը բխում
է պաշ տո նա տար ան ձի լիա զո րու թյուն նե րից:
Ա վե լին՝ պաշ տո նա տար լիա զո րու թյուն նե րի օգ -
տա գոր ծե լը մատ նան շում է այն փաս տը, որ
տվյալ պաշ տո նա տար ան ձը գոր ծում է միայն
ի րեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա -
նա կում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քննարկ վող հան ցա -
գոր ծու թյան հան ցա կազ մի առ կա յու թյան հա -
մար ան հար ժեշտ է, որ այդ լիա զո րու թյուն նե րն
օգ տա գործ վեն հա կա ռակ ծա ռա յու թյան շա հե -
րին, ին չը նշա նա կում է, որ պաշ տո նա տար ան -
ձը կա տա րել է պե տա կան ծա ռա յու թյան անհրա -
ժեշ տու թյու նից չբխող ա րարք: Ընդ ո րում՝ պե -
տա կան շա հեր ա սե լով՝ պետք է նկա տի առ նել
ողջ պե տա կան, հան րա յին ա պա րա տի շա հե -
րը: Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյու նում դա -
սա կան օ րի նակ է այն, որ պե տա կան ծա ռա յո -
ղը փոր ձում է ար դա րա նալ, որ իր ա րար քը չի
հա կա սում հիմ նար կու թյան, կազ մա կեր պու թյան
շա հե րին, այլ, ընդ հա կա ռա կն` նպա տա կա հար -
մար է այդ շա հե րի հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ,
պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ -
ման հան ցա կազմն առ կա է, ե թե պաշ տո նա -
տար ան ձի ա րար քը թե կուզ և չի հա կա սում
տվյալ հաս տա տու թյան շա հե րին, սա կայն, ընդ -
հա նուր առ մամբ՝ հա կա սում է ողջ պե տա կան
ա պա րա տի շա հե րին: Միևնույն ժա մա նակ՝ ա -
րար քում հան ցա կազ մը բա ցա կա յում է, երբ
պաշ տո նա տար ան ձը գոր ծում է ծայ րա հեղ ան -
հրա ժեշ տու թյան կամ անհ րա ժեշտ պաշտ պա -
նու թյան վի ճա կում10:

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ
կող մը կա րող է դրսևոր վել նաև պաշ տո նից
բխող հե ղի նա կու թյունն օգ տա գոր ծե լով, երբ
ան ձը, իր հե ղի նա կու թյունն օգ տա գոր ծե լով,
ներ գոր ծում է այլ ծա ռա յող նե րի վրա՝ դրդելով
նրանց իր կամ եր րորդ ան ձանց օգ տին որևէ
ա րարք կա տա րել: 

Հարկ է նշել, որ պաշ տո նեա կան լիա զո -
րու թյուն նե րի չա րա շահ ման հան ցա կազ մի օբ -
յեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ են հան -
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8 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք. Հատուկ մաս/ Խմբ. Գ.Ս.Ղազինյան, 2-րդ հրատ.
փոփոխ. և լրաց. Եր., 2006, էջ 790:

9 Տե՛ս Львович Е.В. Должностное злоупотребление: проблемы криминализации, квалификации и отграничения от
правонарушений, не являющихся преступлениями: Автореф. дис.... канд. юрид. Саратов, 2004. С.20.

10 Տե՛ս Уголовное право. Особенная часть/ Под ред. Л.В. Иногамовой-Хагай, М., 2008. С. 607-608.



րո րեն վտան գա վոր հետևանք նե րը` ան ձանց,
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րին և օ -
րի նա կան շա հե րին, ինչ պես նաև հա սա րա կու -
թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին
պատ ճառ ված վնա սը: Միևնույն ժա մա նակ՝ էա -
կան վնա սը կա րող է դրսևոր վել ինչ պես գույ -
քա յին, այն պես էլ այլ վնա սի տես քով, օ րի նակ՝
իշ խա նու թյան մար մին նե րի հե ղի նա կազր կու -
մը, քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա րումը
և այլն: Գույ քա յին վնա սը կա րող է դրսևոր վել
ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի վնա -
սի ձևով: Ընդ ո րում՝ ոչ գույ քա յին վնա սի էա -
կան լի նե լը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի
առ նել պե տու թյա նը, հա սա րա կու թյա նը, քա -
ղա քա ցի նե րին հասց ված բա րո յա կան վնա սի
ծան րու թյու նը, ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րի և
օ րի նա կան շա հե րի կարևո րու թյու նը, տու ժած
քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը և այլ գոր ծոն ներ:

Միևնույն ժա մա նակ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
հոդ ված 308-ի հա մա ձայն` էա կան գույ քա յին
վնաս է հա մար վում՝ հան ցա գոր ծու թյան պա -
հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար -
ձի ե րեք հար յու րա պա տի կի չա փը գե րա զան ցող
գու մա րը կամ դրա ար ժե քը:

Պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա -
շահ ման հան ցա կազ մը նյու թա կան է, հետևա -
բար՝ հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա -
նիշ է պատ ճա ռա կան կա պը պաշ տո նա տար
ան ձի ա րար քի և վ րա հա սած վտան գա վոր
հետևանք նե րի միջև: Այ սինքն` էա կան վնա սը
պետք է պատ ճառ վի հենց պաշ տո նա տար ան -
ձի ա րարք նե րի հետևանքով, հա կա ռակ դեպ -
քում` հան ցա կազ մը բա ցա կա յում է: Հետևա -
բար՝ ակն հայտ է, որ պաշ տո նեա կան լիա զո -
րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը բարդ հան ցա գոր -
ծու թյուն է՝ յու րա հա տուկ օբ յեկ տիվ հատ կա նիշ -
նե րով օժտ ված:
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ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի նա խագ ծում (այ սու հետ` Նա խա գիծ) որ պես
հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի կող մեր են ներ -
կա յաց ված դա տա խա զը և մե ղադր յալն ու նրա
պաշտ պա նը: Թեև հա մա գոր ծակ ցու թյան վե -
րա բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա ձայ նագ րի
կազմ մա նը մաս նակ ցում է նաև քննի չը, այ դու -
հան դերձ՝ նա հա մա ձայ նագ րի տեքս տը չի ստո -
րագ րում և այդ պատ ճա ռով ճա նաչ վում է որ -
պես հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի մաս նա -
կից և ո՛չ որ պես կողմ: Նա խագ ծի 457-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի ձևա կեր պու մից հետևում է, որ
քննի չի ա նու նը և ազ գա նու նը հա մա ձայ նա գրում
նշված չեն նույ նիսկ որ պես մաս նա կից: Այդ պի -
սով՝ Նա խա գի ծը չի պա րու նա կում հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու փու լում
քննի չի մաս նակ ցու թյան ձևա չա փի ու գոր ծա -
ռույթ նե րի շրջա նա կի վե րա բեր յալ լիար ժեք ի -
րա վադ րույթ ներ, ինչն ի րա վա կան անհս տա -
կու թյուն է ա ռա ջաց նում բո վան դա կա յին ա ռու -
մով հա մա ձայ նագ րի վրա քննի չի դե րա կա տա -
րու թյան ազ դե ցու թյան և դ րա կնքման հետևան -
քով կող մե րի ու մաս նակ ցի ի րա վունք նե րի և
փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն նե րի ծա վա լի
շուրջ: Քն նի չին հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա -
ձայ նագ րի կողմ չդի տար կե լը կա րող է ա ռա -
ջաց նել ո րո շա կի խնդիր ներ, ո րոնք կա րող են
կաս կա ծի տակ առ նել այդ վա րույ թի արդ յու -
նա վե տու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյան ցան -
կու թյուն հայտ նած մե ղադր յա լի շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու նը: Մեր
կար ծի քով՝ Նա խագ ծում քննի չը պետք է դի -
տարկ վի որ պես հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա -
ձայ նագ րից բխող ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն -

ներ ստանձ նած սուբ յեկտ, ինչը հիմ նա վո րե լու
հա մար ստորև ներ կա յաց վում են հետևյալ փաս -
տարկ նե րը: 

1. Արդ յոք գոր ծար քի ու ժով ո րո շա կի ի -
րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ստանձ -
նած սուբ յեկ տը են թա կա չէ՞ ճա նաչ ման՝ որ -
պես նույն գոր ծար քի կողմ: 

Հա մա ձայ նա գիր եզրույթը քրեա դա տա վա -
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կար գա -
վոր ման մո տե ցում նե րում կի րառ վում է ա ռա ջին
ան գամ: Ա.Սու քիաս յա նի հո մա նիշ նե րի բա ռա -
րա նում հա մա ձայ նա գի րը հա վա սա րեց վում է
պայ մա նագ րին:1 Հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան
մեկ այլ բա ռա րա նում հա մա ձայ նա գիր նշա նա -
կում է պայ մա նա գիր, հա վա նա գիր, կող մե րի
միջև կնքված դա շինք:2 Հա մա ձայ նագ րին բնո -
րոշ է եր կու կամ ա վե լի կող մե րի առ կա յու թյու նը: 

Գոր ծարք նե րը քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են,
ո րոնք ուղղ ված են քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք -
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն,
փո փո խե լուն կամ դրանց դա դա րե լուն (ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հոդ ված 289): Գոր -
ծարք նե րը կա րող են լի նել երկ կողմ կամ բազ -
մա կողմ (պայ մա նա գիր), ինչ պես նաև` միա -
կողմ: Պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է եր կու կող մի (երկ կողմ գոր ծարք) կամ
ե րեք ու ա վե լի կող մե րի (բազ մա կողմ գոր ծարք)
հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հոդ ված 290):
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 296-րդ հոդ -
վա ծում գրա վոր գոր ծար քը նե րա ռում է հետևյալ
պայ ման նե րը` փաս տա թուղթ կազ մե լը, դրա -
նում գոր ծար քի բո վան դա կու թյու նը նշե լը, գոր -
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ԳՈՒՐԳԵՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության 
կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական գործունեության 
դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով 
բաժնի ավագ դատախազ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü ì²ðàôÚÂÆÜ øÜÜÆâÆ 
Ø²êÜ²ÎòàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

1 Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երևան, 1967, էջ 356։
2 Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Հրանդ Գանգրունի եւ Փարամազ Կ. Տօնիկեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք

Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1968, էջ 406։



ծարք կնքող ան ձի կամ ան ձանց կամ նրանց
կող մից պատ շաճ ձևով լիա զոր ված ան ձանց
ստո րագ րու թյու նը:

Պայ մա նագ րե րը լի նում են մաս նա վոր-ի -
րա վա կան և հան րա յին-ի րա վա կան և, հաշ վի
առ նե լով, որ քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա -
վուն քն ու նի հան րա յին-ի րա վա կան բնույթ, հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը ևս պետք
է դա սել դրանց շար քը:

Ցան կա ցած գոր ծարք պետք է բա վա րա րի
հետևյալ պայ ման նե րը՝ ա) պետք է լինի կա մա -
յին ակտ, բ) կող մե րի կա մար տա հայ տու թյու նը
պետք է հա մա պա տաս խա նի նրանց ի րա կան
կամ քին, գ) գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է լի նեն ի -
րա վա չափ, դ) կող մե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք
է ուղղ ված լի նեն քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք -
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո -
փո խե լուն կամ դրանց դա դա րե լուն, ե) գոր ծար -
քի կողմ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք
պետք է օժտ ված լի նեն գոր ծու նա կու թյամբ, իսկ
ի րա վա բա նա կան ան ձինք՝ ընդ հա նուր կամ հա -
տուկ ի րա վու նա կու թյամբ, զ) գոր ծար քի ա ռար -
կա յի առ կա յու թյուն՝ գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին
ի րա վունք նե րի հետ կապ ված, է) օ րեն քով կամ
կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ սահ ման ված գոր -
ծար քի ձև:

Ըստ Գ.Վ.Աբ շի լա վայի՝ գոր ծարք հաս կա -
ցու թյու նն ու նի վեր սալ նշա նա կու թյուն ու նի նաև
հան րա յին ի րա վուն քի ճյու ղե րի հա մար և, թե -
կուզ ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով,
բայց քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում դրան
տրված բնու թագ րու թյամբ կի րա ռե լի է նաև
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում և ք րեա կան ի -
րա վուն քում:3

Ն.Ա.Դու դի նան ա ռա ջար կում է հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր ա սե լով հաս կանալ
մե ղադ րան քի ու պաշտ պա նու թյան կող մի կա -
մա վոր ար տա հայ տած կամ քը, ո րով մե ղադր յա -
լը պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյամբ պար տա վոր -
վում է ա ջակ ցել ի րեն մեղ սագր վող և կամ այլ

դեպ քի օ րեն քով սահ ման ված կար գով քննու -
թյա նը և հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ մա նը,
իսկ դա տա խա զը պար տա վոր վում է դրան տալ
դա տա վա րա կան ձև և մե ղադր յա լի կող մից պար -
տա վո րու թյուն նե րը պատ շաճ կա տար վե լու դեպ -
քում ո րո շում է ըն դու նում դա տա կան քննու թյան
հա տուկ կարգ կի րա ռե լու մա սին, ո րը հե տա գա -
յում հիմք է հան դի սա նում մե ղա դրյա լի նկատ -
մամբ պա տիժ նշա նա կե լիս քրեա կան օ րեն քի
հա մա պա տաս խան նոր մե րը կի րա ռե լու հա մար:4

Վ.Վ.Գորս կին և Մ.Վ.Գորս կին հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը դա սում են կոն -
սեն սու սա յին գոր ծարք նե րի շար քը, քա նի որ
դա հա մար վում է կնքված կող մե րի միջև պայ -
ման նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե -
լուց և հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րե լու պա հից:
Նրանք հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագրի՝
որ պես գոր ծար քի էա կան պայ ման ներ են նշում
հա մա ձայ նագ րի ա ռար կան, ձևն  ու կա տար -
ման ժամ կե տը:5

Վե րո հիշ յալ ի րա վա գետ նե րը, հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի ա ռար կա յի շուրջ
ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի տե -
սանկ յու նից քննար կե լով դա տա խա զի՝ որ պես
հա մա ձայ նագ րի կողմ հան դի սա նա լու հար ցը,
այն տե սա կետն են ար տա հայ տել, որ հա մա -
ձայ նագ րի ա ռար կան կող մե րի փո խա դարձ գոր -
ծո ղու թյուն ներն են. քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսդ րու թյու նը պար տա դիր պայ ման է
սահ մա նում հա մա ձայ նագ րում շեշ տել այն գոր -
ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է կա տա րի մե -
ղադր յա լը, իսկ դա տա խա զը բա ցա ռա պես ամ -
րագ րում է մե ղադր յա լի պա տաս խա նատ վու -
թյու նը մեղ մաց նող հան գա մանք նե րը, ինչ պես
նաև քրեա կան օ րենսգր քի այն հոդ ված նե րը,
ո րոնք կա րող են կի րառ վել մե ղադր յա լի կող -
մից պար տա վո րու թյուն նե րը կա տար վե լու դեպ -
քում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ քրեա դա տա վա րա -
կան այն ինս տի տուտ նե րը, ո րոնք կող մե րի դիր -
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քո րոշ ման հա մա ձայ նեց ման տես քով պա րու -
նա կում են գոր ծար քի տար րեր, պետք է հա մա -
հունչ լի նեն քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով նա -
խա տես ված՝ գոր ծարք նե րին տրված բնու թա -
գրու թյա նը՝ ըն դու նե լով նաև ո րո շա կի տար բե -
րա կիչ հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը, օ րի -
նակ՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի
կող մե րի ի րա վունք նե րը ո րոշ վում են ոչ թե սե -
փա կան հա յե ցո ղու թյամբ, այլ՝ նա խա տես ված
են օ րեն քով, բա ցառ վում է պար տադ րել դա -
տա խա զին կամ մե ղադր յա լին կնքել հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր և այլն:

Ե թե որ պես հա մա ձայ նագ րի ա ռար կա ըն -
դու նենք նաև մե ղադր յա լի կող մից պար տա վոր -
վող գոր ծո ղու թյուն նե րը, ա պա ընդ հա նուր կա -
նո նից հետևում է, որ ա ռար կա յի շուրջ պայ մա -
նա վոր վա ծու թյու նը, ըստ էու թյան, գոր ծում է
հիմ նա կա նում քննի չի ու մե ղադր յա լի միջև, ա -
վե լին՝ այդ պայ մա նի ի րա ցու մն ուղ ղա կիո րեն
կապ ված է նաև քննի չի ու մե ղադր յա լի՝ ի րա -
վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ ա ռա ջաց -
նող գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ: Հա մա ձայ նագ րի
կնքմամբ մե ղադր յա լը, ըստ էու թյան, «հայ տա -
րա րում» է հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռար կա յի
շուրջ պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա -
տա րե լու մա սին, իսկ դա տա խա զը պար տա -
վոր վում է ար ձա նագ րել մե ղադր յա լի կող մից
հա մա ձայ նագ րի պայ ման նե րը կա տա րե լու դեպ -
քում դա տա րա նի կող մից օ րեն քով նա խա տես -
վա ծից ա ռա վել մեղմ պատ ժի են թարկ վե լու կամ
նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հատ կան շա կան
է, որ ին քը՝ դա տա խա զը, որ պես հա մա ձայ -
նագ րի կողմ, բա ցի վե րո հիշ յալ ար ձա նագ րու -
թյու նը կազ մե լուց՝ որևէ ար տո նու թյուն կամ
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ո րա կա կան
ու քա նա կա կան չա փի որևէ մեղ մա ցում չի կա -
րող «տալ» մե ղադր յա լին, քա նի որ հա մա ձայ -
նագ րում նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը մե -
ղադր յա լի կող մից կա տար վե լու դեպ քում նույն
հա մա ձայ նագ րում նշված՝ քրեա կան օ րեն քի կի -
րառ ման գոր ծա ռույ թը պետք է ա պա հով վի ոչ
թե դա տա խա զի, այլ՝ դա տա րա նի կող մից և
բա ցա ռա պես հա մա գոր ծակ ցու թյան նպա տա -
կի նվա ճու մը հաս տատ ված հա մար վե լու դեպ -
քում: Հա մա ձայ նագ րի մյուս կողմ հան դի սա -
ցող մե ղադր յա լը, ի տար բե րու թյուն դա տա խա -
զի, ու նի ան մի ջա կա նո րեն ծա գող պար տա վո -

րու թյուն ներ, ո րոնք, սա կայն, պետք է կա տար -
վեն միջ նոր դա վոր ված` քննի չի մի ջո ցով: Այսինքն՝
մե ղադր յա լը դա տա խա զին տրված «խոստ -
մամբ» պար տա վոր վում է հրա ժար վել լռե լու ի -
րա վուն քից (nemo tenetur se detegere) և քննի -
չին հայտ նել կամ տրա մադ րել հա մա ձայ նա -
գրով նա խա տես ված տե ղե կու թյուն նե րը, ա պա -
ցույց նե րը, իսկ քննի չը են թադ րա բար պետք է
ստանձ նի այդ տե ղե կու թյուն նե րն ստա նա լու և
ամ րագ րե լու պար տա կա նու թյուն: Դրա նից
հետևում է, որ հա մա ձայ նագ րով մե ղադ րան քի
կող մի հա մար ծա գող` հիշ յալ պար տա կա նու -
թյուն նե րը պետք է կա տար վեն հենց քննի չի
կող մից, այ սինքն՝ վեր ջինս պետք է հան դես
գա որ պես հա մա ձայ նա գիր-գոր ծար քի կողմ`
դրա նից բխող ի րա վունք նե րով ու պար տա կա -
նու թյուն նե րով: 

Վե րը նկա րագր վա ծը թույլ է տա լիս եզ րա -
հան գել, որ, թեև Նա խա գի ծը մե ղադ րան քի
կող մը ներ կա յաց նող սուբ յեկտ նե րից հա մա ձայ -
նագ րի կողմ է դի տում միայն դա տա խա զին,
սա կայն վեր ջինս՝ որ պես գոր ծար քի կողմ, գոր -
ծար քի ա ռար կա յի շուրջ ան մի ջա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներ չի կա տա րում, մինչ դա տա կան վա -
րույ թում մե ղադր յա լի հետ նույն հա մա ձայ նա -
գրի շուրջ հա մա գոր ծակ ցե լու դա տա վա րա կան
գոր ծա ռույթ նե րի հիմ նա կան ծա վա լը բա ժին է
ընկ նում քննի չին, իսկ դա տա խա զն ըն դա մե նը
օժտ ված է նա խաքն նու թյան ա վար տից հե տո
մե ղադր յա լի կող մից հա մա ձայ նագ րով ստանձ -
նած պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման պատ -
շա ճու թյու նը գնա հա տե լու ի րա վա սու թյամբ՝ որ -
պես արդյունք՝ ըն դու նե լով Նա խագ ծի 460-րդ
հոդ վա ծով նա խա տես ված ո րո շում նե րից որևէ
մե կը: Հետևա բար՝ քննի չը ևս պետք է դի տարկ -
վի որ պես հա մա ձայ նա գիր-գոր ծար քի կողմ և
ստո րագ րի դա: Այդ կերպ կպահ պան վի նաև
գոր ծարք նե րին ներ կա յաց վող՝ քա ղա քա ցիական
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված պայ մա նը:

2. Ե թե քննի չը հա մա գոր ծա կու թյան հա -
մա ձայ նագ րի կողմ չէ, ապա դա տա վա րա -
կան ինք նու րույ նու թյամբ օժտ ված այդ սուբ -
յեկ տը պար տա վո՞ր  է արդ յոք ա պա հո վել հա -
մա ձայ նագ րի կողմ ճա նաչ ված մե ղադր յա լի՝
դա տա խա զի առջև ստանձ նած պար տա կա -
նու թյուն նե րի կա տա րու մը: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր
կնքե լու փու լում քննի չի մաս նակ ցու թյան ձևա -
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չա փի կա պակ ցու թյամբ ան հանգս տու թյուն են
ար տա հայ տել շատ ի րա վա գետ ներ: Ֆ.Կ. Զին -
նու րո վը և այլ տե սա բան ներ նշել են, որ հա մա -
ձայ նագ րի կազմ ման գոր ծըն թա ցում քննի չին
ներգ րա վելն անն պա տակ գոր ծո ղու թյուն է, ե -
թե նրան չի ըն ձեռ վե լու հա մա ձայ նագ րի տեքս -
տը ստո րագ րե լու հնա րա վո րու թյուն:6

Ըստ Լ.Գ.Վա լո ւևայի՝ թեև հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նագ րի սուբ յեկտ ներ են պաշտ -
պա նու թյան և մե ղադ րան քի կող մե րը, իսկ քննի -
չը նույն պես ներ կա յաց նում է մե ղադ րան քի կող -
մը, այ դու հան դերձ քննի չի մաս նակ ցու թյու նն
ար տա հայտ վում է միջ նոր դի տես քով, ում չի
ըն ձեռ վում հա մա ձայ նա գի րն ստո րագ րե լու հնա -
րա վո րու թյուն:7

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քում լրա ցում կա տա -
րե լու մա սին 05.06.2007թ. թիվ 87-ԴՕ օ րեն քի
նա խագ ծում ՌԴ կա ռա վա րու թյու նն ա ռա ջար -
կու թյուն էր ներ կա յաց րել՝ փո փո խել նա խա գի -
ծը և միջ նոր դու թյու նը լու ծե լու, հա մա ձայ նա գիր
կնքե լու և ո րո շում ըն դու նե լու դա տա խա զի լիա -
զո րու թյուն նե րը փո խան ցել քննի չին8: Նույն դիր -
քո րոշ ման կողմ նա կից և վե րո հիշ յալ պատ ճա -
ռա բա նու թյուն նե րին հա մա կար ծիք է նաև
Ե.Ի.Սը չե վան:9

Դ.Պ.Վե լի կի յը անտ րա մա բա նա կան է հա -
մա րում հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թում դա -
տա խա զին որ պես հիմ նա կան դե րա կա տար
ճա նա չե լը՝ դա հա մա րե լով մինչ դա տա կան վա -
րույ թի նկատ մամբ դա տա խա զա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի հա մե մա տա կան սահ մա նա փակ ման
միտմանը հա կա սող: Ըստ նրա՝ հա մա ձայ նա -

գի րը պետք է կնքվի քննի չի կամ քննչա կան
բաժ նի պե տի կող մից, իսկ դա տա խա զը՝ լու ծի
քրեա կան գոր ծը նշված սուբ յեկտ նե րի կազ մած
հա մա ձայ նագ րով դա տա րան ու ղար կե լու կամ
չու ղար կե լու հար ցը:10

Լ.Տ. Ուլ յա նո վա յի կար ծի քով՝ հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու հա մար
քննի չի ու նե ցած տե ղե կատ վու թյու նը բա վա կա -
նին մեծ կարևո րու թյուն ու նի, ո րը միջ նոր դու -
թյան քննարկ ման փու լում քննի չը պետք է ներ -
կա յաց նի դա տա խա զին՝ վեր ջի նիս կող մից հա -
մա ձայ նա գիր կազ մե լու հա մար, հետևա բար՝
միայն քննի չը կա րող է լիար ժեք գնա հա տա -
կան տալ մե ղադր յա լի կող մից հա մա ձայ նագ րի
պայ ման նե րը պահ պա նե լուն և պար տա կա նու -
թյուն նե րը կա տա րե լուն:11

Ա.Ա. Վաս յաևա յի կար ծի քով՝ դա տա խա զը
հա մա ձայ նա գիր կազ մե լու հա մար ստիպ ված է
տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ գոր ծի նյու թե րից,
ո րոնք նրան է ներ կա յաց նում քննի չը, հետևա -
բար՝ ա վե լի տրա մա բա նա կան կլի ներ, ե թե հա -
մա ձայ նա գի րը կազ մե լու լիա զո րու թյու նը տրվեր
քննչա կան բաժ նի պե տին:12

Ե.Ա. Բուգ լաևան և Լ.Վ.Վի նից կին ա ռա -
ջար կում են մինչ դա տա կան հա մա ձայ նա գիր
կազ մե լու լիա զո րու թյու նը դնել քննի չի վրա: Ընդ
ո րում՝ նույն ա ռա ջար կու թյան հա մա ձայն՝ հա -
մա ձայ նա գի րը պետք է հա մա րել կնքված միայն
այն դեպ քում, ե թե հաս տատ վել է դա տա խա զի
կող մից, ին չը կըն դուն վի որ պես այդ հա մա ձայ -
նագ րի օ րի նա կա նու թյան, հիմ նա վոր վա ծու թյան
և նպա տա կա հար մա րու թյան շուրջ դա տա խա -
զի դրա կան գնա հա տա կան:13
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Նա խագ ծի 455-457-րդ հոդ ված նե րով սահ -
ման վում է հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու -
թյուն ներ կա յաց նե լու, միջ նոր դու թյու նը լու ծե լու
և հա մա ձայ նա գիր կնքե լու կար գը14: 

Հիշ յալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը
թույլ է տա լիս ար ձա նագ րե լ, որ մե ղադր յա լի
կող մից հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բեր յալ մինչ -
դա տա կան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու միջ նոր -
դու թյուն ներ կա յաց վե լու դեպ քում այդ գոր ծըն -
թա ցին քննի չի մաս նակ ցու թյունն ար տա հայտ -
վում է բա ցա ռա պես հետևյա լում՝ վեր ջինս կազ -
մում է դրա վե րա բեր յալ գրա վոր կար ծիք, միջ -
նոր դու թյունն ու կար ծի քը փո խան ցում է դա -
տա խա զին, ինչ պես նաև մաս նակ ցում է հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի կազմ մա -
նը: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի տրա մա -
բա նու թյու նից են թադր վում է, թե մե ղադր յա լի՝
հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րը կա տա րե լու ցան կու թյու նը պետք է
հան գեց նի քննի չի՝ հիշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տա րումն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյա -
նը: Այլ կերպ ա սած՝ ե թե մե ղադր յա լը պար տա -
վոր վել էր, օ րի նակ, նոր ցուց մունք ներ տա լով
մեր կաց նել հան ցա կից նե րին, ա ռե րես հար -
ցաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում հար ցադ րում ներ
ուղ ղե լով մյուս հարց վող նե րին՝ հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վա րույ թի նպա տակ նե րի նվաճ ման հա -
մար անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ամ րագ րե լու
հիմք ստեղ ծել, տվյալ ներ հա ղոր դել քննչա կան
փոր ձա րա րու թյան, իր մաս նակ ցու թյամբ կա -
տար ված խու զար կու թյուն նե րի և այլ քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, ա պա դրանք կազ -
մա կեր պե լու միակ հնա րա վո րու թյունն ու ի րա -
վա սու թյու նը պատ կա նում են քննի չին, ում մի -
ջո ցով էլ պետք է ի րա կա նաց վեն, իսկ ե թե
քննիչն այդ հար ցում ցու ցա բե րի կա մա յա կա -
նու թյուն կամ դրանք կազ մա կեր պե լը և կազ -
մա կեր պե լու ե ղա նակ նե րը դի տար կի որ պես
խիստ հա յե ցո ղա կան գոր ծա ռույթ, ա պա դա
լրջա գույնս կաս կա ծի տակ կառ նի հա մա գոր -
ծակ ցու թյան վա րույ թի արդ յու նա վե տու թյու նը և
ընդ հան րա պես այդ ինս տի տու տի կի րառ ման
նպա տա կա հար մա րու թյու նը: 

Վե րոգր յա լից բխում է, որ հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վա րույ թի շրջա նա կում՝

ա) քննի չը առն վազն պետք է ու նե նա հա -
մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լին՝ ստանձ նած
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ա ռա -
ջար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունք, 

բ) հա մա ձայ նա գի րը կնքե լուց հե տո մե -
ղադր յա լի կող մից ստանձ նած պար տա կա -
նու թյուն նե րը կա տա րե լու պատ րաս տա կա -
մու թյուն հայտ նե լու պա հից պետք է ծա գի
հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լից հա մա ձայ -
նագ րով նա խա տես ված` ակն կալ վող ա պա -
ցույց նե րը ստա նա լու, ամ րագ րե լու և գոր ծին
կցե լու քննի չի պար տա կա նու թյու նը:

Նա խագ ծի 6-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տի հա -
մա ձայն՝ քննի չը հա մար վում է վա րույ թի հան -
րա յին մաս նա կից, 35-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
վում է, որ քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր
լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս վա րույ թի
հան րա յին մաս նա կի ցը գոր ծում է ինք նու րույն`
հիմն վե լով օ րեն քի, իսկ օ րեն քով նա խա տես -
ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա սու ան ձի հանձ -
նա րա րու թյուն նե րի վրա: Քն նի չը պա տաս խա -
նա տու է նա խաքն նու թյան հա մա կող մա նիու -
թյան, բնա կա նոն ըն թաց քի, քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու
ժա մա նա կին կա տա րե լու հա մար:

Վե րո հիշ յալ ի րա վա նոր մե րից հետևում է,
որ քննի չը նա խաքն նու թյու նը կազ մա կեր պում
է ինք նու րույն, օ րեն քով իր վրա դրված պար -
տա կա նու թյուն նե րի և հս կող դա տա խա զի կամ
քննչա կան բաժ նի պե տի կող մից տրված հանձ -
նա րա րու թյուն նե րի հի ման վրա: Ընդ ո րում՝
քննի չի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն -
նե րը պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քով, լի -
նեն հստակ ու ո րո շա կի, իսկ ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նա ի րա -
վա սու է կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու -
թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված է Սահ մա -
նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով:15

Ե թե հա մա ձայ նա գի րը կնքե լուց հե տո մե -
ղադր յա լի կող մից ստանձ նած պար տա կա նու -
թյուն նե րը կա տա րե լու պատ րաս տա կա մու թյուն
հայտ նե լու պա հից պետք է ծա գի հա մա ձայ -
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14 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ, www.parliament.am կայքից: 
15 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ին՝ 06.12.2015թ. փոփոխու -

թյուն ներով հանդերձ:



նագ րով նա խա տես ված` հա մա գոր ծակ ցող մե -
ղադր յա լից ակն կալ վող ա պա ցույց նե րն ստա -
նա լու, ամ րագ րե լու և գոր ծին կցե լու քննի չի
պար տա կա նու թյու նը, ա պա են թադր վում է,
թե նա պետք է կա տա րի միայն այն գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ո րոնք նա խա տես ված են հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րով՝ բա ցա ռու թյամբ
դրան ցից բխող քննչա կան և վա րու թա յին այլ
գոր ծո ղու թյուն նե րի: Դրա նից հետևում է, որ
հա մա ձայ նա գիր կնքե լուց հե տո քննի չի դա տա -
վա րա կան ինք նու րույ նու թյու նը պետք է ո րո -
շա կիո րեն սահ մա նա փակ վի:

Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նու -
թյու նը ճիշտ ըն կա լե լու և բ նու թագ րե լու հա մար
ներ կա յաց նենք ու սում նա սի րու թյան ո րո շա կի
արդ յունք ներ: Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու -
րույ նու թյան սկզբուն քը նրա ըն դունած ո րո շում -
նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան ու օ րի նա կա նու թյան
հիմ նա կան ե րաշ խի քն է, քա նի որ քննի չին հնա -
րա վո րու թյուն է տա լիս ի րեն տրված ի րա վա զո -
րու թյան շրջա նա կում ձեռք բեր ված ա պա ցույց -
նե րի հի ման վրա ինք նու րույն ձևա վո րելու
հետևու թյուն ներ և դա տո ղու թյուն ներ, ընդ ո -
րում՝ որ պես կա նոն՝ ոչ ոք չի կա րող գոր ծով
ըն դու նել ա ռա վել օպ տի մալ, ճիշտ և ռա ցիո նալ
ո րո շում, քան տվյալ գոր ծը քննող քննի չը:16

Ս.Ն. Խար յա կո վը քննի չի ինք նու րույ նու -
թյու նը դի տար կում է որ պես այդ պաշ տո նա -
տար ան ձի կող մից իր հա յե ցո ղու թյամբ ու ներ -
քին հա մոզ մուն քով դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լու և ո րո շում ներ ըն դու նե լու
ա զա տու թյուն (բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի,
ո րոնք վե րա պահ ված են դա տա խա զին), ո րը
հիմն ված է օ րեն քի ու խղճի վրա:17

Վ.Յու. Ռտ կո վան և Ա.Վ. Բա բի չը համարում
են, որ քննի չի ինք նու րույ նու թյու նը նրան հնա -
րա վո րու թյուն է տա լիս ինք նու րույն ըն դու նելու
ո րո շում ներ և սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ կա -
տա րելու բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը` հա րու ցել
քրեա կան գործ, ուղ ղու թյուն տալ քննու թյա նը,
կա տա րել այս կամ այն քննչա կան և այլ դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ա ռանց նրա
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն կամ

վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե -
րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջամ տու թյան:
Դրան հա մա կար ծիք է նաև Բ.Խ. Բիլ յա լո վի չը: 

Այս պի սով՝ քննի չի դա տա վա րա կան ինք -
նու րույ նու թյուն ա սե լով՝ պետք է հաս կա նալ
քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված ըն թա ցա կար գով քրեա կան գոր ծով
քննչա կան ու իր ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ -
ված այլ վա րու թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը սե -
փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ու հա յե ցո ղու թյամբ
կա տա րե լու ի րա վուն քը և ա զա տու թյու նը:

Նա խագ ծի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է
տա լիս, որ դա չի պա րու նա կում այն պի սի նոր -
մեր, ո րոնք կսահ մա նեին հա մա գոր ծակ ցու թյան
վա րույ թում նա խաքն նու թյա նն ինք նու րույն ուղ -
ղու թյուն տա լու քննի չի վե րո հիշ յալ ի րա վուն քի
ա նար գել ի րաց ման սահ մա նա փա կում ներ կամ
բա ցա ռու թյուն ներ, ինչ պես նաև հա մա ձայ նա -
գրով նա խա տես ված՝ մե ղադր յա լի պար տա վո -
րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու քննի չի
պար տա կա նու թյուն: Թեև քննի չը դի տարկ -
վում է որ պես քրեա կան վա րույ թի հան րա յին
մաս նա կից` դրան հա տուկ ի րա վունք նե րի ու
պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ, այդու -
հան դերձ՝ Նա խագ ծի 35-րդ հոդ վա ծի ու ժով
վա րույ թի հան րա յին մաս նա կի ցն օժտ ված է
ինք նու րույ նու թյամբ, դա տա վա րա կան կար գա -
վի ճա կին հա տուկ որ պի սի հատ կա նի շը քննի չի
հա մար ամ րագր ված է նաև 41-րդ հոդ վա ծով:

Նշ ված կար գա վո րու մից բխում է, որ քննի -
չը, օգտ վե լով իր դա տա վա րա կան ինք նու րույ -
նու թյու նից, սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ ու ընտ -
րու թյամբ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րե լու ի րա վուն քից, կա րող է չկազ մա կեր պել հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րում նա խա -
տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը և դ րանց փո խա -
րեն կա տա րել այլ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ (հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ քննի չը
բա ցա սա կան կար ծիք էր ար տա հայ տել միջ -
նոր դու թյան կա պակ ցու թյամբ), ո րոնք ուղղ ված
կլի նեն հա մա ձայ նագ րում նշված նպա տա կին
հաս նե լուն: Գործ նա կան կի րա ռու թյան դեպ քե -
րի ու սում նա սի րու թյունն ու տե սա կան մո տե -
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16 Божьев В.П., Трусов А.И. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя: история и современность
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ցում նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց են տա լիս, որ,
թեև մե ղադր յալն ու նրա պաշտ պա նը հա մա -
գոր ծակ ցու թյան վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր
կնքե լում շա հագրգռ ված ան ձինք են, այ դու հան -
դերձ՝ որ պես կա նոն՝ հա մա ձայ նա գիր կնքե լու
հիմ նա կան նա խա ձեռ նո ղը հենց քննիչն է (ո րո -
շա կի տե ղե կու թյուն ներ ու նե նա լով մե ղադր յա -
լի` պարզ ման են թա կա հան գա մանք նե րի շուրջ
տե ղե կատ վու թյան տի րա պե տե լու մա սին՝ ի վեր -
ջո՝ քննիչն է փոր ձում հա մո զել նրան հա մա -
գոր ծակ ցու թյան ե ղա նա կով քրեա կան վա րույթն
ի րա կա նաց նող մարմ նին տրա մադ րել այդ տեղե -
կա տվությունը):18 Նույ նիսկ գոր ծող քրեա դա -
տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան շրջա նա կում ձևա -
վոր ված պրակ տի կան վկա յում է, որ մե ղադրյա -
լը, որ պես կա նոն, շա հագր գիռ չէ քննու թյանն
օ ժան դա կե լու նա խա ձեռ նու թյու նն իր ձեռ քում
պա հե լու և քն նի չին տրա մադ րում է այն տե ղե -
կու թյուն նե րը, ո րոնք վեր ջինս պա հան ջում կամ
ա ռա ջար կում է ներ կա յաց նել, և ո րոնք կա րող
են բա վա րար ճա նաչ վել նրան՝ որ պես նա խա -
քննու թյանն օ ժան դա կող ճա նա չե լու հա մար (որ -
պես պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը մեղ -
մաց նող հան գա մանք դի տե լու նպա տա կով):
Նա խագ ծով սահ ման ված հա մա գոր ծակ ցու թյան
վա րույթն այդ ի մաս տով բա ցա ռու թյուն չէ, և
անհ նար է ան տե սել հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ -
յու նա վե տու թյու նն ա ռա վե լա պես քննի չի մո տե -
ցում նե րով, մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րով
ու կա րո ղու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված լի նե -
լու հան գա ման քը: Այլ է ի րա վի ճա կը, երբ քննի -
չը հա մա ձայն չէ մե ղադր յա լի հետ հա մա գոր -
ծակ ցե լու դա տա խա զի մտադ րու թյա նը կամ այն
հան գա մանք նե րը, ո րոնք պետք է պարզ վեն
հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ յուն քով, մտա դիր է
պար զել ինք նու րույն: Այդ պի սի դեպ քե րում կա -
րող են ա ռա ջա նալ մի շարք ի րա վի ճակ ներ, ո -
րոնք միան շա նակ բա ցա սա բար կանդ րա դառ -
նան այդ վա րույ թի վրա: Օ րի նակ` 

ա) Նա խագ ծի 457-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի
7-րդ կե տի հի ման վրա հա մա ձայ նագ րում ընդ -
գրկված՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան բնույ թի և հա -
մա գոր ծակ ցու թյան նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար մե ղադր յա լի կող մից պար տա վոր վող գոր -
ծո ղու թյուն նե րի բո վա նդա կու թյու նն ինք նին

քննի չի հա մար կա րող է բա վա րար չա փով տե -
ղե կատվական լի նել: Օ րի նակ՝ քննի չը կա րող է
ի սկզբա նե տեղ յակ չլի նել հա մա գոր ծակ ցու -
թյան ցան կու թյուն հայտ նած մե ղադր յա լի հետ
հա մա կա տա րող նե րի առ կա յու թյան մա սին, մինչ -
դեռ հա մա ձայ նագ րում հա մա կա տա րող նե րի
մեր կաց մանն ուղղ ված մե ղադր յա լի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի բնույթը և ուղ ղու թյուն նե րը կա րող
են նրան ըն ձե ռել անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու -
թյու նն այլ ան ձանց և քնն չա կան այլ գոր ծո ղու -
թյուն նե րի մի ջո ցով հայտ նա բե րե լու հնա րա վո -
րու թյուն: Կամ, նախ քան հա մա գոր ծակ ցու թյան
հա մա ձայ նա գիր կազ մե լը տեղ յակ չլի նե լով հան -
ցա գոր ծու թյան չբա ցա հայտ ված գոր ծիք նե րի
առ կա յու թյան մա սին՝ դրա նից հե տո քննի չը
կա րող է ինք նու րույն կազ մա կեր պել քննչա կան
տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ և հայտ նա բե րել
դրանք՝ դրանց օգ տա գործ մամբ ի րաց նե լով նաև
այն նպա տա կը, ո րին հաս նե լու հա մար նա խա -
ձեռն վել էր հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թը: 

բ) Նա խագ ծի 457-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ նույն վա րույ թով մե կից ա վե լի մե -
ղադր յալ նե րի կող մից հա մա գոր ծակ ցու թյան վե -
րա բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա ձայ նա գիր կնքե -
լու ցան կու թյուն ար տա հայ տե լու դեպ քում նրան -
ցից յու րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է հա մա -
գոր ծակ ցու թյան ա ռան ձին միջ նոր դու թյուն: Մի
քա նի մե ղադր յա լի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան
հա մա ձայ նա գիր կազ մե լուց հե տո մե ղադր յալ -
նե րից մե կի կող մից պար տա վոր ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում քննի չը կա -
րող է ստա նալ ու ամ րագ րել նաև այն ա պա -
ցույց նե րը, ո րոնքմ հա վա նա բար, կա րող էին
ձեռք բեր վել երկ րորդ մե ղադր յա լի հետ հա մա -
գոր ծակ ցու թյան շրջա նա կում՝ այդ կերպ ևս
սպա ռե լով վեր ջի նիս հետ հա մա գոր ծակ ցե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

գ) Քն նի չը կա րող է ինք նու րույն կազ մա -
կեր պել քննչա կան այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ,
ո րոնք ուղղ ված կլի նեն Նա խագ ծի 454-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված՝ հա մա գոր -
ծակ ցու թյան նպա տակ հա մար վող ծանր և ա -
ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ մանն ու դրանք կա տա րած ան ձանց
պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյունն Օ
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18 Досудебное соглашение о сотрудничестве. Анализ, практика, выводы. Монография, А.Ю.Кирсанов, Юнити-дана:
Закон и право, 2012г, с. 44-45.



ա պա հո վե լուն: Բ նա կա նա բար, ե թե քննի չն այդ
հնա րա վո րու թյու նն ու ներ, կամ դա տե սա նե լի
էր նախ քան հա մա ձայ նա գիր կնքե լը, այդ մա -
սին կա րող էր շեշ տել նաև մե ղադր յա լի միջ -
նոր դու թյան կա պակ ցու թյամբ կազմ վող գրա -
վոր կար ծի քում, ին չը դա տա խա զի հա մար կու -
նե նար կողմ նո րո շիչ նշա նա կու թյուն, սա կայն
այլ է ի րա վի ճա կը, երբ նա այդ հնա րա վո րու -
թյու նը տես նում է հա մա ձայ նա գի րը կնքե լուց
հե տո: Այս պես. ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ ու -
նե նա լով մե ղադր յա լի կող մից ա ռա ջարկ վող ա -
պա ցույց նե րի մա սին՝ քննի չը կա րող է ինք նու -
րույն կա տա րել կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն ներ և
ար ձա նագ րել ու քրեա կան վա րույ թին ամ րակ -
ցել այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք են թադ րա բար
պետք է ձեռք բեր վեին մե ղադր յա լի հետ հա -
մա գոր ծակ ցու թյան շնորհիվ: Այլ կերպ ա սած՝
քննի չը կա րող է, օ րի նակ, բա ցա հայ տել ծանր
հան ցանք կա տա րած այն ան ձին, ում բա ցա -
հայտ ման նպա տա կով կազմ վել էր հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը, ընդ ո րում՝ դա
ա նե լով նախ քան մե ղադր յա լի կող մից կոնկ -
րետ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը կամ ա պա -
ցույց ներ ներ կա յաց նե լը, իսկ դրա նից հե տո
քննի չը, բնա կա նա բար, կհրա ժար վի նույն ան -
ձին բա ցա հայ տե լու հա մար հա մա գոր ծակ ցող
մե ղադր յա լից կրկնա կի կամ թե կուզ լրա ցու ցիչ
ա պա ցույց ներ ստա նալ այն պարզ պատ ճա ռով,
որ այլևս բա ցա կա յում է այդ վա րույ թի` Նա -
խագ ծով հռչակ ված նպա տա կը ( Նա խագ ծի 454-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Ընդ ո րում՝ հա մա գոր -
ծակ ցե լու պար տա կա նու թյուն չու նե ցող և ինք -
նու րույ նու թյամբ օժտ ված քննի չին ո չինչ չի կա -
րող խան գա րել վար վե լու նման կերպ:

Ակն հայտ է, որ այդ պի սի մո տե ցումն ան -
թույ լատ րե լի է, չի ա պա հո վում հա մա գոր ծակ -
ցող մե ղադր յա լի՝ ստանձ նած պար տա կա նու -
թյուն նե րը կա տա րե լու և օ րեն քի ու ժով հա կընդ -
դեմ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րում ակըն -
կա լե լու ե րաշ խիք նե րը: Օ րենսդ րա կան հիշ յալ
կար գա վոր ման պայ ման նե րում հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նագ րի արդ յու նա վե տու թյու -
նը կա րող է վե րո հիշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ
վտանգ վել բա ցա ռա պես այն պատ ճա ռով, որ
քննի չը հա մա ձայ նագ րի կողմ չէ ու չի ստանձ -
նում մե ղադր յա լի պար տա վո րու թյուն նե րի կա -
տա րումն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյուն:
Ներկայացված օ րի նակ նե րը մեկ ան գամ ևս

փաս տում են, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ -
թի նպա տակ նե րի ի րաց ման արդ յու նա վե տու -
թյունն ու հա ջո ղու թյու նը բա ցա ռա պես պայ մա -
նա վոր ված են մե ղադր յա լի ու քննի չի ա ռար -
կա յա կան և հս տակ փոխ գոր ծակ ցու թյամբ, ինչ -
պի սի հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է լի նեն փո -
խա դարձ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն -
ներ ա ռա ջաց նող, ինչը հնա րա վոր է միայն
քննի չի հա մար պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա -
նե լով և վեր ջի նիս հա մա ձայ նագ րի կողմ ճա -
նա չե լու ե ղա նա կով:

Այս պի սով՝ վե րը ներ կա յաց վա ծը թույլ է
տա լիս պնդե լ, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան վա -
րույ թում քննի չը պետք է օ րեն քի ու ժով ստանձ -
նի մե ղադր յա լի պար տա վո րու թյուն նե րի կա -
տա րումն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյուն, ին -
չը ո րո շա կիո րեն պետք է սահ մա նա փա կի նրա
դա տա վա րա կան ինք նու րույ նու թյու նը: Քն նի չը
պետք է ճա նաչ վի հա մա գոր ծակ ցու թյան հա -
մա ձայ նագ րի կողմ՝ դրա շրջա նա կում ո րո շա կի
ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ ստանձ -
նե լու մի ջո ցով հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տե -
լով նաև դա տա վա րա կան ինք նու րույ նու թյան
սահ մա նա փակ ման կա պակ ցու թյամբ: Այն դեպ -
քում, երբ քննի չը նպա տա կա հար մար չի գտնում
դա տա վա րա կան ինք նու րույ նու թյան մի մա սից
հրա ժար վե լը և հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ -
թին անց նե լը, նախ քան հա մա ձայ նա գիր կնքե -
լը նա պետք է ու նե նա հա մա գոր ծակ ցու թյան
անհ րա ժեշ տու թյու նը վի ճար կե լու հնա րա վո րու -
թյուն, ո րի մա սին ման րա մասն կխոս վի ստորև: 

Քն նարկ վող հար ցի հա մա տեքս տում ան -
հաս կա նա լի է նաև Նա խագ ծի 457-րդ հոդ վա -
ծի 5-րդ մա սի տրա մա բա նու թյու նը, որի հա մա -
ձայն՝ հա մա ձայ նագ րի օ րի նակ նե րը հանձն վում
են միայն մե ղադր յա լին և պաշտ պա նին, այ -
սինքն՝ հա մա ձայ նագ րի տեքս տը քննի չին հանձ -
նե լը նույն պես պար տա դիր չէ: Հատ կան շա կան
է, սա կայն, որ Նա խագ ծի 458-րդ հոդ վա ծի 2-
րդ մա սով նա խա տես վել է հա մա գոր ծակ ցու -
թյան մա սին մինչ դա տա կան հա մա ձայ նա գիր
կազ մե լուց հե տո տվյալ մե ղադր յա լի վե րա բեր -
յալ վա րույթն ան ջա տե լու և ան ջատ ված վա -
րույ թի նյու թե րին հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա -
բեր յալ մինչ դա տա կան հա մա ձայ նա գի րը, մե -
ղադր յա լի միջ նոր դու թյու նը, դրա վե րա բեր յալ
քննի չի կար ծի քը, միջ նոր դու թյու նը բա վա րա -
րե լու մա սին դա տա խա զի ո րո շու մը, ինչ պես
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նաև հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բեր յալ մինչ -
դա տա կան հա մա ձայ նա գի րը կցե լու պար տա -
դիր պայ ման, մինչ դեռ Նա խա գի ծը չի սահ մա -
նում հա մա ձայ նա գիր կնքե լու միջ նոր դու թյան
քննարկ ման ըն թաց քում քրեա կան վա րույ թի
նյու թե րը դա տա խա զին փո խան ցե լու կամ հիշ -
յալ նյու թե րը դա տա խա զի կող մից քննի չին
հանձ նե լու պայ ման պա րու նա կող որևէ ի րա -
վադ րույթ, ի րա վա կար գա վոր ման ինչ պի սի ե -
ղա նա կը չի ա պա հո վում նաև Նա խագ ծի 458-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված դա -
տա վա րա կան պա հան ջի ի րաց ման գոր ծըն թա -
ցի պար զու թյունն ու հստա կու թյու նը, թեև դա -
տա վա րա կան ըն թա ցա կար գից են թադր վում է,
թե այդ փաս տաթղ թե րը նախ քան քննի չին
հանձ նե լը գտնվում են հսկող դա տա խա զի մոտ
և ք րեա կան վա րույ թի նյու թե րին կա րող են
կցվել միայն նրա կող մից քննի չին փո խանց վե -
լուց հե տո:

3. Արդ յոք քն նի չը պե՞տք է ու նե նա հա մա -
գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյան կա պակ ցու -
թյամբ դա տա խա զի կող մից ըն դուն ված ո -
րոշ ման դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու և
այդ որոշումը վի ճար կե լու ի րա վունք: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թը են թադրում
է մե ղադ րան քի կող մը ներ կա յաց նող սուբ յեկ -
տի՝ դա տա խա զի կող մից, հան րա յին շա հի գե -
րա կա յու թյան գի տակց մամբ զու գորդ ված, փո -
խա դարձ ըն դու նե լի, ար դա րաց ված ու հիմ նա -
վոր ված զի ջում և մե ղադր յա լի պա տաս խա -
նատ վու թյան մեղ մաց ման հրա պա րա կա յին
«խոս տում», իսկ տվյալ հար ցում քննի չի ու դա -
տա խա զի միջև չկար գա վոր ված տա րա ձայ նու -
թյան դրսևո րում նե րը կա րող են ո րա կազր կել և
հե ղի նա կազր կել այդ վա րույ թը, հետևա բար՝
դա տա վա րա կան այդ եր կու սուբ յետի փոխ հա -
րա բե րու թյուն նե րը հատ կա պես հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վա րույ թի շրջա նա կում պետք է լի նեն
կար գա վոր ված ու հա վա սա րակշռ ված: 

Նա խագ ծում հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ -
թը ընտր ված է ոչ թե անգ լո սաք սո նա կան, այլ՝
մայր ցա մա քա յին ի րա վա կան հա մա կար գի կող -
մից ըն դուն ված մո դե լով: Այդ պի սին են, օ րի -

նակ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, Ղա զախս -
տա նի, Բե լա ռու սի կող մից ըն դուն ված տար բե -
րակ նե րը: Ընդ ո րում՝ մայր ցա մա քա յին ի րա -
վա կան հա մա կար գին հա տուկ է հա մա գոր ծակ -
ցու թյան միջ նոր դու թյան քննարկ ման արդ յուն -
քով դա տա խա զի կող մից ըն դուն ված ո րո շում -
նե րի սահ մա նա փակ բո ղո քարկ ման կամ բո ղո -
քարկ ման ան թույ լատ րե լիու թյան կա նո նը: Օ -
րի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում հա մա -
գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա -
սին դա տա խա զի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ -
վել քննի չի, կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի և պաշտ -
պա նի կող մից (ՌԴ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 317.2 հոդ վա ծի 2-րդ մաս):19 Միջ -
նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին դա տա խա -
զի ո րո շու մը քննի չի կող մից բո ղո քար կե լու ա -
ռիթ հիշ յալ օ րենսդ րու թյամբ չի կա րող լի նել,
քա նի որ դա տա խա զի քննարկ մա նը կա րող են
ներ կա յաց վել հա մա գոր ծակ ցու թյան շուրջ միայն
այն միջ նոր դու թյուն նե րը, ո րոնք քննի չի կող -
մից բա վա րար վել են, այ սինքն՝ ո րոնց մա սով
քննի չը հա մա ձայ նու թյուն էր տվել: Հատ կանշա -
կան է, որ ՌԴ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսդ րու թյամբ հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույթ
հա րու ցե լու բա ցար ձակ ի րա վուն քը պատ կա -
նում է քննի չին, այ սինքն՝ քննի չի կա մար տա -
հայ տու թյամբ է ո րոշ վում միջ նոր դու թյու նն ըն -
թաց քա վո րե լու հար ցը, և ե թե քննի չը միջ նոր -
դու թյան կա պակ ցու թյամբ բա ցա սա կան կար -
ծիք է ար տա հայ տել, ա պա վերջինս դա տա խա -
զի քննարկ մա նը նույ նիսկ չի ներ կա յաց վում: 

Բե լա ռու սի քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսդ րու թյու նը հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր -
դու թյու նը մեր ժե լու մա սին դա տա խա զի ո րո -
շու մը դա սում է բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա ակ -
տե րի շար քը ( Բե լա ռու սի քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 468.7 հոդ վա ծի 3-րդ մաս)20: 

Մեկ այլ մո տե ցում է պա րու նա կում Ղա -
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենս գիր քը, որի հա մա ձայն՝
դա տա խա զը, ով ստո րագ րել է հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը, պար տա վոր է ան -
հե տաձ գե լիո րեն մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ կազ մա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

2
  2

0
1

7

19 Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգիրք, 18.12.2001թ. N 174-ФЗ (01.01.2017թ. դրությամբ
կատարված փոփոխություններով ու լրացումներով հանդերձ):

20 Բելառուսի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, 16.07.1999թ., №295-З (20.04.2016թ. դրու -
թյամբ կատարված փոփոխություններով ու լրացումներով հանդերձ):



կեր պե լու հա մա ձայ նագ րի ա ռար կա ճա նաչ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և հան ցա գործ նե րի
հայտ նա բե րու մը ( Ղա զախս տա նի քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մաս):21 Նույն օ րենսդ րու թյամբ՝ դա տա խազն
ի րա վա սու է իր ո րոշ մամբ ցան կա ցած քրեա -
կան գործ վերց նել իր վա րույթ և ան ձամբ ի րա -
կա նաց նել քննու թյուն՝ այդ ըն թաց քում օգտ վե -
լով քննի չի լիա զո րու թյուն նե րից (հոդ ված 58,
3-րդ մաս): Ներ կա յաց ված դա տա վա րա կան
նոր մե րից պարզ է դառ նում հա մա գոր ծակ ցու -
թյան վա րույ թի հա րուց ման շուրջ քննի չի ու դա -
տա խա զի միջև տա րա ձայ նու թյուն նե րի դեպ -
քում հար ցի լուծ ման հնա րա վոր ե ղա նա կը:

Որ պես կա նոն՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա -
մա ձայ նա գիր կա րող է կնքվել միայն այն դեպ -
քե րում, երբ քրեա կան վա րույ թի շրջա նա կում
սպառ վել են այն հան գա մանք նե րը պար զե լու
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք ակն կալ -
վում է լու սա բա նել մե ղադր յա լի հետ հա մա գոր -
ծակ ցու թյամբ: Հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ -
թին անց նե լու հար ցում քննի չի ու հսկող դա -
տա խա զի միջև ա ռա ջա ցող բո լոր տա րա ձայ -
նու թյուն նե րը պետք է լուծ վեն նախ քան հա մա -
գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կազ մե լը, իսկ
դրա նից հե տո կող մե րը, այդ թվում՝ քննի չը,
պետք է ան շե ղո րեն կա տա րեն հա մա ձայ նա -
գրով ստանձ նած ի րենց պար տա կա նու թյուն -
նե րը, ինչ պի սի պա հան ջը պետք է ամ րագրված
լի նի նաև դա տա վա րա կան օ րենսգր քով: Հա -
մա ձայ նագ րով նա խա տես ված պայ ման նե րից
շեղ վե լու և մե ղադ րան քի կող մի հա մար ա ռա -
ջա ցող պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց
հրա ժար վե լու ան թույ լատ րե լիու թյան պա հան -
ջը նաև պետք է որ պես լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք
ծա ռա յի հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից,
քա նի որ հա մա գոր ծակ ցու թյան գնա լու վեր ջի -
նիս ո րոշ ման կա յա ցու մը զու գորդ վում է ո րո շա -
կի ռիս կե րի, անվ տան գու թյան և այլ հան գա -
մանք նե րի հետ կապ ված հար ցե րի գնա հատ -
մամբ, և հա մա ձայ նա գիր կնքե լուց հե տո քննի -
չի կամ դա տա խա զի կա մա յա կան ու ա նո րոշ
վար քա գի ծը կա րող է նվա զեց նել այդ վա րույ -
թին ա պա վի նե լու հա վա նա կա նու թյու նը:

Հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի հա րուց -
ման հար ցում դա տա խա զի ու քննի չի միջև ան -
հա մա ձայ նու թյուն նե րը բո լոր դեպ քե րում են թա -
կա են քննարկ ման և լուծ ման դա տա խա զի` որ -
պես քրեա կան հե տապն դու մը տնօ րի նող, և
քննի չի` որ պես դա տա վա րա կան ինք նու րույ նու -
թյամբ օժտ ված սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րի
հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան մամբ: Նա խա -
գծի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ հան -
րա յին հե տապնդ ման գոր ծե րով քրեա կան հե -
տապն դում հա րու ցե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու -
թյամբ օժտ ված դա տա խա զը պետք է ու նե նա
օ րեն քով սահ ման ված կար գով տնօ րի նե լու ա -
զա տու թյուն: Հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի
հա րուց ման փու լում դա տա խա զը պետք է ու նե -
նա նաև մե ղադր յա լի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու
մա սին ո րո շում ըն դու նե լու ի րա վուն քի «սե փա -
կա նա տե րը»: Անհ րա ժեշտ է սա կայն շեշ տել,
որ հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյան
քննարկ ման փու լում դա տա խա զը պետք է ա -
ռաջ նորդ վի ոչ միայն կոնկ րետ մե ղադր յա լի
հետ հա մա գոր ծակ ցե լու նպա տա կա հար մա րու -
թյան ա ռաջ նա հեր թու թյամբ, այլև ծան րակ շիռ
դե րա կա տա րու թյուն տա հա մա գոր ծակ ցու թյան
արդ յուն քով բա ցա հայտ ման են թա կա հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րին ու հան ցա գործ նե րին: Ա ռա -
ջին դեպ քում գու ցե և քն նի չի մի ջամ տու թյու նը
տե ղին չէ, քա նի որ, ե թե դա տա խա զը հրա -
ժար վում է մե ղադր յա լի հետ հա մա գոր ծակ ցե -
լուց՝ նրա ան ձի հան րա յին վտան գա վո րու թյու -
նը հաշ վի առ նե լով և նրա պա տաս խա նատ վու -
թյան մեղ մա ցու մն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լու
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, ա պա դա՝ որ պես քրեա -
կան հե տապնդ ման ի րա վա զո րու թյան բաղ կա -
ցու ցիչ մա սը կազ մող տարր, պետք է թողն վի
դա տա խա զի հա յե ցո ղու թյա նը: Սա կայն այլ է
վի ճա կը, երբ քննարկ ման ա ռար կա է դառ նում
երկ րորդ պայ մա նը: Քն նի չը՝ որ պես ինք նու րույն
և հա մա կող մա նի նա խաքն նու թյուն վա րե լու
պար տա կա նու թյամբ օժտ ված վա րույ թի հան -
րա յին մաս նա կից, շա հագր գիռ ու պար տա վոր -
ված է բա ցա հայ տել բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը և բո լոր հան ցա գործ նե րին: Գի տակ ցե լով,
որ ոչ բո լոր դեպ քե րում է հնա րա վոր լի նում կա -
տա րել վե րոգր յա լը, օ րենս դի րը Նա խագ ծում
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21 Ղազախստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, (26.07.2016թ. դրությամբ կատարված
փոփոխություններով ու լրացումներով հանդերձ):
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նա խա տե սել է նաև հա մա գոր ծակ ցու թյան վա -
րույ թը` ո րո շա կի զի ջում նե րի հաշ վին հան ցա -
վո րու թյան դեմ պայ քա րում մե ղադր յալ նե րի ա -
ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար: Ն կա րագրվա -
ծից ակն հայտ է, որ դա տա վա րա կան այն սու -
բյեկ տը, ո րից պետք է հարց նել` ու նի՞ նա նա -
խաքն նու թյան հա մա կող մա նիու թյու նը ա պա հո -
վե լու հար ցում հա մա գոր ծակ ցե լու ցան կու թյուն
հայտ նած մե ղադր յա լի ա ջակ ցու թյան կա րի քը,
թե՞ ոչ` քննիչն է:

Նա խագ ծով ա ռա ջարկ ված տար բե րա կում
հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թի շուրջ դա տա -
խա զի ու քննի չի միջև ան հա մա ձայ նու թյու նը
կա րող է ար տա հայտ վել հետևյալ եր կու ի րա -
դրու թյուն նե րում`

ա) քննի չը հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր -
դու թյու նը մեր ժե լու դիր քո րո շում պա րու նա -
կող գրա վոր կար ծիք էր ներ կա յաց րել դա -
տա խա զին, սա կայն վեր ջինս բա վա րա րել է
միջ նոր դու թյու նը,

բ) քննի չը հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր -
դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին գրա վոր կար -
ծիք էր կազ մել, սա կայն, նախ քան դա տա -
խա զի կող մից հա մա ձայ նա գիր կնքե լը, ի
հայտ են ե կել այն պի սի նոր հան գա մանք ներ,
ո րոնք չե զո քաց նում են հա մա գոր ծակ ցե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը կամ դարձ նում են դա
առն վազն վա ղա ժամ (այ սինքն՝ քննի չն ստա -
ցել է ակն կալ վող ա պա ցույց նե րը ձեռք բե րե լու
նոր հնա րա վո րու թյուն կամ քննու թյուն կա տա -
րե լու նոր ուղ ղու թյուն կամ ձեռք է բե րել հենց
ակն կալ վող ա պա ցույց նե րը):

Հիշ յալ եր կու ի րա վի ճակ ում, ե թե քննի չը՝
որ պես դա տա վա րա կան ինք նու րույն սուբ յեկտ,
հա մա գոր ծակ ցու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն չի
զգում, իսկ դա տա խա զը ո րո շում է ըն դու նել մե -
ղադր յա լի միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա -
սին (հա վա նա կա նու թյու նը նվազ է, սա կայն տե -
սա կա նո րեն հնա րա վոր), ա պա քննի չը պետք է
ու նե նա, նախ քան հա մա ձայ նա գիր կնքե լը, դա -
տա խա զի ո րոշ ման դեմ նրա վե րա դա սին ա -
ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունք: Ընդ ո -

րում՝ մինչ ա ռար կու թյան կա պակ ցու թյամբ վե -
րա դաս դա տա խա զի կող մից ո րո շում ըն դու նե -
լը՝ հսկող դա տա խա զը պետք է զրկված լի նի
հա մա ձայ նա գիր կազ մե լու ի րա վուն քից: Հա -
մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյու նը բա վա րա -
րե լու մա սին դա տա խա զի ո րոշ ման դեմ ա ռար -
կե լու ի րա վունքն ի րաց նե լու արդ յուն քով վե րա -
դաս դա տա խա զի կող մից ո րո շում ըն դուն վե -
լուց հե տո կամ այդ ի րա վու նքից հրա ժար վե լու
դեպ քում քննի չը պետք է ներգ րավ վի դա տա -
խա զի կող մից հա մա ձայ նա գի րը կազ մե լու գործ -
ըն թա ցում որ պես կողմ՝ օ րեն քի ու ժով ստանձ -
նե լով հա մա ձայ նագ րի մյուս կող մի` մե ղադր յա -
լի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա -
հո վե լու պար տա վո րու թյուն: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով սույն հոդ վա ծում
ներ կա յաց ված փաս տարկ ներն ու պատ ճա ռա -
բա նու թյուն նե րը՝ կա րե լի է ա ռաջ քա շել հետևյալ
եզ րա հան գում նե րը.

ա) Քն նի չը պետք է ճա նաչ վի հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի կողմ, և նրա վրա
պետք է դրվի հա մա ձայ նագ րից բխող գոր ծո -
ղու թյուն նե րը կազ մա կեր պե լու պար տա կա նու -
թյուն:

բ) Նա խագ ծի 457-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա -
սում որ պես հա մա ձայ նա գի րն ստո րագ րող և
դ րա օ րի նա կը ստա ցող սուբ յեկտ պետք է նշվի
նաև քննի չը: 

գ) Նա խագ ծի 458-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը
պետք է պա րու նա կի հսկող դա տա խա զի կող -
մից հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյու նը,
դրա վե րա բեր յալ քննի չի կար ծի քը, միջ նոր դու -
թյու նը բա վա րա րե լու մա սին ո րո շու մն ան ջատ -
ված վա րույ թի նյու թե րին կցե լու պայ ման:

դ) Նա խա գի ծը քննի չին պետք է ըն ձե ռի
հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյու նը բա վա -
րա րե լու մա սին հսկող դա տա խա զի ո րոշ ման
դեմ վե րա դաս դա տա խա զին ա ռար կու թյուն
ներ կա յաց նե լու ի րա վունք՝ նախ քան դրա կա -
պակ ցու թյամբ վե րա դաս դա տա խա զի կող մից
ո րո շում ըն դու նե լն ար գե լե լով հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կնքելը:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2003
թվա կա նի ապ րի լի 18-ին ըն դուն ված քրեա կան
օ րենսգր քով, ի թիվս այլ հակաօրինական ա-
րարքների, ա ռա ջին ան գամ որ պես հան ցա -
գոր ծու թյուն ամ րագր վեց «Հա կամր ցակ ցա յին
գոր ծու նեու թյու նը»: Հակամրցակցային գործու-
նեության քրեականացման հարցը մշտապես
եղել է ակտիվ քննարկումների առարկա, ինչի
վերաբերյալ մինչ օրս չի ձևավորվել միասնա-
կան մոտեցում1: Թեև նշված հան ցա գոր ծու -
թյունն ար դեն շուրջ 14 տա րի տեղ է գտել
քրեա կան օ րենսգր քում, սա կայն այդ նոր մի
կի րա ռու թյու նը դեռևս շատ ցածր է: Ընդ ո րում՝
պատ ճա ռը պայ մա նա վոր ված է ոչ այն քան
տվյալ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման դեպ -
քերի բացակայությամբ, որ քան նշված հոդ վա -
ծի ոչ ճիշտ ձևա կերպ մամբ, ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յի թե րի զար գաց մամբ, հա մա պա -
տաս խան մաս նա գետ նե րի բա ցա կա յու թյամբ
և այլ հար ցե րով: Սույն գիտական հոդ վա ծում
կփոր ձենք վեր հա նել նշված խնդիր նե րը, դրան -
ցում ըն կած պատ ճառ նե րը, դրանց վե րաց ման
ուղ ղու թյամբ կներ կա յաց նենք մեր ա ռա ջարկ -
նե րը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ հա կամր ցակ ցա յին գոր ծու նեու թյուն
է դի տարկ վում ա պօ րի նի մե նաշ նոր հա յին գներն
ար հես տա կան բարձ րաց նե լը կամ ի ջեց նե լը կամ
պահ պա նե լը, ինչ պես նաև մրցակ ցու թյու նը սահ -
մա նա փա կե լը նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ
կամ հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի մի -
ջո ցով, ինչն ուղղ ված է շու կան տա րած քա յին
սկզբուն քով բա ժա նե լուն, այլ տնտե սա վա րող
սուբ յեկտ նե րի՝ շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն -
դո տե լուն, տնտե սա վա րող այլ սուբ յեկտ նե րին

շու կա յից դուրս մղե լուն, խտրա կան գներ սահ -
մա նե լուն կամ պահ պա նե լուն:

Նշ ված ձևա կեր պու մը ոչ միայն չի հա մա -
պա տաս խա նում տնտե սա կան մրցակ ցու թյան
ա մե նավ տան գա վոր եր կու խախ տման՝ գերիշ -
խող դիր քի չա րա շահ ման և հա կամր ցակ ցա յին
հա մա ձայ նու թյուն նե րի բո վան դա կու թյա նը, այլև
պա րու նա կում է ներ քին հա կա սու թյուն ներ և
թե րու թյուն նե ր:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 թվականի
խմբագրությամբ) 33.1-ին հոդվածի 2-րդ մա-
սով սահմանված էր, որ շուկայում մենաշնորհ
կամ գերիշխող դիրքի չարաշահումը և անբա-
րեխիղճ մրցակցությունն արգելվում են: 2015
թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմա-
նադրության 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ամ-
րագրվեց, որ շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշ-
խող դիրքի չարաշահումը, անբարեխիղճ մրցակ-
ցությունը և հակամրցակցային համաձայնու-
թյուններն արգելվում են:

Ստացվում է, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ
ամրագրված են հակամրցակցային գործունեու-
թյան դրսևորումներն, ու դրանց արգելքը, իսկ
ՀՀ քրեական օրենսգիրքն այս առումով չի հա-
մապատասխանեցվել Սահմանադրությանը, քա-
նի որ գերիշխող դիրքի չարաշահման և հա-
կամրցակցային համաձայնության բոլոր դրսևո-
րումների համար չի նախատեսում քրեական
պատասխանատվություն: Ինչ վերաբերում է
անբարեխիղճ մրցակցության համար քրեական
պատասխանատվություն սահմանելուն՝ հարկ
է նշել, որ անբարեխիղճ մրցակցությունը, լինե-
լով ավելի նվազ վտանգավորությամբ իրավա-
խախտում, տեղ չի գտնում հակամրցակցային
գործունեություն դիտարկվող և քրեական պա-
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ՀՀ Գլխավոր դատախազության պետական
շահերի պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ,
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի
դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________
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տասխանատվություն առաջացնող իրավախախ-
տումների շարքում: Այնուամենայնիվ, անբա-
րեխիղճ մրցակցության որոշ, հանրության հա-
մար առավել վտանգավոր մի քանի դրսևորում-
ներ տեղ են գտել ՀՀ քրեական օրենսգրքում,
ինչպիսիք են, օրինակ, ապրանքային նշանն
ապօրինի օգտագործելը (հոդված 197), կեղծ
գովազդը (հոդված 198), սպառողներին խաբե-
լը (հոդված 212):

Գրականության մեջ տնտե սա կան մրցակ -
ցու թյու նը բնութագրվում է որպես տնտեսվա-
րող սուբյեկտների միջև մրցություն, երբ նրանց
գործունեությամբ արդյունավետո րեն սահ մա -
նա փակ վում է շու կա յի մաս նակ ցի կամ մաս նա -
կից նե րի կող մից ապ րան քա յին շու կա յի ընդ -
հա նուր պայ ման նե րի վրա միակողմանիորեն
ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նը2:

Մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի չարա-
շահումն այն դեպքն է, երբ ապ րան քա յին շու -
կա յի մեկ մաս նա կից միա կող մա նի ազ դում է
ապ րան քա յին շու կա յի ինք նա բե րա բար ձևա -
վոր ված պայ ման նե րի վրա՝ այդ պի սով խա թա -
րե լով տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը:

Հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյունն այն
դեպքն է, երբ մի քանի սուբյեկտ համաձայնու-
թյամբ ազդում են ապրանքային շուկայի վերը
նկարագրված պայմանների վրա, ինչի դեպ -
քում կրկին խաթարվում է տնտեսական մրցակ-
ցությունը:

Նշ ված ի րա վա խախ տում նե րի նկա րագ րու -
թյու նը տեղ է գտել «Տն տե սա կան մրցակ ցու -
թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում,
որն ըն դուն վել է 2000 թվա կա նի նո յեմ բե րի 6-
ին: Զար մա նա լիո րեն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
նա խագծ ման ըն թաց քում հաշ վի չեն առն վել
«Տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քում ար դեն իսկ տեղ գտած
հաս կա ցու թյուն նե րը, ին չի հետևան քով միևնույն
էու թյունն ու նե ցող ի րա վա խախ տում ները տար -
բեր օ րենք նե րում իրար չհամապատասխանող
ձևա կեր պում ներ են ստա ցել:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով, ըստ էու թյան,
որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման դրսևո -
րում է դի տարկ վում «ա պօ րի նի մե նաշ նոր հա -
յին գներն ար հես տա կան բարձ րաց նե լը կամ ի -
ջեց նե լը կամ պահ պա նե լը»: ՀՀ օ րենսդ րու -

թյամբ որևէ կերպ չի բա ցա հայտ վում, թե ո՛րն է
մե նաշ նոր հա յին գի նը, ո՛ր դեպքում է համար-
վում ապօրինի, ո՛րն է գնի արհեստական բարձ-
րացումը, իջեցումը կամ պահպանումը, ինչո՛վ է
դա տարբերվում բնականոն գնային փոփոխու-
թյուններից:

Նման պայմաններում ստացվում է մի ի-
րավիճակ, որ նույնիսկ չարաշահման կոնկրետ
հանգամանքներ հայտնաբերվելու դեպքում հնա-
րավոր չի լինի դրանց գնահատական տալ, քա-
նի որ տվյալ բլանկետային նորմի հղումը, ըստ
էության, հասցե չունի: Ըստ էության՝ քրեական
օրենսգրքի հեղինակները նշված ձևակերպ-
մամբ ենթադրաբար նկատի են ունեցել այն
դեպքը, երբ ապրանքային շուկայում մենա-
շնորհ կամ գերիշխող դիրք զբաղեցնող տնտես-
վարող սուբյեկտն անհիմն (շուկայական իրա-
վիճակի թելադրանքով չպայմանավորված)
բարձրացնում, իջեցնում կամ պահպանում է
ապրանքի (ծառայության, աշխատանքի) գինը:
Սակայն նույնիսկ նշված կերպով ձևակերպ-
ված լինելու դեպքում ևս «մենաշնորհ կամ գեր-
իշխող դիրքի չարաշահում» իրավախախտումն
ամբողջությամբ իր արտացոլումը չէր ստանա
օրենքում: Խնդիրն այն է, որ գնային չարաշա-
հումը հակամրցակցային գործողությունների
ընդամենը մեկ դրվագն է: Բացի գնային չարա-
շահումներից՝ մենաշնորհ կամ գերիշխող դիր-
քի չարաշահում հնարավոր է թույլ տալ բազ-
մաթիվ այլ եղանակներով, այդ թվում՝ պար-
տադրել շուկայի մյուս մասնակիցներին, այլ
անձանց կատարելու գերիշխող դիրք ունեցող
սուբյեկտին ձեռնտու գործողություններ կամ
ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություններից,
դրսևորել խտրական վարքագիծ՝ շուկայի մաս-
նակիցներին առաջարկելով իրարից կտրուկ
տարբերվող պայմաններ, ստեղծել արհեստա-
կան պակասորդ, առաջարկել օրենսդրությա-
նը հակասող պայմաններ և այլն:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով, ըստ էու թյան,
որ պես հակամրցակցային համաձայնության
դրսևո րում է դի տարկ վում «մրցակ ցու թյու նը
սահ մա նա փա կե լը նախ նա կան հա մա ձայ նու -
թյամբ կամ հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մի ջո ցով»: Նշված դեպքում, թեև ձևակեր-
պումն ավելի ընդհանուր է, սակայն պարունա-
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կում է որոշ բացեր, որոնք կոնկրետ դեպքե-
րում կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ հայտ-
նաբերված հակամրցակցային համաձայնու-
թյուններին գնահատական տալու համար: Օ-
րինակ՝ խոսքն այն դեպքի մասին է, երբ հա-
կամրցակցային համաձայնությունը տեղի է ու-
նենում անգործությամբ, մասնավորապես՝ ապ-
րանքային շուկայում փոքր տնտեսվարող սու-
բյեկտները շուկայական իրավիճակի թելադրան-
քով (օրինակ՝ փոխարժեքի տատանում) բարձ-
րացնում են ապրանքի գները, իսկ խոշոր ըն-
կերությունները համաձայնեցված վարքագծով
(ա ռանց նախ նա կան հա մա ձայ նու թյան) ցուցա-
բերում են անգործություն՝ գները պահելով նույն
ցածր մակարդակի վրա:

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը նախ նա կան հա -
մա ձայ նու թյամբ կամ հա մա ձայ նեց ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րի մի ջո ցով մրցակ ցու թյու նը սահ -
մա նա փա կե լու դեպ քում նա խա տե սել է հան -
ցա վոր ա րար քի սուբ յեկ տիվ կող մի հատ կա -
նիշ, ո րի առ կա յու թյան դեպ քում միայն խոսք
կլի նի հան ցա գոր ծու թյան մա սին: Մաս նա վո -
րա պես՝ ամ րագր ված է, որ հա կամր ցակ ցա յին
գոր ծու նեու թյու նը պետք է ուղղ ված լի նի «շու -
կան տա րած քա յին սկզբուն քով բա ժա նե լուն,
այլ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի՝ շու կա մուտք
գոր ծե լուն խո չըն դո տե լուն, տնտե սա վա րող այլ
սուբ յեկտ նե րին շու կա յից դուրս մղե լուն, խտրա -
կան գներ սահ մա նե լուն կամ պահ պա նե լուն»:

Ստաց վում է, որ նշված 4 պայմանը չլի-
նելու դեպ քում հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ -
նու թյու նը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան:

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել հետևյա -
լը.

Նշ ված պայմաններն առկա ձևա կերպ մամբ
ար դեն իսկ խնդրա հա րույց են: Օ րի նակ՝ խտրա -
կան գներ սահ մա նե լը կամ պահ պա նե լը ոչ մի
դեպ քում չեն կա րող լի նել տնտես վա րո ղի նպա -
տակ, ցան կու թյուն, չի կա րող հա կամր ցակ ցա -
յին հա մա ձայ նու թյունն ուղղ ված լի նել խտրա -
կան գներ սահ մա նե լուն, քա նի դա զուտ մի ջոց
է նպա տա կին հաս նե լու հա մար:

Նշ ված պայմաննե րն սպա ռիչ կերպով սահ -
մա նե լով՝ օ րենս դի րը բա ցա ռել է այլ պայման-

ների դեպքում հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ -
նու թյուն նե րը հան ցա գոր ծու թյուն հա մա րե լու
հնարավորությունը: Օ րի նակ՝ հա կամր ցակ ցա -
յին հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է ուղղ ված լի նել
ապ րան քա յին շու կան ոչ թե տա րած քա յին, այլ՝
ըստ ապ րան քա տե սակ նե րի, սպառողների շրջա-
նակի բա ժա նե լուն, գեր շա հույթ ստա նա լուն,
գնում նե րի, մրցույթ նե րի, ա ճուրդ նե րի շրջա -
նակ նե րում հաղ թող ճա նաչ վե լուն և այլն:

Գի տա կան և գործ նա կան տե սանկ յու նից՝
մեծ կարևո րու թյուն ու նի հա կամր ցակ ցա յին
գոր ծու նեու թյան սուբ յեկ տի, ինչ պես նաև տվյալ
ա րար քի պատճառով վրա հաս նող հետևանք -
նե րի վե րա բեր յալ հար ցե րի պարզումը:

Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան, այդ թվում՝
ապ րան քա յին շու կա յի մաս նա կից նե րն առևտ -
րա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող սուբ յեկտ -
ներն են, իսկ ֆի զի կա կան ան ձինք տնտե սա -
կան մրցակ ցու թյան խա թար ման վրա կա րո -
ղա նում են ազ դել միջ նոր դա վոր ված՝ առևտ րա -
յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այ նո ւա -
մե նայ նիվ, քրեա կան տե սանկ յու նից՝ մեր կար -
ծի քով՝ պա տաս խա նատ վու թյան պետք է են -
թա կա լինեն հենց ֆի զի կա կան ան ձինք, ովքեր
ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րով, ըն դու նած ո րո շում -
նե րով, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րով կամ հան -
ցա վոր ան գոր ծու թյամբ խա թա րում են տնտե -
սա կան մրցակ ցու թյու նը: Տվյալ դեպքում որ-
պես հանցագործության սուբյեկտ կարող են
լինել անհատ ձեռնարկատերերը, իրավաբա-
նական անձանց գործադիր-կարգադրիչ գոր-
ծառույթ իրականացնող անձինք, նրանց ներ-
կայացուցիչները, պաշտոնատար անձինք և
այլն3: 

Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում ՀՀ
քրեա կան օ րենս գիր քը միակ ի րա վա կան ակտն
է, որ պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում
ֆի զի կա կան ան ձանց հա կամր ցակ ցա յին գոր -
ծու նեու թյան հա մար: Հարկ է նշել, որ, թեև
«Տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծով հա կամըր -
ցակ ցա յին դրսևո րում նե րի հա մար սահ ման -
ված են խո շոր տու գանք ներ ի րա վա խախտ
տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մար, սա կայն,
մեր կար ծի քով՝ մե ղա վոր ֆի զի կա կան ան ձանց
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քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու ան խու սա փե լիու թյու նը կա րող է մե ծա պես
նպաս տել նշված երևույթ նե րի կրճատ մա նը:
Պատճառն այն է, որ շատ հա ճախ տնտես վա -
րող սուբ յեկտ նե րը հա կամր ցակ ցա յին գոր ծու -
նեու թյամբ ստա նում են գեր շա հույթ ներ, իսկ
նրանց ա պօ րի նի վար քա գի ծը բա ցա հայտ վե լու
դեպ քում տու գան քի չա փը շատ դեպ քե րում կա -
րող է բազ մա կի ան գամ քիչ լի նել ա պօ րի նի
ստա ցած շա հույ թից (եկամտից): Բացի այդ՝
հաշվի առնելով, որ հակամրցակցային գործո-
ղությունների բացահայտման և ապացուցման
գործընթացը կարող է մեծ ժամանակահատ-
ված տևել, նման պայմաններում իրավաբանա-
կան անձանց պատասխանատվության ենթար-
կելը կարող է չարդարացված լինել՝ նկատի ու-
նենալով, որ մեղավոր ֆիզիկական անձինք
շատ դեպքերում կարող են արդեն չաշխատել
տվյալ կազմակերպությունում և վերջինիս հետ
առնչություն չունենալ4:

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում ներդր ված չէ նաև հա կամր ցակ -
ցա յին գոր ծու նեու թյան հա մար ֆի զի կա կան ան -
ձանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու ինս տի տուտ: Ֆի զի կա կան ան ձանց,
այդ թվում՝ պետական մարմինների պաշտո-
նատար անձանց, հակամրցակցային գործու-
նեության համար պատասխանատվության ինս-
տիտուտը ներդրված է և ակտիվորեն կիրառ-
վում է ԱՊՀ և եվրոպական բազմաթիվ երկըր-
ներում, ԵԱՏՄ պայմանագրով և այլն: Ներկա-
յումս ՀՀ Ազգային ժողովում է գտնվում «Վար-
չական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը, ո-
րով ևս առաջարկվում է վարչական պատաս-
խանատվություն սահմանել հակամրցակցային
գործունեության համար5: 

Հարկ է նշել, որ հակամրցակցային գոր-
ծունեության պատճառով ֆիզիկական անձանց
համար պատասխանատվություն սահմանելու
դեպքում առաջանում է նշված իրավախախ-
տումներն իրենց վտանգավորությամբ դասա-

կարգելու անհրաժեշտություն (վար չա կան և
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նե րը սահ -
մա նա զա տե լու նպա տա կով), ինչի համար որ-
պես չափանիշ կարող է հանդես գալ իրավա-
խախտման պատճառով վրա հասած հետևան-
քը, ինչը կի րառ վում է բազ մա թիվ իրավախախ-
տումների դա սա կարգ ման նպա տա կով:

Այդ տե սանկ յու նից՝ ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի ներ կա կար գա վոր ման պայ ման նե րում
քննարկ վող հան ցա գոր ծու թյու նը նա խա տես -
ված է ձևա կան հան ցա կազ մով. ա վարտ ված է
հա մար վում հա կամր ցակ ցա յին գոր ծու նեու թյու -
նը կա տա րե լու պա հից6: Նշ ված կար գա վոր -
մամբ, մեր կար ծի քով, չի հիմ նա վոր վում տվյալ
հան ցա գոր ծու թյան հան րա յին վտան գա վո րու -
թյու նը, տնտե սու թյան վրա ու նե ցած բա ցա սա -
կան ազ դե ցու թյու նը, ուս տի անհ րա ժեշտ է սահ -
մա նել նյու թա կան հան ցա կազմ: Որ պես տվյալ
ի րա վա խախտ ման պար տա դիր հետևանք՝ ա -
ռա ջարկ վում է կի րա ռել քա ղա քա ցի նե րին, կազ -
մա կեր պու թյուն նե րին կամ պետությանը պատ-
ճառված խո շոր կամ ա ռանձ նա պես խո շոր չա -
փով վնասը կամ ապ րան քա յին շու կա յի մաս -
նակ ցի ստա ցած խո շոր կամ ա ռանձ նա պես խո -
շոր չա փով շա հույ թը:

Որ պես վնա սի և շա հույ թի խո շոր չափ՝ ա -
ռա ջարկ վում է սահ մա նել հա մա պա տաս խա -
նա բար նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա -
րա պա տի կից հինգ հա զա րա պա տի կը, իսկ ա -
ռանձ նա պես խո շոր չափ՝ հինգ հա զա րա պա տի -
կից ա վե լին:

Ինչ վե րա բե րում է տվյալ հան ցա գոր ծու -
թյան ծան րաց նող հան գա մանք նե րին՝ դրանք,
մեր կար ծի քով՝ մե ծա պես բնու թագ րում են տվյալ
հան ցա գոր ծու թյան ա ռա վել վտան գա վոր դրսևո -
րում նե րը, էա կան հա կա սու թյուն ներ կամ բա -
ցեր չեն պա րու նա կում: Այդ տե սանկ յու նից՝ ա -
ռա ջարկ վում է որ պես ծան րա ցու ցիչ հան գա -
մանք դի տար կել նաև ա ռանձ նա պես խո շոր
չա փե րով վնաս պատ ճա ռե լը կամ ա ռանձ նա -
պես խո շոր չա փե րով շա հույթ ստա նա լը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ հակամրցակ-
ցային գործունեությունը որպես հանցագործու-
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թյուն անհրաժեշտ է սահմանել հետևյալ կերպ՝
նկա տի ու նե նա լով, որ նոր մը բլան կե տա յին է,
ո րով սահ ման ված հաս կա ցու թյուն նե րը նա խա -
տես ված են «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան
պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում. 

«1. Մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի չա-
րաշահումը կամ հակամրցակցային համաձայ-
նությունը, որի պատճառով քա ղա քա ցի նե րին,
կազ մա կեր պու թյուն նե րին կամ պետությանը
պատճառվել է խո շոր վնաս, կամ ապ րան քա -
յին շու կա յի մաս նա կի ցը ստա ցել է խո շոր չա -
փով շա հույթ՝

պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ -
խա տա վար ձի հինգ հար յու րա պա տի կից հա զա -
րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ եր կու սից
ե րեք ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝
ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:

2. Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են՝
1) բռնու թյուն գոր ծադ րե լով կամ գոր ծա -

դրե լու սպառ նա լի քով,

2) ու րի շի գույ քը վնա սե լով կամ ոչն չաց նե -
լով կամ ու րի շի գույ քը ոչն չաց նե լու կամ վնա սե -
լու սպառ նա լի քով,

3) պաշ տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով,
4) կազ մա կերպ ված խմբի կող մից,
5) ա ռանձ նա պես խո շոր չա փով վնաս պատ -

ճա ռե լով կամ ա ռանձ նա պես խո շոր չա փով շա -
հույթ ստա նա լով՝ 

պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ ե րե քից ութ
տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ
ա ռանց դրա:

3. Սույն հոդվածում խո շոր չափ է համար-
վում հանցագործության պահին սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հա զա րապատի-
կից մինչև հինգ հազարապատիկի չափով գու-
մարը, իսկ առանձնապես խոշոր չափ` հանցա-
գործության պահին սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հինգ հազարապատիկը գերա-
զանցող գումարը»:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Կաս կա ծից վեր է, որ ար դի պայ ման նե -
րում կի բեռ հան ցա վո րու թյու նը պե տու թյուն նե -
րի ազ գա յին անվ տան գու թյան հա մար լուրջ
սպառ նա լիք է: Տե ղե կատ վու թյան ավ տո մատ
կա ռա վար ման և մշակ ման հա մա կար գե րի
ներդր ման, հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մի ջո -
ցով ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րին ի րա -
վա կան նշա նա կու թյուն հա ղոր դե լու հետևանքով՝
պա րարտ հող ստեղծ վեց հան ցա վոր նպա տակ -
նե րով դրանց օգ տա գործ ման հա մար, ին չի
պատճառով պե տու թյան հա մար անհ րա ժեշ -
տու թյուն դար ձավ ժա մա նա կին հա մըն թաց ու -
ժե ղաց նել կի բեռ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա -
րի հա մա կար գը՝ ա պա հո վե լով արդ յու նա վետ
մի ջոց նե րով և ե րաշ խիք նե րով:

Օ րի նակ՝ Ուկ րաի նա յի Նա խա գա հը 2017
թվա կա նի փետր վա րի 3-ին հաս տա տել է կի -
բեռս պառ նա լիք նե րի դեմ ուղղ ված Ազ գա յին
անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու թյան խորհըր -
դի ո րո շու մը, ո րը սահ մա նում է կի բե ռանվ տան -
գու թյան անհ րա ժեշտ մա կար դա կի ա պա հով -
ման, կի բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ա նօ րի նա -
կան քա րոզ չու թյան, լրտե սու թյան և կի բեռ հար -
ձա կում նե րի հայտ նա բեր ման և դ րանց դեմ
արդ յու նա վետ պայ քա րի հետևյալ հիմ նա կան
ուղ ղու թյուն նե րը.

– Նա խաքն նա կան մար մին նե րի ո րո շում -
նե րով պար տա վո րեց նել ին տեր նետ ծա -
ռա յու թյուն ներ մա տու ցող օ պե րա տոր -
նե րին մինչև 3 տա րի ժամ կե տով ի րա -
կա նաց նել է լեկտ րո նա յին տվյալ նե րի
պահ պա նու թյուն.

– Նա խաքն նա կան մար մին նե րի հար ցում -
նե րի հի ման վրա պար տա վո րեց նել ին -
տեր նետ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող օ -

պե րա տոր նե րին տրա մադ րել հա մա պա -
տաս խան տե ղե կատ վու թյան հոս քե րի
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյուն.

– Դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա ար -
գե լա փա կել վտան գա վոր կամ խնդրա -
հա րույց բո վան դա կու թյուն ու նե ցող տե -
ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րը. 

– Օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել քրեա կան գոր -
ծով վա րույ թում է լեկտ րո նա յին ա պա -
ցույց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման
դա տա վա րա կան կար գը.

– Խնդ րա հա րույց վճա րա յին հա մա կար -
գե րի ար գե լա փակ ման հա մար ամ րա -
գրել անհ րա ժեշտ ի րա վա կան մե խա -
նիզմ ներ:1

Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում
Facebook, Тwitter, Odnoklassniki, Youtube և սո -
ցիա լա կան հա ղոր դակց ման մի շարք այլ հա -
մա կար գե րի ներդր մամբ մարդ կանց ցան կու -
թյուն նե րը, մտքե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ
գա ղա փար նե րը ի րա կան ժա մա նա կում ամ -
բողջ աշ խար հով կա րե լի է տա րա ծել ըն դա մե -
նը կո ճա կի մեկ հպու մով: Այն ժա մա նակ, երբ
հա մա ցան ցը կամ դրա մի ջո ցով կեն սա գործ -
վող սո ցիա լա կան հա ղոր դակց ման տար բեր
հա մա կար գե րը ո րոշ մարդ կանց ձեռ քում ար -
ժե քա վոր հար թակ են սե փա կան մտքե րը և
գա ղա փար նե րը փոխանցելու հա մար, այ լոց
ձեռ քին դա դար ձել է վտան գա վոր գոր ծիք
հան ցա վոր նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա -
մար:2

Այս տե սանկ յու նից՝ հատ կա պես ու շագ րավ
է ՀՀ Նա խա գա հի մրցա նա կա կիր, «Կաս պեր -
սկու լա բո րա տո րիա յի» հիմ նա դիր Եվ գե նի Կաս -
պերս կու կող մից ար ված դի տար կում ներն առ Օ
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այն, որ հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գիա նե ր
ստեղծելիս ի սկզբա նե ու շադ րու թյուն չի դարձ -
վել դրանց բա վա րար չա փով անվ տան գու թյան
ա պա հով մա նը: Այդ պատ ճա ռով էլ հար յուր հա -
զա րա վոր կի բեռ հան ցա գործ ներ գրո հում են
հա մա կար գիչ նե րը՝ փչաց նե լով մեր կյան քը: Ե -
թե 20 տա րի ա ռաջ հա կա վի րու սա յին հա մա -
կար գե րը հա մա կար գիչ նե րում դրվում էին «հա -
մե նայն  դեպս», և հա մա կարգ չա յին անվ տան -
գու թյու նն ա ռանձ նա պես չէր կարևոր վում, այժմ
այդ մաս նա գի տու թյու նը լու սանց քից ե կել է
կենտ րոն:3

Կի բեռ հան ցա վո րու թյունն աչ քի է ընկ նում
իր ներ հա տուկ ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րով,
քա նի որ ունի անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված
հան ցա վո րու թյան բնույթ,4 և կա տար ման, շա -
րու նակ ման ու ա վարտ ման վայ րե րը կա րող են
ընդգր կել ան գամ մի քա նի պե տու թյուն:5 Հան -
ցա վո րու թյան այս տե սա կի դեմ արդ յու նա վետ
պայ քա րի հա մար մշակ վել են մի շարք մի ջազ -
գա յին-ի րա վա կան գոր ծիք ներ,6 ո րոնց թվում
ա ռանձ նա նում է Եվ րո պա յի խորհր դի «Կի բեռ -
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին» կոն վեն ցիան
(այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա)7, ըստ ո րի՝ կի բեռ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, դա սա -
կարգ վում են 4 խմբի.

1. Ա ռա ջին խումբն են դաս վում հա մա -
կարգ չա յին հա մա կար գե րի և հա մա կարգ չա յին
տե ղե կատ վու թյան գաղտ նիու թյան, ամ բող ջա -
կա նու թյան և հա սա նե լիու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:

2. Երկ րորդ խմբում են հա մա կարգ չա յին
տեխ նի կա յի օգ տա գործ մանն առնչ վող հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնց թիվն են դաս վում հա -
մա կարգ չա յին տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գործ -
մամբ կա տար ված կեղ ծիքն ու խար դա խու թյու -
նը: Ընդ ո րում՝ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ
կեղ ծի քի հիմ նա կան թի րա խը տե ղե կատ վու -
թյան նույ նա կա նու թյան խա փա նումն է` տար -

բեր նպա տակ նե րով որ պես նույ նա կան դի տար -
կե լու կամ որ պես այդ պի սին օգ տա գոր ծե լու դի -
տա վո րու թյամբ:

3. Եր րորդ խմբում են ընդգրկ ված ման կա -
կան պոռ նոգ րա ֆիա յի թո ղարկ մանը, հա -
մակարգ չա յին հա մա կար գի մի ջո ցով դրա տա -
րած մանը, օգ տա գործ մանը տրա մադ րե լու և
(կամ) դրա ա ռա ջար կի, ինչ պես նաև` հա մա -
կարգ չի հի շո ղու թյան մեջ ման կա կան պոռ նո -
գրա ֆիա յի պահ պան մանն առնչ վող հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը:

4. Չոր րորդ խմբում են հե ղի նա կա յին և
հա րա կից ի րա վունք նե րի խախտ մանն առընչ -
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րը: Բա ցի այդ՝ հարկ
է նշել, որ Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու -
թյան ու ժով կի բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թիվն
է դաս վել նաև ռաս ա յա կան կամ այլ բնույ թի
բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րին դրդող, ազ գա յին,
կրո նա կան կամ էթ նի կա կան պատ կա նե լու -
թյան վրա հիմն ված ա ռան ձին ան ձի կամ ան -
ձանց խմբի նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա -
նու թյուն կամ խտրա կա նու թյուն ա ռա ջաց նող
կամ քա րո զող տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու -
մը:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
տեսա կետ է ար տա հայտ վել առ այն, որ կի բեռ -
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվում լայն ի մաս տով
պետք է դա սել բո լոր այն հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը, ո րոնք ուղղ ված են քրեաի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան տակ գտնվող բազ մա տե սակ
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ և
կա րող են զու գորդվել հա մա կարգ չի կամ հա -
մա կարգ չա յին տար բեր սար քա վո րում նե րի օգ -
տա գործ մամբ, ինչ պես օրի նակ՝ ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 158-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝
հե ղի նա կա յին կամ հա րա կից ի րա վունք նե րը
խախ տե լը, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 307-րդ
հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ պե տա կան գաղտ -
նիք պա րու նա կող փաս տաթղ թե րի կամ հա մա -
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3 http://www.azg.am/AM/2015112009:
4 Այդ մասին արձանագրվել է 2005 թվականի ՄԱԿ-ի 11-րդ նստաշրջանի արդյունքներով կազմված արձանագրության

մեջ:
5 http://www.jnews.am/cybercrime-in-Armenia%20:
6 Կիբեռհանցագործություններ հասկացությունը սահմանվել է նաև 2001 թվականի հունիսի 1-ին Մինսկում ստորագրված

«Համակարգչային տեղեկատվության ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից
պետությունների համագործակցության մասին» միջպետական համաձայնագրով, որը ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից
վավերացվել է 2002 թվականի փետրվարի 20-ին:

7 Ստորագրվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 23-ին Բուդապեշտում, իսկ ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից վավերացվել է
2006 թվականի մարտի 21-ին:
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կարգ չա յին տե ղե կատ վու թյան հետ վար վե լու
կա նոն նե րը խախ տե լը և այլն:8

Մեր կար ծի քով՝ նմա նօ րի նակ մո տեց մամբ
ար հես տա կա նո րեն ընդ լայն վում է կի բեռ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի շրջա նա կը, քա նի որ նույ -
նիսկ այն դեպ քում, երբ կոնկ րետ հան ցա գոր -
ծու թյու նը կա տար վում է հա մա կարգ չա յին տեխ -
նի կա յի օգ տա գործ մամբ, որ տեղ ըն դա մե նը մի -
ջոց է հան ցա վո րի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց -
ման հա մար, դա բնավ չի կա րող պատ ճառ
դառ նալ հան ցա կազ մի օբ յեկ տի փո փո խու թյան
հա մար: 

Հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գիա նե րի բուռն
զար գա ցումն իր հետ բե րում է նաև հա մար ժեք
ի րա վա կան գոր ծի քա կազ մի սահ ման ման ան -
հրա ժեշ տու թյուն, ո րից ան մասն չեն նաև քրեա -
իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Այդ հա մա -
կար գը պետք է ամ բող ջու թյամբ ար տա ցո լի ժա -
մա նա կի պա հանջ նե րը, որ պի սի պայ ման նե -
րում ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յի և ներ -
պե տա կան ի րա վա կան կար գա վոր ման կա ռու -
ցա կար գե րի հա մա լիր հա մադր մամբ և վեր լու -
ծու թյամբ, այդտեղ առ կա հնա րա վոր բա ցե րի
բա ցա հայտ մամբ, ինչ պես նաև ա ռա ջադր ված
նոր մար տահ րա վեր նե րի հաշ վառ մամբ օ րենս -
դի րը պետք է որ դեգ րի հան ցա կազ մե րի հատ -
կա նիշ նե րի և սուբ յեկ տա յին կազ մի հա մար ժեք
ի րա վա կան կար գա վոր ման և դ րա հետևո ղա -
կան զար գաց ման մո տե ցում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, վա վե -
րաց նե լով Կոն վեն ցիան, ի թիվս այլ հար ցե րի՝
ստանձ նել է բնա գա վա ռի ի րա վա կան կար գա -
վոր ման նկատ մամբ կի րառ վող մի խումբ պար -
տա վո րու թյուն ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ ազ գա յին
օ րենսդ րու թյամբ քրեա կա նաց նել կոն վեն ցիա -
յով սահ ման ված ա րարք նե րը, կոն վեն ցիա յի 2-
11-րդ հոդ ված նե րով նշված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեմ պայ քա րե լու ըն թաց քում ե րաշ խա վո -
րել մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի հա մա պա տաս խան պաշտ պա նու թյու նը՝ նե -
րառ յալ այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք բխում են
Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա -
կան կոն վեն ցիա յով, Քա ղա քա ցիա կան և քա -

ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին
դաշ նագ րով և մար դու ի րա վունք նե րի մյուս կի -
րա ռե լի մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով ստանձ -
նած պար տա վո րու թյուն նե րից:9

Կի բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րին ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քում (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) նվիր -
ված է «Հա մա կարգ չա յին տե ղե կատ վու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 24-րդ գլու խը, որ -
տեղ նա խա տես ված են թվով 7 հան ցա կազ մեր:
Բա ցի այդ՝ Օ րենսգր քում առ կա են կի բեռ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի այլ հան ցա կազ մեր ևս: Մաս -
նա վո րա պես՝ Օ րենսգր քի 181-րդ հոդ վա ծով,
որ պես ա ռան ձին հան ցա կազմ, նա խա տես ված
է հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի օգ տա գործ -
մամբ կա տար վող հափշ տա կու թյու նը, իսկ 263-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով՝ հա մա կարգ չա յին հա -
մա կար գի մի ջո ցով ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիա
ներ կա յաց նե լը կամ հա մա կարգ չա յին հա մա -
կար գում կամ հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի
պահ պան ման հա մա կար գում ման կա կան պոռ -
նոգ րա ֆիա պահ պա նե լը: 

Հիշ յալ ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու -
նը վկա յում է, որ ո րոշ դեպ քե րում Օ րենսգր քով
սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վո րումն իր բո -
վան դա կա յին անհս տա կու թյամբ կամ ոչ լիար -
ժե քու թյամբ չի ա պա հո վում խնդրո ա ռար կա
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի քրեա -
իրա վա կան արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը:
Օ րի նակ՝ Օ րենսգր քի 181-րդ հոդ վա ծով օ րենս -
դի րը որ պես ա ռան ձին հան ցա գոր ծու թյուն է
դի տար կում հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի օգ -
տա գործ մամբ կա տար ված հափշ տա կու թյու նը:
Հիշ յալ հոդ վա ծը, սա կայն, չի ման րա մաս նում
հափշ տա կու թյան տե սակ նե րը, ինչն ի րա վա -
կի րա ռա կան պրակ տի կա յում, կար ծում ենք,
կա րող է խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ ստեղ ծել
նոր մի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան և լիար ժեք
ի րաց ման տե սանկ յու նից, քա նի որ կա տար -
ված հափշ տա կու թյան ա ռա վել ճշգրիտ ո րա -
կումն ա պա հո վե լու հա մար ի րա վա կի րա ռո ղի
կող մից պետք է հաշ վի առն վեն դրան ցից յու -
րա քանչ յու րին բնո րոշ ի րա վա կան բնու թագ րիչ -
նե րը: Կամ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 256-րդ
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8 Տե՛ս Պալյան Հ.Ա. «Համակարգչային հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները»:– Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու -
թյուն» հրատ., 2012.– էջ 18:

9 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՍԴՈ-609 որոշումը:



հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա -
նում` վնա սա բեր ծրագ րե րով կրիչ ներ տա րա -
ծե լու հա մար, մինչ դեռ ար դի պայ ման նե րում
հնա րա վոր է վնա սա բեր ծրագ րեր տա րա ծել
նաև հա մա ցան ցով, որ պի սի հան գա մանքը,
ինք նին, խնդրա հա րույց է նոր մի բո վան դա կա -
յին լիար ժե քու թյան տե սանկ յու նից:

Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս քննարկ ման և
ամ փոփ ման փու լում գտնվող՝ ՀՀ նոր քրեա -
կան օ րենսգր քի նա խագ ծով (այ սու հետ՝ Նա -
խա գիծ), ըստ էու թյան, փորձ է կա տար վում ո -
րա կա պես նոր մա կար դա կով կար գա վո րել և
սահ մա նել կի բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տե -
սակ նե րը: Օ րի նակ՝ ի տար բե րու թյուն Օ րենսգըր -
քի՝ Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում է գույ քի պաշտ -
պա նու թյան կամ պահ պան ման հա մար նա խա -
տես ված սար քա վո րում նե րը, հա մա կար գե րը
կամ այլ մի ջոց նե րը վնա սե լու, ոչն չաց նե լու կամ
շրջան ցե լու նպա տա կով տեխ նի կա կան մի ջոց -
նե րի, հա տուկ հար մա րեց ված սար քա վո րում -
նե րի կամ այլ ա ռար կա նե րի կամ մի ջոց նե րի
գոր ծադ րու մը դի տար կել որ պես հափշ տա կու -
թյան հան ցա կազ մե րի ո րակ յալ հատ կա նիշ՝
դրա նով իսկ շեշ տադ րե լով ա րար քի հան րա յին
վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը: 

Բա ցի այդ՝ ի տար բե րու թյան գոր ծող ի րա -
վա կար գա վոր ման՝ Նա խագ ծով բո վա նա դա կա -
յին ա ռու մով հստա կեց վել է «Հա մա կարգ չա յին
տե ղե կատ վու թյու նը փո փո խե լը» վեր տա ռու -
թյամբ հան ցա կազ մը, ո րը զերծ է մնա ցել կար -
գա վոր ման ա ռար կա յից չբխող հատ կա նիշ նե -
րի ամ րագ րու մից, ինչն ի րա վա կի րա ռա կան
պրակ տի կա յում ստեղ ծում էր բա վա կա նին
խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ: Կամ՝ «Հա մա կարգ -
չա յին տե ղե կատ վու թյանն ա պօ րի նի տի րա նա -
լը» վեր տա ռու թյամբ հան ցա կազ մում հստա կեց -
վել է գոր ծո ղու թյուն նե րի շղթան, ամ րագր վել
են հան ցա գոր ծու թյան ան մի ջա կան թի րախ
հան դի սա ցող տե ղե կատ վու թյան հատ կա նիշ -
նե րը, և կոնկ րե տաց վել է դրա հա վաք ման նպա -
տա կը: 

Ազ գա յին օ րենսդ րու թյան զար գաց ման հետ
մեկ տեղ՝ հրա տապ է նաև մի ջազ գա յին հա մա -

գոր ծակ ցու թյան ակ տի վաց ման խնդի րը, մաս -
նա վո րա պես` մի ջազ գա յին-ի րա վա կան կար գա -
վոր ման ա ռա վել գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ներ -
դրու մը՝ նկա տի ու նե նա լով նաև այն հան գա -
ման քը, որ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում կի -
բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մի -
ջոց նե րի ինչ պես զգա լի մա սը, այն պես էլ միջ -
ազ գա յին բնույ թի մյուս հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րը են թա կա են ա ռան ձին վերց րած պե տու -
թյուն նե րի ներ քին ի րա վա սու թյա նը:10

Դա տա խազ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա -
ցիա յի 22-րդ հա մա ժո ղո վին ու նե ցած ե լույ թում
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը,
շեշ տադ րե լով այս ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը,
մաս նա վո րա պես՝ նշել է. «Սրանք ա ռանց քա յին
խնդիր ներ են 21-րդ դա րում, երբ հան ցա վո րու -
թյունն այլևս սահ ման ներ չի ճա նա չում, երբ, օ -
րի նակ՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով ստա -
ցած ե կա մուտ նե րը բան կա յին օ պե րա ցիա նե րի
մի ջո ցով փո խանց վում են այլ երկր ներ, երբ
երկ րա չա փա կան պրոգ րե սիա յով ա ճում է հա -
մա ցան ցի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի քա նա կը: Այս երևույթ ներն ու նեն
գլո բալ բնույթ և նե րա ռում են անդ րազ գա յին
տար րեր, ինչն ա ռանց քա յին է դարձ նում կի -
բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա կազդ ման արդ -
յու նա վետ մի ջոց նե րի կի րառ ման ա ռու մով միջ -
ազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյու նը»:11

Ել նե լով պե տու թյուն նե րի հա մար կի բեռ -
հան ցա վո րու թյան ա ռա ջադ րած և ժա մա նա կի
ըն թաց քում է՛լ ա վե լի ուժգ նա ցող մար տահ րա -
վեր նե րից՝ կարծում ենք, որ կի բեռ հան ցա վո -
րու թյան դեմ պայ քա րում մի ջազ գա յին հա մա -
գոր ծակ ցու թյան տե սանկ յու նից ա ռաջ նա յին
նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում միջ պե տա կան
մա կար դա կով տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ -
մանն առնչ վող խնդիր նե րի լու ծու մը: Այս տե -
սանկ յու նից՝ հատ կա պես հե տաքրք րու թյուն է
ներ կա յաց նում Կոն վեն ցիա յի 32-րդ հոդ վա ծով
ամ րագր ված նորմը, ըստ ո րի՝ Կողմն ա ռանց
մյուս Կող մի թույլտ վու թյան կա րող է.

ա) մուտք գոր ծել հրա պա րա կավ մատ չե լի
(բաց աղբ յուր), պահ պան վող հա մա կարգ չա յին
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10 Տե՛ս Գոյունյան Ա.Ս. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացումը կարող է վտանգել նաև պետության
ազգային անվտանգությունը».– Եր.: 2013թ.:
http://www.pastinfo.am/hy/news/2013/01/23 /334086

11 http://www.prosecutor.am/am/mn/6913/:
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տվյալ նե րի մեջ` ա ռանց հաշ վի առ նե լու տվյալ -
նե րի` աշ խար հագ րա կան տե սանկ յու նից գտնվե -
լու վայ րը, կամ՝

բ) իր տա րած քում գտնվող հա մա կարգ չա -
յին հա մա կար գի մի ջո ցով մտնել կամ ստա նալ
մյուս Կող մի տա րած քում գտնվող` պահ պան -
վող հա մա կարգ չա յին տվյալ ներ, ե թե Կողմն
ստա ցել է օ րի նա կան և կա մա վոր հա մա ձայ -
նու թյուն այն ան ձի կող մից, ով հա մա կարգ չա -
յին հա մա կար գի մի ջո ցով մյուս Կող մին տվյալ -
ներ հայտ նե լու օ րի նա կան լիա զո րու թյուն ու նի:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հիշ յալ ի -
րա վա նոր մը պետք է կի րառ վի քրեա կան գոր -
ծով նա խաքն նա կան կամ դա տաքն նա կան վա -
րույթ նե րով հա տուկ դեպ քե րում և Կոն վեն ցիա -
յի 14-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված շրջա նակ նե -
րում, իսկ Կոն վեն ցիա յի կող մե րը պետք է ստեղ -
ծեն փո խա դարձ վստա հու թյան հա տուկ մթնո -

լորտ և դ րա շրջա նակ նե րում ա պա հո վեն Կոն -
վեն ցիա յի 15-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված՝ օ րի -
նա կա նու թյան և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ե -
րաշ խիք նե րի ան վե րա պահ ի րա ցու մը,12 այ դու -
հան դերձ՝ կարծում ենք, որ այս նոր մի կի րառ -
ման շրջա նակ նե րում ան ձանց ի րա վունք նե րի
և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան տե -
սանկ յու նից ա ռանձ նա կի կարևո րու թյուն են
ներ կա յաց նում Կոն վեն ցիա յից բխող ե րաշ խիք -
նե րի ներ պե տա կան մա կար դա կով սահ մա նու -
մը և հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի կա -
նո նա կար գու մը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա
Կող մե րի ներ քին ի րա վա սու թյան ներ քո հստակ
կա նո նա կար գելու այդ գոր ծըն թա ցի բո լոր փու -
լե րը և ա պա հո վելու ամ րագր ված ե րաշ խիք նե -
րի արդ յու նա վետ կեն սա գոր ծու մն ի րա վա կի -
րա ռա կան պրակ տի կա յում: 
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12 Տե՛ս T-CY Guidances Notes, Adopted by the 8th, 9th and 12th Plenary, Strasbourg, France, 8 December 2014: www.coe.int/cy-
bercrime:



Հա ցա դու լն ան ձի կող մից գի տակ ցա բար և
սե փա կան կամ քով ցան կա ցած տե սա կի սննդա -
մթեր քից և (կամ) հե ղուկ նե րից ո րո շա կի ժամկե -
տով կամ ան ժամ կետ հրա ժար վելն է՝ որ պես
բո ղո քի նշան: Գործ նա կա նում հա ցա դուլն օգ -
տա գործ վում է որ պես «գոր ծիք»՝ լսված լի նե լու
ի րա վուն քի ի րաց ման նպա տա կով և լայն տա -
րա ծում է գտել հատ կա պես ա զա տազրկ ման
վայ րե րում պահ վող ան ձանց շրջա նում: Ա զա -
տազրկ ման վայ րե րում պահ վող ան ձինք գտնվում
են պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո. պե -
տու թյանն են վստահ ված նրանց ա ռող ջու թյունն
ու կյան քը: Ուս տի չենք սխալ վի, ե թե նշենք, որ
նշված ան ձանց կող մից հա ցա դու լի ի րա կա նա -
ցու մը յու րօ րի նակ մար տահ րա վեր է՝ ուղղ ված
պե տու թյան կող մից հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող
ան ձանց տրված ի րա վունք նե րի և պաշտ պա -
նու թյան ծա վա լի վե րագ նա հատ մա նը:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ա -
զա տազրկ ման վայ րե րում գտնվող ան ձինք խո -
ցե լի են, մի ջազ գա յին հան րու թյան շրջա նում
բարձ րաց վում են մի շարք հար ցեր, ո րոնք, մի
կող մից, վե րա բե րում են հա ցա դուլ ի րա կա նաց -
նող ան ձի ի րա վունք նե րին, իսկ մյուս կող մից՝
հա ցա դու լի ի րա կա նաց ման դեպ քում պե տու -
թյան ստանձ նած պո զի տիվ և նե գա տիվ պար -
տա վո րու թյուն նե րին. ի՞նչ ի րա վունք ներ ու նի
հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձը, արդ յոք ան -
հրա ժե՞շտ է հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի
ի րա վունք ներն ա ռան ձին կար գա վոր ման ա -
ռար կա դարձ նել, ինչ պի սի՞ պար տա կա նու -
թյուն ներ ու նի պե տու թյու նը հա ցա դուլ ի րակա -
նաց նող ան ձի նկատ մամբ, ո՞ր դեպ քե րում պե -
տու թյու նը կա րող է և պար տա վոր է ան ձին
տրա մադ րել բժշկա կան օգ նու թյուն և սպասար -
կում, պե տու թյու նը կա րո՞ղ է ա ռանց ան ձի հա -

մա ձայ նու թյան ի րա կա նաց նել ար հես տա կան
սնու ցում կամ հար կա դիր կե րակ րում, պե տու -
թյու նը կա րո՞ղ է մի ջամ տել և դա դա րեց նել հա -
ցա դու լի ի րա կա նա ցու մը՝ իր կող մից ստանձ -
նած պար տա կա նու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր -
ման նպա տա կով: Նշ յալ ներն այն հույժ կարևոր
հար ցերն են, ո րոնց մենք կանդ րա դառ նանք
սույն աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում: 

ՀԱՑԱԴՈՒԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿԱՄ

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց և նրանց
պաշտ պա նու թյանն ուղ ղա կի անդ րա դարձ է կա -
տար վում միայն ո րոշ մի ջազ գա յին ի րա վա կան
ակ տե րում: Այ դու հան դերձ՝ հարկ է փաս տել,
որ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան
կոն վեն ցիոն մե խա նիզմ նե րի գոր ծու նեու թյունն
ա ջակ ցում է հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց
հիմ նախն դիր նե րի վեր հան մա նը, ինչ պես նաև
նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղը -
ված գոր ծուն կա ռու ցա կար գե րի ներդր մա նը:

Իսկ ին չո՞վ են կարևոր վում հա ցա դուլ ի -
րա կա նաց նող ան ձանց և նրանց պաշտ պա -
նու թյանն առնչ վող կար գա վո րում նե րը: Հար -
ցին պա տաս խա նե լու հա մար բա վա կան է միայն
նշել, որ հա ցա դու լի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա -
ցում պե տու թյան ցան կա ցած մի ջամ տու թյու նը
կա րող է բարձ րաց նել մար դու, տվյալ դեպ քում՝
հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի ի րա վունք նե րի
հնա րա վոր խախտ ման հար ցեր: Հատ կան շա -
կան է, որ գործ նա կա նում պե տու թյուն նե րը նման
մի ջամ տու թյու նը հիմ նա վո րում են բա ցա ռա պես
ան ձի կյան քին և ա ռող ջու թյանն սպառ նա ցող
հնա րա վոր վտան գի առ կա յու թյամբ1, քա նի որ
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ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ, ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության

մշակման վարչության առաջատար մասնագետ,
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ

____________________________________________________________________________________________________________

²¼²î²¼ðÎØ²Ü ì²ÚðºðàôØ Ð²ò²¸àôÈÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü
ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

1 Տե՛ս, օրինակ՝ Nevmerzhitsky v. Ukraine (գանգատ թիվ 54825/00, 2005 թվականի ապրիլի 5-ի վճիռ):
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հա ցա դու լի կլի նի կա կան ըն թացքն ու նե նում է
հետևյալ պատ կե րը. 3-րդ  օր վա նից հե տո ան ձի՝
սո վի զգա ցումն անց նում է, մինչև 15-րդ օրն ա -
ռա ջա նում են թու լու թյուն, հոգ նա ծու թյուն, գլխա -
պտույտ, դող, մտա վոր գոր ծու նեու թյան դան -
դա ղում, ծա րա վի զգա ցո ղու թյան նվա զում կամ
կո րուստ, բրա դի կար դիա2, հի պո տեն զիա3, օր -
թոս տազ4, մինչև 31-րդ  օ րը նկատ վում են շլա -
չու թյուն, երկ տե սու թյուն և ա վարտ վում ակ նա -
շար ժի չի կաթ վա ծով, մինչև 40-րդ  օ րը՝ քնկո -
տու թյուն, ճա նա չո ղա կան բնույ թի խախ տում -
ներ, կենտ րո նաց ման և հի շո ղու թյան կո րուստ,
ըն դար մա ցում, գի տակց ված ո րո շում կա յաց նե -
լու ու նա կու թյան բա ցա կա յու թյուն, հե տա գա յում
ա ռա ջա նում են տար բեր հյուս վածք նե րի և օրգան -
նե րի ար նա զե ղում, լսո ղու թյան կո րուստ, Չեյն-
Սթոք սի շնչա ռու թյուն5, սրտի կաթ ված: 

Պե տու թյան կող մից կա տար վող մի ջա -
մտու թյուն նե րը և դ րան ցով հե տապնդ վող
նպա տակ նե րի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա -
տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կշեռ քի մյուս
նժա րին դնել հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան -
ձանց այն ի րա վունք նե րը, ո րոնց խախտ ման
ռիս կը պե տու թյու նը կա րող է կրել մի ջա մտու -
թյան պատճառով։ 

Կ յան քի ի րա վունք: Մար դու ի րա վունք նե -
րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա -

նու թյան հա մա կար գը նշա նա կու թյուն չէր ու նե -
նա, ե թե դրա նում չընդգծ վեր մար դու բնա կան
և ա նօ տա րե լի հա մար վող կյան քի ի րա վուն քը:
Այս ի րա վունքն ար տա ցոլ ված է ինչ պես Մար դու
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի (այ -
սու հետ՝ Հռ չա կա գիր)6 3-րդ հոդ վա ծում7, «Քա -
ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի
մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի (այ սու հետ՝
ՔՔԻՄԴ)8 6-րդ հոդ վա ծում9, այն պես էլ Մար դու
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիա յի (այ սու հետ՝ ՄԻԵԿ)10 2-րդ հոդ վա ծում11: 

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով որ դեգըր -
ված գա ղա փա րա խո սու թյա նը հա մա հունչ՝ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Սահ մա նադ րու -
թյամբ նույն պես ճա նա չել է մար դու կյան քի ի -
րա վուն քը: Սահ մա նադ րու թյան 24-րդ հոդ վա -
ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի կյան քի
ի րա վունք: Սահ մա նադ րու թյամբ կյան քի ի րա -
վուն քի ճա նա չումը են թադ րում է պե տու թյան
կող մից ի րա վա կան-կազ մա կեր պա կան այն պի -
սի մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կում, ո րոնք ի զո -
րու են ե րաշ խա վո րելու յու րա քանչ յուր ան ձի
կյան քի ի րա վուն քը: Այլ կերպ ասած՝ պե տու -
թյու նն ստանձ նում է պո զի տիվ պար տա վո րու -
թյուն՝ ա պա հո վե լու ան ձի կյան քը, ինչ պես նաև
նե գա տիվ պար տա վո րու թյուն՝ ձեռն պահ մնա -
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2 Բրադիկարդիան (հուն. bradi – դանդաղ, cardia – սիրտ) սրտի ռիթմի խանգարման երևույթ է, որի դեպքում սրտի
կծկումների հաճախությունը չափահաս մարդու դեպքում րոպեում 55-ից պակաս է (նորմը` 70-75 կծկում): Պայ -
մանավորված է սրտամկանի ավտոնոմ գործունեության խափանմամբ: Հիվանդության առաջացման պատճառ
կարող են հանդիսանալ հիպոթիրեոզը, թերսնումը, դեղնախտը, նիկոտինային թունավորումները և այլն:

3 Զարկերակային հիպոտենզիան կամ հիպոտոնիան (հուն. hypo – ցածր, tensio – ճնշում) անոթներում, սնամեջ
օրգաններում, օրգանիզմի խոռոչներում հիդրոստատիկ ճնշման անկումն է։ Անոթի տեսակից կախված` կարող է
լինել զարկերակային՝ հանգեցնելով ճնշման անկմանը զարկերակներում, երակային՝ հանգեցնելով ճնշման անկմանը
երակներում, ներգանգային՝ ուղեղ ողնուղեղային հեղուկի նվազած սեկրեցիայով պայմանավորված:

4 Օրթոստազը (հուն. orthos – ուղիղ, statos – վիճակ) հեմոդինամիկայի լոկալ կամ ամբողջական ախտաբանական
փոփոխություն է՝ արյան քանակի հավասարաչափ բաշխում իրականացնելու ռեակցիաների անբավարար քանակով
պայմանավորված: Ի հայտ է գալիս երկարատև հորիզոնական դիրքից ուղղահայաց դիրքի անցնելիս կամ մի շարք
այլ դեպքերում, օրինակ՝ գլխապտույտ, թուլություն, գիտակցության մթագնում, կոլապս, ուշագնացություն:

5 Չեյն-Սթոքսի կամ պարբերական շնչառության դեպքում մակերեսային և հազվադեպ իրականացվող շնչառական
շար ժումները ձեռք են բերում ավելի խոր և հաճախակի բնույթ և 5-7 ներշնչման ակտից հետո նորից թուլանում ու
դան դաղում են, ինչից հետո առաջանում է շնչառության ժամանակավոր կանգ, ընդ որում՝ նույն շրջանն անընդհատ
կրկնվում է։

6 Տե՛ս Universal Declaration of Human Rights (adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at
the Palais de Chaillot in Paris, France).

7 Յուրաքանչյուր մարդ ունի կյանքի, ազատության, անձի անձեռնմխելիության իրավունք:
8 Տե՛ս International Covenant on Civil and Political Rights (adopted and opened for signature, ratification and accession by

General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966).
9 Ապրելու իրավունքը յուրաքանչյուր մարդու անկապտելի իրավունքն է, վերջինս պահպանվում է օրենքով, և ոչ ոքի

չի կարելի քմահաճ ձևով զրկել կյանքից:
10 Տե՛ս Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ROME 4 November 1950).
11 Յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը պաշտպանվում է օրենքով:



լու ան պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մից,
ո րոնք ան ձին կա րող են զրկել կյան քից։

Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ի րա վունք: Ան ձի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քը բա ցա ռում է որևէ ար տա քին
մի ջամ տու թյուն մար դու ան հա տա կան կեն սա -
գոր ծու նեու թյա նը, ա պա հո վում է ֆի զի կա կան
և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյուն: Լայն ի մաս -
տով՝ անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիու թյու նը մար -
դու ֆի զի կա կան (կյանք, ա ռող ջու թյուն) և բա -
րո յա հոգևոր (այ սինքն՝ պա տիվ, ար ժա նա պատ -
վու թյուն) ան ձեռնմ խե լիու թյունն է, ին չի շնորհիվ՝
բո լո րը պար տա վոր են չմի ջամ տել մար դու ան -
հա տա կան կեն սա գոր ծու նեու թյա նը12:

Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծը, ճա -
նա չե լով այս ի րա վուն քը, ամ րագ րում է, որ յու -
րա քանչ յուր ոք ու նի ֆի զի կա կան և հո գե կան
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք:

Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան -
մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն -
քի և պատ ժի ար գելք: Խոշ տան գում նե րի և այլ
դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե -
րա բեր մուն քի ար գել քը ժո ղովր դա վա րա կան
հա սա րա կու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րից մեկն
է: Դա բա ցար ձակ է, և դ րա նից շե ղում չի թու -
լատր վում՝ ան ձի վար քագ ծից անկախ: Jus cogens
հա մար վող այս ար գելքն ամ րագր ված է Հռ չա -
կագ րի 5-րդ հոդ վա ծում13, ՔՔԻՄԴ-ի 7-րդ հոդ -
վա ծում14, Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու -
թյան Խոշ տան գում նե րի և դա ժան, ան մարդ -
կա յին կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց -
նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի այլ ձևե րի դեմ
կոն վեն ցիա յում15, Խոշ տան գում նե րի և այլ դա -
ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա -
բեր մուն քի ու պատ ժի են թարկ վե լուց բո լոր ան -
ձանց պաշտ պա նու թյան մա սին հռչա կագ րում16,

ինչ պես նաև ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծում17: Միա -
ժա մա նակ՝ ՔՔԻՄԴ-ի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սը սահ մա նում է, որ ա զա տու թյու նից զրկված
բո լոր ան ձինք ու նեն մար դա սի րա կան վե րա -
բեր մուն քի և մարդ կա յին ան հա տին հա տուկ
ար ժա նա պատ վու թյան հարգ ման ի րա վունք:

Քն նարկ վող ար գել քը շո շա փում է նաև
«Տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի -
րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նա գիրն18

իր 12-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում, որի հա մա -
ձայն՝ նշյալ դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տություն -
նե րը ճա նա չում են յու րա քանչ յուր մար դու ֆի զի -
կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան ա ռա վե լագույնս
հա սա նե լի մա կար դա կի ի րա վուն քը: Տնտե սա -
կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե -
րի կո մի տեն այս ա ռու մով նշում է, որ խնդրո ա -
ռար կա ի րա վունքը նե րա ռում է խոշ տան գում նե -
րից, ա ռանց հա մա ձայ նու թյան բժշկա կան օգ -
նու թյու նից և փոր ձե րից զերծ մնա լու ի րավուն քը
և կի րառ վում բո լոր, այդ թվում՝ կա լա նա վոր ված
և դա տա պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ19: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյու նը ևս  ամ րագ րում է խոշ տանգ ման
ար գել քը. Սահ մա նադ րու թյան 26-րդ հոդ վա -
ծով նա խա տես վում է, որ ոչ ոք չի կա րող են -
թարկ վել խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի:

Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյուն։
Մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում հա ցա դուլ ի րակա -
նաց նե լու փաստն ինք նին համարվում է մար դու՝
ընդ հան րա պես, ա զա տազրկ ման վայ րում գտնվող
ան ձի կող մից՝ մաս նա վո րա պես, կար ծիքն ազատ
ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի ի րաց ման մի ջոց։ Այս
ի րա վուն քը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան
անխ զե լի բա ղադ րիչ նե րից է։ Ըստ այդմ՝ կար ծի -
քի ա զատ ար տա հայտ ման ի րա վուն քը շո շափվում
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12 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդհանուր խմբագրությամբ՝
Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի.– Եր.։ «Իրավունք», 2010, էջ 188-189։

13 Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ դաժան, անմարդկային նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի:
14 Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ էլ դաժան, անմարդկային կամ իր արժանապատվությունը

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի:
15 Տե՛ս Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (New York, 10

December 1984).
16 Տե՛ս Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment (adopted by the General Assembly on 9 December 1975).
17 Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի:
18 Տե՛ս International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted and opened for signature, ratification and

accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966).
19 Տե՛ս Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.14, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11,

2000), 8, 34.
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է ՄԻԵԿ-ի 101-րդ20, ՔՔԻՄԴ-ի 19-րդ21, ինչ պես
նաև Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ ված նե րում։

Ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի դրույթ ների
հա մա լիր ու սում նա սի րու թյու նից առն վազն պարզ
է դառ նում, որ մի ջազ գա յին հան րու թյունը՝ ընդ -
հան րա պես, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը՝
մաս նա վո րա պես, խնդրո ա ռար կա հիմ նա րար
ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման պայ ման նե րում տարբե -
րա կում չի դնում ա զա տու թյան մեջ գտնվող և ա -
զա տու թյու նից զրկված ան ձանց միջև` հաշ վի
առ նե լով նշյալ ի րա վունք նե րի հիմ նա րար բնույթը՝
ա զա տու թյան մեջ գտնվող և ա զա տու թյու նից
զրկված ան ձինք դի տարկ վում են միևնույն հար -
թու թյան վրա։ Աս վածն ա մուր հիմք է տա լիս
պնդե լու, որ թվարկ ված փաս տաթղ թե րով երաշ -
խա վոր ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րը հա վա -
սա րա պես վե րա բե րե լի և կի րա ռե լի են ա զա -
տազրկ ման վայ րե րում գտնվող և հա ցա դուլ ի -
րա կա նաց նող ան ձանց նկատ մամբ: Ըստ այդմ՝
պե տու թյու նն ստանձ նում է պո զի տիվ և նեգա -
տիվ պար տա վո րու թյուն ներ հա ցա դուլ ի րակա -
նաց նող ան ձանց նշված ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան հար ցում և պար տա վոր է նշված
ի րա վունք նե րը հաշ վի առ նել ցան կա ցած միջա -
մտու թյուն կա տա րե լու պա րա գա յում:

Այժմ անդ րա դառ նանք այն փաս տաթղ թե -
րին, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն առնչ վում են հա ցա -
դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց և նրանց կար գա -
վի ճա կին. դրանք են՝ Ա ռող ջա պա հու թյան միջ -
ազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի 1991 թվա կա նի «Սննդի
ըն դու նու մից հրա ժար ված ան ձանց նկատ մամբ
բժիշկ նե րի վե րա բեր մուն քի վե րա բեր յալ» Մալ -
թա յի22 և 1975 թվա կա նի «Ձեր բա կալ ված կամ
կա լա նա վոր ված ան ձանց խոշ տան գում նե րի,

պատ ժի կամ այլ ան մարդ կա յին ար ժա նա պատ -
վու թյու նը նվաս տաց նող բուժ ման վե րա բեր յալ
բժիշկ նե րի դիր քո րոշ ման մա սին» Տո կիո յի23

հռչա կագ րե րը, ինչ պես նաև Եվ րո պա յի խորհըր -
դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի՝ ան դամ պե տու -
թյուն նե րին ուղղ ված՝ Բան տե րում ա ռող ջա պա -
հու թյան է թի կա կան և կազ մա կեր պա կան աս -
պեկտ նե րի վե րա բեր յալ թիվ R(98) 7 հանձ նա -
րա րա կա նը24: Թեև վեր ջին ներս մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի աղբ յուր ներ չեն և հան դես են գա լիս
մեղմ ի րա վուն քի (soft law) դաշ տում, սա կայն
գործ նա կա նում ու նեն մեծ կի րա ռե լիու թյուն:

Թ վարկ ված փաս տաթղ թե րը հիմ նա կա նում
կար գա վո րում են հա ցա դու լի ի րա կա նաց ման
և հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց տրա -
մադր վող բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սարկ -
ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Եվ
սա պա տա հա կան չէ. ա ռող ջու թյան պահ պան -
ման ի րա վուն քը մար դու բնա կան ի րա վունքն է,
և պատ ժի կա տա րու մը չի կա րող սահ մա նա -
փա կել դա։ Ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա -
վուն քը հատ կա պես կարևոր վում է հա սա րա -
կու թյու նից մե կու սաց ման պայ ման նե րում։ 

Ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի հա մա լիր
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ
դրան ցում ամ րագր ված են հա ցա դուլ ի րա կա -
նաց նող ան ձանց հետևյալ ի րա վունք նե րը.

1) ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով սննդամ թեր -
քից և (կամ) ջրից հրա ժար վե լու հետևան քով
ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա գա վատ աց ման
ռիս կե րի և այն քայ լե րի մա սին տե ղե կա նա լու
ի րա վունք, ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն հա ցա -
դուլ ի րա կա նաց նո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կի
չվատ աց ման նպա տա կով.
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20 Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատորեն արտահայտվելու իրավունք։
21 Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի անարգել կերպով հավատարիմ մնալու իր կարծիքներին: Յուրաքանչյուր մարդ

ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք. այդ իրավունքն ընդգրկում է, պետական սահմաններից ան կախ,
բա նա վոր, գրավոր կամ մամուլի միջոցով կամ էլ գեղարվեստական ձևով արտահայտված կամ մի այլ ձևով սե  փա կան
ընտրությամբ ամեն տեսակի տեղեկատվություն ու գաղափարներ որոնելու, ստանալու և տարածելու ազա տությունը:

22 Տե՛ս WMA declaration of Malta on hunger strikers (adopted by the 43rd World Medical Assembly, St. Julians, Malta,
November 1991 and editorially revised by the 44th World Medical Assembly, Marbella, Spain, September 1992 and revised
by the 57th WMA General Assembly, Pilanesberg, South Africa, October 2006).

23 Տե՛ս WMA declaration of Tokyo - guidelines for physicians concerning torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment in relation to detention and imprisonment (adopted by the 29th World Medical Assembly, Tokyo,
Japan, October 1975 Editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005 and the
173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006, Revised by the 67th WMA General Assembly, Taipei,
Taiwan, October 2016).

24 Տե՛ս Recommendation No. R(98) 7 of the Committee of Ministers to member states concerning the ethical and
organizational aspects of health care in prison (adopted by the Committee of Ministers on 8 April 1998 at the 627th
meeting of the Ministers’ Deputies).



2) բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում
տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ ի րա զեկ ված հա մա -
ձայ նու թյուն տա լու և չ տա լու ի րա վունք.

3) իր ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ մեկ
այլ ան կախ բժշկի կար ծիքն ստա նա լու ի րավունք:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀԱՑԱԴՈՒԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿԱՄ

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆՁՆԱԾ

ՊՈԶԻՏԻՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հա ցա դու լի կլի նի կա կան ըն թացքն ինք նին
կա րող է վտան գել հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող
ան ձի կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը: Սա կայն, ինչ -
պես նշե ցինք՝ հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող անձն
ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու բժշկա կան օգ նու -
թյուն և սպա սար կում ստա նա լուց. ա ռողջ գի -
տակ ցու թյուն ու նե ցող յու րա քանչ յուր հի վանդ
կա րող է հրա ժար վել բու ժու մից կամ բժշկա կան
այլ մի ջամ տու թյու նից: Այս եզ րա հանգ ման հիմ -
քում ըն կած է ինչ պես «Ա ռող ջու թյան ի րա վուն -
քի մա սին» խար տիա յի25 5-րդ հոդ վա ծը, որի
հա մա ձայն՝ նախ քան որևէ բու ժօգ նու թյուն սկսե -
լը՝ անհ րա ժեշտ է ստա նալ պա ցիեն տի հա մա -
ձայ նու թյու նը՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով ուղ ղա -
կիո րեն սահ ման ված ան հե տաձ գե լի դեպ քե րի,
այն պես էլ Պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի հռչա -
կագ րի26 3-րդ սկզ բուն քը, որն ամ րագ րում է առ
այն, որ պա ցիենտն ու նի ինք նո րոշ ման, ի րեն
վե րա բե րող ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք:
Բ ժիշ կը պետք է պա ցիեն տին տե ղե կաց նի նրա

կա յաց րած ո րո շում նե րի հետևանք նե րի մա սին:
Այս հա մա տեքս տում խնդրա հա րույց է այն ի րա -
վի ճա կը, երբ հի վան դի կող մից բժշկա կան օգնու -
թյու նից և սպա սար կու մից հրա ժար վե լու փաստը
կա րող է խո չըն դո տել պե տու թյան` ու նի վեր սալ և
տա րա ծաշր ջա նա յին կոն վեն ցիա ներով ամ րա -
գրված՝ կյան քի ի րա վուն քի ու ժով ստանձ նած
պո զի տիվ պար տա վո րու թյան կա տար ումը: Այս
ա ռու մով՝ ՔՔԻՄԴ-ի թիվ 6 ընդ հա նուր մեկ նա -
բա նու թյան 1-ին և 5-րդ կե տերն ամ րագրում են,
որ կյան քի ի րա վուն քը «չպետք է նեղ» կամ «սահ -
մա նա փակ կեր պով մեկնա բան վի», և դ րա պաշտ -
պա նու թյան հա մար «անհ րա ժեշտ է, որ պե տու -
թյուն նե րը դրա կան միջո ցա ռում ներ ձեռ նար կեն
(...) կյան քի տևո ղու թյու նը եր կա րաց նե լու հա -
մար»: Պե տու թյուն նե րի կող մից ՔՔԻՄԴ-ով ճա -
նաչ ված ի րա վունք նե րի կեն սա գործ ման ուղ ղու -
թյամբ ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի մա սին զե կույց -
ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նեցող մար -
մի նը՝ Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն, իր հեր -
թին, նշում է. «Պե տու թյան պար տա կա նու թյունն
է ա պա հո վել ա զա տու թյու նից զրկված նե րի կյանքի
ի րա վուն քը, և վեր ջին ներս պար տա վոր չեն պաշտ -
պա նու թյուն խնդրել ...  ան դամ պե տու թյան գործն
է տեղ յակ լի նել, որ քան որ խե լամիտ կեր պով
հնա րա վոր է՝ ա զա տու թյունից զրկման վայ րերում
պահ վող ան ձանց ա ռող ջու թյան մա սին»27: Բացի
այդ՝ Մար դու ի րա վունքնե րի կո մի տեն մի շարք
ա ռիթ նե րով վե րա հաս տա տել է, որ ՔՔԻՄԴ-ի
10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված՝
մարդ կա յին ան հա տին ներ հա տուկ ար ժա նա -
պատ վու թյա նը հար գան քով վերա բեր վե լու պար -
տա կա նու թյունը, ի թիվս այլ հիմնա հար ցե րի,
նե րա ռում է ա զա տազրկ ման ըն թացքում հա մա -
պա տաս խան բու ժօգ նու թյան տրա մադ րու մը28:
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25 Տե՛ս Charter on the Right to Health (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.uianet.org/sites/default/files/Charter_on_the_right_to_Healt_EN.pdf (30.11.17)):

26 Տե՛ս WMA declaration of Lisbon on the rights of the patient (adopted by the 34th World Medical Assembly, Lisbon, Portugal,
September/October 1981 and editorially revised by the 171st WMA Council Session, Santiago, Chile, October 2005).

27 Տե՛ս ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտե, Լանցովան ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, դիմում թիվ (763/1997),
(CCPR/C/74/763/1997): Տեսակետներն ընդունվել են 2002 թվականի մարտի 26-ին:

28 Տե՛ս ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտե (ՄԻԿ), Քելլին ընդդեմ Ջամայկայի (253/1987), (CCPR/C/41/D/253/1987)
ՔՔԻՄԴ կետ 5.7: Տեսակետներն ընդունվել են 1991 թվականի ապրիլի 8-ին. 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի խախտում,
երբ բանտարկյալի մեջ առաջացել են առողջական խնդիրներ հիմնական բուժօգնության բացակայության և այն
փաստի հետևանքով, որ նրան թույլ են տվել խցից դուրս գալ օրական միայն 30 րոպեով: Տե՛ս նաև՝ Լինթոնն
ընդդեմ Ջամայկայի (255/1987), (CCPR/C/46/D/255/1987)ՔՔԻՄԴ կետեր 2.7 և 8.5: Տեսակետներն ընդունվել են
1992 թվականի հոկտեմբերի 22-ին. անհաջող փախուստի փորձ կատարելիս ձեռք բերված վնասվածքների բուժման
համար համապատասխան բուժօգնության տրամադրման մերժումը խախտել է 7-րդ հոդվածը և 10-րդ հոդվածի 1-
ին մասը: Տե՛ս նաև, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտե (ՄԻԿ), Բեյլեյն ընդդեմ Ջամայկայի (334/1988),
(CCPR/C/47/D/334/1988) ՔՔԻՄԴկետ 9.3; ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտե (ՄԻԿ), Թոմասն ընդդեմ
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Այ սինքն՝ մի ջազ գա յին նշյալ փաս տա թուղթն ու
մե խա նիզ մը պե տու թյա նը կար ծես թե «պարտա -
դրում են» ձեռ նար կել ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ՝
իր հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ան ձանց կյանքի
և ա ռող ջու թյան պահ պան ման նպա տա կով: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ անհ րա ժեշ տու -
թյուն է ա ռա ջա նում ո րո շել այն սահ մա նա գի ծը,
ո րը հա տե լու դեպ քում պե տու թյունն ի րա վա սու
կլի նի ա ռանց ան ձի հա մա ձայ նու թյան ձեռ նար -
կելու ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ՝ վե րաց նե լով նրա
կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նն սպառ նա ցող վտան -
գը հա մա պա տաս խան բժշկա կան օգ նու թյուն և
սպա սար կում տրա մադ րե լու մի ջո ցով: 

Ինչ պես նշե ցինք՝ յու րա քանչ յուր ոք, այդ
թվում՝ հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող կա լա նա վոր -
ված ան ձը կամ դա տա պարտ յա լը, ու նի ֆի զի -
կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վունք: Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծի 2-
րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան և հո գե կան
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ -
մա նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ պե տա կան ան -
վտան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ -
ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար -
գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ
այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: 

Ըստ այդմ՝ «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ -
նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 16-րդ հոդ վածն ամ -
րագ րում է այն դեպ քե րը, երբ կա րե լի է սահ մա -
նա փա կել ան ձի ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քը: Մաս նա վո րա պես՝ նշյալ հոդ -
վածն ամ րագ րում է առ այն, որ ա ռանց մար դու
կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ -
նու թյան թույ լատր վում է ի րա կա նաց նել բժշկա -
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում մար դու կյան -
քին սպառ նա ցող վտան գի, ինչ պես նաև շրջա -
պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան -
դու թյուն նե րի դեպ քե րում` Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված

կար գով: Փաս տո րեն, հաշ վի առ նե լով բժիշկ նե -
րի՝ պա ցիենտ նե րի լա վա գույն շա հե րին հա մա -
պա տաս խան գոր ծե լու պար տա կա նու թյու նը՝ օ -
րենս դի րը, որ պես ցու ցիչ հիմք ըն դու նե լով մար -
դու կյան քին և ա ռող ջու թյանն սպառ նա ցող
վտան գը, ա ռանձ նաց րել է այն եր կու դեպ քը,
երբ պե տու թյու նը, հա վա սա րակշ ռե լով բժշկա -
կան մի ջամ տու թյան դեպ քում սպաս վող ար -
դյուն քը և պա ցիեն տի սե փա կան կար ծի քը, թույլ
է տա լիս բժշկին ակ տի վո րեն գոր ծել։

Գործ նա կա նում մար դու ի րա վունք նե րի հնա -
րա վոր խախ տում նե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով
օ րենսդ րա կան վկա յա կոչ ված դրույ թը հստա -
կեց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա -
ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2009 թվա կա նի
հունվա րի 26-ի «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ -
նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» Հա յաս տա նի
Հան րապե տու թյան օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի մա -
սին» թիվ 1 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ29:
Վեր ջի նումս ամ րագր վում է, որ բժշկա կան օգ -
նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րը
մար դու կյան քին սպառ նա ցող ցան կա ցած վտան -
գի, ինչ պես նաև շրջա պա տի հա մար վտանգ
ներ կա յաց նող հիվան դու թյուն նե րի առ կա յու թյան
դեպ քում, ա ռանց տվյալ կոնկ րետ պա ցիեն տի
կամ նրա օ րի նական ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ -
նու թյան, այդ հա մաձայ նու թյունն ստա նա լու անհ -
նա րի նու թյան պատճառ նե րից անկախ (օ րի նակ`
հի վան դի ան գի տա կից վի ճա կում լի նե լու, կրո -
նա կան կամ այլ հա մոզ մունք նե րից ել նե լով բժշկա -
կան մի ջամ տու թյունից հրա ժար վե լու), պետք է
ի րա կա նաց նեն անհ րա ժեշտ բժշկա կան մի ջա -
մտու թյուն(ներ), ընդ որում՝ անհ րա ժեշտ բժշկա -
կան մի ջամ տու թյուն(ներ) ի րա կա նաց նե լու մասին
ո րո շու մը կա յաց վում է բժշկա կան խորհր դակ -
ցու թյան (կոն սի լիու մի), իսկ դրա անհ նա րի նու -
թյան դեպ քում` բժշկի կող մից:

Հարկ է նշել, որ սահ մա նադ րա կան այս մո -
տե ցու մը հա մա պա տաս խա նում է ինչ պես Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ -
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Ջամայկայի (321/1988), (CCPR/ C/49/D/321/1988)ՔՔԻՄԴ կետեր 9.2 և 11; ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտե
(ՄԻԿ), Միկա Միհան ընդդեմ Հասարակածային Գվինեայի (414/1990), (CCPR/C/51/D/414/1990) ՔՔԻՄԴկետ 6.4:
Տեսակետներն ընդունվել են 1994 թվականի հուլիսի 8-ին. Քոլին Ջոնսոնն ընդդեմ Ջամայկայի (653/1995),
(CCPR/C/64/D/653/1995) ՔՔԻՄԴկետ 8.1: Տեսակետներն ընդունվել են 1998 թվականի հոկտեմբերի 20-ին. ՄԱԿ-ի
Մարդու իրավունքների կոմիտե (ՄԻԿ), Կալենգան ընդդեմ Զամբիայի (326/1988), (CCPR/C/48/D/326/1988)ՔՔԻՄԴ
կետ 6.5: Տեսակետներն ընդունվել են 1993 թվականի հուլիսի 27-ին:

29 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 26-ի «Բնակչության
բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի մասին»
թիվ 1 պաշտոնական պարզաբանում, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀԳՏ 2009.02.16/6(324):



սու հետ՝ ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին ի րա վուն քին,
այն պես էլ Պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի հռչա -
կագ րի 6-րդ սկզ բուն քին, որի հա մա ձայն՝ պա -
ցիեն տի կամ քին հա կա ռակ ախ տո րո շիչ գոր ծո -
ղու թյուն ներ կամ բու ժում կա րող է ի րա կա նաց -
վել միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե թե ուղ ղա կիո -
րեն թույ լատր ված է օ րեն քով և հա մա պա տաս -
խա նում է բժշկա կան է թի կա յի սկզբունք նե րին:

Պա ցիեն տի լա վա գույն շա հե րից գոր ծե լու
տե  սանկ յու նից՝ պա կաս կարևոր չէ նաև այն
հար ցը, թե հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող կա լա նա -
վորված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի նկատմամբ
բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա -
նաց նելու մա սին ո րո շումն ո՛վ է կա յաց նե լու: Այս
ա ռու մով հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տության ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի
վերոնշյալ պարզա բան մամբ ար դա րա ցիո րեն
նշվում է, որ նման ո րո շում կա յաց նե լու հար ցում
նա խա պատ վու թյու նը տրվում է բժշկա կան խորհր -
դակ ցու թյա նը՝ կոն սի լիու մին, ո րի անհ նա րի նու -
թյան դեպ քում է միայն, որ ո րո շում կա յաց նե լու
ի րա վուն քը վե րա պահ վում է բժշկին: Կար ծում
ենք՝ «անհ նա րի նու թյուն» եզ րույ թը պետք է
դի տար կել բա ցա ռա պես այն դեպ քե րի հա մա -
տեքս տում, երբ բժշկա կան օգ նու թյան և սպա -
սարկ ման տրա մադր ման հա պա ղու մը կա րող
է վտան գել ան ձի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը:
Այլ կերպ ասած՝ ե թե առ կա չէ ան հա պաղ մի -
ջամ տու թյան կա րիք, ա պա ո րո շու մը պետք է
կա յաց վի բժշկա կան խորհր դակ ցու թյան (կոն -
սի լիու մի) կող մից:

Այժմ անդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե
գործ նա կա նում բժշկա կան օգ նու թյունն ու սպա -
սար կու մը ինչ պե՛ս կա րող են դրսևոր վել:

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու -
թյու նից բխում է, որ գործ նա կա նում հա ցա դուլ
ի րա կա նաց նող ան ձին տրվող բժշկա կան օգ -
նու թյունն ու սպա սար կու մը հիմ նա կա նում
դրսևոր վում են ար հես տա կան սնուց ման և հար -
կա դիր կե րակր ման մի ջո ցով:

Այս հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է հստակ

տա րան ջա տել «ար հես տա կան սնու ցում» (arti-
ficial feeding) և «հար կա դիր կե րակ րում» (force
feeding) հաս կա ցու թյուն նե րը: Չ նա յած նշյալ
հաս կա ցու թյուն նե րը շա տե րը դի տար կում են
որ պես հո մա նիշ ներ, վեր ջին ներս ի մաս տա յին
ա ռու մով տար բեր վում են30։ Տե ղին է նշել, որ
հար կա դիր կե րակ րու մը միշտ են թադ րում է ար -
հես տա կան սնու ցում, բայց ար հես տա կան սնուց -
ման ոչ բո լոր ձևերն են, որ հար կա դիր են։

Այս պես՝ ար հես տա կան սնու ցու մը հե ղուկ
հա վե լում նե րով կամ այլ մի ջոց նե րով հա ցա դուլ
ի րա կա նաց նող ան ձին տրա մադր վող բժշկա -
կան օգ նու թյունն է: Ի տար բե րու թյուն ար հես -
տա կան սնուց ման՝ հար կա դիր կե րակ րումն ակ -
տիվ դի մադ րու թյուն ցույց տվող ան ձին կե րակ -
րելն է, ո րը հա ճախ ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա -
կան կամ զսպման մե խա նի կա կան մի ջոց նե րի
կի րառ մամբ՝ ան ձին կե րակ րե լով: Կե րակր ման
այս տե սա կը կա րե լի է դի տար կել եր կու տեսան -
կյու նով՝ ի րա վա կան և է թի կա կան: 

ՄԻԵԴ-ի նա խա դե պա յին ի րա վուն քը
վկայում է, որ հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի
նկատմամբ ի րա կա նաց վող հար կա դիր կե րակ -
րու մը կա րող է հան գեց նել ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդ -
վա ծի (խոշ տան գում նե րի ար գե լում) հնա րա վոր
խախտ ման: Այս հա մա տեքս տում անդ րա դառ -
նա լով խնդրո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ ա ռանց -
քա յին հա մար վող Նեվ մեր ժից կին ընդ դեմ Ուկ -
րաի նա յի գոր ծին31՝ միան գա մից նշենք, որ այդ
գոր ծով հա ցա դու լի մեջ գտնվող գան գա տար -
կո ւի նկատ մամբ ի րա կա նաց վել էր հար կա դիր
կե րակ րում: Ըստ ՄԻԵԴ-ի` ե թե պար տա դիր
բժշկա կան մի ջամ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված
է բժշկա կան սկզբունք նե րի վրա հիմն ված թե -
րապևտիկ ան հրա ժեշ տու թյամբ, ա պա նման
մի ջամ տու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես
ան մարդ կա յին և ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս -
տաց նող: Այ դու հան դերձ՝ հար կա դիր կե րակրու -
մը նե րա ռում է տար րեր, ո րոնք ո րո շա կի հան -
գա մանք նե րում կա րող են դիտ վել որ պես ՄԻԵԿ-
ի 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում: 

Խնդ րո ա ռար կա գոր ծով ՄԻԵԴ-ը վեր լու -
ծու թյան է են թար կել հետևյալ հան գա մանք նե րը`

 բժշկա կան մի ջամ տու թյան անհ րա ժեշ -
տու թյու նը.
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30 Ավելի մանրամասն տե՛ս Declaration of Malta, Glossary (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/wmj10.pdf (30.11.17)):

31 Տե՛ս Nevmerzhitsky v. Ukraine (գանգատ թիվ 54825/00, 2005 թվականի ապրիլի 5-ի վճիռ):
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 ըն թա ցա կար գա յին պատ շաճ ե րաշ խիք -
նե րի առ կա յու թյու նը.

 կի րառ ված ու ժի աս տի ճա նը:
Որպես արդ յուն ք` դա տա րա նը հաս տատված

չի հա մա րում ուկ րաի նա կան կա ռա վա րու թյան
պնդումն առ այն, որ հար կա դիր կե րակ րու մը
նպա տակ է հե տապն դել փրկել ան ձի կյան քը:
Այլ կերպ ասած` չի հիմ նա վոր վել հա ցա դու լի
մեջ գտնվող ան ձի նկատ մամբ բժշկա կան միջա -
մտու թյան կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ընդ
ո րում` պահ պան ված չեն ե ղել նաև ըն թա ցա -
կար գա յին պատ շաճ ե րաշ խիք նե րը, քա նի որ
ան ձը գի տակց ված հրա ժար վել է սննդից: Ուս -
տի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի վար չա -
կազ մը հար կա դիր կե րակ րումն ի րա գոր ծել է` ո՛չ
գան գա տար կո ւի լա վա գույն շա հե րից ել նե լով32:

Ինչ վե րա բե րում է կի րառ ված ու ժի աս տիճա -
նին` ՄԻԵԴ-ը համարում է, որ բռնի ու ժով հարկա -
դիր կե րակր ման հա մար կի րառ ված ձեռ նա շղթա -
նե րը, բե րա նը բա ցող սար քը և կե րակ րա փո ղում
սննդի հա մար տե ղադր ված ռե տի նե հա տուկ
խո ղո վա կը ի րենց ամ բող ջու թյամբ կա րող են
ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում դիտարկ -
վել որ պես խոշ տան գում, ե թե առ կա չէ բժշկա -
կան մի ջամ տու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը33:

Այս պի սով` նշյալ հան գա մանք ներն ի րենց
ամ բող ջու թյան մեջ բա վա րար հա մա րե լով՝
ՄԻԵԴ-ն  ար ձա նագ րել է ՄԻԵԿ-ի 3-րդ հոդ վա -
ծի խախ տում:

Վե րոգր յա լը հար կա դիր կե րակր ման ի րա -
վա կան կողմն էր: 

Ե թե հար ցին նա յենք բժշկա կան է թի կա յի
տե սանկ յու նից, ա պա այս ա ռու մով Տո կիո յի
հռչա կա գիրն ուղ ղա կիո րեն նա խա տե սում է, որ
բու ժող բժիշկ նե րին է թի կա կան ա ռու մով ար -
գել վում է մաս նակ ցել հար կա դիր կե րակր մա -
նը: Սա կայն նրանք կա րող են ան ձի հա մա ձայ -
նու թյամբ կամ, երբ անձն այլևս ըն դու նակ չէ
տալ (կամ հրա ժար վել) ի րա զեկ ված հա մա ձայ -
նու թյուն, ո րո շել, որ ան ձի կլի նի կա կան շա հե -
րից է բխում սկսել ար հես տա կան սնու ցու մը:
Նույն գա ղա փա րա խո սու թյունն է դրված նաև

բժշկա կան է թի կա յի սկզբունք նե րի հիմ քում, ո -
րոնք վե րա բե րում են դա տա պարտ յալ նե րին և
կա լա նա վոր ված ան ձանց խոշ տան գում նե րից
և այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա -
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից
կամ պատ ժից պաշտ պա նե լու հար ցում բու ժաշ -
խա տող նե րի, մաս նա վո րա պես՝ բժիշկ նե րի դե -
րին34։ Նշ յալ սկզբունք նե րից 5-րդն  ամ րագ րում
է, որ բժշկա կան է թի կա յին հա կա սում է բուժ -
աշ խա տող նե րի, մաս նա վո րա պես՝ բժիշկ նե րի
կող մից այն գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյու նը,
ո րը զսպում է կա լա նա վոր ված ան ձին կամ դա -
տա պարտ յա լին, ե թե նման գոր ծըն թա ցը պայ -
մա նա վոր ված չէ բժշկա կան չա փա նիշ նե րով և
չի բխում ան ձի ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող -
ջու թյան պահ պան ման անհ րա ժեշ տու թյու նից։

Վե րո շա րադր յա լը ա մուր հիմք է տա լիս
հետևյալ պնդում նե րի հա մար.

1) պե տու թյու նը պետք է ե րաշ խա վո րի հա -
ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց նկատ մամբ իր
ստանձ նած պո զի տիվ և նե գա տիվ պար տա վո -
րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հո վու մը.

2) հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց նկատ -
մամբ պե տու թյան կող մից ստանձ նած պո զի -
տիվ և նե գա տիվ պար տա վո րու թյուն նե րի կա -
տա րու մը պետք է հստակ կա նո նա կարգ ման
են թարկ վի՝ հաշ վի առ նե լով գործ նա կա նում հնա -
րա վոր խախ տում նե րի ա ռա ջաց ման ռիս կե րը.

3) հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց
տրվող բժշկա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու -
մը պետք է հե տապն դեն բա ցա ռա պես ան ձի
կյան քին և ա ռող ջու թյանն ուղղ ված վտան գը
չե զո քաց նե լու նպա տակ, այ սինքն՝ ան ձի կյան -
քին և ա ռող ջու թյա նն սպառ նա ցող վտան գը
պետք է լի նի այն ցու ցի չը, ո րը կդրդի պե տու -
թյա նը՝ ձեռ նար կե լու ակ տիվ քայ լեր.

4) հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձին տրվող
բժշկա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը պետք
է ի րա կա նաց վեն այն պի սի ե ղա նակ նե րով, ո -
րոնք չեն հան գեց նի խոշ տանգ ման, դա ժան,
ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր -
մուն քի:
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32 Տե՛ս վկայակոչված վճիռը, կետ 96:
33 Տե՛ս վկայակոչված վճիռը, կետ 97:
34 Տե՛ս Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of

Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (adopted by
General Assembly resolution 37/194 of 18 December 1982).



Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րա կան ե րաշ խա -
վոր վա ծու թյան պայ ման նե րում իշ խա նու թյունը
պատ կա նում է ժո ղովր դին, ինչն ի րա կա նաց -
վում է ան մի ջա կան և միջ նոր դա վոր ված ձևե -
րով, դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման -
քով, որ ժո ղո վուրդն ի րեն պատ կա նող իշ խա -
նու թյու նը չի կա րող ամ բողջ ծա վա լով ան մի ջա -
կա նո րեն ի րա կա նաց նել, այդ իսկ պատ ճա ռով
դրա մի մա սը, թերևս՝ զգա լի մա սը, ի րա կա -
նաց նում է միջ նոր դա վոր ված ձևով` պատ վի րա -
կե լով հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րին:

Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան արդ յու նա վետ իրա -
կա նաց ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ժո ղո -
վրդաիշ խա նու թյան ան մի ջա կան և միջ նոր դավոր -
ված ձևե րի այն պի սի հա մադ րում, ո րի դեպ քում
ժո ղո վուր դը, ի րեն պատ կա նող իշ խա նու թյան
զգա լի մա սը պատ վի րա կե լով հան րա յին իշ խա -
նու թյան մար մին նե րին, դրա նով հան դերձ՝ ու նե -
նա հան րա յին նշա նա կու թյամբ ա ռանց քա յին
կարևո րու թյուն ու նե ցող հար ցե րում ան մի ջա կա -
նո րեն ո րո շում ներ ըն դու նե լու կամ դրանց վե րա -
բեր յալ կար ծի քն ար տա հայ տե լու լիա զո րու թյան
այն պի սի ծա վա լը, ո րն ի րեն չզգա իշ խա նու թյան
ի րա կա նա ցու մից «մե կու սաց ված» և «օ տար ված»,
այլ, ընդ հա կա ռա կն` պետք է զգա, որ իշ խա նու -
թյունն ի րա պես պատ կա նում է իրեն, և ինքն է
դրա միակ կրո ղը և պա տաս խա նա տուն:

Այս հա մա տեքս տում, 2015թ. փո փո խու -
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան1 լույ սի ներ -
քո հարկ է դի տար կել, թե ան մի ջա կան և միջ -
նոր դա վոր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ձևե րի

միջև ա պա հով վե՞լ է արդ յոք նշված հա մա մաս -
նու թյու նը: ՀՀ-ում ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը ե -
րաշ խա վոր ված է Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ հոդ -
վա ծով, ըստ ո րի` իշ խա նու թյու նը պատ կա նում
է ժո ղովր դին, ինչն ի րա կա նաց նում է ա զատ
ընտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև
Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե տա -
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով:
Սահ մա նադ րու թյան նշված հոդ վա ծի վեր լու ծու -
թյու նից բխում է հետևյա լը` ա) ՀՀ-ում իշ խա -
նու թյան միակ աղբ յու րը ժո ղո վուրդն է, բ) ժո -
ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է
ա զատ ընտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի մի -
ջո ցով (ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն),
գ) ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց -
նում է Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե -
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով
(միջ նոր դա վոր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն):

Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան էու թյան բա ցա -
հայտ ման տե սանկ յու նից անհ րա ժեշտ է դի -
տար կել նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի 2010 թվա կա նի 880 ո րո շու մը, ո րի վեր -
լու ծու թյու նից բխում է հետևյա լը` ա) ժո ղո վուրդն
է գե րա գույն իշ խա նու թյան աղբ յուր և կ րող,
բ) ժո ղո վուրդն է ձևա վո րում իշ խա նու թյան ներ -
կա յա ցուց չա կան մար մին ներ և իր լիա զո րու -
թյուն նե րը պատ վի րա կում է դրանց, գ) ու նի այդ
ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված
կար գա վի ճակ2: 
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, իրավաբանական
վարչության առաջատար մասնագետ 
____________________________________________________________________________________________________________

àðàÞ ÜÎ²î²èàôØÜºð ²ÜØÆæ²Î²Ü ÄàÔàìð¸²ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü
ºð²ÞÊ²ìàðØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È` 2015 Âì²Î²ÜÆ

öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðàì ÐÐ ê²ÐØ²Ü²¸ðàôÂÚ²Ü Ð²Ø²îºøêîàôØ 

1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (2015 թվականի փոփոխություններով), ՀՀՊՏ 2015.12.21/
Հատուկ թողարկում. Հոդ. 1118, ընդունվել է 06.12.2015, հասանելի էր` http://www.arlis.am/

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 880 որոշում, ընդունվել է 23.04. 2010թ.,
սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ 2010.05.05/18(752), հասանելի էր` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=57852
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Այս պի սով` նշվա ծից բխում է, որ ժո ղովըր -
դաիշ խա նու թյունը դրսևոր վում է ան մի ջա կան
և միջ նոր դա վոր ված ձևե րի մի ջո ցով: Ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան դեպ քում ժո ղո -
վուր դը հան րաք վեի մի ջո ցով ըն դու նում է հան -
րա յին նշա նա կու թյամբ ա ռանց քա յին կարևո -
րու թյուն ու նե ցող հար ցե րի վե րա բեր յալ ո րո -
շում ներ կամ իր կար ծիքն է ար տա հայ տում
դրանց վե րա բեր յալ, իսկ ընտ րու թյան մի ջո ցով
ձևա վո րում է հան րա յին իշ խա նու թյան ներ կա -
յա ցուց չա կան (ո րոշ պե տու թյուն նե րում նաև
գոր ծա դիր և դա տա կան) մար մին նե րը, ո րոնց
էլ լիա զո րում է միջ նոր դա վոր ված ձևով ի րա կա -
նաց նել ի րենց պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն -
նե րը: 

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ ան մի ջա կան և միջ նոր -
դա վոր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան դրսևոր -
ման ձևե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից բխում
է, որ նա խա տես ված կար գա վո րում նե րը լայն
ա ռու մով միտ ված են միջ նոր դա վոր ված ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան խթան մա նը, իսկ ան մի -
ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան տե սանկ յու նից
հիմ նա կա նում սահ մա նա փա կող բնույթ ունեն3:
Նշ վա ծը նախ և առաջ պայ մա նա վոր ված է այն
հանգամանքով, որ սահ մա նադ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րի արդ յուն քով նե ղաց վեց ան մի ջա -
կա նո րեն ընտր վող հան րա յին իշ խա նու թյան
մար մին նե րի շրջա նա կը, մաս նա վո րա պես` պե -
տա կան մա կար դա կում որ պես այդ պի սին միայն
Ազ գա յին ժո ղովն է, ինչի հետևանքով վեր ջինս
դար ձավ ան մի ջա կան լե գի տի մու թյամբ օժտ -
ված միակ մար մի նը: Միջ նոր դա վոր ված ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան խթան մա նը նպաս տեց
նաև այն, որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի
ընտ րու թյան ան մի ջա կան ձևի փո խա րեն նա -
խա տես վեց միջ նոր դա վոր ված ձև, ո րի արդ -
յուն քով Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հն այլևս
ընտր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից: Այդ պի -
սի մո տե ցու մն ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա -

նու թյան դրսևոր ման տե սանկ յու նից սահ մա նա -
փա կող բնույթ ունի: 

ՀՀ-ում Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի
միջ նոր դա վոր ված ձևով ընտ րու թյան նա խա -
տե սու մը եր բեմն հիմ նա վոր վում է կա ռա վար -
ման խորհր դա րա նա կան ձևի անց մամբ, սա -
կայն մի ջազ գա յին փոր ձի վեր լու ծու թյու նից բխում
է, որ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձև ու -
նե ցող պե տու թյուն նե րում այդ հար ցի վե րա բեր -
յալ միաս նա կան մո տե ցում ներ առ կա չեն:
Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձև ու նե -
ցող պե տու թյուն նե րում գոր ծում են Հան րա պե -
տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյան ինչ պես ան -
մի ջա կան, այն պես էլ միջ նոր դա վոր ված ձևե րը`
տար բեր դրսևո րում նե րով, մաս նա վո րա պես՝
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը` ա) ո րոշ պե -
տու թյուն նե րում ընտր վում է ան մի ջա կա նո րեն
ժո ղովր դի կող մից4, բ) ո րոշ պե տու թյուն նե րում
ընտր վում է խորհր դա րա նի կող մից5, գ) կան
պե տու թյուն ներ, որ տեղ ընտր վում է միջ նոր դա -
վոր ված ձևով ընտ րա կան խորհր դի կող մից, ո -
րը բաղ կա ցած է խորհր դա րա նի եր կու պա լատ -
նե րի և տա րած քա յին (ռե գիո նալ) ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րից6, դ) իսկ ո րոշ դեպ քե րում ոչ թե ընտըր -
վում է, այլ նշա նակ վում է խորհր դա րա նի քա -
ղա քա կան մե ծա մաս նու թյան կող մից7:

ՀՀ-ում Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի
միջ նոր դա վոր ված ձևով ընտ րու թյան նա խա -
տե սու մը` հաշ վի առ նե լով Նա խա գա հի ինս տի -
տու տի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված հա սա րա կա -
կան ըն կա լում նե րը, ի րա կա նում հա սա րա կու -
թյու նում կա րող է ստեղ ծել իշ խա նու թյան ի րա -
կա նա ցու մից, այս պես կոչ ված, «օ տար վա ծու -
թյան» զգա ցում, քա նի որ, փաս տա ցի, ժո ղո -
վուր դը զրկվեց Հան րա պե տու թյան Նա խա գա -
հին ան մի ջա կա նո րեն ընտ րե լու հզոր լիա զո -
րու թյու նից: Այդ պայ ման նե րում ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան խթան ման նպա տա -
կով կա րե լի է մտա ծել ո րո շա կի այ լընտ րան -
քա յին լու ծում ներ գտնե լու մա սին, ինչը ժո -
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3 Տե՛ս Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ա. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան, Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի
դրույթները և դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտագործնական
հետազոտություն), Երևան, «Հայրապետ» 2015թ., 24 էջ, հասանելի էր` http://ysu.am/files/Book-Konst.pdf

4 Տե՛ս Իռլանդիայի Սահմանադրության հոդված 12-րդ, Ֆիլիանդիայի Սահմանադրության հոդված 54-րդ:
5 Տե՛ս Չեխիայի Սահմանադրության հոդված 54-րդ, հասանելի էր` https://www.constituteproject.org/search?lang=en
6 Տե՛ս Գերմանիայի Սահմանադրության հոդված 54-րդ, Իտալիայի Սահմանադրության հոդված 83-րդ. հասանելի էր`

https://www.constituteproject.org/search?lang=en
7 Տե՛ս Մալթայի Սահմանադրության 47-րդ հոդված. հասանել էր` 

https://www.constituteproject.org/search?lang=en



ղովր դին թույլ կտա ո րո շա կի ձևա չա փով ան -
մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյան գոր -
ծըն թա ցին: Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման
ձև ու նե ցող եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի փոր -
ձի ու սում նա սի րու թյունից եզրակացնում ենք,
որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու -
թյան ո լոր տում ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան խթան ման տե սանկ յու նից դրա կան
քայլ կլի նի այն, որ Ազ գա յին ժո ղո վում Հան րա -
պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ա ռա ջա -
դրե լու ի րա վունք վե րա պահ վի նաև ընտ րա -
կան ի րա վունք ու նե ցող ո րո շա կի խումբ քա -
ղա քա ցի նե րի8, ին չը կլի նի ո րո շա կի ձևա չափ
այդ կարևո րա գույն հար ցում ան մի ջա կա նո րեն
ժո ղովր դի ձայ նը լսե լի դարձ նե լու հա մար: Այդ
մո տե ցու մը հա տուկ է խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման ձև ու նե ցող մի շարք պե տու թյուն -
նե րի, օ րի նակ՝ Սլո վա կիա յում9 և Ֆին լան դիա -
յում10 հա մա պա տաս խա նա բար տասն հինգ հա -
զար և ք սան հա զար ընտ րա կան ի րա վունք ու -
նե ցող քա ղա քա ցի նե րն ի րա վունք ու նեն ա ռա -
ջադ րել Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ -
նա ծու11:

Ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
դրսևոր ման հիմ նա կան ձևե րից մե կը հան րա -
քվեն է, ո րը հան րա յին նշա նա կու թյամբ կարևո -
րա գույն հար ցե րի վե րա բեր յալ ժո ղովր դի կող -
մից ան մի ջա կա նո րեն ո րո շում նե րի ըն դուն ման
կամ դրանց վե րա բեր յալ հա սա րա կա կան կար -
ծի քը բա ցա հայ տե լու մի ջոց է: Մաս նա վո րա -
պես՝ հան րաք վեի մի ջո ցով ըն դուն վում և փո -
փո խու թյուն է կա տար վում Սահ մա նադ րու թյու -
նում, ըն դուն վում են օ րենք ներ, ինչ պես նաև
որո շում է ըն դուն վում վեր պե տա կան մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին ՀՀ ան դա -

մակ ցու թյան և տա րած քի փո փո խու թյան վե -
րա բեր յալ: 

Սա կայն նշենք, որ ժո ղովր դի այդ ի րա -
վուն քը բա ցար ձակ չէ, քա նի որ առ կա են մի
շարք հար ցեր, ո րոնք չեն կա րող դրվել հան -
րաք վեի, ինչի պատճառով դրանք ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մի ջո ցով ո րո շե -
լու տի րույ թից դուրս են մնում: Մաս նա վո րա -
պես` Սահ մա նադ րու թյան 204-րդ հոդ վա ծի 3-
րդ մա սի հա մա ձայն` հան րաք վեի չեն կա րող
դրվել այն օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, ո րոնք վե -
րա բե րում են սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րի
ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա յին, պե տա -
կան բյու ջեին, հար կե րին, տուր քե րին, այլ պար -
տա դիր վճար նե րին, հա մա ներ մա նը, պե տու -
թյան պաշտ պա նու թյա նը և անվ տան գու թյա -
նը, միջ ազ գա յին պայ մա նագ րե րին, ինչ պես
նաև Հան րաք վեի մա սին օ րեն քով սահ ման -
ված այլ հար ցե րի:

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում ան մի ջա կան ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան ե րաշ խա վոր ման տես -
անկ յու նից ցան կա նում ենք դի տար կել 2015
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյուն ըն դու նե լու
և դ րա նում փո փո խու թյուն կա տա րե լու վե րա -
բեր յալ նա խա տես ված կար գա վո րու մը12: 2005թ.
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ
նշված լիա զո րու թյու նը բա ցա ռա պես վե րա պահ -
ված էր ժո ղովր դին, ինչն ի րա կա նաց վում էր
հան րաք վեի մի ջո ցով, այ սինքն՝ ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան արդ յունք էր: Սա կայն
2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի արդ յուն քով ժո ղո վուր դն այդ «բա -
ցար ձակ» ի րա վուն քից զրկվեց, քա նի որ Սահ -
մա նադ րու թյան մի շարք հոդ ված նե րում փո -
փո խու թյուն կա տա րե լու լիա զո րու թյուն վե րա -
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8 Ներկայումս, Սահմանադրության 125-րդ հոդված 3-րդ մասի համաձայն` այդպիսի լիազորություն ունի Ազգային
ժողովի պատգամավորների մեկ քառորդը: 

9 Տե՛ս Սլովակիայի Սահմանադրություն 103-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, հասանելի էր` 
https://www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2014?lang=en

10 Տե՛ս Ֆինլանդիայի Սահմանադրություն 54-րդ հոդված, հասանելի էր` 
https://www.constituteproject.org/constitution/Finland_2011?lang=en

11 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրությամբ տեղական մակարդակում ևս նկատվում է միջնոր -
դա վորված ժողովրդաիշխանության խթանման միտում: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2015թ.
փո փո խություններով ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածով նախատեսվել է նաև համայնքի ղեկավարի
անուղղակի ձևով ընտրության հնարավորություն, ինչը տեղական մակարդակում նույնպես կհանգեցնի անմիջական
ժողովրդաիշխանության սահմանափակման:

12 Տե՛ս Шипилов А.Г., Идея народовластия в политической культуре современной России, Вестник Ленинградского го-
сударственного университета им. А.С. Пушкина, №4 / том 1 / 2009, էջ 221:
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պահ վեց նաև Ազ գա յին Ժո ղո վին13: Ն պա տակ
չու նե նա լով անդ րա դառ նալ կա տար ված փո փո -
խու թյան բուն էու թյա նը` այ դու հան դերձ` փաս -
տենք, որ այդ պի սի մո տե ցու մn ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան դրսևոր ման տե սանկ -
յու նից նույն պես սահ մա նա փա կող բնույթ ունի
և միտ ված է միջ նոր դա վոր ված ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան խթան մա նը, քա նի որ Սահ մա նա -
դրու թյու նում փո փո խու թյուն այլևս կա րող է կա -
տար վել նաև միջ նոր դա վոր ված ձևով` Ազ գա -
յին ժո ղո վի կող մից:

Նշենք, որ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես վել
են նաև ո րոշ կար գա վո րում ներ, ո րոնք միտ -
ված են ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ո րոշ դրսևո րում նե րի խթան մա նը: Մաս նա վո -
րա պես` նա խա տես վել է ժո ղովր դա կան նա խա -
ձեռ նու թյան ինս տի տու տը, ո րը դրսևոր վել է
հետևյալ կերպ` ա) ընտ րա կան ի րա վունք ու նե -
ցող առն վազն հի սուն հա զար քա ղա քա ցի ու նի
Ազ գա յին ժո ղո վին քա ղա քա ցիա կան նա խա -
ձեռ նու թյան կար գով օ րեն քի նա խա գիծ ա ռա -
ջար կե լու ի րա վունք (109-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս),
բ) Սահ մա նադ րու թյուն ըն դու նե լու կամ փո փո -
խե լու նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն նաև
ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող եր կու հար յուր
հա զար քա ղա քա ցի (202-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս),
ժո ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյան հնա րա վո -
րու թյուն նա խա տես ված է նաև Սահ մա նադ րու -
թյան 204-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րով:

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե ժո -
ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյան նշված մե խա -
նիզմ նե րը կա րող են նպաս տել ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան խթան մա նը, սա կայն
դրանց ի րաց ման ըն թա ցա կար գե րի վեր լու ծու -
թյու նից բխում է, որ նա խա տես ված ըն թա ցա -
կար գե րը բա վա կա նին բար դաց ված են, ինչը
կաս կա ծի տակ է դնում դրանց արդ յու նա վետ

կեն սա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը: Մաս նա -
վո րա պես՝ Ազ գա յին ժո ղո վին քա ղա քա ցիա կան
նա խա ձեռ նու թյան կար գով օ րեն քի նա խա գիծ
ա ռա ջար կե լու ի րա վունք վե րա պահ վել է ընտ -
րա կան ի րա վունք ու նե ցող առն վազն հի սուն
հա զար քա ղա քա ցու: Ի րա կա նում այս պի սի հնա -
րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը կա րող է գոր ծուն
հար թակ հան դի սա նալ ան մի ջա կան ժո ղովըր -
դաիշ խա նու թյան դրսևոր ման և ժո ղովր դի ձայ -
նը ան մի ջա կա նո րեն լսե լի դարձ նե լու հա մար:
Սա կայն կարծում ենք, որ նա խա տես ված հի -
սուն հա զար թի վը ՀՀ դեպ քում բնակ չու թյան
ընդ հա նուր թվա քա նա կի հա րա բե րակ ցու թյան
հա մա մաս նու թյամբ բա վա կա նին բարձր է, ին -
չը հիմ նա վոր վում է նաև մի ջազ գա յին փոր ձով,
օ րի նակ` Ի տա լիա յում ժո ղովր դա կան նա խա -
ձեռ նու թյան կար գով օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ -
նու թյան ի րա վունք ու նեն ընտ րա կան ի րա վունք
ու նե ցող հի սուն հա զար քա ղա քա ցի ն14. Ի տա -
լիան ու նի վաթ սուն եր կու մի լիոն բնակ չու թյուն,
Մա կե դո նիա յում այդ պի սի ի րա վունք ու նեն տա -
սը հա զար քա ղա քա ցի ն15. Մա կե դոն իան ու նի
եր կու մի լիոն բնակ չու թյուն, իսկ Ալ բա նիա յում`
քսան հա զար քա ղա քա ցի ն16. Ալ բա նիան ու նի
ե րեք և կես մի լիոն բնակ չու թյուն: Հետևա բար`
ժո ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյան նշված ինս -
տի տուտ նե րը արդ յու նա վետ կա րող են կեն սա -
գործ վել միայն այն պա րա գա յում, երբ դրանց
ի րա կա նա ցու մն ըն թա ցա կար գա յին ա ռու մով
դյու րաց վի, և նշ ված կար գով Ազ գա յին ժո ղով
դի մե լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող ան ձանց թվա -
քա նա կը ո րոշ վի բնակ չու թյան թվի հա մա մաս -
նու թյամբ` հաշ վի առ նե լով առ կա մի ջազ գա յին
փոր ձը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ յա լը՝ նշենք, որ 2015
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյամբ նա խա տես ված մի շարք կար գա -
վո րում ներ, միտ ված լի նե լով միջ նոր դա վոր ված
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13 Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի համաձայն` Սահմանադրության 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ գլուխից,
Սահմանադրության 88-րդ հոդվածից, 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասությունից, 90-րդ հոդվածի 1-ին
մասից, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասից, 108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդվածներից,
200-րդ հոդվածի 4-րդ մասից բացի՝ մյուս հոդվածներում փոփոխություն կատարելու լիազորությունը վերապահվել
է նաև Ազգային Ժողովին: 

14 Տե՛ս Իտալիայի Սահմանադրություն 71-րդ հոդված, հասանելի էր` 
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012?lang=en 

15 Տե՛ս Մակեդոնիայի Սահմանադրություն 71-րդ հոդված, հասանելի էր` 
https://www.constituteproject.org/constitution/Macedonia_2011?lang=en

16 Տե՛ս Ալբանիայի Սահմանադրություն 81-րդ հոդված, հասանելի էր` 
https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2012?lang=en



ժո ղովր դաիշ խա նու թյան խթա մա նը, ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան դրսևո րում նե րի
տե սանկ յու նից սահ մա նա փա կող բնույթ ունեն:
Միևնույն ժա մա նակ՝ ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան խթան մանն ուղղ ված՝ Սահ մա նա -
դրու թյամբ նա խա տես ված մե խա նիզմ նե րի (ժո -
ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյան ինս տի տուտ)
օգ տա գոր ծու մն ըն թա ցա կար գա յին ա ռու մով
բա վա կա նին բար դաց ված է: Կարծում ենք, որ
սահ մա նադ րա կան առ կա կար գա վո րում նե րի
պայ ման նե րում ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան դրսևո րում նե րի տե սանկ յու նից սահ -
մա նա փակ մե խա նիզմ նե րի առ կա յու թյու նը ժա -
մա նա կի ըն թաց քում կա րող է հան գեց նել, այս -

պես կոչ ված, ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան դրսևոր ման ճգնա ժա մի` ա ռա ջաց նե լով
տար բեր խնդիր ներ` տա րաբ նույթ դրսևո րում -
նե րով հան դերձ: Նշ ված ան ցան կա լի հետևանք -
նե րից խու սա փե լու հա մար անհրա ժեշտ են ո -
րո շա կի գոր ծուն մե խա նիզմ ներ, ո րոնք ո րոշ
չա փով կնպաս տեն ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան խթան մա նը` ժո ղովր դին հնա րա -
վո րու թյուն տա լով ո րոշ դեպ քե րում ո րո շա կի
ձևա չա փով ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցու թյուն
ու նե նալու հան րա յին նշա նա կու թյամբ կարևո -
րա գույն հար ցե րի վե րա բեր յալ ո րո շում ներ ըն -
դու նե լու, ինչ պես նաև դրանք նա խա ձեռ նե լու
գոր ծում: 
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ճա նա չու -
մը` որ պես հա մա պար փակ և բա ցար ձակ, պե -
տու թյան կող մից պաշտ պան վող սահ մա նա -
դրա կան ար ժեք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում ան ձի ի րա վա կան դրու թյան կարևո -
րա գույն բնու թա գի րն է: Միևնույն ժա մա նակ՝
«ար ժա նա պատ վու թյուն» հաս կա ցու թյու նը որ -
պես սո ցիա լա կան կա տե գո րիա նա խա սահ մա -
նում է «ան ձի ար ժա նա պատ վու թյուն» սահ մա -
նադ րա կան կա տե գո րիա յի բո վան դա կու թյան
հա մա պար փա կու թյունն ու բազ մի մաս տու թյու -
նը: Որ պես սահ մա նադ րա կան նա խադր յալ (ի -
րո ղու թյուն)` ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը հան -
դես է գա լիս մար դու` իբրև կեն սա հո գե բա նա -
սո ցիա լա կան էու թյան, անհ րա ժեշտ և ան քակ -
տե լի ո րո շիչ հատ կա նիշ` կար գե լով նրան որ -
պես սո ցիա լա կան կեն սա գոր ծու նեու թյան լիի -
րավ և ի րա վա հա վա սար սուբ յեկտ1:

Ի րա վա բա նա կան ի մաս տով՝ ան ձի ար ժա -
նա պատ վու թյու նն ի րա վուն քի սուբ յեկտ հան -
դի սա ցող ան ձի ար ժե քն ա պա հով վում է նրան
ամ րագր ված հա մա լիր սուբ յեկ տիվ ի րա վունք -
նե րով ու ա զա տու թյուն նե րով, ո րոնք կազ մում
են ան ձի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը: Այլ կերպ
ա սած` ան ձը միա ժա մա նակ և՛ ի րա վուն քի, և՛
ար ժա նա պատ վու թյան սուբ յեկտ է: Ուս տի ան -
ձի ար ժա նա պատ վու թյունն ի րա վա բա նա կան
տե սանկ յու նից դառ նում է միջճ յու ղա յին բարդ,
հա մա լիր ի րա վա կան ինս տի տուտ, ո րի են -
թաինս տի տուտ նե րը կոչ ված են ա պա հո վե լու
ար ժա նա պատ վու թյան զա նա զան կող մե րը: 

Ամ բող ջա պես այդ ի րա վա կան ինս տի տու -
տի ա ռա քե լու թյունն է` ի րա կա նու թյան հա րա -
բե րու թյուն նե րում կեն սա գոր ծել մար դու ար ժա -
նիք նե րը: Այս պի սով՝ ի րա վուն քը և պե տու թյու -
նը վե րած վում են մար դու ար ժա նա պատ վու -
թյունն ար տա հայ տող հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա լի րը կար -
գա վո րող արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի, հա սա րա -
կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում մար դու
ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան պայ ման նե րի պա -
հա պա նի և ե րաշ խա վո րի: Այդ նպա տա կը հա -
վա սա րա պես ընդ հա նուր է և՛ հա սա րա կու թյան,
և՛ պե տու թյան հա մար:

Ար դի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու -
նում ա ռանձ նաց վում են ար ժա նա պատ վու թյան
պո զի տիվ և նե գա տիվ գոր ծոն նե րը: Ի րա վա սո -
ցիա լա կան և սո ցիալ-ե րաշ խի քա յին տե սան -
կյու նից՝ ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան պո զի տիվ
մա սը բնու թագ րում է ար ժա նա պա տիվ կյանք
ե րաշ խա վո րող պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, հան -
դես է գա լիս մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
նե րից և ա զա տու թյուն նե րից օգտ վե լու հետ
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի օ րենսդ րա կան
կար գա վոր ման սահ մա նադ րաի րա վա կան չա -
փա նիշ2: Ընդ ո րում՝ «ար ժա նա պա տիվ կյանք»
հաս կա ցու թյան ծա վա լի մեջ ա ռա վել հետևո -
ղա կա նո րեն շեշ տադր վում է նյու թա կան գոր -
ծո նը` սպառ ման ո րո շա կի մի ջոց նե րով, մատ -
չե լի սո ցիա լա կան բա րիք նե րով հա մա պա տաս -
խան ա պա հով վա ծու թյու նը: Ա վե լին՝ այս պա -
րա գա յում ևս  եր բեմն նկատ վում է այդ բա րի քի
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ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
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1 Մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ /Ընդհանուր
խմբագրությամբ` Հարությունյան Գ., Վաղարշյան Ա., Երևան, Իրավունք, 2010:

3 Մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ /Ընդհանուր
խմբագրությամբ` Հարությունյան Գ., Վաղարշյան Ա., Երևան, Իրավունք, 2010:



ա ռանձ նա հա տուկ, նյու թա կան տար րե րին չհան -
գող հո րին ված քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը, ո -
րը նե րա ռում է նաև բա րո յա գի տա կան ա պա -
գո յա բա նա կան մա սը:

Ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան նե գա տիվ մա -
սը են թադ րում է հան րա յին իշ խա նու թյան կող -
մից կա մա յա կան մի ջամ տու թյուն ան ձի ի րա -
վա կան կար գա վի ճա կին, ին չը դրսևոր վում է
ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ան հիմն սահ -
մա նա փակ մամբ կամ ան ձին դրան ցից զրկմամբ:
Տվ յալ դեպ քում ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան
նե գա տիվ մա սն ան թույ լատ րե լի է հա մա րում
վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյու նե րը: Ուս տի ար ժա նա -
պատ վու թյան ան թույ լատ րե լի նսե մա ցում պետք
է հա մա րել, օ րի նակ, ո րո շա կի կա տե գո րիա յի
ան ձանց կար գա վի ճակ ու նե ցող նե րի հա մար
(թո շա կա ռու ներ, զին ծա ռա յող ներ, հաշ ման դամ -
ներ և այլք) պե տու թյան կող մից նախ կի նում
ճա նաչ ված սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի ծա վա -
լի կա մա յա կան նվա զե ցու մը:

Վե րոգր յա լից ակն հայտ է, որ ար ժա նա -
պատ վու թյու նը մարդ կա յին հատ կա նիշ է, ո րը
հա վա սա րա զոր է հարգ վե լու ի րա վուն քին և ու -
րիշ նե րին հար գե լու պար տա կա նու թյա նը և որոշ -
վում է ոչ միայն սուբ յեկ տի ինք նագ նա հա տա -
կա նով, այլ նաև մար դու օբ յեկ տիվ հատ կա նիշ -
նե րի հա մակ ցու թյամբ, ո րոն ցով բնու թագր վում
է նրա վար կա նի շը հա սա րա կու թյան մեջ (գի -
տե լիք նե րի մա կար դակ, բա րո յա կան տվյալ ներ,
սո ցիա լա պես օգ տա կար աշ խա տանք և այլն)3:

Ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը մար դու
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա կան
աղբ յուրն է և իր ար տա ցո լումն է գտել ինչ պես
մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում,
այն պես էլ ժո ղովր դա վա րա կան շատ երկր նե րի
սահ մա նադ րու թյուն նե րում:

Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ -
հա նուր հռչա կագ րի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն`
բո լոր մար դիկ ծնվում են ա զատ ու հա վա սար`
ի րենց ար ժա նա պատ վու թյամբ և ի րա վունք նե -
րով: Այլ կերպ ա սած՝ ան ձը յու րա քանչ յուր ոք է,
ով օժտ ված է ան քակ տե լի, այ սինքն` ան վե րա -
պա հո րեն ճա նաչ ված և ճա նա չե լի ար ժա նա -

պատ վու թյամբ: Հաշ վի առ նե լով նման պատ -
կե րա ցու մը` պե տու թյու նը պար տա վոր է, ի րա -
վա քա ղա քա կան ի մաս տով, ոչ միայն բա ցա ռել
անձ նա կան ինք նա վա րու թյան ո լոր տին կա մա -
յա կան մի ջամ տու թյու նը, այլև յու րա քանչ յուր
մար դու հա մար ա պա հո վել բազ մա կող մա նի
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ, քան զի յու -
րա քանչ յուր ոք ար ժա նի է դրան:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ սահ մա նադ րաի րա վա կան բա րե փո -
խում նե րի հետևանքով պե տու թյու նն ստանձ նել
է մար դա կենտ րոն, մար դու ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պան ման ուղ ին: Այս պես՝
մեր երկ րի Հիմ նա կան օ րեն քը հռչա կում է մար -
դու ար ժա նա պատ վու թյան սկզբուն քը, որն ար -
տա ցոլ ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ -
վա ծում. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
մար դը բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար դու ա նօ տա -
րե լի ար ժա նա պատ վու թյունն իր ի րա վունք նե րի
և ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմքն է»4:

Ն կա տենք, որ, Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Մար դու ար ժա նա պատ -
վու թյունն ան խախ տե լի է»5: Ակն հայտ է, որ ժո -
ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե տու թյու նում
սահ մա նադ րու թյու նը մար դու ար ժա նա պատ -
վու թյու նն ամ րագ րում է ոչ միայն որ պես հիմ -
նա կան ար ժե հա մա կար գա յին սկզբունք, այլև
մար դու սուբ յեկ տիվ ի րա վունք: Հայտ նի է՝ ի -
րա կան ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե -
տու թյու նում երկ րի Հիմ նա կան օ րեն քը միշտ
ունի մար դա կենտ րոն գա ղա փա րը՝ ի րա վա կան
կար գա վոր ման ա ռանցք դի տար կե լով մար դուն,
վեր ջի նիս ի րա վա կան դրու թյու նը կազ մող հիմ -
նա կան տար րերն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը,
իսկ պե տու թյան գո յու թյունն ինք նան պա տակ
չէ, այլ հաս տատ վում է հա նուն մար դու, վեր ջի -
նիս ծա ռա յե լու հա մար6: Հետևա բար՝ ակն հայտ
է, որ մար դն իր հիմ նա կան սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև
պար տա կա նու թյուն նե րի կրող է դառ նում իր
ար ժա նա պատ վու թյան ու ժով:

Իր հեր թին՝ ար ժա նա պատ վու թյու նը ան ձի
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի մի ջու կը հան դի սա -
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3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք/ Պատ. խմբ. Այվազյան Ն.Ա.,Երևան, 2008, էջ 201:
4 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփ. 06.12.2015թ..), հոդվ.3, http://www.president.am/hy /constitution2015/,/06.03.2017/:
5 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփ. 06.12.2015թ..), հոդվ.23, http://www. president.am/hy/constitution2015/,/06.03.2017/:
6 Մանրամասն տե՛ս Պողոսյան Վ., Սարգսյան Ն., Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. խմբագրությամբ

Սահմանադրությունը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016:
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ցող ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ան -
քակ տե լի հիմ քն է: Ու շագ րավ է, որ, ի տար բե -
րու թյուն 2005թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան, 2015թ. սահ մա նադ րա կան բա րե -
փո խում նե րի արդ յուն քով ար ժա նա պատ վու -
թյան ան խախ տե լիու թյան դրույթն ամ րագր վեց
«Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներ» գլխում,
որ պես զի հստա կեց վի մար դու ար ժա նա պատ -
վու թյան և հիմ նա կան ի րա վունք նե րի միջև ներ -
դաշ նակ կա պը: Հետևա բար՝ գոր ծում է հստակ
բա նաձև. «Ա ռանց ար ժա նա պատ վու թյան գո -
յու թյուն չու նեն հիմ նա կան ի րա վունք նե րը, և ա -
ռանց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի գո յու թյուն չու -
նի ար ժա նա պատ վու թյու նը»: Ան ձի ար ժա նա -
պատ վու թյու նն, ի րա վա բա նա կան գրա կա նու -
թյան մեջ սահ ման վում է նաև ընդ հա նուր սո -
ցիա լա կան, էթ նի կա կան բնույ թով, որ տեղ ան -
ձը բա նա կա նու թյամբ օժտ ված սո ցիա լա կան
բարձ րա գույն ար ժեք (էակ)7 է:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյու -
նում «ար ժա նա պատ վու թյուն» հաս կա ցու թյան
վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված տա րա տե սակ մեկ -
նա բա նու թյուն նե րն ամ բող ջու թյամբ չեն բա ցա -
հայ տում ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը՝ որ պես
ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն: Խն դի րն այն է, որ
ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը՝ որ պես ի րա վա -
կան հաս կա ցու թյուն, նույն հար թու թյան վրա
չի գտնվում այն պի սի ի րա վունք նե րի հետ, ինչ -
պի սիք են անձ նա կան ա զա տու թյան և ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը, մաս նա վոր կյան -
քի ան ձեռնմ խե լիու թյան, բնա կա րա նի, խղճի և
հա վա տի կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը և
նույ նիսկ կյան քի ի րա վուն քը: Պա տա հա կան չէ,
որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում մար դու ար ժա -
նա պատ վու թյու նը նա խոր դում է ան գամ կյան -
քի ի րա վուն քին, քան զի տա րած վում է ինչ պես
նախ քան ծնուն դը` կազ մա վոր ված մարդ կա յին
սաղ մի վրա, (ե թե ան գամ հղիու թյունն ար հես -

տա կա նո րեն ընդ հատ վել է), այն պես էլ գոր -
ծում է մար դու մա հից հե տո: Այլ կերպ ա սած`
մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը նրա կյան քից
և մա հից ան դին է, ինչի հետևան քով էլ ա ռաջ է
գա լիս դրա ի րա վա գի տա կան բնո րոշ ման էա -
կան դժվա րու թյու նը` ա ռանց փի լի սո փա յա կան
ար ժե բա նա կան կամ նույ նիսկ աստ վա ծա բա -
նա կան հնարք նե րի գոր ծադր ման8: 

Այս պի սով՝ ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը՝
որ պես ի րա վա բա նա կան կա տե գո րիա, բա ցա -
հայտ վում է անձ նա կան ի րա վունք ներ և ա զա -
տու թյուն ներ հա մա կար գով, ո րոնք ե րաշ խա -
վոր ված են տվյալ պե տու թյան յու րա քանչ յուր
մար դու հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մար դու ար -
ժա նա պատ վու թյան լիար ժեք ի րաց ման և պաշտ -
պա նու թյան հա մար ա մե նա կարևոր նա խադըր -
յա լը ան ձի հնա րա վո րու թյուն նե րի, մար դու ի -
րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի ա նար գելք ի -
րա գոր ծումն է9:

Հարկ է նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շում նե րում
բազ միցս անդ րա դար ձել է մաս նա կից պե տու -
թյուն նե րի կող մից Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի խախտ -
մա նը, ո րոնք հիմ նա կա նում վե րա բե րում են
ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս -
տաց նող վե րա բեր մուն քին կամ պատ ժին (հոդ -
ված 3), ա զա տու թյան և անձ նա կան ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քի (հոդ ված 5) խախտ -
մա նը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը շա րու նա կում է ընդգ ծել ա զա տու -
թյան, ար ժա նա պատ վու թյան և անձ նա կան ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի կարևո րու մը ժո -
ղովր դա կան հա սա րա կու թյու նում: Օ րի նակ`
Սլյու սարևն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով դա -
տա րա նը վճռել է, որ վատ տե սո ղու թյուն ու նե -
ցող կա լա նա վո րին ակ նոց ի տրա մադր ման մեր -
ժու մը նսե մաց րել է նրա ար ժա նա պատ վու թյու -
նը և պատ ճա ռել հո գե կան տա ռա պանք10:
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7 Бадирян Г.М. Проблематика прав личности в новейшей истории Армении: Вопросы теории и практики. Ер., Автр.
изд. 2006. С. 163–164:

8 Մասնավորապես՝ տես Հարությունյան Գ. Գ., Սահմանադրական մշակույթ. Պատմության դասերը և ժամանակի
մարտահրավերները, Երևան, Նժար, 2005:

9 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք/ Պատ. խմբ. Այվազյան Ն.Ա.,Երևան, 2008, էջ
227-228:

10 Annual Rapport 2010 of the European Court of Human Rights, Concil of Europe,Frnace, June 2011 p.7985,102107;
Արժանապատվության իրավունքի խախտման վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Slyusarev v. Russia, app.no. 60333/00,
20/07/2010; Jalloh c. Germany, app.nօ. 54810/00, 11/07/2006; Kalashnikov v.Russia, app.no. 47095/99,
15/10/2002,https://www.legaltools.org/doc/ccaf82/pdf/,/ 12.05.2017/:



Ա վե լի վաղ` Դե Վիլդ, Օմ սը և Վեր սիպն
ընդ դեմ Բել գիա յի գոր ծով, ո րի դեպ քում դի մող -
նե րը կա մո վին հանձն վել էին ոս տի կա նու թյա նը
կա լան քի վերց վե լու նպա տա կով, Եվ րո պա կան
դա տա րա նը վճռեց, որ ա զա տու թյան և անձ նա -
կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը ժո ղովըր -
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում չա փա զանց
կարևոր է, ոչ այն քան, որ դրա ըն ձե ռած պաշտ -
պա նու թյան օ գուտ նե րից ան ձը չի կա րող զրկվել
կա մո վին` դրա նից հրա ժար վե լու պա հին, այլ
նաև դրա նից հե տո` պար բե րա բար, մինչև ա -
զա տվե լը կամ դա տա րա նի կող մից ո րո շա կի
ժամ կե տով ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լը:
Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի բուն նպա տակն է`
ե րաշ խա վո րել ան հա տի ֆի զի կա կան ա զա տու -
թյան պաշտ պա նու թյու նը կա մա յա կան կա լան -
քից11: Ա վե լաց նենք նաև, որ «Մար դու և քա ղա -
քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու -
թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ Սահ մա նա դրու -
թյան 2-րդ գլու խն սկսվում է մար դու ար ժա նա -
պատ վու թյան ի րա վուն քի ամ րագր մամբ, քան -
զի վեր ջինս մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի հիմ քում ըն կած, հիմ նա րար նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող ան քակ տե լի ի րա վունքն է: Ա -
վե լին՝ մար դուն հռչա կե լով բարձ րա գույն ար -
ժեք՝ օ րենս դի րը մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հար -
գումն ու պաշտ պա նու թյու նը դի տար կում է որ -
պես հան րա յին իշ խա նու թյան պար տա կա նու -
թյուն ներ՝ միա ժա մա նակ մատ նան շե լով, որ հան -
րա յին իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար -
դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով
և ա զա տու թյուն նե րով` որ պես ան մի ջա կա նո րեն
գոր ծող ի րա վունք12:

Հա մա միտ ենք ի րա վա գետ նե րի այն դիր -
քո րոշ մանը, որ 2015թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյուն 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րի հաս ցեա տեր սահ մա նե -
լով հան րա յին իշ խա նու թյա նը, սկզբուն քո րեն
բա ցա ռում է ի րա վունք նե րի ուղ ղա կի կի րա ռու -
թյու նը մաս նա վոր ան ձանց միջև ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րում13: Ընդ ո րում՝ ե թե հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րն ուղ ղա կիո րեն կի րա ռե լի լի -

նեն քա ղա քա ցի-քա ղա քա ցի հա րա բե րու թյուն -
նե րում, այ սինքն` մի քա ղա քա ցին վկա յա կո չի
իր հիմ նա կան ի րա վուն քը մեկ այլ քա ղա քա ցու
հետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում, ա պա նույ -
նը կա րող է ա նել նաև այդ քա ղա քա ցին` իր
հեր թին վկա յա կո չե լով իր հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րը: Մաս նա վոր ան ձանց միջև հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րի ուղ ղա կի կի րառ ման հետևանքով՝
ան ձի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնք ի րա -
կա նում ուղղ ված են պե տու թյան դեմ, կվե րած -
վեն իր հա մա քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ յու րա -
քանչ յուր ան ձի պար տա կա նու թյուն նե րի: 

Դրա նով ամ բող ջու թյամբ կի մաս տազրկ վի
հիմ նա կան ի րա վուն քի բուն էու թյու նը. ա զա -
տու թյան ընդ լայն ման փո խա րեն՝ հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րը կդառ նան ա զա տու թյու նը սահ -
մա նա փա կող գոր ծիք14: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան -
ձի հիմ նա կան ի րա վունք նե րն ի րենց ներ գոր -
ծու թյունն են ի րա կա նաց նում մաս նա վոր ի րա -
վուն քի ո լոր տում, երբ պե տու թյու նը պար տա -
վոր է հա վա սա րակշ ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան
մաս նա կից նե րի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը ծա -
գած կո լի զիա յի դեպ քում, ե թե առ կա չէ որևէ
հիմ նա րար պատ ճառ նա խա պատ վու թյու նը տա -
լու կող մե րից որևէ մե կին:

Վե րոգր յա լից ակն հայտ է, որ ոչ թե իշ խա -
նու թյամբ ի րա վունքն է սահ մա նա փակ վում, այլ
ի րա վուն քով` իշ խա նու թյու նը: Ա ռա ջին հեր թին՝
հենց սա՛ է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ե րաշ -
խա վոր ման ի մաս տը: Այն սահ մա նադ րու թյուն -
նե րը, ո րոնք նման ո րո շա կիու թյամբ մե թո դա -
բա նա կան այս մո տե ցու մը չեն որ դեգ րել, թե րի
են ու էա պես ան կա տար: Պե տու թյու նը` իր ե -
րեք իշ խա նու թյուն նե րով հան դերձ, ինչ պես նաև
տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը, հան դես են
գա լիս որ պես մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ: Ուս -
տի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի գլխա -
վոր ուղ ղու թյու նը դիտ վեց մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ե -
րաշ խիք նե րի ամ րապն դու մը, այդ ի րա վունք նե -
րի հնա րա վոր սահ մա նա փակ ման շրջա նակ -
նե րի հստա կե ցու մը` մի ջազ գա յին ի րա վուն քի,
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11 De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique, 18/06/1971, https://www. globaldetentionproject.org/wpcontent /uploads/2016/06/DeWil-
deOomsandVersypvBelgium1971.pdf/,/12.05.2017/:

12 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփ. 06.12.2015թ..), հոդվ. 3, http://www.president.am/hy/constitution 2015/,/06.03.2017/:
13 Պողոսյան Վ., Սարգսյան Ն., նշված աշխ., էջ 27:
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 28:
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մաս նա վո րա պես` Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ -
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան
մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րից
ել նե լով:

Ընդ հան րա պես՝ ժո ղովր դա վա րա կան, ի -
րա վա կան պե տու թյան Հիմ նա կան օ րեն քը, ամ -
րագ րե լով մե թո դա բա նա կան ո րո շա կի դիր քո -
րո շում մար դու ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման ու
պաշտ պա նու թյան նկատ մամբ, կան խո րո շում է
օ րենսդ րո րեն դրա նյու թա կան բնույ թը, կա ռու -
ցա կար գա յին ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև հա -
մա կար գա յին ե րաշ խա վո րու մը: Սահ մա նա դրու -
թյունն ին քը չպետք է ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան սկզբուն քի ամ բող ջա կան ու լիար ժեք գոր -
ծադր ման ար գե լակ դառ նա: Օ րենքը, իր հեր -
թին, դառ նում է ան հա տի ա զա տու թյան, ան -
վտան գու թյան և սե փա կա նու թյան պաշտ պանը,
նրա ի րա վունք նե րի ի րաց ման ե րաշ խա վորն
այն դեպ քում, երբ ի րա վա կան է, իր հիմ քում ու -
նի ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը15:

Սահ մա նադ րա կան հիմ նա կան պա հան ջը
մար դու բնա կան ու ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րի
գե րա կա յու թյան, ա ռաջ նայ նու թյան, ե լա կե տա -
յին բնույ թի ճա նա չումն ու ամ րագ րումն է: Ե թե

չկա այդ ճա նա չու մը, ա պա ան խու սա փե լիո րեն
ա ռա ջին պլան կա րող է մղվել իշ խա նու թյան ի -
րա վուն քի թե լադ րող դե րը, իսկ Սահ մա նա դրու -
թյու նը, տվյալ դեպ քում, «սահ ման կդնի» ոչ թե
իշ խա նու թյան ի րա վուն քի, այլ՝ մարդ կանց ա -
զա տու թյուն նե րի վրա` դրա նով իսկ ամ րագ րե -
լով բռնա պե տու թյան սկզբունք ներ: Ն ման պա -
րա գա յում պե տու թյու նը հան դես կգա ոչ թե որ -
պես հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րից բխող մի -
ջոց նե րի ե րաշ խա վոր, այլ՝ որ պես վե րա ցա կան
անհ րա ժեշ տու թյուն, ո րն սկսում է գոր ծել ինք -
նա վե րար տադր ման սկզբուն քով: Այդ պի սի պե -
տու թյու նում օ րենքը, իր հեր թին, վե րած վում է
բռնու թյան գոր ծադր ման, ի րա վունք նե րի ան -
հիմն սահ մա նա փակ ման ակ տիվ գոր ծի քի: 

Վե րոգր յա լից ակն հայտ է, որ ան ձի ի րա -
վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը միահ յուս ված
են ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան հետ, և դ րանց
սահ մա նա փա կու մը չպետք է ոտ նա հա րի ար -
ժա նա պատ վու թյու նը: Միևնույն ժա մա նակ՝ ժո -
ղովր դա վա րա կան ի րա վա կան պե տու թյու նում
ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը ճա նաչ վում է ոչ
միայն Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք, այլև
ան ձի սուբ յեկ տիվ ի րա վունք:
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15 Մասնավորապես՝ տե՛ս Պողոսյան Վ., Սարգսյան Ն., նշված աշխ.; Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
մեկնաբանություններ /Ընդհ. խմբ.` Հարությունյան Գ., Վաղարշյան Ա., Երևան, Իրավունք, 2010:



Մի ջազ գա յին ա ռու վա ճառ քի շրջա նա ռու -
թյան մաս նա կից ները, այն է՝ մե կը մի դեպ քում
որ պես վա ճա ռող, իսկ մեկ ու րիշն էլ՝ գնորդ, ա -
զա տո րեն մտ նե լով առևտ րա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րի մեջ, որ պես կա նոն՝ ձգտում են ի -
րենց միջև կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա -
գրի հի ման վրա ստանձ նած պար տա վո րու -
թյուն նե րի պատ շաճ կա տար մամբ ի րա կա նաց -
նել ո րո շա կի նպա տակ ներ: Ուս տի միան գա -
մայն բնա կան է, որ այդ պար տա վո րու թյուն նե -
րի կա տար ման և նպա տակ նե րի ի րա գործ ման
ճա նա պար հին չա փա զանց կարևոր նշա նա կու -
թյուն է ձեռք բե րում մի ջազ գա յին ա ռևտ րա յին
հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ ա ռան ձ նա հատ -
կու թյուն նե րի ու բար դու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ
մի շարք հար ցե րի և, ա մե նից ա ռաջ՝ վա ճա ռո -
ղից գնոր դին ապ րան քի կորս տի կամ վ նաս -
ված քի ռիս կի անց մա նը վե րա բե րող խնդիր նե -
րի ի րա վա կան կար գա վո րու մը: 

Եվ ա հա՝ Կ.Մ. Շ մի տգո ֆը նա խորդ դա րի
90-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին, ա մե նայն
հա վա նա կա նու թյամբ, վե րը նշ ված հան գա ման -
քնե րը հաշ վի առ նե լով և խոր հե լով ար տա քին
տն տե սա կան գոր ծարք նե րի, նե րառ յալ ապ -
րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի (այ սու -
հետ նաև՝ Ռիսկ) անց ման ի րա վա կան կար գա -
վոր ման վե րա բեր յալ առ կա մո տե ցում նե րի, հա -
յե ցա կար գե րի շուրջ՝ ար տա հայտ վել է հե տևյալ
կերպ. «Ապ րանք նե րի մի ջազ գա յին ա ռու վա -
ճառ քի գոր ծարք նե րի կար գա վո րու մը հնա րա -
վոր է եր կու տար բե րա կով. ա ռա ջին՝պ րագ մա -
տիկ կամ, որ նույն է՝ գործ նա կան (կի րա ռա -
կան), ո րը նե րա ռում է ժա մա նա կա կից մի ջազ -
գա յին ա ռևտ րա յին շրջա նա ռու թյա նը հա մա -

հունչ ա ռան ձին խումբ հան գա մանք նե րի մաս -
նա կի ի րա վա կան կար գա վո րու մը, և երկ րորդ՝
դոգ մա տիկ մո տե ցու մը, ին չը նշա նա կում է այդ
նույն հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ հա նուր կար -
գա վո րու մը կոն վեն ցիա նե րի (ա ռա ջին հեր թին՝
1980 թվա կա նի Վիեն նա յի կոն վեն ցիա յի), տի -
պա յին օ րենք նե րի և նմա նա տիպ բ նույ թի այլ
փաս տա թղթե րի մի ջո ցով՝ մշակ վող ի րա վա -
բան-մի ջազ գա յնա գետ նե րի կող մից»2: 

Սա կայն հե ղի նա կի նշված դա տո ղու թյունն
ըն թեր ցե լուց հե տո, բնա կա նա բար, հարց է ա -
ռա ջա նում` այդ դեպ քում որտե՞ղ մնաց կամ, ա -
վե լի ճիշտ՝ ո՞րն է, ըստ հե ղի նա կի, «ա ռան ձին
խումբ հան գա մանք նե րի» մաս նա կի կար գա -
վոր ման պրագ մա տիկ տար բե րա կը կամ, այլ
կերպ ա սած՝ ի՞նչն է վեր ջին նե րիս ի րա վա կան
կար գա վոր ման հա մար հիմք հան դի սա ցող աղ -
բյու րը մի ջազ գա յին ապ րան քաշր ջա նա ռու թյու -
նում: Թերևս՝ հա մոզ ված ենք, որ յու րա քան չյու -
րիս հա մար ա մե նևին էլ դժվար չի լի նի ող ջամ -
տո րեն են թադ րել, թե ինչ պես Կ.Մ. Շ մի տ գոֆը,
այն պես էլ այդ բնա գա վա ռի ու սում նա սի րու -
թյամբ զբաղ վող նրա հա սա կա կի ց ներն ա ռան -
ձին խումբ հար ցե րի, իսկ մեզ հա մար՝ ա ռաջ -
նա հերթ նշա նա կու թյուն ու նե ցող Ռիս կի ի րա -
վա կան կար գա վո րու մը, բարդ ա ռևտ րա յին
պրակ տի կա յին հա մա հունչ, տես նում էին մաս -
նա վոր ու նի ֆի կա ցիոն ակ տե րի և, ա ռա ջին հեր -
թին՝ գրի առն վող սո վո րու թա յին ժո ղո վա ծու նե -
րի մի ջո ցով, իսկ ա հա այդ մաս նա վոր ու նի ֆի -
կա ցիոն ակ տե րի շար քից ԱՄԱՊ կոն վե ցիա յին
զու գա հեռ ա մե նից ա ռաջ ար տա բե րում էին հա -
մար ժեք մեկ բառ, այն է՝ ԻՆ ԿՈ ՏԵՐՄՍ3 (այ սու -
հետ նաև՝ Կա նոն ներ), ո րի ա ռաջ նա յին խնդիր -
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ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս
____________________________________________________________________________________________________________

²äð²ÜøÆ ä²î²Ð²Î²Ü ÎàðêîÆ Î²Ø ìÜ²êì²ÌøÆ èÆêÎÆ ²ÜòØ²Ü
ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ ²Ø²ä1 ÎàÜìºÜòÆ²ÚÆ ºì

ÆÜÎàîºðØêÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան կոն -
վեն ցիա ՀՀԱԳՆՊՏ 2011.01.14/12(20), http:www.arlis.am:

2 Տե՛ս Шмиттгофф К.М., Экспорт: право и практика международной тор говли / Пер. с англ.– М.: Юрид. литература,
1993, էջ 283:

3 Տե՛ս այդ մասին Шмиттгофф К.М., նշված տեղում:
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նե րից մե կը (նե րառ յալ գլխա վոր նպա տա կը),
դեռևս 1936 թվա կա նից սկսած, ան շուշտ, վա -
ճա ռո ղից գնոր դին ապ րան քի կո ր ս տի կամ
վնաս ված քի ռիս կի անց մա նը վե րա բե րող հար -
ցե րի շուրջ մի ջազ գա յին ա ռևտ րա յին շր ջա նա -
ռու թյու նում ձևա վոր ված սո վո րույ թ նե րի մեկ -
նա բա նու թյուն ներն են՝ ար տա հայտ ված ա ռան -
ձին տեր մին նե րի տես քով: 

Ի հա՛ր կե, դա տո ղու թյուն, որը, ան կաս կած,
հղի է նոր հար ցադ րմամբ. իսկ ին չո՞ւ է ի րա վա -
գի տա կան միտքն ամ բողջ աշ խար հում
պտտվում, չնա յած և ի րենց ի րա վա բա նա կան
բնույ թով մե կը մյու սից տար բեր վող, բայց,
միևնույն ժա մա նակ՝ միմ յանց լրաց նող եր կու
փաս տաթղ թի, այն է՝ ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի և
Ին կո տերմ սի շուրջ ապ րան քի կորս տի կամ
վնաս ված քի ռիս կի անց ման տե սանկ յու նից:
Չտալ այս հար ցադր ման պա տաս խա նը, այլ
միայն ա ռան ձին աշ խա տանք նե րի շրջա նակ -
նե րում անդ րա դառ նալ ապ րան քի կորս տի կամ
վնաս ված քի ռիս կի անց մա նը վե րա բե րող Կա -
նոն նե րի ա ռան ձին եզ րույթ նե րի կամ ԱՄԱՊ
կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի
մեկ նա բա նու թյուն նե րին, գրե թե հա մոզ ված ենք,
որ այդ քայ լով միան գա մայն կ հեռ վա նանք սույն
աշ խա տան քի հիմ քում դրված գա ղա փա րից,
այն գա ղա փա րից, որը, ա ռա ջին հեր թին,
ուղղված է բա ցա հայ տե լու ռիս կի անց ման տե -
սան կյու նից Ին կո տերմ սի և Կոն վեն ցիա յի նշա -
նա կու թյու նը մի ջազ գա յին ա ռևտ րա յին շրջա -
նա ռու թյու նում: Իսկ այդ դեպ քում ո՞րն է պատաս -
խա նը բար ձաց ված հար ցադր ման, կամ, թերևս,
ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել՝ ո՞րն է ել քը ստեղծ ված
ի րա վի ճա կում:

Անժխ տե լի է այն ի րո ղու թյու նը, որ ի րա վա -
բա նա կան դոկտ րի նա յում «ռիսկ» կա տե գո -
րիա յի ու սում նա սի րու թյա նը նվիր ված են բա -
զում աշ խա տու թյուն ներ4, ո րոնց շր ջա նակ նե -
րում հե ղի նակ նե րից յու րա քանչ յու րը փոր ձել է

հա ջո ղու թյամբ լու ծել ի ր  առ ջև դր ված հա մա -
պա տաս խան խնդիր ներ: Այս ա ռու մով բա ցա -
ռու թյուն չենք նաև մենք (այդ դեպ քում ո՞րն է
մեր խնդի րը): Ուս տի, հաշ վի առ նե լով ի րե րի
դրու թյունը՝ ա ռա ջար կում ենք վե րոգր յա լում
բարձ րա ձայն ված հար ցադր ման տե սանկ յու նից
անդ րա դառ նալ վա ճա ռո ղից գնոր դին ապ րան -
քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի փո խանց -
մա նը վե րա բե րող այն բո լոր հար ցե րին, ո րոնք
մեզ հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ նեն բա ցա հայ -
տե լու մեկ շղթա յի շրջա նակ նե րում ԱՄԱՊ կոն -
վեն ցիան և Ին կո տերմ սը միմ յանց կա պող բո -
լոր օ ղակ նե րը: Այս հար ցադր մա ն պա տաս խա -
նը տա լու հա մար հա ճախ ի րա վա բա նա կան
գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայ տում են նաև
միտքն առ այն, որ ԱՄԱՊ կոն վեն ցիան իր ար -
մատ նե րով հաս նում է Lex mercatoria և դիտ -
վում վեր ջի նիս աղ բյուր նե րից մե կը՝ մի ջազ գա -
յին ա ռևտրա յին սո վո րույ թին, նե րառ յալ Ին կո -
տերմ սին զու գա հեռ5: Սա կայն այս պա հին խնդիր
չու նե նա լով անդ րա  դառ նալու նմա նա տիպ բնույ -
թի հար ցե րի քն նար կ մա նը՝ նպա տա կա հար մար
ենք համարում դեռևս բա վա րար վել միայն մեր
առ ջև ծա ռա ցած հար ցե րի պա տաս խա նը տա -
լով՝ հույս ու նե նա լով, որ ա պա գա յում դեռ հնա -
րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի անդ րա դառ նա լու նաև
ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա-Lex mercatori-Ին կո տերմս
ե ռա կողմ կա ռուց ված քի էու թյա նը և ի րա վա -
բա նա կան բնույ թին:

Ու նի ֆի կա ցիոն նոր մե րի ստեղ ծու մը, ժա -
մա նակ առ ժա մա նակ, են թադ րում է ազ գա յին
օ րենսդ րու թյուն նե րի միջև առ կա հա կա սու թյուն -
նե րի փոխ զի ջում: Ու նի ֆի կա ցիոն գոր ծըն թա -
ցը պար զա պես տար բեր ի րա վա կան հա մա -
կար գե րից ա ռան ձին կա նոն ներ փո խա ռե լու
ար հես տա կան գոր ծո ղու թյուն չէ՝ բո լո րի կող -
մից միա տե սակ կի րառ վող ի րա վա կան նոր մեր
ստեղ ծե լու հա մար: Ընդ հա կա ռակն՝ դա են թա -
դրում է նո րի ստեղ ծու մը, առ կա խնդիր նե րի
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լուծ ման ո րո շում նե րի ո րո նու մը, ո րը, բնա կա -
նա բար, նպաս տում է ժա մա նա կա կից մի ջազ -
գա յին առևտ րի զար գաց մա նը6: Ա վե լին՝ այդ
գործ ըն թա ցը մի ջազ գա յին մաս նա վոր ի րա վուն -
քի դոկտ րի նա յում մեծ թվով մաս նա գետ նե րի
կող մից հա մար վում է «ի րա վա բա նա կան մտա -
ծո ղու թյան գլո բա լի զա ցիա յի ուղ ղու թյամբ կա -
տար ված էա կան քայլ, մի ջազ գա յին ու նի ֆի կա -
ցիա յի նոր փուլ»7: Այլ կերպ ա սած՝ ինչ պես
նշվում է ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ՝
ե թե բնա կան գի տու թյուն ներն ու սում նա սի րում
են երևույթ նե րը, ո րոնք կա րող են լի նել ար ձա -
նագր ված և փո փոխ ված, ա պա մի ջազ գա յին
մաս նա վոր ու նի ֆի կա ցիոն նոր մեր ստեղ ծող ի -
րա վա բան-գիտ նա կան նե րը պետք է հաշ վի առ -
նեն տար բեր ի րա վա կան հա յե ցա կար գեր, ո -
րոնց տար բեր ե ղա նակ նե րով վե րագ րել են
պատ մա կան, տնտե սա կան, սո ցիալ-մ շա կույ -
թա յին մի շարք հան գա մանք ներ: Ուս տի ԱՄԱՊ
կոն վեն ցիա յի և Ին կո տերմ սի միջև գո յու թյուն
ու նե ցող սերտ կա պը քննարկ վող տե սանկ յու -
նից դի տար կե լու դեպ քում թույլ է տրվում ձևա -
վո րե լ հե տևյալ դա տո ղու թյու նը8: 

Յու րաքանչ յուր ոք, ով երբևէ առնչ վել կամ
ներ կա յումս առնչ վում է այս եր կու փաս տաթղթի
հետ, միան գա մայն հա մա կար ծիք կլի նի ի րա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու -
թյան վրա հիմն ված մեր այն մո տեց մա նը, որի
հա մա ձայն՝ ինչ պես ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յում, այն -
պես էլ Ին կո տերմ սում, ընդ ո րում, վեր ջի նիս
ա ռա ջին իսկ խմբագ րա կա նից սկսած՝ փորձ է
ար վել վե րը նշված տե սան կյու նից խու սա փե լ
վե րա ցա կան կոն ցեպ ցիա նե ր  որ դեգ րե լուց9: Դա
ա ռա վել վառ դրսևոր վում է ռիս կի անց մա նը
վե րա բե րող հար ցե րը կար գա վո րե լիս: Ե՛վ Կոն -
վեն ցիան, և՛ Ին կո տերմսն ըն թա ցել են այն
միևնույն ուղ ղու թյամբ, ըստ ո րի՝ ինչ պես Կա -
նոն նե րի բո լոր եզ րույթ նե րը (A4-A5 կե տերը),
այն պես էլ Կոն վեն ցիա յում տեղ գտած հա մա -
պա տաս խան նոր մե րը (66-69 հոդ ված ներ) ել -

նում են վա ճա ռո ղից գնոր դին՝ մա տա կա րար -
ման պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու պա հին
ապ րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի
անց ման գա ղա փա րից, այն է՝ երբ մի դեպ քում,
օ րի նակ, ապ րան քը հանձն վում է ա ռա ջին փո -
խադ րո ղին, մեկ այլ դեպ քում, երբ գնոր դն  է
ապրանքն ըն դու նում: Այլ կերպ ա սած՝ եր կու
փաս տաթուղթն էլ նա խա պատ վու թյու նը տվել
են մեկ ընդ հա նուր կա նո նին, որի հա մա ձայն՝
ռիս կի ան ցու մը տե ղի է ու նե նում ապ րան քի
փո խանց ման հետ և ա մե նևին էլ կապ ված չէ
այլ հան գա մանք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի փո խանց ման կամ պայ -
մա նագ րի կա տար ման հետ10: Հետևա բար՝ ո՛չ
Ին կո տերմ սը, ո՛չ ԱՄԱՊ կոն վեն ցիան չեն կարգ -
ա վո րում ապ րան քի նկատ մամբ սե փա կա նու -
թյան կամ այլ գույ քա յին ի րա վունք նե րի փո -
խանց մա նը վե րա բե րող հար ցեր. ան կաս կած՝
ա ռա վել նկա տե լի հան գա մանք ներ, քան այն -
պի սի գա ղա փար, ինչ պի սին որ կա րող է լի նել
սե փա կա նու թյան կամ ապ րան քի նկատ մամբ
որևէ այլ տիտ ղո սի ի րա վուն քը: 

ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի ու Ին կո տերմ սի միջև
գո յու թյուն ու նե ցող սերտ կապն ա ռա վել ցայ -
տուն ձևով է դրսևոր վում «թե ի՛նչ է ա սել՝ ապ -
րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիսկ» ձևա -
կեր պու մը քն նարկ վող եր կու աղբ յուր ի տե սանկ -
յու նից դի տար կե լու դեպ քում: Իսկ ե թե ա վե լի
պարզ, ա պա ի՞նչ ենք հաս կա նում՝ ապ րան քի
կոր ս տի կամ վնաս ված քի ռիսկ ա սե լով: Ընդ ո -
րում՝ այս հար ցի պար զա բա նումն ու նի ինչ պես
տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան կարևոր
նշա նա կու թյուն:

Ա.Ս. Կո մա րո վը, նշված խնդի րը դի տար -
կե լով ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի և Ին կո տերմ սի հար -
թու թյու նից, ար ձա նագ րում է, որ այս փաս -
տաթղ թե րից ոչ մե կում ուղ ղա կի ձևով չի բա -
ցա հայտ վում ռիսկ հաս կա ցու թյունը: «Այ նո ւա -
մե նայ նիվ,– ինչ պես նշում է հե ղի նա կը,– նկա -
տե լի է, որ վեր ջի նիս մեկ նա բա նու թյուն նե րի
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մեջ սկզ բուն քա յին տար բե րու թյուն ներ ինչ պես
տար բեր երկր նե րի ի րա վա կան հա մա կար գե -
րում, այն պես էլ մի ջազ գա յին ա ռևտ րա յին պրակ -
տի կա յում ի հայտ չեն գա լիս»11: Սա կայն, թերևս՝
մեր մեջ, հար գար ժան Ա.Ս. Կո մա րո վի այս դա -
տո ղու թյու նը բո լոր դեպ քե րում ող ջա միտ հարց
է ծնում: Ե թե նույ նիսկ մի պահ ըն դու նենք, որ
սկզբուն քո րեն խնդիր ներ ա ռաջ չեն գա լիս, այդ
դեպ քում ո րո՞նք են բո լո րի կող մից, թե կուզ և՝
շատ չնչին տար բե րու թյուն նե րով ըն դուն ված
ռիսկ հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ առ կա մեկ -
նա բա նու թյուն նե րը կամ գո նե դրան ցից մե կը,
ո րն ստա ցել է ա ռա վել հա մընդ հա նուր ճա նա -
չում:

Բար ձաց ված հար ցադր ման պա տաս խա -
նը տա լու հա մար, մեր խոր հին հա մոզ մամբ՝ ա -
վե լի ճիշտ կլի նի ըստ ար ժան վույն գնա հա տել
այս հար ցի վե րա բեր յալ ի րա վա գի տու թյան մեջ
նա խորդ նե րի և, ա մե նից ա ռաջ՝ Բ.Լ. Խաս կել -
բեր գի կա տա րած աշ խա տանքը: Ուս տի միան -
գա մայն նպա տա կա հար մար կլի նի ել նել ա ռու -
վա ճառ քի պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում ապ -
րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի վե րա բե րյալ
վեր ջի նիս կող մից տրված բնո րո շու մից, չնա -
յած այն հան գա ման քին, որ այդ սահ մա նու մը
տրվել է դեռևս խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա -
նում, սա կայն բո լո րո վին էլ չի կոց րել իր ար -
դիա կա նությու նը, և դրա վե րա բեր յալ ժա մա -
նա կին նույ նիսկ իր հիաց մունքն է ար տա հայ -
տել խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա վա -
գի տու թյան դա սա կան նե րից մեկը, այն է՝ Օ.Ս.
Իոֆ ֆեն12: Մաս նա վո րա պես՝ Բ.Լ. Խաս կել բերգն
իր թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան մեջ ապ -
րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կը բնո րո -
շել է այս պես. «Ի րի կորս տի կամ վատաց ման ի
հայտ գա լու վտանգ, իսկ դրա հետ կապ ված
նյու թա կան վնա սը ոչ թե թե րու թյուն նե րի, այլ՝
ար տա քին ու ժի ներ գոր ծու թյան կամ թե կուզ
դրան ներ հա տուկ ներ քին հատ կա նիշ նե րի

հետևանք է, սա կայն չդաս վող թե րու թյուն նե րի
շար քին՝ քա ղա քա ցիա ի րա վա կան ի մաս տով»13:
Ի հա՛ր կե, սա բնո րո շում էր, տրված այն ժա մա -
նակ, երբ դեռ միայն նշմար վում էին ԱՄԱՊ
կոն վեն ցիա յի ա ռան ձին սաղ մե րը, ո րը (սահ -
մա նու մը), սա կայն, հե տա գա սե րունդ նե րի հա -
մար պետք է չափանմուշ հան դի սա նար Կոն -
վեն ցիա յին հա մա հունչ ապ րան քի կորս տի կամ
վնաս ված քի բնո րո շու մը ձևա կեր պե լիս: Իսկ ինչ
վե րա բե րում է Ին կո տերմ սին՝ նշված սահ մա -
նու մը վեր ջի նիս հա մար դեռևս այն ժա մա նակ,
ինչ պես որ կտես նենք ստորև, կա րող էր լիո վին
հա մար վել ըն դու նե լի:

Ան շուշտ, ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի ի հայտ գա -
լուց հե տո, ինչ պես որ Ի.Ս. Զի կինն էր ցան կա -
նում տալ առևտ րա յին սո վո րույ թի նոր բնո րո -
շում14, այն պես էլ այս բնա գա վա ռով հե տաքրքըր -
վող մյուս ի րա վա գետ նե րը փոր ձում էին բա ցա -
հայ տել ռիս կ հաս կա ցու թյու նը, դրա բնույ թը, ո -
րը ներ հա տուկ կլի ներ ինչ պես Կոն վեն ցիա յի,
այն պես էլ Ին կո տերմ սի էու թյանն: Ի վեր ջո՝
ռիս կը բնո րոշ վեց շատ պարզ և լա կո նիկ՝ վա -
ճառ վող ապ րան քի չպահ պան վա ծու թյուն (կո -
րուստ կամ վնաս վածք), որն ի հայտ է գա լիս
պա տա հա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի կամ ան -
հաղ թա հա րե լի ու ժի հե տևան քով՝ ա ռու վա -
ճառ քի պայ մա նագ րի մաս նա կից նե րի գոր -
ծո ղու թյուն նե րից անկախ15:

Մեր կար ծի քով՝ նշ ված սահ մա նու մը, մի
կող մից, նա խոր դի, այն է՝ Բ.Լ. Խաս կել բեր գի
կող մից տրված բնո րոշ ման (1950 թվա կան) վե -
րա մարմ նա վո րումն էր 20-րդ դա րի մայ րա մու -
տին, մյուս կող մից՝ Կոն վեն ցիա յի 66-րդ հոդ -
վա ծում տեղ գտած «ե թե մի այն կո րուս տը
կամ վնաս ված քը չեն ա ռա ջա ցել վա ճա ռո ղի
գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ բաց թո ղում նե րի հե -
տևան քով» ձևա կերպ ման և Ին կո տերմ սում օգ -
տա գործ վող «ապ րան քի կո րուստ կամ վնաս -
ված քի ռիսկ» ար տա հայ տու թյան մեկ նա բա -
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նումն էր դոկտ րի նալ մա կար դա կով և, միևնույն
ժա մա նակ՝ ան ցյա լի ու ներ կա յի ամ փո փու մը
մեկ նա խա դա սու թյան շրջա նակ նե րում: Իսկ թե
դա ինչ պե՛ս կա րող է պա տա հել, ընդ ո րում՝ բո -
լո րո վին չի բա ցառ վում, որ կա րող է հնչեց վել
նաև նման հար ցադ րում, ա կա նա տես կլի նենք
ներ քո շա րադ րյա լում: 

Նախ և ա ռաջ՝ երբ Կոն վեն ցիա յի 66-րդ
հոդ վա ծում, Ին կո տերմ սի A5 և հա մա պա տաս -
խա նա բար B5 կե տե րում հղում է կա տար վում
ռիս կի անց մանը, օգ տա գործ վում է «ապ րան քի
կո րուստ կամ վնաս վածք» ար տա հայ տու թյու -
նը: Վեր ջինս նշա նա կում է հենց ապ րան քի
փաս տա ցի կո րուս տը կամ վնաս ված քը, ո րը չի
նե րա ռում այն պի սի ռիս կեր, ինչ պի սիք են, օ -
րի նակ, պայ մա նագ րի հե տաձ գու մը կամ չկա -
տա րու մը տար բեր պատ ճառ նե րով16:

Երկ րորդ՝ ապ րան քի կորս տի կամ վնաս -
ված քի ռիս կի ան ցու մը վա ճա ռո ղից գնոր դին
վե րա բ ե րում է պա տա հա կան ի րա դար ձու թյուն -
նե րին և չի շո շա փում այն դեպ քե րը, երբ ապ -
րան քը կորս վել կամ վնաս վել է վա ճա ռո ղի կամ
գնոր դի գոր ծո ղու թյուն նե րի, օ րի նակ՝ ապ րան -
քի ոչ ճիշտ փա թե թա վո րման կամ սխալ մակնըշ -
ման հե տևան քով17: Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ, ե -
թե նույ նիսկ ապ րան քի կո րուս տը կամ վնաս -
ված քը տե ղի է ու նե ցել ռիս կի ան ցու մից հե տո,
վա ճա ռո ղը բո լոր դեպ քե րում կա րող է կ րել պա -
տաս խա նատ վու թյուն, ե թե այդ պի սի կո րուս տը
կամ վնաս ված քը ապ րան քը պայ մա նագ րի պայ -
ման նե րին չհա մա պա տաս խան փո խան ցե լու
հե տևանք էր18: Այլ կերպ ա սած՝ պա տա հա կան
պետք է դի տել ապ րան քի կո րուս տը կամ վնաս -
վածքն այն պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում, երբ անհ նա րին կլի ներ կան -
խա տե սել նույ նիսկ ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս -

նա կից նե րի լիար ժեք բա րեխղ ճու թյան առ կա -
յու թյան դեպ քում: Սա կայն ապ րան քի կորս տի
կամ վնաս ված քի հե տևանք նե րը պար զա բա նե -
լու դեպ քում, ինչ պես նշվում է ի րա վա բա նա -
կան գրա կա նու թյան մեջ, դա տա րա նը և ար -
բիտ րա ժը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով ա -
զատ ված չեն «արդ յոք նման ի րա վի ճա կում առ -
կա չի՞ ե ղել կող մե րի կամ կամ փո խադ րո ղի
մեղ քը, և արդ յոք կո րուս տը ունեցե՞լ է պա տա -
հա կան բնույթ» հար ցադ րու մը հան գա մա նո րեն
պար զա բա նե լու պար տա կա նու թյու նից19: 

Եր րորդ՝ վա ճա ռո ղից գնոր դին ապ րան քի
կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի անց ման տե -
սան կյու նից՝ ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի և Ին կո տերմ -
սի միջև սերտ կա պը դրսևո ր վում է «պար տա -
վո՞ր է արդ յոք գնոր դը վճա րել գի նը, չնա յած
ապ րան քը կորս ված կամ վնաս ված է» հար -
ցադր ման հա մա տեքս տում, ո րը գեր մա նա կան
դոկտ րի նա յում ստա ցել է, այս պես կոչ ված, «գնի
ռիսկ» ան վա նու մը (Preis ge fahr)20: Վեր ջինս (գնի
ռիս կը) գնոր դի կող մից ապ րան քի գի նը վճա -
րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ընդ -
հա նուր կա նո նից նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն
է, ո րի էու թյու նը դրսևոր վում է հե տևյա լում.
գնոր դը պար տա վոր է վճա րել գնման գի նը,
չնա յած վա ճա ռողն այլևս պար տա վոր չէ մա -
տա կա րա րել ապ րանք21: «Գ նի ռիս կի հա յե ցա -
կար գը,– գրում է Ս.Մ. Շ միտ գոֆը,– իր հստակ
ար տա ցո լումն է գտել 1964 թվա կա նի Ապ րանք -
նե րի մի ջազ գա յին ա ռու վա ճառ քի մա սին միաս -
նա կան օ րեն քում, որի հա մա ձայն՝ ե թե ռիս կն
ան ցել է գնոր դին, ապա նա պար տա վոր է վճա -
րել գի նը՝ չնա յած ապ րան քի կորս տին կամ
վնաս ված քին... Ռիս կի փո խանց ման դրույթ -
ներն Ին կո տերմ սում նույն պես հիմն ված են հա -
ման ման հա յե ցա կար գի վրա, թե կուզ և չեն բո -

62

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
2

  2
0

1
7

16 Տե՛ս Комментарий к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение. Публикация МТП N 620. Пер. с англ.,
М.: 2001, էջ 75:

17 Տե՛ս Кас т рюлин Д.Ф., Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара по до го во ру меж ду  на -
ро  д ной купли-продажи: Дисс. канд. юрид. наук: Саратов, 2003, էջ 17: Ramberg Jn, ICCGuidetoIncoterms 2010, էջ 89:

18 Տե՛ս Germany 24 March 1999 District Court Flensburg In Case law on UNCISTRAL texts (CLOUT) abstract no. 377 //
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990324g2.html 24.03.2017:

19 Տե՛ս Крылова З.Г., О моменте перехода права собственности (права оперативного управления) по до го во  ру пос тав-
ки // Вапросы Советского государства и права. Труды Иркутского университета имени А.А. Ж да нова. 1967. Том XLV.
Вып. 8, часть 3, էջ 10:

20 Տե՛ս Shmmitthoff S.M., The risk of Loss in Transit in International Sales // Clive S. Shmmitthoff՚ Select Essays on Inter na -
tio nal Law: Boston / Lomdon 1988, էջ 279-280: 

21 Տե՛ս Медкус Д., Отдельные виды обязательств в Германском уложении // Проблемы гражданского и пре д при нима -
тельс кого права Германии. Пер. с нем. М.: 2001, էջ 81:



63

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

վան դա կում ուղ ղա կի հղում գնի վճար ման վե -
րա բեր յալ»22,– դա տո ղու թյուն, ո րը ներ կա յումս
նույ ն պես լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ի րե -
րի դրու թյա նը: 

Մաս նա վո րա պես՝ ինչ պես որ Ին կո տեր մս
2010-ը, ըստ ո րի՝ «ռիս կի ի հայտ գա լու դեպ -
քում, ո րի մա սին խոս վում է 11 եզ րույթ նե րում,
գնոր դը պար տա վոր է վճա րել ապ րան քի գի նը,
ե թե նույն իսկ ապ րան քն ստաց վել է այն պի սի
վի ճա կում, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում պայ -
մա նա գրի պայ ման նե րին, կամ ապ րան քն  ամ -
բող ջո վին կորս վել է»23, այն պես էլ ԱՄԱՊ կոն -
վեն ցիա յի 66-րդ հոդ վա ծը ել նում է նշված հա -
յե ցա կար գից, այն է՝ ե թե ռիսկն ան ցել է գնոր -
դին, ապա վեր ջինս պար տա վոր է վճա րել ապ -
րան քի դիմաց՝ չնա յած վեր ջի նիս կորս տին կամ
վնաս ված քին24: Ա հա՛ և սրա նում էլ դրսևոր վում
է «գնի ռիս կի» ողջ էու թյու նը քննարկ վող եր կու
փաս տաթղ թում: 

Չոր րորդ՝ որ պես օ րենս դ րա կան տեխ նի -
կա յի չափանմուշ՝ եր կու սի դեպ քում էլ պարզ և
մատ չե լի լեզ վի օգ տա գոր ծու մն է25, ո րը վկա յա -
կո չում է այն ա ռար կա ներն ու ի րա դար ձու թյուն -
նե րը, ո րոնց հա մար բո լոր լե զու նե րով գո յու -
թյուն ու նեն ընդ հա նուր բո վան դա կու թյան բա -
ռեր: Այս հան գա մանքն էլ հաշ վի առ նե լով՝ իրա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ, ընդ ո րում՝
լիո վին ար դա րա ցիո րեն, նշվում է. «Չպետք է
օգ տա գոր ծել եր կի մաստ ար տա հայ տու թյուն -
ներ և, ա մե նից ա ռաջ՝ ի րա վա կան նոր մում
պետք է հս տակ շա րադր վի, ինչ պես դա ար -
տա ցոլ ված է Կոն վեն ցիա յում և Կա նոն նե րի
բո լոր եզ րույթ նե րում, կող մե րի կող մից պայ -
մա նագ րի կա տար ման բո լոր փու լե րը26: Այլ
կերպ ա սած՝ վա ճա ռո ղից գնոր դին ապ րան քի
կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի անց մա նը վե -
րա բե րող խնդիր նե րին անդ րա դառ նա լիս ԱՄԱՊ

կոն վեն ցիան և Ին կո տերմ սը մշակելիս բո լոր
ջան քե րը գոր ծադր վել են նշված եր կու փաս -
տաթղ թում օգ տա գործ վող ար տա հայ տու թյուն -
նե րի շուրջ ա ռա վե լա գույն չա փով հնա րա վոր և
ցան կա լի հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու հա մար:
Այդ կերպ հա ջող վել է խու սա փել միևնույն ար -
տա հայ տու թյուն նե րի ձևա կերպ ման հա մար
տարա տե սակ եզ րույթ ներ օգ տա գոր ծե լուց: Ա -
վե լին՝ ինչ պես նշում է Գ. Յու. Ֆե դոսևան՝ հնա -
րա վո րու թյան դեպ քում Ին կո տեմս 200027, իհար -
կե, նաև 2010 ժո ղո վա ծու նե րը խմբագրելիս,
օգ տա գործ վել են Կոն վեն ցիա յում տեղ գտած
մի շարք ձևա կեր պում ներ, ինչը, ան շուշտ, հնա -
րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ել խու սա փե լու, այս պես
կոչ ված, «թաքն ված կո լի զիա նե րից», ինչը միջ-
ազ գա յին մաս նա վոր ի րա վուն քում օգ տա գործ -
վող հաս կա ցու թյուն է այն պի սի ի րա վի ճակ նե -
րը պար զա բա նե լու հա մար, ո րոնց դեպ քում
տար բեր պե տու թյուն նե րի ազ գա յին օ րենսդ րու -
թյուն նե րում բո վան դակ վում են բա ռա ցի մի -
մյանց համ ըն կնող եզրույթներ՝ տար բեր բո -
վան դա կու թյամբ շնորհված28:

Վեր ջին ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, ո րին
կցան կա նա յինք անդ րա դառ նալ ստո րև՝ ապ -
րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի անց -
ման տե սանկ յու նից, և ո րը դարձ յալ ներ հա -
տուկ է և՛ ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յին, և՛ Ին կո տերմ -
սին, դրսևոր վում է, երբ խնդի րը (ռիս կի ան ցու -
մը) դի տար կում ենք ըստ կնքվող ա ռու վա ճառ -
քի պա յ մա նա գ րի բնույ թի, կամ, որ նույն է՝ վա -
ճա ռո ղի կող մից ապ րան քի մա տա կա րար ման
իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ծա վա -
լի: Մաս նա վո րա պես՝ Կոն վեն ցիա յի 66-69-րդ
հոդ ված նե րի և Կա նոն նե րի 11 եզ րույթ նե րի ու -
սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց -
նե լ կնքվող պայ մա նագ րե րի հետևյալ խումբ
դա սա կար գու մը, ո րից ել նե լով էլ ո րոշ վում է
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վա ճա ռո ղից գնոր դին ապ րան քի կորս տի կամ
վնաս ված քի ռիս կի անց ման պա հը: Ընդ ո րում՝
ցան կա նում ենք նշել, որ այս դա սա կար գու մը
եր կու փաս տաթ ղ թի հա մադր ման արդ յուն քով
կա տար վում է Ին կո տերմ սի և Կոն վեն ցիա յի
հիմ քում դր ված ռի սկի փո խանց ման մե խա -
նիզմ ներն ա ռա վել հաս կա նա լի և մատ չե լի դարձ -
նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես՝

 ապ րան քի փո խան ցում նա խա տե սող ա -
ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր՝ ա ռանց վա -
ճա ռո ղի կող մից ապրանքը փո խադ րե -
լու պար տա կա նու թյան, ինչը հա մա պա -
տաս խա նում է ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի 69-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և Ին կո տերմս
E կա տե գո րիա յի EXW եզ րույ թին, 

 ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր ՝ ապ րան -
քի ա ռաք ման կամ բեռ նա բարձ ման հետ,
որի հա մա ձայն՝ վա ճա ռողն ապ րան քը
պետք է հանձ նի ո րո շա կի վայ րում: Այս
դա սա կար գու մը հա մար ժեք է Կոն վեն -
ցիա յի 67-րդ հոդ վա ծին, ինչ պես նաև
Ին կո տերմ սի F և C կա տե գո րիա նե րին,
և՝

 ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, ո րը նա -
խա տե սում է ապ րան քը նշա նակ ման
վայր տեղ հասց նե լու վա ճա ռո ղի պար -
տա կա նու թյունն: Այս դեպ քում վա ճա -
ռո ղը ոչ մի այն պար տա վոր է ապ րանքն
ու ղար կել գնոր դին, այլ նաև պա տաս -

խա նա տու է ապ րան քի նշա նակ ման
վայր ժա մա նե լու հա մար29. դա սա կար -
գում, որն ամ բող ջո վին ար տա ցո լում է
Կոն վե ցիա յի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում և Ին կո տերմ սի D կա տե գո րիա յի
ե րեք եզ րույթ նե րում ար տա ցոլ ված ներ -
կա յիս մի ջազ գա յին առևտ րա յին պրակ -
տի կա յին հա մա հունչ սո վո րու թա յին կա -
նոն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով վե րոգր յա լը,
կար ծում ենք՝ պետք է հա ջող ված հա մա րել ինչ -
պես «ին չո՞ւ է ի րա վա գի տա կան միտքն ամ -
բողջ աշ խար հում պտտվում, չնա յած և ի րենց
ի րա վա բա նա կան բնույ թով մե կը մյու սից տար -
բեր վող, բայց, միևնույն ժա մա նակ՝ միմ յանց
լրաց նող եր կու փաս տաթղ թի, այն է՝ ԱՄԱՊ
կոն վեն ցիա յի և Ին կո տերմ սի շուրջ ապ րան -
քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի անց ման
տե սանկ յու նից» հար ցադ րումն ա ռանձ նաց նե -
լու նպա տա կա հար մա րու թյունը, այն պես էլ վե -
րո շա րադ ր յա լում այդ նույն հար ցադր ման
քննարկ ման հա մար ե լա կետ ըն դունված են -
թա հար ցե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե -
ցին ապ րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս -
կի անց մա նը վե րա բե րող հար ցե րը պար զա բա -
նելու ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի և Ին կո տերմ սի տե -
սանկ յու նից՝ հա վաս տե լով վեր ջին նե րիս կարևո -
րու թյու նը մի ջազ գա յին առևտ րա յին շրջա նա -
ռու թյու նում:
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29 Նշված դասակարգման մասին տե՛ս Телицин В.М., Договор продажи товаров по англо-аме ри канс ко му праву. Авто-
реферат дисс. канд. юрид. наук. М.: 1971 էջ 7-8: Buydaert M., The passing of risk in the In ter na tional sale of goods. A
com parison bet ween the CISG and the Incoterms, G.: 2013, էջ 82-90: 
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Հաջորդող գրավը լայնորեն կիրառվում է
ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից
որպես պարտավորությունների կատարման ա-
պահովման միջոց և Հայաստանի Հանրապե-
տությունում հատկապես տարածում է ստացել
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում 23 հու լի սի
2016թ. կատարված փոփոխություններից հե-
տո, ինչի հետևանքով՝ ազատականացվեց հա-
ջորդող գրավը. «Գրավ դրված գույքը կարող է
դառնալ այլ գրավի առարկա (հաջորդող գրավ):
Գրավ դրված գույքն այլ գրավի (հաջորդող
գրավի) առարկա դարձնելու գրավատուի իրա-
վունքը սահմանափակող համաձայնությունն
առ ոչինչ է»:1

Հաջորդող գրավի ազատականացումը
խթանեց թե՛ ֆինանսական կազմակերպություն-
ների կողմից տրամադրվող ֆինանսավորում-
ների աճը և՛ թե ֆինանսական կազմակերպու-
թյունների շահառուների՝ ֆինանսավորման
գոյություն ունեցող լավագույն պայմաններով
ֆինանսավորում ստանալու հնարավորությու-
նը:

Ֆինանսական շուկայում ստեղծվել էր մի
իրավիճակ, երբ ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններն իրենց հաճախորդներին չկորցնելու
նպատակով սահմանափակում էին վերջիննե-
րիս իրավունքն իրենց սեփականություն հան-
դիսացող գույքը հաջորդող գրավի սկզբունքով
այլ ֆինանսական կազմակերպությունում գրա-
վադրելու համար՝ չտալով հաջորդող գրավի
համաձայնություն, կամ հաջորդող գրավի հա-
մաձայնություն տալու համար կիրառում էին
այնքան մեծ սակագներ, որ հաճախորդների
համար այլևս շահեկան չէր լինում հաջորդող
գրավի ապահովմամբ ֆինանսավորում ստա-
նալ այլ ֆինանսական կազմակերպությունից,

որը, սակայն, անհամեմատ բարենպաստ պայ-
մաններ էր առաջարկում:

Առաջացած խնդիրները լուծելու նպատա-
կով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում կա-
տարվեցին որոշակի փոփոխություններ՝ հա-
ջորդող գրավի կարգավորման հետ կապված:

Չնայած այն հանգամանքին, որ «Իրավա-
կան ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
ված կարգով կարելի էր հետադարձ ուժ նա-
խատեսել հաջորդող գրավի ազատականաց-
ման նպատակով ընդունված օրենքին,2 սակայն
անհրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ կա -
տար ված փո փո խու թյու նը հե տա դարձ ուժ չի
նա խա տե սում և կա րող է տա րած վել միայն նոր
ըն դուն ված օրեն քի ի րա վա կան ուժ ստա նա -
լուց՝ 23 հու լի սի 2016թ. հե տո ծա գած ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, իսկ մինչ այդ ամ -
սա թի վը գրա վադր ված գույ քե րի հա ջոր դող
գրա վի պայ մա նա գիր կնքե լիս անհ րա ժեշտ է
ա ռաջ նորդ վել ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի հետ
կնքված գրա վի պայ մա նագ րով սահ ման ված
կար գա վո րում նե րով, ո րոնք, որ պես կա նոն, նա -
խա տե սում են, որ ա ռանց ա ռաջ նա յին գրա վա -
ռո ւի հա մա ձայ նու թյան հա ջոր դող գրա վի պայ -
մա նագ րեր չեն կա րող կնքվել:

1. Հաջորդող գրավի փոփոխված
կարգավորումները Եվրոպայում և

Ռուսաստանի Դաշնությունում

Եվրոպական առաջադեմ երկրներում, մաս-
նավորապես՝ Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիա-
յի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Ռու-
սաստանի Դաշնությունում, նույնպես 2013թ.
սկսած, հաջորդող գրավի կարգավորումների
հետ կապված փոփոխություններ են կատար- Օ
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ԶԱՐԻՆԵ ԱԶԻԶՅԱՆ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Բիզնես գործընթացների իրավական սպասարկման բաժնի պետ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²æàð¸àÔ ¶ð²ìÆ Üàð Æð²ì²Î²Ü Î²ð¶²ìàðàôØÜºðÀ.
ÊÜ¸ÆðÜºð ºì ÈàôÌàôØÜºð

1 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 236-րդ հոդված, 1-ին մաս:
2 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 78-րդ հոդված, 3-րդ մաս:



վել: Սակայն հետաքրքական է այն փաստը, որ
վերը թվարկված բոլոր երկրներում հաջորդող
գրավի հետ կապված ներդրված կարգավո-
րումներն զգալիորեն տարբերվում են միմյան-
ցից: 

Եվրոպական երկրներում, հիմնականում՝
Մեծ Բրիտանիայում, մեծ թիվ են կազմում հա-
ջորդող գրավի ապահովմամբ ֆինանսավորում-
ների տրամադրման գործարքները: Այնտեղ առ-
կա են մեծ թվով հատուկ մասնագիտացված
կազմակերպություններ, որոնք խորհրդատվա-
կան ծառայություններ են մատուցում հաճա-
խորդներին` հաջորդող գրավի սկզբունքով ի-
րենց սեփականությունը գրավադրելով ֆինան-
սավորում ստանալու համար՝ հաշվարկելով դրա
շնորհիվ հաճախորդների ծախսերի նվազեց-
ման հնարավորությունը:3

Մեծ Բրիտանիայում հաջորդող գրավով
ֆինանսավորման ստացման նպատակը պար-
տավորությունների կոնսոլիդացումն ու պայ-
մանների բարելավումն է:4 Մեծ Բրիտանիայում
հաջորդող գրավը նույնացվում է վերաֆինան-
սավորման հետ, այսինքն՝ գրավադրված գույ-
քը այլ ֆինանսական կազմերպությունում գրավ
դնելով և ֆինանսավորման ավելի բարենպաստ
պայմաններ ստանալով՝ մարել նախորդ ֆի-
նանսական կազմակերպության հանդեպ այդ
նույն գույքի գրավով ապահովված պարտավո-
րությունը: Մեծ Բրիտանիայում հաջորդող գրա-
վը թույլատրվում է « Սեփականության մասին»
Մեծ Բրիտանիայի օրենքով, որով հաջորդող
գրավի կնքման որևէ սահմանափակում չի նա-
խատեսվում:5

Ֆրանսիայի Հանրապետությունում կա-
տարված փոփոխություններից հետո հաջոր-
դող գրավի կարգավորումները, ըստ գրավի
տեսակների, տարբերվում են. շարժական գույ-
քերի հաջորդող գրավը թույլատրվում է Ֆրան-
սիայի Հանրապետության քաղաքացիական օ-
րենսգրքով, և շարժական գույքերի հաջորդող

գրավի կնքման որևէ սահմանափակումներ նա-
խատեսված չեն:6 Իսկ ինչ վերաբերում է ան-
շարժ գույքերի հաջորդող գրավին՝ վերջինիս
հետ կապված Ֆրանսիայի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքում նախատեսված
կարգավորումների համաձայն՝ անշարժ գույքի
հաջորդող գրավը թույլատրվում է միայն այն
դեպքում, եթե նախատեսված է առաջնային
գրավի պայմանագրով:7 Բացի այդ՝ հարկ է
նշել, որ առաջնային գրավառուն նաև կարող է
սահմանել, թե ի՛նչ չափով տվյալ անշարժ գույ-
քը կարող է դառնալ նոր վարկառուի համար
որպես պարտավորությունների ապահովման
միջոց:8

Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ
եվրոպական առաջադեմ երկրներում հաջոր-
դող գրավը կիրառվում է ոչ թե միևնույն գույքի
գրավով ապահովված մի շարք վարկային պար-
տավորություններով հաճախորդներին ծանրա-
բեռնելու համար, այլ ծառայում է որպես վերա-
ֆինանսավորում ստանալու գործիք՝ առաջնա-
յին գրավառուի հանդեպ պարտավորություն-
ները մարելու և այդ գույքի գրավով նոր ֆի-
նանսավորում ստանալու միջոցով բարելավե-
լով հաճախորդների ֆինանսավորման պայ-
մանները: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում հաջորդող
գրավի կնքման հետ կապված կարգավորում-
ները վերաբերում են բոլոր տեսակի գրավնե-
րին և ավելի խորքային են կարգավորում հա-
ջորդող գրավի կնքման հետևանքով առաջա-
ցող հնարավոր հետևանքները: Ռուսաստանի
Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքով
թույլատրվում է հաջորդող գրավը, և որևէ սահ-
մանափակումներ չեն նախատեսվում վերջի-
նիս կնքման համար, սակայն կողմերին հնա-
րավորություն է ընձեռվում պայմանավորվելու
գրավադրման առաջնահերթության և դրա ի-
րականացման պայմանների շուրջ:9 Սակայն
նշենք, որ օրենսդրության նման կարգավորու-
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4 EU mortgage credit directive consultation - GOV.UK
5 Law of Property Act 1925, Part 3, article 86.
6 Code civil – Dernière modification le 02 mars 2017 – Document généré le 11 septembre 2017, article 2340.
7 Code civil – Dernière modification le 02 mars 2017 – Document généré le 11 septembre 2017, article 2422.
8 INC Document etude L’hyphotheque rechargeable – Corinne Lamoussiere-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denevre.
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մը պրակտիկայում կարող է հանգեցնել հա-
ջորդող գրավի կնքման արգելքի. առաջնային
գրավառուն, օգտվելով այդ կարգավորումից,
կարող է համաձայնեցնել, որ, նախքան հաջոր-
դող գրավի կնքումը անհրաժեշտ է ստանալ ա-
ռաջնային գրավառուի համաձայնությունը:10

2. Հաջորդող գրավի փոփոխված
կարգավորումները ՀՀ-ում

Հայաստանի Հանրապետությունում հա-
ջորդող գրավի ազատականացման շնորհիվ
ֆինանսական կազմակերպություններն ակտի-
վորեն սկսեցին կիրառել հաջորդող գրավը՝ ա-
ռանց առաջնային գրավառու հանդիսացող ֆի-
նանսական կազմակերպության համաձայնու-
թյունը ստանալու անհրաժեշտության մեկ ֆի-
նանսական կազմակերպությունում գրավադր-
ված գույքը այլ ֆինանսական կազմակերպու-
թյունում գրավադրելով: Սակայն կատարված
փոփոխությունները, միևնույն ժամանակ, բազ-
մաթիվ չկարգավորված հարցեր են պարունա-
կում, որոնք հետագայում ֆինանսական կազ-
մակերպությունների համար կարող են լուրջ
խնդիր դառնալ: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նոր կար-
գավորման համաձայն՝ հաջորդող գրավը կա-
րող է կնքվել առանց առաջնային գրավառուի
համաձայնության: 

Առանց առաջնային գրավառուի համաձայ-
նության հաջորդող գրավի սկզբունքով Հայաս-
տանի Հանրապետությունում կնքվում են երկու
տեսակի գործարքներ.

1. Առաջնային գրավով ապահովված պար-
տավորության կատարմամբ հաջորդող գրավ.

2. Միևնույն գույ քի գրա վով ա պա հով -
ված մե կից ա վե լի պար տա վո րու թյուն նե րի
ծագ մամբ հա ջոր դող գրավ:

Թե՛ ա ռա ջին և թե՛ երկ րորդ տե սակն ու նի
և՛ խնդիր ներ, և՛ ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք բա -
ցա հայ տե լու հա մար նախ և ա ռաջ անհ րա ժեշտ
է ո րո շա կիաց նել դրան ցից յու րա քանչ յու րի նշա -
նա կու թյու նը, այ նու հետև անդ րա դառ նալ յու -
րա քանչ յու րի խնդիր նե րին և ա ռա վե լու թյուն նե -
րին: 

2.1. Ա ռաջ նա յին գրա վով ա պա հով ված
պար տա վո րու թյան կա տար մամբ հա ջոր դող
գրավ.

Ա ռաջ նա յին գրա վով ա պա հով ված պար -
տա վո րու թյան կա տար մամբ հա ջոր դող գրա -
վը ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նում գրա -
վադր ված գույ քը հա ջոր դող գրա վի սկզբուն -
քով մեկ այլ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու -
նում գրա վադ րե լու և վեր ջի նիցս ա վե լի բա րե -
նպաստ պայ ման նե րով ֆի նան սա վո րում ստա -
նա լու մի ջո ցով ա ռա ջին ֆի նան սա կան կազ մա -
կեր պու թյու նում միևնույն գույ քի գրա վադր մամբ
ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա -
րումն է: 

Հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կը, որ պես
ֆի նան սա վո րում ստա նա լու գոր ծիք, ա մե նա -
տա րած վածն է ֆի նան սա կան շու կա յում, քա նի
որ հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կի կի րառ մամբ
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րն ի րա -
վա կան ռիս կի ա ռու մով ան հա մե մատ պաշտ -
պան ված են: Ե՛վ ա ռաջ նա յին, և՛ երկ րոր դա յին
գրա վա ռու հան դի սա ցող ֆի նան սա կան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րը հա ջոր դող գրա վի այս տե -
սա կի դեպ քում կա րո ղա նում են գոր ծող հնա -
րա վոր ե ղա նակ նե րով հա մե մա տա բար զսպել
ի րենց ի րա վա կան ռիս կե րը: 

Մաս նա վո րա պես՝ երկ րորդ գրա վա ռուն,
ֆի նան սա վո րում տրա մադ րե լով իր հա ճա խոր -
դին, ֆի նան սա վոր ման գու մա րը հա ճա խոր դին
վճա րե լու փո խա րեն՝ փո խան ցում է ա ռաջ նա -
յին գրա վա ռու հան դի սա ցող ֆի նան սա կան կազ -
մա կեր պու թյա նը, որ պես զի ամ բող ջու թյամբ
մար վեն այն նույն գույ քի գրա վով ա պա հով ված
ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րը, և այդ
գույ քի նկատ մամբ տվյալ ֆի նան սա կան կազ -
մա կեր պու թյան գրա վի ի րա վուն քը դա դա րի
գոր ծել: Այդ դեպ քում գրա վի ա ռար կա յի ար ժե -
քից երկ րոր դա յին բա վա րար ման ի րա վունք ու -
նե ցող ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը ձեռք
է բե րում գույ քի ար ժե քից ա ռաջ նա յին բա վա -
րար ման ի րա վունք՝ հան դի սա նա լով որ պես ա -
ռաջ նա յին գրա վա ռու: 

Սա կայն այս մե խա նիզ մը նույն պես ու նի
իր ռիս կե րը, և միշտ չէ, որ դա կի րա ռե լով՝ ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հաս նում Օ
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են ի րենց հա մար ցան կա լի արդ յուն քին: Հան -
դի պում են դեպ քեր, երբ երկ րոր դա յին գրա վա -
ռուն, չկա րո ղա նա լով ստա նալ ա ռաջ նա յին գրա -
վա ռուից տվյալ գույ քի գրա վով ա պա հով ված
պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի մա սին հա վաս -
տի տե ղե կատ վու թյուն՝ չի կա րո ղա նում ամ բող -
ջու թյամբ մա րել առ կա պար տա վո րու թյուն նե -
րը և, որպես արդ յուն ք՝ ա ռաջ նա յին գրա վա -
ռուի՝ տվյալ գույ քի նկատ մամբ գրա վի ի րա -
վուն քը չի դա դա րում:

Խնդ րի լու ծում

Վե րը նշված խնդրի լուծ ման տար բե րակ
կա րող է հան դի սա նալ այն, որ ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քով հա ջոր դող գրա վի կնքման
հա մար երկ րորդ և յու րա քանչ յուր հա ջոր դող
գրա վա ռու նե րի հա մար որ պես պար տա վո րու -
թյուն սահ ման վի նա խոր դող բո լոր գրա վա ռու -
նե րին հա ջոր դող գրա վի կնքման մա սին ծա -
նու ցում ի րա կա նաց նել՝ միա ժա մա նակ ա ռա -
ջին և բո լոր նա խոր դող գրա վա ռու նե րի հա մար
որ պես պար տա վո րու թյուն սահ մա նե լով ծա նու -
ցու մը ստա նա լուց հե տո 5 աշ խա տան քա յին օ -
րե րի ըն թաց քում երկ րորդ և յու րա քանչ յուր հա -
ջոր դող գրա վա ռու նե րին տե ղե կաց նել այդ գույ -
քի գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն -
նե րի չա փի մա սին:

Հա կա ռակ դեպ քում, ճիշտ է, ներ կա յիս
կար գա վոր ման պայ ման նե րում հա ջոր դող գրա -
վի կնքման հա մար ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի
հա մա ձայ նու թյու նը չի պա հանջ վում, սա կայն
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց
հա ճա խորդ նե րին չկորց նե լու նպա տա կով նոր
ֆի նան սա վո րում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր -
պու թյա նը հրա ժար վում են տրա մադ րել տե ղե -
կատ վու թյուն այդ գույ քի գրա վով ա պա հով ված
պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի մա սին, ին չը կա -
րող է հան գեց նել այն արդյունքին, որ նոր ֆի -
նան սա վո րող կազ մա կեր պու թյու նը, իր ռիս կերը
հաշ վի առ նե լով, գու ցե հրա ժար վի ֆի նան սա -
վո րել հա ճա խոր դին, ով ցան կա նում է իր պարտ -
քը տե ղա փո խել այլ ֆի նան սա կան կազ մա կեր -
պու թյուն և սպա սարկ վել իր հա մար ա վե լի բա -
րեն պաստ պայ ման նե րով:

Հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կի ա ռա վե լու -
թյու նն այն է, որ հա ճա խորդ նե րը լրա ցու ցիչ
ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րով չեն

ծան րա բեռն վում և պար զա պես ի րենց պար -
տա վո րու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ տե ղա փո -
խում են մեկ այլ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյուն, որն ա վե լի բա րեն պաստ պայ ման ներ է
նրանց ա ռա ջար կում: 

Ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա -
մար հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կը նույն պես
ո րո շա կի ա ռա վե լու թյուն ներ է ստեղ ծում, մաս -
նա վո րա պես՝ հե տա գա յում միևնույն գույ քի գրա -
վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա -
տար ման դեպ քում ա ռա ջա նում է գրա վի ա -
ռար կա յի բռնա գանձ ման անհ րա ժեշ տու թյուն,
իսկ գրա վի ա ռար կա յի բռնա գան ձու մը մի քա -
նի գրա վա ռուի առ կա յու թյան պա րա գա յում նույն -
պես բազ մա թիվ խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում,
մինչ դեռ միակ գրա վա ռու հան դի սա նա լու պա -
րա գա յում ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը
կա րո ղա նում է ան խո չըն դոտ ի րա կա նաց նել
գրա վի ա ռար կա յի բռնա գան ձու մը:

2.2. Միևնույն գույ քի գրա վով ա պա հով -
ված մե կից ա վե լի պար տա վո րու թյուն նե րի
ծագ մամբ հա ջոր դող գրավ.

Միևնույն գույ քի գրա վով ա պա հով ված
մե կից ա վե լի պար տա վո րու թյուն նե րի ծագ -
մամբ հա ջոր դող գրա վը ֆի նան սա կան կազ -
մա կեր պու թյու նում գրա վադր ված գույ քը հա -
ջոր դող գրա վի սկզբուն քով մեկ այլ ֆի նան սա -
կան կազ մա կեր պու թյու նում գրա վադ րե լու և
վեր ջի նիցս ֆի նան սա վո րում ստա նա լու մի ջո -
ցով նոր ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե -
րի ա ռա ջա ցումն է: 

Հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կը հատ կա -
պես տա րա ծում է գտել վեր ջին շրջա նում, երբ
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հա ջոր -
դող գրա վի կնքման ա զա տու թյան շուն չը զգա -
լով, սկսե ցին դա մեծ ծա վա լով կի րա ռել՝ ա -
ռանց վեր հա նե լու հնա րա վոր խնդիր նե րը, ո -
րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ դրա կի րառ ման
պատ ճառով:

Միևնույն գույ քի գրա վով ա պա հով ված մե -
կից ա վե լի պար տա վո րու թյուն նե րի ծագ մամբ
հա ջոր դող գրա վի այս տե սա կը կի րառ վում է
հետևյալ դեպ քե րում.

1. Միևնույն ֆի նան սա կան կազ մա կեր -
պու թյու նում միևնույն հա ճա խոր դին
միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր ֆի -
նան սա կան գոր ծիք ներ տրա մադ րե -
լիս.
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2. Միևնույն ֆի նան սա կան կազ մա կեր -
պու թյու նում տար բեր հա ճա խորդ նե րի
միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր ֆի -
նան սա կան գոր ծիք ներ տրա մադ րե լիս.

3. Տար բեր ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րում միևնույն հա ճա խոր դին
միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր ֆի -
նան սա կան գոր ծիք ներ տրա մադ րե լիս.

4. Տար բեր ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րում տար բեր հա ճա խորդ նե -
րի միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր
ֆի նան սա կան գոր ծիք ներ տրա մադրե -
լիս:

Այս բո լոր դեպ քե րում էլ մի քա նի ֆի նան -
սա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մն
ա պա հով ված է լի նում միևնույն գույ քի գրա վով,
ո րը ոչ միայն պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար -
ման ա պա հով ման ռիսկ է պա րու նա կում, այլև
կա րող է հան գեց նել մի շարք ի րա վա կան խնդիր -
նե րի, ե թե ա պահվ ված պար տա վո րու թյուն նե -
րից մե կը կամ մի քա նի սը ոչ պատ շաճ կա -
տար վեն, իսկ մյու սը կամ մնա ցա ծը պատ շաճ
կա տար վեն:

Խն դիր ներն ա ռա ջա նում են գրա վի ա ռար -
կան բռնա գանձելիս, մաս նա վո րա պես՝ ինչ -
պե՛ս միևնույն գույ քի գրա վով ա պա հով ված
պատ շաճ կա տար վող պար տա վո րու թյուն նե -
րի վա ղա ժամ կետ վճար ման պա հանջ ներ -
կա յաց նել հա ճա խոր դին և բռ նա գան ձել ոչ
պատ շաճ կա տար վող պար տա վո րու թյուն նե -
րի կա տար ման ա պա հով ման հա մար գրա -
վադր ված գույ քը:

Այս խնդրին հնա րա վոր լու ծում ներ ա ռա -
ջար կե լու հա մար նախ և ա ռաջ միևնույն գույ քի
գրա վով ա պա հով ված մե կից ա վե լի պար տա -
վո րու թյուն նե րի ծագ մամբ հա ջոր դող գրա վի
վե րը թվարկ ված բո լոր դեպ քե րը պետք է դի -
տար կել՝ հա մադ րե լով գոր ծող ի րա վա կան կար -
գա վոր ման հետ, և ա ռա ջար կել խնդրի լուծ ման
արդ յու նա վետ տար բե րակ: 

Միևնույն ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյու նում միևնույն հա ճա խոր դին միևնույն գույ -
քի գրա վով տար բեր ֆի նան սա կան գոր ծիք նե -
րի տրա մադր ման և տար բեր ֆի նան սա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րում միևնույն հա ճա խոր -
դին միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր ֆի նան -
սա կան գոր ծիք նե րի տրա մադր ման եր կու դեպ -
քում էլ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը

ֆի նան սա վոր ման պայ մա նագ րե րում, ել նե լով
պայ մա նագ րե րի ա զա տու թյան սկզբուն քից, կա -
րող են պայ մա նագ րա յին այն պի սի կար գա վո -
րում նա խա տե սել, որ ե թե հա ճա խոր դի ֆի -
նան սա կան դրու թյու նը վատ ա նա, ապա ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րա վունք
կու նե նան ֆի նան սա վոր ման վա ղա ժամ կետ
վճար ման պա հանջ ներ կա յաց նելու հա ճա խոր -
դին: Այս կար գա վո րու մից օգտ վե լով՝ հե տա գա -
յում ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րից մե -
կի ոչ պատ շաճ կա տար ման դեպ քում ֆի նան -
սա կան կազ մա կեր պու թյունն ի րա վա սու կլի նի
չկա տար վող կամ ոչ պատ շաճ կա տար վող ֆի -
նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ -
կետ վճար ման պա հանջ ներ կա յաց նելու, իսկ
չվճար ման դեպ քում ան խո չըն դոտ բռնա գան -
ձելու այդ պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով -
ման մի ջոց հան դի սա ցող միևնույն գրա վի ա -
ռար կան և գրա վի բռնա գանձ ման շնորհիվ
ստաց ված գու մա րը հա մա պա տաս խա նա բար
ուղ ղելու չկա տար ված պար տա վո րու թյուն նե րի
մար մա նը: 

Միևնույն ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու -
թյու նում տար բեր հա ճա խորդ նե րի միևնույն
գույ քի գրա վով տար բեր ֆի նան սա կան գոր -
ծիք նե րի տրա մադր ման և տար բեր ֆի նան սա -
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում տար բեր հա -
ճա խորդ նե րի միևնույն գույ քի գրա վով տար -
բեր ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի տրա մադր ման
եր կու դեպ քում էլ, ե թե պար տա վո րու թյուն նե -
րից մե կը չի կա տար վում կամ ոչ պատ շաճ է
կա տար վում, իսկ մյու սը՝ պատ շաճ, ա պա այս -
տեղ պայ մա նագ րա յին նման կար գա վո րու մը չի
կա րող խնդրի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ
հան դի սա նալ, քա նի որ այս դեպքում ֆի նան -
սա վո րում ստա ցող ան ձինք տար բեր ան ձինք
են, և նրան ցից մե կի ֆի նան սա կան դրու թյան
վատա ցու մը չի կա րող որևէ ազ դե ցու թյուն ու -
նե նալ մյու սի ֆի նան սա կան դրու թյան վրա: 

Հետևա բար՝ այս ի րա վի ճա կում ֆի նան սա -
կան կազ մա կեր պու թյունն որևէ պայ մա նագ րա -
յին հիմք չու նի տրա մադր ված ֆի նան սա վոր -
ման վա ղա ժամ կետ վճար ման պա հանջ ներ -
կա յաց նել իր պար տա վո րու թյուն նե րը պատ շաճ
կա տա րող հա ճա խոր դին:

Ն շենք, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգըր -
քով որևէ կերպ կար գա վոր ված չէ միևնույն ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նում տար բեր հա -
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ճա խորդ նե րի միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր
ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի տրա մադր ման դեպ -
քում հա ճա խորդ նե րից որևի ցե մե կի կող մից
պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման պատճա -
ռով գրա վի ա ռար կա յի ի րաց ման գոր ծըն թա ցը:

Ինչ վե րա բե րում է տար բեր ֆի նան սա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րում տար բեր հա ճա -
խորդ նե րի միևնույն գույ քի գրա վով տար բեր
ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի տրա մադր ման դեպ -
քին՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով միայն
ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի հա մար է նա խա տես -
ված ո րո շա կի ի րա վա կան կար գա վո րում: Այդ
կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ա ռաջ նա յին գրա -
վա ռո ւին ի րա վունք է տրված երկ րոր դա յին գրա -
վա ռո ւից վեր ջի նիս հան դեպ պար տա վո րու թյուն -
նե րի չկա տար ման մա սին ծա նու ցում ստա նա -
լուց հե տո ընտ րելու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քով սահ ման ված հնա րա վո րու թյուն նե -
րից որևի ցե մե կը:11 Այդ հնա րա վո րու թյուն նե -
րից մե կը գրա վի ա ռար կա յի հետ կապ ված որևէ
գոր ծո ղու թյուն չձեռ նար կե լն է, ին չը նշա նա կում
է, որ ա ռաջ նա յին գրա վա ռուն կա րող է նաև
հա մա ձայ նու թյուն չտալ առ հա սա րակ գրա վի
ա ռար կա յի օ տար մա նը: Նա խա տես ված մյուս
հնա րա վո րու թյու նը, որ կա րող է կի րա ռել ա -
ռաջ նա յին գրա վա ռուն, այն է՝ տալ հա մա ձայ -
նու թյուն գրա վի ա ռար կան եր րորդ ան ձի օ տա -
րե լու հա մար, ո րի դեպ քում էլ պահ պան վում է
վեր ջի նիս գրա վի ի րա վուն քը այդ գույ քի վրա,
ինչն էլ կխո չըն դո տի առ հա սա րակ գրա վի ա -
ռար կա յի ի րացումը: 

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
ներ կա յիս ի րա վա կան կար գա վոր ման պա րա -
գա յում հա ջոր դող գրա վա ռու նե րի ճա կա տա -
գի րը գտնվում է ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի ձեռ -
քե րում, և ստաց վում է, որ ա ռաջ նա յին գրա վա -
ռուն, բա ցի այն հան գա ման քից, որ գույ քի ար -
ժե քից նա խա պատ վու թյան կար գով պար տա -
վո րու թյուն նե րի բա վա րար ման ի րա վունք ու նի,
նաև կա րող է խո չըն դո տել մյուս գրա վա ռու նե -
րին՝ ի րաց նել ի րենց ի րա վունք նե րը:

Խնդ րի լու ծում

Անհ րա ժեշտ է ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի հա -
մար նույն պես սահ մա նել պար տա վո րու թյուն՝
մյուս բո լոր գրա վա ռու նե րին ծա նու ցել իր հան -
դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման մա -
սին (գու ցե ա ռաջ նա յին գրա վա ռո ւի հան դեպ
պար տա վո րու թյուն նե րը չեն կա տար վում), իսկ
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով ա ռաջ նա յին
գրա վա ռո ւի հա մար նա խա տես ված ի րա վունք -
նե րը կի րա ռու թյու նից հա նել: Փո խա րենը՝ ա -
ռա ջար կում եմ սահ մա նել, որ, հա ջոր դող գրա -
վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա -
տար ման մա սին ծա նուց վե լով՝ գրա վա ռու նե րը
պար տա վոր են ի րենց հան դեպ առ կա պար -
տա վո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ մար ման պա -
հանջ ներ կա յաց նել հա ճա խորդ նե րին, իսկ պա -
հան ջը ներ կա յաց նե լուց հե տո hա ճա խորդ նե րի
կող մից պար տա վո րու թյուն նե րը չմա րե լու դեպ -
քում՝ միա սին բռնա գա նձել գրա վի ա ռար կան
կամ գնել այդ գրա վով ա պա հով ված մյուս գրա -
վա ռուի հան դեպ առ կա պար տա վո րու թյուն նե -
րը:

Ա ռա ջար կում եմ նաև ծա նու ցու մն ստա նա -
լուց հե տո եր կամս յա ժամ կե տում գրա վա ռու -
նե րի կող մից ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը
չկա տա րե լու դեպ քում որ պես ի րա վա կան
հետևանք նա խա տե սել հա ջոր դող գրա վի նկատ -
մամբ գրա վա ռո ւի գրա վի ի րա վուն քի դա դա -
րու մը: 

Վե րը նշված ա ռա ջար կու թյուն նե րը ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգ րքում կա տա րե լու դեպ -
քում ֆի նան սա վո րում նե րի տրա մադր ման գործ -
ըն թա ցում հա ջոր դող գրա վը կդառ նա ճկուն և
ա պա հով գոր ծիք ֆի նան սա կան կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք, այլևս որևէ ի րա -
վա կան ռիս կեր չու նե նա լով, կսկսեն միա սին
հա մա գոր ծակ ցել և հ նա րա վո րու թյուն տալ հա -
ճա խորդ նե րին՝ ի րենց պատ կա նող միակ գույ -
քը հա ջոր դող գրա վի սկզբուն քով գրա վադ րե -
լով՝ ստա նալու ցան կա լի ֆի նան սա վո րու մը: 
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը ե -
րաշ խա վո րում է ան ձի խախտ ված ի րա վունք -
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշ -
պա նու թյու նը: 

Ան ձի ի րա վունք նե րի ա զա տու թյուն նե րի, օ -
րի նա կան շա հե րի լրիվ և ամ բող ջա կան դա -
տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյու նում նա խա տես ված
են տար բեր դա տա վա րա կան մի ջոց ներ, այդ
թվում՝ հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տը, ո րի
կար գա վոր մանն է ուղղ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ գլու -
խը:

Հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ինս -
տի տու տի կարևո րա գույն նպա տակն է ա պա -
հո վել ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ հա րուց ված հայ -
ցով ա պա գա վճռի կա տա րումն ա պա հո վե լու և
հայց վո րի օ րի նա կան շա հե րը ցան կա ցած բա -
ցա սա կան հետևանք նե րից պաշտ պա նե լու հա -
մար: Հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տը նպաս -
տում է ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան
շա հե րի լրիվ և ամ բող ջա կան դա տա կան պաշտ -
պա նու թյա նը, հան դի սա նում դա տա կան ակ -
տե րի փաս տա ցի կա տար ման ե րաշ խի քը: Այս
ինս տի տու տի կարևո րու թյու նն այն է, որ պաշտ -
պան վում են ան ձի ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան
շա հե րն այն դեպ քում, երբ կա վտանգ, որ հա -
կա ռակ դա տա վա րա կան կող մը կա րող է գոր -
ծել ան բա րե խիղճ, ին չը կհան գեց նի դա տա րա -
նի կող մից ա պա գա յում կա յաց վող վճռի ան կա -
տար մնա լուն, կամ կդժվա րաց նի վճռի կա տա -
րու մը, կամ կվատաց նի վե ճի ա ռար կա հան դի -
սա ցող գույ քի վի ճա կը: 

Հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տը, ան -
շուշտ, կապ ված է այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի
սահ մա նա փակ ման հետ, հետևա բար՝ հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը պետք է
կա տար վի միայն հա մա պա տաս խան օ րի նա -
կան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -

րենս գիր քը սահ մա նում է հայ ցի ա պա հով ման
կի րառ ման հա մար սպա ռիչ հիմ քեր, դրանք են. 

1. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րառ -
վում են, ե թե նման մի ջոց ներ չձեռ նար կե լը կա -
րող է անհ նա րին դարձ նել դա տա կան ակ տի
կա տա րու մը; 

2. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րառ -
վում են, ե թե նման մի ջոց ներ չձեռ նար կե լը կա -
րող է դժվա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա -
րու մը;

3. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րառ -
վում են, եթն նման մի ջոց ներ չձեռ նար կե լը կա -
րող է հան գեց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող
գույ քի վի ճա կի վատաց մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հի պո թե -
զը չի պա րու նա կում պայ ման ներ, ո րոնք դա -
տա րա նի հա մար կու նե նա յին ֆոր մալ-ի րա վա -
կան նշա նա կու թյուն «դա տա կան ակ տի անկա -
տար մնալ» կամ «դա տա կան ակ տի կա տա րու -
մը դժվա րաց նել» եզրույթ նե րը հաս կա նա լու հա -
մար, ուս տի դա տա րան նե րն ա մեն գոր ծով ղե -
կա վար վում են գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք -
նե րով և ի րենց ներ քին հա մոզ մուն քով: 

Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու մա -
սին միջ նոր դող կող մը պետք է նշի հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու պատ ճառ նե րը,
այն, թե կոնկ րետ ո՛ր հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոցն է են թա կա կի րառ ման, ներ կա յաց նի այդ
մի ջո ցի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին
հիմ նա վո րում ներ, ինչ պես նաև նշի այլ տե ղե -
կու թյուն ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ կլի նեն հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենս գիր քը չի սահ մա նում կոնկ րետ ա պա ցույց -
նե րի տե սակ նե րը, ո րոն ցով կա րող է հիմ նա -
վոր վել հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման
անհ րա ժեշ տու թյան փաս տը, ուս տի դա կա րող
է հիմ նա վոր վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով նա -
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խա տես ված ցան կա ցած ա պա ցույ ցի տե սա կով:
Միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վո րող ա պա ցույց ներ
կա րող են լի նել դի մո ղի գրա վոր բա ցատ րու -
թյուն նե րը, կող մե րի միջև տե ղի ու նե ցած մինչդա -
տա կան նա մա կագ րու թյու նը, հաշ վա պա հա կան
տե ղե կանք ներ, պա տաս խա նո ղի պարտ քե րը
հիմ նա վո րող փաս տաթղ թեր, լրատ վա կան մի -
ջոց նե րից կամ Ին տեր նե տից պա տաս խա նո ղի
վե րա բեր յալ հոդ ված ներ1: Ինչ վե րա բերում է
ա պա ցուց ման բե ռին՝ ան շուշտ, հայցի ա պա -
հով ման մի ջոց կի րա ռե լիս նման մի ջո ցի կի -
րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է հիմ նա -
վո րի միջ նոր դող կող մը, քա նի որ հա կա ռակ
կող մն օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով զրկված է իր
դիր քո րո շու մը հայտ նե լու ի րա վուն քից: 

Դա տա վա րա գի տու թյան մեջ գո յու թյուն ու -
նեն տար բեր տե սա կետ ներ այն հար ցի վե րա -
բեր յալ, թե ի՞նչն է արդ յոք հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դու թյան ա պա ցուց ման
ա ռար կան: 

Ըստ Վ.Վ. Յար կո վի՝ հայ ցի ա պա հով ման
մի ջո ցի կի րառ ման միջ նոր դու թյան ա պա ցուց -
ման ա ռար կա են՝ 1) վճռի կա տար ման դեմ
ուղղ ված` պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան -
ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կան կամ հնա -
րա վոր վտան գի առ կա յու թյան հան գա ման քը,
2) հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման
հա մա չա փու թյու նը հայ ցի ա ռար կա յի հետ2: 

Ըստ Ն.Ն. Տ կա չե վա յի՝ հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց կի րա ռե լիս դա տա րա նը պետք է
գնա հատ ման առար կա դարձ նի հետևյալ հան -
գա մանք նե րը՝ 1) հայ ցի ա ռար կան և հ նա րա -
վոր գոր ծը, ըստ էու թյան լու ծող ա պա գա դա -
տա կան ակ տը, 2) դա տա րա նը պետք է հա մոզ -
վի, որ հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում հենց այդ
հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը չձեռ նար կե լը կդարձ -
նի ա պա գա դա տա կան ակ տի կա տա րու մն
անհ նար կամ կդժվա րաց նի կա տա րու մը3: 

Մ.Կ. Տ րեուշ նի կո վը կար ծում է, թե հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու վե րա բեր յալ ո -
րո շում կա յաց նելիս դա տա րա նը պետք է ու -
շադ րու թյան ար ժա նաց նի այն հան գա ման քը,
թե ինչ քա նո՞վ է հայ ցը հիմ նա վոր, և արդ յոք
ար ժա նի՞ են ու շադ րու թյան հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դող կող -
մի մտա վա խու թյուն նե րը հա կա ռակ կող մի ան -
բա րեխղ ճու թյան մեջ: Այս հան գա մանք նե րից
բա ցի, ըստ Ա.Վ. Ցի խոց կիի՝ դա տա րա նը հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րա ռե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը գնա հա տե լիս պետք է ղե կա վար վի
նաև հայ ցի գնով4: 

Ինչ վե րա բերում է դա տա կան պրակ տի -
կա յին՝ հարկ է նշել, որ դա տա րան նե րը ևս ցու -
ցա բե րում են տար բեր մո տե ցում ներ հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման ո րո շում ներ կա -
յաց նե լիս: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե -
լով հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տը, նշել է,
որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծից բխում է, որ հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման անհ րա -
ժեշ տու թյու նը ծա գում է, երբ այդ մի ջոց նե րը
չկի րա ռե լը կա րող է դարձ նել անհ նա րին կամ
վատաց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի
վի ճա կը5: Այս պի սով՝ դա տա րա նը վեր լու ծել է
հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի ի րա վա կան
նպա տա կը, սա կայն չկա որևէ նա խա դեպ, ո -
րով կսահ ման վեին այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնց
հի ման վրա դա տա րա նը պետք է գնա հա տի՝
արդ յոք հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի չկի րա -
ռու մը կդարձ նի՞ դա տա կան ակ տի կա տա րու մը
անհ նա րին կամ կդժվա րաց նի՞ դա տա կան ակ -
տի կա տա րու մը կամ կա րո՞ղ է վատաց նել վե ճի
ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կը: Այդ իսկ
պատ ճա ռով դա տա րան նե րը հա ճախ հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու վե րա բեր յալ ո -
րոշ ման մեջ տա լիս են շաբ լո նա յին ձևա կեր -
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պում ներ այն մա սին, որ ե թե նման մի ջոց չկի -
րառ վի, ա պա դա կհան գեց նի ա պա գա դա տա -
կան վճռի չկա տար մա նը կամ դժվա րաց նի կա -
տա րու մը՝ ա ռանց հիմ նա վո րե լու այն շար ժա -
ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է նման
հետևու թյան: Դա տա րան նե րի նման մո տե ցու -
մը հա կա սում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, որի
հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված
ո րոշ ման մեջ պետք է նշվեն....շար ժա ռիթ նե րը,
ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն -
նե րի... 

Այս ա ռու մով՝ հե տաքր քիր են Գեր մա նիա -
յի օ րենսդ րու թյու նը և դա տա կան պրակ տի կան:
Հայ ցի ա պա հով ման միջ նոր դու թյուն նե րի հա -
մար նա խա տես ված է հա տուկ ա պա ցուց ման
մե խա նիզմ: Այս ըն թա ցա կար գի ա ռանձ նա հատ -
կու թյու նն այն է, որ դի մո ղը չպետք է դա տա րա -
նին ամ բող ջու թյամբ հա մո զի նշվող ի րա վա բա -
նա կան փաս տե րի առ կա յու թյունը, այլ պետք է
ա պա ցու ցի «բա վա րար» հիմ քե րի առ կա յու թյու -
նը հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու հա -
մար: Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ -
ման հիմ քե րը հա մար վում են ա պա ցուց ված,
երբ դա տա րա նը հա մոզ ված է ա պա ցուց վող ի -
րա վա բա նա կան փաս տե րի «գե րակշ ռող հա -
վա նա կա նու թյան» առ կա յու թյան մեջ: Այ սինքն՝
դա տա րա նը պետք է հան գի այն հա մոզ ման,
որ դի մո ղի կող մից ներ կա յաց ված ա պա ցույց -
նե րն ա վե լի շուտ վկա յում են հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տու թյան
մա սին, քան հա կա ռա կը6:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
պրակ տի կա յում դժվար է ա պա ցու ցել այն, որ
պա տաս խա նո ղը կամ այլ դա տա վա րու թյան
մաս նա կի ցը, ում հան դեպ կի րառ վում են հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց ներ, կա րող է ձեռ նար կել
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կստեղ ծեն
ի րա կան վտանգ ա պա գա վճռի կա տա րու մը
դժվա րաց նե լու կամ ա ռա վել ևս  ան կա տար
մնա լու հա մար, ա պա, կարծում եմ՝ մեր դա տա -
րան նե րը ևս պետք է ա ռաջ նորդ վեն պա տաս -
խա նո ղի կամ այլ դա տա վա րու թյան մաս նակ -

ցի, ում հան դեպ կի րառ վում են հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց նե րը, «ան բա րեխղ ճու թյան կան -
խա վար կա ծով»: 

Այս պի սով՝ վեր լու ծե լով ՀՀ օ րենսդ րու թյու -
նը և դա տա կան պրակ տի կան հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց նե րի կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե -
րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև տար բեր դա տա -
վա րա գետ նե րի մո տե ցում նե րն այս հար ցի վե -
րա բեր յալ և մի ջազ գա յին փոր ձը՝ եզրահանգում
եմ, որ դա տա րան նե րը հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց ներ կի րա ռե լիս պետք է հաշ վի առ նեն
հետևյալ հան գա ման քե րը.

1. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կամ մի ջոց -
նե րի կա պը հայ ցի ա ռար կա յի հետ, այ սինքն՝
դա տա րա նը պետք է գնա հա տի՝ ինչ քա նո՞վ է
ար դա րաց ված կոնկ րետ այդ հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջո ցի կամ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը տվյալ
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, արդ -
յոք այդ մի ջո ցի կամ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կա -
պա հո վի՞ դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: 

2. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ չձեռ նար -
կե լու դեպ քում ինչ քա նո՞վ է հնա րա վոր ա պա գա
դա տա կան ակ տի կա տար ման անհ նար լի նե լը,
կամ դա տա կան ակ տի կա տար ման դժվա րա -
նա լը, կամ վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի
վի ճա կի վատ ա ցու մը: 

3. Պետք է գնա հա տի նյու թաի րա վա կան
պա հան ջի չա փի և հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի
կի րառ ման հետևան քով կող մի կրած վնաս նե -
րի հա մա չա փու թյու նը: Այս սկզբուն քը որ պես
այդ պի սին թեև ամ րագր ված չէ օ րենսդ րո րեն,
այ նո ւա մե նայ նիվ, դա տա րան նե րը հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց կի րա ռե լիս պետք է դա ան պայ -
ման հաշ վի առ նեն: Այս պա րա գա յում, հա մա -
չա փու թյուն ասելով, պետք է հաս կա նալ հայ ցի
ա պա հով ման մի ջո ցի չա փի հա մա պա տաս խա -
նու թյու նը հայ ցի նյու թաի րա վա կան պա հան ջի
չա փին: Հա մա չա փու թյու նը հնա րա վոր է գնա -
հա տել միայն գույ քա յին պա հան ջի դեպ քում,
բայց դա չի նշա նա կում, թե ոչ գույ քա յին հայ -
ցա պա հան ջի դեպ քում դա տա րա նը չպետք է
հա մադ րի հայ ցա պա հան ջի հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց չկի րա ռե լու հետևան քով միջ նոր դող
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կող մի հնա րա վոր ի րա վուն քի խախ տում նե րն
այն վնաս նե րի կամ կո րուստ նե րի հետ, ո րը
կրե լու այն ան ձը, ում հան դեպ կի րառ վում են
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը: Գեր մա նիա -
յում այս սկզբուն քն ամ րագր ված է օ րենսդ րո -
րեն և կոչ վում է «վե ճի կող մե րի շա հե րի հա վա -
սա րակշ ռու թյան սկզբունք»: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նն իր թիվ ԵԿԴ/ 1807/02/13 27.11.2015թ.
նա խա դե պա յին ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ ման պա -
րա գա յում ընդ հա նուր շա հե րի և մաս նա վոր ան -
ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի միջև հա վա սա -
րակշ ռու թյան պահ պան ման հար ցին: Վճ ռա բեկ
դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ հայ ցի ա պա հով -
ման ինս տի տու տի պա րա գա յում ընդ հա նուր
շա հե րի և մաս նա վոր ան ձի հիմ նա րար ի րա -
վունք նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան պահ -
պան ման հար ցի պար զու մը յու րա քանչ յուր դեպ -
քում հարկ է ի րա կա նաց նել՝ հաշ վի առ նե լով ա -
պա հով ման են թա կա հայ ցի տե սա կը և ա ռար -
կան, հայ ցա գի նը, ձեռ նարկ ված հայ ցի ա պա -
հով ման ե ղա նա կը: Մաս նա վո րա պես` որ քա նո՞վ
է պի տա նի և անհ րա ժեշտ տվյալ հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջո ցի կի րա ռու մը նմա նա տիպ հայ -
ցա պա հանջ նե րով, առ կա՞ է արդ յոք ող ջա միտ
հա րա բե րակ ցու թյուն հայ ցագ նի և ձեռ նարկ -
ված հայ ցի ա պա հով ման ծա վա լի միջև և այլն7:

Կարծում եմ՝ հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց -
նե րի հա մա չա փու թյան սկզբուն քը հայ ցա պա -
հան ջին անհ րա ժեշտ է հստակ ամ րագ րել օ -
րենսդ րո րեն և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծը լրաց -
նել 4-րդ մա սով հետևյալ կերպ. «Հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն
հայ ցա պա հան ջին»: Այս սկզբուն քի օ րենսդ րա -
կան ամ րագ րու մը կնպաս տի հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց նե րի ճիշտ կի րառ մա նը և կ բա ցա ռի
այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի ան հար կի և ոչ օ րի -
նա կան սահ մա նա փա կու մը: 

4. Դա տա րա նը պետք է նախ նա կան գնա -
հատ ման ար ժա նաց նի հայ ցի հիմ նա վոր վա ծու -
թյան հար ցը: Ակն հայտ ան հիմն հայց ներ կա -
յաց նե լու դեպ քում պետք է բա ցառ վի հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: 

5. Պետք է գնա հա տի պա տաս խա նո ղի
կամ այն կող մի, ում հան դեպ կի րառ վում են
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, գույ քա յին վի -
ճա կը, վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի
գտնվե լու վայ րը և վի ճա կը, այլ հան գա ման -
քեր, ո րոնք թույլ կտան կան խա տե սել պա տաս -
խա նո ղի կամ այն ան ձի կող մից, ում հան դեպ
կի րառ վում են հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ,
հնա րա վոր ձեռ նարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը՝
ուղղ ված հե տա գա յում կա յաց վող դա տա կան
ակ տի կա տար ման հա մար խոչըն դոտ ներ ստեղ -
ծե լուն: 

Ամ բող ջաց նե լով վե րոգր յա լը՝ հար կա վոր
է նշել, որ դա տա րա նը հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց կի րա ռե լիս պետք է հիմ նա վորի հայ ցի
ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման անհ րա ժեշ -
տու թյու նը, շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա -
րա նը հան գել է նման հետևու թյան, և ոչ թե
սահ մա նա փակ վի շաբ լոն ձևա կեր պում նե րով:
Սա նաև ա ռա վե լա պես պայմ նա վոր ված է այն
հանգա ման քով, որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց
կի րա ռե լիս պա տաս խա նո ղը զրկված է իր դիր -
քո րո շու մը և ա ռար կու թյուն նե րը հայտ նե լու ի -
րա վուն քից, ուս տի դա տա րա նը պետք է լի նի
ա ռա վել ու շա դիր հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց -
ներ կի րա ռե լիս: Միայն նշված պայ ման նե րի
պահ պան ման դեպ քում հնա րա վոր կլի նի հաս -
նել հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի ճիշտ
կի րառ մանը, ո րը կնպաս տի ան ձի խախտ ված
ի րա վունք նե րի և օ րի նական շա հե րի լրիվ և
ամ բող ջա կան պաշտ պա նու թյա նը՝ ա ռանց ոտն -
ահա րե լու այլ ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա -
կան շա հե րը: 
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7 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 27.11.2015թ. թիվ ԵԿԴ/1807/02/13 որոշումը՝ ըստ հայցի Մհեր Ավետիսյանի, Մոնիկա
Քլոյանի, Արմեն Ստամբոլցյանի, Նունե Նասոյանի ընդդեմ «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ի, ինքնուրույն պահանջներ
չներկայացնող երրորդ անձ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության՝ ավտոմեքենաները, բնակելի տունն ու հողամասը,
դրամական միջոցներն արգելանքից հանելու պահանջի մասին: 
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Философия постмодерна формировала новое
отношение к телу человека: теперь тело является
объектом «выражения» свободы человека без
идеологически значимых ограничений. Модифи-
кация тела в постмодерне не есть этическая про-
блема, существует лишь «экзистенциальный
риск», под которым понимается риск уничтожения
порожденной Землей интеллектуальной жизни
или существенного сокращения ее потенциала.
Между тем, тело и сознание взаимосвязаны и,
прежде всего, органически, и это исходит из по-
зиций материалистической парадигмы современ-
ной науки. Это же указывается в философской
антропологии и феноменологии. Более того, тело
и сознание взаимообусловлены: изменяя тело,
мы изменим сознание, что само по себе приведет
к каскаду преобразований параметров всей ци-
вилизации. А если «подтянуть» биологию человека
до уровня развития новых техносоциальных реа-
лий бытия Разума, то поменяется сознание, и по-
явятся новые реалии, где опять биологии будет
явно недостаточно. В.Ф.Чешко отмечает, что
«изменение генетической основы носителей ра-
зумной жизни означало бы радикальный разрыв
существующей культурной традиции, разрушение
существующего социокультурного кода человека».1
Такой разрыв равносилен генно-культурной ка-
тастрофе. И поэтому свобода модификации и
распоряжения телом не может не быть ограничена. 

В последнее время в качестве ограничителя
морфологической свободы начинает рассмат-

риваться биоэтика – новая нормативная система
защиты прав человека и новая совокупность
универсальных принципов, в основе которых
лежит самоценность человеческой жизни. Влия-
ние биоэтики приводит к формированию нового
научного образования в юриспруденции, для
обозначения которого Р. Токарчик в юридический
оборот вводит понятие биоюриспруденции.2

Биоправо, по его мнению, лишь позитивное
право, которое связано с правовым регулиро-
ванием медицинского вмешательства, это не-
посредственно нормативное закрепление «био-
прав» – прав, разработанных правовой сомато-
логией, правовой танатологией и правовой пе-
ринаталогией, а биоюриспруденция – наука о
«биоправах» человека, «закон жизни человека».3
Весь смысл развития биоюриспруденции сво-
дится к определению и разработке правовых
механизмов регулирования биоэтических дилемм,
поэтому она имеет имманентную связь с био-
этикой. А. Кoлачкo  рассматривает биоюриспру-
денцию как «младшую сестру» биоэтики.4 Сам
Р.Токарчик также указывает: «Под влиянием
биоэтики биоюриспруденция стремится разви-
вать интеллектуальные основы для нормативной
охраны любого вида жизни, а где это возможно
и обоснованно, также улучшение его качества».5

Биоюриспруденция как теория «биоправ»
человека структурно делится на правовую пе-
ринатологию, правовую соматологию и правовую
танатологию. Как правило, они рассматриваются
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в контексте биомедицины. А.Запорожченко даже
предлагает их объединить под новым понятием
«правовая биомедицина».6 Это за его рамками
оставляет проблемы, которые хотя и касаются
жизни человека, но не имеют связи с биомеди-
циной, а также проблемы, которые появляются
в связи с вмешательством в естественные про-
цессы человека или с искусственным воздей-
ствием на тело, однако не нацеленные на жизнь
человека. Между тем, искусственное вмеша-
тельство в телесную субстанцию человека воз-
можно не только в рамках биомедицины. Наряду
с медико-правовым компонентом «биоправ» че-
ловека, который все более акцентируют в своих
исследованиях ученые, существуют также ва-
леолого-правовой и морфолого-правовой ком-
поненты. Как известно, медицина занимается
болезнями. Многие современные биотехнологии
направлены на улучшение здоровья, а значит,
относятся к валеологии, а не к медицине, ибо
здоровый человек находится вне сферы меди-
цины. Представляется, что биоправа человека
должны включать все те права, которые дают
человеку возможность в определенной мере ис-
кусственно воздействовать на свое тело.

Термин «перинатология» заимствован из
медицинской сферы, где таковой в самом простом
определении является разделом медицины, при-
цельно направленным на изучение периода
жизни человека, начиная с 28 недель беремен-
ности (масса тела 1000 г) и включая первые
семь дней после рождения.7 В медицинской ли-
тературе можно встретить определение перина-
тологии, которое указывает более широкой вре-
менной промежуток. Например, согласно Г.Крайг,
перинатология – новая ветвь медицины, которая
рассматривает рождение ребенка не как отдель-
ные события, представленное точкой на оси
времени, а как длительный процесс, начинаю-
щийся с зачатия и охватывающий весь прена-
тальный период, сами роды и первые месяцы
после рождения.8 Однако, как видим, временной
промежуток, который охватывается медицинской

перинатологией, в одном случае крайне короткий
для правовых категорий, ибо, согласно данным
все той же медицины, с 22 недель беременности
ребенок может родиться жизнеспособным, во
втором случае – слишком длинный, ибо охваты-
вает период, когда, согласно действующей кон-
цепции права, уже имеется право на жизнь, и
никакого вопроса относительно начала жизни
быть не может. Можно прийти к выводу о том,
что термин «перинатология» из медицинской
лексики заимствован правоведами исключительно
для того, чтобы обозначить начальную стадию
жизни человека, однако содержание самого тер-
мина в юриспруденцию не перешло. Говоря о
перинаталогических правах человека, мы, скорее
всего, имеем в виду дозволенную меру той био-
власти, которая нам дана правом относительно
своего будущего поколения. В сферу изучения
правовой перинатологии входят вопросы о правах
на евгенику (селективный аборт, генная моди-
фикация человека), аборт, проблемы неонаталь-
ной диагностики, применение вспомогательных
репродуктивных технологий, проблемы паритета
(либо приоритетности) прав матери над нерож-
денным ребенком, определения начального мо-
мента жизни человека, проблемы выбора пола
и/или морфофизиологических особенностей бу-
дущего человека, проблемы распоряжения телом,
тканями, клетками и иным биоматериалом абор-
тированного (умершего) эмбриона и плода, во-
просов распоряжения консервированными про-
эмбрионами и т. д. Актуальным является иссле-
дование в этой сфере вопроса признания пра-
вового статуса эмбриона и плода человека права
быть рожденным.9 Биоэтика ограничивает реа-
лизацию биовласти и крайней автономии личности
через признание за нерожденным человеческого
достоинства, что является единственным путем
ограничения неуместного прикладного приме-
нения биотехнологий, связаных с манипуляциями
с геномом человека, использованием фетальных
тканей и эмбриональным донорством. Челове-
ческое достоинство в этой сфере становится
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агентом нравственности, ибо, как указывает
И.В.Силуянова, «новейшие биомедицинские тех-
нологии обнажают связь между достижениями
биомедицины и падением ценности человеческой
жизни».10 Для адекватного правового регулиро-
вания этого этапа жизни человека требуется раз-
работка биоправ человека исключительно в био-
этическом дискурсе, во избежание чрезмерного
и небезопасного расширения автономии человека.
По нашему мнению, пеританатологические права
в биоправе –это разработанные в контексте био-
этических принципов меры дозволенного вме-
шательства в процессы зарождения и развития
жизни эмбриона и плода человека, его телесного
бытия с целью дальнейшего развития и сохра-
нения его жизни, достижения максимально воз-
можного уровня его духовного и физического
здоровья средствами и методами, не ставящими
в опасность существование и целостность чело-
века (индивида и биологического вида) как уни-
кального биосоциодуховного существа, а равно -
меры дозволенного законом распоряжения его
жизнью и биоматериалом эмбриона и плода че-
ловека в целях, не противоречащих морали,
нравственности и духовности человека.

Второй структурный элемент биоюриспру-
денции Р. Токарчик называет биоюстерапией.
Если обратиться к семантическому толкованию
понятия «терапия», то это – «лечение внутренних
болезней нехирургическим путем, а равно–отдел
терапии, посвященный лечению внутренних бо-
лезней».11 Однако, как уже отмечалось, воздей-
ствие на тело человека может быть осуществлено
не только для лечебных целей и при наличии ка-
ких-либо заболеваний. «Среди правοпритязаний
личнοсти, представляющей челοвечествο на ру-
беже третьегο тысячелетия οт Рοждества Христοва,
мοжнο выделить и οбοсοбить группу таких,
кοтοрые οснοвываются на фундаментальнοй ми -

рο вοззренческοй увереннοсти в «праве» челοвека
самοстοятельнο распοряжаться свοим телοм: οсу -
щест влять егο «мοдернизацию», «рестав ра цию»
и даже «фундаментальную рекοн струк цию», из-
менять функциοнальные вοзмοж нοс ти οр ганизма
и расширять их техникο-агрегатными либο меди -
ка ментοзными средствами. Сюда же мοж нο οт -
нес ти правο на смерть, изменение пοла, гοмο -
сек суальные кοнтакты, трансплантацию οрганοв,
упο требление наркοтикοв или психοтрοпных
средств, правο на искусственнοе репрο дук ти рο -
ва ние, стерилизацию, абοрт и (в уже зримοй
перспективе) клοнирοвание, а затем – и на вир -
туальнοе мοделирοвание, в смысле пοл нοгο утвер-
ждения (дублирοвания) себя в неметрическοй
фοрме οбъективнοгο сущест вο вания.12 Как видим,
многие из указанных прав не имеют цель лечения
внутренних болезней. Они лишь дают правовую
возможность модифи ка ции, внесения функцио-
нальных изменений ли бо отстранения нежела-
тельных для личности функ ций. Эту часть био-
юриспруденции правильнее назвать «правовой
соматикой».13 Ее существен ная особен ность в
том, что человек рассматривает возможнос ти ис-
пользования своего тела от «первого лица». 

Зачастую, рассматривая правовую сомато-
логию как часть биоюриспруденции, авторы
сюда включают три составляющих: воспроиз-
водство, реконструкцию, смерть. Так, О.Э. Ста-
ровойтова в правовую соматологию включает
правовую танатологию, правовую трансплан-
тологию органов и тканей человеческого тела,
правовую регламентацию технологий, связанных
с воспроизводством человеческого тела (ре-
продуктивных технологий), то есть она включает
в себя юридические аспекты науки о теле че-
ловека (его воспроизводство, коррекцию и
смерть).14 Можно ли, однако, считать коррекцией
или распоряжением телом эвтаназию? 
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10 Силуянова И.В. Руководство по этико-правовым основам медицинской деятельности: Учебное пособие.– М.: МЕД-
пресс-информ. 2008. С. 59.

11 Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.– 4-е изд.– М.: Советская энциклопедия. 1988. С. 1600.
12 Крусс В. И. Сοматические права челοвека в сοοтнοшении правοславнοй антрοпοлοгии С. Л. Франка и филοсοфии

экοлοгическοгο кризиса В. Хесле. С. 189.
13 Соматика – область знаний, которая занимается изучением сомы, а именно – с позиции ее восприятия изнутри (от

первого лица). Термин впервые был использован Томасом Ханна в его статье, опубликованной в «Somatics: Magazine
– Journal of the Bodily Arts and Sciences» (Vol V, #4, Spring-Summer 1986).

14 Старовойтова О.Е. Правовые проблемы танатологии: историко-теоретический аспект: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук СПб.: 2001. С.13.



По нашему мнению, эвтаназия представляет
собой не распоряжение телом, а, скорее, распо-
ряжение жизнью. В правовом аспекте человек
не может «полностью» распоряжаться своим те-
лом при жизни, не может «отказаться от тела».
Указанные права нацелены не на уничтожение
тела или субъекта права, а, скорее, на то, чтобы
лицо, которое их реализует, смогло улучшить в
некоторой степени качество своего тела и через
это – качество своей жизни или здоровья. По-
этому правовая соматология не может включать
правовую танатологию, а в случае установления
правового статуса эмбриона – также правовую
перинаталогию, так как в этом случае речь идет
о распоряжении не своим, а чужим телом. 

Модификации тела – это изменения хирур-
гического характера, производимые человеком
в собственном теле без медицинских показаний,
по социальным, религиозно-эстетическим со-
ображениям: для подчеркивания своей индиви-
дуальности, демонстрации своей принадлежности
к определенной группе и т. д. В традиционных
обществах основными функциями модификаций
тела являются: маркирующая – обозначение воз-
раста, гендера, социальной или этнической при-
надлежности носителя; ритуально-социализирую-
щая; апотрическая – функция оберега; эстетиче-
ская.15 В современном обществе зачастую моди-
фикации тела маркируют новый, в том числе и
социальный статус человека. Запретить такую
модификацию не представляется верным, ибо в
некоторой степени человек с их помощью пыта-
ется подчеркнуть свою индивидуальность. Но
одновременно закон должен предотвращать пре-
вращение модификации в инструмент для де-
конструкции человека, и она не должна нарушать
каких-либо функций человеческого организма.
Нам представляется, что правовая соматика вклю-
чает особую совокупность прав, которые можно
назвать морфологическими – разработанных в
контексте биоэтических принципов мер дозво-
ленного искусственного вмешательства в психо-
соматическую целостность человека, с целью ее
коррекции, восстановления или изменения для
обеспечения максимально возможного уровня

его здоровья либо духовной и физической инди-
видуальности, в пределах, не ставящих в опасность
существование человека (индивида и биологи-
ческого вида) как уникального биосоциодуховного
существа. Эти права должны позволять осу-
ществлять реставрацию, коррекцию, модифи-
кацию тела в соответствии с законодательно
установленноми целями их реализации: лечебных,
восстановительных либо декоративно-эстетиче-
ских. Среди таковых могут быть право на «деко-
ративно-эстетическую» модификацию, право на
законную стерилизацию, право на смену внешнего
облика (с учетом права на индивидуальность и
права на уникальность третьих лиц), право на
смену пола как способа лечения, право на мор-
фологическую индивидуальность, право на вос-
становительное протезирование, скарификация.
Исходя из психосоматического единства человека,
сюда можно включить также право использования
психотропных и наркотических веществ с целью
лечения, а также право на использование моде-
лирующих медикаментов, которые, имея высокую
биологическую активность, приводят к внешним
морфологическим и функциональным изменениям
тела человека (например, анаболические стероиды,
гормональные препараты) для спортивной, эсте-
тической или лечебной коррекции. Представляется,
что нецелесообразно в этом контексте рассмат-
ривать право на выбор сексуального партнера (в
том, числе гомосексуального) потому, что эти
контакты не имеют какой-либо связи с наруше-
нием, коррекцией либо восстановлением био-
физиологической целостности человека.

Законодательное закрепление их исчерпы-
вающего перечня поможет взять их реализацию
под государственный контроль, более того, по-
может установить разумные пределы такой реа-
лизации на основе баланса между реализацией
права и сохранением человеческого общества
в целом. Представляется, что в систему правовой
соматики, кроме морфологических прав, должны
входить также права, которые связаны с при-
жизненным распоряжением органами, тканями
и клетками собственного тела, право на транс-
плантацию, право на предоставление функцио-
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15 Гринько И.А. Искусственные изменения тела в системе социокультурных символов традиционных обществ//Дис....
канд. ист. наук.– М.: 2007. С.154. 
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нальных возможностей собственного тела в без-
возмездное пользование (например, при сур-
рогатном материнстве), право на криоконсер-
вацию клеток и тканей, право на участие в кли-
нических и неклинических исследованиях, экс-
периментах и опытах, право на контрацепцию,
право на законное терапевтическое клониро-
вание, право на немоделированное поведение
(в связи с разработкой когнитивных технологий
моделирования поведения и программирования
сознания). Последнее право можно указать в
числе прав, входящих в правовую соматику ис-
ключительно из-за наличия диалектической
связи сознания с телом. Законодательное за-
крепление правовой соматики должно быть
осуществлено исключительно на основе прин-
ципов биоэтики, что означает качественное
различие между соматическими правами и пра-
вами, включенными в правовую соматику.

В рамках биоюриспруденции третьим эле-
ментом является биоюстанатология. Танатология
– многопрофильная наука о смерти, объеди-
няющая различные сферы знаний в этой области,
предметом которой является понятие смерти,
изучение ее причин, процесса и проявлений.
Значимость танатологии для правовой мысли
актуализировалось с развитием биотехнологий,
которые позволили оказывать реанимационные
мероприятия, а в некоторых случая – временно
отсрочить неизбежную смерть. Правовая тана-
тология также имеет ряд проблем, от однозначных
решений которых зависит дальнейшее развитие
биоправа. Само определение правовой танато-
логии различными авторами раскрывается по-
разному. Так, М.А. Дамирли указывает, что пра-
вовая танатология – новое направление медико-
правовых научных исследований в рамках био-
юриспруденции, направленных на исследования
конечного этапа жизни человека, процессы уми-
рания и определенного промежутка времени, в
течение которого смерть человека имеет опре-
деленные биосоциальные и правовые послед-
ствия.16 А.О. Запорожченко указывает, что «пра-
вовую танатологию необходимо рассматривать

как самостоятельное направление в современном
правоведении в рамках общетеоретической юрис-
пруденции... Под правовой танатологией следует
понимать совокупность научных знаний, направ-
ленных на исследование конечного этапа жизни
человека, процессов умирания и определенного
промежутка времени, в течение которого смерть
человека имеет определенные биосоциальные
последствия».17 Именно включение биосоциаль-
ных или правовых последствий в определение
правовой танатологии расширяет предмет данного
направления настолько, что сюда можно включить
даже вопросы, которые хотя и связаны с юри-
дическим фактом смерти, однако никоим образом
не относятся к биоюриспруденции. Например,
А.О.Запорожченко делит танатологические права
на два блока и в качестве, так сказать, «середин -
ного компонента» указывает еще одну – крионику.
Если обобщить мнение, то, по выводам иссле-
дователя, танатологические права делятся на
права умирающего и права умершего.18 А, значит,
логически можно прийти в выводу, что сюда
можно отнести все вопросы, так или иначе свя-
занные с юридическим фактом смерти человека:
например, вопросы завещания, момента его от-
крытия (и речь не идет о так называемых био-
логических завещаниях), защиты чести умершего
и т. д. Однако анализ представленных автором
танатологических прав все же выявляет одну
весьма важную характеристику этих прав: цент-
ральной идеей этих прав является тело человека.
Они либо связаны с возможностью (невозмож-
ностью) причинения или ускорения смерти (на-
пример, эвтаназия, самоубийство и т. д.) либо –
с возможностью (невозможностью) распоряжения
телом в целом, его органами, тканями, клетками
уже умершего человека, отношением к умершему
телу (право на постмортальное донорство, право
на сохранение целостности, право быть похоро-
ненным или кремированным, право на крионику,
право на уважение человеческого достоинства
(речь идет о человеческих останках и человече-
ском зародыше)). Однако эта связь с телом ни-
коим образом не отражается в определении пра-
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16 Дамирли М.А. Сравнительное правоведение: статус, предмет и система. Одесса, Феникс. 2013. С. 174.
17 Запорожченко А.О. Правовая танатология как научное направление / Актуальнi проблеми держави i права. 2014. С. 437.
18 Там же.



вовой танатологии, предложенном А.О.Запо-
рожченко. Р.Токарчик к биоюстанатологии относит
«правовое регулирование конца человеческой
жизни, его смерти и, по аналогии, смерти иных
видов живых существ. Причем в биоюриспру-
денции существует много дефиниций смерти:
биологическая, клиническая, социологическая и
смерть мозга. Каждая из дефиниций поднимает
множество вопросов, главным образом, относи-
тельно того, кто, когда, где и в каких условиях и
целях решает вопрос о смерти человека».19 В
таком понимании правовая танатология изучает
проблемы, связанные с вопросами причинения
или ускорения смерти, права на аборт, суицида,
эвтаназии, убийства на войне, смертной казни,
определения момента смерти, признания или
непризнания права на смерть, определение
самого понятия смерти и ее критериев, проблемы
правовой регламентации предсмертного (около-
смертного) состояния человека. Конечно, в пра-
вовой танатологии как части биоправа человека
речь должна идти и о процессе смерти человека,
однако и здесь нет указания на связь этих прав
непосредственно с телом человека. Танатоло-
гические права – разработанные на основе прин-
ципов биоэтики биоправа человека, предостав-
ляющие меру дозволенного искусственного вме-
шательства в естественный процесс умирания,
околосмертных состояний и смерти, а равно–
меру дозволенного безвозмездного распоряжения
своим телом и иными биологическими ресурсами
post mortem, в целях, не противоречащих морали,
нравственности и духовности человека. Это
права, через реализацию которых происходит
искусственное вмешательство в умирающий че-
ловеческий организм с целью облегчения неми-
нуемой смерти, права, через которые умирающий
распоряжается своим телом, органами, тканями,
клетками, то есть биоматериалом post mortem.
Вопросы о возможности причинения смерти или
распоряжения телом умершего с позиции био-
права должны регулироваться на основе аксио-
логического аспекта жизни человека и исходя
из принципов биоэтики. Танатологическими

можно назвать право на паллиативный уход и
паллиативную медицинскую помощь, право на
посмертное донорство, право на постмортальную
целостность тела, право на крионику, право
быть кремированным или похороненным, право
на достойное отношение к телу после смерти,
право отказа от реанимационных процедур или
медицинского вмешательства, право на облег-
чение околосмертных страданий в том числе –
введением в обратимую кому. Заметим, что право
на эвтаназию и право на суицид с нашей точки
зрения не рассматриваются как часть танатоло-
гических прав, так как в контексте биоправа
они не могут существовать, ибо противоречат
жизни как аксиологической величины.

Итак, биоправа человека – разработанный
на основе принципов уважения свободы, чело-
веческого достоинства, интегрити и уязвимости
комплекс прав человека, предоставляющих меру
дозволенного искусственного вмешательства в
психосоматику человека, в естественные про-
цессы его жизни и смерти, меру дозволенного
распоряжения своими биологическими ресурсами
с целью сохранения жизни, достижения макси-
мально возможного уровня духовного и физи-
ческого здоровья, иных целей, не противо-
речащих морали, нравственности и духовности
человека и не ставящих в опасность существо-
вание человека (индивида и биологического
вида) как уникального биосоциодуховного су-
щества. Необходимым шагом для адекватного
правового регулирования комплекса прав, пре-
доставляющего возможность безопасного ис-
пользования биотехнологий, является их развитие
лишь в контексте биоэтических принципов.
Биоэтика спасает право от превращения в ин-
струмент деструкции человека и его превраще-
ния в товар, становится балансом между абсо-
лютным индивидуализмом современного чело-
века и общественным благом в виде сохранения
генетической, психофизической, духовной це-
лостности человека, его выживания как биоло-
гического вида, его биосоциокультурного окру-
жения, защищает человека от него же. 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մարդ կանց ա զատ տե ղա շար ժի բնո րոշ
դրսևո րումն է բնակ չու թյան միգ րա ցիան: Իր ծա -
վա լուն ընդգրկ մամբ՝ միգ րա ցիան ար դի պայ -
ման նե րում դար ձել է հա մաշ խար հա յին հան րու -
թյա նն ա ռա վել հու զող հիմ նա հար ցե րից մե կը:

Գ լո բա լի զա ցիան, աշ խար հի բնակ չու թյան
զանգ վա ծա յին ար տա գաղ թը մի երկ րից մյու սը
հիմ նո վին փո խե ցին մարդ կանց պատ կե րա -
ցում նե րն ի րենց բնա կու թյան երկր նե րի զար -
գաց ման, հե ռան կար նե րի և սե փա կան ա պա -
գա յի վե րա բեր յալ: Ա ռաջ նա յին խնդիր դար ձավ
ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի
հա մա գոր ծակ ցու թյան այն պի սի մե խա նիզմ նե -
րի մշա կու մը, ո րոնց հիմ քում մար դա սի րա կան
բնույթն է և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյու նը:

Կ յան քը ցույց տվեց, որ նման ընդգր կուն
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է միայն
պե տա կան կա ռույց նե րի և հա սա րա կա կան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին
կա ռույց նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ -
ման նե րում: Ն ման ա ռա քե լու թյան հա մա կար -
գու մն իր վրա վերց րեց Միգ րա ցիա յի մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյու նը (այ սու հետ՝ ՄՄԿ):

ՄՄԿ-ն ստեղծ վել է 1951 թվա կա նին, և նրա
ա ռա ջին նպա տակ նե րից է ե ղել փախս տա կան -
նե րի և միգ րանտ նե րի տե ղա փո խու մը վե րա -
բնա կեց ման նպա տա կով:1

Ժա մա նա կա յին ա մե նա կարճ հատ վա ծում,
ըն դա մե նը մի քա նի տա րում, միգ րա ցիա յի ո -
լոր տի ա ռա ջա տար կազ մա կեր պու թյանն ան -
դա մագր վե ցին 156 պե տու թյուն : Միա ժա մա -
նակ՝ 10 պե տու թյան հա մար սահ ման վեց դի -
տոր դի կար գա վի ճակ:

ՄՄԿ-ն  աշ խա տում է միգ րա ցիա յի կա ռա -
վար ման չորս լայն ո լորտում՝ ա) միգ րա ցիա և
զար գա ցում, բ) միգ րա ցիա յի խթա նում, գ) մի -
գրա ցիա յի կար գա վո րում և դ) հար կա դիր մի -
գրա ցիա: ՄՄԿ-ի՝ այս ուղ ղու թյուն նե րով ի րա -
կա նաց վող գոր ծու նեու թյու նը նե րա ռում է տրա -
մա խաչ վող ո լորտ ներ. մի ջազ գա յին միգ րա -
ցիոն ի րա վուն քի խթա նում, քա ղա քա կա նու -
թյան հար ցե րի շուրջ քննար կում ներ և ուղ ղոր -
դում, մի գրանտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյուն, միգ րանտ նե րի ա ռող ջա պա հու -
թյուն և այլն:2

ՄՄԿ-ի սահ մա նադ րու թյան3 (կա նո նադ րու -
թյան) 27-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է, որ նա
ու նի ամ բող ջա կան ի րա վա կան ի րա վա սուբ յեկ -
տու թյուն և այն պի սի ի րա վու նա կու թյան մա -
կար դակ, որն անհ րա ժեշտ է իր գոր ծա ռույթ -
ներն ու նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա -
մար, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան օ րենսդ րու -
թյա նը հա մա պա տաս խան ու նակ է՝ ա) կնքել
պայ մա նագ րեր, բ) ձեռք բե րել և օգ տա գոր ծել
շար ժա կան և ան շարժ գույ քը (սե փա կա նու թյու -
նը), գ) ստա նալ և ծախ սել պե տա կան և մաս -
նա վոր ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, դ) հե տապընդ -
վել դա տա կան կար գով (դա տա րա նում հան -
դես գալ որ պես պա տաս խա նող կամ հայց վոր):
Վե րոգր յալ դրույթ նե րից բա ցի՝ ՄՄԿ-ի սահ մա -
նադ րու թյան (կա նո նադ րու թյան) 28-րդ հոդ վա -
ծում ամ րագր ված է, որ ՄՄԿ-ն  օգտ վում է այն -
պի սի ար տո նու թյուն նե րից և ի մու նի տե տից,
որոնք անհ րա ժեշտ են իր գոր ծա ռույթ ներն ու
նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար, միևնույն
ժա մա նակ նշե լով, որ այդ ար տո նու թյուն նե րի և
ի մու նի տե տի ի րա վա կան շրջա նակ նե րը ո րոշ -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

2
  2

0
1

7

1 А. Похлебаева. Правовой статус международной организации по миграции. Белорусский журнал международного
права и международных отношений 2002 – №4, с. 18. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29214/1/2002_4_JILIR_pokhle-
baeva_r.pdf

2 http://www.un.am/hy/agency/IOM
3 http://moscow.iom.int/russian/documents/IOM_Constitution_in%20Russian.pdf

ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ
____________________________________________________________________________________________________________

ØÆ¶ð²òÆ²ÚÆ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÀ ºì
Üð² ²è²øºÈàôÂÚàôÜÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ



վում են ՄՄԿ-ի և պե տու թյուն նե րի միջև կնքված
հա մա ձայ նագ րե րի հի ման վրա:

Վե րոգր յա լի վեր լու ծու թյունից կա րող ենք
փաս տել, որ ՄՄԿ-ն  իր ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կով մի ջազ գա յին միջ պե տա կան (կա ռա վա -
րա կան) կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը մի ջազ գա -
յին հան րա յին ի րա վուն քին հա մա հունչ ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է մտնում այլ պե -
տու թյուն նե րի և մի ջազ գա յին կա ռա վա րա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ի րա վա հա վա սար
պայ ման նե րով: 

ՄՄԿ-ի կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ թն այն է,
որ նրա բա նաձևե րն ան դամ պե տու թյուն նե րի
հա մար ու նեն խորհր դատ վա կան բնույթ, և
միևնույն ժա մա նակ՝ այդ բա նաձևե րը ՄՄԿ-ի
ան դամ պե տու թյուն նե րի միգ րա ցիոն քա ղա -
քա կա նու թյան մշակ ման հա մար կողմ նո րո շիչ
փաս տաթղ թեր են:4

Հս տա կեց ված են ՄՄԿ-ի Հա յաս տան յան
ա ռա քե լու թյան գոր ծու նեու թյան հիմ նա րար ուղ -
ղու թյու նը, այն է՝ միգ րա ցիա յի գոր ծըն թա ցը
կա նո նա վոր և մար դա սի րա կան սկզբունք նե -
րով կա ռա վա րե լու գոր ծում Հա յաս տա նի ի րա -
վա սու մար մին նե րին և ոչ կա ռա վա րա կան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րին հա մա կող մա նի ա ջակ ցու -
թյու նը: Միգ րա ցիա յի հար ցում ՄՄԿ-ի գոր ծու -
նեու թյան կարևոր ուղ ղու թյուն նե րից է մի ջազ -
գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա նու մը, որը
նկա տի ու նի միգ րա ցիա յի խնդիր նե րի լուծ ման
գործ նա կա նում ար դա րաց ված մի ջո ցա ռում նե -
րի մշա կու մը և մի ջազ գա յին հան րու թյան ու -
շադ րու թյա նը ներ կա յաց նե լը:

Պար զո րոշ է, որ ՄՄԿ-ն  իր գոր ծու նեու -
թյամբ ոչ միայն ա ջակ ցում է երկր նե րի բնակ -
չու թյա նը, այլև այս կամ այլ կերպ «ներ խու ժում
է պե տու թյուն նե րի ներ քին կյան քի ո լորտ նե -
րը»: Սա կայն ՄՄԿ-ն նման գոր ծու նեու թյու նն
իրա կա նաց նում է տվյալ երկ րի օ րենք նե րի սահ -
ման նե րում: Տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս,
որ միգ րանտ նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի
պաշտ պա նու թյան հար ցում որևի ցե երկ րում
հա կա սու թյուն ներ չեն ա ռա ջա ցել ՄՄԿ-ի և պե -
տա կան իշ խա նու թյուն նե րի միջև:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ՄՄԿ-

ին ան դա մակ ցում է 1993 թվա կա նից, երբ ՀՀ
կա ռա վա րու թյու նը ստո րագ րեց մի շարք փաս -
տաթղ թեր՝ ար տո նե լով ՄՄԿ-ի գոր ծու նեու թյու -
նը ՀՀ-ում: ՀՀ-ում ՄՄԿ-ի գոր ծու նեու թյան հետ
առնչ վող փաս տաթղ թե րից ա ռա վել կարևոր -
ներն են հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան
կող մից 1994 թվա կա նին ստո րագ րած «Ար տո -
նու թյուն նե րի և ան ձեռ նմ խե լիու թյան վե րա -
բեր յալ հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գի րը»,
2001 թվա կա նին վա վե րաց ված՝ «Փո խըմբըռն -
ման հու շա գի րը»:

1993 թվա կա նին Երևա նում հիմ նադ րած
իր ներ կա յա ցուց չու թյան մի ջո ցով ՄՄԿ-ը սեր -
տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է ՀՀ կա ռա վա րու -
թյան և ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի հետ: Ն ման գոր ծե լա կեր պը ՄՄԿ-ին հնա -
րա վո րու թյուն է տա լիս Հա յաս տա նում մի շարք
հե ռան կա րա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա -
մար: Ի րա կա նաց վող ծրագ րե րից ա ռաջ նա հեր -
թա յի նը հան րա պե տու թյու նում հա վա նա կան
միգ րանտ նե րի շրջա նում խորհր դատ վու թյան
կազ մա կեր պումն է: Նույն քան կարևոր են ՄՄԿ-
ի կող մից Հա յաս տա նում միգ րա ցիա յի ի րա վի -
ճա կի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյու նը և
հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րի ա ռան ձին ժո -
ղո վա ծո ւով հրա պա րա կու մը: ՄՄԿ-ն  ի րա կա -
նաց նում է ոչ միայն խորհր դատ վա կան ա ռա -
քե լու թյուն, այլև հա ճախ նյու թա կան ա ջակ ցու -
թյուն է ցու ցա բե րում: Նույն կերպ հայ րե նա -
դարձ նե րը ՄՄԿ-ից ա ջակ ցու թյուն են ստա նում
աշ խա տան քա յին խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում: 

1997 թվա կա նից սկսած՝ ՄՄԿ-ն Հա յաս -
տա նում փոքր վար կե րի տրա մադր ման մի ջո -
ցով օգ նում է Հայ րե նիք վե րա դար ձող նե րին,
ինչ պես նաև փախս տա կան նե րին և տե ղա հան -
ված մարդ կանց դառ նալ ինք նա բավ: 2014 թվա -
կա նի դրու թյամբ՝ Հա յաս տա նում ա վե լի քան
2700 մարդ ան ցել է ՄՄԿ-ի Հա յաս տան յան ա -
ռա քե լու թյան կազ մա կեր պած միկ րո բիզ նե սի
կա ռա վար ման և բիզ նե սի ծրագր ման ու սու -
ցում: Այդ նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար
ՄՄԿ-ը հայ րե նա դարձ նե րին տրա մադ րել է 8,8
միլ լիոն ԱՄՆ դո լա ր ընդ հա նուր գու մա րի 9650
վար կ: Տ րա մադր ված գու մա րը նպաս տել է 4800
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շա հա ռուի, այդ թվում՝ վար կա ռու նե րի և նրանց
աշ խա տող նե րի կյան քի բա րե լավ մա նը5: 

ՄՄԿ-ը եր կա րա ժամ կետ օգ նու թյուն է տրա -
մադ րում հայ րե նա դարձ նե րին: 2000-2012 թվա -
կան նե րին նյու թա կան ա ջակ ցու թյուն է տրա -
մադր վել 6179 միգ րանտի, ովքեր Հա յաս տան
են վե րա դար ձել հիմ նա կա նում եվ րո պա կան
պե տու թյուն նե րից6: 

ՄՄԿ-ի տե սա դաշ տում է նաև միգ րանտ -
նե րի ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րի ա պա հո -
վու մը: ՄՄԿ-ի այս ո լոր տի գոր ծու նեու թյան ռազ -
մա վա րու թյու նը նե րա ռում է. ա) միգ րանտ նե րի
ա ռող ջա կան վի ճա կի մշտա դի տար կում, բ) միգ -
րանտ նե րի ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի նպաս -
տա վոր քա ղա քա կա նու թյան և ի րա վա կան դաշ -
տի ձևա վո րում, գ) միգ րանտ նե րի հա մար նա -
խա տես վող ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի
հզո րա ցում, դ) միգ րա ցիոն ա ռող ջա պա հու թյան
ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան, ցան ցե րի և
մի ջազ գա յին նա խա ձեռ նու թյուն նե րի դյու րա -
ցում7: 

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հիմ նա վո րա պես
մշակ ված ծրագ րե րը և դրանց նյու թա կան ա -
պա հով վա ծու թյու նը ոչ միշտ են ապահովում
ցան կա լի արդ յունք ներ: Դեռևս հայ հա սա րա -
կու թյան մեջ չի ձևա վոր վել մի մյանց հան դեպ
և հայ րե նիք վե րա դար ձած նե րի նկատ մամբ
պատ շաճ ու շադ րու թյուն և հո գա տար վե րա -
բեր մունք:

Թե կուզ և ոչ սպաս վե լիք (ամ բող ջա կան)
ծա վա լով, այ նո ւա մե նայ նիվ, ՄՄԿ-ի հո գա տա -
րու թյու նը միգ րանտ նե րի և նրանց ըն տա նի քի
ան դամ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի բա րե լավ -
ման հա մար, դրա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցավ
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի զար գաց ման հա -
մար, միա ժա մա նակ՝ նպաս տե ց այդ ո լոր տում
տեղ գտած բա ցա սա կան երևույթ նե րի վե րաց -
մա նը:

ՄՄԿ-ի գոր ծու նեու թյան ա ռանց քա յին ուղ -
ղու թյուն նե րից է միգ րա ցիա յի ո լոր տում ներ -
գրավ ված մաս նա գետ նե րի ո րա կա յին հատ կա -
նիշ նե րի բարձ րա ցու մը: Դա ի րա կա նաց վում է
մաս նա գետ նե րի հա մար դա սըն թաց նե րի,
խորհր դատ վու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման, մե -

թո դա կան ու ղե ցույց նե րի մշակ ման և այլ միջոց -
ներով: Այդ նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար
ՄՄԿ-ի Հա յաս տան յան ա ռա քե լու թյու նը հա -
ճախ դա սըն թաց նե րի վար ման հա մար հրա վի -
րում է տար բեր երկր նե րի ա ռա ջա տար մաս -
նա գետ նե րի:

ՄՄԿ-ի Հա յաս տան յան ա ռա քե լու թյան գոր -
ծու նեու թյան կարևոր ուղ ղու թյուն նե րից է իր
կող մից հա յե րենով միգ րա ցիա յի ո լոր տի տեր -
մին նե րի բա ռա րա նի հրա տա րա կու մը: Բա ռա -
րա նը դար ձել է հայ մաս նա գետ նե րի աշ խա -
տան քա յին ու ղե ցույ ցը:

ՄՄԿ-ի գոր ծուն մաս նակ ցու թյամբ 2013
թվա կա նին հրա վիր վեց միգ րա ցիա յի գոր ծըն -
թաց նե րի կա նո նա կարգ ման հար ցե րով ՄԱԿ-ի
հա մընդ հա նուր վե հա ժո ղո վը: Ըն դուն ված ո րո -
շում նե րը կողմ նո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցան
միգ րա ցիա յի ո լոր տում պե տու թյուն նե րի քա ղա -
քա կա նու թյան հստա կեց ման գոր ծում:

2013 թվա կա նի սեպ տեմ բերին ՄՄԿ-ի ա -
ջակ ցու թյամբ Հա յաս տա նն ստո րագ րեց «Բո -
լոր միգ րանտ աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա -
նիք նե րի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան մի ջազ գա յին կոն վեն ցիան»: Ան -
դա մակ ցե լով կոն վեն ցիա յին՝ Հա յաս տա նը պար -
տա վո րու թյուն ստանձ նեց կեն սա գոր ծե լու
այդտեղ ամ րագր ված դրույթ նե րը: Հա յաս տա -
նում գոր ծուն քայ լեր կա տար վե ցին մար դու իրա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ամ րապնդ ման
աս պա րե զում:

ՄՄԿ-ի գոր ծու նեու թյան կարևոր ուղ ղու -
թյուն նե րից է նաև տար բեր երկր նե րի իշ խա -
նու թյուն նե րին ա ջակ ցե լը միգ րա ցիա յի վե րա -
բեր յալ օ րենսդ րու թյան հստա կեց ման աս պա -
րե զում: Այս պես՝ ՄՄԿ-ի ա ջակ ցու թյամբ մշակ -
վեց և գոր ծո ղու թյան մեջ դրվեց «Հա յաս տա նի
միգ րա ցիոն օ րենսդ րու թյան ներ դաշ նա կե ցու -
մը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին» օ րենսդ րա -
կան նոր մը: Փաս տո րեն, դա դար ձավ միգ րա -
ցիա յի ո լոր տի ՀՀ ազ գա յին ծրա գիր:

ՄՄԿ-ի Հա յաս տան յան գրա սեն յա կը դրա -
կան գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լում նաև այն պի -
սի յու րա հա տուկ ո լոր տում, ինչ պի սին հան րա -
պե տու թյան սահ ման նե րի ա պա հո վու մը և ան -
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ձեռ նմ խե լիու թյան ամ րապն դումն է: ՄՄԿ-ն  ա -
ջակ ցել է Հա յաս տա նում սահ ման նե րի կա ռա -
վար ման բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի ի րա -
կա նաց մա նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյան հա -
մա գոր ծակ ցու թյամբ երկ րի սահ մա նա յին անց -
ման բո լոր հսկիչ կե տե րում ներդր վել է է լեկտ -
րո նա յին կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա -
մա կարգ:

ՄՄԿ-ն  իր ա ջակ ցու թյունն է բե րել նաև ՀՀ
ոս տի կա նու թյան կենտ րո նա կան ստո րա բա ժա -
նում նե րը և Երևա նի «Զ վարթ նոց» մի ջազ գա -
յին օ դա նա վա կա յա նն Ին տեր պո լի «1-24/7» տե -
ղե կատ վա կան շտե մա րա նին միաց նե լու գոր -
ծում:

ՄՄԿ-ի բազ մաբ նույթ գոր ծու նեու թյան
կարևոր ուղ ղու թյուն նե րից է «Անձ նագ րե րի
ստուգ ման կար գը» ձեռ նար կի հրա պա րա կու -
մը: Հրա տա րակ ված ձեռ նար կը ՀՀ ոս տի կա -
նու թյան հա մար ու ղե ցույց է ծա ռա յում Հա յաս -
տա նում ա նօ րի նա կան միգ րա ցիա յի կան խար -
գել ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա -
մար: 

Ն շա նա կա լից է նաև ՄՄԿ-ի գոր ծու նեու -
թյու նը Հա յաս տա նի աշ խա տու ժի տե ղա շար ժի
կար գա վոր ման, մեկ նած նե րին ար տերկր նե րում
ա ռանց բար դույթ նե րի ին տեգր ման և ցան կու -
թյուն հայտ նած նե րի վե րա դար ձի կազ մա կերպ -
ման հա մար: Միգ րանտ նե րի կող մից դրա կա -
նո րեն է ըն կալ վում ՄՄԿ-ի կազ մա կերպ ած
խորհր դատ վու թյու նը: Խորհր դատ վու թյու նը
կազմա կերպ վում է եր կու՝ մի մյանց սեր տո րեն
առնչ վող խմբե րի շրջա նում, այն է. ա) միգ -
րանտ նե րի հետ աշ խա տանք ներ կազ մա կեր -
պող մաս նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րա -
ցում, բ) աշ խա տու ժի տե ղա շար ժում ներգ րա -
վված մարդ կանց ո լոր տի խնդիր նե րին և սպաս -
վե լիք ար գելք նե րին հա մա կող մա նի ծա նո թա -
ցում:

ՄՄԿ-ի կող մից ներ կա յաց ված «Հա յաս տա -
նում աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա յի կա ռա վար -
ման կա րիք նե րի գնա հա տու մը» զե կույ ցը հստա -
կեց րեց ո լոր տի կար գա վոր ման հիմ նա կան ու -
ղե նիշ նե րը: Զե կույ ցն ու նե ցավ ոչ միայն գործ -

նա կան նշա նա կու թյուն, այլև խթա նեց միգ րա -
ցիա յի վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան նոր դրույթ -
նե րի մշա կու մը: Այս պես՝ ըն դուն վեց «Զ բաղ վա -
ծու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, որը հե տա գա յում
հստա կեց վեց՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան 2013-2018 թթ. զբաղ վա ծու թյան ռազ մա -
վա րու թյու նը»:

Բ նակ չու թյան շրջա նում միգ րա ցիա յի վե -
րա բեր յալ հա մա կող մա նի տե ղե կատ վու թյան
զգա լի աշ խա տանք է կա տա րում Հա յաս տա -
նում միգ րա ցիոն ռե սուրս նե րի կենտ րո նը
(այսուհետ՝ ՄՌԿ): Տվ յալ կազ մա կեր պու թյու նը
հիմն վել է ՄԱԿ-ի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան -
քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան
զբաղ վա ծու թյան գոր ծա կա լու թյան հա մա տեղ
ջան քե րով:

ՄՄԿ-ը մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում միգ -
րա ցիա յի ո լոր տում եր բեմն դրսևոր վող հան -
ցա գոր ծու թյան դեմ գոր ծուն պայ քա րի կազ -
մա կերպ ման ծրագ րե րի մշակ մա նը: Այս պես՝
ՄՄԿ-ը Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել է թրա -
ֆի քին գի դեմ պայ քա րի 12 ծրա գիր8: Ծ րագ -
րերն ընդգր կում են միգ րա ցիա յի ո լոր տի հե -
տա զո տու թյուն, հան րու թյան հա մա կող մա նի
ի րա զե կում և չա րի քի դեմ պայ քա րի հանձ նա -
րա րա կան ներ: 

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ տար բեր կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի կող մից բնակ չու թյան հան -
դեպ ցու ցա բե րած հո գա տա րու թյու նը նպաս -
տում է սե փա կան երկ րի տա րած քում բնակ չու -
թյան ամ րապնդ մա նը: 

2013 թվա կա նին ՄՄԿ-ն  ի րա կա նաց րել է
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան կա նոն
միգ րա ցիա յի վե րա բեր յալ հե նա կե տա յին հե -
տա զո տու թյուն»: Հե տա զո տու թյան արդ յունք -
նե րը քննարկ ման ա ռար կա դար ձան ՀՀ իշ -
խա նա կան մար մին նե րում և ի րա վա պաշտ -
պան կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Այդ ա մե նը
նպաս տե ց Հա յաս տա նում միգ րա ցիոն ո լոր տի
հիմ նա հար ցե րի ա ռաջ նա հեր թայ նու թյան
ճշգրտման և գործ նա կան հան գու ցա լու ծում ներ
ո րո շե լու համար:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՐԳԻՇՏԻ ՔՅԱՐԱՄՅԱՆ
Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել քրեական գործի հարուցման փուլի նպատակներին և այդ փուլում վա-
րույթն իրականացնող մարմնի կողմից պարզաբանման ենթակա հանգամանքների շրջանակին: Հիշյալ համատեքս-
տում քննարկվել է քրեական գործ հարուցելու հիմքերի բավարարության հարցը:

Վերլուծության են ենթարկվել խարդախությունների դեպքերով քրեական գործի հարուցման փուլում գործնակա-
նում առաջացող խնդիրները: Այդ կապակցությամբ քննարկվել են տարբեր իրավիճակներ, վերհանվել են նշված
դեպքերով քրեական գործի հարուցման փուլում պարզաբանման ենթակա հանգամանքները:

Բա նա լի բա ռեր. խար դա խու թյուն, քրեա կան գոր ծի հա րուց ման փուլ, հան ցա գոր ծու թյուն, հան ցա կազմ, նախ -
նա կան կաս կած, նախ նա կան դի տա վո րու թյուն, քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծարք:

АРГИШТИ КЯРАМЯН
Прокурор прокуратуры города Еревана.

ПРОБЛЕМЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В статье представлены цели стадии возбуждения уголовного дела и обстоятельства, кото рые в данной стадии
подлежат уточнению со стороны органа, осуществляющего уголовное производство. В данном контексте обсужден
вопрос достаточности оснований возбуждения уголовного дела.

Проанализированы проблемы по уголовным делам о мошенничестве, встречающиеся на практике в стадии воз-
буждения уголовного дела. В связи с этим обсуждены различные ситуа ции, выделены обстоятельства, которые
подлежат выяснению в стадии возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Ключевые слова: мошенничество, стадия возбуждения уголовного дела, преступление, со став преступления,
начальное подозрение, предварительный умысел, гражданско-правовая сделка.

ARGISHTI KYARAMYAN
Prosecutor of the prosecution office of Yerevan City

EXISTENT ISSUES AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS FOR SWINDLING CASES

The aims of the stage of initiation of criminal proceedings and circumstances which need to clarified at that stage are
reviewed in this Article.The sufficiency of basis for initiation a criminal proceedings is discussed in the above mentioned context.

Practical issues arising at the stage of initiation of criminal proceedings with regard to swindling cases are analyzed. In
that context, different situations are discussed,circumstances needed to be clarified are summarized.

Keywords: swindling, initiation of criminal proceeding, crime, elements of crime, initial suspension, initial intention,
civil transaction.
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ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով 
քննության վարչության ավագ դատախազ,
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տվ յալ գի տա կան հոդ վա ծում վեր լուծ վել են պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն հան դի սա -
ցող պաշ տո նեա կան լի զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման օբ յեկ տիվ հատս կա նիշ նե րի ցայ տուն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը:

Ա վե լին՝ հե ղի նա կը, կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա, բա ցա հայ տում է «պաշ տո նա տար անձ»
հաս կա ցու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը քրեա կան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում, ին չպես նաև ներ կա յաց նում է
ակ նա ռու ի րա վագետ նե րի տա րաբ նույթ մե կնա բա նու թյուն նե րը քննարկ վող հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մի բնու -
թագ րիչ հատ կա նիշ նե րի վեր աբեր յալ:

Բա նա լի բա ռեր. պաշ տո նա տար անձ, պե տա կան ծա ռա յու թյուն, հա տուկ սուբ յեկտ, պաշ տո նա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի չա րա շա հում, պա տաս խա նատ վու թյուն, էա կան վնաս:
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

В данной научной статье анализируются яркие признаки злоупотребления должностными полномочиями, как
преступления против государственной службы. Более того, автор на основе проведенных исследований представляет
особенности понятия «должностное лицо», а также разнообразные трактовки известных правоведов о признаках объ-
ективной стороны данного преступления.

Ключевые слова: должностное лицо, государственная служба, специальный субъект, злоупотребления
должностными полномочиями, ответственность, значимый ущерб.
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Senior Prosecutor of the Department for Investigation of Especially Important Cases
of the Prosecutor General’s Office of Republic of Armenia
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PECULIARITIES OF OBJECTIVE SIGNS OF ABUSE OF OFFICIAL AUTHORITY

In this research article analyzes the bright signs of the abuse of office as crimes against public service. Moreover, the
author, on the basis of the research is the peculiarities of the concept of “official” and various interpretations of the well-
known lawyer about the signs of the objective side of this crime.

Keywords: official, public service, special subject, abuse of authority, responsibility, significant damage.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳՈՒՐԳԵՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, 
սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների գործերով բաժնի ավագ դատախազ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՆ ՔՆՆԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում փորձ է ար վել հիմ նա վո րե լու, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի նա խագ ծի 56-րդ գլ խում նա խա տես ված hա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույ թում քննի չը ներ կա յաց ված է որ պես
վա րույ թի մաս նա կից և ո՛չ որ պես կողմ, ին չը գործ նա կա նում կա րող է ի րա կան խո չըն դոտ ներ ստեղ ծել այդ վա րույ թի
արդ յու նա վետ ի րաց ման և վա րույ թի նպա տակ նե րին հաս նե լու գոր ծում, ո րոնք բա ցա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է Նա -
խագ ծում կա տա րել փո փո խու թյուն ներ: Քն նի չը պետք է ճա նաչ վի հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի կողմ, և նրա
վրա պետք է դրվի հա մա ձայ նագ րից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րը կազ մա կեր պե լու պար տա կա նու թյուն: Նա խագ ծի 457-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում որ պես հա մա ձայ նա գի րն ստո րագ րող և դ րա օ րի նա կն ստա ցող սուբ յեկտ պետք է նշվի նաև
քննի չը: Նա խագ ծի 458-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պետք է պա րու նա կի հսկող դա տա խա զի կող մից հա մա գոր ծակ ցու -
թյան միջ նոր դու թյու նը, դրա վե րա բեր յալ քննի չի կար ծի քը, միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին ո րո շու մը՝ ան ջատ -
ված վա րույ թի նյու թե րին կցե լու պայ ման: Նա խա գի ծը քննի չին պետք է ըն ձե ռի հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ նոր դու թյու -
նը բա վա րա րե լու մա սին հսկող դա տա խա զի ո րոշ ման դեմ վե րա դաս դա տա խա զին ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի -
րա վունք՝ նախ քան դրա կա պակ ցու թյամբ վե րա դաս դա տա խա զի կող մից ո րո շում ըն դու նե լն ար գե լե լով հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր կնքե լը: 

Բա նա լի բա ռեր՝ Նա խա գիծ, հա մա գոր ծակ ցու թյան վա րույթ, դա տա վա րու թյուն, մաս նա կից, ստո րագ րել, գոր -
ծարք, կող մեր, պար տա վո րու թյուն ներ, սպա ռել, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:
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ГУРГЕН НЕРСИСЯН 
Старший прокурор отдела по делам о коррупции,
преступлениях против собственности и хозяйственной 
деятельности Генеральной прокуратуры РАрц

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬЯ В ПРОЦЕССЕ ДО СУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В данной статье была сделана попытка обосновать, что в производстве о сотрудничестве, предусмотренном в
56-ой главе проекта уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, следователь представлен как участник
производства, а не как сторонник, что практически может привести к реальным препятствиям в процессе реализации
и достижения целей данного производства, для исключения чего необходимо сделать изменения в проекте.
Следователь должен быть признан стороной договора о сотрудничестве и совершать исходные от договора
обязанности. В 5-ой части 457-ой статьи следователь должен быть отмечен как субъект, подписываюший и
получающий пример договора. 458-ая статья проекта должна содержать условие о прикреплении к отделенному про-
изводству ходатайства о сотрудничестве от имени прокурора, относительно этого мнение следователья, а также
решение об удовлетворении ходатайства. Проект должен предоставить следователю право о представлении возражения
вышестоящему прокурору против решения надзирающего прокурора об удовлетворении ходатайства о сортудничестве,
до принятия решения вышестоящим прокурором запрещая заключение договора о сотрудничестве.

Ключевые слова: проект, производство о сотрудничестве, судебный процесс, участник, подписать, сделка,
стороны, обязательства, исчерпать, следственные действия.

GURGEN NERSISYAN
Senior prosecutor on cases of corruption, 
crimes against property and economic activities of RA
General prosecutors office

ISSUES OF THE INVESTIGATOR'S PARTICIPATION IN THE COOPERATION PROCEEDINGS

In this article an attempt has been made to substantiate that according to the 56th chapter of the Criminal Procedure
Code of the Republic of Armenia the investigator is presented as a participant and not as a side, which in practice can create
real obstacles in the effective implementation and achieving objectives of the proceedings, for avoiding this different changes
must be done in the project. The investigator must be recognized as a side to the cooperation agreement and is under
abligation to organize actions arising from the agreement. In section 5 article 457 the investigator must also be mentioned
as a subject as signing the agreement and getting the copy of it. Part 2 of article 458 of the project should include the
mediation of the supervising prosecutor, the opinion of the investigator about it, the requirement to include a motion for
covering the proceedings with the separated proceedings. The draft law should give the investigator the right to challenge
the supreme prosecutor against the decision of the controlling prosecutor to satisfy the mediation of a petition before
banned from making a decision by the higher prosecutor on signing a cooperation agreement. 

Keywords: project, production cooperation, judicial process, participant, signature, deal, sides, commitments,
exhaust, investigative actions.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի
պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ, 
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԱՐԱՐՔ

Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 2003թ. ՀՀ քրեական օրենսգրքով քրեականացված «Հակա -
մրցակցային գործունեությունը» վերտառությամբ հանցակազմին: Վերլուծվում են տվյալ հանցակազմի դիսպոզիցիան,
առկա ձևակերպումները, տեղ գտած թերությունները, բացերը, հակասությունները, հարաբերակցությունը տնտեսա-
կան մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրության հետ: Ցույց է տրվում, որ ներկա ձևակերպումների պայ-
մաններում տվյալ հանցակազմի կիրառությունն էականորեն դժվարանում է, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել, որ
գործնականում գրեթե կիրառություն չի ստացել: Հոդվածում առաջարկվում է հանցակազմի նոր հասկացություն՝
հանցագործությունն ավարտված որակելու համար նախատեսելով հետևանքի վրա հասնելու անհրաժեշտությունը:

Բանալի բառեր. գերիշխող դիրքի չարաշահում, հակամրցակցային համաձայնություն, ապրանքային շուկա,
վարչական պատասխանատվություն, քրեական պատասխանատվություն:
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АЙК КАРАПЕТЯН
Старший прокурор управления по защите 
государственных интересов Генеральной прокуратуры РА,
преподователь юридического факультета Ереванского государственного университета, 
кандидат юридических наук

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ

Эта статья посвящена элементам преступления под названием «Антиконкурентная деятельность», криминализи-
рованная в соответствии с Уголовным кодексом РА в 2003 году. Проводится анализ диспозиции, доступных
формулировок, недостатков, пробелов, противоречий и корреляции с законодательством о защите экономической
конкуренции данных элементов преступления. Продемонстрировано, что современные формулировки делают
применение данных элементов преступности существенно сложным, из-за чего они практически не применялись на
практике. В статье предлагается новая концепция элементов преступности – следствие как необходимость для
рассмoтрения преступления как завершенное. 

Ключевые слова: злоупотребление доминирующим положением, антиконкурентное соглашение, товарный
рынок, административная ответственность, уголовная ответственность.

HAYK KARAPETYAN
Senior prosecutor of the department of state interests protection 
of the Prosecutor General’s Office of the RA, 
Lecturer of Law Department of Yerevan State University, PhD

ANTICOMPETITIVE BEHAVIOR AS A CRIMINAL CONDUCT

This article makes reference to the elements of crime titled “Anti-competitive activity” criminalized under the RA
Criminal code in 2003. The analysis of the disposition, available formulations, shortcomings, gaps, contradictions and
correlation with the legislation on protection of economic competition of the given elements of crime is carried out. It is
shown that current formulations make the application of the given elements of crime essentially difficult, due to which it has
almost not been applied in practice. A new concept for elements of crime is suggested in the article – the consequence as a
necessity for considering the crime as complete.

Keywords: abuse of dominant position, anti-competitive agreement, product market, administrative liability, criminal
liability. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԲԱԳՐԱՏ ՂԱԶԻՆՅԱՆ ԳՈՌ ԱԼՈՅԱՆ
Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, 
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական, առաջին դասի խորհրդական,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

ԿԻԲԵՌՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ է կա տար վել կի բեռ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի
արդ յու նա վետ հա մա կարգ ստեղ ծե լու խնդրին, ին չի շրջա նակ նե րում, մաս նա վոր պես, հե ղի նակ նե րի կող մից դի տարկ -
վել են ո լոր տի հա մա լիր ի րա վա կան կար գա վոր ման և միջ պե տա կան մա կար դա կով տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ -
ման ի րա վա կան ռե ժի մին առնչ վող հար ցե րը:

Բանալի բառեր. կի բեռ հան ցա վո րու թյուն, ին տեր նետ, սո ցիա լա կան հա ղոր դակց ման հա մա կարգ, տե ղե կա -
տվու թյան միջ պե տա կան փո խա նա կում: 

БАГРАТ КАЗИНЯН ГОР АЛОЯН
Прокурор прокуратуры административных районов Прокурор прокуратуры административных районов
Арабкир и Канакер-Зейтун города Еревана, Арабкир и Канакер-Зейтун города Еревана,
советник юстиции первого класса, советник первого класса,
кандидат юридических наук, доцент кандидат юридических наук

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

В рамках данной научной статьи был проанализирован вопрос о создании эффективной системы по борьбе с ки-
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берпреступностью, в рамках которой авторы рассмотрели вопросы, связанные с правовым регулированием сферы и
правовым режимом межгосударственного обмена информацией.

Ключевые слова: киберпреступность, интернет, социальная сеть, межгосударственный обмен информацией.

BAGRAT GHAZINYAN GOR ALOYAN
Prosecutor of the Prosecutor’s office of the administrative Prosecutor of the Prosecutor’s office of the administrative 
districts Arabkir and Kanaker-Zeytun of Yerevan, districts Arabkir and Kanaker-Zeytun of Yerevan,
first class councillor of justice, first class councillor,
PhD in Law, Associate professor PhD in Law

ABOUT SOME ISSUES OF COMBATING AGAINST CYBERCRIME

Within the framework of this scientific article, it was touched upon the issue of creating an effective system against
cybercrime within which the authors considered the issues related to the legal regulation of the sphere and the legal regime
of inter-state information exchange.

Keywords: cybercrime, internet, social communication system, inter-state information exchange.
_______________________________________________________________________________________________
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ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ, ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության

մշակման վարչության առաջատար մասնագետ,
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության

ամբիոնի ասպիրանտ

ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՀԱՑԱԴՈՒԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գի տա կան աշ խա տան քը նվիր ված է ա զա տազրկ ման վայ րե րում հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց ի րա վունք -
նե րին և հա ցա դու լի ի րա կա նաց ման ըն թա ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Հե ղի նակ նե րը վեր լու ծու թյան են
են թար կել հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց ի րա վունք նե րը, նրանց նկատ մամբ պե տու թյան ստանձ նած պար տա վո -
րու թյուն նե րը, վեր հա նել հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձանց բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը:

Բանալի բառեր. հա ցա դուլ, հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող անձ, ա զա տազրկ ման վայր, բժշկա կան օգ նու թյուն և
սպա սար կում, հար կա դիր կե րակ րում, ար հես տա կան սնու ցում, խոշ տան գում, դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս -
տաց նող վե րա բեր մունք:

СУРЕН КРМОЯН АРПИНЕ САРГСЯН
Заместитель министра юстиции РА, Ведущий специалист отдела развития антикоррупционной 
кандидат юридических наук и пенитенциарной политики аппарата Министерства юстиции РА,

аспирант кафедры гражданского процесса ЕГУ

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОДОВОК В МЕСТАХ НАКАЗАНИЙ

Научная работа посвящается правам людей, которые проводят голодовку в местах лишения свободы, и особенностям
проведения голодовки. Авторы проанализировали права людей, проводящих голодовку, обязательства перед ними, взятые
на себя государством, выявили особенности, связанные с оказанием медицинской помощи лицам, проводящим голодовку.

Ключевые слова: голодовка, место лишения свободы, медицинская помощь и обслуживание, принудительное
кормление, искусственное кормление, пытка, жестокое, бесчеловечное или унижающее обращение.

SUREN KRMOYAN ARPINE SARGSYAN
Deputy Minister of Justice of RA, Leading specialist at the Department 
PhD in law of Anti-Corruption and Penitentiary Policy Development

of the Republic of Armenia Ministry of Justice,
PhD student of the YSU Chair of Civil Procedure

THE PECULIARITIES OF HUNGER STRIKE PROCEDURE IN PRISONS

The scientific work is devoted to the rights of hunger strikers in prisons and the peculiarities of the hunger strike
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procedure. The authors have analyzed the rights of the hunger strikers, the obligations undertaken by the state, reveal the
peculiarities of the medical care and service of the hunger strikers.

Keywords: hunger strike, hunger striker, penitentiary institution, medical care and service, force feeding, artificial
feeding, torture, cruel, inhuman or degrading treatment.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, իրավաբանական
վարչության առաջատար մասնագետ 

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ` 
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են հան դի սա ցել ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ե րաշ խա վոր ման հետ կապ ված հար ցեր` 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա տեքս տում: Կա -
տար ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քով նշվում է, որ սահ մա նադ րա կան նոր կար գա վո րում նե րը հիմ նա կա նում միտ ված
են միջ նոր դա վոր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան խթան մա նը, իսկ ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան տե սանկ յու նից
ու նեն սահ մա նա փա կող բնույթ: Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ Հե ղի նա կը, ընդգ ծե լով ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
կարևո րու թյու նը, ա ռա ջար կել է ո րոշ կար գա վո րում ներ, ո րոնք միտ ված են ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
խթան մա նը:

Բանալի բա ռեր. ան մի ջա կան իշ խա նու թյուն, միջ նոր դա վոր ված իշ խա նու թյուն, ընտ րու թյուն, հան րաք վե, ժո -
ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյուն:

АЙК КЕСОЯН
Аспирант академии государственного управления Республики
Армения, Аппарата Президента Республики Армения, 
юридическое управление, ведущий специалист

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О ГАРАНТИРОВАНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
2015 ГОДА В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РА

В рамках статьи вопросы, связанные с гарантированием непосредственной демократии, стали предметом иссле-
дования с изменениями 2015 года в контексте Конституции РА. В результате осуществленного анализа отмечается, что
новые конституционные регулирования в основном направлены на мотивацию опосредованной демократии, а с точки
зрения непосредственной демократии они имеют ограничивающий характер. С учетом вышесказанного, Автор,
подчеркивая важность непосредственной демократии, предлагает некоторые регулирования, которые направлены на
мотивацию непосредственной демократии.

Ключевые слова: прямая власть, посредническая власть, выборы, референдум, народная инициатива.

HAYK KESOYAN 
Phd student of public administration academy of the
Republic of Armenia, Staff of the
President of Armenia, legal department, leading specialist

SOME NOTES ON GUARANTYING OF INDIRECT DEMOCRACY WITH THE CHANGES OF 2015 WITHIN 
THE CONTEXT OF THE RA CONSTITUTION

Some issues, connected with guarantying of indirect democracy, have provided a subject of research with the changes
of 2015 within the context of the RA Constitution, in the context of the Article. It is mentioned within the framework of
analysis that new constitutional regulations are generally directed to direct democracy motivation, and they have restrictive
essence connected with indirect democracy. Taking into account the above-mentioned, the Author, emphasizing the
importance of the indirect democracy, has suggested some regulations which are directed to indirect democracy motivation.

Keywords: direct power, indirect power, election, referendum, popular initiative.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի դոկտորանտ

ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՔ

Սույն գիտական հոդվածում, հեղինակը, հիմք ընդունելով անձի իրավական դրության առանձ նա հատկությունների
վերաբերյալ իրականացված բազմակողմանի հետազոտությունը, ներկայացնում է «ար ժա նա պատվությունը» որպես
անձի իրավունքների,ազատությունների և օրինական շահերի հիմք: Մասնա վո րա պես՝ հեղինակը բացահայտում է
«անձի արժանապատվություն» հասկացության առանձնա հատ կություն ները Հայաստանի Հանրապետության
իրականացրած սահմանադրական բարեփոխումների և Մարդու իրավունք նե րի եվրոպական դատարանի վճիռների
համատեքստում:

Բանալի բառեր: մարդու իրավունքներ, արժանապատվություն, պետություն, ազատություններ, պարտա կա նու -
թյուններ, ժողովրդավարություն, իրացում:

ЛИЛИТ КАЗАНЧЯН
Старший научный сотрудник Института философии, 
социологии и права НАН РА,
кандидат юридических наук, 
член Палаты адвокатов Республики Армения,
докторант Инситута философии, социологии и права НАН РА

ДОСТОИНСТВО КАК ОСНОВА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В данной научной статье автор, основываясь на произведенных всесторонних исследованиях особенностей
правового положения личности, представляет понятие «достоинство» как основу прав, свобод и законных интересов
личности. В частности, автор раскрывает особенности понятия “достоинство личности” в контексте конституционных
реформ Республики Армения, а также в практике Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: права человека, достоинство, государство, свободы, обязанности, демократия, реализация.

LILIT KAZANCHIAN
Senior Researcher of The Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA,
PhD in Law,
Member of the Chamber of the Advocates of the Republic of Armenia,
Doctoral candidate of The Institute of Philosophy, Sociology and
Law of NAS RA

DIGNITY AS THE BASIS OF THE LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL

In this research article, the author made based on comprehensive studies of the peculiarities of the legal status of the
individual, represents the concept of “dignity” as the basis of rights, freedoms and lawful interests of individuals. In
particular, the author reveals the features of the concept of human dignity in the context of the constitutional reforms of the
Republic of Armenia, as well as in the practice of the European court of human rights.

Keywords: human rights, dignity, state, freedom, duty, democracy, implementation.
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ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս

ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ՌԻՍԿԻ ԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆ 
ԱՄԱՊ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԵՎ ԻՆԿՈՏԵՐՄՍԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է մի ջազ գա յին առևտ րա յին շրջա նա ռու թյու նում ապ րան քի պա տա հա կան կորս տի
կամ վնաս ված քի ռիսկի անց մա նը վե րա բե րող խնդիր նե րի քննարկ մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ռիս կին վե րա բե րող հար -
ցե րը քննարկ ման ա ռար կա են դարձել ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա յի և Ի նո կո տերմ սի տե սանկ յու նից: Սա կայն հե ղի նա կի
խնդիրն է ե ղել ոչ թե անդ րա դառ նալ Կոն վեն ցիա յի ա ռան ձին նոր մե րի կամ Ին կո տերմ սի եզ րույթ նե րի մեկ նա բա նու -
թյուն նե րին՝ այս կամ այն ի րա վի ճա կից ել նե լով, այլ բա ցա հայ տել, չնա յած և ի րենց ի րա վա բա նա կան բնույ թով միմ -
յան ցից տար բեր վող, բայց, միևնույն ժա մա նակ՝ միմ յանց փոխ կա պակց ված այդ եր կու փաս տաթղ թի հիմ քում դրված
ապ րան քի կորս տի կամ վնաս ված քի ռիս կի անց մա նը վե րա բե րող գա ղա փար նե րը և մե խա նիզմ նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. ԱՄԱՊ կոն վեն ցիա, ապ րան քի պա տա հա կան կո րուստ կամ վնաս վածք, Ին կո տերմս, ռիս կի ի -
րա վա կան կա գա վո րում, Կա նոն ներ, եզ րույթ ներ, ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: 

ГЕВОРГ ВИРАБЯН
Магистр юридического факультета ЕГУ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХОДА РИСКА К СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ТОВАРА 
В КОНТЕКСТЕ КОНВЕНЦИИ МКПТ И ИНКОТЕРМС

Данное иследование посвящено обсуждению проблем, касающихся перехода риска к случайной гибели или по-
вреждению товара в международном коммерческом обороте. В частности, вопросы, касающиеся риска, стали
объектом обсуждения конвенции МКПТ и Инкотермс. Однако задачей автора являлось не упоминание отдельных
норм Конвенции или толкование терминов Инкотермс в той или иной ситуации, а выявление идей и механизмов
перехода риска к гибели или повреждению товара, упомянутых в основе двух документов, которые, несмотря на то,
что являются различными по своей юридической природе, в то же время взаимосвязаны.

Ключевые слова: Конвенция МКПТ, случайная гибель или повреждение товара, Инкотермс, правовое
регулирование риска, Правила, термины, договор купли-продажи.

GEVORG VIRABYAN
Magister of the Faculty of law, YSU

GENERAL TERMS FOR THE TRANSITION RISK OF ACCIDENTAL LOSS OR DAMAGE ISSUES RELATING 
TO A PRODUCT ACCORDING TO THE CISG CONVENTION AND INCOTERMS CONTEXTS 

This article is dedicated to the discussion about transition risk of accidental loss or damage issues relating to a product
in international trading. Particularly, risk issues were discussed by the CISG Conventionand Incoterms. However, the
author’s aim was not to refer to the Convention’s certain norms or to the comments for the Incoterms’ terms, but was to
reveal ideas and mechanisms of the transition risk of accidental loss or damage issues relating to a product, based on, closely
connected, meanwhile very divergent, according to their legal nature, two documents.

Keywords: CISG Convention, accidental loss or damage of a product, Incoterms, law regulation of a risk, Rules, terms,
trading agreement.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԶԱՐԻՆԵ ԱԶԻԶՅԱՆ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
Բիզնես գործընթացների իրավաբանական բաժնի պետ, 
սպառողների շահերի պաշտպանության պատասխանատու,
Հանրային խորհրդի պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ

ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԳՐԱՎԻ ՆՈՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Հոդ վա ծը նվիր ված է վեր ջերս փո փոխ ված հա ջոր դող գրա վի ի րա վա կան կար գա վո րում նե րին և այդ ի րա վա կան
կար գա վո րում նե րի պա րա գա յում հա ջոր դող գրա վի կի րառ ման խնդիր նե րին: Հոդ վա ծում վեր են հան ված ֆի նան սա -
կան շու կա յում հա ջոր դող գրա վի կի րառ ման նպա տակ նե րը, պրակ տի կա յում հան դի պող այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք խոչ -
ըն դոտ ներ են ստեղ ծում այդ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Հոդ վա ծում, մաս նա վո րա պես, ներ կա յաց վում է
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այն ի րա վա կան կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ո րը կա րող է խթա նել հա ջոր դող գրա վի կի րառ մամբ ֆի նան սա -
վոր ման տրա մադր ման գոր ծարք նե րի ա ճը և բա րե լա վել ֆի նան սա կան շու կա յի սպա ռող նե րի ֆի նան սա վոր ման պայ -
ման նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. հա ջոր դող գրավ, ֆի նան սա վո րում, պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հո վում, ֆի նան -
սա կան կազ մա կեր պու թյուն, ա ռաջ նա յին գրա վա ռու, գրա վի առարկա:

ЗАРИНЕ АЗИЗЯН
«АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК» ЗАО
начальник юридического отдела бизнес процессов,
ответственный по защите потребителей,
член государственно-правового комитета Общественного Совета

НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Статья посвящена недавно измененного правовому регулированию последующего залога и задач применения
последующего залога в случае этих правовых норм. 

В статье излагаются цели применения последующего залога на финансовом рынке, факторы встречающиеся в прак-
тике, которые создают препятствия для реализации этих целей. В статье в частности упоминается օ необходимости
того правового регулирования, которое может стимулировать рост договоров финансирования с применением после-
дующего залога и улучшить условия финансирования потребителей на финансовом рынке.

Ключевые слова: последующий залог, финансирование, обеспечение обязательств, финансовое учреждение,
первичный залог, предмет залога.

ZARINE AZIZYAN
“ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK” CJSC
Head of Business Processes Legal Service Division,
Responsible for consumers’ rights protection,
Member of the Public Council State and Legal Committee

THE NEW LEGAL REGULATIONS OF SUBSEQUENT COLLATERAL PROBLEMS AND SOLUTIONS

The article is devoted to the recently modified current legal regulations of subsequent collateral and the problems
concerning the application of those legal regulations. The article emphasizes the goals of the implementation of subsequent
collateral in the financial market, the factors encountered in practice that are creating obstacles for the realization of those
goals. The article specifically mentions the need for a legal regulation that can boost the growth of financing through
subsequent collateral and to improve consumer financing conditions in the financial market.

Keywords: subsequent collateral, financing, assurance of fulfillment of the obligations, financial organization, primary
pledger, collateral.
_______________________________________________________________________________________________
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Փաս տա բան, Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՍԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում: Հարց է բարձ րաց վում այն մա սին, թե արդ յոք ի՞նչն է հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե -
րի կի րառ ման վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյան ա պա ցուց ման ա ռար կան, ու սում նա սիր վել են դա տա վա րա գետ նե րի տար -
բեր տե սա կետ ներ այս հար ցի վե րա բեր յալ: Հոդ վա ծում վեր լուծ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և այլ երկր նե րի
օ րենսդ րու թյու նը և դա տա կան պրակ տի կան հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րի վե -
րա բեր յալ: Հոդ վա ծում կա տար ված վեր լու ծու թյան հի ման վրա ա ռա ջարկ վել են տե սա կան և օ րենսդ րա կան լու ծում ներ
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի ճիշտ կի րառ ման նպա տա կով: 

Բա նա լի բա ռեր. հայ ցի ա պա հո վում, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյուն: Օ
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ЛУСИНЕ САРГСЯН
Адвокат, Соискатель Российско-Армянского университета

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В данной статье рассмотрены правовые основания применения института обеспечения иска в гражданском
процессе Республики Армения. Поднимается вопрос о том, что является предметом ходатайства о применении мер по
обеспечения иска, рассмотрены точки зрения различных процессуалистов по данному вопросу. В статье анализированы
законодательство и судебная практика о правовых основаниях применения института обеспечения иска Республики
Армения и других стран. На основе проведенного анализа, в статье предложены теоретические и законодательные
решения в целях правильного применения мер по обеспечения иска. 

Ключевые слова: Обеспечение иска, гражданский процесс 

LUSINE SARGSYAN
Advocate, aspirant of Russian-Armenian University

THE APPLICATION OF THEORETICAL ISSUES OF THE PROVISIONAL INJUNCTION REPUBLIC OF 
ARMENIA INSTITUTE IN THE CIVIL PROCEEDINGS IN THE 

This article examines the legal basis of the application of Provisional Injuction Institute in the Civil proceedings of the
Republic of Armenia. A question is raised whether it is the subject motion to proof of use of the security for claim. It is
studied different opinions of procedural me on this issue. The article analyzed the Armenia’s and other countrie’s legislation
and the judicial practice on the basis of the application of Provisional Injuction Institute. Based on the theoretical analyses in
this article it is proposed theoretical and legislative solutions for the correct application of security for claim’ resources.

Keywords: Security for claim, civil litigation.
_______________________________________________________________________________________________
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդ վա ծում փորձ է ար վում ուր վագ ծել մար դու կենսաի րա վունք նե րի շրջա նա կը: Կենսաի րա վունք նե րն ար տա -
հայ տում են մար դու հո գե սո մա տի կա յում, նրա կյան քի և մահ վան բնա կա նոն գոր ծըն թաց նե րում ար հես տա կան մի -
ջամ տու թյան, ինչ պես նաև նրա կյան քի, ֆի զի կա կան և հոգևոր ա ռող ջու թյան հնա րա վոր բարձր մա կար դա կի ա պա -
հով ման և բա րո յա կա նու թյա նը չհա կա սող այլ նպա տակ նե րով կեն սա բա նական ոե սուրս նե րի տի րա պետ ման սահ -
ման նե րը: Տրվում են մար դու պե րի նա տա լո գիա կան, ձևա բա նա կան, տա նա տո լո գիա կան ի րա վունք նե րի հե ղի նա կա -
յին սահ մա նում նե րը, ընդգծ վում է այդ ի րա վունք նե րի մշակ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը կենսաէ թի կա յի սկզբու նքների
հա մա տեք ստում:

Բանալի բառեր. սոմատիկ իրավունքներ, կենսաէթիկա, կենսաիրավունք, ձևաբանական ազատություն, հոգե-
սոմատիկա:

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Кандидат юридических наук

БИОПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА НОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В статье предпринимается попытка выявления круга тех прав, которые, по мнению автора, можно назвать
биоправами человека – мерами дозволенного искусственного вмешательства в психосоматику человека, в естественные
процессы его жизни и смерти, дозволенного распоряжения своими биологическими ресурсами с целью сохранения
жизни, достижения максимально возможного уровня духовного и физического здоровья, иных целей, не противоречащих
морали, нравственности и духовности человека и не ставящих в опасность существование человека как уникального
биосоциодуховного существа. Дается авторское определение перинаталогических, морфологических, танатологических
прав человека. Подчеркивается необходимость разработки указанных прав в контексте биоэтических принципов.

Ключевые слова: соматические права, биоэтика, биоправа, морфологическая свобода, психосоматика.
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LUSINE VARDANYAN
Candidate of Law

HUMAN BIORIGHTS: GENERAL OVERVIEW OF THE NEW RIGHTS

The article attempts to identify the so called «biorights» - the measures of permitted artificial intervention in
psychosomatics of person, in the natural process of life and death, of permitted disposal of their biological resources for the
purpose of preservation of life, for the purpose of achieving the highest possible level of spiritual and physical health, and
other purposes, not contrary to morals, morality and spirituality of man and not endangering of the existence of a man as a
unique biosociological creature. The author’s definition of perinatological, morphological, thanatological rights is mentioned.
The author emphasizes the need to develop these rights in the context of bioethical principles.

Keywords: somatic rights, bioethics, biorights, morphological freedom, psychosomatics.
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ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ

ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծում քննու թյան են առն վում Միգ րա ցիաի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում նրա ա ռա քե լու թյան ընդ հա նուր հիմ նա հար ցե րը: Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում նաև անդ րա դարձ է կա տար -
վում Միգ րա ցիաի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ ված մի շարք տե սա գործ -
նական հար ցե րի:

Բանալի  բա ռեր. Միգ րա ցիաի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն, միգ րա ցիա, ի րա վա կան կար գա վի ճակ, միջ ազ -
գա յին կա ռա վա րա կան (միջ պե տա կան) կազ մա կեր պու թյուն, ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն, գոր ծու նա կու թյուն:

АШОТ АЙРАПЕТЯН
Кандидат юридических наук, доцент,
докторант академии государственного управления РА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ И ЕЕ МИССИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В статье рассматриваются общие вопросы Международной организации по миграции и основные задачи ее
миссии в Республике Армения. В статье также рассматривается ряд теоретико-практических вопросов, связанных с
правовым статусом Международной организации по миграции.

Ключевые слова: Международная организация по миграции, миграция, правовой статус, Международная пра-
вительственная (межгосударственная) организация, правосубъектность, правоспособность.

ASHOT HAYRAPETYAN
PhD in Law, Associate Professor,
Doctoral in the Public Administration
Academy of the Republic of Armenia

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION AND ITS MISSION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article examines the main issues concerning the International Organization for Migration and its mission in the
Republic of Armenia. In the framework of the article a reference is made upon the theoretic-practical aspects related to the
legal status of the International Organization for Migration. 

Keywords: International Organization for Migration, migration, legal status, international governmental (interstate) or-
ganization, legal subjectivity, legal capacity.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե րը բա վա րա րող հոդ ված նե րը ե րաշ խա վոր վում են տպագ րու թյան հա մար Հան -
դե սի գլխա վոր խմբագ րի կող մից: Իսկ դրանք չբա վա րա րե լու դեպ քում հոդ ված նե րը վե րա դարձ վում
են հե ղի նա կին:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վում է թղթա յին՝ տպա գիր, և է լեկտ րո նա յին (Microsoft Word) տար բե րակ -
ներով: Թղ թա յին տար բե րա կը պետք է ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սարգս յան 5 հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

Հոդ վա ծը պետք է պա րու նա կի վեր նա գիր (մինչև 20 բառ) և շա րադր վի 8-10 է ջի սահ ման նե րում:
Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զվով (հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն) ներ կա յաց նել. 

ա) Սեղ մա գիր (Абстракт, Abstract), բ) Բա նա լի բա ռեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հե ղի նա -
կի մա սին հա կիրճ տե ղե կու թյուն: 

Սեղ մա գի րը 300-500 բա ռի սահ ման նե րում պետք է պա րու նա կի հոդ վա ծի հա մա ռոտ շա րա -
դրան քը: Բա նա լի բա ռե րի քա նա կը յու րա քանչ յուր լեզ վով չպետք է հին գից պա կաս լի նի:

Ե թե հոդ վա ծի հե ղի նա կը գի տա կան աս տի ճան չու նի, ա պա հոդ վա ծի հետ պետք է ներ կա յաց նի
կար ծիք (այ սու հետ՝ Կար ծիք)՝ տվյալ հոդ վա ծի՝ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված լի նե լու, գի տա կան նո -
րույ թի, հոդ վա ծում բարձ րաց ված խնդրի ու դրա ար դիա կա նու թյան մա սին:

Ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին վե րա բերող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ ի րա վա բա -
նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը կամ ի րա վա -
գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող ի րա վա բա նը: Գի տու թյան այլ ո լորտ նե րին վե րա -
բեր ող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ այդ գի տու թյան թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա -
կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը, ինչ պես նաև այդ գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող
մաս նա գե տը: Կար ծի քը պետք է ստո րագր վի տվո ղի կող մից և/ կամ կնքվի իր աշ խա տա վայ րի կնի քով:

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը պետք է շա րադ րել GHEA Grapalat, ռու սե րեն տեքս տը՝ Baltica Cyrillic,
իսկ անգ լե րեն տեքս տը՝ Times New Roman տա ռա տե սակ նե րով: Հոդ վա ծի յու րա քանչ յուր էջ պետք է
լի նի A4 (201x297 մմ) չա փի և ու նե նա լու սանցք ներ. ձա խից՝ 30 մմ, ա ջից՝ 10 մմ, վերևից՝ 20 մմ,
ներքևից՝ 25 մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րվում է 12 տա ռա չա փով, միջ տո ղա յին հե ռա -
վո րու թյու նը՝ 1,5, իսկ վեր նագ րե րը՝ 14 տա ռա չա փով և մուգ (Bold):

Այն դեպ քում, երբ հե ղի նակն օգտ վում է այլ ան ձանց, գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րից և այլ
աղբ յուր նե րից, այդ մա սին պետք է պատ շաճ ձևով նշում կա տար վի տեքս տում, և/ կամ հղու մը տրվի ծա -
նո թագ րու թյան մի ջո ցով՝ յու րա քանչ յուր է ջում: Ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նե րա ռել հետևյալ տվյալ -
նե րը՝ հեղ ինակ(ներ)ի ազ գա նուն(ներ)ը, ա նուն(ներ)ը, նյու թի լրիվ ան վա նու մը, հրա տա րա կու թյան տե -
ղը, հրա տա րակ չու թյու նը, քա ղա քը, տա րե թի վը, հա տո րը, է ջը: Օ տա րա լե զու աղբ յուր նե րը չեն թարգ -
ման վում: Ին տեր նե տա յին աղբ յուր նե րից օգտ վե լու դեպ քում ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նշվեն ին -
տեր նե տա յին հաս ցեն և հ ղում կա տա րե լու վեր ջին ամ սա թի վը: Ար գել վում է այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի -
քը, միտ քը, աշ խա տան քը ներ կա յաց նել իբրև սե փա կան, օգ տա գոր ծել ու րի շի գա ղա փա րը, միտ քը,
վեր լու ծու թյու նը՝ ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել կամ
նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել՝ ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

Հան դե սում տպագր վող հոդ ված ներն ամ բող ջու թյամբ ար տա հայ տում են հե ղի նակ նե րի դիր -
քո րո շում ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը և, հ նա րա վոր է, չհա մընկ նեն ՀՀ դա տա խա զու թյան դիր քո -
րոշ ման հետ: ՀՀ դա տա խա զու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում հոդ վա ծի հե ղի նա կի
ար տա հայ տած կար ծի քի համար:
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