
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

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

Արմեն Մարուխյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական
և իրա վա կան ապահովման վարչության պետ, 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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ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի
16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և
պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի
համար Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Սարգսի Դավթյանին
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ՀՀ գլխավոր դատախազը համակարգի մի շարք աշխատողների պարգևատրել է
մեդալներով, հուշամեդալներով, կրծքանշաններով, հուշանվերով և շնորհակալագրով:



Ջեր մո րեն ըն դու նե լով մե ծար գո հյու րին՝
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը
նախ հե տաքրքր վել է նրա ա ռող ջու թյամբ, առ -

օր յա յով, ա պա նշել, որ ան մո ռա նա լի է պա րոն
Օ սիպ յա նի անձ նա կան ներդ րու մը Հա յաս տա -
նի դա տա խա զա կան հա մա կար գի զար գաց -
ման, նրա պաշ տո նա վար ման տա րի նե րին Հա -

յաս տա նում օ րի նա կա նու թյան ամ րապնդ ման,
ի րա վա պահ հա մա կար գի ներ դաշ նակ գոր ծու -
նեու թյան ա պա հով ման մեջ:

Պա րոն Օ սիպ յանն ան կեղ ծա նա լով նշել է,
որ այցն իր եր բեմ նի աշ խա տա վայր հու զիչ է և
լավ հի շո ղու թյուն ներ է արթ նաց նում, ո րոնք
հար գար ժան վե տե րա նը նաև սի րով հաղորդել
է ան կեղծ և ան մի ջա կան մթնո լոր տում ան ցած
հան դիպ ման ըն թաց քում:

Պա րոն Օ սիպ յա նը հե տաքրքր վել է պե -
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում դա տա -
խա զու թյան ներ կա յիս դե րա կա տա րու թյամբ,
սահ մա նադ րա կան վեր ջին փո փո խու թյուն նե -
րի և «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ նոր օ -
րեն քի ըն դուն ման հա մա տեքս տում դա տա խա -
զա կան հա մա կար գում տե ղի ու նե նա լիք հնա -
րա վոր կար գա վի ճա կա յին և գոր ծա ռույ թա յին
վե րա փո խում նե րով, ներ կա յաց րել Հա յաս տա -
նում դա տա խա զու թյան զար գաց ման իր տես -
լա կա նը:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է 95 հա սա րա կա կան կազ մա -
կեր պու թյուն միա վո րող Հա յաս տա նի ՔՀԿ-նե -
րի հա կա կո ռուպ ցիոն կոա լի ցիա յի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րին: 

Հան դիպ ման նպա տակն էր քննար կել ՀՀ
դա տա խա զու թյան և ՔՀԿ-նե րի հա կա կո ռուպ -
ցիոն կոա լի ցիա յի միջև 2017թ. դեկ տեմ բե րի 9-
ին ստո րագր ված հա մա գոր ծակ ցու թյան հու -
շագ րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի շրջա նա կում
կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ -
քա րում հան րա յին ի րա զեկ վա ծու թյան, մաս -
նակ ցու թյան ա պա հով ման ա ռա վել արդ յու նա -
վետ կա ռու ցա կար գեր մշա կե լուն, նա խա տես -

ված հա մա տեղ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց -
մանն առնչ վող հար ցեր:

Ար թուր Դավթ յա նը վե րա հաս տա տել է ՀՀ
դա տա խա զու թյան տրա մադր վա ծու թյու նն
սկսված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գործ նա կան
արդ յունք նե րի վե րա ծե լու հար ցում: Նա նշել է,
որ որ քան կարևոր է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րում ի րա վա պահ մար մին նե րի հետևո ղա կան,
ան զի ջում պայ քա րը, նույն քան էա կան է այդ
աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան
վստա հու թյան բարձ րա ցու մը: ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զը շեշ տել է քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան և, մաս նա վո րա պես, ՔՀԿ-նե րի հա -
կա կո ռուպ ցիոն կոա լի ցիա յի հետ կո ռուպ ցիոն

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ 1971-1988ÂÂ. 
¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼, ÐÊêÐ ì²êî²Î²ìàð Æð²ì²´²Ü 

êàôðºÜ úêÆäÚ²ÜÆÜ

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜÜ àô øÐÎ-ÜºðÆ Ð²Î²ÎàèàôäòÆàÜ
Îà²ÈÆòÆ²Ü êÎêàôØ ºÜ Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü ÐàôÞ²¶ðàì

Ü²Ê²ÜÞ²Ì ØÆæàò²èàôØÜºðÀ



Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր
դա տա խազ Ար թուր Դավթ յանն այ սօր ըն դու -

նել է Հա յաս տա նում Ղա զախս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան
պա րոն Թի մուր Ու րա զաևին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
եր կու երկր նե րի միջև ինչ պես երկ կողմ, այն -
պես էլ բազ մա կողմ ձևա չա փե րով քրեաի րա -
վա կան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խո -
րաց նե լու հե ռան կար նե րը:

Կարևոր վել է հատ կա պես ԵԱՏՄ շրջա -
նակ նե րում մարդ կանց, է լեկտ րո նա յին ծա ռա -
յու թյուն նե րի ա զատ տե ղա շար ժի պայ ման նե -
րում քննու թյու նից խու սա փող ան ձանց հայտ -
նա բե րե լու և նա խա տես ված ըն թա ցա կար գե -
րով միմ յանց հանձ նե լու գոր ծըն թաց նե րի ար -
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հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, դրանց դեմ քրեաիրա -
վա կան պայ քա րի արդ յունք նե րի շուրջ տե ղե -
կատ վու թյան օ պե րա տիվ, ակ տիվ փո խա նակ -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Դա նշա նա կա լի ազ -
դե ցու թյուն կու նե նա ինչ պես ազ դա րա րի ինստի -
տու տի կա յաց ման, այն պես էլ՝ ա պօ րի նի հարըս -
տաց ման հնա րա վոր դեպ քե րի բա ցա հայտ ման,
պաշ տո նա տար ան ձանց գույ քի և ե կա մուտ նե -
րի հայ տա րա րագ րե րում ներ կա յաց վող տվյալ -
նե րի նկատ մամբ պատ շաճ վե րա հսկո ղու թյուն
ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյուն նե րով:

Ընդգ ծե լով հու շագ րում նա խանշ ված նպա -
տակ նե րի կեն սա գործ ման ուղ ղու թյամբ գործ -
նա կան քայ լե րի անց նե լու ՀՀ դա տա խա զու -
թյան նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը՝ Հա յաս տա -
նի ՔՀԿ-նե րի հա կա կո ռուպ ցիոն կոա լի ցիա յի
քար տու ղա րու թյան հա մա կար գող Կա րեն Զա -
դո յա նը շեշ տել է ՔՀԿ-ներ-ԶԼՄ-ներ-Դա տա -
խա զու թյուն շփում նե րի գործ նա կան հար թակ
ձևա վո րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը, ինչը կնպաս -
տի ինչ պես կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ար -
դյու նա վե տու թյա նը, այն պես էլ՝ դրան ուղղ ված
ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան վե -
րա բեր յալ հա վա սա րակշռ ված և ճիշտ տե ղե -
կատ վու թյան հոս քե րի ա պա հով մա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են

առերևույթ կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի մա սին տվյալ ներ պա րու նա կող ԶԼՄ հրա -
պա րա կում նե րը որ պես քրեա կան գոր ծեր հա -

րու ցե լու օ րի նա կան ա ռիթ դի տար կե լու հստակ
չա փո րո շիչ ներ մշա կե լու և դրանք ի րա վա կան
հա մա պա տաս խան ակ տե րով սահ մա նե լու, կո -
ռուպ ցիոն դեպ քե րը հան րայ նաց նելիս մար դու
ի րա վունք նե րի և հան րա յին շա հե րի հա մադր -
ման ա ռա վել ա պա հով մանն ուղղ ված կա ռու -
ցա կար գեր մշա կե լու հետ կապ ված հար ցեր:
Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ են ձեռք բեր վել
դրանց շուրջ ա ռա ջի կա յում աշ խա տան քա յին
ձևա չա փե րով ա վե լի ա ռար կա յա կան քննար -
կում ներ կազ մա կեր պե լու վե րա բեր յալ:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾
Ð²Ú²êî²ÜàôØ Ô²¼²Êêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ðî²Î²ð¶ ºì

ÈÆ²¼àð ¸ºêä²Ü ä²ðàÜ ÂÆØàôð àôð²¼²ºìÆÜ
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դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը:

Բարձր գնա հա տե լով եր կու երկր նե րի միջև
տար բեր ո լորտ նե րում ծա վալ վող գոր ծըն կե րա -
յին հա րա բե րու թյուն նե րը՝ կող մերն անդ րա դարձել

են նաև ՀՀ և ՂՀ դա տա խա զու թյուն նե րի միջև
քրեա կան գոր ծե րով ի րա վա կան փո խօգ նու թյա -
նը, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում ա ռա վել
սերտ գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող՝ փո խա դարձ
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը ՀՀ դա տա խա զու թյան 2017թ. գոր ծու նեու -
թյան արդ յունք նե րի ամ փոփ ման շրջա նակ նե -
րում ՀՀ Ար մա վի րի մար զի դա տա խա զու թյու -

նում անց կաց րել է խորհր դակ ցու թյուն, ո րին
մաս նակ ցել են ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ
Ղահ րա ման յա նը և մար զի ի րա վա պահ մյուս
մար մին նե րի պա տաս խա նա տու նե րը:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի դա տա խազ Վա հե
Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է 2017թ. ըն թաց -
քում մար զում հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր վի -
ճա կը, դրա դեմ քրեաի րա վա կան պայ քա րի
ցու ցա նիշ նե րը, խնդիր նե րը, ար ձա նագր ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րով ի րա կա նաց -
ված հե տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան օ րի -
նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա խա զա կան
հսկո ղու թյան հիմ նա կան արդ յունք նե րը:

2017թ. ըն թաց քում նա խորդ տար վա հա -
մե մատ ար ձա նագր վել է ընդ հա նուր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի աճ 5,3%-ով, ո րին զու գա հեռ,
սա կայն, գրե թե նույն քան ա ճել է բա ցա հայտ -
ման ցու ցա նի շը: 15%-ով նվա զել են դի տա վո -
րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա -

ռե լու, 33,3%-ով` սե ռա կան ան ձեռնմ խե լիու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:

Մար զի կտրված քով 2017թ. 6,3%-ով ա ճել
են մի ջին ծան րու թյան, 11,1%-ով՝ ա ռանձ նա պես
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման
ցու ցա նիշ նե րը: 5,6%-ով ա ճել են նաև սե փա -
կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի բա ցա հայտ ման ցու ցա նիշ նե րը, այդ թվում`
անձ նա կան գույ քի հափշ տա կու թյան, ա վա զա -
կու թյան, կո ղո պու տի, բնա կա րա նա յին գո ղու -
թյան, խար դա խու թյան դեպ քե րով։ Նվա զում է
ար ձա նագր վել խու լի գա նու թյան, հա սա րա կա -
կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար -
գի և բ նակ չու թյան ա ռող ջու թյան դեմ ուղղ ված
այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ցու -
ցա նիշ նե րում։

Նվա զում է ար ձա նագր վել կո ռուպ ցիոն
բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ընդ հա նուր
դեպ քե րի բա ցա հայտ ման շար ժըն թա ցում: Մաս -
նա վո րա պես՝ 2017թ. ըն թաց քում հայտ նա բեր -
վել և գրանց վել է կո ռուպ ցիոն բնույ թի 12 դեպք`
2016թ. 30 դեպ քի դի մաց։ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը նման արդ յունք -
նե րը խնդրա հա րույց է հա մա րել՝ պա հան ջե լով
այս ուղ ղու թյամբ կտրուկ ակ տի վաց նել մար զի
քրեա կան հե տապն դում ի րա կանաց նող մար -
մին նե րի միջև, ինչ պես նաև հան րա յին շրջա -
նակ նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:
Գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ հնա րա վոր չէ
ա պա հո վել կո ռուպ ցիոն դեպ քե րի լրիվ, օբ յեկ -
տիվ, բազ մա կող մա նի նա խաքն նու թյուն, ե թե
դա պետք է սահ մա նա փակ վի միայն կոնկ րետ
փաս տով: Պար տա դիր պետք է քննու թյան ա -
ռար կա դարձ նել տվյալ պաշ տոն յա յի՝ ո րո շա կի
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տա րած աշ խա տան -
քը և նրա լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ÆÜ ¼ºÎàôòìºÈ ºÜ ²ðØ²ìÆðÆ Ø²ð¼Æ
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի դա տա խա զու -
թյու նում անց կաց րած խորհր դակ ցու թյու նում
մար զի ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րի հետ, քննար կել և վեր լու ծել են 2017թ.
ըն թաց քում մար զում կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի շար ժըն թա ցում ար ձա նագր ված
փո փո խու թյուն նե րը, դրանց պատ ճառ նե րը,
հան ցա վո րու թյան դեմ քրեաի րա վա կան պայ -
քա րին առնչ վող հար ցեր: Գե ղար քու նի քի մար -
զի դա տա խազ Սար գիս Մնա ցա կան յա նը ներ -
կա յաց րել է ար ձա նագր ված հան ցա գոր ծու թյուն -

նե րի դեպ քե րով ի րա կա նաց ված հե տաքն նու -
թյան և նա խաքն նու թյան քա նա կա կան և ո րա -
կա կան ցու ցա նիշ նե րը, վեր լու ծել դրանց պատ -
ճառ նե րը:

2017թ. ըն թաց քում մար զում գրանց ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը նվա զել են 11,2 տո կո -
սով: Ծանր հան ցա գոր ծու թյան դեպ քե րը նվա -
զել են մոտ 16 տո կո սով, իսկ գրանց ված 5
սպա նու թյան դեպ քե րից ա ռայժմ չի բա ցա հայտ -
վել 1-ը: Հրա զե նի գոր ծադր մամբ կա տար ված
բո լոր 3 դեպ քերն էլ բա ցա հայտ վել են:

Նա խորդ տար վա հա մե մատ մար զում

հայտն ված քա ղա քա ցի նե րի հետ ի րա կա նաց -
նել անհ րա ժեշտ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նաև շեշ տել է
մար զում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա կանխ -
մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ակ տի վաց -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը հատ կա պես այն հան -
ցա տե սակ նե րով, ո րոնց ցու ցա նիշ նե րը գո հա -
ցու ցիչ չեն: Նա անհ րա ժեշտ է հա մա րել հատ -
կա պես սպա նու թյան, սպա նու թյան փոր ձի, ա -
ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու դեպ -
քե րով հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի շրջա -
նա կում պար տա դիր քննու թյան ա ռար կա դարձ -
նել դրանց նա խոր դած փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րը, նախ կին մի ջա դե պե րի առ կա յու թյու նը,
դրան ցով պայ մա նա վոր ված՝ քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րի կող մից հնա րա վոր
բաց թո ղում նե րը և դրանց տալ ի րա վա կան գնա -
հա տա կան:

Ար թուր Դավթ յանն անդ րա դար ձել է նաև
կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե -
լու կամ կա լան քի կի րառ ման ժամ կետ նե րի եր -
կա րաձգ ման միջ նոր դու թյուն նե րի հիմ նա վոր -
վա ծու թյան հիմ նա հար ցին: Ար ձա նագ րե լով, որ
նա խորդ տա րի Դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի
նիս տում այս հիմ նա հար ցի քննարկ ման և քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մին նե րին տրված ու -

ղե նի շա յին հանձ նա րա րա կան նե րից հե տո քրեա -
դա տա վա րա կան պրակ տի կա յում նկատ վում են
դրա կան տե ղա շար ժեր՝ Գլ խա վոր դա տա խա -
զը նշել է, որ նոր մո տե ցում նե րն աշ խա տան -
քա յին գոր ծի քի վե րա ծե լու, ինչ պես նաև որ պես
խա փան ման մի ջոց կա լան քի կի րառ ման հետ
կապ ված գոր ծըն թաց նե րի օ րի նա կա նու թյան
նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան
արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու գոր ծըն -
թա ցը պետք է անշր ջե լի բնույթ ու նե նա:

Նկա տի ու նե նա լով մար զում հատ կա պես
գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում ձեռ նե րե ցու թյան,
ներդ րու մա յին դաշ տի ակ տի վա ցու մը՝ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զը կարևո րել է, մի կող մից, տնտե -
սա կան, քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե րին
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի մի ջա -
մտու թյան բա ցա ռու մը, մյուս կող մից՝ հնա րա -
վոր հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րին օ պե րատիվ
ար ձա գան քե լու, դրանց են թարկ վող սուբ յեկտ -
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ա պա -
հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ել նե լով այս, ինչ պես նաև Ար մա վի րի մար -
զում հան ցա վո րու թյան վի ճա կի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րից, մար զի դա տա խա զու թյան ար -
դյունք նե րից՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը տվել է
մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ:
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փոքր-ինչ նվա զել է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ ման ցու ցա նի շը: Ար ձա նագր վել է, որ
մեծ թիվ են կազ մում չբա ցա հայտ ված բնա կա -
րա նա յին գո ղու թյուն նե րի դեպ քե րը:

Դ րա կան արդ յունք ներ են ար ձա նագր վել
հե տա խուզ վող մե ղադր յալ նե րի հայտ նա բեր -
ման գոր ծըն թա ցում: Ե թե 2016թ. հայտ նա բեր -
վել է 68 հե տա խուզ վող անձ, ա պա 2017թ.
նրանց թի վը կազ մել է 81: Նվա զում է ար ձա -
նագր վել մահ վան ել քով ավ տով թար նե րի դեպ -
քե րի դի նա մի կա յում: 

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յանն ու շադ րու -
թյուն է հրա վի րել այն հան գա ման քին, որ մար -
զե րում և, մաս նա վո րա պես, Գե ղար քու նի քի
մար զում գո հա ցու ցիչ չէ կո ռուպ ցիոն հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ
տար վող աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տու թյու -
նը: Նա ա ռանձ նաց րել է հատ կա պես այս ուղ -
ղու թյամբ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան աշ խա -
տանք ներն ակ տի վաց նե լու, նմա նա տիպ ցան -

կա ցած դեպ քի քննու թյան ըն թաց քում դրա նում
ներգ րավ ված պաշ տո նա տար ան ձանց ամ բող -
ջա կան շրջա նա կը պար զե լուն ուղղ ված քննչա -
կան և դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի -
րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը շեշ տել է, որ
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր մամբ, նա -
խաքն նու թյան ճիշտ մար տա վա րու թյուն ընտ -
րե լու և գոր ծադ րե լու, ինչ պես նաև տե ղին և
ժա մա նա կին դա տա խա զա կան ներ գոր ծու թյան
մի ջոց ներ կի րա ռե լու շրջա նակ նե րում քրեա կան
հե տապնդ ման մար մին նե րի միջև սերտ հա մա -
գոր ծակ ցու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ ման և լիար ժեք, օբ յեկ տիվ ու բազ մա -
կող մա նի քննու թյուն ա պա հո վե լու հիմ նա կան
ե րաշ խիք նե րից է:

Ար թուր Դավթ յա նը կարևո րել է հատ կա -
պես ծանր, ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խար գել ման ուղ ղու թյամբ
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի հետևո -
ղա կա նու թյու նը: Հատ կա պես սպա նու թյան,
սպա նու թյան փոր ձի և ա ռող ջու թյա նը ծանր
վնաս հասց նե լու ցան կա ցած դեպ քով քննու -
թյան ա ռար կա պետք է դարձ նել նաև ի րա վա -
պահ մար մին նե րի կող մից դրանց կան խար -
գել ման հնա րա վո րու թյու նը: «Երբ այդ դեպ քե -
րի քննու թյամբ կպարզ վի, որ ի րա վա պահ մար -
մին նե րից որևէ մե կը, ցան կա ցա ծը, այս տեղ ա -
նե լիք է ու նե ցել և թե րա ցել է, պետք է ա ռան ձին
ի րա վա կան գնա հա տա կա նի ար ժա նա նա»,–
նշել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում բարձ րաց -
ված խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով նրա կող -
մից տրվել են հանձ նա րա րա կան ներ:
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Երևան քա ղա քի դա տա խա զու թյու նում ամ -
փոփ վել են 2017թ. կա տար ված աշ խա տանք -
նե րը, մայ րա քա ղա քում հան ցա վո րու թյան դեմ
պայ քա րի արդ յունք նե րը, ար ձա նագր ված հան -

ցա գոր ծու թյան դեպ քե րով հե տաքն նու թյան և
նա խաքն նու թյան, դրանց նկատ մամբ դա տա -
խա զա կան հսկո ղու թյան ո րա կին առնչ վող
խնդիր նե րը: ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր
Դավթ յա նի անց կաց րած խորհր դակ ցու թյա նը
մաս նակ ցել են Երևան քա ղա քի վար չա կան
շրջան նե րի դա տա խազ նե րը, Ոս տի կա նու թյան
և ՀՀ Քնն չա կան կո մի տեի քա ղա քա յին մար -
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Երևան քա ղա քի դա տա խազ Րաֆ ֆի Աս -
լան յա նը ներ կա յաց րել է 2017թ. ըն թաց քում մայ -
րա քա ղա քում ար ձա նագր ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կա ռուց ված քա յին պատ կե րը, վեր -
լու ծել ա ռան ձին ուղ ղու թյուն նե րով քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան մեջ
նկատ ված թե րա ցում նե րը:

2017թ. ըն թաց քում մայ րա քա ղա քում հան -
ցա գոր ծու թյան դեպ քերն ա ճել են 10,5%-ով.
2016թ. 9250-ի դի մաց՝ նա խորդ տա րի ար ձա -
նագր վել է 10220 դեպք: Դ րան զու գա հեռ, սա -
կայն, տո կո սա յին ար տա հայ տու թյամբ գրե թե
նույն քան ա վե լա ցել է բա ցա հայտ ման մա կար -
դա կը՝ 2016թ. 69,6%-ի դի մաց կազ մե լով 79%:

Էա կան նվա զում է ար ձա նագր վել ծանր և
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի

մա սով հան րա յին բարձր վտան գա վո րու թյուն
ու նե ցող այն պի սի հան ցա տե սակ նե րով, ինչ պի -
սիք են սպա նու թյու նը, սպա նու թյան փոր ձը և
բ նա կա րա նա յին գո ղու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝
2017թ. ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան
դեպ քե րը ե ղել են 81-ը՝ նա խորդ տար վա 91-ի
դի մաց. նվա զու մը կազ մել է 11,0%: Ծանր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը նվա զել են 215 դեպ քով կամ
12%-ով (1571-1786), իսկ բա ցա հայ տու մը կազ -
մել է 58,1%՝ նա խորդ տար վա 48,2% դի մաց:

48,1%-ով նվա զել են սպա նու թյան դեպ քե -
րը. 2017թ. ըն թաց քում Երևա նում ար ձա նա -
գրվել է սպա նու թյան 14 դեպք՝ նա խորդ տար -
վա 27-ի դի մաց, ինչը, ի դեպ, լա վա գույն ար -
դյունքն է վեր ջին 10 տար վա կտրված քով:
Գրանց ված սպա նու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը
կազ մել է 85,7%, այն դեպ քում, երբ 2016թ. ցու -
ցա նի շը ե ղել է 81,5%: Սպա նու թյան 14 դեպ քե -
րից բա ցա հայտ վել է 12-ը:

43,8%-ով նվա զել են նաև սպա նու թյան
փոր ձի դեպ քե րը. ե թե 2016թ. ար ձա նագր վել է
նման 16 դեպք, ա պա 2017թ.՝ 9, ո րոն ցից չի
բա ցա հայտ վել միայն 1-ը:

37,7%-ով կամ 267 դեպ քով նվա զել են բնա -
կա րա նա յին գո ղու թյուն նե րը. ար ձա նագր վել է
նման 441 դեպք՝ 2016թ. 708 դեպ քի դի մաց:
Չնա յած դրան՝ բնա կա րա նա յին գո ղու թյուն նե -
րի բա ցա հայտ ման ցու ցա նի շը գրե թե չի փոխ -
վել՝ շա րու նա կե լով մնալ մտա հո գիչ 23-23,5%-ի
սահ ման նե րում:

Երևան քա ղա քի դա տա խա զը զե կու ցել է,
որ բնա կա րա նա յին գո ղու թյուն նե րի դեպ քե րի
նվա զու մը պայ մա նա վոր ված է դրանց նա խա -
կանխ մանն ուղղ ված շա րու նա կա կան բնույթ ու -
նե ցող մի ջո ցա ռում նե րով՝ բազ մաբ նա կա րան
շեն քե րի մուտ քի դռնե րն է լեկտ րո նա յին փա կան -
նե րով և տե սա ձայ նագ րա ռող սար քե րով վե րա -
զին մամբ: Խն դիր է դրվել՝ շա րու նա կել այս ուղղու -
թյամբ հետևո ղա կան աշ խա տանք նե րը՝ հա մա -
գոր ծակ ցե լով տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ:

Ո րոշ բա ցա սա կան մի տում ներ կան դի -
տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա -
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ռե լու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար ժըն թա ցում:
Նմա նա տիպ դեպ քե րը 2016թ. հա մե մա տու -
թյամբ ա ճել են 49-ով կամ 12%-ով (2017թ. ՝ 459
դեպք, 2016թ.՝ 410): 10 դեպ քով կամ 12,7%-ով
ա ճել են դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր
վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քե րը. 2017թ.՝ 89 դեպք,
նա խորդ տար վա 79 դեպ քի դի մաց: Չ նա յած
դրան՝ բա ցա հայտ ման ցու ցա նի շը բա րե լավ վել
է մոտ 5 տո կո սա յին կե տով: Նմա նա տիպ պատ -
կեր է նաև ա վա զա կա յին հար ձա կում նե րի դեպ -
քե րի շար ժըն թա ցում: Չ նա յած 2017թ. մայ րա -
քա ղա քում 4 դեպ քով կամ 16,7%-ով ա ճել են ա -
վա զա կա յին հար ձա կում նե րը, (ար ձա նագր վել
է 28 դեպք, 2016թ.՝ 24), սա կայն բա ցա հայտ -
ման վի ճա կը բա րե լավ վել է՝ կազ մե լով 78.6%,
նա խորդ տար վա 66,7%-ի դի մաց:

Ըստ Րաֆ ֆի Աս լան յա նի՝ մայ րա քա ղա քի
հա սա րա կա կան վայ րե րում կա տար ված ա ռան -
ձին ծանր հան ցա գոր ծու թյան դեպ քեր մինչ օրս
չեն բա ցա հայտ վել, հայտ նի չէ դրանք կա տա -
րած ան ձանց ինք նու թյու նը՝ չնա յած այն հան -
գա ման քին, որ դրան ցից շա տե րը տե ղի են ու -
նե ցել մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա կան, բա նուկ
հատ ված նե րում: Ա ռան ձին դեպ քե րում այս ի -
րո ղու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից են շա -
րու նա կում մնալ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
մի ջո ցա ռում նե րի և քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տար ման հա պա ղում նե րը, դրանց պատ -
շաճ չպլա նա վո րումն ու չհա մա կար գու մը:

Նշ վել է նաև, որ 2017թ. Երևան քա ղա քում
կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զանգ վա -
ծում ար ձա նագր վել է պաշ տո նեա կան լիա զո -
րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու 54 (2016թ.՝ 38), կա -
շառք ստա նա լու, կա շառ քի միջ նոր դու թյան և
կա շառք տա լու 99 (2016թ.՝ 36) դեպք: ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը գո հա ցու -
ցիչ չի հա մա րել կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ դա տա -
խա զու թյան, նա խաքն նու թյան և հե տաքն նու -
թյան մար մին նե րի տա րած քա յին կա ռույց նե րի
գոր ծադ րած ջան քե րը և նշել է, որ այս ուղ ղու -
թյամբ ար ձա նագր ված ցու ցա նիշ նե րը հե տայ -
սու դի տարկ վե լու են որ պես ի րա վա պահ այդ
կա ռույց նե րի արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ -
ման պար տա դիր և ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում հա տուկ ու -
շադ րու թյուն է դարձ վել կա լա նա վոր ման պրակ -
տի կա յին:

2017թ. ըն թաց քում միայն Երևան քա ղա քի
դա տա խա զու թյան հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող
քրեա կան գոր ծե րով դա տա րան ներ կա յաց վել
է մե ղադր յալ նե րի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը
որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու և խա -
փան ման մի ջոց կի րառ ված կա լա նա վոր ման
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ընդ հա նուր 66
միջ նոր դու թյուն: Դ րան ցից ամ բող ջու թյամբ բա -
վա րար վել է 55-ը: Սա կրկնա կի քիչ է 2016թ.
հա մե մատ, ո րի ըն թաց քում ներ կա յա ցել է այդ -
պի սի 131 միջ նոր դու թյուն: 

Անդ րա դառ նա լով այս հար ցին՝ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ
ցան կա ցած պա րա գա յում նախ քան խա փան -
ման մի ջոց կա լանքն ընտ րե լու միջ նոր դու թյուն
ներ կա յաց նե լն անհ րա ժեշտ է կա տա րել քննու -
թյուն՝ դրա հա մար բա վա րար հիմ քեր ձեռք բե -
րե լու հար ցը լու ծե լու հա մար, որ պես զի մե ղա -
դրյա լի վար քագ ծի կան խա տե սե լիու թյու նը, ա -
զա տու թյան մեջ գտնվե լու պայ ման նե րում նրա
կող մից նա խաքն նու թյու նից խու սա փե լու կամ
նա խաքն նու թյունը խո չըն դո տե լու հա վա նա կա -
նու թյու նը բա վա րար հիմ նա վոր ված լի նի: Իսկ
նման հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում պետք
է բա ցա ռել նման միջ նոր դու թյուն նե րով հան -
դես գա լը: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նաև ա ռանձ -
նա հա տուկ կարևո րել է մայ րա քա ղա քում հատ -
կա պես ա ռանձ նա պես ծանր և ծանր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կանխ մանն ուղղ ված ի րա վա -
պահ մար մին նե րի հա մա կարգ ված գոր ծու նեու -
թյու նը: Դ րա կան գնա հա տե լով մայ րա քա ղաքում
նման հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նշա նա կա լի նվազ -
ման փաս տը՝ գլխա վոր դա տա խա զը, հատ կա -
պես ներկայացնե լով սույն թվա կա նի սեպ տեմ -
բե րի 14-ին Վեր նի սա ժի հարևա նու թյամբ տե ղի
ու նե ցած կրա կոց նե րի և ս պա նու թյան դեպ քի
օ րի նա կը, ա նըն դու նե լի է հա մա րել հան ցա վոր
խմբա վո րում նե րի գո յու թյունն ու ա զատ տե ղա -
շար ժե րը, հրա զե նի կի րառ մամբ, շա տե րի կյան -
քին սպառ նա ցող ե ղա նա կով սպա նու թյան կամ
սպա նու թյան փոր ձե րի կա տա րու մը, ո րոնք կա -
րող են սխալ հան րա յին ըն կա լում ներ ձևա վո -
րել քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյան և պաշտ -
պան վա ծու թյան վե րա բեր յալ: Ար թուր Դավթ -
յա նը պա հան ջել է ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան
լրի վու թյան, օբ յեկ տի վու թյան և բազ մա կող մա -
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նիու թյան ա պա հով ման շրջա նակ նե րում, կոնկ -
րետ դեպ քի հան գա մանք նե րից բա ցի, քննու -
թյան ա ռար կա դարձ նել դրան նա խոր դած հնա -
րա վոր մի ջա դե պե րի, փոխ հա րա բե րու թյուն նե -
րի և դրան ցում ներգ րավ ված ան ձանց շրջա -
նա կի պար զու մը: Բա վա րար տվյալ նե րի առ -
կա յու թյան դեպ քում, ըստ ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զի, պար տա դիր պետք է ի րա վա կան գնա -
հա տա կան տալ դեռևս այդ փու լում ի րա վա -
պահ մար մին նե րի կող մից հնա րա վոր դրսևոր -
ված ան գոր ծու թյա նը կամ բաց թո ղում նե րին:

Ար թուր Դավթ յա նը նաև շեշ տել է մայ րա -
քա ղա քի ժա ման ցի վայ րե րի նկատ մամբ հսկո -
ղու թյան ու ժե ղաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Այդ
օբ յեկտ նե րում ա րձա նագր վող խու լի գա նու թյան

ցան կա ցած դեպ քով ան հա պաղ պետք է հա -
րու ցել քրեա կան գոր ծեր, ի րա կա նաց նել բազ -
մա կող մա նի քննու թյուն, պար զել հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար ման պայ ման ներն ու պատ -
ճառ նե րը: Իսկ դրանց գոր ծու նեու թյունն ա պա -
հո վող հա մա պա տաս խան ի րա վա կան-նոր մա -
տիվ ակ տե րի ու սում նա սիր մամբ, բա վա րար
հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում պետք է պատ -
կան մար մին նե րին միջ նոր դագ րեր ներ կա յաց -
նել, որ պես զի առն վազն քննարկ ման ա ռար կա
դարձ վի դրանց գոր ծու նեու թյու նը դա դա րեց -
նե լու հար ցը:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զը տվել է նաև այլ հանձ նա րա -
րա կան ներ:

ՀՀ զին վո րա կան դա տա խա զու թյու նում ամ -
փոփ վել են 2017թ. ըն թաց քում ՀՀ զին ված ու -
ժե րում ի րա վա խախ տում նե րի, հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի ընդ հա նուր վի ճա կը, քննարկ վել
դրանց նպաս տող պայ ման ներն ու պատ ճառ -

նե րը, զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու թյան դեմ
պայ քա րում ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր ծու -
նեու թյան արդ յունք նե րը: Խորհր դակ ցու թյա նը,
որն անց կաց րել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Դավթ յա նը, մաս նակ ցել են ՀՀ պաշտ պա -
նու թյան նա խա րար Վի գեն Սարգս յա նը, ՀՀ
զին վո րա կան կենտ րո նա կան դա տա խա զու -

թյան, կա յա զոր նե րի զին վո րա կան դա տա խազ -
նե րը, ՀՀ քննչա կան կո մի տեի զին վո րա կան
քննչա կան գլխա վոր վար չու թյան և ռազ մա կան
ոս տի կա նու թյան պա տաս խա նա տու նե րը:

ՀՀ զին վո րա կան դա տա խազ, ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Վա հե Հա րու թյուն -
յա նը զե կու ցել է ար ձա նագր ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի դեպ քե րով կա տար ված քննու -
թյուն նե րի պատ կե րը, անդ րա դար ձել հե տաքըն -
նու թյան և նա խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան
նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան
արդ յու նա վե տու թյա նը, մե ղադ րան քի պաշտ -
պա նու թյան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րին:

Մաս նա վո րա պես՝ նշվել է, որ 2017թ. ըն -
թաց քում ՀՀ ԶՈՒ-ի և այլ զոր քե րի զո րա մա սե -
րում ար ձա նագր վել է 1207 հան ցա գոր ծու թյան
դեպք, ո րը փաս տա ցի 11,1%-տո կո սով քիչ է
2016թ. դեպ քե րից: Դ րան ցից 768-ը կամ 63,6%-
ը ե ղել են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղը-
ված, 439-ը կամ 36,4%-ը` այլ բնույ թի հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ:

Ար ձա նագր ված 1207 հան ցա գոր ծու թյան
դեպ քե րից ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը ե ղել են 191-ը կամ 15,8%-ը,
ո րոն ցից 111-ը` ծանր, 80-ը` ա ռանձ նա պես ծանր:
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Նա խորդ տար վա հա մե մատ՝ ծանր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը նվա զել են 6 դեպ քով կամ
5,1%-ով, ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը՝ 286-ով կամ 78,1%-ով:

Այս տվյալ նե րը, սա կայն, հա մադ րե լի չեն
2016թ. հետ, քա նի որ նա խորդ տար վա նվա -
նա տիպ դեպ քե րը մե ծ  մա սամբ պայ մա նա վոր -
ված են ե ղել ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մի
օ րե րին և դրան հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ -
վա ծում հա կա ռա կոր դի կող մից կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րով:

Ինչևէ՝ 2017թ. ար ձա նագր ված 80 ա ռանձ -
նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան դեպ քե րից 21-
ը ե ղել է հա կա ռա կոր դի կող մից կա տար ված
սպա նու թյուն, 3-ը` զին ծա ռա յող նե րի կող մից
կա տար ված սպա նու թյուն, 53-ը` հա կա ռա կոր -
դի կող մից կա տար ված սպա նու թյան փորձ, 1-
ը` հա մա ծա ռա յակ ցի կող մից կա տար ված սպա -
նու թյան փորձ, 1-ը՝ զենք-զի նամ թեր քի ա ռանձ -
նա պես խո շոր չա փե րի հափշ տա կու թյուն:

Ըստ Վա հե Հա րու թյուն յա նի՝ ՀՀ զին վո -
րա կան դա տա խա զու թյան կող մից կա տար ված
ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ շա -
րու նա կում են ա ռա վել տա րած ված մնալ զին -
վո րա կան են թա կա յու թյան կար գի և զին ծա ռա -
յող նե րի կա նո նագր քա յին հա րա բե րու թյուն նե -
րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:

ՀՀ զին վո րա կան դա տա խա զը հա վե լել է,
որ նյու թե րի նա խա պատ րաստ ման և ք րեա կան
գոր ծե րի նա խաքն նու թյան նկատ մամբ հսկո -
ղու թյուն ի րա կա նաց նող դա տա խազ նե րի պա -
հան ջով հնա րա վո րինս վեր են հան վել նշված
բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներ ծնող պատ ճառ -
ներն ու դրանց կա տար մա նը նպաս տող պայ -
ման նե րը, ձեռ նարկ վել են դա տա խա զա կան
ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներ:

Զին ված ու ժե րում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
բա ցա հայտ ման ցու ցա նի շը 97,8 % է՝ 2016թ.
98,2%-ի դի մաց: Շուրջ 38,1%-ով պա կա սել են
կրկնա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րը: Այս
ի րո ղու թյու նը բա ցատր վում է զո րա մա սե րի հրա -
մա նա տա րու թյան, ՌՈ բա ժին նե րի և կա յա զոր -
նե րի զին դա տա խա զու թյուն նե րի աշ խա տա կից -
նե րի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա -
րած զին ծա ռա յող նե րին հսկո ղու թյան տակ վերց -
ված լի նե լու, նրանց հետ բա ցատ րա կան աշ -
խա տանք ներ տա նե լու հան գա մանք նե րով:

Զ գա լիո րեն ա վե լա ցել են կո ռուպ ցիոն բնույ -

թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման
դեպ քե րը: 2017թ. ար ձա նագր վել է նմա նա տիպ
116 դեպք՝ 59-ով կամ գրե թե 100%-ով ա վե լի
2016թ. արդ յունք նե րից: 36 քրեա կան գործ 72
ան ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու -
թյամբ ու ղարկ վել է դա տա րան:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում նշվել է, որ
կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
ա ճը պայ մա նա վոր ված է կո ռուպ ցիոն դրսևո -
րում նե րի դեմ ամ րապնդ վող հան րա յին ան -
հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ, նմա նօ րի նակ դեպ -
քե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված տա րաբ նույթ
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ։ Ընդգծ վել է
ԶՈՒ-ե րում կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի կա տար մա նը նպաս տող հան գա մանք նե րը
վե րաց նե լու նպա տա կով տար բեր ստո րա բա -
ժա նում նե րում նյու թա կան մի ջոց նե րի ստաց -
ման, պահ պան ման և օգ տա գործ ման նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյան արդ յու նա վե տու թյու -
նը բարձ րաց նե լու խնդի րը: Անհ րա ժեշտ է հա -
մար վել ա պա հո վել նյու թա կան մի ջոց նե րի սահ -
ման ված կար գե րին հա մա պա տաս խան հաշ -
վա ռու մը՝ զերծ մնա լով ձևա կան փաս տաթղթա -
վոր ման ա րա տա վոր դրսևո րում նե րից:

Կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են
տվել, որ ՀՀ ԶՈՒ-ում ար ձա նագր ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ նյու թե րի նա խա -
պատ րաստ ման և ք րեա կան գոր ծե րի նա խաքըն -
նու թյան ըն թաց քում հիմ նա կան դժվա րու թյուն -
նե րը կապ ված են ե ղել տե ղի ու նե ցած դեպ քե -
րի փաս տա կան հան գա մանք նե րի խոր քա յին և
ի րա կան պատ ճառ նե րի վեր հան ման, պար զա -
բան ման և ա պա ցույց նե րի ձեռք բեր ման հետ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը նշել է, որ, չնա յած ԶՈՒ-ե րում ծանր և ա -
ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան, դեպ -
քե րի նվազ մա նը, որևէ ցու ցա նիշ չի կա րող գո -
հա ցու ցիչ հա մար վել, ե թե բա նա կում շա րու -
նակ վում են մարդ կա յին կո րուստ ներ, ա ռող -
ջու թյա նը ծանր վնաս հասց նե լու դեպ քեր, ինք -
նաս պա նու թյուն ներ ար ձա նագր վել: Դ րանք նվա -
զա գույ նի հասց նե լը,ինչ պես նաև այդ դեպ քե րի
լրիվ, օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյան
ա պա հո վու մը ի րա վա պահ մար մին նե րի ա ներկ -
բա ա ռաջ նա հեր թու թյունն է: Այս ուղ ղու թյամբ
ա ռաջ նա յին խնդիր է նաև կան խար գել մանն
ուղղ ված հա մա լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա -
նա ցու մը՝ օ պեր ատիվ աշ խա տան քի ակ տի վա -
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ցու մը, զո րա մա սե րի հրա մա նա տար նե րին՝ որ -
պես հե տաքն նու թյան մար մին ներ, այդ գործ -
ըն թաց նե րում լիար ժեք ներգ րավ վու մը: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը մտա հո գիչ է
հա մա րել դա տա րան նե րում տևա կան ժա մա -
նակ գոր ծե րի քննու թյու նը, ինչն ան թույ լատ րե -
լի է, նախ, ո րով հետև պատ ժի նպա տակ նե րի
ի րա գոր ծու մը դարձ նում է վի ճար կե լի, բա ցի
դրա նից՝ կա րող է հան րու թյան մեջ ձևա վո րել
հա նի րա վի անվս տա հու թյուն մե ղա վոր նե րի՝
պատ ժի ան խու սա փե լիու թյան վե րա բեր յալ: Ար -
թուր Դավթ յա նը հանձ նա րա րել է գոր ծադ րել
դա տա խա զա կան ներ գոր ծու թյան բո լոր մի ջոց -
նե րը՝ դա տաքն նու թյուն նե րի հնա րա վո րինս ա -
րագ ըն թացք ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ: 

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րար Վի գեն
Սարգս յա նը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել Զին -
վո րա կան դա տա խա զու թյա նը և ք րեա կան հե -

տապնդ ման մյուս մար մին նե րին՝ բա նա կում
հան ցա վո րու թյան դեմ հետևո ղա կան պայ քա -
րի հա մար՝ շեշ տե լով, որ դա զին ված ու ժե րի
նկատ մամբ հան րա յին վստա հու թյան բարձ -
րաց ման տե սանկ յու նից ու նի ազ գա յին անվտան -
գու թյան կարևոր բա ղադ րիչ: Պաշտ պա նու թյան
նա խա րա րը  չա փա զանց կարևո րել է զին ված
ու ժե րում ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյան, բայց
հատ կա պես՝ մահ վան ել քե րով դեպ քե րի հե -
տաքն նու թյան ու նա խաքն նու թյան ո րա կի ա -
պա հո վու մը, այս ուղ ղու թյամբ դա տա խա զա -
կան հսկո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի գոր ծադրու -
մը:

Ամ փո փե լով խորհր դակ ցու թյան արդ յունք -
նե րը՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը տվել է քննարկ -
ված խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված այլ հանձ -
նա րա րա կան ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ար -
մեն Հա րու թյուն յա նը ՀՀ դա տա խա զու թյան
2017թ. գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե րի ամ փոփ -
ման շրջա նակ նե րում ՀՀ Շի րա կի մար զի դատա -

խա զու թյու նում անցկացրել է խորհր դակ ցու -
թյուն, ո րին մաս նակ ցել են Շի րա կի մարզ պետ
Ար թուր Խա չատր յա նը, Շի րա կի մար զի ընդհա -
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի նա խա գահ
Գա գիկ Հով հան նիս յա նը և մար զի ի րա վա պահ
մյուս կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Շի րա կի մար զի դա տա խազ Կա րեն Գաբ -
րիել յա նը ներ կա յաց րել է 2017թ. ըն թաց քում
մար զում հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր վի ճա -
կը, դրա դեմ քրեաի րա վա կան պայ քա րի ցու -
ցա նիշ նե րը, ար ձա նագր ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեպ քե րով ի րա կա նաց ված հե տաքն նու -
թյան և նա խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան
նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան հիմ -
նա կան արդ յունք նե րը:

Վեր են հան վել նաև հան ցա գոր ծու թյան
կա տար մա նը նպաս տող պատ ճառ ներն ու պայ -
ման նե րը, ներ կա յաց վել են դա տա խա զու թյան
կող մից դրանց չե զո քաց ման ուղ ղու թյամբ ձեռ -
նարկ ված մի ջո ցա ռում ներն ու արդ յունք նե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի կող -
մից բարձր են գնա հատ վել Շի րա կի մար զի
դա տա խա զու թյան աշ խա տանք նե րը, հատ կա -
պես կարևոր վել են կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում մար զի դա -
տա խա զու թյան ծա վա լած գոր ծու նեու թյան ար -
դյու նա վե տու թյունն ու այդ ո լոր տում ար ձա -
նագր ված բարձր ցու ցա նիշ նե րը:
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Историко-сравнительный анализ развития
отечественного законодательства об уголовной
ответственности за злоупотребление и превы-
шение должностных полномочий позволяет вы-
явить тенденции и выделить позитивные мо-
менты его эволюции, определить направления
совершенствования действующего уголовного
закона. Важную роль в исследовании злоупо-
требления и превышения должностных полно-
мочий имеют законодательные акты и научные
разработки советского периода. Так, Октябрьская
революция 1917 года провозгласила слом старого
государственного механизма и отмену всего до-
революционного законодательства, а также при-
вела к необходимости формирования нового
социалистического права. Общеизвестно, что
в первых декретах советской власти не указаны
основные понятия и принципы должностных
преступлений, встречаются лишь дела лиц, ко-
торые, пользуясь своим общественным или ад-
министративным положением, злоупотребляют
властью, предоставленной им революционным
народом. Так, в постановлении Народного ко-
миссариата юстиции от 21 февраля 1921 г. “Об
усиленной ответственности должностных лиц
за преступления, совершенные при продоволь-
ственной работе” были названы некоторые
виды превышения власти: превышение власти

с явно корыстной целью; превышение власти
хотя и без корыстной цели, но сопровождаю-
щееся дискредитированием советской власти
и имеющее важные последствия; применение
истязаний и вообще насильственных действий
при выполнении продовольственной развертки1. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что в первых документах советской
власти о должностных преступлениях в качестве
субъектов фигурировали «чиновники». Однако
данный термин вскоре исчезает из официальных
документов, и уже 8 мая 1918г. в декрете “О
взяточничестве” указываются лица, состоящие
на государственной или общественной службе
в РСФСР. Хотя в декретах и постановлениях
1918 г. употребляется термин “должностное
лицо”, но определения его не дается2. Данное
определение раскрывается и по содержанию
расширяется в декрете от 16 августа 1921 г. “О
борьбе со взяточничеством”, в котором говори-
лось о лицах, состоящих “на государственной,
союзной или общественной службе”3. 

Стоит отметить, что глава вторая Особенной
части первого Уголовный кодекса называлась
“Должностные (служебные) преступления” и
включала в себя 14 статей, содержащих раз-
вернутое описание признаков составов пре-
ступлений4. Так, статья 105 УК содержала при-

ГАЙК ПЕТРОСЯН
Старший прокурор Управления по расследованию особо важных дел 
Генеральной прокуратуры Республики Армения,
соискатель Института философии, социологии и права НАН РА
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг./Под ред. И.Х. Го -
лякова. М., 1953. С. 30-32.

2 См.: Постановление чрезвычайного Всероссийского Съезда Советов 8 ноября 1918 г.; Декрет 3 марта 1919 г. “О
мерах борьбы с дезертирством”; декрет СНК от 3 декабря 1919 г. “Об устранении волокиты”// Сборник документов
по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / Под ред. И.Т. Гошекова. М, 1953. С. 45-46.

3 Подробнее см.: Декрет СНК РСФСР от 16.08.1921 “О борьбе со взяточничеством”, http://www.consultant.ru/cons/cgi/on-
line.cgi?req=doc&base=ESU&n=17845#0

4 Первый Уголовный кодекс был введен в действие 1 июня 1922 г.
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знаки такого состава, как злоупотребление
властью в виде самостоятельного должностного
преступления. Под злоупотреблением властью
понималось: “Совершение должностным лицом
действий, которые оно могло совершить един-
ственно благодаря своему служебному положе-
нию и которое, не будучи вызвано соображе-
ниями служебной необходимости, повлекло за
собой нарушение правильной работы учреждения
или предприятия, или общественного порядка,
или частных интересов отдельных граждан”5.
Стоит отметить, что злоупотребление властью
считалось родовым должностным преступлением
и заключало все типичные черты должностного
преступления. Законодатель, выделяя злоупо-
требление властью в особую статью, рассмат-
ривал его как самостоятельное преступление
лишь в тех случаях, когда оно является злоупо-
треблением властью в чистом виде, т. е. лишено
признаков других должностных преступлений.
Статья 106 УК, в свою очередь, закрепляло по-
нятие “превышение власти”, как “совершение
должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы предоставляемых ему законом прав
и полномочий”6. В примечании к ст. 105 УК со-
держалось определение должностного лица,
под которым понималось лицо, занимающее
постоянную или временную должность в ка-
ком-либо государственном (советском) учреж-
дении или предприятии, а также организации
или объединении, имеющем по закону опреде-
ленные права, обязанности и полномочия в
осуществлении хозяйственных, административ-
ных, просветительских и других общегосударст-
венных задач. В 1926г. был введен в действие
Уголовный кодекс РСФСР. Глава 3 “Должност-
ные (служебные) преступления” включала в
себя практически те же составы преступлений,
что и УК 1922 г. Внесенные новым УК изменения
в описание данных преступлений имели пре-
имущественно редакционно-уточняющий ха-
рактер. Так, вместо составов “злоупотребление
властью” и “превышение власти”, Уголовный

кодекс отмечает злоупотребление властью или
служебным положением (ст. 109 УК) и превы-
шение власти или служебных полномочий (ст.
110 УК).

Заслуживает внимания также тот факт, что
под злоупотреблением властью или служебным
положением понимаются такие действия долж-
ностного лица, которые оно могло совершить
единственно благодаря своему служебному по-
ложению и которые не вызывались соображе-
ниями служебной необходимости, имели своим
последствием явное нарушение правильной ра-
боты учреждения или предприятия, или причи-
нили ему имущественный ущерб, или повлекли
за собой нарушение общественного порядка
или охраняемых законами прав и интересов от-
дельных граждан, если эти действия совершены
должностным лицом систематически, или из со-
ображений корыстных или иной личной заинте-
ресованности, или хотя бы не повлекли, но за-
ведомо для должностного лица могли повлечь
за собой тяжелые последствия. В свою очередь,
законодатель под превышением власти или слу-
жебных полномочий закрепляет совершение
действий, явно выходящих за пределы прав и
полномочий, предоставленных законом совер-
шившему их, при наличии признаков, пред-
усмотренных в предыдущей статье (в статье о
злоупотреблении властью или служебным поло-
жением)7. Тем не менее, в юридической литера-
туре предметом споров был вопрос о вовлечении
в перечень должностных лиц работников него-
сударственных организаций и объединений.
Служащие негосударственных организаций рас-
сматривались как должностные лица, если в
данных организациях на них возлагались функции
различных общегосударственных задач. По мне-
нию А.А. Жижиленко и А.Я. Эстерна, служащие
акционерных обществ и товариществ, в том
числе входящие в руководящие органы акцио-
нерного общества, с участием частного и коо-
перативного капитала совместно с государст-
венным, являются должностными лицами8.

5 См.: Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922,ст. 105, http://docs.cntd.ru/document/901757375.
6 См.: Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922,ст. 106, http://docs.cntd.ru/document/901757375.
7 Подробнее см.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М., 1934. 
8 См.: Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления. Практический комментарий. М, 1924. С. 5-6; Эстерн

А.Я. Должностные преступления. М., 1928. С. 34.



А.Н. Трайнин, в свою очередь, считал, что не
являются должностными лицами служащие коо-
пераций, лица, принадлежащие к профсоюзному
аппарату. Тем не менее, они становятся долж-
ностными лицами только тогда, когда исполняют
определенную публично-правовую функцию по
поручению государства. По менинию правоведа,
к таким организациям относятся хозрасчетные
предприятия, работающие на широкий рынок,
хозяйственное строительство, осуществляющееся
по регулируемому государственном плану, и т.д9.
Интересна также позиция В. Д. Меньшагина о
должностных лицах, согласно которой, рабочие
на предприятии и рядовые колхозники не яв-
ляются должностными лицами и не могут быть
субъектами должностных преступлений, а спор-
ные вопросы об отнесении рабочих к категории
должностных лиц должны исходить из того, ка-
кими правами или функциями наделены эти
лица10.

Стоит отметить, что в Уголовном кодексе
1926 г. в статье 109 УК было установлено два
примечания. Первое раскрывало понятие долж-
ностного лица, аналогичное указанному в при-
мечании к ст. 105 УК 1922 г., а второе устанав-
ливало, что должностные лица профессиональ-
ных союзов за совершенные ими служебные
преступления, если они привлечены к ответ-
ственности по постановлениям профессиональ-
ных союзов, отвечают как за преступления
должностные. Очевидно, что данная оговорка
являлась “административной гарантией” и пре-
доставляла профсоюзу возможность ограничи-
ваться дисциплинарным взысканием, тем самым
освобождая человека от уголовного преследо-
вания по инициативе прокуратуры. Очевидно,
что сталкиваемся с неравным положением су -
бъектов преступления.

Начиная с 30-х годов 20-го века, с ликви-
дацией частных предприятий, акционерных об-
ществ, предприятий со смешанным капиталом,
а также “огосударствлением” КПСС, профсою-
зов, кооперации других общественных органи-

заций, формированием командно-администра-
тивной системы, в исследованиях проблемы
ответственности должностных лиц произошли
существенные изменения. Как в научных работах,
так и в материалах судебной практики обсуждался
лишь круг полномочий работников государст-
венных и общественных предприятий, учреж-
дений и организаций, достаточный для отнесения
их к числу должностных лиц. Проведенные ис-
следования свидетельствуют о том, что судебная
практика расширяла понятие “должностное
лицо”, приравнивая к должностным лицам ра-
ботников иных категорий. Так, в Постановлении
Пленума Верховного суда РСФСР от 7 февраля
1927 г. указано, что хотя, по общему правилу,
лицо, вступившее с государственными или об-
щественными учреждениями или предприятиями
в договор поручения или иные близкие к нему
соглашения, само по себе не рассматривается
как должностное лицо, суд, однако, вправе в
случаях, когда обстоятельствами дела будет
установлено, что лицо, вступившее в эти дого-
ворные отношения с государственными или
общественными предприятиями и учреждения-
ми, в осуществление возложенных на него прав
и обязанностей фактически было снабжено ад-
министративными функциями или функциями
должностного лица, или оно на основании вы-
данного ему мандата и т. п. действовало как
должностное лицо, приравнивать данное лицо
к должностным в смысле ответственности за
совершенные им преступления11. Согласно ре-
шению Пленума Верховного Суда СССР от 27
марта 1935 г., к должностным лицам колхозов
и совхозов относятся лица, выполняющие ад-
министративно-хозяйственные или оператив-
но- распорядительные функции: бригадиры и
другие лица, возглавляющие конкретный участок
работы или руководящие им12. 

Необходимо отметить, что по Уголовным
кодексам 1922г. и 1926г. злоупотребление
властью и превышение власти могли быть со-
вершены лицом, как умышленно, так и по не-
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9 См.: Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР. Часть особенная. 2-е изд. М., 1927. С. 219.
10 См.: Уголовное право: Уч. для юрид. школ/Под ред. В.Д. Меньшагина. 2-е изд. М., 1924. С. 238-239.
11 См.: Судебная практика РСФСР. 1927. №3. С. 4.
12 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР (1917-1952) / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1953.

С. 69-71.
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осторожности. Неосторожное злоупотребление
имело место именно тогда, когда должностное
лицо не предвидело наступления последствий,
которые повлекли за собой данные деяния,
хотя оно могло и должно было это предвидеть.
При этом область применения ч. 1 ст. 105 (ч. 1
ст. 109 УК в редакции 1926 г.) ограничивалась
случаями неосторожной вины и случаями, когда
виновный руководствовался не личными со-
ображениями, а интересами службы или же ин-
тересами других лиц. Превышение же власти
становилось неосторожным тогда, когда винов-
ный не осознавал, хотя мог и должен был осо-
знавать, что он своими действиями нарушает
круг прав и обязанностей своего ведомства.
Тем не менее, при совершении превышения
власти служащий не мог ссылаться на то, что
он находился в состоянии крайней необходи-
мости, или что превышение власти допущено
им ввиду чрезвычайных обстоятельств, так как
ссылка на крайнюю необходимость допускалась
лишь в строго определенных законом случаях13.

Стоит отметить, что в юридической лите-
ратуре 50-х годов 20-го века оставался спорным
вопрос об определении объекта должностных
преступлений. Некоторые из правоведов (М.
М. Исаев, А.А. Герцензон) считали, что объектом
должностного преступления является государст-
венный аппарат14. Другая группа правоведов
(Н.Д. Дурманов, А.Н. Трайнин, М. Д. Шарго-
родский) в качестве объекта рассматривала
правильную, отвечающую интересам социали-
стического строительства работу государствен-
ного и общественного аппарата15. В свою оче-
редь, А.А. Жижиленко в качестве объекта долж-
ностных преступлений выделял служебный долг
должностного лица16. По мнению Б.С. Утевского,
должностные преступления являются преступ-
лениями против интересов управления госу-
дарством и социалистическим хозяйством17.

Объективная сторона злоупотребления
властью и превышения власти выражалась в
виде действий, которые могли быть как физи-
ческими, так и интеллектуальными. Первое
имело место, когда должностное лицо само не-
посредственно совершает что-нибудь без со-
ображений служебной необходимости, второе -
когда оно дает другим предписание совершить
такие действия (курсив наш – Г.П.)18. Более
того, согласно Уголовному кодексу 1922г., зло-
употребление и превышение власти могли быть
совершены лишь благодаря занимаемому слу-
жебному положению в силу возложенных на
него служебных обязанностей и полномочий.
Уголовный кодекс 1926 г. отмечет злоупотреб-
ление властью или служебным положением (ст.
109 УК) и превышение власти или служебных
полномочий (ст. 110 УК). Следовательно, долж-
ностное лицо может совершить данные пре-
ступления не только в силу возложенных на
него служебных обязанностей и полномочий,
но и путем использования должностного поло-
жения и должностных связей. Другой особен-
ностью деяний должностного лица, указанной
в диспозиции ст. 105 УК (ст. 109 УК в редакции
1926 г.), является совершение действий, которые
не были вызваны соображениями служебной
необходимости, к ним относятся действия, ко-
торые не диктовались потребностью данного
момента, а также случаи, когда должностное
лицо действует, руководствуясь ложно пони-
маемыми интересами ведомства или организа-
ции. Стоит отметить, что злоупотребление
властью, сформулированное в Уголовном ко-
дексе 1922г., предусматривало материальный
состав преступления и для признания его окон-
ченным требовалось наступление общественно
опасных последствий, таких как: нарушение
правильной работы учреждения или предприя-
тия, или общественного порядка, или частных
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13 Уголовный кодекс РСФСР: Практический комментарий / Под ред. М.Н. Гентера, А.Н. Трайнина. М, 1923. С. 23.
14 Подробнее см.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. М.,Статут, 2015.
15 Дурманов Н.Д. Понятие преступления..Издательство АН СССР, Л. 1948; Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР.

Часть особенная. Л., 1925. С. 118-150.
16 Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления (ст. 105-118 УК). Изд. 2-е. (испр. и доп.). М., 1924. С. 9.
17 Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях. М., 1948. С. 49.
18 Подробнее см.: Тарасова Е.В. Квалификация преступлений, совершенных должностными лицами путем использования

своего служебного положения: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1999.



интересов отдельных граждан. В свою очередь,
в состав злоупотребления властью или долж-
ностным положением по Уголовному кодексом
1926г. был включен признак систематичности,
который предполагал не механическую сово-
купность тех или иных поступков, а опреде-
ленное активное психическое отношение долж-
ностного лица к своим действиям, т. е. созна-
тельную линию поведения, предполагающую
умысел. Несмотря на то, что закон предусмат-
ривал систематичность и корысть в качестве
обязательных признаков состава преступления,
судебная практика отступала от этого правила.
Интересно и то, что ст. 109 УК 1926 г. в
качестве оконченного преступления содержит
деяние, которое не только повлекло наступление
общественно опасных последствий, но и ставило
под угрозу наступление тяжких последствий.
Следовательно, злоупотребление властью или
служебным положением сформулировано с по-
мощью как материального, так и формального
состава преступления19. Стоит отметить, что
превышение власти содержало еще один обя-
зательный признак: действия должностного
лица должны были явно выходить за пределы
компетенции должностного лица, а квалифи-
цирующим признаком превышения власти яв-
лялось совершение преступления путем при-
менения насилия, оружия, особо мучительных
действий и действий, оскорбляющих личное
достоинство потерпевшего (курсив наш –
Г.П.)20. Особо квалифицирующий вид злоупо-
требления власти и превышения власти содер-
жался в ст. 110 УК, который был превращен в
отдельную статью из-за особо тяжких послед-
ствий совершенных преступлений, а наказание
доходило до высшей меры. К особо тяжким
последствиям относились: расстройство цент-
ральных или местных хозяйственных аппаратов
производства, распределения или снабжения,
или расстройство транспорта, заключение явно

невыгодных для государства договоров или
сделок, или всякий иной подрыв и расточение
государственного достояния в ущерб интересам
трудящихся. Примечательно, что законодатель-
нство не раскрывало понятие «особо отягчаю-
щих обстоятельств», относя его к оценочным.
В частности, когда данное преступление со-
вершено работником, состоящим во главе цент-
рального хозяйственного аппарата21.

Что касается регламентации ответственности
за должностные преступления по УК РСФСР
1960г., то необходимо отметить, что она харак-
теризовалась более четким описанием признаков
преступлений, сужением круга преступного по-
ведения, смягчением наказаний за совершение
ряда преступлений22. Под злоупотреблением
властью или служебным положением учитыва-
лось умышленное использование должностным
лицом своего служебного положения вопреки
интересам службы. Обязательным условием
возникновения уголовной ответственности было
совершение этого деяния из корыстной или
иной личной заинтересованности и причинение
им существенного вреда государственным или
общественным интересам либо охраняемым за-
коном правам и интересам граждан. Квалифи-
цирующим обстоятельством этого преступления
являлось совершение деяния, причинившего
тяжкие последствия. Очевидно, что в данном
случае превышение власти или служебных пол-
номочий заключалось в умышленном соверше-
нии должностным лицом таких действий, кото-
рые явно выходили за пределы его прав и пол-
номочий, если они причинили существенный
вред государственным или общественным ин-
тересам либо охраняемым законом правам и
интересам граждан. Более того, ответственность
за данное преступление существенно повыша-
лась, если превышение власти или служебных
полномочий сопровождалось насилием, приме-
нением оружия или мучительными и оскорб-
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19 Подробнее см.: Постановление ВЦИК от 22.11.1926 “О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции
1926 года” (вместе с “Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.”), http:// www. consultant. ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bba-
se%3DESU%3Bn%3D3274#0/,/12.05.2017/.

20 Там же, ст.109.
21 Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 37. Власти или служебных полномочий (ст. 171 УК).
22 В главе 7 Особенной части Уголовный кодекс РСФСР (прин. 27.10.1960) «Должностные преступления» содержалось

всего шесть статей, среди них злоупотребление властью или должностным положением (ст. 170 УК).
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ляющими личное достоинство потерпевшего
действиями.

Стоит отметить, что в примечании к статье
170 УК было сформулировано определение
должностного лица: «Под должностными лицами
в статьях настоящей главы понимаются лица,
постоянно или временно осуществляющие функ-
ции представителя власти, а также занимающие
постоянно или временно в государственных
или общественных учреждениях, организациях
или на предприятиях должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных
или административно-хозяйственных обязанно-
стей, или выполняющие такие обязанности в
указанных учреждениях, организациях или на
предприятиях по специальному полномочию»23.
Очевидно, что, согласно данному определинию,
должностным лицом, как субъектом должностных
преступлений, уже без всяких оговорок, является
лицо занимающее в любом государственном
или любом общественном предприятии, учреж-
дении, организации должность, связанную с
выполнением организационно-распорядительных
или административно-хозяйственных функций.
Большую роль сыграло Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. №4
«О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении властью или служебным положением,
превышении власти или должностных полно-
мочий, халатности или должностном подлоге».
В нем впервые было дано официальное толко-
вание таких понятий, как организационно-рас-
порядительные и административно-хозяйствен-
ные обязанности, составляющие содержание
полномочий должностного лица, были даны
также понятия существенного вреда, корыстной
или иной личной заинтересованности и ряда
других сложных вопросов.

Общеизвестно, что во времена Перестрой-
ки, когда экономическая сфера жизни общества
отделилась от политической, стало очевидно,
что социальная сущность поступков лиц, со-
стоящих на государственной или муниципальной
службе, и лиц, выполняющих соответствующие
управленческие функции в различных обще-

ственных организациях и коммерческих струк-
турах, далеко не одинакова. Первые, злоупо-
требляя предоставленными им публичной
властью полномочиями, посягают на интересы
службы, нарушают нормальную деятельность
государственного аппарата законодательной,
исполнительной и судебной власти, подрывают
их авторитет, что в итоге приводит к ослаблению
государственной власти. Это определяет особый
правоохранительный объект и необходимость
выделения преступных деяний таких лиц в са-
мостоятельную главу Уголовного кодекса. Ничего
подобного не происходит при злоупотреблении
со стороны служащих коммерческих структур и
общественных организаций, которые наделены
определенными управленческими функциями
собственником или гражданами, объединивши-
мися в общественную организацию. Их злоупо-
требления предоставленными полномочиями
способны, конечно, причинить материальный
ущерб, иные вредные последствия, связанные
с нарушением отношений собственности, при-
чинением физического вреда личности, нару-
шением конституционных прав граждан, зако-
нодательства о предпринимательской деятель-
ности, об охране природы и т. д., за что эти
лица должны нести соответствующую ответ-
ственность. В данный период были приняты
такие законы, как: Закон «О кооперации в
СССР» (от 26.05.88г.); Закон «О собственности
в РСФСР» (от 24.12.90г.); Закон «О предприя-
тиях и предпринимательской деятельности» (от
25.12.90 г.).

Таким образом, советский период характе-
ризуется процессом дальнейшего формирования
в уголовном праве понятия должностных пре-
ступлений и толкования его отдельных элемен-
тов, составов преступлений, развитием, наряду
с идеологизацией, проблемы в направлении
совершенствования и конкретизации способов
совершенствования этих преступлений, уяснения
отдельных понятий, а также более четкой фор-
мулировки и разграничения дефиниций зло-
употребления должностным положением и пре-
вышения должностных полномочий. Օ
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23 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=8627&fld=134&dst=100406,0&rnd=0.1955557221328652#0/,/22,04,2017/.



ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ քր.
օր.) 23 հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա -
կիո րեն բխում է, որ հան ցա գոր ծու թյան սուբ -
յեկ տի պար տա դիր հատ կա նիշ ներ են հա մար -
վում հա մա պա տաս խան տա րի քի հա սած լի նե -
լը և մեղ սու նա կու թյու նը: 

Տա րի քը ոչ թե պար զա պես ան ձի ապ րած
տա րի նե րի հան րա գու մարն է, այլ՝ նրա զար -
գաց ման, ան ձի ձևա վոր ման ո րա կա պես յու -
րա հա տուկ աս տի ճա նը: Միայն ո րո շա կի տա -
րի քի հաս նե լուց հե տո է անձն ու նակ լի նում գի -
տակ ցե լու իր ա րարք նե րի հան րո րեն վտան գա -
վոր բնույ թը և ղե կա վա րե լու դրանք: Քր. օր.-ի
24 հոդ վա ծի հա մա ձայն` քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թար կե լու նվա զա գույն տա -
րի քը 16 տա րե կանն է, իսկ մի շարք հան ցանք -
նե րի հա մար, ո րոնց հան րա յին վտան գա վո -
րու թյունն ըն կա լե լի է դառ նում ա վե լի վաղ տա -
րի քում, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան նվա -
զա գույն տա րիքն ի ջեց ված է մինչև 14 տա րե -
կա նը (ՀՀ քր. օր.-ի 24 հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ
մա սեր):

Պետք է նշել նաև, որ քր. օր.-ի 24 հոդ վա -
ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է. «Ե թե ան ձը հա սել
է սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ րորդ մա սով
նա խա տես ված տա րի քի, սա կայն մտա վոր զար -
գաց ման մեջ հետ մնա լու հետևան քով ըն դու -
նակ չի ե ղել ամ բողջ չա փով գի տակ ցել իր ա -
րար քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա -
վա րել դա, ա պա նա են թա կա չէ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան»: 

Վե րոնշ յալ դրույ թի առն չու թյամբ կա րե լի
է սա հուն ան ցում կա տա րել հան ցա գոր ծու -
թյան սուբ յեկ տի մյուս հատ կա նի շին` մեղ սու -
նա կու թյա նը: Քր. օր.-ի 25 հոդ վա ծի 1-ին մա -
սը սահ մա նում է, որ քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թա կա չէ այն ան ձը, ով հան -
րու թյան հա մար վտան գա վոր ա րարք կա տա -
րե լու պա հին գտնվել է ան մեղ սու նա կու թյան
վի ճա կում, այ սինքն՝ քրո նիկական հո գե կան
հի վան դու թյան, հո գե կան գոր ծու նեու թյան ժա -
մա նա կա վոր խան գար ման, տկա րամ տու թյան
կամ հո գե կան այլ հի վան դա գին վի ճա կի
հետևան քով չէր կա րող գի տակ ցել իր գոր ծո -
ղու թյան (ան գոր ծու թյան) վտան գա վո րու թյու -
նը կամ ղե կա վա րել դա: 

Մեղ սու նակ ան ձին ան մեղ սու նա կու թյան
վի ճա կում գտնվող ան ձից տար բե րա կե լու չա -
փա նի շը հենց այն է, որ մեղ սու նակ անձն ու -
նակ է գի տակ ցե լու իր ա րարք նե րի փաս տա -
կան կողմն ու սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը և
ղե կա վա րե լու դրանք: Հո գե կան հի վանդ ան ձի
հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք նե րը պայ մա -
նա վոր ված են նրա հո գե կան հի վան դա գին վի -
ճա կով և բ նու թագր վում են ո րո շա կի ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով1:

Այս պես` Յու. Մ. Ան տոն յա նը և Ս. Վ. Բո րո -
դի նը, հիմ նա վո րե լով հո գե կան շե ղում նե րի
քրեա ծին նշա նա կու թյու նը, ներկայացնում են
մի շարք ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ: Ա ռա ջին`
հո գե կան շե ղում նե րը ա ռաջ են բե րում դյուրա -
գրգ ռու թյուն, ագ րե սի վու թյուն և դա ժա նու թյուն,
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ԼԱԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և 
իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 
ոստիկանության կապիտան
_____________________________________________________________________________________________________________________________

øðº²Î²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ü ºÜÂ²ðÎºÈàô î²ðÆøÆ âÐ²ê²Ì
Î²Ø ²ÜØºÔêàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü ìÆÖ²ÎàôØ ¶îÜìàÔ ²ÜÒÆÜ

ú¶î²¶àðÌºÈàô ØÆæàòàì Ð²Üò²¶àðÌàôÂÚ²Ü Î²î²ðØ²Ü 
Ð²ðòÆ Þàôðæ

1 Տե՛ս Луньков Д.А. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс....канд.
юрид. наук, Екатеринбург, 2013, էջ 102:
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ո րոնք էլ ի րենց հեր թին նպաս տում են հատ կա -
պես բռնի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա -
նը: Երկ րորդ` հո գե կան շե ղում նե րը թու լաց նում
են կա մա յին գոր ծըն թաց նե րը և բարձ րաց նում
ներշն չո ղա կա նու թյան աս տի ճա նը, ին չով հեշ -
տաց նում են ան ցու մը հան րո րեն վտան գա վոր
վար քագ ծին2:

Ման կա հա սակ նե րը և հո գե կան հի վանդ -
նե րը բնու թագր վում են ընդգծ ված ներշն չո ղա -
կա նու թյամբ, բա րու և չա րի, թույ լատ րե լիի և
ան թույ լատ րե լիի մա սին ան կա յուն պատ կե րա -
ցում նե րով, ին չի պատ ճա ռով նրանց հեշտ է
ներգ րա վել հան րո րեն վտան գա վոր գոր ծու նեու -
թյան մեջ: Այդ պի սի հատ կա նիշ նե րը մեծ հե -
տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց նում հան ցանք կա -
տա րե լու հա կում ու նե ցող ան ձանց շրջա նում,
ով քեր ցան կա նում են հան ցան քը կա տա րել ու -
րիշ նե րի ձեռ քե րով և մնալ ան պա տիժ: 

Հան ցա վոր նպա տակ նե րով հո գե կան հի -
վան դին օգ տա գոր ծե լու հե տաքր քիր օ րի նակ
պրակ տի կա յից նկա րագ րել է Վ. Ա. Վլա դի մի -
րո վը: Այս պես` Մ.-ն վ րե ժի շար ժա ռի թով ցան -
կա ցել է այ րել Կ.-ի տու նը: Ք րեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով
Մ.-ն  ո րո շել է տան հրկի զու մը հանձ նա րա րել
իր հա մագ յու ղա ցի, իմ բե ցիլ 30-ամ յա Օ.-ին: Ի -
րա կա նաց նե լով իր հան ցա վոր մտադ րու թյունը`
Մ.-ն  ե րեք օր վա ըն թաց քում ներշն չել է Օ.-ին,
որ Կ.-ն ցան կա նում է վեր ջի նիս բան տար կել,
ուս տի անհ րա ժեշտ է այ րել նրա տու նը: Օգ տա -
գոր ծե լով Օ.-ի հո գե կան վի ճա կին բնո րոշ
ընդգծված ներշն չո ղա կա նու թյու նը` Մ.-ն  ա ռանց
դժվա րու թյան ստա ցել է Օ.-ի հա մա ձայ նու թյու -
նը, և վեր ջինս հա ջորդ գի շեր այ րել է Կ.-ի տու -
նը` Մ.-ից նա խա պես ստա նա լով մի շիշ նավթ
և լուց կի: Մյուս օ րը Օ.-ն պատ մել է հա մագ յու -
ղա ցի նե րին, որ Մ.-ն  էր ի րեն հանձ նա րա րել
այ րել Կ-ի տու նը: Նշ ված ա րար քի պատ ճա ռով
Մ.-ն  են թարկ վել է քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան հան րո րեն վտան գա վոր ե ղա նա կով ու -
րի շի գույ քը դի տա վո րու թյամբ ոչն չաց նե լու հա -
մար, իսկ Օ.-ն ք րեա կան պատաս խա նատ վու -
թյան չէր են թարկ վել, քա նի որ, փոր ձա քննու -
թյան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` ա րար քը կա -

տա րե լու պա հին գտնվել էր ան մեղ սու նա կու -
թյան վի ճա կում3:

Դժ վար չէ նկա տել, որ կա տար ված ա րար -
քի քրեաի րա վա կան գնա հա տա կա նը չէր փոխ -
վի, ե թե Օ.-ի փո խա րեն լի ներ ոչ թե հո գե կան
հի վանդ, այլ՝ քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան տա րի քի չհա սած անձ: Ան ձանց այս եր -
կու խումբն ու նեն մեկ ընդ հա նուր հատ կա նիշ`
սե փա կան ա րարք նե րի փաս տա կան բնույ թը և
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը գի տակ ցե լու
կամ դրանք ղե կա վա րե լու ու նա կու թյան բա ցա -
կա յու թյու նը: 

Դ.Ա. Լուն կո վը նշված ան ձանց օգ տա գործ -
մամբ հան ցան քի միջ նոր դա վոր ված կա տա րու -
մը բնու թագ րում է հետևյալ կերպ. հան ցա գոր -
ծու թյան սուբ յեկտ հա մար վող ան ձը ներ գոր -
ծում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
րի քի չհա սած կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա -
կում գտնվող ան ձի վրա, ին չի հետևան քով վեր -
ջինս ի րա կա նաց նում է տվյալ հան ցա գոր ծու -
թյան օբ յեկ տիվ կող մը4:

Ինչ պես տես նում ենք՝ Դ.Ա. Լուն կո վի կող -
մից տրված բնու թագր ման մեջ շեշ տը դրված է
հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր ված կա տար -
ման օբ յեկ տիվ հատ կա նի շի վրա: Մինչ դեռ պա -
կաս կարևոր չէ նաև սուբ յեկ տիվ հատ կա նի շը,
ո րին ի րա վա ցիո րեն ու շադ րու թյուն է դարձ րել
Ն.Վ. Բա րան կո վը. «Ք րեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան տա րի քի չհա սած ան ձին օգ տա -
գոր ծե լով հան ցան քի միջ նոր դա վոր ված կա -
տար ման սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է
այն հանգամանքով, որ ան ձը գի տակ ցում է իր
կող մից օգ տա գործ վող ան ձի` տվյալ հան ցա -
գոր ծու թյան հա մար քրեա կան օ րեն քով սահ -
ման ված տա րի քի հա սած չլի նե լու հան գա ման -
քը: Փաս տո րեն քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան տա րի քի չհա սած ան ձին օգ տա գոր ծե լով
հան ցան քի միջ նոր դա վոր ված կա տա րումն այն
ի րա վի ճակն է, երբ քրեա կան օ րեն քով սահ -
ման ված տա րի քի հա սած մեղ սու նակ ֆի զի կա -
կան ան ձը կա տա րում է դի տա վոր յալ հան ցանք`
դրա օբ յեկ տիվ կող մի ի րա կա նաց ման հա մար
օգ տա գոր ծե լով քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան տա րի քի չհա սած ան ձի, գի տակ ցում է
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2 Տե՛ս Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987, էջ 9:
3 Տե՛ս Владимиров В.А. Преступление, совершенное соучастниками. М., Госюриздат, 1961, էջ 53-54:
4 Տե՛ս Луньков Д.А. Նշվ. աշխ., էջ 104: 



այդ հան գա ման քը և ցան կա նում է հան ցան քը
կա տա րել հենց այդ ե ղա նա կով»5:

Հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր ված կա -
տար ման սուբ յեկ տիվ կող մի հա ման ման բնու -
թա գիր հե ղի նա կը տվել է նաև ան մեղ սու նա -
կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձի օգ տա գործ -
ման դեպ քե րի վե րա բեր յալ. «Միջ նոր դա վոր -
ված կա տա րո ղը գի տակ ցում է, որ հան ցան քը
կա տա րում է հենց ան մեղ սու նակ ան ձի օգ տա -
գոր ծե լով: Միջ նոր դա վոր ված կա տա րո ղն այդ
մա սին կա րող է ի մա նալ դա տա կան հո գե բու -
ժու թյան կամ ի րա վա գի տու թյան ո լոր տի գի տե -
լիք նե րի շնոր հիվ, օգ տա գործ վող ան ձի հո գե -
կան հի վան դու թյան վե րա բեր յալ վկա յող ո րո -
շա կի աղբ յուր նե րից, այդ ան ձի վար քագ ծին
հետևե լով և այլն»6: 

Ն.Վ. Բա րան կո վի մեջ բեր ված մտքի կա -
պակ ցու թյամբ հարկ ենք հա մա րում կա տա րել
մի շտկում. ճիշտ չէ «ան մեղ սու նակ անձ» բա -
ռա կա պակ ցու թյան օգ տա գոր ծու մը: Ինչ պես գի -
տենք՝ ընդ հան րա պես ան մեղ սու նակ անձ գո -
յու թյուն չու նի. ան ձի ան մեղ սու նա կու թյան հար -
ցը կա րող է բարձ րաց վել միայն կոնկ րետ ա -
րար քի կա տար ման պա հի կա պակ ցու թյամբ:
Ընդ ո րում` ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 108 հոդ վա ծի համաձայն` հո գե կան
հի վան դու թյան, ժա մա նա կա վոր հի վան դա գին
հո գե կան խան գար ման, այլ հի վան դա գին վի -
ճա կի կամ տկա րամ տու թյան հետևան քով մե -
ղադր յա լի ու նակ չլի նե լը դեպ քի պա հին գի -
տակ ցե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու -
թյան) բնույ թը և նշա նա կու թյու նը, դրանց
վնաuա կա րու թյու նը կամ ղե կա վա րե լու դրանք
կա րող է հաս տատ վել բա ցա ռա պես դա տա հո -
գե բու ժա կան կամ դա տա հո գե բա նա կան փոր -
ձա գե տի եզ րա կա ցու թյամբ: 

Նույ նիսկ ե թե հան ցան քի միջ նոր դա վոր -
ված կա տա րո ղն ու նե նա դա տա կան հո գե բու -
ժու թյան և հո գե բա նու թյան ո լորտ նե րի հա տուկ
գի տե լիք ներ, դժվար թե նա կա րո ղա նա հաս -
տա տա պես հա մոզ ված լի նել, որ իր կող մից օգ -
տա գործ վող ան ձը հան րո րեն վտան գա վոր ա -
րար քի կա տար ման պա հին գտնվե լու է ան մեղ -
սու նա կու թյան վի ճա կում: Նման դեպ քե րում
միջ նոր դա վոր ված կա տա րո ղը ոչ թե հաս տա -

տա պես գի տակ ցում է, որ իր կող մից օգ տա -
գործ վող անձն ա րար քի կա տար ման պա հին
գտնվե լու է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, այլ`
ըն դա մե նը նա խա տե սում է, որ դա այդ պես է
լի նե լու: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից` ա ռա ջար կում ենք ան -
մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձի օգ -
տա գործ մամբ հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա -
վոր ված կա տար ման սուբ յեկ տիվ կող մը բնութա -
գրել հետևյալ կերպ. միջ նոր դա վոր ված կա տա -
րո ղը, ո րո շա կի հան գա մանք նե րի վրա հիմն վե -
լով, նա խա տե սում է, որ իր կող մից օգ տա գործ -
վող ան ձը հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի կա -
տար ման պա հին գտնվե լու է ան մեղ սու նա կու -
թյան վի ճա կում և ցան կա նում է, որ այդ ան ձը
նման վի ճա կում կա տա րի տվյալ ա րար քը:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ ե թե ան ձը
ներ գոր ծում է սահ մա նա փակ մեղ սու նակ ան ձի
կամ քի և գի տակ ցու թյան վրա, և դրա հետևան -
քով վեր ջինս կա տա րում է հան ցանք, ա պա
հան ցան քի միջ նոր դա վոր ված կա տա րու մը բա -
ցա կա յում է: Դա հիմ նա վոր վում է այն փաս -
տար կով, որ քր . օր.-ի 26 հոդ վա ծի հա մա ձայն`
սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում
հան ցանք կա տա րած ան ձը են թա կա է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան, ուս տի նա չի
կա րող հա մար վել հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք:

Միևնույն ժա մա նակ, կար ծում ենք, որ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քի չհա սած
ան ձին և ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող
ան ձին օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով հան ցան քի միջ -
նոր դա վոր ված կա տար ման ի րա վի ճակ նե րին
անհ րա ժեշտ է հա վա սա րեց նել նաև քր. օր.-ի
24 հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ան -
ձանց օգ տա գործ ման ի րա վի ճակ նե րը: Խոսքն
այն ան ձանց մա սին է, ով քեր թեև հա սել են օ -
րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի տա րի քի, սա -
կայն մտա վոր զար գաց ման մեջ հետ մնա լու
հետևան քով ըն դու նակ չեն ե ղել ամ բողջ չա փով
գի տակ ցե լու ի րենց ա րար քի բնույթն ու նշա նա -
կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դա: Մեր մո տե ցու մը
հիմ նա վոր վում է այն փաստարկով, որ, օ րեն քի
հա մա ձայն՝ նման ան ձինք, փաս տո րեն, են թա -
կա չեն քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ուս -
տի կա րող են նաև գոր ծիք հան դի սա նալ հան -
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ցան քը միջ նոր դա վոր ված կա տա րող նե րի ձեռ -
քին: Պար զա պես նման դեպ քե րում նույն պես
անհ րա ժեշտ է հա վաս տել, որ միջ նոր դա վորված
կա տա րո ղը, ո րո շա կի հան գա մանք նե րի վրա
հիմն վե լով, գի տակ ցել է, որ իր կող մից օգ տա -
գործ վող ան ձը հա մա պա տաս խա նում է քր. օր.-
ի 24 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րին: 

Ինչ պես նշում են Ե. Օ. Դուշ կի նան և Ա.Մ.
Պ լե շա կո վը՝ ան մեղ սու նա կու թյան բժշկա կան
չա փա նի շի տե սանկ յու նից այդ ան ձինք օժտ -
ված են այն պի սի ին տե լեկ տո ւալ, կա մա յին և
հու զա կան ո րակ նե րի ամ բող ջու թյամբ, ո րոնք
թույլ են տա լիս բնու թագ րե լ նրանց որ պես հո -
գե պես ա ռողջ նե րի (թեև այդ ո րակ նե րը սահ -
մա նա փակ ված են): Այս հան գա ման քը պայ մա -
նա վոր ված է այն իրողությամբ, որ այդ պի սի
ան ձանց մեջ բա ցա կա յում են էա կան հո գե կան
խան գա րում ներ, ո րոնք բնո րոշ են ան մեղ սու -
նա կու թյա նը կամ սափ մա նա փակ մեղ սու նա -
կու թյա նը: Տվ յալ դեպ քում ան հա տի հո գե ֆի -
զիո լո գիա կան զար գա ցու մը թեև դան դաղ, բայց
ըն թա նում է մեղ սու նա կու թյան շրջա նակ նե րում:
Ան ձը ձևա կա նո րեն հա սել է օ րեն քով սահ ման -
ված տա րի քի, սա կայն նրա հո գե կան գոր ծա -
ռույթ նե րի զար գաց ման մա կար դակն ի ջեց ված
է, սո ցիա լացման մա կար դա կով ան ձը չի հա -
մա պա տաս խա նում պայ մա նա կան տա րի քա յին
չա փա նի շին7: 

Փաս տո րեն, մտա վոր զար գաց ման մեջ
հետ մնա լու դեպ քում առ կա է գի տակ ցու թյան
և կամ քի ան բա վա րար զար գաց վա ծու թյուն, իսկ
ան մեղ սու նա կու թյան դեպ քում` գի տակ ցու թյան
և կամ քի ա րատ8: Այս ա ռու մով դժվար է հա մա -
ձայ նել գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ ված այն
կար ծի քին, թե մտա վոր զար գաց ման մեջ հետ
մնա լու դեպ քում ան ձը գտնվում է փաս տա ցի
ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում9: Կար ծում ենք`
նման ան ձանց օգ տա գոր ծե լով հան ցան քի միջ -
նոր դա վոր ված կա տա րու մը չի կա րե լի նույ նաց -
նել ո՛չ հա մա պա տաս խան տա րի քի չհա սած, ո՛չ

ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող անձանց
օգ տա գոր ծե լու դեպ քե րի հետ: Թեև նշված երեք
ի րա վի ճակում էլ հան ցան քը միջ նոր դա վոր ված
կա տա րո ղի ա րար քի ի րա վա բա նա կան գնա -
հա տա կը նույնն է, սա կայն որ պես գոր ծիք օգ -
տա գործ վող ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան չեն թար կե լու քրեաի րա վա կան հիմ քե -
րը տար բեր են (քր. օր.-ի 24 հոդ վա ծի 1-ին կամ
2-րդ մա սը, նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սը կամ 25
հոդ վա ծի 1-ին մա սը): 

Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու` օ րեն քով սահ ման ված տա րի քի չհա -
սած կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում
գտնվող ան ձին օգ տա գոր ծե լով հան ցան քի միջ -
նոր դա վոր ված կա տար ման խնդիրն ու սում նա -
սի րե լիս անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև
այն հար ցին, թե կա րո՞ղ է արդ յոք հան ցան քի
միջ նոր դա վոր ված կա տա րում հա մար վել այն
ի րա վի ճա կը, երբ միջ նոր դա վոր ված կա տա րո -
ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով օ րեն քով
սահ ման ված տա րի քի չհա սած կամ ան մեղ սու -
նա կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձը վնաս է
պատ ճա ռում ինքն ի րեն: Օ րի նակ՝ միջ նոր դա -
վոր ված կա տա րո ղն այդ պի սի ան ձին կյան քից
զրկե լու նպա տա կով վեր ջի նիս հա մո զում է ցած
նետ վել բարձ րա հարկ շեն քի տա նի քից՝ խա բե -
լով, թե նա կկա րո ղա նա թռչել: Գ.Կո լո կո լովը,
օ րի նակ, ա ռա ջար կում է ան մեղ սու նա կին կամ
ման կա հա սա կին ինք նաս պա նու թյան հասց նե -
լը հա մա րել սպա նու թյան միջ նոր դա վոր ված
կա տա րում10: Հա ման ման տե սա կետ է ար տա -
հայ տում նաև Մ.Ի. Կո վալ յո վը11: 

Հա կա ռակ տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը
համարում են, թե այն դեպ քե րում, երբ հանցան -
քի կա տար ման հա մար որ պես գոր ծիք օգ տա -
գործ վում է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում
գտնվող ան ձը, չի կա րե լի ոտնձ գու թյան օբ յեկտ
դի տել վեր ջի նիս կյան քը, ուս տի սխալ է հանցան -
քի միջ նոր դա վոր ված կա տա րում հա մա րել ան -
մեղ սու նա կին ինք նաս պա նու թյան հասց նե լը12: 
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7 Տե՛ս Е.О. Душкина, А.М. Плешаков. Отставание в психическом развитии несовершеннолетнего как основание для ис-
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Մեր կար ծի քով՝ ճիշտ է ա ռա ջին մո տե ցու -
մը, ըստ ո րի՝ նման ա րար քը պետք է ո րա կել
որ պես սպա նու թյան միջ նոր դա վոր ված կա տա -
րում: Նախ` քննարկ վող ի րա վի ճա կում առ կա
են սպա նու թյան հան ցա կազ մի բո լոր տար րե -
րը, պար զա պես յու րա հա տուկ դրսևո րում է
ստա նում պատ ճա ռա կան կա պի զար գա ցու մը:
Երկ րորդ` այն հե ղի նակ նե րը, ովքեր նման դեպ -
քե րը չեն հա մա րում սպա նու թյան միջ նոր դա -
վոր ված կա տա րում, չեն ներ կա յաց նում նաև
տվյալ ի րա վի ճա կի քրեաի րա վա կան գնա հա -
տա կա նի որևէ այլ տար բե րակ: Մաս նա վո րա -
պես՝ նման ա րարք նե րը չեն կա րող ո րակ վել
որ պես ինք նաս պա նու թյան հասց նել կամ հար -
կա դրել, քա նի որ ինք նաս պա նու թյու նը գի տակ -
ցա կան և կա մա յին վար քա գիծ է, ին չը են թա -
դրում է, թե ինք նաս պա նու թյուն գոր ծո ղը գի -
տակ ցում է, որ ինքն ի րեն զրկում է կյան քից և
ցան կա նում է կա տա րել դա, իսկ ման կա հա սա -
կը կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող
ան ձը զուրկ են նման գի տակ ցա կան վար քա -
գիծ դրսևո րե լու ու նա կու թյու նից:

Վ.Ֆ. Շչե պել կո վը, քննար կե լով քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու` օ րեն քով
սահ ման ված տա րի քի չհա սած ան ձին օգ տա -
գոր ծե լով հան ցա գոր ծու թյան ո րակ ման հար -
ցե րը, գրում է. «Ե թե չա փա հաս ան ձը հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման է դրդում եր կու ան ձի,
ո րոն ցից մեկն օժտ ված է հան ցա գոր ծու թյան
սուբ յեկ տի հատ կա նիշ նե րով, իսկ մյու սը չի հա -
սել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ -
վե լու տա րի քի, ա պա առ կա է հա մա կա տա րու -
մը, նույ նիսկ ե թե դրդողն ան ձամբ չի մաս նակ -
ցել հան ցա գոր ծու թյա նը: Այդ դեպ քում հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք -
ներն ի րա կա նաց վում են եր կու ան ձի կող մից,
ո րոն ցից մե կը դրանք կա տա րում է միջ նոր դա -
վոր ված ձևով, իսկ մյու սը` ան ձամբ»13: Մենք
հա մա միտ ենք հե ղի նա կի հետ, քա նի որ նկա -
րագր ված ի րա վի ճա կում առ կա են հան ցակ -
ցու թյան և, մաս նա վո րա պես` հա մա կա տար -
ման օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ բո լոր հատ կա -
նիշ նե րը` հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա մար -
վող եր կու ան ձի առ կա յու թյու նը, նրանց ա րարք -
նե րի հա մա տե ղու թյու նը, պատ ճա ռա կան կա -

պը, դի տա վոր յալ մաս նակ ցու թյու նը դի տա վոր -
յալ հան ցա գոր ծու թյա նը, ինչ պես նաև նրան -
ցից յու րա քանչ յու րի կող մից հան ցա գոր ծու թյան
օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող ա րարք նե րի կա տա -
րու մը:

Վ.Ֆ. Շչե պել կո վը նշում է, որ հա մա կա -
տա րում է առ կա նաև այն դեպ քում, երբ հան -
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա մար վող եր կու կամ
ա վե լի անձ հան ցա գոր ծու թյան մեջ են ներ գրա -
վում քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
րի քի չհա սած ան ձի, սա կայն ի րենք օբ յեկ տիվ
կող մի ի րա կա նաց մա նը չեն մաս նակ ցում14:
Նման մո տե ցու մը նույն պես հիմ նա վոր ված ենք
հա մա րում, քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան միջ -
նոր դա վոր ված կա տար ման օբ յեկ տիվ կողմն
են կազ մում ոչ միայն որ պես գոր ծիք օգ տա -
գործ վող ան ձի ա րարք նե րը, այլև նրան օգ տա -
գոր ծող ան ձի այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք
ուղղ ված են նրա կամ քի և գի տակ ցու թյան վրա
ներ գոր ծե լուն: Միևնույն ժա մա նակ, ցան կանում
ենք ո րո շա կի ի մաս տով լրաց նել հե ղի նա կի
միտ քը՝ մի կարևոր շեշ տադ րում ա նե լով.
քննարկ վող ի րա վի ճա կում հա մա կա տա րումն
առ կա կլի նի միայն այն դեպ քում, ե թե հաս -
տատ վի, որ որ պես գոր ծիք օգ տա գործ վող ան -
ձը հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը կա տա րել
է նրան օգ տա գոր ծող եր կու ան ձի հենց հա մա -
տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի պատճառով, ո րոնք
ուղղ ված են ե ղել նրա կամ քի և գի տակ ցու թյան
վրա ազ դե լուն և պատ ճա ռա հետևան քա յին կա -
պով կապ ված են ե ղել իր ա րար քի հետ:

Մեր կար ծի քով` վե րոնշ յալ ի րա վի ճա կից
էա կա նո րեն տար բեր վում է այն դեպ քը, երբ
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա մար վող ան ձը
հան ցան քը կա տա րում է եր կու կամ ա վե լի այն -
պի սի ան ձանց օգ տա գոր ծե լով, ով քեր չեն հա -
սել օ րեն քով սահ ման ված տա րի քի կամ գտնվում
են ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում: Թեև տվյալ
դեպ քում հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կողմն
ի րա կա նաց վում է եր կու համ ա վե լի ան ձի կող -
մից, այ նու ամե նայ նիվ, հա մա կա տա րու մը բա -
ցա կա յում է, քա նի որ առ կա չէ հան ցակ ցու -
թյան քա նա կա կան հատ կա նի շը` հան ցա գոր -
ծու թյան սուբ յեկտ հա մար վող առն վազն եր կու
ան ձի առ կա յու թյու նը: Նման դեպ քե րում, մեր
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կար ծի քով, առ կա է հան ցան քի միանձն յա կա -
տա րու մը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով կա տար ված ու -
սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րը` կա րող ենք
ա նել հետևյալ եզ րա հան գում նե րը.

1. Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
րի քի չհա սած կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա -
կում գտնվող ան ձին օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով
ի րա կա նաց վող հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ
կող մի մեջ է ներառվում ոչ միայն որ պես գոր -
ծիք օգ տա գործ վող ան ձի ա րար քը, այլև միջ -
նոր դա վոր ված կա տա րո ղի այն գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ո րոնք ուղղ ված են օգ տա գործ վող ան ձի
կամ քի և գի տակ ցու թյան վրա ներ գոր ծե լուն:

2. Ե թե ան ձը գի տակ ցում է, որ հան ցան քի
կա տար ման հա մար օգ տա գոր ծում է սահ մա -
նա փակ մեղ սու նա կին, ա պա հան ցա գոր ծու -
թյան միջ նոր դա վոր ված կա տա րու մը բա ցա կա -
յում է: Տվ յալ դեպ քում առ կա է դե րե րի բաշխ -
մամբ հան ցակ ցու թյու նը:

3. Ե թե ան ձը գի տակ ցում է, որ հան ցան քի
կա տար ման հա մար օգ տա գոր ծում է այն պի սի
ան ձի, ով թեև հա սել է օ րեն քով նա խա տես ված
ո րո շա կի տա րի քի, սա կայն մտա վոր զար գաց -
ման մեջ հետ մնա լու հետևան քով ըն դու նակ չի
ե ղել ամ բողջ չա փով գի տակ ցե լու իր ա րար քի
բնույթն ու նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա վա րե լու
դա, ա պա հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր -
ված կա տա րումն առ կա է: 

4. Ե թե ան ձը ներ գոր ծում է քրեա կան պա -

տաս խա նատ վու թյան տա րի քի չհա սած կամ
ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձի
կամ քի և գի տակ ցու թյան վրա, ին չի հետևան -
քով վեր ջինս վնաս է պատ ճա ռում ինքն ի րեն,
ա պա հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր ված կա -
տա րումն առ կա է: 

5. Ե թե հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա -
մար վող ան ձը հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման
է դրդում եր կու ան ձի, ո րոն ցից մեկն օժտ ված է
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տի հատ կա նիշ նե -
րով, իսկ մյու սը չի հա սել քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վե լու տա րի քի կամ
գտնվում է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, ա -
պա առ կա է հա մա կա տա րու մը:

6. Հա մա կա տա րում է առ կա նաև այն դեպ -
քում, երբ հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա մար -
վող եր կու կամ ա վե լի ան ձ հան ցան քը կա տա -
րում են քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
րի քի չհա սած կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա -
կում գտնվող ան ձին հա մա տեղ օգ տա գոր ծե -
լով, սա կայն ի րենք օբ յեկ տիվ կող մի ի րա կա -
նաց մա նը չեն մաս նակ ցում:

7. Ե թե հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հա -
մար վող ան ձը հան ցան քը կա տա րում է եր կու
կամ ա վե լի այն պի սի ան ձանց օգ տա գոր ծե լով,
ով քեր չեն հա սել օ րեն քով սահ ման ված տա րի -
քի կամ գտնվում են ան մեղ սու նա կու թյան վի -
ճա կում, ա պա հա մա կա տա րու մը բա ցա կա յում
է: Տվ յալ դեպ քում առ կա է հան ցան քի միանձըն -
յա կա տա րում: 
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1. Բնակարանի անձեռնմխելիության
իրավունքից հրաժարվելը (դոկտրինալ և
իրավահամեմատական տեսանկյունները)

1.1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ 
(a) Նե րա ծա կան մաս: Բ նա կա րա նի ան -

ձեռնմ խե լիու թյու նն ան հա տա կան ա զա տու թյան
դրսևո րումն է և դրա յու րա հա տուկ շա րու նա -
կու թյու նը։ Լ. Դ յու գին նշում էր, որ ոչ ոք չի կա -
րող մուտք գոր ծել ան հա տի բնա կա րան, ա -
ռանց նրա հա մա ձայ նու թյան, նույ նիսկ կա ռա -
վա րու թյան գոր ծա կալ նե րը կա րող են, սկզբուն -
քո րեն, մուտք գոր ծել բնա կա րան դա տա կան
իշ խա նու թյան ո րոշ ման հի ման վրա` օ րեն քով
սահ ման ված պայ ման նե րով և ձևե րով։ Բ նա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան նոր մե րը տար -
բե րա կում են մաս նա վոր բնա կա րան գի շե րը և
ցե րե կը մուտք գոր ծե լու ռե ժիմ նե րը։ Գի շե րա -
յին ժա մե րին ոչ ոք, նույ նիսկ կա ռա վա րու թյան
գոր ծա կալ նե րը, ով քեր ու նեն դա տա կան ո րո -
շում, ի րա վունք չու նեն բնա կա րան մուտք գոր -
ծելու, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա
ար վում է այն տեղ բնակ վող ան ձի հա մա ձայ -
նու թյամբ կամ vis majot դեպ քե րում (ջրհե ղեղ
կամ հրդեհ)։ Բ նա կա նա բար, գի շե րա յին ժա մե -
րին բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քը կի րառ վում է միայն մաս նա վոր բնա կա -
րան նե րում և ոչ թե հա սա րա կու թյան հա մար
բաց հա մար վող տնե րում։ Կա ռա վա րու թյան
գոր ծա կալ նե րը ցե րե կը կա րող են ան ձի կամ -
քին հա կա ռակ մուտք գոր ծել բնա կա րան, սա -
կայն սկզբուն քո րեն դա կա րող են ա նել դա -
տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա։ Ինչ պես 1789թ.
Հռ չա կագ րում ան հա տա կան ա զա տու թյունն ան -

բա ժա նե լի է դա տա կան ե րաշ խի քից, նույն  կերպ
դրա նից ան բա ժան է նաև բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյու նը, որն ան հա տա կան ա զա -
տու թյան շա րու նա կու թյունն է1։ 

Ան ձի բնա կա րան կա րե լի է մուտք գոր ծել
միայն այն տեղ բնակ վող ան ձանց հա մա ձայ -
նու թյան դեպ քում: Ա ռանց նրանց հա մա ձայ -
նու թյան՝ բնա կա րա նում տե ղի ու նե ցա ծը չի
կա րող հրա պա րա կայ նաց վել: Բ նա կա րա նի
ան ձեռնմ խե լիու թյան սկզբուն քի ու ժով ան -
ձեռնմ խե լի են նաև այն տեղ գտնվող նո թա -
տետ րե րը, գրա ռում նե րը և այլ նյու թեր ու ա -
ռար կա ներ2:

(b) Եվ րո պա կան դա տա րա նի ընդ հա նուր
չա փա նիշ նե րը։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը մի
շարք գոր ծե րով նշել է, որ պե տու թյուն նե րը
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյա նը մի ջամ տե -
լու հար ցում օժտ ված են ո րո շա կի հա յե ցո ղու -
թյամբ, մաս նա վո րա պես` Կոն վեն ցիա յի 8-րդ
հոդ վա ծը չի պա հան ջում բնա կա րա նում խու -
զար կու թյուն և առգ րա վում կա տա րե լու հա մար
նախ նա կան դա տա կան ո րո շում։ Դ րա հետ մեկ -
տեղ՝ ազ գա յին օ րենսդ րու թյու նը պետք է նա -
խա տե սի բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը
սահ մա նա փա կե լիս չա րա շա հում նե րի դեմ հա -
մա պա տաս խան ե րաշ խիք ներ, քա նի որ նախ -
նա կան դա տա կան սանկ ցիա յի պա հան ջի բա -
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում քննու թյան մար -
մին նե րը խու զար կու թյուն և առգ րավ վում կա -
տա րե լու հիմ քե րը գնա հա տե լիս օժտ ված կլի -
նեն ան սահ մա նա փակ հա յե ցո ղու թյամբ։ Օ րի -
նակ` այդ պի սի ե րաշ խիք կա րող է հան դի սա -
նալ խու զար կու թյան օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ -
նա վոր վա ծու թյու նը դա տա րան բո ղո քար կե լու
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ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
ՌՀՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 
պատմության ամբիոնի վարիչ, 
իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
_____________________________________________________________________________________________________________________________

´Ü²Î²ð²ÜÆ ²ÜÒºèÜØÊºÈÆàôÂÚ²Ü Æð²ìàôÜøÆò Ðð²Ä²ðìºÈÀ
ºì øðº²¸²î²ì²ð²Î²Ü ØÆæ²ØîàôÂÚ²Ü Ð²ðòºðÀ

1 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. Перевод А. Ященко, В. Краснокутского и Б. Сы ро -
мятникова. М.: 1908. С. 747-748.

2 Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. М.: Дело, 2000. С. 424.
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ան ձի ի րա վուն քը3։ Սմիր նովն ընդ դեմ Ռու սաս -
տա նի վե րա բեր յալ գոր ծով (Smirnov v. Russia,
07.06.2007.) Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է,
որ նախ նա կան դա տա կան օր դե րի բա ցա կա -
յու թյու նը ո րո շա կի չա փով հա վա սա րակշռ վել է
խու զար կու թյուն կա տա րե լուց հե տո քննի չի գոր -
ծո ղու թյուն նե րը դա տա րան բո ղո քար կե լու ի րա -
վուն քով։ Դի մո ղը կա րող էր բո ղոք ներ կա յաց -
նել դա տա րան (ինչ պես որ ա րել է), իսկ վեր -
ջինս կոչ ված էր ստու գե լու խու զար կու թյուն կա -
տա րե լու մա սին ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը և
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը4։ Մյուս կող մից` Ֆ րան -
սիա յի դեմ մի շարք գոր ծե րով (Crémieux v.
France, Miailhe v. France) Եվ րո պա կան դա տա -
րա նը նշել է, որ դա տա կան օր դե րի բա ցա կա -
յու թյան պայ ման նե րում օ րեն քով նա խա տես -
ված սահ մա նա փա կում նե րը և պայ ման նե րը
բա վա կա նին լայն են և ա նո րոշ, առ կա են ի րա -
վուն քին մի ջամ տե լու մի շարք սո ղանցք ներ, և
այդ պատ ճա ռով մի ջամ տու թյու նը չի կա րող
հա մար վել պե տու թյան կող մից հե տապնդ վող
նպա տա կին հա մա չափ։ 

1.2. Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վունք նե րից հրա ժար վե լ հաս կա ցու թյու նը և
թույ լատ րե լիու թյան պայ ման նե րը

(a) Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վունք նե րից հրա ժար վե լ հաս կա ցու թյու նը։
Ինչ պես նշվել է՝ «ի րա վուն քից հրա ժար վել» հաս -
կա ցու թյու նը տար բեր ի րա վա կան հա մա կար -
գե րում և դոկտ րին նե րում ըն կալ վում է տա րաբ -
նույթ ձևով5: Օ րի նակ՝ գեր մա նա ցի ա ռան ձին
ի րա վա բան ներ, ի րա վուն քից հրա ժար վել ա սե -
լով, հաս կա նում են հիմ նա կան ի րա վուն քի կրո -
ղի հա մա ձայ նու թյու նը, որ պե տու թյու նը ներ -
գոր ծի իր հիմ նա կան ի րա վունք նե րով պաշտ -
պան ված բա րիք նե րի վրա այն պես, որ այդ ներ -
գոր ծու թյունն այլևս ար գել ված չլի նի, օ րի նակ՝
նե րար կու մը հան դուր ժե լը, բնա կա րա նի խու -

զար կու մը հան դուր ժե լը և նման դեպ քե րը6: Հիմք
ըն դու նե լով ի րա վուն քից հրա ժար վե լու նշված
ըն կա լու մը՝ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան
ի րա վուն քից հրա ժար վել ա սե լով՝ հաս կա նում
ենք քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու
նպա տա կով բնա կա րան մուտք գոր ծե լու վե րա -
բեր յալ ան ձի` հա մա ձայ նու թյուն տա լը, ին չը
նշա նա կում է, որ քրեա կան հե տապնդ ման
մարմ նի հա մար ան ձի բնա կա րան մուտքն այլևս
ար գել ված չէ, ուս տի վե րա նում է նախ նա կան
դա տա կան ե րաշ խիք կի րա ռե լու ան հրա ժեշ -
տու թյու նը։ Բա ցի այդ՝ նա խա պես նշենք, որ
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու տե սանկ յու նից որևէ նշա նա կու -
թյուն չու նի, թե ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու դեպ քում ի՞նչ տե սա կի
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն է կա տար վե լու` խու -
զար կու թյո՞ւն, առգ րա վո՞ւմ, զննու թյո՞ւն, թե՞ այլ
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն (այս մա սին՝ հա ջոր -
դիվ)։ 

(b) Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու ձևե րը։ Բ նա կա րա -
նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լու ի րա վա չա փու թյան հա մար կարևոր է այն,
թե քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու
նպա տա կով բնա կա րան մուտք գոր ծե լու մա -
սին ի րա վա տի րոջ (ի րա վուն քի կրո ղի) հա մա -
ձայ նու թյու նը ի՞նչ ձևով պետք է տրվի` գրա վո՞ր,
թե՞ բա նա վոր։

Ռու սա կան աղբ յուր նե րում նշվում է, որ օ -
րեն քը չի սահ մա նում բնա կա րա նում զննու թյուն
կա տա րե լու հա մա ձայ նու թյան ձևը։ Երևի թե՝
դա պետք է լի նի գրա վոր, սա կայն ա ռան ձին
դա տա վա րա կան փաս տա թուղթ կազ մե լու ան -
հրա ժեշ տու թյուն չկա, բնա կա րա նում ապ րող
ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է ամ րագր վել
տա րած քի զննու թյան ար ձա նագ րու թյու նում և
հա վաստ վի ստո րագ րու թյամբ։ Հնա րա վոր է
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3 Вилкова Т. Ю. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве: правовые основы, содержание,
гарантии. Актуальные проблемы российского права. 2015. №2. http://cyberleninka.ru ( 19.06.2017).

4 http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Smirnov_v_Russia_07_06_2007.pdf (17.11.2017).
5 Ղամբարյան Ա., Ավոյան Ք. Սուբյեկտիվ իրավունքից հրաժարումը և իրավաչափության պայմանները։

«Օրինականություն» 2016, թիվ 91, էջեր 23-34, Ղամբարյան Ա. Դատական նիստին մասնակցելու իրավունքից
հրաժարվելը։ Եր.։ Հեղ. հրատ. 2017, Гамбарян А. С. Отказ от соматических прав и вопросы уголовно-процессуального
вмешательства. Ереван, 2017, Гамбарян А. С. Отказ от права на встречный опрос (конфронтацию) и правовые по-
следствия. Ереван, 2017, Гамбарян А. С. Отказ от права на тайну связи и вопросы уголовно-процессуального вме-
шательства. Ереван, 2017.

6 Զաքս Միխայել, Գերմանիայում հիմնական իրավունքների ընդհանուր ուսմունքի հիմունքները: Սուբյեկտիվ հանրային
իրավունքները վարչական իրավունքում. Եր.: Տիգրան Մեծ, 2012. Էջ 63:



նաև կի րա ռել ար տա սահ ման յան փոր ձը, օ րի -
նակ` ԱՄՆ սե փա կա նա տե րը կա րող է հա մա -
ձայ նու թյուն տալ բնա կա րա նը զննելու իր սահ -
մա նած պայ ման նե րով, դիցուք` թույ լատ րում է
զննել ա ռանձ նա տան մի հար կը, իսկ երկ րորդ
հար կը` ոչ7։ 

Ինչ վե րա բե րում է լռու թյամբ բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու թյուն տա լուն՝ լռու -
թյու նը per se չի նշա նա կում, որ ան ձը հա մա -
ձայ նու թյուն է տա լիս մուտք գոր ծելու բնա կա -
րան և դրա նով իսկ հրա ժար վում է իր ի րա վուն -
քից։ Բ նա կա րան մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու -
թյու նը պետք է լի նի հստակ և ո րո շա կի ու չի
կա րող հիմն վել են թադ րու թյուն նե րի վրա։ Այս -
պես` ե թե ան ձը բնա կա րան մուտք գոր ծե լու
հար ցի վե րա բեր յալ լռում է, ա պա դա չի կա րող
մեկ նա բան վել որ պես բնա կա րան մուտք գոր -
ծե լու հա մա ձայ նու թյուն։ Նման դեպ քում քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մի նը քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն կա տա րե լու նպա տա կով բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու հա մար պետք է ձեռք բե րի դա -
տա րա նի ո րո շում։ 

Ե թե բնա կիչ նե րը բնա կա րա նում չեն
գտնվում, ա պա քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին ներն այն տեղ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լու հա մար պետք է ստա նան դա տա -
րա նի ո րո շում։ Ա վե լին՝ ե թե բնա կի չը բնա կա -
րա նի մուտ քի դու ռը բաց է թո ղել, ա պա դռան
բաց լի նե լուց չի կա րե լի են թադ րել, թե տվյալ
բնա կա րա նում բնակ վող ան ձը կոնկ լու դենտ
գոր ծո ղու թյամբ հա մա ձայ նու թյուն է տվել մուտք
գոր ծելու իր բնա կա րան։

(c) Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու թույ լատ րե լիու թյան
ընդ հա նուր պայ ման նե րը։ Ի րա վուն քի տե սու -
թյան մեջ ներ կա յաց վել է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու ընդ հա նուր ի րա վա չա փու -
թյան պայ ման նե րը, ո րոնք կա րե լի է կի րա ռել
mutatis mutandis բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու դեպ քում.

Ա ռա ջին պայ ման` բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քից կա րե լի է հրա ժար -
վել ոչ թե ընդ հան րա պես, այլ՝ կոնկ րետ քրեա -
կան գոր ծի շրջա նակ նե րում։ Ան թույ լատ րե լի է

ընդ հան րա պես հրա ժար վել բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից։

Երկ րորդ պայ ման` բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը թույ լա -
տրե լի է, ե թե գի տակց ված և կա մա վոր է, ան ձը
կան խա տե սում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լու փաս տա կան և ի րա վա կան հե տևանք -
նե րը: Ք րեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը
հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն հատ -
կա պես հա սա րա կու թյան խո ցե լի ան դամ նե րի
(ե րե խա ներ, տա րեց մար դիկ, ֆի զի կա կան և հո -
գե բա նա կան սահ մա նա փա կում ու նե ցող ան -
ձինք և այլն) կող մից բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու կա մավո -
րու թյան և գի տակց վա ծու թյան պայ ման նե րին:

Ե թե բնա կե լի տա րած քում բնակ վում է
միայն ան չա փա հա սը կամ հո գե բա նա կան սահ -
մա նա փա կում ներ ու նե ցող մար դը, ա պա բնա -
կե լի տա րածք մուտք գոր ծե լու մա սին նրանց
տված «հա մա ձայ նու թյու նը» չի կա րող գնա -
հատ վել ի րա վուն քից հրա ժա րում։ Նման դեպ -
քում բնա կա րան մուտք գոր ծե լու և այն տեղ
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա -
մար պետք է առ կա լի նի դա տա րա նի ո րո շում։
Ընդ ո րում՝ բնա կե լի տա րած քում բնակ վող ան -
ձի ան չա փա հաս լի նե լու կամ հո գե կան սահ մա -
նա փա կում ներ ու նե նա լու հան գա ման քը քրեա -
կան հե տապնդ ման մարմ նի հա մար պետք է
ակն հայտ լի նի (դա կա րող է տե սա նե լի լի նել
մար դու ար տա քին հատ կա նիշ նե րից, կամ քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մի նը ի մա ցել է այդ
մա սին): Ե թե քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մինն ան ձի հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա մուտք
է գոր ծել բնա կա րան և կա տա րել քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ, սա կայն հե տա գա յում պարզ -
վել է, որ մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու թյուն
տված մարդն ան չա փա հաս է կամ ու նի հո գե -
կան սահ մա նա փա կում ներ, ա պա քրեա կան հե -
տապնդ ման մարմ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա -
րե լի է ո րա կել բա րեխղ ճու թյամբ կա տար ված,
իսկ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը` թույ լատ րե -
լի, ե թե նրա հա մար մար դու ան չա փա հաս լի -
նե լը կամ հո գե կան սահ մա նա փա կում ներ ու -
նե նա լու հան գա մանքն ակն հայտ չէր: 
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7 Принципы современного российского уголовного судопроизводства. Монография. Науч. ред. И. В. Смолькова; отв.
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Եր րորդ պայ ման` կոնկ րետ գոր ծով բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լը վերջ նա կան է: Ան ձը, հրա ժար վե լով
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից,
պետք է գի տակ ցի, որ այլևս չի կա րող փո խել
մտադ րու թյու նը և չի կա րող քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում պա հան ջել դա -
դա րեց նե լու գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը։

Չոր րորդ պայ ման` բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քից կա րող է հրա ժար վել
այդ ի րա վուն քի կրո ղը (ի րա վա տե րը)։ Կար ծում
ենք, որ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քի կրո ղը (ի րա վա տե րը) այն անձն է
կամ ան ձինք, ով քեր փաս տա ցի բնակ վում են
տվյալ վայ րում։ Ե թե բնա կա րա նում փաս տա ցի
բնակ վում են մի քա նի ան ձ, ա պա քրեա կան
հե տապնդ ման մար մի նը նրան ցից յու րա քանչ -
յու րից պետք է ստա նա բնա կա րան կամ ի րենց
սեն յակ մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու թյուն։ Նրան -
ցից որևէ մե կի ա ռար կու թյան կամ հա մա ձայ -
նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում, քրեա կան
հե տապնդ ման մար մի նը բնա կա րան կա րող է
մուտք գոր ծել դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման
վրա։ Ի տար բե րու թյուն նշվա ծի՝ ԱՄՆ դա տա -
կան պրակ տի կա յում հա մա տեղ բնակ վող ան -
ձան ցից մե կի տված հա մա ձայ նու թյու նը բա վա -
րար է ա ռանց օր դե րի բնա կա րա նում խու զար -
կու թյուն կա տա րե լու հա մար (այս մա սին՝ հա -
ջոր դիվ)։ 

Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քի տե սանկ յու նից նշա նա կու թյուն չու նի, թե
ան ձը տվյալ բնա կա րա նում ի՞նչ ի րա վա կան
հիմ քով է բնակ վում` սե փա կա նու թյա՞ն, վար ձա -
կա լու թյա՞ն, թե՞ ան հա տույց օգ տա գործ ման։ Օ -
րի նակ` ե թե բնա կա րա նը տրվել է վար ձա կա -
լու թյան, ա պա բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քի կրո ղը ոչ թե բնա կա րա նի սե -
փա կա նա տերն է (ե թե, ի հար կե, նա այն տեղ չի
բնակ վում), այլ՝ փաս տա ցի բնակ վող ան ձը`
վար ձա կա լը, ուս տի բնա կա րան մուտք գոր ծե -
լու հա մա ձայ նու թյու նը ի րա վա չափ է, ե թե տրվել
է ոչ թե բնա կա րա նի սե փա կա նա տիրոջ, այլ՝
վար ձա կա լի կողմից։ 

Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քի տե սանկ յու նից քրեա դա տա վա րա կան
նշա նա կու թյուն չու նի նաև բնա կա րա նում հաշ -
վառ ված լի նե լու հան գա ման քը։ Ե թե ան ձը փաս -
տա ցի բնակ վում է բնա կա րա նում, սա կայն այն -
տեղ հաշ վառ ված չէ, ա պա հա մար վում է բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի սու -
բյեկտ։ Մյուս կող մից` ե թե ան ձը ի րա վա բա նո -
րեն հաշ վառ ված է բնա կա րա նում, սա կայն
փաս տա ցի չի բնակ վում այդ բնա կա րա նում,
ա պա նա այս սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի
կրո ղը չէ, և նրա նից բնա կա րան մուտք գոր ծե -
լու հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լու անհ րա ժեշ տու -
թյուն չկա։ Ռու սա կան գրա կա նու թյու նում այս
հար ցի վե րա բեր յալ առ կա է նաև հա կա ռակ
մո տե ցու մը. «Օ րեն քը չի պա տաս խա նում այն
հար ցին, թե արդ յոք պե՞տք է ստա նալ տվյալ
հաս ցեում գրանց ված, սա կայն ժա մա նա կա վո -
րա պես բա ցա կա յող ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը,
ե թե նրա հետ բնակ վող մյուս բնա կիչ նե րը հա -
մա ձայ նու թյուն են տվել կա տա րելու հա մա պա -
տաս խան քննչա կան գոր ծո ղու թյուն։ Թ վում է,
թե այս դեպ քում գրանց ված ան ձի հա մա ձայ -
նու թյու նը նույն պես անհ րա ժեշտ է, քա նի որ
այդ քննչա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը կա -
րող է հան գեց նել նրա ի րա վունք նե րի և օ րի նա -
կան շա հե րի խախտ մա նը»8։ Բո լոր դեպ քե րում
ա ռա վել ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի՝
բնա կա րա նում բնակ վող է հա մար վում այն չա -
փա հաս ան ձը, ով մշտա պես կամ ժա մա նա կա -
վո րա պես ապ րում է բնա կա րա նում կամ տի -
րա պե տում է բնակարանին սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քով` այն տեղ գրանց ված լի նե լու փաս -
տից անկախ9: 

Ե թե բնա կա րա նում հաշ վառ ված ան ձը
երբևէ փաս տա ցի չի բնակ վել այն տեղ, ա պա
քրեա դա տա վա րա կան ա ռու մով բնա կա րա նի
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քով պաշտ պան -
վող սո ցիա լա կան բա րի քը կամ դրա պաշտ -
պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում
է, ուս տի բնա կա րան մուտք գոր ծե լն ինք նին չի
կա րող ազ դել նրա` գո յու թյուն չու նե ցող ի րա -
վուն քի վրա։ Մյուս կող մից` ե թե բնա կա րա նում
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հաշ վառ ված ան ձը, թեև երբևէ չի բնակ վել այն -
տեղ, սա կայն բնա կա րա նում, որ պես պա հեստ,
պահ վում են նրա անձ նա կան ի րե րը (գույք, օ -
րագ րեր և այլն), ա պա բնա կա րա նում քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու դեպ քում նրա
անձ նա կան ի րե րը պաշտ պան վում են անձ նա -
կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քով,
բայց ո՛չ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քով։ 

Ի րա վա բա նա կան անձն արդ յոք կա րո՞ղ է
հան դի սա նալ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան
ի րա վուն քի կրող, օ րի նակ՝ քա ղա քա ցին չի կա -
տա րել իր պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն -
նե րը, և նրա բնա կա րա նը բռնա գանձ վել ու
հատ կաց վել է բան կին: Արդ յոք բան կը բնա կա -
րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի կրո՞ղ է,
և այդ բնա կա րա նում քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ կա տա րե լու հա մար արդ յոք պե՞տք է նա -
խա տե սել դա տա կան ե րաշ խիք: Կար ծում ենք՝
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քն
իր էու թյամբ կի րա ռե լի չէ ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց նկատ մամբ (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 74-
րդ հոդ ված): Այս դեպ քում ի րա վա բա նա կան
ան ձին պատ կա նող բնա կա րա նը պետք է դի -
տել որ պես շի նու թյուն, բայց ո՛չ բնա կա րան:
Նման բնա կա րան նե րը պաշտ պան վում են ոչ
թե բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան, այլ՝ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քով: Ե թե ի րա վա բա -
նա կան ան ձին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով
պատ կա նող բնա կա րա նում փաս տա ցի մարդ
չի բնակ վում, և այն տեղ բա ցա կա յում են օ րեն -
քով պաշտ պան վող այլ ար ժեք ներ (օ րի նակ՝
բան կա յին գաղտ նիք կազ մող փաս տաթղ թեր և
այլն), ա պա այդ տա րածք մուտք գոր ծե լու հա -
մար բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյունն ա պա -
հով ելու նպա տա կով նա խա տես ված դա տա վա -
րա կան ե րաշ խիք նե րը չեն կի րառ վում: 

Ի դեպ՝ ՀՀ դա տա կան պրակ տի կա յում այս
մո տե ցու մը կի րառ վում է նաև բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի խախտ ման հան -
ցա կազ մի մեկ նա բա նու թյան դեպ քում: Օ րի նակ՝
դա տա վոր Ա. Ա զար յա նը թիվ ԵՇԴ-0158/01/15
գոր ծով ար դա րաց րել է քա ղա քա ցուն, ով մե -
ղադր վում էր, որ, նա խա պես ի մա նա լով, որ իր
քրոջ որ դուն նախ կի նում սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քով պատ կա նող բնա կա րա նը վեր ջի -
նիս կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով ստանձ -
նած պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու պատ -

ճա ռով բռնա գանձ վել և դարձել է ի րա վա բա -
նա կան անձ հան դի սա ցող «Ա ռա ջին հի փո թե -
քա յին ըն կե րու թյան» սե փա կա նու թյու նը՝ նշված
ի րա վա բա նա կան ան ձի տնօ րե նի կամ քին հա -
կա ռակ, բնակ վե լու նպա տա կով, դռան փա կա -
նը դի տա վո րու թյամբ կոտ րե լու ե ղա նա կով ապ -
օրի նի մուտք է գոր ծել հիշ յալ ըն կե րու թյան սե -
փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող բնա կա րան և
բնակ վել է այն տեղ` խախ տե լով «Ա ռա ջին հի -
փո թե քա յին ըն կե րու թյա նը» պատ կա նող բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը։ Դա տա վո րն ի -
րա վա ցիո րեն ար դա րաց րել է ամ բաս տան յա -
լին՝ այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ՀՀ քր.
օր.-ի 147-րդ  ա ռա ջին մա սը պա տաս խա նատ -
վու թյուն է նա խա տե սում մար դու կամ քին հա -
կա ռակ նրա բնա կա րան ա պօ րի նի մուտք գոր -
ծե լու հա մար։ Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան
ան մի ջա կան օբ յեկ տը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան
32-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված` մար դու բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի ա -
պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն ներն են։ Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան վե րո հիշ յալ նորմն ամ րա -
գրում է մար դու բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քը, իսկ ՀՀ քր. օր.-ի վե րո հիշ յալ
հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա -
տե սում մար դու կամ քին հա կա ռակ նրա բնա -
կա րան ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լու հա մար։ Ու -
շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ
հի շա տակ ված նոր մե րում խոս քը հենց մար դու,
այլ ոչ թե՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի բնա կա րա նի
ան ձեռնմ խե լիու թյան մա սին է։ Մինչդեռ՝ սույն
գոր ծի շրջա նակ նե րում ամ բաս տան յա լին մե -
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ի րա վա բա նա կան
անձ հան դի սա ցող «Ա ռա ջին հի փո թե քա յին ըն -
կե րու թյա նը» պատ կա նող բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյու նը խախ տե լու պատճառով։ 

Ա ռան ձին պետք է քննար կել նաև այն հար -
ցը, թե արդ յոք քրեա դա տա վա րա կան տե սան -
կյու նից բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քի կրող (ի րա վա տեր) կա րո՞ղ է հա մար -
վել ան ձը, ով տվյալ բնա կա րա նում բնակ վում է
ա պ օ րի նի, օ րի նակ` մշտա կան բնա կու թյան վայր
չու նե ցող անձն ա պօ րի նի մուտք է գոր ծել մեկ
այլ ան ձին պատ կա նող, սա կայն չբնա կեց ված
բնա կա րան և այն տեղ բնա կու թյուն է հաս տա -
տել։ Նկա տի ու նե նա լով մեր այն դիր քո րո շու -
մը, որ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
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վուն քի կրող է բնա կա րա նում փաս տա ցի բնակ -
վող ան ձը, ի րա վա կան հիմ քե րից և ռե ժի մից
անկախ, այս դեպ քում նույն պես մեկ ու րի շի
բնա կա րա նում ա պօ րի նի բնակ վող ան ձը քրեա -
դա տա վա րա կան տե սանկ յու նից հա մար վում է
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի
կրող։ Նման դեպ քում բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը
վե րա բե րում է բա ցա ռա պես քրեա դա տա վա -
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րին։ Օ րի նակ` քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մի նը չի կա րող ա պ -
օրի նի բնակ վող ան ձի կամ քին հա կա ռակ և ա -
ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման, զուտ այն հիմ քով,
որ նա բնա կա րա նում ա պօ րի նի է բնակ վում,
մուտք գոր ծել նրա կա ցու թյան վայ րը և ա պ -
օրի նի զենք պա հե լու կաս կա ծան քով բնա կա -
րա նում կա տա րել քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ։ 

Աս վա ծը վե րա բե րում է միայն քրեա դա -
տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րին և չ պետք
է տա րա ծել քրեաի րա վա կան ու վար չաի րա վա -
կան ո լորտ նե րի վրա։ ՀՀ դա տա խա զու թյան
03.03.2017թ. կո լե գիա յի ար ձա նագ րու թյու նում
ար դա րա ցիո րեն նշված է, որ պետք է բա ցա ռել
բնա կա րա նում ա ռանց ի րա վա բա նա կան հիմ -
քի բնակ վող ան ձանց բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյու նը։ Վե րը նշվա ծը չի վե րա բե րում նաև այն
դեպ քե րին, երբ մեկ ու րի շին պատ կա նող բնա -
կա րան ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լու փաս տի առ -
թիվ տվյալ ան ձի նկատ մամբ հա րուց վել է քրեա -
կան հե տապն դում, և ի րա կա նաց վում է քննու -
թյուն, կամ նրան բնա կա րա նից վտա րե լու հա -
մար կի րառ վում են վար չաի րա վա կան մի ջոց -
ներ։ 

1.2. Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու ի րա վա հա մե մա տա -
կան տե սանկ յու նը

(a) Հետ խորհր դա յին ա ռան ձին պե տու -
թյուն նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը 

(1) Վրաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Վրաս տա նի քր. դատ. օր.-ի 112-րդ հոդվա -
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա վոր սե փա կա -
նու թյան կամ անձ նա կան կյան քի ան ձեռն մխե -
լիու թյու նը սահ մա նա փա կող քննչա կան գոր ծո -

ղու թյուն նե րը կա տար վում են կող մե րի միջ նոր -
դու թյամբ՝ դա տա րա նի ո րոշ մամբ: Սույն հոդ -
վա ծով նա խա տես ված քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րը կա րող են կա տար վել ա ռանց դա -
տա րա նի ո րոշ ման, ե թե առ կա է հա մա սե փա -
կա նա տի րոջ կամ տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու -
թյու նը: Այս ընդ հա նուր դրույ թը վե րա բե րում է
նաև հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ նիու թյան ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լուն։ Նույն օ րենսգր քի 127-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան ձի կամ -
քին հա կա ռակ բնա կա րա նում զննու թյուն կա -
տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կող մե րը
միջ նոր դու թյամբ դի մում են դա տա րան։ 

Ինչ պես նկա տում ենք՝ Վրաս տա նի քրեա -
կան դա տա վա րու թյու նում ա ռանց դա տա րա նի
ո րոշ մամբ կա րե լի է մուտք գոր ծել ան ձի բնա -
կա րան, ե թե առ կա է ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը:
Մյուս կող մից՝ ե թե բա ցա կա յում է ան ձի հա մա -
ձայ նու թյու նը, ա պա բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ի րա վուն քը կա րե լի է սահ մա նա փա -
կել դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ ան կախ այն հանգա -
ման քից, թե բնա կա րա նում ի՛նչ քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն է կա տար վե լու: Օ րի նակ՝ բնա կա -
րա նում մար դու կամ քին հա կա ռակ զննու թյուն
կա տա րե լու հա մար նույն պես պա հանջ վում է
դա տա րա նի ո րո շում: 

(2) Ուկ րաի նա յի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Ուկ րաի նա յի քր. դատ. օր.-ի 13-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ չի թույ լատր վում մուտք
գոր ծել ան ձի բնա կա րան կամ նրան պատ կա -
նող այլ տա րածք, այն տեղ կա տա րել զննու -
թյուն կամ խու զար կու թյուն, ոչ այլ կերպ, քա ն
դա տա րա նի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի -
ման վրա՝ բա ցա ռու թյան օ րեն քով նա խա տես -
ված դեպ քե րի։ Քր. դատ. օր.-ի 233-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սում սահ ման ված է, որ ոչ ոք ի րա -
վունք չու նի որևէ նպա տա կով մուտք գոր ծել
բնա կա րան կամ ան ձին պատ կա նող տա րածք,
ոչ այլ կերպ, քան բնակարանին տի րա պե տող
ան ձի կա մա վոր հա մա ձայ նու թյամբ կամ քննչա -
կան դա տա վո րի ո րոշ ման հի ման վրա՝ բա ցա -
ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա -
տես ված դեպ քե րի։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ քննի չը, դա տա խա զն ի րա վա սու են
ա ռանց քննչա կան դա տա վո րի ո րոշ ման մուտք
գոր ծել բնա կա րան կամ ան ձին պատ կա նող այլ
տա րածք միայն ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում, ո -
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րոնք կապ ված են ան ձի կյան քը կամ գույ քը
փրկե լու կամ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու
մեջ կաս կած վող ան ձին ան մի ջա կա նո րեն հե -
տապն դե լու հետ։ Օ րենսգր քի մեջ բեր ված կար -
գա վո րում նե րից դժվար է միան շա նակ պա -
տաս խա նել այն հար ցին, թե արդ յոք Ուկ րաի -
նա յի քրեա կան դա տա վա րու թյու նում թույ լատըր -
վո՞ւմ է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման, սա կայն
ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն կա տա րե լու հա մար մուտք գոր ծել ան ձի
բնա կա րան: Խնդիրն այն է, որ նորմ-սկզբուն -
քում (13-րդ հոդ վա ծում) բնա կա րա նում խու -
զար կու թյուն կամ զննու թյուն կա տա րե լու հա -
մար պար տա դիր է դա տա րա նի ո րոշ ման առ -
կա յու թյու նը՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա -
տես ված դեպ քե րի, իսկ օ րենսգր քի 233-րդ հոդ -
վա ծում սահ ման ված է, որ որևէ նպա տա կով
բնա կա րան կա րե լի է մուտք գոր ծել ան ձի հա -
մա ձայ նու թյամբ կամ դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝
բա ցա ռու թյամբ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րի: Ա ռա -
վել հակ ված ենք կար ծե լու, որ ա ռանց դա տա -
րա նի ո րոշ ման կա րե լի է բնա կա րան մուտք
գոր ծել եր կու դեպ քում՝ 1) ե թե առ կա է ան ձի
հա մա ձայ նու թյու նը, 2) իսկ ան ձի հա մա ձայ նու -
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ ե թե առ կա է
ան հե տաձ գե լի ի րա վի ճակ: 

(3) Ռու սաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Ռու սաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու թյու -
նում բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քի մի ջամ տու թյան պայ ման նե րը, հիմ քերը,
կար գը և սահ ման նե րը կախ ված են այն հան -
գա մանքից, թե բնա կա րան մուտք գոր ծե լու
դեպ քում ի՛նչ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ են կա տար վե լու: Օ րի նակ՝ բնա կա րա նում
զննու թյու նը թույ լատր վում է այն տեղ բնակ վող
ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ հա մա ձայ նու -
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ դա տա րա նի
ո րոշ մամբ (ՌԴ քր. դատ. օր.-ի 12-րդ հոդ վա ծի
1-ին մաս): Բ նա կա րա նում խու զար կու թյու նը և
առգ րա վու մը կա րող է կա տար վել միայն դա -
տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա՝ ան կախ այն
հան գա մանքից, թե առ կա՞ է այն տեղ բնակ վող

ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը, թե՞ ոչ (ՌԴ քր. դատ.
օր.-ի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): ՌԴ քր. դատ.
օր.-ի 165-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում սահ ման -
ված է, որ բնա կա րա նում զննու թյու նը, խու զար -
կու թյու նը, առգ րա վու մը, անձ նա կան խու զար -
կու թյունն ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում կա րող են
կա տար վել քննի չի կամ հե տաքն նի չի ո րոշ ման
հի ման վրա՝ ա ռանց դա տա րա նի ո րո շում ստա -
նա լու:

Ան ձի բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քը սահ մա նա փա կող մյուս դա տա վա -
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը (քննչա կան փոր -
ձա րա րու թյու նը, հար ցաքն նու թյու նը, ճա նաչ -
ման ներ կա յաց նե լը և այլն) կա րող են կա տար -
վել ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ կամ դա տա րա նի
ո րոշ ման հի ման վրա: Նման պա հանջ սահ մա -
նել է ՌԴ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
(06.07.2010թ. № 911-0-0 ո րո շում): ՌԴ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նը 16.12.2010թ. №1658-
0-0 ո րոշ մամբ նա խա տե սել է, որ ե թե բնա կա -
րա նը հա մար վում է դեպ քի վայր, ա պա այն -
տեղ կա րե լի է կա տա րել դեպ քի վայ րի զննու -
թյուն մինչև քրեա կան գործ հա րու ցե լը, ե թե
նույ նիսկ բա ցա կա յում է այն տեղ բնակ վող ան -
ձի հա մա ձայ նու թյու նը կամ դա տա րա նի ո րո -
շու մը: Այս դեպ քում հե տաքն նի չը, քննի չը պետք
է ո րոշ ման մեջ նշեն այն փաս տա կան տվյալ -
նե րը, ո րոնք հիմ նա վո րում են ան հե տաձ գե լի
բա ցա ռիկ դեպ քը10:

(4) Ղա զախս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Ղա զախս տա նի քր. դատ. օր.-ի 220-րդ
հոդ վա ծի 13-րդ մա սի հա մա ձայն` բնա կե լի
տա րած քի զննու թյունն ի րա կա նաց վում է այն -
տեղ բնակ վող չա փա հաս ան ձանց հա մա ձայ -
նու թյամբ կամ քննչա կան դա տա վո րի սանկ -
ցիա յով։ Ե թե այն տեղ բնակ վող ան ձինք ան -
չա փա հաս են կամ ակն հայ տո րեն տա ռա պում
են հո գե կան կամ այլ ծանր հի վան դու թյամբ
կամ ա ռար կում են զննու թյան դեմ, ա պա մինչ -
դա տա կան քննու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձը
կա յաց նում է հար կադ րա բար զննու թյուն կա -
տա րե լու մա սին որոշում, ո րը սանկ ցա վո րում
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10 Вилкова Т. Ю. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве: правовые основы, содержание,
гарантии. Актуальные проблемы российского права. 2015. №2. http://cyberleninka.ru ( 19.06.2017), Тенсина Е. Ф.
Конституция РФ как гарант неприкосновенности жилища. Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и
право». 2014. Вып. 1. С. 210.
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է քննչա կան դա տա վո րը։ Նույն հոդ վա ծի 14-
րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե բնա կե լի վայ րը հա -
մար վում է դեպ քի վայր, և այն տեղ զննու թյան
կա տա րումն ան հե տաձ գե լի է, ա պա բնա կե լի
տա րա ծու թյան զննու թյունն ի րա կա նաց վում է
մինչ դա տա կան քննու թյուն ի րա կա նաց նող ան -
ձի ո րոշ ման հի ման վրա, սա կայն մեկօր յա
ժամ կե տում նյու թերն ու ղար կե լով դա տա խա -
զին։ Դա տա խազը, ան հա պաղ քննար կե լով
ներ կա յաց ված նյու թե րը, օ րի նա կա նու թյու նն
ստու գե լու նպա տա կով ու ղար կում է քննչա կան
դա տա վո րին։ 

Բ նա կա րա նում զննու թյուն կա տա րե լու ո -
րոշ ման դա տա կան սանկ ցա վոր ման կար գը
սահ ման ված է Ղա զախս տա նի քր. դատ. օր .-ի
220-րդ հոդ վա ծի 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, կե տե -
րով։

(5) Ղրղզս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Ղրղզս տա նի նոր քր. դատ. օր .-ի (ու ժի մեջ
կմտնի` 01.01.2019թ.) 14-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն` ոչ ոք ի րա վունք չու նի մուտք գոր ծելու
ան ձի սե փա կա նու թյան կամ այլ ի րա վուն քով
պատ կա նող բնա կա րան կամ այլ օբ յեկտ՝ նրա
կամ քին հա կա ռակ: Սե փա կա նու թյան կամ այլ
ի րա վուն քով պատ կա նող բնա կա րա նում կամ
այլ օբ յեկտում խու զար կու թյուն, առգ րա վում,
զննու թյուն կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներ թույ լատր վում են դա տա րա նի ո -
րոշ ման հի ման վրա: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րն օ -
րեն քով նա խա տես ված դեպ քում կա րող են կա -
տար վել ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման: Այդ գոր -
ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ նա -
վոր վա ծու թյու նը են թա կա են դա տա կան ստուգ -
ման: Նույն օ րենսգր քի 165-րդ հոդ վա ծի 5-րդ
մա սի հա մա ձայն` դեպ քի վայր հա մար վող բնա -
կա րա նում կամ այլ օբ յեկ տում զննու թյու նն ի -
րա կա նաց վում է այն տեղ բնակ վող ան ձի հա -
մա ձայ նու թյամբ: Ե թե այն տեղ բնակ վող անձն
ա ռար կում է զննու թյան դեմ, կամ բնակ վող ան -
ձինք ան չա փա հաս են կամ ակն հայ տո րեն տա -
ռա պում են հո գե կան հի վան դու թյամբ, ապա
դեպ քի վայ րի հար կա դիր զննու թյուն ի րա կա -

նաց վում է քննչա կան դա տա վո րի ո րոշ ման հի -
ման վրա: Ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում դեպ քի
վայ րի զննու թյունն ի րա կա նաց վում է ա ռանց
քննչա կան դա տա վո րի ո րոշ ման, սա կայն քննի -
չը կամ հե տաքն նու թյան մարմ նի ի րա վա սու
պաշ տո նա տար ան ձը զննու թյու նն սկսե լու պա -
հից 24 ժամ վա ըն թաց քում այդ մա սին հայտ -
նում է քննչա կան դա տա վո րին: Ինչ վե րա բե -
րում է բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կա տա -
րե լուն՝ Ղրղզս տա նի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նում դա թույ լատր վում է միայն դա տա րա -
նի ո րոշ մամբ՝ բա ցա ռու թյամբ ան հե տաձ գե լի
դեպ քե րի (քր. դատ. օր.-ի 205-րդ հոդ վա ծի 8-
րդ մաս)։ Պար զա պես, ե թե բնա կա րա նում խու -
զար կու թյու նը կա տար վում է ան ձի կամ քին հա -
կա ռակ, ա պա, որ պես լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք, նա -
խա տես ված է, որ խու զար կու թյա նը մաս նակ -
ցում է նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցի չը։ Այս լրա ցու ցիչ
ե րաշ խի քը սահ մա նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը
պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով,
որ նոր քր. դատ. օր .-ում ըն թե րա կա նե րի ինս -
տի տուտ նա խա տես ված չէ։

(b) Ար տա սահ ման յան այլ պե տու թյուն -
նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը 

(1) Ա մե րի կա յի քրեա կան դա տա վա րու թյու -
նը.

ԱՄՆ-ում ա ռանց դա տա րա նի թույլտ վու -
թյան, բայց ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ խու զար -
կու թյու նը լավ հաս տատ ված կա նոն է11: Խու -
զար կու թյուն կա տա րե լու հա մա ձայ նու թյու նը
նշա նա կում է, որ ան ձը հրա ժար վում է ԱՄՆ
Սահ մա նադ րու թյան IV լ րա ցու մով ե րաշ խա վոր -
ված ի րա վուն քից12: ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա -
րա նը Schneckloth v. Bustamonte գոր ծով ար ձա -
նագ րել է, որ սահ մա նադ րա կան տե սանկ յու -
նից կաս կա ծե լի ո չինչ չկա ան ձի հա մա ձայ նու -
թյամբ կա տար ված խու զար կու թյան մեջ: Ոս -
տի կան նե րի վար քա գիծն ան ձի հա մա ձայ նու -
թյամբ կա տար ված խու զար կու թյան ընթացքում
կա րող է նույ նը լի նել, ինչ ե թե կա տար վեր դա -
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11 Bryan R. Lemons Searching a vehicle without a warrant, 
https://www.fletc.gov/sites/default/files/imported_files/training/programs/legal-division/downloads-articles-and-faqs/research-
by-subject/4th-amendment/searchingavehicle-consent.pdf (հոդվածը վերաբերում է փոխադրման միջոցի խուզարկությանը)
(16.11.2017)

12 Стойко Н. Г., Семухина О. Б. Уголовный процесс в США. Учебное пособие. Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2000. С. 79.



տա րա նի թույլտ վու թյամբ13: ԱՄՆ Գե րա գույն
դա տա րա նը Schneckloth v. Bustamonte գոր ծով
նաև նշել է, որ չսանկ ցա վոր ված խու զար կու -
թյան այս տե սա կը հիմն ված է ոչ թե ար տա -
կարգ հան գա մանք նե րի, այլ՝ ԱՄՆ Սահ մա նա -
դրու թյան IV լ րա ցմամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու վրա, ո րը դրսևոր վում է
խու զար կու թյուն կա տա րե լու վե րա բեր յալ ան ձի
հա մա ձայ նու թյուն տա լով: Խու զար կու թյուն կա -
տա րե լու մա սին հա մա ձայ նու թյու նը պետք է լի -
նի կա մա վոր, դա չպետք է ստա նալ հար կա -
դրան քի ճա նա պար հով (սպառ նա լի քի, վա խեց -
նե լու, ուժ ցու ցադ րե լու): Բո լոր դեպ քե րում ոս -
տի կա նու թյու նը պար տա վոր չէ մար դուն տե ղե -
կաց նել ԱՄՆ Սահ մա նադ րու թյան IV լրացմամբ
նա խա տես ված ի րա վուն քի և հա մա ձայ նու թյուն
չտա լու ի րա վուն քի մա սին, սա կայն պար տա -
վոր է կաս կած յա լին նա խազ գու շաց նել ԱՄՆ
Սահ մա նադ րու թյան V լրացմամբ նա խա տես -
ված ի րա վունք նե րի մա սին, ո րոնք կոչ ված են
կան խե լու ինք նա մե ղադ րան քը:

ԱՄՆ դա տա կան պրակ տի կա յում ան ձի հա -
մա ձայ նու թյամբ նրա սե փա կա նու թյան, ավ տո -
մե քե նա յի կամ պա յու սա կի խու զար կու թյուն
թույ լատր վում է հետևյալ ե րեք պայ մանի առ -
կա յու թյան դեպ քում.

1) Հա մա ձայ նու թյու նը պետք է լի նի ի րա -
կան: Ե թե հա մա ձայ նու թյու նն սպառ նա լի քի,
բռնու թյան կամ խա բեու թյան հետևանք է, ա -
պա կա մա վոր չէ և ի րա վա բա նա կան նշա նա -
կու թյուն չու նի: Օ րի նակ՝ Բամ փե րի վե րա բեր -
յալ գոր ծով (1968) ոս տի կա նու թյու նը տանտի -
րո ջը խա բեու թյամբ տե ղե կաց րել էր, որ ոստի -
կան ներն ու նեն բնա կա րա նում խու զար կու թյուն
կա տա րե լու թույլտ վու թյուն, ինչից հե տո տան
սե փա կա նա տե րը բա ցել էր դու ռը և ա սել. «Այդ
դեպ քում՝ սկսե՛ք»: Հե տա գա յում պարզ վել էր,
որ խու զար կու թյուն կա տա րե լու որևէ թույլ -
տվու թյուն չի ներ կա յաց վել: Մե ղադ րո ղը պնդում
էր, որ տան սե փա կա նա տե րը տվել էր խու -
զար կու թյուն կա տա րե լու հա մա ձայ նու թյու նը,
սա կայն ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րանն այդ հա -
մա ձայ նու թյու նը ճա նա չել էր ան վա վեր, քա նի

որ ձեռք էր բեր վել հար կադ րան քի արդ յուն -
քով:

2) Հա մա ձայ նու թյուն կա րող է տալ միայն
պատ շաճ ան ձը, ում սե փա կա նու թյու նը պատ -
րաստ վում են խու զար կել: Այլ ան ձի հա մա ձայ -
նու թյու նը (ե րե խա, հարևան և այլն) հաշ վի չի
կա րող առն վել: ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նը
ո րո շել է, որ բնա կա րա նի խու զար կու թյուն կա -
տա րե լու մա սին բնա կե լի տան վար ձա տո ւի
տված հա մա ձայ նու թյունն ա ռանց դա տա րա նի
ո րոշ ման խու զար կու թյուն կա տա րե լու հիմք չէ:
Սա կայն հա մա վար ձա կա լը կա րող է թույ լա տրել
խու զար կել հա մա տեղ օգ տա գործ վող տա րած -
քը, բայց չի կա րող հա մա ձայ նու թյուն տալ խու -
զար կե լու բա ցա ռա պես այլ ան ձի սե փա կա նու -
թյու նը հա մար վող տա րած քը: Ե թե եր կու անձ
հա մա տեղ տնօ րի նում են սե փա կա նու թյու նը,
ա պա խու զար կու թյուն կա տա րե լու մա սին նրան -
ցից մե կի տված հա մա ձայ նու թյու նը բա վա րար
հիմք է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման խու զար -
կու թյուն կա տա րե լու հա մար (412 U. S. 248
(1973):

3) Սե փա կա նա տե րը կա րող է հա մա ձայ -
նու թյուն տալ ցան կա ցած պայ մա նով, օ րի նակ՝
թույ լատ րում է խու զար կել ա ռանձ նա տան ա -
ռա ջին հար կը և չի թույ լատ րում բարձ րա նալ
երկ րորդ հարկ14:

(2) Անգ լիա յի քրեա կան դա տա վա րու թյու -
նը.

Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քը պատ մա կա նո րեն ա ռա վե լա գույնս պաշտ -
պան ված է ե ղել անգ լիա կան ի րա վուն քում։
Բլեքս տո նը նշում էր, որ Անգ լիա յի օ րենք ներն
ան ձանց մաս նա վոր բնա կա րանն այն աս տի -
ճա նի էին պաշտ պա նում, որ օ րեն քի ու ժով դա
հա մար վում էր մար դու ամ րո ցը։ Դ րա ու ժով՝
Անգ լիա յում հիմ նա կան սկզբունք էր, որ պե -
տու թյան գոր ծա կա լը (կոնս տե բլը) չէր կա րող
ներ խու ժել բնա կե լի տա րածք նույ նիսկ կա լան -
քի մա սին կար գադ րու թյու նը կա տա րե լու հա -
մար՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ գոր ծը
վե րա բե րում էր սպա նու թյա նը15։

Ժա մա նա կա կից անգ լիա կան ի րա վուն քում
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13 Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/412/218/case.html (16.11.2017).
14 Пешков М. А. Арест и обыск в уголовном процессе США. М.: Спарк, 1998. С. 70.
15 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. Перевод А. Ященко, В. Краснокутскаго и Б. Сыро -

мятникова. М.: 1908. С. 749.
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մա գիստ րի օր դե րով բնա կա րան մուտք գոր ծե -
լու հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են
«Ոս տի կա նու թյան և ք րեա կան գոր ծե րով ա -
պա ցույց նե րի մա սին» օ րեն քի 8–րդ հոդ վա ծով,
ո րի հա մա ձայն` մա գիստ րը կա րող է ոս տի կա -
նին բնա կա րան մուտք գոր ծե լու և այն տեղ խու -
զար կու թյուն կա տա րե լու թույ լատ վու թյուն տա -
լու մա սին օր դեր ար ձա կել, ե թե` 1) կա տար վել է
հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը հե տապնդ վում է մե -
ղադ րա կան ակ տով, 2) բնա կա րա նում առ կա
են նյու թեր, ո րոնք գոր ծի քննու թյան հա մար
էա կան նշա նա կու թյուն կու նե նան, 3) այդ նյու -
թերն օժտ ված չեն հա տուկ ար տո նու թյուն նե -
րով, այ սինքն` չեն գտնվում հա տուկ ի րա վա -
բա նա կան պաշտ պա նու թյան ներ քո, 4) հնա -
րա վոր չէ ի րա կա նում ստա նալ բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու թույլտ վու թյուն` ա ռանց օր դե րի
(օ րի նակ՝ թույլտ վու թյուն տա լու ի րա վունք ու նե -
ցող ան ձը կհրա ժար վի թույ լատ րել մտնել բնա -
կա րան, կամ հնա րա վոր չէ նրա հետ կապ վել)
կամ հնա րա վոր չէր լի նի հաս նելու խու զար կու -
թյան նպա տա կին, ե թե խու զար կու թյան հա -
մար ժա մա նած ծա ռա յող ներն ան հա պաղ բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն չու -
նե նա յին (օ րի նակ` ա պա ցույց նե րի կորս տի դեպ -
քում)16։ Ինչ պես նկա տում ենք՝ անգ լիա կան ի -
րա վուն քի հա մա ձայն` բնա կա րա նում խու զար -
կու թյուն կա տա րե լու հա մար օր դեր չի պա հանջ -
վում, ե թե հնա րա վոր է ստա նալ բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու թյու նը։ Այլ կերպ
ա սած` բնա կա րան մուտք գոր ծե լու մա սին ան -
ձի հա մա ձայ նու թյու նը (բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը) վե րաց -
նում է դա տա կան օր դե րի անհ րա ժեշ տու թյու -
նը։ Ա վե լին՝ ի րա վա կան տեխ նի կա յի տե սան -
կյու նից՝ նոր մը ձևա կերպ ված է այն պես, որ
բնա կա րա նում մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու -
թյան բա ցա կա յու թյունն է դիտ վում որ պես բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու թույլտ վու թյան մա սին
օր դեր ստա նա լու նա խա պայ ման։ Դ րա հետ
մեկ տեղ՝ տե սու թյան մեջ նշվում է, որ ոս տի կա -
նու թյու նը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել վեր ջին
պայ մա նը (վե րը նշված օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի

4-րդ կե տը` Հեղ.), և բա վա րար է, որ ոս տի կա -
նը դա տա րա նում հայ տա րա րի, որ ին քը ող -
ջամ տո րեն կար ծում է, թե ա ռանց օր դե րի բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու փորձն ան հա ջող կլի -
նի17։ 

(3) Գեր մա նիա յի քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը.

Գեր մա նիա յի քր. դատ. օր.-ի 105-րդ պա -
րագ րա ֆի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ խու -
զար կու թյան մա սին ո րո շում կա յաց նում է միայն
դա տա րա նը, իսկ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում՝
նաև դա տա խա զը կամ դա տա խա զի հանձ նա -
րու թյամբ՝ քննու թյուն կա տա րող ան ձը («Դա -
տա կան հա մա կար գի մա սին» օ րեն քի» 152-րդ
պա րագ րաֆ): Գի տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե -
րում նշվում է, որ խու զար կու թյան մա սին ո րո -
շում պա հանջ վում է, ե թե ան ձը, ում մոտ կա -
տար վե լու է խու զար կու թյուն, դա կա տա րե լու
վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն չի տա լիս: Լ ռու -
թյամբ հա մա ձայ նու թյու նը բա վա րար չէ (OLG
Köln NJW 2001, 14)18: Ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ -
ման, սա կայն ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ բնա -
կա րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլ -
տվու թյան մա սին նշվում է նաև Գեր մա նիա յի
քր. դատ. օր.-ի վե րա բեր յալ մյուն խեն յան մեկ -
նա բա նու թյան մեջ, ըստ ո րի` քր. դատ. օր.-ի
105-րդ պա րագ րա ֆի 1-ին պար բե րու թյան մեջ
վկա յա կոչ ված ո րո շումն անհ րա ժեշտ չէ, ե թե
անձն ակն հայտ և ա զատ, ա ռանց հար կա դրան -
քի հա մա ձայ նու թյուն է տա լիս բնա կա րա նում
խու զար կու թյուն կա տա րե լու վե րա բեր յալ: Բա -
վա րար է շա հագր գիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյու -
նը, ո րի հա մար կոնկ րետ ձև սահ ման ված չէ,
դա կա րող է բխել նաև են թադր յալ վար քա -
գծից, սա կայն լուռ հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը
(լռու թյամբ հա մա ձայ նու թյու նը) բա վա րար չէ,
ե թե, օբ յեկ տիվ եր րորդ ան ձի տե սանկ յու նից՝
հա մա պա տաս խան ի մաստ (կամք) չի ար տա -
հայ տում19:

Գեր մա նիա յի դա տա կան պրակ տի կա յում
նույն պես առ կա են դեպ քեր, երբ ա ռանց դա -
տա րա նի ո րոշ ման, սա կայն ան ձի հա մա ձայ -
նու թյամբ կա տար ված խու զար կու թյու նը դա -
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16 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М.: Изд. «Спутник», 2015. С. 90.
17 Նույն աշխատությունը, էջ 9: 
18 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия. Научно-практический

комментарий и перевод текста закона. Universitätsverlag Potsdam. 2012. С. 175.
19 Hauschild in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auflage 2014, Band 1, §105. 



տա րա նը հա մա րել է ի րա վա չափ։ Այս պես` Համ -
մի հո ղա յին բարձ րա գույն դա տա րա նը 2013թ.
ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է քննարկ վող հար -
ցին։ Ստա նա լով մե ղադր յալ Y-ի բնա կա րա նում
(ա ռանձ նա տա նը) խու զար կու թյու նը թույ լա տրե -
լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը` ոս տի կա նու -
թյան հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րը
մեկ նել են տվյալ վայր և պար զել, որ բնա կա -
րա նում՝ ա ռանձ նաց ված հատ վա ծում, բնակ -
վում է նաև մե ղադր յա լի եղ բայ րը` ար դեն հե -
տա գա յում տվյալ գոր ծով ամ բաս տան յալ Z-ը:
Խու զար կու թյու նն սկսվել է Y-ին պատ կա նող
հատ վա ծում` ներ կա յաց նե լով խու զար կու թյան
մա սին ո րո շու մը: Երբ ոս տի կա նու թյան աշ խա -
տա կից նե րը ցան կա ցել են խու զար կու թյու նը
շա րու նա կել Z-ի կող մից բնա կեց ված հատ վա -
ծում, քա նի որ պա տու հա նից ար դեն տե սել էին
թմրա մի ջոց, մե ղադր յալ Y-ն  ա ռար կել է և նշել,
որ նրանք չու նեն այդ ի րա վուն քը, քա նի որ
բնա կա րանն այլ ան ձի կող մից է բնա կեց ված:
Չ հա վա տա լով Y-ի պնդում նե րին՝ ոս տի կա նու -
թյան աշ խա տա կից նե րն ուղ ղա կի ներս են մտել
բնա կա րա նի այդ հատ վա ծը, սա կայն տես նե -
լով, որ դա իս կա պես բնա կեց ված է Z-ի կող -
մից, հաս կա ցել են, որ անհ րա ժեշտ է խու զար -
կու թյու նը թույ լատ րե լու վե րա բեր յալ դա տա րա -
նի նոր ո րո շում: Այն պա հին, երբ ոս տի կա նու -
թյան աշ խա տա կից նե րը փոր ձել են կապ հաս -
տա տել դա տա խա զու թյան հետ, բնա կա րան է
վե րա դար ձել Z-ը: Վեր ջի նիս բա ցատր վել են
նրա՝ որ պես մե ղադր յա լի ի րա վունք նե րը: Ա վե -
լին՝ ոս տի կա նու թյան աշ խա տակ ցի այն հար -
ցին, թե արդ յոք նա հա մա ձա՞յն է, որ խու զար -
կու թյուն ի րա կա նաց վի բնա կա րա նի իր հատ -
վա ծում, Z-ը հա մա ձայ նու թյուն է տվել: Ամ բաս -
տան յա լի կող մից ներ կա յաց ված հա մա ձայ նու -
թյան հի ման վրա կա տար վել է խու զար կու թյուն՝
ա ռանց դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ -
ման, ո րի ըն թաց քում էլ հայտ նա բեր վել են
թմրան յու թեր: Վե րոգր յա լի կա պակ ցու թյամբ, ի
թիվս այլ նի՝ Համ մի հո ղա յին բարձ րա գույն դա -
տա րա նը 2013թ. ո րոշ մամբ նշել է, որ ամ բաս -
տան յա լի ժա մա նու մից հե տո ի րա կա նաց ված
խու զար կու թյան հար ցը փակ ված է արդ յու նա -
վետ և ան ձի ա զատ կա մա հայտ նու թյամբ ներ -
կա յաց ված հա մա ձայ նու թյամբ: Ա վե լին՝ Համ մի
հո ղա յին բարձ րա գույն դա տա րա նը ո րո շել է,
որ հո ղա յին դա տա րա նը, հիմ նա կան դա տա -

վա րու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց ված
30.11.2011թ. Z-ի բնա կա րա նում կա տար ված
խու զար կու թյան մա սին ար ձա նագ րու թյան հի -
ման վրա, ա ռանց որևէ ի րա վա կան սխա լի ո -
րո շել է, որ ամ բաս տան յալն ակն հայ տո րեն հա -
մա ձայ նել է, որ իր բնա կա րա նում կա տար վի
խու զար կու թյուն: Բա ցա կա յում է որևէ հիմք այն
մա սին, որ ամ բաս տան յա լի կող մից ներ կա յաց -
ված բա ցատ րու թյու նն ստաց վել է «ճնշման»
գոր ծադր ման արդ յուն քով: Բա ցի այդ՝ ոս տի -
կա նու թյան աշ խա տա կից նե րի ցուց մունք նե րի
հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ամ բաս -
տան յալն ա ռանց որևէ սահ մա նա փակ ման հաս -
կա ցել է ոս տի կա նու թյան աշ խա տակ ցի` նրան
որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին պար -
զա բա նու մը: Առ կա չէ որևէ հիմք այն մա սին, որ
Z-ի հա մա ձայ նու թյու նը, այդ թվում՝ ստո րա գրու -
թյու նը ստա նա լու հա մար, նրա նկատ մամբ
փաս տա ցի գոր ծադր վել է որևէ ճնշում, կամ
առ կա է խա բեու թյուն կամ սպառ նա լիք (OLG
Hamm 5 RVs 54/13): 

2. Բնակարանի անձեռնմխելիության
իրավունքից հրաժարվելը 

(հայկական իրականություն)

2.1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ
(a) Պատ մա կան ակ նարկ։ 1995թ. խմբա -

գրու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 21-րդ հոդ -
վա ծում սահ ման ված էր. «Յու րա քանչ յուր ոք ու -
նի բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք։
Ար գել վում է մար դու կամ քին հա կա ռակ մուտք
գոր ծել նրա բնա կա րա նը՝ բա ցա ռու թյամբ օ -
րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի։ Բ նա կա րա -
նը կա րող է խու զարկ վել միայն դա տա րա նի ո -
րոշ մամբ՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով»։
1995թ. Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան -
դամ նե րից Մ. Խա չատր յա նը նշում է. «Հանձ -
նա ժո ղովն այս հար ցում թույլ է տվել լուրջ բաց -
թո ղում` չի նշել, որ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում
խու զար կու թյու նը կա րող է կա տար վել նաև ա -
ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման. մի բան, որ սահ -
ման ված է աշ խար հի շատ երկր նե րի սահ մա -
նադ րու թյուն նե րում: Գործ նա կա նում հարց է
ծա գում` ինչ պե՞ս վար վել այն դեպ քում, երբ
քննի չը բնա կա րա նում պետք է կա տա րի որևէ
ա ռար կա յի առգ րա վում, բայց պարզ վում է որ
տան տերն այդ առարկան ար դեն թաքց րել է»:
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Մ. Խա չատր յա նը, ով աշ խա տել է նաև 1998թ.
ՀՀ քր. դատ. օր .-ի նա խագ ծի վրա, կար ծում
էր, թե այս խնդի րը կա րե լի է լու ծել ՀՀ քր.
դատ. օր.-ի 228-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ -
ման ված կար գով, ո րի հա մա ձայն` առգ րավ -
ման դեպ քում, ե թե ո րոն վող ա ռար կա նե րը ո -
րոշ ման մեջ նշված տե ղում չեն հայտ նա բեր -
վում, ա պա քննի չի ո րոշ մամբ կա րող է կա -
տար վել խու զար կու թյուն: Ըստ հե ղի նա կի` այս
դեպ քում սահ մա նադ րա կան նոր մը չի խախտ -
վում, քա նի որ քննի չը բնա կա րան է մուտք գոր -
ծել առգ րավ ման նպա տա կով: Հետևա բար՝ առ -
գրա վու մը կա րող է վե րած վել խու զար կու թյան,
ե թե նա խօ րոք առգ րավ ման ո րոշ ման մեջ նշված
կոնկ րետ ա ռար կան ար դեն թաքց վել է20: Նշենք,
որ ՀՀ քր. դատ. օր .-ի 228-րդ հոդ վա ծի 6-րդ
կե տը 25.05.2006թ. օ րեն քով փո փոխ վեց՝ այն
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հա կա սում է ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյա նը, և օ րեն քով հստակ սահ -
ման վեց, որ բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կա -
տա րե լու հա մար պետք է առ կա լի նի դա տա -
րա նի ո րո շում։ Մինչ օրս ՀՀ–ում նա խա տես -
ված չէ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում բնա կա րա -
նում ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման խու զար կու -
թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն։ 

2005թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 24-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված էր.
«Յու րա քանչ յուր ոք ու նի բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյան ի րա վունք։ Ար գել վում է մար դու
կամ քին հա կա ռակ մուտք գոր ծել նրա բնա կա -
րան՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված
դեպ քե րի։ Բ նա կա րա նը կա րող է խու զարկ վել
միայն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար -
գով՝ դա տա րա նի ո րոշ մամբ»։ ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 12-րդ հոդ վա ծը տար բե րում է մար դու
կամ քին հա կա ռակ նրա բնա կա րան մուտք գոր -
ծե լու եր կու կարգ՝ 1) բնա կա րա նի զննու մը, այն -
տեղ դա տա վա րա կան այլ գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լը, ինչ պես նաև տեխ նի կա կան մի ջոց -
նե րի գոր ծադր մամբ բնա կա րան մուտք գոր ծե -
լը բնակարանը զբա ղեց նող ան ձանց կամ քին
հա կա ռակ, 2) բնա կա րա նի խու զար կու թյու նը:

(b) Սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու մը:
2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 32-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա -

քանչ յուր ոք ու նի բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վունք: Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել
միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան,
երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցու 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: Բ նա կա րա նը կա րող է խու -
զարկ վել միայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ` օ րեն -
քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով: Օ րեն -
քով կա րող են սահ ման վել դա տա րա նի ո րոշ -
մամբ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման այլ դեպ քեր: 

Ե թե հա մե մա տում ենք 1995թ., 2005թ.,
2015թ. խմբագ րու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան կար գա վո րում նե րը, ա պա պարզ է
դառ նում, որ.

Ա ռա ջին` 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս, բա ցի խու զար կու թյու նից, այլ քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար նույն պես օ րեն քով
սահ մա նելու նախ նա կան դա տա կան ե րաշ խիք։
Կար ծում ենք՝ 2015թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան մեջ նման դրույ թի նա խա տե -
սու մն էա կան բան չի փո խում, քա նի որ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան մեջ նման դրույ թի բա ցա -
կա յու թյու նը per se օ րենսդ րին չէր զրկում այլ
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար նույն -
պես դա տա կան ե րաշ խիք սահ մա նե լու հնա -
րա վո րու թյու նից. չէ՞ որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու -
նը նա խա տե սում է մար դու ի րա վունք նե րի նվա -
զա գույն ե րաշ խիք նե րը. օ րենս դի րը չի կա րող
դրանք կրճա տել կամ վե րաց նել, սա կայն կա -
րող է իր հա յե ցո ղու թյամբ մար դու ի րա վունք -
նե րի ե րաշ խիք ներն ա վե լաց նել։ 

Երկ րորդ` 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան մեջ չի օգ տա գործ վում
«մար դու կամ քին հա կա ռակ բնա կա րան մուտք
գոր ծել» ձևա կեր պու մը, ո րից կբխեր, որ մար -
դու հա մա ձայ նու թյամբ բնա կա րան մուտք գոր -
ծե լը թույ լատր վում է։ Նման ձևա կերպ ման բա -
ցա կա յու թյու նը կա րող է միմ յանց հա կա սող մեկ -
նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք տալ։ Մի կող մից` Օ
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20 Խաչատրյան Մ. Գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը: Եր.: Զանգակ-
97, 1999, Էջ 63-64:



կա րե լի է մեկ նա բա նել, որ այս ձևա կերպ ման
(դրա պո զի տիվ կող մի) բա ցա կա յու թյունն ան -
ձին զրկում է իր հա մա ձայ նու թյամբ բնա կա րա -
նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լու հնա րա վո րու թյու նից, ուս տի քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րը նույ նիսկ ան ձի հա -
մա ձայ նու թյամբ, սա կայն ա ռանց դա տա րա նի
ո րոշ ման, ի րա վունք չու նեն մուտք գոր ծելու նրա
բնա կա րան։ 

Մյուս կող մից՝ ե թե նկա տի ու նե նանք ան -
ձի ինք նա վա րու թյան գա ղա փա րը, ո րը դրված
է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին (ՀՀ-ն ի -
րա վա կան պե տու թյուն է) և 3-րդ (մար դը բարձ -
րա գույն ար ժեք է) հոդ ված նե րի հիմ քում, ա -
պա կա րե լի է նշել, որ ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լը, այդ թվում` ի րա վուն քին մի ջամ տե լու վե -
րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն տա լը (բնա կա -
րան մուտք գոր ծե լու հա մա ձայ նու թյուն տա լը),
մար դու ընդ հա նուր ինք նա վա րու թյան տի րույ -
թում է, ուս տի կա րիք չկա բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ սահ -
մա նադ րա կան նոր մում հա տուկ նշել ան ձի հա -
մա ձայ նու թյամբ նրա բնա կա րան մուտք գոր -
ծե լու հնա րա վո րու թյան մա սին (կամ մար դու
կամ քին հա կա ռակ բնա կա րան մուտք գոր ծե -
լու ար գել քի մա սին)։ 

(c) Ի րա վա կի րառ պրակ տի կան: ՀՀ օ -
րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չեն ա ռանց դա -
տա րա նի ո րոշ ման խու զար կու թյուն կա տա րե -
լու դեպ քեր, իսկ ՀՀ ի րա վա գի տու թյան մեջ և
դա տա կան պրակ տի կա յում նույ նիսկ չի քննարկ -
վում ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման, սա կայն
ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ բնա կա րան մուտք
գոր ծե լու (քննչա կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րե -
լու նպա տա կով) թույ լատ րե լիու թյան տար բե րա -
կը։ Ե թե նույ նիսկ գործ նա կա նում հան դի պում
են դեպ քեր, երբ ան ձը հա մա ձայ նու թյուն է տվել
իր բնա կա րա նում ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ -
ման կա տա րել խու զար կու թյուն, ա պա այդ պի -
սի խու զար կու թյան ար ձա նագ րու թյու նը և ձեռք
բեր ված այլ ա պա ցույց նե րը ճա նաչ վում են ան -
թույ լատ րե լի։ Այս պես` թիվ 54100717 քրեա կան
գոր ծով քննի չը 01.03.2017թ. Երևան քա ղա քի
Լե նինգ րադ յան փո ղո ցի թիվ 10 շեն քում մե -
ղադր յալ Վ. Հ.-ի եղ բո րը՝ Է. Հ.-ին ներ կա յաց րել
է Լե նինգ րադ յան փո ղո ցի թիվ 10 շեն քի բն. 13
հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նում և օ ժան դակ
շի նու թյուն նե րում խու զար կու թյուն կա տա րե լու

թույլտ վու թյան մա սին Ա րա գա ծոտ նի մար զի
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի
01.03.2017թ. ո րո շու մը: Է. Հ.-ն հայ տա րա րել է,
որ բնա կա րա նը, որ տեղ բնակ վել է եղ բոր հետ,
ոչ թե Լե նինգ րադ յան փո ղո ցի 10-րդ շեն քի 13-
րդ բ նա կա րանն է, այլ՝ նույն հաս ցեի 17-րդ
բնա կա րա նը: Քն նի չը բնա կա րա նի սե փա կա -
նա տեր Ի. Մ.-ի և Է. Հ.-ի ներ կա յու թյամբ և
նրանց հա մա ձայ նու թյամբ 01.03.2017թ. խու -
զար կու թյուն է կա տարել Երևան քա ղա քի Լե -
նին գրադ յան փո ղո ցի 10-րդ շեն քի 17-րդ բ նա -
կա րա նում: Նկա տի ու նե նա լով, որ Երևան քա -
ղա քի Լե նինգ րադ յան փո ղո ցի 10-րդ շեն քի 17-
րդ բնա կա րա նում 01.03.2017թ. խու զար կու թյու -
նը կա տար վել է այդ քննչա կան գոր ծո ղու թյան
կա տար ման կար գի էա կան խախտ մամբ՝ ա -
ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման, 01.03.2017թ. խու -
զար կու թյան վե րա բեր յալ կազմ ված ար ձա նա -
գրու թյու նը ճա նաչ վել է ան թույ լատ րե լի: 

Մեկ այլ՝ թիվ ՏԴ1/0003/01/16 գոր ծով դա -
տա րա նը կա յաց րել է ար դա րաց ման դա տա -
վճիռ, քա նի որ Հով սեփ յան փո ղո ցի թիվ 63
հաս ցեում գտնվող տա նը խու զար կու թյուն կա -
տա րե լու թույլտ վու թյուն տա լու մա սին ո րոշ ման
հի ման վրա կա տար ված խու զար կու թյան ար -
դյուն քով կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն, ըստ ո -
րի՝ խու զար կու թյա նը մաս նա կից է դարձ վել ամ -
բաս տան յալ Գ. Ա.-ն, ով նա խա պես հայ տա րա -
րել է, որ տա նն ա պօ րի նի պահ վող զենք, զի -
նամ թերք չկա, սա կայն խու զար կու թյան ըն -
թաց քում նշված հաս ցեում գտնվող սեն յա կից
հայտ նա բեր վել են ռազ մամ թերք հան դի սա ցող
250 փամ փուշտ : Մինչ դեռ գոր ծով առ կա ա պա -
ցույց նե րից և ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նից հետևում
է, որ գոր ծով ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված
փամ փուշտ նե րը հայտ նա բեր վել են ոչ թե Գ.
Ա.-ին պատ կա նող՝ Դի լի ջան քա ղա քի Հով սեփ -
յան փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում, այլ՝ Մ. Ա.-ին
պատ կա նող՝ Հով սեփ յան փո ղո ցի թիվ 69 հաս -
ցեում գտնվող, ամ բաս տան յա լի հոր որ սոր դա -
կան ի րե րի սեն յա կից: Ըն դ ո րում՝ խու զար կու -
թյան ա վար տից հե տո ամ բաս տան յալն է իր
մայ րի կից վերց րել բա նա լին, բա ցել այդ սեն յա -
կի դու ռը, այն տե ղից հա նել հոր որ սոր դա կան
պա յու սա կը և տ րա մադ րել խու զար կու թյան:
Դա տա րա նը նշել է, որ ի րե ղեն ա պա ցույց ճա -
նաչ ված փամ փուշտ նե րը հայտ նա բեր վել են ոչ
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այն հաս ցեում, որ տեղ դա տա րա նը խու զար -
կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն է տվել: 

2.2. Հե ղի նա կի նկա տա ռում նե րը 
Աս վա ծից կա րե լի է կատարել եր կու հիմ -

նա կան եզ րա հանգ ում.
1) Ան ձի կամ քին հա կա ռակ նրա բնա կա -

րան մուտք գոր ծե լու հա մար պետք է սահ մա -
նել միաս նա կան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք -
ներ` ան կախ այն հանգամանքից, թե բնա կա -
րա նում ի՞նչ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն է կա -
տար վե լու` խու զար կու թյո՞ւն, զննու թյո՞ւն, առգ -
րա վո՞ւմ, թե՞ այլ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն21։

2) Ան ձի` գի տակց ված և կա մա վոր հա մա -
ձայ նու թյամբ բնա կա րան մուտք գոր ծե լու դեպ -
քում վե րա նում է նախ նա կան դա տա կան ե -
րաշ խի քի անհ րա ժեշ տու թյու նը` ան կախ այն
հան գա մանքից, բնա կա րա նում ի՞նչ քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն է կա տար վե լու` խու զար կու թյո՞ւն,
զննու թյո՞ւն, առգ րա վո՞ւմ, թե՞ այլ քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն:

(a) Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րե լու նպա տա կով բնա կա րան հար կադ րա -
բար մուտք գոր ծե լը` միայն դա տա րա նի ո -
րոշ մամբ։ Ք րեա կան դա տա վա րու թյու նում բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը կոչ -
ված է ան ձին պաշտ պա նելու քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րի կող մից նրա կամ քին
հա կա ռակ բնա կա րան ա պօ րի նի մուտք գոր ծե -
լուց (այս տեղ չենք քննար կում ան հե տաձ գե լի
դեպ քե րում բնա կա րա նում խու զար կու թյուն կամ
զննու թյուն կա տա րե լու դեպ քե րը)։ Սահ մա նա -
դրա կան այս ի րա վուն քի տե սանկ յու նից՝ որևէ
նշա նա կու թյուն չու նի, թե քրեա կան հե տապընդ -
ման մար մի նը բնա կա րա նում ի՞նչ քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ է պլա նա վո րում կա տա րել`
խու զար կու թյո՞ւն, առգ րա վո՞ւմ, զննու թյո՞ւն, թե՞
այլ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն։ 

Նախ` յու րա քանչ յուր գի տա կից անձ, ում
կամ քին հա կա ռակ քրեա կան հե տապնդ ման

մար մի նը փոր ձում է բնա կա րան մուտք գոր ծել,
ակն կա լում է ստա նալ բնա կա րան մուտք գոր -
ծե լու թույլտ վու թյան մա սին դա տա րա նի ո րո -
շում. նրա հա մար, մեծ հաշ վով, տար բե րու թյուն
չկա, թե բնա կա րա նում ի՛նչ քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն է կա տար վե լու։ Նշ ված բո լոր դեպ քե -
րում նրա` բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է։ Մար դու հա -
մար բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վունքն ար ժեք է ու նե նում այն դեպ քում, երբ
մար դն իր բնա կա րա նի մուտ քի մոտ պա հան -
ջում և ս տա նում է հար կադ րա բար բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու թույլտ վու թյան մա սին դա տա -
րա նի ո րո շու մը։ Բ նա կա րան մուտք գոր ծե լուց
հե տո, քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը
պետք է կար գա վո րի, թե բնա կա րա նում ի՛նչ
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն կա րող է կա տար վել
և ի՛նչ կար գով: 

Թեև խու զար կու թյան, առգ րավ ման, զննու -
թյան միջև առ կա են դա տա վա րա կան և մար -
տա վա րական տար բե րու թյուն ներ, սա կայն, բնա -
կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան սահ մա նադ րա -
կան ի րա վուն քի ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րի
տե սանկ յու նից՝ նման տար բե րու թյուն ներն էա -
կան նշա նա կու թյուն չու նեն։ Ա վե լին՝ ինչ քան էլ
որ քրեա կան դա տա վա րու թյան տե սու թյան մեջ
նշվում է այս գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև առ կա
տար բե րու թյուն նե րի մա սին, միևնույն է՝ գործ -
նա կա նում, նույ նիսկ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի
հա մար է դժվար կոնկ րետ դեպ քե րում ո րո շել`
բնա կա րա նում կա տար վել է խու զար կու թյո՞ւն,
թե՞ զննու թյուն։ Նման բար դու թյուն հատ կա պես
ծա գում է, երբ բնա կա րա նում զննու թյու նը վե -
րա ճել է խու զար կու թյան։ Պա տա հա կան չէ, որ
Ի. Ֆոյ նից կին նշում էր, որ բնա կա րա նում կա -
տար վող զննու թյու նն ստա նում է «խու զար կու -
թյուն» տեխ նի կա կան ան վա նու մը22: 

Երկ րորդ` մյուս կող մից՝ պետք է փաս տել,
որ բնա կա րա նում խու զար կու թյուն, առգ րավում
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21 Բնակարանում հարցաքննություն կատարելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ բացառիկ դեպքերում, երբ
անձն օբյեկտիվ պատճառներով չի կարող ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին։ Նույնիսկ նման
բացառիկ դեպքերում, եթե անձը համաձայնություն չի տալիս մուտք գործելու իր բնակարան, ապա բնակարանի
անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքն սկսում է գործել և պաշտպանել «իմ բնակարանը իմ ամրոցն է»
սահմանադրական արժեքը։ Նման իրավիճակում բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքը պահանջում է, որ
հարկադրաբար անձի բնակարան մուտք գործելու և անձին այնտեղ հարցաքննելու համար պետք է ստանալ
դատարանի որոշում։ Նման բացառիկ դեպքերում պետք է քննարկել նաև ցուցմունք տալուց հրաժարվելու պատ ճա -
ռով քրեական վարույթ հարուցելու հարցը։ Մյուս բոլոր դեպքերում անձին պետք է հարցաքննել ոչ թե նրա
բնակարանում` հարկադրաբար բնակարան մուտք գործելով, այլ՝ քննիչի մոտ` նրան բերման ենթարկելով։

22 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Под ред. А.В. Смирнова. СПб.: Альфа, 1996. С. 125.



կամ զննու թյուն կա տա րե լու դեպ քում մար դու
մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քին (բայց ո՛չ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ի րա վուն քին) մի ջամ տե լու ծա վալ նե -
րը տար բեր են։ Ի. Ֆոյ նից կին նշում էր, որ այս
դա տա կան գոր ծո ղու թյու նը կա րող է ներ խու ժել
մաս նա վոր ան ձանց բա րիք նե րի ո լորտ՝ հատ -
կա պես, ե թե կա տար վում է բնա կա րան նե րում`
դրա նով իսկ խախ տե լով բնա կա րա նի ան ձեռն -
մխե լիու թյու նը։ Ուս տի հաս կա նա լի է, որ ինչ -
քան շատ է ան ձը սահ մա նա փակ ված պե տու -
թյու նում, այն քան ա վե լի խիստ կա նոն ներ պետք
է նա խա տե սել այդ մի ջո ցա ռում նե րի կի րառ -
ման հա մար23: 

Ի րո՛ք խու զար կու թյուն կա տա րե լիս անձ -
նա կան կյան քին մի ջամ տե լու աս տի ճանն ա -
ռա վել բարձր է, սա կայն նման տար բե րու թյուն -
նե րը հիմք են խու զար կու թյան դեպ քում լրա -
ցու ցիչ դա տա վա րա կան ե րաշ խիք ներ (օ րի նակ`
մաս նա վոր կյան քին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն -
նե րը չհրա պա րա կե լը) սահ մա նե լու հա մար։ 

Աս վա ծի հա մա տեքս տում ան հաս կա նա լի
է, թե 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյու նում «միայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ»
պայ մա նն ին չո՞ւ է նա խա տես ված միայն խու -
զար կու թյան հա մար։ Ի րա վա հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյու նից, ընդ հա նուր առ մամբ, պարզ է
դառ նում, որ մար դու կամ քին հա կա ռակ բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լիս, ան կախ այն հանգա -
ման քից, թե բնա կա րա նում ի՛նչ տե սա կի քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն ներ են կա տար վե լու, սահ -
ման վում է նախ նա կան դա տա կան ե րաշ խիք
(բա ցա ռու թյամբ ան հե տաձ գե լի դեպ քե րի)։

(b) Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րե լու նպա տա կով ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ
բնա կա րան մուտք գոր ծե լը` ա ռանց դա տա -
րա նի ո րոշ ման։ Ինչ պես նշվեց՝ քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն կա տա րե լու նպա տա կով բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու մա սին ան ձի հա մա ձայ նու թյու -

նը նշա նա կում է, որ նա հրա ժար վում է բնա կա -
րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քից։ Ե թե
ան ձը հա մա ձայ նու թյուն է տվել քրեա կան հե -
տապնդ ման մարմ նին մուտք գոր ծելու իր բնա -
կա րան, ա պա նման հա մա ձայ նու թյու նը վե -
րաց նում է նախ նա կան դա տա կան ե րաշ խի քի
անհ րա ժեշ տու թյու նը` բնա կա րա նում կա տար -
վող քննչա կան գոր ծո ղու թյան տե սա կից անկախ`
խու զար կու թյուն, զննու թյուն, առգ րա վում թե
այլ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն։ Այս պես` ե թե
բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի
պաշտ պա նու թյան օբ յեկ տը (սո ցիա լա կան բա -
րի քը) բնա կա րա նում ա ռանձ նա նա լու, այն տեղ
անվ տանգ և հար մա րա վետ անձ նա կան կյանք
վա րե լու հնա րա վո րու թյունն է24, ա պա բնա կա -
րան մուտք գոր ծե լու մա սին ան ձի հա մա ձայ -
նու թյու նը վե րաց նում է այդ սո ցիա լա կան բա -
րի քը կամ դա պաշտ պա նե լու անհ րա ժեշ տու -
թյու նը։ Հա կա ռակ պա րա գա յում բնա կա րան
մուտք գոր ծե լու հա մար նախ նա կան դա տա -
կան ե րաշ խիք սահ մա նե լը դառ նում է ա ռար -
կա յա զուրկ և ինք նան պա տակ։ 

(c) Ա ռա ջար կու թյուն ներ։ Կար ծում ենք՝
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան տեքս տից պետք է հա -
նել «խու զար կու թյուն» բա ռը և սահ մա նել, որ
բնա կա րա նում քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լու նպա տա կով մար դու կամ քին հա -
կա ռակ մուտք գոր ծե լը թույ լատր վում է դա տա -
րա նի ո րոշ մամբ (բա ցա ռու թյուն նա խա տե սե -
լով նաև ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում ա ռանց դա -
տա րա նի ո րոշ ման բնա կա րան մուտք գոր ծե լու
հա մար)։

Դա տա կան պրակ տի կա յում ա ռա ջարկ վող
սահ մա նադ րա կան ձևա կեր պու մը մեկ նա բա նե -
լիս պետք է հիմք ըն դու նել այն, որ բնա կա րա -
նում փաս տա ցի բնակ վող ան ձի (ան ձանց) գի -
տակց ված և կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը` բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու մա սին, վե րաց նում է
դա տա կան ե րաշ խի քի անհ րա ժեշ տու թյու նը։
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23 Նույն տեղը:
24 Кутафин О. Е Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. Монография. Избранные

труды: В 7 томах. Том 4. М.: Проспект, 2011. С. 185, Тюрин П. Ю. Конституционное право человека и гражданина на
неприкосновенность жилища в Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 8.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ք րեա կան հե տապնդ ման հա րու ցու մը դա -
տա խա զի բա ցա ռիկ լիա զո րու թյունն է: Դա տա -
խա զը պե տու թյան քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյունն ի րա կա նաց նող և դրա հա մար պա տաս -
խա նա տու պաշ տո նա տար անձ է, ում պատ կա -
նում է քրեա կան գոր ծե րով քրեա կան հե տա -
պնդման տնօ րին ման ի րա վա սու թյու նը, այ սինքն`
քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու, ինչ պես
նաև դրա նից ձեռն պահ մնա լու բա ցա ռիկ լիա -
զո րու թյուն նե րը, այն է` հա յե ցո ղա կան քրեա -
կան հե տապն դու մը: Սա ուղ ղա կիո րեն բխում է
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի 1-ին կե տից և պայ մա նա վոր ված է քրեա -
կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման գոր -
ծում դա տա խա զի դե րով: 

ՀՀ դա տա խա զու թյան մա սին օ րեն քի 10-
րդ հոդ վա ծում նշված է, որ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զը ո րո շում է ՀՀ դա տա խա զու թյան սահ -
մա նադ րա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման քա ղա քա կա նու թյու նը: Ստաց վում է` օ րենս -
դիրն այս նոր մով փաս տա ցի ճա նա չել է դա -
տա խա զու թյան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման ո լոր տում հա յե ցո ղու թյան շրջա նակ նե րում
քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու ի րա վա սու թյու -
նը: 

Դա տա խա զի կող մից հա մա պա տաս խան
հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նն օ րենսդ րո րեն
սահ մա նա փակ ված է քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու մի շարք հիմ քե րով
և պայ ման նե րով: Նշ ված չա փա նիշ ներն ի րենց
էու թյամբ հա վա սա րա զոր չեն: Փի լի սո փա յու -
թյան գի տու թյու նը, հիմք ա սե լով, հաս կա նում է
«ան հրա ժեշտ պայ ման, ո րը ինչ-որ երևույ թի

(հետևան քի) գո յու թյան նա խա պայ ման է և ծա -
ռա յում է որ պես դրա բա ցատ րու թյուն»1 , պայ -
մա նը դի տար կում է որ պես «չա փա նիշ, որն ար -
տա հայ տում է ա ռար կա յի հա րա բե րակ ցու թյու -
նը շրջա կա երևույթ նե րի նկատ մամբ, ա ռանց
ո րոնց գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող»:2

Իր հեր թին՝ քրեա կան գոր ծի կարճ ման
հիմք ա սե լով՝ հաս կա նում ենք օ րեն քով նա խա -
տես ված այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք բա -
ցա ռում են մե ղադ րան քի հնա րա վո րու թյու նը,
իսկ մե ղադ րան քի ա պա ցուց ված լի նե լու պա -
րա գա յում՝ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը: Վեր ջին դեպ -
քում հիմ քե րը խո չըն դոտ են ստեղ ծում քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար, իսկ պայ -
ման ներն ինք նին նման խո չըն դոտ ներ չեն, սա -
կայն, նրանց առ կա յու թյան շնոր հիվ՝ հնա րա -
վո րու թյուն ներ են ստեղծ վում քրեա կան գոր ծի
կարճ ման և ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տե լու հիմ քե րի գոր ծո ղու թյան հա մար3:

Ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
հա յե ցո ղա կան հիմ քե րը նա խա տես ված են ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քում, ո րի վեր լու ծու թյամբ
կա րե լի է քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
նե լու հա յե ցո ղա կան հիմ քե րը խմբա վո րել եր -
կու մա սի՝ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
նե լու հա յե ցո ղա կան ընդ հա նուր և հա տուկ հիմ -
քեր:

Ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
ընդ հա նուր հա յե ցո ղա կան հիմ քերն են գոր ծուն
զղջա լը, տու ժո ղի հետ հաշտ վե լը, ի րա դրու թյան
փո փո խու մը, ո րոնք քրեաի րա վա կան ինս տի -
տուտ ներ են: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

3
  2

0
1

8

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի ՔՎ Արաբկիր 
վարչական շրջանի քննչական բաժնի քննիչ,
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության ամբիոնի հայցորդ
_____________________________________________________________________________________________________________________________

¶àðÌàôÜ ¼Ôæ²ÈÀ àðäºê Ð²ÚºòàÔ²Î²Ü øðº²Î²Ü 
Ðºî²äÜ¸Ø²Ü ÐÆØø

1 Տե՛ս Философский словарь. М., 2002. էջ 345:
2 Տե՛ս Նույն տեղում էջ 497:
3 Տե՛ս Дубинин Т.Т. Основания освобождения от уголовной ответственности // Уголовное право в борьбе с

преступностью. М., 1981, էջ 81, Лобанова Л.В. Юридическая природа и процессуальные вопросы освобождения от
уголовной ответственности. Дисс. … канд. юрид. наук. Ярославль, 1986, էջ 81-92:



օ րենսգք րի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ դա տա րա նը, դա տա խա զը, ինչ պես նաև
դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չը կա -
րող են հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը
կար ճել և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
նել ՀՀ քրեա կան օ րենսգք րի 72-րդ (գոր ծուն
զղջալ), 73-րդ (տու ժո ղի հետ հաշտ վել) և 74-րդ
(ի րադ րու թյան փո փո խու թյուն) հոդ ված նե րով
նա խա տես ված դեպ քե րում:

Ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
հա յե ցո ղա կան հա տուկ հիմ քե րը նա խա տես -
ված են, օ րի նակ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգրքի
327.1-րդ հոդ վա ծի 5-րդ (այ լընտ րան քա յին աշ -
խա տան քա յին ծա ռա յո ղի կող մից ծա ռա յու թյան
վայրն ինք նա կամ թող նե լը) և 327.2-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ (այ լընտ րան քա յին աշ խա տան քա -
յին ծա ռա յո ղի կող մից ծա ռա յու թյու նից խու -
սա փե լը) մա սե րով: Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ -
րենս գրքի 327.1-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ նշված հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ -
րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք ներն ա -
ռա ջին ան գամ կա տա րած այ լընտ րան քա յին
աշ խա տան քա յին ծա ռա յո ղը կա րող է ա զատ -
վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե -
թե դրանք կա տա րել է ծանր հան գա մանք նե -
րի զու գորդ ման հետևան քով: ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 327.2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ նշված հոդ վա ծի ա ռա ջին կամ երկ -
րորդ մա սով նա խա տես ված ա րարք ներն ա -
ռա ջին ան գամ կա տա րած այլ ընտ րան քա յին
աշ խա տան քա յին ծա ռա յո ղը կա րող է ա զատ -
վել քրեա կան պա տաս խա նա տվու թյու նից, ե -
թե դրանք կա տա րել է ծանր հան գա մանք նե -
րի զու գորդ ման հետևան քով: Մեջ բեր ված հոդ -
ված նե րում օգ տա գործ վում է «կա րող է» ձևա -
կեր պու մը: Ընդ ո րում՝ քննարկ վող հոդ ված նե -
րում նա խա տես ված է նաև քրեա կան հե տա -
պնդու մը դա դա րեց նե լու ոչ հա յե ցո ղա կան հիմք,
օ րի նակ՝ (...) անձն ա զատ վում է քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե նա ծա ռա յու -
թյու նից խու սա փե լու պա հից ե րեք օր վա ըն -
թաց քում մե ղա յա կա նով ներ կա յա ցել է ծա ռա -

յու թյան վայր, ի րա վա պահ կամ պե տա կան ի -
րա վա սու մար մին ներ4:

Սույն հոդ վա ծում կներ կա յաց վեն հա յե ցո -
ղա կան քրեա կան հե տապնդ ման ընդ հա նուր
հիմք հան դի սա ցող գոր ծուն զղջա լու և դրա
պայ ման նե րի վե րա բեր յալ ու սում նա սի րու թյուն -
ներ:

Գոր ծուն զղջա լը քրեա կան հե տապնդ ման
դա դա րեց ման ա մե նաա ռանց քա յին հա յե ցո ղա -
կան հիմ քե րից մե կն է: Քրեա կան ի րա վուն քի
տե սու թյան մեջ գոր ծուն զղջա լ հաս կա ցու թյան
և ի րա վա բա նա կան բնույ թի հետ կապ ված առ -
կա են տար բեր մո տե ցում ներ: 

Ա.Վ. Ենդոլցևան գործուն զղջալը դիտար-
կում է որպես «օրենքով նախատեսված ակտիվ
կամավոր գործողություններ, որոնց միջոցով
հանցանք կատարած անձը, առաջնորդվելով
ցանկացած ներքին պատճառաբանություննե-
րով, կանխում, վերացնում կամ նվազեցնում է
արարքի բացասական հետևանքների ծանրու-
թյունը կամ օգնություն է ցուցաբերում իրավա-
պահ մարմիններին հանցագործության բացա-
հայտման և քննության համար, ինչը հանգեց-
նում է օրենքով նախատեսված քրեական պա-
տասխանատվությունից ազատվելուն կամ պա-
տիժը մեղմացնելուն»5:

Է.Դ.Դադակաևն առավել մեծ շեշտադրում
է կատարում գործուն զղջալու սուբյեկտիվ կող-
մի վրա՝ դա սահմանելով որպես «հանցագոր-
ծություն կատարած անձի դրական պահվածք,
որի պարագայում անձը գիտակցում է իր ա-
րարքի անթույլատրելիությունը, հասկանում է
դրանում իր պատասխանատվության աստի-
ճանը, ամբողջովին իրեն մեղավոր է ճանա-
չում, կամավոր և ակտիվ գործում է, կամավոր
ներկայանալով և այլ հանրային օգտակար ա-
րարքներ կատարելով՝ նպաստում է հանցա-
գործության բացահայտմանը, պատճառված
վնասի հարթմանը կամ կատարում այլ արարք-
ներ, որոնք վկայում են իր զղջման մասին»6:

Որոշ հեղինակներ՝ նույնացնելով վնասը
հարթելու և տուժողի հետ հաշտվելու հիմքերը,
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տուժողի հետ հաշտվելը համարում են գործուն
զղջալու տեսակ7: Նման տեսակետի հետ դժվար
է համաձայնել, քանի որ քրեական պատաս-
խանատվությունից ազատվելու նշված հիմքե-
րի իրավական բնույթն սկզբունքորեն տարբեր-
վում է: Նախ՝ գործուն զղջալը փաստելու հա-
մար միայն վնասի հարթումը բավարար չէ,
հարկավոր են նաև մեղադրյալի լրացուցիչ գոր-
ծողություններ, որոնք կվկայեն վերջինիս զղջա-
լու մասին: Երկրորդը՝ տուժողին վնասի հա-
տուցումը և նրա հետ հաշտվելը ոչ միշտ են
գործուն զղջալ:

ՀՀ քրեական օրենսգքրի 72-րդ հոդվածի
1-ին մասի համաձայն՝ առաջին անգամ ոչ մեծ
ծանության կամ միջին ծանրության հանցանք
կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական
պատասխանատվությունից, եթե նա՝

1. հանցանք կատարելուց հետո կամովին
ներկայացել է մեղայականով,

2. ա ջակ ցել է հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա -
հայ տե լուն,

3. հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել է հան -
ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը:

Գոր ծուն զղջա լու հիմ քով քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լն ի րա վա չափ է, ե թե
ան ձը ոչ մեծ ծան րու թյան կամ մի ջին ծան րու -
թյան հան ցան քը կա տա րել է ա ռա ջին ան գամ:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 72-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պայ ման նե րից ոչ
մեծ կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցանք «ա ռա -
ջին ան գամ» կա տա րել հաս կա ցու թյան գնա -
հա տու մը կարևո րա գույն խնդիր է, որն անհ րա -
ժեշտ է հստա կեց նել՝ ի րա վա կի րառ պրակ տի -
կա յում միաս նա կան մո տե ցում ա պա հո վե լու
հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ վե րոնշ յալ տեր մինն
անհ րա ժեշտ է գնա հա տել որ պես ա ռա ջին ան -
գամ կա տար ված՝ ան կախ այն հան գա ման քից,
թե առ կա՞ է ան ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան
դա տավ ճիռ, ո րով մար վել կամ հան վել է դատ -
վա ծու թյու նը, կամ առ կա՞ է ոչ ար դա րաց նող
հիմ քով քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց -
նե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
նե լու մա սին ո րո շում: Նման պրակ տի կա յի ձևա -
վո րումն անհ րա ժեշ տա բար բխում է ան մե ղու -

թյան կան խա վար կա ծի սահ մա նադ րա կան
սկզբուն քից, ըստ ո րի՝ հան ված կամ մար ված
դատ վա ծու թյու նը կամ ոչ ար դա րաց նող հիմ -
քով քրեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցու մը չի
կա րող ան ձի հա մար ա ռա ջաց նել ան բա րե -
նպաստ ի րա վա կան հետևանք ներ: Այ նո ւա մե -
նայ նիվ, նշենք, որ առ կա է նաև խնդրի վե րա -
բեր յալ հա կա ռակ մո տե ցում, մաս նա վո րա պես՝
պրակ տի կա յում հիմ նա կա նում կի րառ վում է այն
ուղղ վա ծու թյամբ դիր քո րո շու մը, ըստ ո րի՝ «ա -
ռա ջին ան գամ» կա տա րել հաս կա ցու թյան գնա -
հա տու մը պետք է ի րաց վի միայն այն դեպ քում,
երբ ան ձը նախ կի նում որևէ կերպ առն չու թյուն
չի ու նե ցել հան ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը՝
բա ցա ռու թյամբ վեր ջի նիս նկատ մամբ ար դա -
րաց նող հիմ քով քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու կամ ար դա րաց ման դա տավ ճիռ
կա յաց նե լու դեպ քե րում:

Քն նարկ վող խնդրի վե րա բեր յալ դիր քո րո -
շում է հայտ նել ՌԴ Գե րա գույն դա տա րա նի
պլե նու մը 2007 և 2013 թվա կան նե րին: Մաս նա -
վո րա պես՝ 11.01.2007թ. դա տա րա նի պլե նու մի
թիվ 2 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ոչ մեծ և մի ջին
ծան րու թյան հան ցանք ա ռա ջին ան գամ կա -
տա րած պետք է հա մա րել ան ձի, ով նախ կի -
նում կա տա րել է մեկ կամ մե կից ա վե լի հան -
ցանք, ո րոն ցից ոչ մե կի հա մար չի դա տապարտ -
վել, կամ նախ կին դա տավ ճի ռը օ րի նա կան ու -
ժի մեջ չի մտել: 27.06.2013թ. ՌԴ Գե րա գույն
դա տա րա նի պլե նումն իր թիվ 19 ո րոշ մամբ
հստա կեց րել է ա ռա ջին ան գամ հան ցանք կա -
տա րել հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ վե -
րոնշ յալ ո րոշ ման 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան -
ցանքն ա ռա ջին ան գամ կա տա րած պետք է
հա մա րել ան ձին, ով.

1. Կա տա րել է մեկ կամ մե կից ա վե լի հան -
ցա գոր ծու թյուն (ո րա կու մից անկախ), ո -
րոն ցից ոչ մե կի հա մար նախ կի նում չի
դա տա պարտ վել,

2. Նախ կին դա տավ ճի ռը նոր հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար ման պա հին ի րա վա -
բա նա կան ու ժի մեջ չի մտել,

3. Նախ կին դա տավ ճի ռը նոր հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար ման պա հին ձեռք է բե -
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7 Տե՛ս Сверчков В.В. Основания освобождения от уголовной ответственности и (или) наказания (система, законодательная
регламентация, эффективность применения). Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1997, էջ 19, Новое
уголоное право. Общая часть: Учебное пособие. М., 1996, էջ 126:



րել ի րա վա բա նա կան ուժ, սա կայն դրա
կա տար ման ժա մա նա կա հատ վա ծում ի
հայտ է ե կել որևէ հան գա մանք, ո րի
ուժով ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու ի րա վա կան հե -
տևանք նե րը չե ղարկ վել են (օ րի նակ՝ դատ -
վա ծու թյու նը հան վել կամ մար վել է):

4. Նախ կի նում ա զատ վել է քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից:

Ան շուշտ, քննարկ վող դիր քո րո շու մը ՀՀ ի -
րա վա կի րա ռող նե րի հա մար չի կա րող հա մար -
վել ուղ ղոր դող, սա կայն այն հան գա ման քը, որ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և այլ ի րա վա կան ակ -
տե րով սահ ման ված ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծի սկզբուն քը պետք է գե րա կա լի նի քրեա -
դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցում, որևէ քննդա -
տու թյան են թա կա չէ8:

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի փաստել,
որ անձը համարվում է առաջին անգամ հան -
ցանք կատարած, եթե՝ 

1. բացակայում է նրա վերաբերյալ ոչ ար-
դարացնող հիմքով քրեական հետապըն-
դում չիրականացնելու կամ քրեական
հետապնդումը դադարեցնելու մասին ո-
րոշում կամ մեղադրական դատավա-
ճիռ, 

2. առկա է նրա վերաբերյալ արդարացնող
հիմքով քրեական հետապնդում չիրա-
կանացնելու կամ քրեական հետապըն-
դումը դադարեցնելու մասին որոշում
կամ արդարդացման դատավճիռ, 

3. առկա է նրա վերաբերյալ մեղադրական
դատավճիռ, սակայն մարվել կամ հան-
վել է նրա դատվածությունը, կամ առկա
է ոչ արդարացնող հիմքով քրեական
հետապնդում չիրականացելու կամ
քրեական հետապնդումը դադարեցնե-
լու մասին որոշում: 

ՀՀ քննչական կոմիտեն, վեր լու ծե լով
2016թ. ըն թաց քում հա յե ցո ղա կան քրեա կան
հե տապնդ ման կի րառ ման պրակ տի կան (ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան 37-րդ հոդ ված),
հանգել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ քրեա -
կան օ րենս գրքի 72-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րով
նա խա տես ված ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րու թյան

հան ցանք «ա ռա ջին ան գամ» կա տա րել հաս -
կա ցու թյու նը գնա հա տել որ պես ա ռա ջին ան -
գամ կա տար ված՝ ան կախ այն հան գա ման -
քից, թե առ կա՞ է ան ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա -
կան դա տավ ճիռ, ո րով մար վել կամ հան վել է
դատ վա ծու թյու նը, կամ առ կա՞ է ոչ ար դա րաց -
նող հիմ քով քրեա կան հե տապն դում չի րա կա -
նաց նե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու մա սին ո րո շում: 

Նման մոտեցումը բխում է անմեղության
կանխավարկածի սահմանդրական սկզբուն-
քից, ըստ որի՝ հանված կամ մարված դատվա-
ծությունը կամ ոչ արդարացնող հիմքով քրեա-
կան հետապնդման դադարեցումը չի կարող
անձի համար առաջացնել անբարենպաստ ի-
րավական հետևանքներ: Անձի կողմից նախ-
կինում հանցանք կատարելը, որի համար նա-
խատեսված դատավածությունը մարվել կամ
հանվել է, կամ որի վերաբերյալ առկա է ոչ ար-
դարացնող հիքմով քրեական հետապնդում չի-
րականացնելու կամ դադարեցնելու մասին ո-
րոշում, կարող է հաշվի առնվել հայեցողական
քրեական հետապնդման նպատակահարմա-
րության սկզբունքը գնահատելիս: Այսպես՝ նախ-
կինում հանցանք կատարելը, որի համար նա-
խատեսված դատվածությունը մարվել կամ հան-
վել է, կամ որի վերաբերյալ առկա է ոչ արդա-
րացնող հիմքով քրեական հետապնդում չիրա-
կանացնելու կամ դադարեցնելու որոշում, կա-
րող է դիտվել որպես նոր հանցանք կատարա-
ծի անձը բնութագրող հատկանիշ և դրա հի-
ման վրա որոշվել քրեական հետապնդումը շա-
րունակելու նպատակահարմարությունը: Առա-
ջին անգամ հանցանք կատարելու նշված իրա-
վիճակը դիտարկելով հայեցողական քրեական
հետապնդման ոչ թե օրինականության, այլ՝
նպատակահարմարության սկզբունքի հարթու-
թյունում՝ վարույթն իրականացնող մարմինը և
հսկողություն իրականացնող դատախազը հնա-
րարվորություն ունեն յուրաքանչյուր կոնկրետ
դեպքում գնահատել՝ ինչքանո՞վ է նպատակա-
հարմար անձի նկատմամբ կիրառել հայեցո-
ղական քրեական հետապնդում, եթե նա նախ-
կինում կատարել է հանցանք, սակայն մարվել
կամ հանվել է դատվածությունը, կամ նրա
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8 Տե՛ս ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 2016թ. ընթացքում հայեցողական քրեական հետապնդման կիրառման
պրակտիկայի վիճակի (ՀՀ քրեական դատավարության 37-րդ հոդված) ամփոփում:
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նկատմամբ նախկինում կայացվել է ոչ արդա -
րացման հիմքով քրեական հետապնդում չի-
րականացնելու կամ հետապնդումը դադարեց-
նելու որոշում:

Հանցագործություն կատարած անձի գոր-
ծուն զղջալը ոչ միայն հակաիրավական գործո-
ղությունների բացասական գնահատականի
հետ կապված սուբյեկտի հոգեբանական հատ-
կանիշների և վիճակի անհատական դրևորումն
է, այլև վերջինիս կողմից ակտիվ և կամային
արարքների ամբողջություն, որոնք օբյեկտի-
վորեն վկայում են զղջալու մասին: Այդ կամա-
յին արարքներից առաջինը մեղայականով ներ-
կայանալն է:

Մեղայականով ներկայանալը նշանակում
է, որ անձը կամավոր ներկայանում է իրավա-
պահ մարմիններին (ոստիկանություն, դատա-
խազություն և այլն) և հայտնում է իր կողմից
միանձնյա կամ այլ անձի հետ կատարած հան-
ցագործության մասին: Այլ կերպ ասած՝ մեղա-
յականով ներկայացած անձը կամավոր, ան-
կեղծ խոստովանություն է անում, քրեական հե-
տապնդում իրականացնող մարմնին բանավոր
կամ գրավոր կերպով հայտնում իր կողմից կամ
իր մասնակցությամբ կատարված հանցագոր-
ծության մասին: Հնարավոր են իրավիճակներ,
երբ հանցագործություն կատարած անձը չի
կարող անձամբ ներկայանալ և հայտնել հան-
ցագործության մասին, և նման դեպքերում հե-
ռախոսով կամ փոստով հաղորդումները ևս
պետք է դիտվեն որպես մեղայականով ներկա-
յանալ9:

Տեսությունում և պրակտիկայում որոշիչ
նշանակություն ունի մեղայականով ներկայա-
նալու կամավոր լինելը, ինչի մասին կարող է
վկայել, մասնավորապես, հանցագործություն
կատարած անձի գիտակցումը, որ իրավապահ
մարմիններին դեռևս հայտնի չէ կատարված
հանցագործության մասին, կամ հայտնի է հան-
ցագործության մասին, սակայն տեղեկություն-
ներ չունեն հանցագործություն կատարած ան-
ձի կամ վերջինիս գտնվելու վայրի մասին: Սուբ-
յեկտը պետք է տիրապետի ազատ կամքի, այն

է, որ վերջինիս կողմից կարող է ընտրվել վար-
վելաձևի երկու (կամ ավելի) հնարավորություն-
ներից մեկը: Հանցագործը պետք է քննությու-
նից և դատարանից թաքնվելու, քրեական պա-
տասխանատվությունից խուսափելու կամ էլ մե-
ղայականով ներկայանալու օբյեկտիվ հնարա-
վորություն ունենա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից կատար-
ված վեր լու ծու թյամբ պարզ վել է, որ մի շարք
դեպ քե րում մե ղադր յա լի կող մից սա ռը զենք
հան դի սա ցող ա ռար կան (կռփա զեն քը) ձեռք
բե րե լու և ոս տի կան նե րի կող մից այդ զենքը
հայտ նա բե րե լու միջև ըն կած է ե ղել կարճ ժա -
մա նա կա հատ ված, հետևա բար՝ մե ղադր յա լը
ոչ միշտ է օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն ու -
նե ցել ի րա վա պահ մար մին ներ կա յա նա լու և
նշված ա ռար կան կա մո վին հանձ նե լու հա -
մար10:

Այսպիսով՝ մեղայականով ներկայանալը
հանցանք կատարած անձի ցանկացած կամա-
վոր գործողություններն են, որոնք ուղղված են
իրավապահ մարմիններին կատարած հան-
ցանքի մասին հայտնելուն:

Գործուն զղջալու հիմքով անձին քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու հաջորդ
պայմանը հանցագործության բացահայտմանն
աջակցելն է: Այդ վարվելակերպն ասելով՝ պետք
է հասկանալ հանցագործության մեջ ներգրավ-
ված անձանց մասին հաղորդելը, վերջիններիս
հայտնաբերելու, անհրաժեշտության դեպքում՝
իրավապահ մարմիններ ներկայացնելու ուղ-
ղությամբ օգնություն ցուցաբերելը, արարքի բո-
լոր հանգամանքները ճշմարտացի հայտնելը,
քննչական գործողություններում ակտիվ նա-
խաձեռնողական մասնակցությունը և այլն:

Նման գործողությունների արդյունքը հիմ-
նականում պետք է լինի հանցագործության բա-
ցահայտումը: Միևնույն ժամանակ՝ եթե կաս-
կածյալի, մեղադրյալի ցուցաբերած օգնությու-
նը, նրանց կամքին հակառակ, դրական ար-
դյունք չի տվել, ապա դա ևս կարող է դիտարկ-
վել որպես հանցագործության բացահայտմա-
նը նպաստել11:
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9 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի 13.07.2011թ. ԵԱՆԴ/0091/01/09 որոշման 23-րդ կետ:
10 Տե՛ս ՀՀ քննչական կոմիտի վարույթում 2016թ. ընթացքում հայեցողական քրեական հետապնդման կիրառման

պրակտիկայի վիճակի (ՀՀ քրեական դատավարության 37-րդ հոդված) ամփոփում:
11 Տե՛ս Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении, К., 1997, էջ 19-20:



Պետք է նշել, որ ՀՀ քրեական օրենսգիր-
քը որպես գործուն զղջալու պայման նախատե-
սում է հանցագործությունը բացահայտելուն ա-
ջակցելը: Բացահայտել՝ նշանակում է հայտնա-
բերել, հայտնի դարձնել, ինչ-որ գաղտնի, ան-
հայտ բան բացատրել և այլն12 (ինչ-որ հանցա-
գործություն կամ դա կատարած անձ):

ՀՀ քրեական օրենսգքրի 72-րդ հոդվածի
1-ին մասի կառուցվածքն իրավակիրառողնե-
րից պահանջում է ինքնակամ լայն մեկնաբա-
նել այդ հասկացությունը՝ մեջն ընդգրկելով նաև
քննության ընթացակարգը: Օրինակ՝ հանցա-
գործությունը բացահայտելու ի՞նչ աջակցության
մասին կարող է խոսք լինել, երբ հանցագործը
բռնվել է դեպքի վայրում: Նման դեպքերում
հանցագործություն կատարած անձի օգնու-
թյունն իրավապահ մարմիններին արդեն բա-
ցահայտված հանցագործության քննության ա-
ջակցությունն է: Ուստի ՀՀ քրեական օրենսգր-
քի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիան
հարկավոր է ընկալել «աջակցել է հանցագոր-
ծության բացահայտմանը և քննությանը»: 

Գործուն զղջալու հաջորդ պայմանը՝ հան-
ցագործությամբ պատճառված վնասը հատու-
ցել կամ այլ կերպ հարթելն է: Այդ գործողու-
թյուններն ուղղված են կատարված արարքի
հետևանքների նվազեցմանը կամ վերացմա-
նը: Եթե տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում
քրեական հետապնդման դադարեցումը կապ-
ված է տուժողի կողմից կամավոր ակտի հետ,
ապա գործուն զղջալու պարագայում խոսքը
մեղադրյալի (կասկածյալի) կողմից համապա-
տասխան պահվածքի դրսևորումն է: 

Վերը նշված պայմանների առկայությունը
կարևոր նշանակություն ունի քրեական հե-
տապնդումը դադարեցնելու (քրեական գործը
կարճելու) հիմքն ընտրելու հարցում: Այսպես՝
ՀՀ պրակտիկայում առկա են դեպքեր, երբ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ
հոդ վա ծի հիմ քով կարճ ված մի շարք գոր ծե րով
կա՛մ սխալ է ընտր վել քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա մար ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քը, կա՛մ դրա

կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը վի ճար -
կե լի է13:

Ուսումնասիրելով գործուն զղջալու էությու-
նը կազմող սուբյեկտիվ պայմանները՝ հարկ է
ուշադրություն դարձնել այն հարցին՝ արդյոք
անձին քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու որոշում կայացնելու համար անհրա-
ժե՞շտ է հանցագործությունից հետո ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով նախատես-
ված բոլոր դրական գործողությունների առկա-
յությունը, թե՞ բավարար է դրանցից մեկի կամ
մի քանիսի առկայությունը: Այս հարցին պա-
տասխանելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 45-
րդ հոդվածի 10-րդ կետի 4-րդ պարբերությամբ
սահմանված այն կանոնը, ըստ որի՝ եթե իրա-
վական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայ-
մանավորված է միայն ստորակետերով բա-
ժանված պայմաններով, ապա այդ նորմի կի-
րառման համար թվարկված բոլոր պայմաննե-
րի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ քրեական
օրեսնգքրի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախա-
տեսված պայմանները բաժանված են ստորա-
կետով, ուստի նորմի կիրառման համար թվարկ-
ված բոլոր պայմանները պարտադիր են: 

Ե.Վ. Տերեխովը կարծում է, թե «ա ռա ջին
ան գամ» «գործուն զղջալու» պայմանների այս
կամ այն ամբողջության առկայության պար-
տադիրության հարցը կապված է նշված հիմ-
քով քրեական հետապնդման դադարեցման
հայեցողական հիմքով: ՌԴ քրեական օրենս -
գրքի 75-րդ հոդվածի և ՌԴ քրեական դատա-
վարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի օրենս-
դրական կառուցվածքը դատավարության մար-
միններին իրավունք է վերապահում գործուն
զղջալու հետ կապված իրավակիրառողի ազա-
տության բավականին բարձր աստիճան հան-
ցանք կատարած անձի պահելաձևը հանցան-
քը կատարելուց հետո գնահատելու հարցում»14:

«Դիսկրեցիոն հայեցողությունը և հսկողու-
թյուն իրականացնող մարմինների (դատարան,
դատախազ) պատճառաբանված որոշումն այն
երկու տարրերն են, որոնք թույլ են տալիս կա-
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12 Տե՛ս Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984, էջ 572:
13 Տե՛ս ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 15.11.2016թ. ընթացքում հայեցողական քրեական հետապնդման կիրառման

պրակտիկայի վիճակի (ՀՀ քրեական դատավարության 37-րդ հոդված) ամփոփում:
14 Տե՛ս Е.В.Терехов. Дискреционные полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства России и Австрии,

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2009, էջ 110:
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ռուցել «զսպումների և հակակշիռների համա-
կարգ», որպեսզի, մի կողմից, կարելի լինի խու-
սափել իրավասու մարմինների կողմից իրենց
իրավունքների ակնհայտ կամ ոչ ակնհայտ չա-
րաշահումից, իսկ մյուս կողմից՝ ապահովել ի-
րական, այլ ոչ թե ձևական արդարադատու-
թյուն՝ մարդու ճակատագիրը կախվածության
մեջ չդնելով որևէ իրավական կազուիստիկայի
պատահականություններից կամ այլ հանգա-
մանքներից»15: 

Այսպիսով՝ ՀՀ քրեական դատավարության
37-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական հե-
տապնդման դադարեցման համար անհրաժեշտ
է, որպես կանոն, գործուն զղջալու բոլոր պայ-
մանների առկայությունը: Սակայն, կարծում
ենք՝ թույլատրելի են նաև իրավիճակներ, երբ
իրատեսական չէ անձից պահանջել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված բոլոր պայմանների ապահովու-
մը: Ամեն դեպքում անձի գործողություններում
գործուն զղջալու առկայության կամ բացակա-
յության մասին կարելի է խոսել՝ միայն ելնելով
անձի կոնկրետ վարքից հանցանքը կատա-
րելուց հետո: Այդ իսկ պատճառով գործուն
զղջալու բոլոր պայմանների ամբողջության առ-
կայության պարտադիր լինելու պնդումը հա-
կասում է նշված հիմքով քրեական հետապընդ-
ման դադարեցման հայեցողական բնույթին: 

Այդ կապակցությամբ գործուն զղջալու հիմ-
քով քրեական հետապնդման դադարեցման
կարևոր պայման է դառնում անձի հանրային
վտանգավորության վերացումը: Իսկապե՛ս, ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մա-
սով նախատեսված՝ անձին պատասխանա-
տվությունից ազատելը կախվածության մեջ է
դրվում այն հանգամանքից, որի համաձայն՝
անձը գործուն զղջալու հետևանքով դադարել է

հանրորեն վտանգավոր լինելուց: Ընդ որում՝ օ-
րենսդիրը չի պարզաբանում այն հատկանիշ-
ները, որոնց պարագայում գործուն զղջացող
անձը դադարում է հանրորեն վտանգավոր լի-
նելուց, կամ հատկանիշներ, որոնք վկայում են
այն մասին, որ անձը շարունակում է հանրորեն
վտանգավոր լինել: Ուստի նշված հասկացու-
թյունը գնահատողական է, որը սահմանելիս
պետք է առաջնորդվել բոլոր հանգամանքնե-
րով, որոնք բնութագրում են ինչպես անձի վար-
քը հանցագործությունից հետո, այնպես էլ նրա
անձը: Մեղավոր անձի վարքի վերաբերյալ վեր-
լուծությունը և գնահատականը ինչպես քննու-
թյան ընթացքում, այնպես էլ հանցագործու-
թյուն կատարելուց առաջ պետք է արտացոլ-
ված լինեն քրեական գործի նյութերում16: 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է փաստել,
որ ներկայումս գործուն զղջալու հետ կապված
քրեական հետապնդման դադարեցման պրակ-
տիկան, ցավոք սրտի, իր նշանակությանը հա-
մապատասխան պատշաճ տարածում չի ստա-
ցել: Կասկածյալի (մեղադրյալի) գործուն զղջա-
լու դեպքում արդեն քննության հենց սկզբնա-
կան փուլում փոխվում են օպերատիվ-հետա-
խուզական միջոցառումների և քննչական գոր-
ծողությունների ծավալը, բնույթը և ուղղությու-
նը: Գործուն զղջալը հնարավորություն է ստեղ-
ծում կրճատելու հանցագործության բացահայտ-
ման նյութատեխնիկական ծախսերը և նա-
խաքննության ժամկետները: Մինչդատական
վարույթում գործուն զղջալու առավել լայն կի-
րառումը քրեական դատավարության բնագա-
վառում նպաստում է հանցանք կատարած ան-
ձանց նկատմամբ տարբերակված, անհատա-
կան մոտեցում ցուցաբերելուն: Չնայած այս ա-
մենին՝ դատախազությունը հաճախակի չի կի-
րառում գործուն զղջալու ինստիտուտը:
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15 Տե՛ս Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 2002, էջ 433:
16 Տե՛ս Хамаганова А. Х-И. Проблемы уголовно-правового значения данных о личности виновного при освобождении его

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Журнал российского права.– 2007. №8, էջ 52-57.



Ազ գա յին և ար տա սահ ման յան ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա վան դա բար մեծ
դեր է տրվել հռո մեա կան ի րա վուն քին: Տար բեր
ժա մա նա կաշրջաննե րում ա ռա ջա ցող իրա վա -
կան հա մա կար գե րի վրա վերջինս ունեցել է
ահ ռե լի ազ դե ցու թյուն: Նշվածը տեղի է ունեցել
ոչ միայն նախ կին Հռո մեա կան կայս րու թյան
տա րած քում, այլ նաև դրա սահ մա նից դուրս1:

XIX-րդ դա րի վեր ջում Ռ. Իե րին գը հայ տա -
րա րել է այն մա սին, որ Հռո մի հա մաշ խար հա -
յին պատ մա կան նշա նա կու թյունն ու կո չու մը
կազ մում են ազ գայնության սկզբուն քի հաղ թա -
հա րումն ի օ գուտ հա մընդ հան րու թյան գա ղա -
փա րի: Նա իր «Հռո մեա կան ի րա վուն քի ո գին
իր զար գաց ման տար բեր փուլերում» հայտ նի
աշ խա տու թյան մեջ նշել է, որ ծանր ճա կա տա -
մար տի շնոր հիվ հռոմայեցիներն ազատվել են
լծից: Սակայն պատ մա կան տե սանկ յու նից՝ ի-
րենց կող մից ստաց ված օ գու տը գե րա զան ցել է
այն տա ռա պանք նե րը, ո րոնց պետք է դի մա -
կա յեին2:

Նախ և ա ռաջ՝ այդ օ գու տի էու թյու նն այն
է, որ հռո մեա կան հա սա րա կու թյան զար գաց -
ման վաղ շրջա նում ար դեն իսկ ձևավորվել է
ողջ հնա գույն աշ խար հի բա րե րա րա կան միաս -
նու թյու նը, իսկ ա վե լի ուշ շրջա նում Հռո մի հա -
մաշ խար հա յին տի րա պե տու թյան արդ յուն քը
դար ձել է նոր ժո ղո վուրդ նե րի կրո նա կան և բա -
րո յա կան դաս տիա րա կու թյու նը: Հռո մեա կան
ի րա վուն քի օ գու տը հա մաշ խար հա յին հան րու -
թյան նո րա գույն ժա մա նակ նե րի զար գաց ման

փու լում կա տա րել է մի ամ բողջ ներ քին հե -
ղաշր ջում և ձևա փո խել ողջ ի րա վա բա նա կան
մտա ծե լա կեր պը: 

Հռո մեա կան ի րա վուն քը, ինչ պես և ք րիս -
տո նեու թյու նը, դար ձել է նոր աշ խար հի մշա -
կու թա յին տարր3:

Հռո մեա կան ի րա վուն քի նկատ մամբ մե -
ծա րող վե րա բեր մունքը եղել է լիո վին ար դա -
րաց ված, քանի որ իր դրա կան ազ դե ցու թյամբ
հանգեցրել է շատ երկր նե րի ի րա վա կան հա -
մա կար գե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը: 

Մի շարք հրա տա րա կում նե րի առկայությու-
նը վկայում է վերոնշյալի շարունակական բնույ-
թի մասին ինչպես XX, այդպես էլ XXI դա րե-
րում4: 

Ընդգ ծե լով հռո մեա կան ի րա վուն քի նշա-
նակալից դե րը ժա մա նա կա կից եվ րո պա կան ի -
րա վուն քի կա յաց ման և զար գաց ման մեջ և նշե -
լով հռո մեա կան օ րենսդ րու թյան ան վի ճե լի հե -
ղի նա կու թյունը ողջ Արևմտյան Եվրոպայի տա-
րածքում՝ իրավաբանները, մասնավորապես՝
հռո մեա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ նե րը, ի-
րենց ու շադ րու թյու նը կենտրոնացրել են ի րա -
վա կան հա մա կար գե րի, ինչպես և ժա մա նա -
կա կից ի րա վուն քի վրա հռո մեա կան ի րա վուն -
քի ա մե նա տար բեր` ընդ հա նուր և մաս նա վոր
ազ դե ցու թյա նը:

Ավելին՝ հռո մեա կան ի րա վունքն իր զգա լի
մա սով ծա ռա յել է որպես ու սա նե լի օ րի նակ բո -
լոր հա ջոր դող հասարակությունների ի րա վա -
կան հա մա կար գե րի հա մար, իսկ ա վե լի ուշ
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ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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1 Տե՛ս Галанза П. Н., Государство и право Древнего Рима, М., 1963: Косарев А. И., Римское право, М., 1994: Хвостов
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ)

շրջա նում ան վան վել է դա տա կան կամ նա խա -
դե պա յին ի րա վունք: Այդ հանգամանքը նկատ-
վել է մի շարք իրավագետների կող մից, ովքեր
մատնանշել են հռո մեա կան ի րա վուն քի միայն
ո րոշ հատվածի նա խա դե պա յին բնույ թը: Նրանց
կարծիքով՝ մաս նա վո րա պես՝ դա սա կան հռո -
մեա կան ի րա վունքն է ե ղել նա խա դե պա յին,
քա նի որ հռո մայե ցի ի րա վա բան նե րը չեն ցան -
կա ցել կապ վել կարծր նոր մե րով և նա խընտ րել
են զար գաց նել սեփական ի րա վուն քը:

Հավաստված է, որ նա խա դե պա յին ի րա -
վուն քը ծա գել է Հին Հռո մում՝ որ պես պրե տո -
րա կան ի րա վունք5: Այսինքն՝ դիտարկումները
սահ մա նա փակ վել են միայն հռո մեա կան ի րա -
վուն քի նա խա դե պա յին բնույ թով՝ որպես մյուս
հիմ նա կան հար ցե րից անկախ կողմ նա կի հարց,
ուստի և հի շա տակ վել է այն մա սին, որ նա խա -
դե պի ծննդա վայրը ոչ թե Անգ լիան է, ինչ պես
սո վո րա բար ըն դուն ված է հա մա րել, այլ՝ Հին
Հռո մը6: 

Պատմականորեն հենց այդ ժա մա նա կա -
շրջա նի հա սա րա կու թյան հա մաշ խար հա յին
զար գաց ման փուլում է ստեղծ վել այն ի րա վա -
կան և քա ղա քա կան երևույ թը, որն ի րա վա գի -
տու թյան մեջ և պ րակ տի կա յում դարեր անց
ան վան վել է նա խա դեպ, իսկ իր հի ման վրա
ստեղծ ված ի րա վուն քը՝ նա խա դե պա յին ի րա -
վունք, ընդ հա նուր ի րա վուն քի հա մա կար գում
գե րա կա յող: Սկզբ նա կա նորեն վերջինիս ան -
վա նումը ե ղել է «պրե տո րա կան ի րա վունք», որը
դա տա վա րու թյու նը ղե կա վա րող հռո մեա կան
պաշ տո նա տար ան ձի՝ պրե տո րի կող մից ստեղծ-
ված նոր մե րի հա մա կարգ էր կամ վար քագ ծի
համապատասխան կա նոն:

Հռո մեա կան ի րա վուն քի բնա գա վա ռում
պատ մա բան մաս նա գետ նե րի հե տա զո տու թյուն -
նե րի հա մա ձայն՝ պրե տոր նե րի ինս տի տու տը
(պրե տու րա) իր հա տուկ նշա նա կու թյամբ ա -
ռա ջին ան գամ հայտն վել է մ. թ. ա. 366 թվա -
կա նին: Պրետորը կարևո րագույն տեղ է զբա -
ղեց րել հռոմեական պաշ տոն նե րի համակար-

գում և մյուս պաշ տո նա տար ան ձանց հետ մեկ -
տեղ տի րա պե տել է «imperium» ան վա նմամբ
հա տուկ պե տա կան իշ խա նու թյա նը: Պրե տո րի
գոր ծա ռույթ նե րի շրջանակում հատկապես ա-
ռանձնացել է դա տա կան գոր ծու նեու թյան կա -
ռա վա րու մը, որտեղ վերջինս դատական կար -
գով պաշտ պա նու թյուն է իրականացրել դրա
կա րիքն ու նե ցող և դրան ար ժա նա ցած նոր հա -
րա բե րու թյուն նե րի նկատմամբ7: 

Հան դի սա նա լով հան րա պե տա կան Հռո մի
պե տա կան կա ռու ցա կար գի ան փո խա րի նե լի
մա սը՝ պրե տո րը «imperium» ու նե ցող մյուս բո -
լոր պաշ տո նա տար ան ձանց (կոն սուլ ներ, բռնա -
պե տներ, տրիում վիր ներ և այլք), ով քեր ան -
վան վել են մա գիստ րատ ներ, հետ մեկ տեղ տար -
բեր վել է իր գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու -
թյա նը նպաս տող հետևյալ հատ կա նիշ նե րով.

1. Ընտր վե լու հատ կա նի շը, ո րի հա մա ձայն՝
պրե տորն ընտր վել է ցեն տու րիատ աշ խար հա -
ժո ղովք նե րի (comitia centuriata) մի ջո ցով: Պ րե -
տո րին շնորհ ված լիա զո րու թյուն նե րի ու ժով նա
ազն վա կան նե րի և հա րուստ ստրկա տե րե րի
շա հե րի հա մար ըն դու նել է հա մա պա տաս խան
ո րո շում ներ8:

2. Ան հա տույ ցու թյան հատ կա նի շը, ո րի հա -
մա ձայն՝ պրե տո րի պաշ տո նի զբա ղե ցու մը, մյուս
պե տա կան պաշ տոն նե րի նման, շատ պատ վա -
վոր է հա մար վել և ան հա մա տե ղե լի աշ խա տա -
վար ձի ստաց ման հետ9:

3. Ժամ կե տա յին գոր ծու նեու թյան հատ կա -
նի շը, ո րի հա մա ձայն՝ պրե տո րը, ինչ պես և
հան րա պե տա կան Հռո մի մի շարք այլ պաշ տո -
նա տար ան ձինք, ընտր վել է մեկ տա րի ժամ կե -
տով:

4. Հա մա պար տա դիր ակ տեր՝ է դիկտ ներ
ար ձա կե լու ի րա վուն քը:

5. Կո լե գիալ լի նե լու հատ կա նի շը, ո րի հա -
մա ձայն՝ պրե տու րան դար ձել է կո լե գիալ մար -
մին իր ստեղծ ման պա հից եր կար ժա մա նակ
անց՝ մ. թ. ա. 242 թվա կա նին, երբ սկսվել է
ընտր վել երկ րորդ պրե տո րը10: 
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Հան րա պե տա կան Հռո մում ա ռա ջին պրե -
տոր նե րը հայտն վել են 366 թվա կա նին՝ որ պես
բարձր պաշ տո նա տար ան ձանց՝ կոն սուլ նե րի,
օգ նա կան ներ: 

Սա կայն, բա նա կը ղե կա վա րե լու լիա զո րու -
թյան պատ ճա ռով, կոն սուլ նե րը հա ճախ բա -
ցա կա յել են Հռո մից, և դրա հետևան քով քա -
ղա քի կա ռա վա րու մը փո խանց վել է պրե տոր -
նե րին: Այս պի սով՝ պրե տոր նե րին է փո խանց -
վել նաև դա տա կան գոր ծու նեու թյան կա ռա վա -
րու մը, որն իմ պե րիու մի ու ժով ի րենց թույ լատ -
րել է ար ձա կել հա մա պար տա դիր ո րո շում ներ և
դրա նով իսկ ստեղ ծել ի րա վուն քի նոր նոր մեր11:

Ա ռա ջին պրե տորն ան վան վել է «քա ղա քի»
պրե տոր: Ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ռա ջին պրե -
տոր նե րը՝ որ պես դա տա վա րու թյան բարձ րա -
գույն կա ռա վա րող ներ, ի րա կա նաց նե լով ի րենց
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, հան գել են այս -
պես կոչ ված վի ճե լի ար դա րու թյուն (jurisdictio
contensiosa) ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյան,
այն պա րա գա յում, երբ մինչ այդ կոն սուլ ներն
ի րա կա նաց րել են ան վի ճե լի ար դա րու թյուն (ju-
risdictio voluntaria)12:

Գոր ծե լով բարձր իշ խա նու թյան կող մից ի -
րենց տրված կա նո նա կար գին հա մա պա տաս -
խան և ի րա կա նաց նե լով դա տա կան գոր ծու -
նեու թյան կա ռա վա րու մը՝ ա ռա ջին պրե տոր նե -
րը պե տու թյան ա նու նից սահ մա նել են քա ղա -
քա ցիա կան գոր ծե րով պաշտ պա նու թյան են -
թա կա կող մե րի ի րա վունք նե րը, ո րո շել են վա -
րույ թում կող մե րի մաս նակ ցու թյան (թույ լատըր -
ման) հար ցը, հաս տա տել են հայ ցի ըն դուն ման
և մերժ ման դեպ քե րը:

«Actionem dabo», այ սինքն՝ «ես հայց կտամ»
բա նաձևը հան դես է ե կել որ պես պրե տո րի կող -
մից կոնկ րետ գոր ծը քննե լու նպա տա կով հայ -
ցը վա րույթ ըն դու նե լու փաստ: 

Միա ժա մա նակ, պրե տոր նե րը, ա ռանց տե -
ղե կա նա լու տվյալ պա հանջ նե րը հիմ նա վո րող
հա մա պա տաս խան օ րեն քի կամ սո վո րույ թի
առ կա յու թյան մա սին, նշա նա կել են դա տա վոր -
ներ և բա նաձևե րի տես քով ուղ ղոր դել՝ գործն
ըստ էու թյան քննե լու և հա մա պա տաս խան ո -

րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար13: Ք րեա կան գոր -
ծե րի քննու թյան ընթացքում ա ռա ջին պրե տոր -
նե րը նա խա գա հել են դա տա կան հանձ նա ժո -
ղով նե րում:

Ի դեմս ար դա րու թյան, ա ռա ջին պրե տո րի
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցումն առնչ վել է
միայն Հռո մի քա ղա քա ցի նե րի հետ: Հա մա պա -
տաս խա նա բար, բո լոր ար ձակ վող ակ տե րը՝ է -
դիկտ նե րը, վե րա բե րել են Հռո մի քա ղա քա ցի -
նե րին և վեր ջին նե րիս վրա տա րած վող Հռո մի
մաս նա վոր ի րա վուն քի հա մա պար տա դիր նոր -
մե րին:

Հռո մեա կան հա սա րա կու թյան զար գա ցումը
և պե տու թյան ընդ լայ նու մը Հռո մն ուղ ղոր դել
են դե պի հա մաշ խար հա յին առևտ րա յին շրջա -
նա ռու թյուն: Դ րա հետևան քով Հռո մի քա ղա -
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րով չօգտ վող օ տա րերկ -
րա ցի նե րի՝ պե րեգ րին նե րի ահ ռե լի քա նա կն ա -
ռա ջաց րել է պե րեգ րին նե րի պրե տո րի ինս տի -
տու տի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Սա ե -
ղել է երկ րորդ պրե տո րը, ով ան վան վել է նաև
«այլ քա ղա քի» պրե տոր: Երկ րորդ պրե տո րը,
ինչ պես և ա ռա ջի նը, ար ձա կել է հա մա պար -
տա դիր ակ տեր՝ է դիկտ ներ, ո րոն ցում պա րու -
նակ վող նոր մե րը սահ մա նել են հա մա պա տաս -
խան դա տա կան գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե -
րը14:

Ի տար բե րու թյուն քա ղա քի պրե տո րի, ում
ի րա վա սու թյու նը տա րած վել է Հռո մի քա ղա -
քա ցի նե րի միջև քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րի վրա, երկ րորդ՝ պե րեգ րին -
յան պրե տո րի է դիկտ նե րը վե րա բե րել են միայն
պե րեգ րին նե րի միջև ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րին, ինչ պես նաև պե րեգ րին նե րի և հ ռո մեա -
կան քա ղա քա ցի նե րի միջև ծա գող վե ճե րին:
Այս պի սով՝ երկ րորդ պրե տորն ու նե ցել է ի րա -
վա սու թյուն միայն վե րը նշված ան ձանց միջև
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Երկ րորդ
պրե տո րի ինս տի տու տի ստեղ ծումը, ան կաս -
կած, ա ջակ ցել է և՛ հան րա պե տա կան Հռո մի
պե տա կան մե խա նիզ մի, և՛ հռո մեա կան ի րա -
վուն քի հե տա գա զար գաց մանն ու կա տա րե լա -
գործ մա նը15:
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15 Տե՛ս, Машкин Н. А., История Древнего Рима, М., 1948, էջ 351-353:
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Հարկ է նշել, որ պրե տոր նե րի ինս տի տու -
տի ընդ լայ նու մը չի սահ մա նա փակ վել քա ղա քի
և այլ քա ղա քների պրե տոր նե րի առ կա յու թյամբ,
վեր ջին նե րիս ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյան
ծա վա լի ա ճը շա րու նակ վել է նաև հե տա գա յում:

Հուս տի նիա նո սի Դի գեստ նե րում այս կա -
պակ ցու թյամբ աս վել է հետևյա լը.

«Սար դի նիա յի, իսկ շու տով նաև Սի ցի լիա -
յի, Իս պա նիա յի և այ նու հետև Նար բոն յան պրո -
վին ցիա նե րի գրա վու մից հե տո նշա նակ վել են
այն քան պրե տոր ներ, որ քան են թարկ ված պրո -
վին ցիա ներն են՝ զո րա մա սի կող մից քա ղա քի,
մաս նա կիո րեն պրո վին ցիա նե րի գոր ծե րը ղե -
կա վա րե լու հա մար: Այ նու հետև Կոռ նե լիոս Սուլ -
լան հաս տա տել է կեղ ծա րա րու թյուն նե րի, ազ -
գա կից նե րի սպա նու թյան (parricidium), ա վա -
զա կու թյան (sicarius) վե րա բեր յալ պե տա կան
քննու թյուն և ա վե լաց րել չորս պրե տոր նե րի: Այ -
նու հետև Գա յոս Հու լիոս Կե սա րն ա վե լաց րել է
եր կու պրե տոր նե րի և եր կու է դիլ նե րի… Այս պի -
սով՝ հաս տատ վել են տաս ներ կու պրե տոր  և
վեց է դիլ : Այ նու հետև աստ վա ծա յին Օ գոս տո սը
հաս տա տել է տասն վեց պրե տոր նե րի, այ նու -
հետև աստ վա ծա յին Կ լավ դիո սը ա վե լաց րել է
(fideicommissum) վստա հու թյան վրա հիմն ված
գոր ծե րով եր կու պրե տոր նե րի… Այս պի սով՝ պե -
տու թյան մեջ ո րո շում են կա յաց նում տաս նութ
պրե տոր»16:

Հին Հռո մում պրե տոր նե րի ինս տի տու տի
զար գա ցու մը շա րու նակ վել է հան րա պե տու թյան
գո յու թյան ողջ դա րաշր ջա նի ըն թաց քում և թո -
ղել մեծ ազ դե ցու թյուն հռո մեա կան ի րա վուն քի
վրա: Հռո մեա կան ի րա վուն քը, նախ և ա ռաջ,
վե րա բե րել է գո յու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան
հաս տա տու թյուն նե րին, նե րառ յալ՝ պրե տոր նե -
րի ինս տի տու տին և ձևա կա նո րեն ստեղծ ված է
ե ղել հռո մայե ցի նո բիլ նե րի հա մար, սա կայն
փաս տա ցի ի րա կա նու թյու նում գոր ծել է ազն -
վա կան խա վի օգ տին: Այ սինքն՝ պե տա կան կա -
ռուց ված քի հնա ցած և քո ղարկ ված ձևին շնորհ -
վել է հան րա պե տա կան կա ռա վար ման իշ խա -
նու թյան տե սա նե լիու թյուն:

Հե տա գա յում հան րա պե տա կան Հռո մի
ճգնա ժամն ու կայս րու թյանն ան ցու մը հան գեց -
րել են Հռո մի ի րա վա կան հա մա կար գի անկ -

մանը և, հատ կա պես՝ պրե տոր նե րի ինս տի տու -
տի՝ պրե տու րա յի թու լաց մա նը: Պ րե տոր նե րի և
այլ դա տա կան մա գիստ րատ նե րի ի րա վաս տեղծ
գոր ծու նեու թյու նը՝ որ պես ան խու սա փե լի հե -
տևանք, կորց րել է իր զգա լի նշա նա կու թյունն
այն պարզ պատ ճա ռով, որ կայ սե րա կան իշ -
խա նու թյան ու ժե ղա ցումն է՛լ ա վե լի է ձգտել վե -
րահս կել դա տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյու նը: Պ րե տոր նե րի ինս տի տու տը՝ պրե տու -
րան, ի րեն վե րապ րել է մյուս ի րա վա կան և քա -
ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի հետ մեկ տեղ, քա -
նի որ փո փոխ ված պայ ման նե րում դա տա կան
գոր ծու նեու թյան կա ռա վա րու մը, ինչ պես և հենց
դա տա կան գոր ծու նեու թյու նը, ա ռա վե լա պես
փո խանց վել է կայս եր ամ րապնդ ված իշ խա նու -
թյա նը:

Հռո մեա կան պե տու թյու նում կայս րու թյան
հաս տա տու մից հե տո Հռո մի քա ղա քա կան հա -
մա կար գում աս տի ճա նա բար փոխ վել է նաև
պրե տոր նե րի դիր քը: Պ րե տոր նե րը ձևա կա նո -
րեն պահ պա նել են դեռևս նախ կին ժա մա նակ -
նե րից ըն դուն ված հա մա պար տա դիր ի րա վա -
կան ակ տե րի ար ձակ ման ի րա վուն քը: Սա կայն
նոր ի րա վաս տեղ ծու մն սկսել է բա ցա հայտ հա -
կա սել կայս րե րի ա ճող ինք նիշ խա նու թյա նը: Այդ
իսկ պատ ճա ռով, խու սա փե լով կայս րե րի իշ -
խա նու թյան հետ բա խում նե րից՝ պրե տոր նե րը,
որ պես կա նոն, դա դա րել են ստեղ ծել նոր նոր -
մեր և, փո խա րե նը՝ սկսել են ամ բող ջու թյամբ
կրկնա պատ կել նա խորդ պրե տոր նե րի է դիկտ -
նե րը: 

Հա ջոր դող պրե տո րա կան ի րա վուն քի կո -
դի ֆի կա ցու մը տե ղի է ու նե ցել մ. թ. II դա րի ըն -
թաց քում Հադ րիա նոս կայս րի ո րոշ մամբ: Այ -
նու հետև՝ կո դի ֆի կաց ված ակ տին (հա վերժ է -
դիկ տին) պար տա դիր բնույթ շնոր հե լը, ըստ էու -
թյան, հան գեց րել է բո լոր հա ջոր դող մա գիստ -
րատ նե րի և, հատ կա պես, պրե տո րի ակ տե րի
ի րա վա բա նա կան ու ժի չեղ յալ հայ տա րար մանն
ու հ ռո մեա կան ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ցան -
կից բա ցառ մա նը17: Այ սինքն՝ պրե տոր նե րի է -
դիկտ նե րը կորց րել են ի րենց ի րա վա բա նա կան
ու ժի բարձր աս տի ճա նը, և նվա զել է պրե տոր -
նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյան ծա վա լը:
Նշ վա ծի հիմ քում ըն կած են ե ղել շատ կարևոր Օ
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սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ պատ ճառ ներ, ո րոնք
կապ ված չեն ե ղել միայն կայ սե րա կան իշ խա -
նու թյան հզո րաց ման հետ: Օբ յեկ տիվ պատ -
ճառ նե րից մեկն ար տա հայտ վել է այն հանգա -
ման քում, որ քա ղա քա կան ճգնա ժա մի ա ռա -
ջաց ման և հան րա պե տու թյան անկ ման պա հին
հռո մեա կան ի րա վուն քը՝ իր նախ կին հան րա -
պե տա կան հա մա կար գի տես քին հա մա պա -
տաս խա նող, հա սել է իր զար գաց ման բարձ -
րա գույն կե տին, ին չի հետևան քով գործ նա կա -
նում դա դա րել է պրե տո րա կան է դիկտ նե րի առ -
կա յու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: Սա կայն է -
դիկտ նե րը, մինչ այդ, ու նե ցել են զգա լի ճկու -
նու թյուն և կա յու նու թյուն և հ ռո մեա կան ի րա -
վուն քի զար գա ցու մը հասց րել են «դա սա կան»
ճա նա պար հի: Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ
այս կա պակ ցու թյամբ նշվել է, որ պրե տո րա -
կան ի րա վուն քի զար գա ցումն ու ի րա վուն քի
վրա պրե տո րա կան ազ դե ցու թյան ա ճը կախ -
ված է ե ղել ոչ միայն վեր ջի նիս տրա մադր վող
որևէ նոր լիա զո րու թյու նից, այլև քա ղա քա ցիա -
կան կյան քի պա հանջ նե րի ա ճից18:

Պ րե տո րա կան ի րա վաս տեղ ծու մը կյան քի
է կոչ վել տնտե սու թյան զար գաց մամբ, ստրկա -

տի րու թյան ա ճով, ստրկա տի րա կան դա սի տի -
րող վեր նա խա վի ձեռ քե րում առևտ րա յին և վաշ -
խա ռու թյան կա պի տա լի և խո շոր հո ղա յին սե -
փա կա նու թյան կենտ րո նաց մամբ: Բո լոր նոր
սո ցիա լա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րը Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վուն քի հին ո րո շում նե րը
դարձ րել են ան բա վա րար և՛ քա նա կի, և՛ ո րա կի
տե սա նկյունից19: 

Նշ վածն ընդգ ծել է ո րո շում նե րում էա կան
լրա ցում ներ և նույ նիսկ ուղ ղում ներ կա տա րե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը: Եվ հենց դա տա կան մա -
գիստ րատ ներն են, իսկ գլխա վո րա պես՝ պրե -
տոր նե րը, կրել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա -
րե լու պար տա կա նու թյու նը: Վեր ջին ներս է դիկտ -
նե րի շնոր հիվ ներկ րել են «ար տա խորհր դա -
րա նա կան» ի րա վաս տեղ ծում և գոր ծող օ րենս -
դրու թյան մեջ կա տա րել էա կան ուղ ղում ներ:

Եր կա րատև ժա մա նա կի ըն թաց քում աս -
տի ճա նա բար կա տար վող աշ խա տան քի շնորհիվ՝
ձևա վոր վել են մի շարք ի րա վա կան ինս տի -
տուտ ներ, ո րոնք մշակ վել են պրե տոր նե րի է -
դիկտ նե րի մի ջո ցով և պա րու նա կել են նո րաս -
տեղծ պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ ներ20:
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18 Տե՛ս Седаков С. Ю., Роль квиритского претора в создании норм римского частного права предклассического
периода, Древнее право, 1996, No1, էջ 128:

19 Տե՛ս Новицкий И. Б., Перетерский И. С., նշվ. աշխ., էջ 18:
20 Նույն տեղը:
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

Սո մա տիկ ի րա վունք ներն ան ձի հետ կապ -
ված ի րա վունք ներ են, ո րոնք վե րա բե րում են
մար դու կյան քի, մար դու մարմ նի՝ որ պես ամ -
բող ջու թյան, ինչ պես նաև այդ ամ բող ջու թյան
ա ռան ձին մա սե րի (օր գան ներ, հյուս վածք ներ,
բջիջ ներ) նկատ մամբ մար դու ըստ իր հա յե ցո -
ղու թյան տնօ րին ման, տի րա պետ ման, օգ տա -
գործ ման հետ, այլ կերպ ա սած՝ դրանք մար -
դուն տրված հնա րա վո րու թյուն ներ են՝ ա զա -
տո րեն ղե կա վա րե լու, վե րահս կե լու, կա ռա վա -
րե լու իր կյան քը և մար մի նը։ 

Մար դու սո մա տիկ ի րա վունք նե րը կազ մում
են մեկ ամ բող ջու թյուն, որ տեղ նե րառ ված են
կյան քի (ապ րե լու) ի րա վուն քը, մար դու մարմ նի
մա սե րի, օր գան նե րի, հյուս վածք նե րի փոխ -
պատ վաստ ման ի րա վուն քը, կլո նա վոր ման ի -
րա վուն քը, ար տա քի նը փո փո խե լու ի րա վուն քը,
թմրան յու թեր և հո գե ներ գոր ծուն նյու թեր օգ -
տա գոր ծե լու ի րա վուն քը, բժշկա կան կամ գի -
տա կան հե տա զո տու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու
ի րա վուն քը, գե նե տիկ փո փոխ ման ի րա վուն քը,
սե ռա կա նու թյան ի րա վուն քը, մա հա նա լու ի րա -
վուն քը, վե րար տադր ման ի րա վուն քը, ստեր -
ջաց ման (ամ լաց ման) ի րա վուն քը, կաստ րա -
ցիա յի ի րա վուն քը, ա բոր տի ի րա վուն քը։

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում կանդ րա դառ -
նանք մար դու այն պի սի սո մա տիկ ի րա վունք -
նե րի ընդ հա նուր բնու թագ րին, էու թյա նը, ինչ -
պի սիք են մար դու մարմ նի մա սե րի, օր գան նե -
րի, հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաստ ման ի րա -
վուն քը, կլո նա վոր ման ի րա վուն քը, ա բոր տի ի -
րա վուն քը։ 

Կ լո նա վո րում 
Կ լո նա վոր ման հետ կապ ված հար ցե րի ու -

սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ կլոնավորման

գործ նա կան ա կունք նե րը բխում են 20-րդ դա -
րից, քան զի կլո նա վո րում ի րա կա նաց նե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն լուրջ գի տա կան
ու սում նա սի րու թյուն, այլ նաև անհ րա ժեշտ
բժշկա տեխ նո լո գիա կան ձեռք բե րում ներ։ 

Գ րա կա նու թյան մեջ նշվում է կլո նա վոր -
ման 2 տե սա կի մա սին՝ 

P վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րում,
P բու ժա կան կլո նա վո րում1։ 
Ա ռա ջի նի դեպ քում նպա տա կը գե նե տի կո -

րեն նույ նա կան սուբ յեկ տի ստեղ ծումն է (մար -
դու վե րար տադ րու մը, բազ մա նա լը), իսկ երկ -
րոր դի դեպ քում՝ բջիջ նե րի, օր գան նե րի, հյուս -
վածք նե րի, ցո ղուն նե րի ստեղ ծու մը (մար դու ա -
ռող ջու թյան պահ պա նու թյան նպա տակ նե րից
ել նե լով)։ 

Ա ռա ջի նի դեպ քում դա ար գել ված է. չէ՞ որ
մար դու կլո նա վո րու մը են թադ րում է բժշկա -
կան-կենսաբանա կան, կազ մա կերպ չա կան,
տեխ նի կա կան-ի րա վա բա նա կան, է թի կա կան-
ի րա վա կան հար ցե րի հստակ քննար կում2, իսկ
երկ րոր դի պա րա գա յում գրե թե բա ցա սա կան
մո տե ցում չկա։

Այ սինքն՝ կա րող ենք փաս տել, որ կլո նա -
վոր ման մա սին խո սե լիս մի դեպ քում նկա տի
ու նենք մարդ կա յին էա կի, մար դու կլո նա վո րու -
մը (վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րում), իսկ
մեկ այլ դեպ քում՝ մար դու օր գա նի, հյուս ված քի,
ցո ղու նա յին բջիջ նե րի կլո նա վո րու մը (բու ժա -
կան կլո նա վո րում)։ 

2001 թվա կա նի հուն վա րին Մեծ Բ րի տա -
նիա յի կա ռա վա րու թյու նը թույ լատ րեց բժշկա -
կան հե տա զո տու թյուն նե րում կի րա ռել կլո նա -
վոր ված սաղ մեր։ Դա հիմ նա կա նում բա ցատըր -
վում էր այն հանգամանքով, որ այդ պի սի էմբ -
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ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան, 
Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի հայցորդ
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1 Տե՛ս Ներսեսովա Լ.Ս., Խաչատրյան Զ. Ա., Մկրտչյան Ս. Ա., Կենսաէթիկայի ներածություն, Երևան, 2012, էջ 150։
2 Տե՛ս Сальников В.П., Старовойтова О.Э. Клонирование человека как правовая категория. Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России № 1 (29), Санкт-Петербург, 2006. С. 33. 



րիոն նե րն անհ րա ժեշտ են ցո ղու նա յին բջիջ նե -
րի ու սում նա սիր ման հա մար, ին չը հնա րա վո -
րու թյուն կտա ստեղ ծելու փո խա րին վող բջիջ -
ներ շատ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում3։ Կ լո -
նա վոր ման այդ տե սա կը դա սա կան ի մաս տով
չենք կա րող դի տար կել ո՛չ վե րար տադ րո ղա -
կան, ո՛չ էլ բու ժա կան կլո նա վո րում։ Կ լո նա վոր -
ման այս տե սա կը կա րող ենք ան վա նել հե տա -
զո տա կան կլո նա վո րում։

Մար դու վե րար տա րո ղա կան կլո նա վո րումն
ար գել ված է թե՛ մի ջազ գա յին, թե՛ հիմ նա կա -
նում նաև ներ պե տա կան մա կար դա կով։ Որ -
պես մի ջազ գա յին-ի րա վա կան փաս տա թուղթ՝
Բժշ կու թյան և կեն սա բա նու թյան (բիո լո գիա յի)
կի րառ ման հետ կապ ված մար դու կլո նա վո -
րումն ար գե լե լու վե րա բեր յալ Օ վիե դո յի կոն -
վեն ցիա յին կից լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյունն
է, իսկ ներ պե տա կան-ի րա վա կան փաս տա թուղթ
է, օ րի նակ՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սը, որի հա մա ձայն՝ բժշկու թյան
և կեն սա բա նու թյան ո լորտ նե րում, մաս նա վո -
րա պես, ար գել վում են եվ գե նի կա կան փոր ձե -
րը, մար դու օր գան ներն ու հյուս վածք նե րը շա -
հույ թի աղբ յուր դարձ նե լը, մար դու վե րար տա -
դրո ղա կան կլո նա վո րու մը:

Ամ փո փե լով կլո նա վոր ման հար ցի ու սում -
նա սի րու թյու նը՝ կա րող ենք փաս տել, որ այ սօր
մարդ կա յին էա կի կլո նա վո րումն ար գել ված է,
ու նի հստակ ամ րագ րում, հստակ հիմ նա վո -
րում ներ։ Երբ հար ցը վե րա բե րում է մարդ կա -
յին սաղ մը հե տա զո տու թյան շրջա նա կում կլո -
նա վոր ման հա րա բե րու թյուն նե րի օբ յեկտ դի -
տար կե լուն (սաղ մի ո րո շա կի օ րա կան լի նե լու
հան գա ման քից անկախ), կար ծում ենք՝ դա
չպետք է թույ լատ րել, քան զի բեղմ նա վոր ման
պա հից հա տուկ պաշտ պա նու թյան տակ պետք
է վերց նել։ Ինչ վե րա բե րում է բու ժա կան կլո նա -
վոր մա նը (ցո ղու նա յին բջիջ նե րի, օր գան նե րի
ստաց ման նպա տա կով)՝ դա խրա խու սե լի է,
քան զի այ սօր աշ խար հը փոխ պատ վաստ ման
ընթացքում ահ ռե լի պա հանջ ու նի դո նո րա կան
նյու թի (օր գան, հյուս վածք), ին չը ա ռա ջար կի
սա կա վու թյան հետևան քով ան դառ նա լի կո -
րուստ ներ է ստեղ ծում։ Բու ժա կան կլո նա վո րու -
մը պետք է խրա խուս վի, դրա հա մար անհ րա -

ժեշտ ի րա վա կան, տեխ նի կա կան, տեխ նո լո -
գիա կան պայ ման ներ պետք է ստեղծ վեն, հա -
տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել այդ հար -
ցի գի տա հե տա զո տա կան ու սում նա սիր մանը։ 

Ա բորտ
Ա բոր տի ի րա վուն քը կա րե լի է դի տար կել 2

հար թու թյու նում՝ 
P սե լեկ տիվ (ընտ րո ղա կան) ա բորտ, երբ

դա կա տար վում է՝ ա պա գա ե րե խա յի
սե ռով պայ մա նա վոր ված, 

P ընդ հա նուր ա բորտ, երբ դրա հիմ քում
դրվում է պար զա պես մոր ցան կու թյու -
նը կամ որևէ ցու ցում։ 

Կր կին, ե թե հար ցը դի տար կենք աստ վա -
ծա բա նա կան տե սանկ յու նից, ա պա ա բոր տի ի -
րա վունք գո յու թյուն չու նի, ան թույ լատ րե լի է,
իսկ ե թե ի րա վա կան ա ռու մով, ա պա կա րող
ենք փաս տել, որ դա տա րաբ նույթ է. մի դեպ -
քում՝ թույ լատր վում է պայ մա նով (այ սինքն՝ մինչև
X շա բա թա կան լի նե լը մայրն ի րա վունք ու նի ա -
զա տո րեն, իսկ դրա նից հե տո՝ ո րո շա կի բա ցա -
ռիկ, օբ յեկ տիվ հիմ քե րի դեպ քում), իսկ մյուս
դեպ քում՝ ար գել վում։ 

Օ րի նակ՝ ՀՀ-ում յու րա քանչ յուր կին ու նի
հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման (ա բոր -
տի) ի րա վունք4: 

Հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տու մը`
1) մինչև 12 շա բա թա կան հղիու թյան ժամ -

կե տը կա տար վում է՝ կնոջ գրա վոր դի մու մի
հա մա ձայն: Բժշ կա կան ցու ցում նե րի դեպ քում
ընդ հա տու մը մինչև 12 շա բա թա կան հղիու թյան
ժամ կե տն ի րա կա նաց վում է կնոջ գրա վոր հա -
մա ձայ նու թյամբ.

2) 12-ից մինչև 22 շա բա թա կան հղիու թյան
ժամ կե տը կա տար վում է բա ցա ռա պես բժշկա -
կան (նե րառ յալ՝ սե ռի հետ կապ ված հի վան դու -
թյան ժա ռանգ ման հա վա նա կա նու թյան դեպ -
քում) կամ սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում՝ կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նու -
թյամբ: 

Այ սինքն՝ վե րը նշվա ծից բխում է, որ ՀՀ-
ում կինն ի րա վունք ու նի իր հա յե ցո ղու թյամբ
ընդ հա տելու հղիու թյու նը մինչև 12 շա բա թա -
կան դեպ քում, հետևա բար՝ կա րե լի է փաս տել,
որ օ րենս դի րը հենց 12 շա բա թա կանն է դի -
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3 Տե՛ս Գևորգյան Ա., Գիտության փիլիսոփայություն, դասախոսությունների կուրս, Երևան, 2012, էջ 57։ 
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տար կել կեն սու նա կու թյան սկիզբ և հենց այդ
պա հից է պայ մա նա վո րել պտղի պաշտ պա նու -
թյու նը։ 12 շա բա թա կա նից հե տո գործ ու նենք 2
տար բեր շա հե րի հետ. մի դեպ քում՝ պտղի,
դեռևս չծնված ե րե խա յի կյանք ու նե նա լու ի րա -
վունքն է, մյուս դեպ քում՝ մոր՝ հղի կնոջ բժշկա -
կան կամ սո ցիա լա կան, մաս նա վոր, այդ թվում՝
կյան քին վտանգ ստեղ ծող, շահն է։ 

Նրանք, ով քեր բա ցար ձակ մո տե ցում են
ցու ցա բե րում ա բոր տի ի րա վուն քին և դա պայ -
մա նա վոր ում միայն հղի կնոջ շա հով, այդ թվում՝
ցան կա ցած շա հով, համարում են, թե ա բոր տի
սահ մա նա փա կու մը չպետք է պայ մա նա վոր ված
լի նի սաղ մի, պտղի, «ա պա գա ե րե խա յի» շա -
հով, քան զի հենց սաղ մը մոր մարմ նի մեջ է
ձևա վոր վում և ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա -
ծում (սո վո րա բար մինչև 9 ա միս) մոր մարմ նի
մի մասն է, հետևա բար՝ մոր սե փա կա նու թյու -
նը, այդ թվում՝ մարմ նի ան ձեռնմ խե լիու թյան
հա մա տեքս տում։ 

Հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա տու մը մոր
ա նուղ ղա կի կամ քի ար տա հայ տումն է՝ իր մարմ -
նից հե ռաց նե լու պտու ղը՝ ար հես տա կան կամ
այլ ե ղա նա կով5։ 

Ա բոր տի ի րա վուն քի ի րա ցու մը պետք է
պայ մա նա վոր ված լի նի պաշտ պան վող շա հե րի
ա ռա վե լա գույն ար ժե քի սկզբուն քով։ Հա ճախ
կի նը դի մում է ա բոր տի ոչ այն նպա տա կով, որ
առ կա են ա ռող ջա կան խնդիր ներ իր կամ պտղի
պարագայում, կամ հղիու թյու նը բռնա բա րու -
թյան արդ յունք է, կամ առ կա է սո ցիա լա կան
այլ լուրջ խնդիր ներ, այլ՝ այն նպա տա կով, որ
չի ցան կա նում մարմ նի սլա ցի կու թյու նը կորց -
նել, ցան կա նում է կա րիե րա ա նել և այլ սուբ -
յեկ տիվ քմա հաճ ցան կու թյուն ներ բա վա րա րել։ 

Սա կայն ա բոր տի ի րա վուն քի չա րա շա հու -
մը, այն է՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի չա րա շա հու -
մը, չպետք է վնաս պատ ճա ռի նաև մեկ այլ
կարևոր շա հի, ար ժե քի։ Ե թե չա րա շահ ման հե -
տևանքով ոտ նա հար վում են նաև այլ ար ժեք -
ներ, ա պա պետք է սահ ման վեն ո րո շա կի ոչ
ցան կա լի ի րա վա կան հետևանք ներ։ 

Միևնույն ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է նշել,
որ ա բոր տի ի րա վուն քի հա մա տեքս տում ան -

տես վում է հոր, տղա մար դու շա հը, քան զի մինչև
12 շա բա թա կան լի նե լը բա վա րար է միայն մոր
հա մա ձայ նու թյու նը։ Երբ ան տես վում է հոր շա -
հը, մե խա նի կո րեն ըն դու նում ենք այն փաս տը,
որ սաղ մը կնոջ մարմ նի մի մասն է, հետևա -
բար՝ կինն ա զատ է իր հա յե ցո ղու թյամբ դա
կա ռա վա րել, վե րահս կել։ 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ անհ րա ժեշտ է
փաս տել, որ ա բոր տի ի րա վունքն ան ձին ըն -
ձեռ ված հնար վո րու թյուն է՝ կա ռա վա րե լու, վե -
րահս կե լու իր մար մի նը, այդ թվում՝ փո փո խու -
թյան են թար կե լու, սա կայն այդ ի րա վուն քի ի -
րա ցու մը չպետք է չա րա շահ ման, այլ սուբ յեկ -
տի շա հե րի ոտ նա հար ման տար րեր պա րու նա -
կի։ «Այլ սուբ յեկտ» ա սե լով՝ անհ րա ժեշտ է հաս -
կա նալ և՛ ա պա գա ե րե խա յի6, և՛ հոր օ րի նա կան
շա հերն ու պա հանջ մունք նե րը։ Ա բոր տի ի րա -
վուն քի ի րա ցու մն ա մե նա խո ցե լի ո լորտ նե րից
մեկն է, որ տեղ անհ րա ժեշտ է գտնել ող ջա միտ
հա վա սա րակշ ռում տար բեր շա հե րի միջև՝ ա -
պա գա ե րե խա յի ծնվե լու ի րա վուն քը, հոր ի րա -
վուն քը, մոր ի րա վուն քը։ 

Փոխ պատ վաս տում
Փոխ պատ վաս տու մը բա ցա կա յող կամ

վնաս ված հյուս վածք նե րի կամ օր գան նե րի փո -
խա րի նումն է սե փա կան կամ այլ օր գա նիզ մից
վերց ված հյուս վածք նե րով կամ օր գան նե րով։
Հիմ նա կա նում հենց այս սահ մա նումն է, որ պե -
տու թյուն ներն ամ րագ րել են ներ պե տա կան մա -
կար դա կով, սա կայն կա րող ենք նաև ար ձա -
նագ րել, որ ար յու նը ո՛չ օր գան է, ո՛չ էլ հյուս -
վածք։ Եր բեմն օր գա նի կամ հյուս ված քի փոխ -
պատ վաս տու մն ան վա նում են ա նա տո միա կան
նվեր։ Սրա հիմ քում ըն կած է այն գա ղա փա րը,
որ դո նո րը սե փա կան կամ քով, ցան կու թյամբ
իր օր գա նը կամ հյուս ված քը, որ պես նվեր, տրա -
մադ րում է մեկ այլ ան ձի։ Փոխ պատ վաստ ման
ի րա վուն քի հիմ քում ըն կած է մար դու՝ իր մարմ -
նի մա սե րի, օր գան նե րի, հյուս վածք նե րի և բջիջ -
նե րի նկատ մամբ սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ
վե րահս կե լու գա ղա փա րը։

Փոխ պատ վաստ ման գի տա կան ա կունք նե -
րը գա լիս են 19-րդ դա րից, իսկ գործնական ա -
կունք նե րը՝ 1967 թվա կա նից, երբ ա ռա ջին ան -
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5 Տե՛ս Романовский Г. Б., Гносеология права на жизнь, М., 2003. С. 163. 
6 Միևնույն ժամանակ, ընդունում ենք, որ դասական եղանակով սաղմը և պտուղը չեն կարող համարվել իրավունքի,

իրավահարաբերության սուբյեկտ։ 



գամ կա տար վեց սրտի փոխ պատ վաս տում։
Առա ջա ցել է transplantare բա ռից, ո րը նշա նա -
կում է տե ղա փո խել։ Հա վե լենք, որ փոխ պատ -
վաստ ման գի տու թյու նը նե րա ռում է փոր ձա -
րա րա կան և կլի նի կա կան վի րա բու ժու թյան, դո -
նո րա կան օր գան նե րի կոն սեր վաց ման, գե նա -
յին ին ժե նե րիա յի, ի մու նա բա նու թյան, կենսա -
մե խա նի կա յի լա վա գույն ձեռք բե րում նե րը7։

Ժա մա նա կի ըն թաց քում նկատ վեց, որ փոխ -
պատ վաստ ման հա մա կար գում առ կա է ա ռա -
ջար կի և պա հան ջար կի ան հա մա չա փու թյուն,
քան զի պա հան ջարկն ա վե լին է, քան ա ռա -
ջար կը, այ սինքն՝ կա րող ենք փաս տել, որ դո -
նո րա կան նյու թի առ կա յու թյու նը խնդիր է։ Փոխ -
պատ վաս տու մը դի տարկ վում է որ պես մարդ -
կա յին կյան քը փրկե լու մի ջոց8։ Այ սինքն՝ կա -
րող ենք փաս տել, որ դա բժշկա կան մի ջամ -
տու թյուն է, որն առնչ վում է օր գան նե րին կամ
հյուս վածք նե րին, ու նի գի տակ ցա կան-կա մա -
յին բնույթ, նպա տա կը մարդ կա յին կյան քի եր -
կա րա ցումն է կամ ա ռող ջու թյան լա վա ցու մը,
որն ի րա կա նաց վում է սահ ման ված ըն թա ցա -
կար գով։

Փոխ պատ վաստ ման ի րա վուն քը սուբ յեկ -
տի ի րա վունքն է՝ հան դես գալ որ պես դո նոր,
ռե ցի պիենտ, տրա մադ րել իր օր գա նը կամ հյուս -
ված քը կամ բջի ջը՝ այլ սուբ յեկ տի փոխ պատ -
վաս տե լու հա մար։ Այս ի րա վուն քի կեն սա գոր -
ծու մը մե ծա պես բխում է բժշկա գի տու թյան զար -
գա ցու մից, քան զի այս ի րա վուն քի կեն սա գործ -
ման (գործնական և արդ յու նա վետ լի նե լու) մա -
սին չէինք կա րող խո սել հին կամ մի ջին դա րե -
րե րում։ Փոխ պատ վաստ ման ի րա վուն քը որ պես
ի րաց վող երևույթ լայն տա րա ծում գտավ 21-րդ
դա րից, երբ բժշկու թյան զար գա ցու մը հնա րա -
վո րու թյուն տվեց փրկելու մեկ ան ձի կյան քը
մեկ այլ ան ձի օգ նու թյամբ՝ ա ռանց վեր ջի նիս
կյան քին կամ ա ռող ջու թյանը էա կան վնաս
հասց նե լու։ 

Փոխ պատ վաստ ման հիմ քում դրված է կա -
մա վոր և անվ ճար հի մունք նե րով դո նո րու թյան
գա ղա փա րը։ Փոխ պատ վաստ ման թե ման
քննար կե լիս բախ վում ենք ոչ միայն բժշկա -
կան, կրո նա կան, այլ նաև ի րա վա կան հար ցե -
րի։ 

Օր գան նե րի, հյուս վածք նե րի փոխ պատ -
վաստ ման ի րա վուն քի ի րաց ման շրջա նա կում
առ կա է 3 մո տե ցում։ 

Ա ռա ջին մո տեց ման հա մա ձայն՝ փոխ պատ -
վաս տումն ինք նին ար գել ված է, քան զի դա հա -
կակ րո նա կան երևույթ է, հետևա բար՝ յու րա -
քանչ յուր սուբ յեկտ (դո նոր, բժիշկ, հա մա պա -
տաս խան հաս տա տու թյուն), ով  որևէ կերպ
կներգ րավ վի այդ գոր ծըն թա ցին, կեն թարկ վի
պա տաս խա նատ վու թյան։

Երկ րորդ մո տեց ման հա մա ձայն՝ դա թույ -
լատ րե լի է, կար գա վոր վում է պե տու թյան կող -
մից ըն դուն ված փաս տաթղ թե րով։ 

Եր րորդ մո տեց ման հա մա ձայն՝ թույ լատըր -
վում է օր գան նե րի ներկ րու մը, սա կայն չի թույ -
լատր վում ար տա հա նու մը9։ 

Փոխ պատ վաստ ման ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նա կում եր բեմն կա րող ենք
բախ վել այն պի սի հար ցե րի, ո րոնք ոչ թե փոխ -
պատ վաստ ման էու թյու նից բխող հիմ նա հար -
ցեր են, այլ՝ փոխ պատ վաստ ման ի րա վուն քի ի -
րա ցու մից ա ծանց վող հար ցեր, օ րի նակ՝ ռա սա -
յա կան կո լի զիան։10 Որ պես օ րի նակ՝ կա րե լի է
նշել այն դեպ քը, երբ սպի տա կա մորթ տղա -
մար դուն սևա մոր թի սիրտ էին փոխ պատ վաս -
տել, և տ ղա մար դու կյան քը հնա րա վոր էր ե ղել
փրկել, սա կայն տղա մար դը դժգո հել էր, քան զի
գե րա դա սել էր մա հա նալ, քան թե սևա մոր թի
սիրտ փոխ պատ վաս տեին։ Կար ծում ենք՝ նման
ի րա վի ճակ նե րում պետք է ա ռաջ նայ նու թյուն
տրվի հի վան դի ցան կու թյա նը, ե թե այդ պի սին
առ կա է, իսկ եթե այդ ցան կու թյու նը առ կա չէ
կամ առ կա է, սա կայն հստակ կամ ի րա տե սա -
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7 Տե՛ս Коротких Е.В., Ретроспективный анализ отечественного законодательства о трансплантации органов и тканей
человека. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. N 2, Киров, 2010. С. 68.

8 Տե՛ս Салагай О.О., Трансплантация органов и тканей человека в международно-правовом и сравнительно-правовом
аспектах // Российская юстиция. N7, Москва, 2010. С. 59. 

9 Օրինակ՝ Իրանի Իսլամական Հանրպետությունում արգելված չէ օրգանների վաճառքը, եթե դա ներքին շուկայի
բավարարմանն է ուղղված, իսկ արտահանումն արգելված է (օրինակ՝ երիկամի վաճառքի շուկայական միջին գին է
նշվում 4000 ԱՄՆ դոլարը։)։ ՀՀ-ում արտահանումը ևս արգելված է, սակայն արգելված է նաև օրգանների
վաճառքը, քանզի թույլատրելի, խրախուսելի է համարվում օրգանի դոնորությունը՝ նվիրատվությունը՝ որպես բարի
կամքի դրսևորում՝ անհատույց հիմունքով։ 

10 Կոլիզիա նշանակում է բախում։ 
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կան չէ, ա պա ա ռաջ նա յնու թյուն պետք է տրվի
փոխ պատ վաս տա ման ընդ հա նուր հի մունք նե -
րին։ 

Փոխ պատ վաստ ման դո նոր կա րող է հան -
դի սա նալ ինչ պես կեն դա նի, այն պես էլ ան կեն -
դան դո նո րը։ Ան կեն դան դո նո րից օր գան ներ
վերց նե լու 2 ե ղա նակ կա՝ 

P հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյուն (կտա -
կած հա մա ձայ նու թյուն),

P ան հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյուն
(են թադր յալ հա մա ձայ նու թյուն)։ 

Ան կեն դա նու թյան օ րոք դո նո րու թյան մա -
սին խո սե լիս Մ. Մա լեի նան նշում է, որ գործ ու -
նենք ան սուբ յեկտ ի րա վուն քի հետ, որն ի րա -
կա նաց վում է մա հա ցա ծի մեր ձա վոր նե րի կող -
մից11։

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ կա րող ենք փաս -
տել, որ մար դու օր գա նի, հյուս ված քի կլո նա -
վոր ման, ա բոր տի, մար դու օր գա նի, հյուս ված -
քի փոխ պատ վաստ ման դեպ քում գործ ու նենք
մար դու սո մա տիկ ի րա վունք նե րի հետ, քան զի
մարդն իր հա յե ցո ղու թյամբ ո րո շում է ըն դու -
նում ինք նու րույն կա ռա վա րել, վե րահս կել իր
մար մի նը։ Ուս տի, պայ մա նա վոր ված դրա նով՝
անհ րա ժեշտ է հստակ ի րա վա կան կար գա վոր -
ման են թար կենք այդ ո լոր տում առ կա հա րա -
բե րու թյուն նե րը՝ հստա կեց նե լով այդ ի րա վունք -
նե րի բո վան դա կու թյու նը, կեն սա գործ ման շրջա -
նակ նե րը, մար դու ա զա տու թյան չա փը՝ սու բյեկ -
տիվ ի րա վունք նե րի ի րաց ման, այդ ի րա վունք -
նե րից հրա ժար ման դեպ քե րում, ինչ պես նաև
պա տաս խա նատ վու թյան տեսակը։
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11 Տե՛ս Малейна М.Н., Правο индивида на телесную (физическую) неприкοснοвеннοсть. Гοсударствο и правο, N4, М.,
1993. С. 105. 



Հար յու րամ յակ ներ պա հանջ վեց, որ պես զի
մարդ կու թյու նը հան գի այն ճշմար տու թյա նը, որ
սո ցիա լա կան կյան քում ա ռաջ նա յի նը մարդն է
և նրա ի րա վունք նե րը՝ որ պես ան մի ջա կան գոր -
ծող ի րա վունք և պո զի տիվ օ րենսդ րա կան հիմք1:

Այս ա ռու մով՝ բո լոր մար դիկ հա վա սար են
որ պես ան հատ ներ, օժտ ված են ան ձի ան ձեռն -
մխե լիու թյան, մաս նա վոր կյան քի, ան հա տա -
կան ա զա տու թյան, խղճի ա զա տու թյան և այլ
ի րա վունք նե րով: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա վա -
սա րա պես ճա նաչ վում է հա սա րա կու թյան յու -
րա քանչ յուր ան դա մի մարդ կա յին ար ժա նա -
պատ վու թյու նը2:

Հա սա րա կու թյան նպա տակ նե րի աս տի ճա -
նա կար գու թյու նում (հիե րար խիա յում) մար դու
շա հե րը պետք է զբա ղեց նեն ա ռաջ նա յին տեղ:
Ան շուշտ, հնա րա վոր են պե տա կան մի ջո ցա -
ռում ներ ու գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք այս կամ
այն չա փով սահ մա նա փա կում են ա ռան ձին
մարդ կանց շա հե րը: Սա կայն պե տա կան այդ
քայ լե րը պետք է ուղղ ված լի նեն հա սա րա կու -
թյան ի րա կան բա րի քին, և բա ցի դրա նից՝ այդ -
պի սի բնա կան սահ մա նա փա կում նե րը պետք է
հա մա պա տաս խա նեն նման սահ մա նա փա կում -
նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րին,
ամ րագր ված լի նեն ազ գա յին օ րենսդ րու թյան
մեջ, ի րա կա նաց վեն խստիվ չա փա վոր մասշ -
տա բով և միայն այն դեպ քե րում, երբ այլ մե -
թոդ նե րով հնա րա վոր չէ լու ծել այս կամ այն սո -
ցիա լա կան խնդիր նե րը3:

Բուն այն նպա տակ նե րը, ո րոնք ի րենց առջև
դնում են հա սա րա կու թյու նը և պե տու թյու նը,

պետք է հա մա պա տաս խա նեն մար դա սի րու -
թյան (հու մա նիզ մի) սկզբունք նե րին: Այդ նպա -
տա կադ րու մը պետք է ի րա կա նաց վի ար ժեք նե -
րի կշռա դատ ման և դրանց ի րա գործ ման հա -
մար մար դա սի րա կան մի ջոց նե րի հի ման վրա:
Այս տեղ մո տե նում ենք նպա տա կի և դրան հաս -
նե լու մի ջո ցի հա րա բե րակ ցու թյան հա վերժ ար -
դիա կան հիմ նախնդ րին: Հայտ նի է Մա քիա վե -
լիի բա նաձևը. «Նպա տակն ար դա րաց նում է
մի ջոց նե րը»: 

Այս աշ խա տան քում, սա կայն, տե ղին չէ դա
վեր լու ծել փի լի սո փա յա կան դիր քո րո շու մից, բա -
վա կան է միայն նշել այդ բա նաձևի ան հա մա -
պա տաս խա նու թյու նը «մար դը նպա տակ է, այլ
ո՛չ մի ջոց» կան խադ րույ թին, ո րը դար ձել է միջ -
ազ գա յին հու մա նի տար ի րա վուն քի հիմ նա րար
սկզբունք4, քա նի որ ամ րագր ված է Մար դու ի -
րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գրում
(1948թ.), Քա ղա քա ցիա կան ու քա ղա քա կան ի -
րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րում
(1966թ.), 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 յում (1950թ.) և միջ -
ազ գա յին այլ ակ տե րում5: 

Մի ջազ գա յին դաշ նագ րերն ու հռչա կա գրե -
րը նպաս տում են, որ պես զի «մար դը նպա տակ
է, այլ ո՛չ մի ջոց» սկզբուն քը ներ թա փան ցի նաև
ազ գա յին օ րենսդ րու թյուն նե րի մեջ:

Սա կայն ինչ պես պատ մու թյան, այն պես էլ
ար դիա կա նու թյան մեջ բա զում է այս սկզբուն -
քի մեր ժու մը, իսկ ո րոշ երկր նե րում նման մեր -
ժու մը դար ձել է ներ քին և ար տա քին քա ղա քա -
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կա նու թյան անկ յու նա քար: Դա հիմ նա վոր վում
է այն պնդմամբ, որ հա սա րա կա կան, հա մազ -
գա յին շա հը շատ ա վե լի կարևոր է, քան անձ -
նա կա նը: Այդ պի սին էր մարքս-լե նին յան գա -
ղա փա րա խո սու թյու նը, ո րը մար դուն դի տար -
կում էր որ պես հա սա րա կա կան կարևոր նպա -
տակ նե րին հաս նե լու մի ջոց և նրա նից զո հո ղու -
թյուն ներ էր պա հան ջում հա նուն պայ ծառ ա -
պա գա յի: Այս գա ղա փա րա խո սու թյու նը քա րո -
զում է կո լեկ տի վիզ մի ո գի՝ ի տար բե րու թյուն
«բուր ժո ւա կան ան հա տա կա նու թյան», որն իբր
քայ քա յում ու տար րա լու ծում է հա սա րա կու թյու -
նը: Կո լեկ տի վիզ մի հա մար բնո րոշ էին մար դու
հրա ժա րումն իր ի րա վունք նե րից, նրա պատ -
րաս տա կա նու թյունն ինք նա զո հո ղու թյան, իշ -
խա նու թյան հա մա կար գի են թա կար գու թյու նը
(հիե րար խիա ) և կար գա պա հու թյու նը, փոք րա -
մաս նու թյան կար ծի քի ան տե սու մը և դա կրող -
նե րի հե տապն դու մը, մար դու նշա նա կու թյան
հան գե ցումն ըն դա մե նը սո ցիա լա կան կա ռա -
վար ման մե խա նիզ մի անն շան «պտու տա կի»
գոր ծա ռույ թի, ան հա տա կա նու թյուն նե րի հա մա -
հա վա սա րե ցու մը միաս նա կան չա փո րո շիչ նե -
րին (ստան դարտ նե րին) են թար կե լու ճա նա -
պար հով, «նոր»,«սո ցիա լիս տա կան» մար դու
ստեղ ծու մը, ով ըն դու նակ չէ ա ռար կելու իշ խա -
նու թյուն նե րի դեմ ու հան դես գալու իշ խող գա -
ղա փա րա խո սու թյան դեմ, հա սա րա կա կան և
անձ նա կան կյան քի ման րա մասն ու բծախն դիր
կա նո նա կար գու մը, սո ցիա լա կան ուռ ճաց ված
վե րահս կո ղու թյու նը և պե տա կան ա պա րա տի
բյու րոկ րա տա ցու մը:

Կո լեկ տի վիզ մը տար բեր ա ռում նե րով դի -
տարկ վել է սո ցիո լոգ նե րի, քա ղա քա գետ նե րի,
ի րա վա գետ նե րի կող մից: Այս պես՝ Գ յուս տավ
Լե բո նը կար ծիք է հայտ նել, թե՝ «կո լեկ տի վիս -
տա կան պե տու թյունն ա մեն ինչ կա ռա վա րե լու
է պաշ տոն յա նե րի հսկա բա նա կի մի ջո ցով, ո -
րոնք էլ կա նո նա կար գե լու են քա ղա քա ցի նե րի
կյան քի նույ նիսկ ա մեն ին չի ման րուք նե րը6»:

Կո լեկ տի վիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյան հետ
են կապ ված պա տեր նա լիզ մն ու է տա տիզ մը,
պե տու թյու նը «հայ րա բար» հոգ է տա նում իր

յու րա քանչ յուր հպա տա կի մա սին, նյու թա պես
օգ նում և բա րո յա պես ա ջակ ցում է իր քա ղա -
քա ցի նե րին, ին չի հա մար վեր ջին նե րս պետք է
հա վա տա րիմ մնան իշ խա նու թյուն նե րին: 

Ընդ ո րում՝ իշ խա նու թյուն ներն իբր թե շնոր -
հում են նրանց ո րո շա կի ի րա վունք ներ և ա զա -
տու թյուն ներ: Նման սո ցիա լա կան հա մա կար -
գում մարդն իշ խա նու թյուն նե րի հա մար դառ -
նում է հա ճո և շա հա վետ նպա տակ նե րին հաս -
նե լու դյու րին մի ջոց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պե տու -
թյունն ան տար բեր չէ իր քա ղա քա ցի նե րի ճա -
կա տագ րի հան դեպ և պետք է հնա րա վո րինս
օ ժան դա կի նրանց բա րե կե ցու թյա նը, մաս նա -
վո րա պես՝ նյու թա պես օգ նի և օ ժան դա կի կա -
րի քա վոր նե րին, հոգ տա նի ա ռող ջա պա հու -
թյան, քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո -
վագ րու թյան, գոր ծա զուրկ նե րի աշ խա տան քի
տե ղա վոր ման և շատ այլ հան գա մանք նե րի մա -
սին: Այլ կերպ ա սած՝ պե տու թյու նը պետք է լի -
նի սո ցիա լա կան (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին
հոդ ված), թեև «սո ցիա լա կան պե տու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը միան շա նակ չի ըն կալ վում7:

Ա պա հո վե լով ան ձի ա զա տու թյու նը՝ հա սա -
րա կու թյու նը չի կա րող թույ լատ րել ա նար խիա,
ա նօ րի նա կա նու թյուն ներ, այլ քա ղա քա ցի նե րի
ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի ոտ նա -
հա րում: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա սա րա կու թյան
մեջ պետք է հաս տատ վի ա զա տու թյան ո րո շա -
կի աս տի ճան, ո րը բա վա կան կլի նի մար դուն
ինք նադրսևոր ման հա մար և, միա ժա մա նակ,
թույլ չի տա ան ձին չա րա շա հել ի րեն տրա -
մադր ված ա զա տու թյան չա փը՝ ի վնաս պե տու -
թյան, հա սա րա կու թյան, հա մա քա ղա քա ցի նե -
րի:

Ա զա տու թյու նը սո վո րա բար հա րադ րում են
անհ րա ժեշ տու թյան հետ: Ա զա տու թյունն ու ան -
հրա ժեշ տու թյու նը զուտ փի լի սո փա յա կան կա -
տե գո րիա ներ են, ո րոնք կազ մում են հա կա -
դրու թյուն նե րի դիա լեկ տի կա կան միաս նու թյուն:
Սա կայն բա վա կան հա ճախ անհ րա ժեշ տու թյու -
նը դարձ վում էր ու դարձ վում է բա ցար ձակ կա -
տե գո րիա, ո րով էլ բնո րոշ վում էին մարդ կանց
ա րարք նե րը: «Դե տեր մի նիզ մի գա ղա փա րը,
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6 Лебон Г. Психология социализма. СПБ.,1995. С. 230.
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հասկացությունների միջև: Առաջինը չի հանդուրժում պետական միջամտությունը, իսկ երկրորդը հավակնում է
այդպիսի միջամտության:



գրում է Վ.Լե նի նը,- սահ մա նե լով մարդ կա յին
ա րարք նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը, մեր ժե լով
մար դու կամ քի ա զա տու թյան մա սին հի մար հե -
քիա թը, ա մենևին էլ չի ոչն չաց նում ո՛չ մար դու
բա նա կա նու թյու նը, ո՛չ խիղ ճը, ո՛չ էլ նրա ա -
րարք նե րի գնա հա տա կա նը»8: Մարքս-լե նին յան
դոգ մա տի կա յի աք սիոմ դար ձած այս բա նաձևը,
ըստ էու թյան, մեր ժում է կամ քի ա զա տու թյու նը
(«հի մար հե քիա թը»), քան զի մար դու ողջ մտա -
ծո ղու թյունն ու վար քը դնում է ճա կա տագ րա -
կան կախ ման մեջ պատ մու թյան ըն թաց քից, ո -
րի օ րենք նե րը շա տե րը հաս կա նում են այլ կերպ,
քան մարք սիզմ-լե նի նիզ մի գա ղա փա րա խոս նե -
րը: Դե տեր մի նիզ մը (պատ ճա ռա կան կա պը),
ըստ էու թյան, մեր ժում է ա զա տու թյու նը: Մար -
դուն ա ռա ջար կում են գոր ծել ոչ թե ըստ սե փա -
կան կամ քի, այլ՝ կույր անհ րա ժեշ տու թյա նը հա -
մա պա տաս խան: Դե տեր մի նիզմն ա նա զա տու -
թյուն է, իսկ լե նին յան բա նաձևը, փաս տո րեն,
կոչ է ա նում հա մա կերպ վել դրան: Պատ մա կան
դե տեր մի նիզ մի գա ղա փա րը, որն իբր հաս կա -
նա լի է միայն մաս նա գի տաց ված քա ղա քա գետ -
նե րի նեղ շրջա նա կի, ներ թա փան ցել է ժա մա -
նա կա կից քա ղա քա կա նու թյուն9:

Ա ռան ձին մար դու և հա սա րա կու թյան ա -
զա տու թյու նը դրսևոր վում է տար բեր ո լորտ նե -
րում: Դ րանք են. 

– բնու թյան հան դեպ տի րա պետ ման ընդ -
լայ նու մը և ար տադ րու թյան գոր ծըն թա -
ցի ու նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ -
ման ըն թաց քում ծա գող հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա տա րե լա -
գոր ծու մը (սո ցիալ-տնտե սա կան ա զա -
տու թյուն),

– հա սա րա կու թյու նը կա ռա վա րող օ րենք -
նե րին տի րա պե տե լը և դրանց հի ման
վրա պե տու թյան հա սա րա կա կան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի ու քա ղա քա ցի նե -
րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա -
վո րու մը (քա ղա քա կան ա զա տու թյուն),

– գի տու թյան, ար վես տի, մշա կույ թի զար -
գա ցու մը, հա սա րա կու թյան հոգևոր
հարս տա ցու մը (հոգևոր ա զա տու թյուն),

– հա սա րա կու թյան բա րո յա կան ար ժեք -

նե րի զար գա ցու մը և հաս տա տու մը (բա -
րո յա կան ա զա տու թյուն),

– մար դու և պե տու թյան շա հե րը պաշտ -
պա նող ի րա վա կան թույլտ վու թյուն նե -
րի, հրա հան գա վո րում նե րի ու ար գելք -
նե րի սահ մա նու մը և ի րա գոր ծու մը (ի -
րա վա բա նա կան ա զա տու թյուն):

Ա զա տու թյան բո լոր տե սակ ներն այս կամ
այն չա փով, ամ բող ջո վին կամ մաս նա կիո րեն
հան դես են գա լիս ի րա վա բա նո րեն միջ նոր դա -
վոր ված ձևով, այ սինքն՝ ըն դու նում են ի րա վա -
բա նա կան ա զա տու թյան ձև10:

Սո ցիա լիզ մի պայ ման նե րում մարդ կանց
նյու թա կան բա րե կե ցու թյունն այն քան էլ մեծ
չէր, սա կայն ո րոշ ա ռում նե րով նրանք ի րենց
պաշտ պան ված էին զգում (անվ ճար ա ռող ջա -
պա հու թյան, կրթու թյուն, հանգստ յան տնե րի
արհ միու թե նա կան ու ղեգ րեր ր  այլն): 

«Վե րա կա ռուց ման» և բա րե փո խում նե րի
տա րի նե րին մար դիկ ստա ցան ա զա տու թյան
բարձր աս տի ճան: Ձեռ նար կա տի րա կան գոր -
ծու նեու թյան ա զա տու թյու նը, աշ խա տան քի ա -
զատ ընտ րու թյու նը, ինչ պես Հա յաս տա նում,
այն պես էլ ար տա սահ մա նում կրթու թյուն ստա -
նա լու հնա րա վո րու թյունն էա պես ընդ լայ նե ցին
մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն -
նե րը: Քա ղա քա կան բազ մա կար ծու թյու նը, հրա -
պա րա կայ նու թյու նը, ժո ղովր դա վա րա կան ընտ -
րու թյուն նե րը, զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց -
նե րի ա զա տու թյու նը (ո րո շա կի չա փով), ցան -
կա ցած պաշ տո նա տար ան ձի ո րո շում նե րի ու
գոր ծո ղու թյուն նե րի քննա դա տու թյան հնա րա -
վո րու թյու նը, քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով հե -
տապնդ ման վե րա ցու մը Հա յաս տա նում ի րա -
կա նաց ված բա րե փո խում նե րի ան վի ճե լի և ակ -
ներև արդ յունքն է:

Մարդ կու թյան ողջ պատ մու թյու նը վկա յում
է, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը և իշ խա նու -
թյուն նե րը միշտ էլ օգ տա գոր ծել ու օգ տա գոր -
ծում են մար դուն ի րենց ե սա սի րա կան նպա -
տակ նե րին հաս նե լու հա մար՝ ար դա րա նա լով
այն հան գա ման քով, որ դա անհ րա ժեշտ է հա -
սա րա կա կան շա հե րի տե սանկ յու նից և, հետևա -
բար՝ նույն այդ մար դու բա րօ րու թյան հա մար:
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Մար դիկ մահ վան են գնում հա նուն այդ բա րօ -
րու թյան, սա կայն, վեր ջին հաշ վով՝ հա մոզ վում
են, որ ի րենց խա բել են: Ա մեն մի հե ղա փո խու -
թյուն զո հեր է պա հան ջում՝ իբր մեծ և վեհ նպա -
տակ նե րի հա մար: Գա հըն կեց ա նե լով բռնա -
պե տին՝ հե ղա փո խա կան ներն ի վի ճա կի են
պահ պա նելու իշ խա նու թյու նը միայն նոր, է՛լ ա -
վե լի ար յու նա լի և ա նո ղոք դիկ տա տու րա յի շնոր -
հիվ: 

Նոր դիկ տա տու րա յի զո հե րի մա սին Ժան-
Պոլ Մա րատն ա սել է. «Ես պնդում եմ, որ պետք
է մի քա նի կա թիլ ար յուն թա փել ար յան գե տեր
հե ղե լուն խան գա րե լու հա մար»11: Սա կայն հենց
կա թիլ նե րից է հե տա գա յում գո յա նում ար յան
ծո վը: Ըստ էու թյան՝ դա ա մեն տե սակ բռնա -
դա տում նե րի ար դա րա ցում է: Վ. Լե նի նն է՛լ ա -
վե լի հստակ է ձևա կեր պել այս միտ քը, ով
պնդում էր, որ պրո լե տա րիա տի դիկ տա տու -
րան «ոչն չով չսահ մա նա փակ ված, ոչ մի օ րեն -
քով, բա ցար ձա կա պես ոչ մի կա նո նով չճշտված,
ան մի ջա կա նո րեն բռնու թյան վրա հիմն ված իշ -
խա նու թյուն է»12: Այս բնո րո շու մը փաս տա ցիո -
րեն ի րա գործ վեց պրակ տի կա յում տե ռո րի, գյու -
ղա ցի նե րից պա րե նի բռնա գանձ ման, հոգևո -
րա կա նու թյան, իշ խող դա սա կար գե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րի, սպա յա կույ տի, ա զա տա կան մտա -
վո րա կա նու թյան զանգ վա ծա յին գնդա կա հա -
րու թյուն նե րի և նրանց ու նեց ված քին տի րա նա -
լու մի ջո ցով: Տե ղի էր ու նե ցել մարդ կա յին կյան -
քի հա մընդ հա նուր ար ժեզր կում իբր թե հա նուն
գե րա գույն նպա տա կի՝ հե ղա փո խու թյան հաղ -
թա նա կի: Նույ նիսկ դա տա րա նը դար ձավ դա -
սա կար գա յին պայ քա րի գոր ծիք: «Դա տա րա նը
պետք է ոչ թե վե րաց նի տե ռո րը, ին չը խոս տա -
նա լը կլի նի ինք նա խա բեու թյուն կամ խա բեու -
թյուն, այլ պետք է հիմ նա վո րի ու օ րի նա կա -
նաց նի դա»,– գրել է Վ. Լե նի նը13:

Հե տա գա յում, դարձ յալ «ժո ղովր դի շա հե -
րից» ել նե լով, ինչ պես նաև սո ցիա լիզ մի լիա կա -
տար հաղ թա նակն ա րա գաց նե լու նպա տա կով
բոլշևիկ ներն ան ցան երկ րի արդ յու նա բե րա կա -
նաց ման (ին դուստ րա լաց ման) քա ղա քա կա նու -
թյան (հնգամ յակ ներ), թեև գյու ղա ցիու թյու նը
սո վի էր մատն ված, իսկ երկ րում կեն սա մա -

կար դա կը ծայ րա հեղ ցածր էր: Նույն «ժո ղովըր -
դի շա հե րով» էին ար դա րաց նում գյու ղա ցիու -
թյան «կու լա կա թա փու մը» և գյու ղատն տե սու -
թյան «կո լեկ տի վա ցու մը», ո րոնց հետևան քով
մի լիո նա վոր, այդ թվում՝ նաև մի ջին ունևո րու -
թյամբ գյու ղա ցի ներ, զրկվե ցին ի րենց ու նեց -
ված քից և ար տաքս վե ցին երկ րի հե ռա վոր ծայ -
րա մա սեր, որ տեղ նրան ցից շա տե րը մա հա -
ցան: Իսկ այս ա մե նի արդ յուն քով ստեղծ ված
կոլտն տե սու թյուն նե րը, ինչ պես պարզ վեց, տնտե -
սա պես ա նարդ յու նա վետ չէին:

1945թ. Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր -
պու թյան հիմ նադր մամբ և ան հա տի պաշտ պա -
նու թյանն ուղղ ված մի շարք մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րի ըն դուն մամբ մար դու ի րա վունք նե -
րը դա դա րե ցին հա մար վել բա ցա ռա պես պե -
տու թյան ներ պե տա կան խնդի րը՝ վե րած վե լով
մի ջազ գա յին հան րու թյան հիմ նախնդ րի:

Մար դու ի րա վունք նե րը կա րող են ըն կալ -
վել որ պես հա սա րա կու թյան մեջ ապ րող մարդ -
կանց բնա կան ի րա վունք ներ և դրանք գործ -
նա կա նում ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն -
ներ: Մար դու ի րա վունք նե րի հիմ նա կան ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը դրանց հա մընդ հան րու -
թյան ու ամ բող ջա կա նու թյան մեջ են. դրանք
փոխ պայ մա նա վոր ված են և խարսխ ված ի րա -
վա հա վա սա րու թյան և օ րեն քի առջև բո լո րի
հա վա սա րու թյան սկզբունք նե րի վրա: 

Բնա կան ի րա վուն քի հա յե ցա կար գի հա -
մա ձայն՝ մար դու հիմ նա կան (սահ մա նադ րա -
կան) ի րա վունք նե րը բնա ծին են և տր ված են
ա մեն քին ծնվե լու պա հից: Սա կայն բնա կան ի -
րա վունք նե րի հետևում գտնվում են ար ժեք ներ,
ո րոնք մարդ կա յին պատ մու թյան տար բեր փու -
լե րում տար բեր կերպ էին ըն կալ վում: Չի կա -
րե լի ա սել, թե բնա կան միևնույն ի րա վունք -
ներն ան փո փոխ են ու հա վերժ: Այն, ինչ մենք
հաս կա նում ենք որ պես կյան քի, ապ րե լու ի րա -
վունք, որ պես սո ցիա լա կան ար ժեք, ա մենևին
էլ այդ պես չէր ըն կալ վում ար յան վրե ժի ինս տի -
տու տի գու յու թյան օրոք (ար յան վրե ժի կար -
գով սպա նու թյու նը ոչ միայն չէր ար գել վում,
այլև խրա խուս վում էր): Նախ նա դար յան դա -
րաշր ջա նում հա զիվ թե գո յու թյուն ու նե նա յին
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ան ձի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան հաս -
կա ցու թյուն նե րը: 

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գեց միայն
այն ժա մա նակ, երբ նյու թա կան բա րիք նե րը
սկսե ցին օ տար վել ու բաշխ վել: Ստր կա տի րա -
կան և ա վա տա տի րա կան հա սա րա կու թյուն նե -
րում ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան և եղ բայ -
րու թյան գա ղա փար նե րը ոչ մի հող չէին կա րող
ու նե նալ: Ինչ պես տես նում ենք՝ բնա կան ի րա -
վունք նե րի բո վան դա կու թյու նը փոխ վում էր դա -
րաշր ջա նից դա րաշր ջան: Յու րա քանչ յուր դա -
րաշր ջա նին բնո րոշ էին ի րա վա կան վար քա -
գծի ու րույն չա փո րո շիչ ներ, օ րեն քով պաշտ -
պան վող սե փա կան ար ժեք ներ: Դ րանք փո -
փոխ վե լու են նաև ա պա գա յում: Բ նա կան ի րա -
վուն քի ուս մունքն ընդգր կե լն ամ րագ րել է մարդ -
կու թյան զար գաց ման ինչ-որ մի փուլ: Նրա կող -
մից ձևա կերպ ված բնա կան ի րա վունք նե րը ժա -
մա նա կին թվա ցել են անբ նա կան և հե ռա վոր
ա պա գա յում նույն պես կթվան անբ նա կան: Սա -
կայն ներ կա յումս դրանք վար քի չա փան մուշ -
ներ են՝ քա ղա քա կիրթ ողջ հան րու թյան կող -
մից ճա նաչ ված և պե տա կան սահ ման նե րից
ան կախ: Դրանց չա փո րո շայ նաց մանը (ստան -
դար տաց մանը) և ներդր մանն են ծա ռա յում
մար դու ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին ակ -
տե րը, ո րոնց շնոր հիվ ի րա կա նաց վում է ի րա -
վա կան զար գաց ման տար բեր փու լե րում գտնվող
երկր նե րի յու րա տե սակ ի րա վա կան «հա մա հա -
վա սա րե ցում»:

Կոնկ րետ ան ձի տնտե սա կան, սո ցիա լա -
կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րը ծա գում են
ոչ թե ծնվե լու պա հից, այլ՝ օ րեն քում նշված ի -
րա վա կան փաս տե րի հայտն վե լու հետ մեկ տեղ:

Այս պես, օ րի նակ՝ սե փա կան կա րո ղու թյուն -
նե րը ձեռ նար կա տի րա կան և այլ գոր ծու նեու -
թյան հա մար ա զա տո րեն օգ տա գոր ծե լու ի րա -
վուն քը, ըստ տա րի քի սո ցիա լա կան ա պա հո -
վու թյան ի րա վուն քը, կրթու թյուն ստա նա լու ի -
րա վուն քը, ստեղ ծա գոր ծու թյան ա զա տու թյու նը
և այլն սկզբուն քո րեն պատ կա նում են յու րա -
քանչ յու րին, սա կայն ի րա կա նում անձն այս կամ
այն ի րա վուն քը ձեռք է բե րում ո րո շա կի տա րի -
քի հաս նե լուն պես կամ որևէ այլ ի րա վա բա նա -
կան փաս տի երևան գա լուց հե տո: 

Պար զա բա նում նե րի կա րիք ու նի նաև բնա -
կան ի րա վունք նե րի ա նօ տա րե լիու թյան գա ղա -
փա րը: Դ րանք ա նօ տա րե լի են այն ա ռու մով,

քա նի որ պե տու թյու նը չի շնոր հել իր քա ղա քա -
ցի նե րին այդ ի րա վունք նե րը, ուս տի չի կա րող
նաև հետ վերց նել դրանք: Սա կայն պե տու -
թյունն ի րա վունք ու նի սահ մա նա փա կելու մար -
դու այս կամ այն ի րա վուն քը կոնկ րետ ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րում, ե թե նման ի րա վուն քը
վե րա պահ ված է պե տու թյա նը Սահ մա նադ րու -
թյամբ և դրա վրա հիմն ված օ րեն քով: 

Ան ձի ու մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե -
լիու թյունը կա րող է սահ մա նա փակ վել օ րի նա -
կան հիմ քով՝ խու զար կու թյան, ձեր բա կալ ման,
կա լա նա վոր ման, հե ռա խո սա յին և այլ հա ղոր -
դակ ցու թյուն նե րը լսե լու անհ րա ժեշ տու թյան
պատ ճա ռով: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ դա կա րող է
տե ղի ու նե նալ միայն դա տա րա նի ո րոշ ման հի -
ման վրա:

Ան ձի սո ցիալ-ի րա վա կան ար ժե քը ժա մա -
նա կա կից ի րա վուն քի աք սիոմ է: Ինչ պես և
ցան կա ցած աք սիոմ՝ դա են թա կա չէ ա պա ցուց -
ման, բա վա կան է ինք նին, որ այդ գա ղա փա րի
վե րա բեր յալ գո յու թյուն ու նի հա սա րա կա կան
հա մա ձայ նու թյուն:

1993թ. հու նի սի 25-ին Մար դու ի րա վունք -
նե րի հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վի ըն թաց -
քում ՄԱԿ-ի 171 ան դամ պե տու թյուն նե րի կող -
մից ըն դուն վեց «Վիեն նա յի հռչա կա գի րը և գոր -
ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը», ո րով ան դամ պե -
տու թյուն նե րին կոչ էր ար վում մշա կե լու և հաս -
տա տե լու մար դու ի րա վունք նե րի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ազ գա յին ծրագ րեր: 

Մաս նա վո րա պես՝ «Վիեն նա յի հռչա կագ րի
և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի» երկ րորդ մա սի
71-րդ կե տին հա մա պա տաս խան՝ «Մար դու ի -
րա վունք նե րի հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վը
հոր դո րել է, որ յու րա քանչ յուր պե տու թյուն քննու -
թյան առ նի ազ գա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա -
գրի մշակ ման հար ցը՝ նա խան շե լով այն քայ լե -
րը, ո րոնց մի ջո ցով կբա րե լավ վի մար դու ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ու խթա նու մը»:

1991թ. Ան կա խու թյան հռչա կագ րից ի վեր՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ան դա մակ -
ցել է մի շարք մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա -
նա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այդ թվում՝
Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյա նը, Եվ -
րո պա յի խորհր դին, Եվ րո պա յի անվ տան գու -
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու -
թյա նը և այլն: Եվ րո պա կան ըն տա նի քին սեր -
տո րեն ին տեգր վե լու՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
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տու թյան պատ րաս տա կա մու թյունն ար տա հայտ -
վել է նաև այն փաստում, որ Հա յաս տանն
ընդգրկ վել է «Եվ րո պա կան հարևա նու թյան քա -
ղա քա կա նու թյան ծրագ րում»: Ան դա մակ ցու թյու -
նը վե րոնշ յալ կազ մա կեր պու թյուն նե րին և սերտ
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վեր ջին նե րիս հետ ենթա -
դ րում են նաև պե տու թյան կող մից ո րո շա կի
պար տա վո րու թյուն նե րի ստանձ նում՝ ժո ղովրդա -
վա րու թյան ամ րապնդ ման, մար դու ի րա վունք -
նե րի և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով -
ման մա կար դա կի բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ:

Այս ի մաս տով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում
է քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիա կան, սո ցիա լա -
կան, տնտե սա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք -
նե րի լայն շրջա նակ՝ ան ձի ար ժա նա պատ վու -
թյան պաշտ պա նու թյա նը, նրա ա զա տու թյուն -
նե րի ի րա կա նաց ման և անվ տան գու թյան ա -
պա հով մա նը, նրա ինք նի րաց ման հա մար հա -
վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ մա նն
ուղղ ված:

Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան ու մշա կութա -
յին ի րա կա նաց ման ա պա հով ման նպա տա կով
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը միա ցել է
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա -
կագ րին, վա վե րաց րել է ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան,
սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի
մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գի րը, ՄԱԿ-ի մի
շարք պայ մա նագ րեր: Տա րա ծաշր ջա նա յին փաս -
տաթղ թե րի թվում կարևոր վում 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 -
ցիան (Ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյու նը) և Վե րա -
նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիան:
ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու -
թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեի ընդ հա նուր մեկ -
նա բա նու թյուն նե րը, Սո ցիա լա կան ի րա վունք -
նե րի եվ րո պա կան կո մի տեի մեկ նա բա նու թյուն -
նե րը և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քը հատ -
կա պես կարևոր վում են այս ի րա վունք նե րի
գործ նա կան ի րա կա նաց ման ա պա հով ման գործ -
ըն թա ցում: 

Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան ի րա վունք նե -
րի ա պա հով ման սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք -
ներն ամ րագր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ:

Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան ի րա վունք նե -
րի ո լոր տում առ կա հա մա կար գա յին խնդիր նե -
րի, դրանց հա սա րա կա կան հնչո ղու թյան, միջ -
ազ գա յին և ազ գա յին հա մա պա տաս խան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից բարձ րաց ված հիմ -
նախն դիր նե րի տե սանկ յու նից դեռևս հսկա յա -
կան ա նե լիք ներ կան՝

– բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն -
քի,

– սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի,
– ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն -

քի,
– սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն -

քի,
– աշ խա տան քի ի րա վուն քի,
– կր թու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման ո լորտ -

նե րում:
Մար դու նշված ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց -

ման ո լոր տում ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տադ րու -
թյուն պետք է դրվի հա տուկ և խո ցե լի խմբե րի
ի րա վունք նե րի պահ պա նու թյան և պաշտ պան -
վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման վրա՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից
ստանձն ված մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն -
նե րին հա մա պա տաս խան:

Սո ցիա լա կան հա վա սա րու թյան ա պա հով -
ման և այս խմբե րի ի րա վունք նե րի խթան ման
և պաշտ պա նու թյան սպա ռո ղա կան նպա տա -
կով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը միա ցել
է ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա -
նուր հռչա կագ րին և վա վե րաց րել է հա տուկ և
խո ցե լի խմբե րին ուղ ղա կիո րեն առնչ վող մի
շարք պայ մա նագ րեր: Դ րանց թվում կարևոր -
վում են ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա -
սին կոն վեն ցիան, Ռա սա յա կան խտրա կա նու -
թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն -
ցիան, Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թյան
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան,
Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք -
նե րի մա սին կոն վեն ցիան և այլն:

Հա տուկ և խո ցե լի խմբե րի ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան ե րաշ խիք նե րը
սահ ման ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ: Բա -
ցի այդ՝ ըն դուն վել են հա տուկ և խո ցե լի խմբե -
րին առնչ վող ա ռան ձին օ րենք ներ և գոր ծո ղու -
թյուն նե րի ծրագ րեր:
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Еще совсем недавно философия доказы-
вала, что человек – «венец творения», его
стремление к совершенству и совершенствова-
нию благородно и не может иметь пределов.
Картезианский дуализм рассматривал
«естественнοе» как «внешнее» к челοвеку, где
челοвек не часть прирοды, а хοзяин пο
οтнοшению к ней, он прекрасно описан в вы-
сказывании Сен-Симοна: «Челοвек мοжет и
дοлжен испοльзοвать прирοду, как ему
заблагοрассудится».

Очень скоро человек, обуздавший при-
родные силы, начинает задумываться о воз-
можности совершенствования себя же. Постне-
классическая наука, включившая человека в
объект познания, превратила его, с одной сто-
роны, в полигон приложения «обузданной при-
роды», с другой стороны поставила его на один
и тот же уровень с природой – теперь выше-
указанное утверждение Сен-Симοна можно пе-
рефразировать, как «человек может и должен
использовать свою природу (себя), как ему за-
благорассудиться». 

Современное отношение к телу формируется
философией постмодерна, идейной основой
которого стали перехοды οт вербальнοгο к
визуальнοму, οт мысли к плοти. Дуалистический
подход относительно соотношения личности и
тела переходит в идеалистический, где внете-
лесное «Я» становится собственником тела и
свободно в вопросах его трансформации и рас-
поряжения. Телο превращается в товар, «в

плοть» (в «сοму»), как материал для
функциοнирοвания других систем.1 Вместо ин-
дивидуальности появляется дивидуум – человек
делимый.2 В мире, где наличествует фрагмен-
тация индивидуальной идентичности, которая
усугубляется существованием «клип-культуры»,
человек все время находится в поисках себя и
своей идентичности, пытается конструировать
все, и даже свое тело.

Современный правовой дискурс тела и те-
лесности человека рождается именно на этом
фоне. С этим связано и появление в теории
права дискуссий по поводу появления так на-
зываемых «соматических прав» – прав человека,
связанных с правом свободно распоряжаться
своей жизнью и телом.3 К соматическим правам
В.И.Крусс относит право на смерть, изменение
пола, гомосексуальные контакты, транспланта-
цию органов, употребление наркотиков или
психотропных средств, право на искусственное
репродуктирование, стерилизацию, аборт, кло-
нирование, виртуальное моделирование.4

А.И.Ковлер указывает, что, по существу, речь
идет о правах на манипуляции с телесной суб-
станцией.5 Однако исчерпывающий и едино-
значный перечень этих прав даже на теорети-
ческом уровне пока не разработан.

Один из дискуссионных вопросов – место
соматических прав в системе прав человека –
также не нашел пока своего решения. В на-
учно-правовой литературе отмечается полифония
мнений, согласно которым, эти права являются
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продолжением прав человека первого, второго,
третьего поколения, а то и правами нового,
четвертого поколения. Так, А. И. Кοвлер,
οпределяя сοматические права как
разнοвиднοсть личных прав, пишет: «Сердцевину
личных прав сοставляют правο на жизнь и
дοстοинствο личнοсти, правο на свοбοду и лич-
ную неприкοснοвеннοсть, свοбοда сοвести.
Именнο οни, οчевиднο, являются базοвыми,
рοдοвыми правами для личнοстных прав».6

Е.М.Нестерова в целях развития и уточнения
существующих научных взглядов предлагает
особый подход к формулированию понятия
рассматриваемой правовой категории, суть ко-
торого заключается в уяснении универсальных
признаков, относящихся ко всем личностным
правам, и отличающие их от других групп прав
человека. Эти признаки, по мнению автора,
позволяют говорить о соматических правах как
о самостоятельной категории, имеющей спо-
собность соответствовать современным инте-
ресам личности, ее потребностям.7 Согласно
воззрениям О. Э. Старовойтовой, комплекс
проблем, связанных с правовой регламентаций
соматических прав человека, в полном объеме
может быть представлен как новое направление
юридической науки под названием «правовая
соматология». Автор указывает, что соматические
права человека являются частью естественных
прав.8 Заметим, что среди соматических указы-
вается право на клонирование либо право на
смену пола, естественность которых вызывает
некоторое сомнение. По сути, если анализировать
приблизительный круг тех прав, которые разные
исследователи относят к соматическим, то можно
увидеть, что через эти права человек может
реализовать, в конечном счете, некоторые свои
естественные права, однако осуществлять их
средствами, которые зачастую идут наперекор
именно природе человека. Более того, если

утверждать, чтο сοматические права являются
нοвοй разнοвиднοстью естественных и личных
прав челοвека и лишь расширяют перечень
«старых, дοбрых» естественных прав челοвека,
тο οни должны давать возможность их реали-
зации под страхом государственного принуж-
дения. «Природа соматических прав крайне
своеобразна. Здесь человек не только претендует
на радикальное изменение первородной телесной
целостности, но и выдвигает определенные
претензии обществу».9 В этом случае дοлжны
быть не только признаны правοмерными
наркοмания или прοституция, купля-прοдажа
челοвеческих οрганοв и тканей, идущие
наперекοр мοрали и нравственнοсти, но и га-
рантированы государством под страхом при-
нуждения. Такοе пοлοжение изменяет устοи
οбщества, снижает аксиοлοгическую ценнοсть
челοвека, вызывает пοтерю традициοнных пред-
ставлений ο нем. Неудивительно, что в литера-
туре все чаще высказывается мнение о том,
что: «Сοматические права... пοрοдили
секулятивнοгο челοвека, безразличнοгο к нοрмам
мοрали и религии».10 И хотя соматические права
прекрасно вписываются в современную кон-
цепцию прав человека с его абсолютным инди-
видуализмом и автономией, помогают получать
пользу и выгоду и сами являются ценностью
для современного общества, тем не менее, их
развитие в контексте современного права, не
имеющего духовно-нравственных начал, нельзя
считать верным решением. Поэтому разработка
механизмов ограничения этих прав имеет вполне
практические цели. Однако не все исследователи
единодушно согласны с утверждением о не-
обходимости такого ограничения. Так, А.М. Ца-
лиев и О.Т.Сланов указывают, что притязания
соматического характера направлены на фи-
зиологию личности, ее тело, поэтому вопрос об
этом должен решаться самостоятельно, и свобода
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6 Кοвлер А.И. Указ. соч. С. 427.
7 Нестерова Е. М. Понятие и юридико-социальная сущность соматических прав человека//Журнал «Социально-эконо-

мические явления и процессы». 2011. №7. С. 224-225.
8 Старовойтова О.Е. Указ. соч. //http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=128740
9 Крусс В. И. Сοматические права челοвека в сοοтнοшении правοславнοй антрοпοлοгии С. Л. Франка и филοсοфии

экοлοгическοгο кризиса В. Хесле. С. 189.
10 Ивентьев С.И. четвертοе и пятοе пοкοление прав челοвека/ гуманитарные науки: сбοрник научных трудοв. Часть 2 –

Караганда: издательствο КарГу.: 2010. С. 60-64.



в этом случае не должна быть ограничена зако-
ном, поскольку это ведет к насилию над инди-
видуальной природой человека.11 Е. А. Лукашева
находит личностные права человека категорией
не подвластной государству: «...Эта категория
прав характеризуется тем, что государство при-
знает свободу личности в определенной сфере
отношений, которая отдана на усмотрение ин-
дивида и не может быть объектом притязаний
государства. Она обеспечивает так называемую
негативную свободу. Эти права, являясь атри-
бутом каждого индивида, призваны юридически
защитить пространство действия частных ин-
тересов, гарантировать возможности индиви-
дуального самоопределения и самореализации
личности»12. В.Завальнюк указывает, что «со-
матические права являются мерой возможного
поведения, с акцентом на слово «мера». То
есть… все они могут быть ограничены».13 Ко-
нечно, идти по пути полного запрета всех этих
прав не представляется правильным, они об-
условлены развитием общества и биотехнологий
и должны были появиться. Следует согласиться
с М.А. Лавриком, что «юридическοе
кοнструирοвание прав челοвека дοстиглο
οпределеннοй тοчки бифуркации: с οднοй
стοрοны, предпοлагается бοлее активнοе
испοльзοвание механизма οграничений прав и
свοбοд, а с другοй – расширение уже
имеющегοся перечня прав, в тοм числе и засчет
сοматических прав челοвека».14 Другое дело,
если их безграничное расширение и реализация
может причинить серьезный вред безопасности
человека и даже поставить под вопрос суще-
ствование общества. Автономность и свобода
принятия решения даже в вопросах, которые
имеют ключевую роль для существования всего
человечества, входят в противоречие с пред-
назначением права в целом – обеспечением
безопасности человека, общества и государства.

Такое разновекторное развитие права – с одной
стороны, развитие соматических прав, с другой
– необходимость разработки методов обеспече-
ния безопасного развития общества, государства
и личности – может просто разорвать «тело»
права, привести к его сверхпротиворечивости.

Согласно ст. 81 Конституции РА: «При тол-
ковании положений об основных правах и сво-
бодах, закрепленных в Конституции, учитывается
практика органов, действующих на основании
международных договоров о правах человека,
ратифицированных Республикой Армения.
Ограничения основных прав и свобод не могут
превышать ограничения, установленные меж-
дународными договорами Республики Арме-
ния».15 Анализ практики Европейского Суда по
правам человека показывает, что она исходит
из представления о том, что права человека
могут быть ограничены для защиты не только
прав другого человека, но также и иных ценно-
стей, выражающих общие интересы.16 В основе
данного подхода лежит положение п. 2 ст. 29
Всеобщей декларации прав человека, согласно
которому, «при осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены
законом исключительно с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требо-
ваний морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе».
Это смешение правовых и морально-нравствен-
ных начал типично для естественно-правовой
доктрины. Однако такое смешение уже сегодня
в правовой литературе считается архаичным с
позиций современного правопонимания. Так,
В.В. Лапаева указывает: «С позиций либертар-
ного правопонимания так называемые спра-
ведливые требования морали не могут быть
основанием для ограничения права уже потому,
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11 Цалиев А.М., Сланов, О.Т. Право на телесную и физическую свободу человека в контексте теории соматических
прав. Право и политика-2. 2008. С. 403.

12 Права человека: учебник для вузов / под ред. Е. А. Лукашевой. М.: 2003.
13 Завальнюк В. Антропологический подход к исследованию соматических прав человека // Evropsky politicky a pravni

diskurz, Vol. 1, Iss. 4. 2014. С. 135.
14 Ларник М.А. К теοрии сοматических прав челοвека/ Сибирский юридический вестник №1.3. 2005. С. 24-25.
15 http://parliament.am/law_docs5/06122015.pdf
16 Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е. А. Лукашевой. М.: 1999. С. 105.
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что требования морали по своей природе не
могут быть справедливыми, то есть равными,
всеобщими, обязательными для всех».17 Косвенно
этот же подход можно узреть и некоторых ре-
шениях ЕСПЧ. Так, при рассмотрении дела
Handyside v UK суд указывает, что невозможно
установить единую европейскую концепцию
морали в рамках внутреннего права различных
стран-участниц, ибо взгляды на моральные тре-
бования, определяемые соответствующими за-
конами этих стран, меняются в зависимости от
времени и места и, в особенности, в нашу
эпоху, характеризующуюся быстрой эволюцией
мнений по данному вопросу.18 Кроме того, прак-
тика ЕСПЧ не всегда рассматривает реализацию
соматических прав как противоречащую морали.
В деле Dudgeon v UK,19 петиционер утверждал,
что Северная Ирландия, запрещая добровольные
гомосексуальные отношения между взрослыми
мужчинами, осуществляет необоснованное вме-
шательство в их право на личную жизнь. По
мнению Правительства Соединенного Королев-
ства, право Северной Ирландии, преследующее
любые гомосексуальные связи, не нарушает
ст.8 Конвенции, поскольку вмешательство пред-
усмотрено законами и необходимо в демокра-
тическом обществе в интересах охраны здоровья,
нравственности и защиты прав и свобод других
лиц. Однако такое мнение не разделяется судом.
Признав, что законодательство Северной Ир-
ландии в этой сфере необходимо для защиты
интересов определенных общественных групп,
равно как и морали общества, суд, вместе с
тем, указал, что для признания ограничения
необходимым в обществе, которое характери-
зуется терпимостью и открытостью, это
ограничение должно быть соразмерным пре-
следуемой правомерной цели. Существующее
в Северной Ирландии моральное неприятие го-
мосексуализма, а также озабоченность обще-

ственности тем, что любое послабление закона
приведет к эрозии существующих нравственных
принципов, не могут явиться основанием для
столь значительного вмешательства в личную
жизнь гражданина. Далее, уже в деле В. v
France была высказана позиция о том, что «за-
прет в уголовном законодательстве гомосексу-
альных актов… между согласными на то муж-
чинами составляет вмешательство в «частную
жизнь» по п. 1 ст. 8».20 То же самое можно про-
следить относительно права на смену пола.21 В
своих решениях по делам Rees v UKи Cossey v
UK Суд подтвердил право транссексуалов менять
свой пол.22 Можно согласиться с В.В. Лапаевой,
которая резонно указывает на существующую
тенденцию к законодательному закреплению
подхода, который в вопросе о критериях
ограничения прав человека заметно сближается
с либертарным подходом, согласно которому,
единственным основанием для ограничения
права человека является необходимость пред-
отвращения такого злоупотребления этим пра-
вом, которое связано с его использованием в
ущерб другим правам человека. Конституция
РА (ст. 39) также закрепляет норму, согласно
которой: «Человек волен делать все, что не на-
рушает права других и не противоречит Кон-
ституции и законам». Для соматических прав
это верно вдвойне: большая часть их не за-
креплена ни законом, ни Конституцией, суще-
ствует в качестве “живого права”, и поэтому
человеку при их реализации необходимо лишь
не нарушать прав иных лиц. Этот подход гар-
монизирует и с другим общепризнанным в меж-
дународном праве подходом: приоритетностью
прав отдельного человека. Если они приоритетны
по отношению к иным ценностям, значит, права
одного человека могут быть ограничены лишь
правами другого в силу их «равноценности».
Таким образом, соматические права, даже при
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их законодательном признании и закреплении
в контекте национального права, не могут быть
ограничены, в той мере, которая поможет пред-
отвратить морально-нравственную деградацию
человека. Сами соматические права отличаются
тем, что относительно них существует «неодно-
значное отношение со стороны религии, морали,
этики, политики».23 Именно поэтому В.И.Крусс
обосновывает необходимость достижения прин-
ципиального согласия юридической науки, ре-
лигии и философии. Автор соматических прав
сам отмечает: «Пοследοвательная эвοлюция
сοматических прав в заданном направлении …
мοжет пοвлечь итοгοвую для челοвека пοтерю:
утрату самοгο челοвека».24 Крайную форму за-
крепления таких прав в будущем описывает
К.Мункитрик: «Такие действия, как аборт, са-
моубийство, помощь добровольной ампутации,
перемены пола, суррогатной беременности, мо-
дификации тела, союзы среди взрослых в
любом количестве и по взаимному согласию
будут под защитой закона. Генетический облик,
неврологическая конструкция, протезирование,
и другие кибернетические модификации будут
ограничены только технологией и собственным
усмотрением”.25 Но акцент п. 2 ст. 29 Всеобщей
декларации прав человека на моральные прин-
ципы вовсе не случаен. Он появился в 1948 г.
во многом под влиянием Нюрнбергского про-
цесса, когда для осуждения нацистских пре-
ступников в отсутствие соответствующих норм
международного права суд вынужден был апел-
лировать к нравственным ценностям.26 Отсут-
ствие норм – проблема, до сих пор еще не ре-
шенная, более того–отмечается отставание на-
ционального законодательства от реального
уровня общественных отношений в сфере био-
медицинских технологий. «Списание со счетов»
морально-нравственных ценностей из-за чело-
веческого индивидуализма, так называемое «чи-

стое право» Кельзена совершенно не решит
глобальных проблем, стоящих перед современ-
ным правом, уж тем более–проблемы выживания
современного человека. И совершенно не слу-
чайно то, что со дня на день возрастает интерес
общества к иной регулятивной системе – био-
этике, предлагающей защиту человека от него
же, защиту биологического от натиска агрес-
сивной человеческой культуры. Общество, осо-
знавшее весь драматизм ситуации, пытается
ограничить себя самого же от вымирания,
однако этому противится на этот раз право. Во-
истину, «pereat mundus et fiat iustitia». Поэтому
в такой ситуации ограничительную функцию
начинает выполнять биоэтика, которая не только
проблемизирует отставание морального сознания
от уровня научно-технического прогресса, но и
указывает на недостаточный уровень гуманизма
в самом праве. Заметим, что и сам Нюрнбергский
кодекс по характеру был биоэтическим доку-
ментом, хотя биоэтика, известная нам, еще не
существовала. Именно биоэтическая проблема-
тика помогла достичь первого глобального со-
трудничества, результатом которого стал вы-
шеупомянутый кодекс. Само существование
этого документа указывает на важность биоэтики
как для установления прав человека, так и для
их ограничения. Если соматические права, яв-
ляясь плодом постмодерна, дают возможность
диструкции и изменения человеческой целост-
ности, фрагментизируют его индивидуальность,
то биоэтика противостоит именно размыванию
образа человека, пытается сохранить челове-
ческую индивидуальность.

Сегодня уже на уровне международного
права существуют правовые акты, посвященные
проблемам этической составляющей соматиче-
ских прав, среди которых стоит отметить Дек-
ларацию ООН о клонировании человека 2005
г.,27 Декларацию о генетических данных человека
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

2003 г., Всеобщую декларацию о биоэтике и
правах человека 2005 г. Актом, имеющим обя-
зательную юридическую силу в отношении ре-
гулирования соматических прав, стала Конвенция
о защите прав и достоинства человека в связи
с применением достижений биологии и меди-
цины 1997 г. (Овьедо). Анализ этих актов по-
могает выявить тот факт, что ограничения этих
прав носят не произвольный характер, а об-
условлены комплексом принципов биоэтики. К
сожалению, РА пока еще не присоединилась к
Конвенции Овьедо и дополнительным прото-
колам. И поэтому первичным становится раз-
работка законодательных актов национального
характера, которые позволят закрепить сома-
тические права лишь в контексте принципов
биоэтики. Первые шаги на этом поприще уже
сделаны: в число поправок к Конституции РА
2015 г. вошло установление в сфере медицины
и биологии запрета проведения евгенических
опытов, репродуктивного клонирования и пре-
вращения органов и тканей человека в источник
дохода. Включение этой нормы в Конституцию

РА ознаменовало начало новой стадии развития
национального права, которую можно назвать
конституционализацией биоэтики. Естественно,
что для полного сближения национальной и
мировой биополитики установление только этой
конституционной нормы явно недостаточно.
Между тем, проблемы современности, направ-
ленные на выживание человеческой цивилиза-
ции, связывают в своеобразный симбиоз на-
циональную и глобальную биополитику, поэтому
должная инкорпорация международных норм в
национальное право жизненно необходима. Не-
обходимы также пересмотр правовой политики
государства, разработка стратегических доку-
ментов, определяющих дальнейшее направление
развития биополитики и установление правовых
норм, играющих по возможности эмерджент-
но-превентивную роль, разработка и введение
целой системы ограничений и запретов приме-
нения биотехнологических методов в клиниче-
ской практике. Новое право должно гаранти-
ровать переход не к соматическим, а к биоправам
человека.
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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 ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում, հիմն վե լով ի րա կա նաց ված բազ մա կող մա նի և հա մա պար փակ
պատ մա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյան վրա, ներ կա յաց ված են պաշ տո նեա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի չա րա շահ ման և պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի անց ման ա ռանձ նահտ կու թյուն -
նե րը: Հե ղի նա կը հոդ վա ծի հա մա տեքս տում բա ցա հայ տում է «պաշ տո նա տար անձ» հաս կա ցու -
թյու նը՝ ընդգ ծե լով տվյալ հաս կա ցու թյան տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. պաշ տո նա տար անձ, հան ցա գոր ծու թյուն, պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի չա րա շա հում, պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն նե րի ան ցում, քրեա կան օ րենս գիրք, հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կողմ:

ГАЙК ПЕТРОСЯН
Старший прокурор Управления по расследованию особо важных дел 
Генеральной прокуратуры Республики Армения,
соискатель Института философии, социологии и права НАН РА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В данной научной статье, основываясь на проведенных всесторонних, целостных историко-
сравнительных исследованиях представлены особенности злоупотребления и превышения долж-
ностных полномочий. В контексте статьи автор также раскрывает понятие «должностное лицо»,
подчеркивая разнообразия трактовок данного понятия.

Ключевые слова: должностное лицо, преступление, злоупотребление должностных
полномочий, превышение должностных полномочий, Уголовный кодекс, объективная сторона
преступления.

HAYK PETROSYAN
Senior Prosecutor of the Department for Investigation
of Especially Important Cases
of the Prosecutor General’s Office of Republic of Armenia,
PhD student of The Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA

JUDICIAL CONSTRACTION OF EXESS AND ABUSE OF OFFICIAL AUTHORITY 
IN THE SOVIET PERIOD 

In this research article, based on a comprehensive, holistic, historical and comparative studies
are presented particularly exess and abuse of authority power. In the context of the article the author
reveals the notion of “official person”, emphasizing the diversity of interpretations of this concept.

Keywords: official, crime, abuse of authority, exceeding official powers, the criminal code, the
objective side of crime.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼԱԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության կապիտան 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՏԱՐԻՔԻ ՉՀԱՍԱԾ ԿԱՄ
ԱՆՄԵՂՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Պա տա հա կան չէ, որ հա մա պա տաս խան տա րի քը և մեղ սու նա կու թյու նը հան ցա գոր ծու թյան
սուբ յեկ տի անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ ներ են: Տա րի քը ոչ թե պար զա պես ան ձի ապ րած տա րի նե րի
հան րա գու մարն է, այլ՝ նրա զար գաց ման, ան ձի ձևա վոր ման ո րա կա պես յու րա հա տուկ աս տի -
ճա նը: Միայն ո րո շա կի տա րի քի հաս նե լուց հե տո է անձն ու նակ լի նում գի տակ ցե լու իր ա րարք -
նե րի հան րո րեն վտան գա վոր բնույ թը և ղե կա վա րե լու դրանք: Ինչ վե րա բե րում է ան մեղ սու նա -
կու թյա նը՝ այդ վի ճա կում հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք կա տա րած ան ձը չի կա րող քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նախ և ա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ այդ ա րար քը չի ունեցել
գի տակ ցա կան և կա մա յին բնույթ: Հո գե կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձանց հան րո րեն
վտան գա վոր ա րարք նե րը պայ մա նա վոր ված են նրանց հո գե կա նի վի ճա կով և բ նու թագր վում են
ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու տա րի քի չհա -
սած կամ ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձին օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար մանն առնչ վող տար բեր հար ցեր:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան արդ յուն քով հե ղի նա կը շա րադ րում է իր տե սա կետ նե րը և ա -
ռա ջար կու թյուն նե րը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու տա րի քի չհա սած կամ ան -
մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձին օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով հան ցա գոր ծու թյան կա -
տար ման ի րա վա բա նա կան գնա հա տա կա նի վե րա բեր յալ:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա գոր ծու թյուն, հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ, հան ցա գոր ծու թյան միջ -
նոր դա վոր ված կա տա րում, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քի չհա սած անձ, ան մեղ -
սու նա կու թյան վի ճա կում գտնվող անձ, մեղ սու նա կու թյուն:

ЛАЛА ГРИГОРЯН
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения,
преподаватель кафедры теории государства и права и 
конституционного права юридического факультета академии 
Образовательного комплекса полиции Республики Армения, 
капитан полиции 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦА, 
НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НАХОДИВШЕГОСЯ 

В СОСТОЯНИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ

Соответствующий возраст и вменяемость не случайно являются необходимыми признаками
субъекта преступления. Возраст – это не просто сумма прожитых лет, а период его развития, ка-
чественно своеобразная ступень формирования его личности. Именно по достижении определенного
возраста лицо может осознавать противоправность своего поведения и руководить им. Что
касается невменяемости, то невменяемый не может нести уголовную ответственность за свои
объективно опасные для общества поступки прежде всего потому, что в них не участвовали его
сознание и воля. Общественно опасные деяния психически больных обусловлены болезненным
состоянием их психики, которые характеризуются определенными особенностями.

В статье рассматриваются разные вопросы, касающиеся совершения преступления путем
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использования лица, не достигшего возраста уголовной ответственности или находившегося в
состоянии невменяемости.

По результатам проведенного исследования, автор излагает свои точки зрения и предложения
по вопросам, касающимся правовой оценки совершения преступления путем использования
лица, не достигшего возраста уголовной ответственности или находившегося в состоянии невме-
няемости.

Ключевые слова: преступление, субъект преступления, посредственное исполнение пре-
ступления, лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, лицо, находящееся в
состоянии невменяемости, вменяемость.

LALA GRIGORYAN
Postgraduate student of the Educational Complex of the Police of the Republic of Armenia,
Lecturer of the Chair of Theory of State and Law and 
Constitutional Law at the Faculty of Law of the Academy 
of the Educational Complex of the RA Police, Police Captain

TO ISSUE OF COMMISSION OF CRIME BY USING PERSON UNDER AGE 
OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OR BEING IN STATE OF INSANITY

The appropriate age and sanity are not accidentally necessary features of the perpetrator. The
age is not just the sum of past years, but it is the period of its development, qualitatively specific stage
of the formation of his personality. Just after reaching a certain age a person may realize the
wrongfulness of his conduct and may guide it. As for insanity, the insane person cannot take criminal
responsibility for his acts being objectively dangerous for the society primarily because neither his
mind nor his will participate in them. Socially dangerous actions of mentally ill persons are
conditioned by the sickliness of their psyche, which are characterized by the certain features.

The article discusses the various issues related to the commission of crime by using a person
under the age of criminal responsibility or being in a state of insanity.

According to the results of the conducted study, the author presents his viewpoints and
suggestions on the issue related to the legal assessment of the commission of the crime by using a
person under the age of criminal responsibility or being in a state of insanity.

Keywords: the crime, the perpetrator, the mediocre commission of a crime, a person under the
age of criminal responsibility, a person being in a state of insanity, sanity. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
ՌՀՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 
պատմության ամբիոնի վարիչ, 
իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԵՎ
ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ բնա կա րան մուտք գոր ծե լու
դեպ քում դա տա րա նի ո րո շում ստա նա լու անհ րաժեշ տու թյան հար ցը։ Հե ղի նա կը կար ծում է, թե
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան տեքս տից պետք է հա նել «խու զար կու թյուն» բա ռը և սահ մա նել, որ բնա -
կա րա նում քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու նպա տա կով մար դու կամ քին հա կա ռակ
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մուտք գոր ծե լը թույ լատր վում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ (բա ցա ռու թյուն նա խա տե սե լով նաև ան -
հե տաձ գե լի դեպ քե րում ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման բնա կա րան մուտք գոր ծե լու հա մար)։

Դա տա կան պրակ տի կա յում ա ռա ջարկ վող սահ մա նադ րա կան ձևա կեր պու մը մեկ նա բա նե -
լիս պետք է հիմք ըն դու նել այն, որ բնա կա րա նում փաս տա ցի բնակ վող ան ձի (ան ձանց) գի -
տակց ված և կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը` բնա կա րան մուտք գոր ծե լու մա սին, վե րաց նում է դա -
տա կան ե րաշ խի քի անհ րա ժեշ տու թյու նը։

Բա նա լի բա ռեր. բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյուն, ան ձի հա մա ձայ նու թյուն, բնա կա րան
մուտք գոր ծել, դա տա կան ե րաշ խի ք։

АРТУР ГАМБАРЯН
Заместитель председателя Следственного комитета РА,
заведующий кафедрой теории государства и права
Российско-Aрмянского университета,
доктор юридических наук, профессор

ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА И ВОПРОСЫ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В статье автор рассматривает вопрос о необходимости решения суда в случае поступления в
квартиру с согласия лица. Автор считает: что из текста Конституции РА необходимо исключить
слово «обыск» и установить, что проникновение в жилище против воли человека в целях про-
изводства следственных действий допускается по решению суда (предусматривая исключение
также для проникновения в жилище без решения суда в случаях, не терпящих отлагательств).
При толковании предлагаемой конституционной формулировки необходимо принимать за основу
то обстоятельство, что осознанное и добровольное согласие фактически проживающего в
жилище лица (лиц) о проникновении в жилище отменяет необходимость судебной гарантии.

Ключевые слова: неприкосновенность жилища, согласие лица, для входа в квартиру,
судебная гарантия.

ARTUR GAMBARYAN
Deputy Chairman of the RA Investigation Committee,
Head of the sub-faculty of State and Law Theory of the Russian-Armenian University, 
Doctor of Law, Professor

WAIVER OF THE RIGHT TO INVIOLABILITY OF THE HOME AND ISSUES OF CRIMINAL 
PROCEDURE INTERVENTIONS

In the Article the author considers the question of the necessity of a court decision in the event
of the entry the apartment with the consent of the person. The author believes that the word “search”
should be deleted from the text of the Constitution of the Republic of Armenia and that it is possible
to penetrate a dwelling against the will of a person for the purpose of conducting investigation actions
by a court decision (providing for exclusion also for penetration into a dwelling without a court
decision in urgency cases). In interpreting the proposed constitutional formulation, it is necessary to
take as a basis the circumstance that the realized and voluntary consent of the person (s) actually
living in the dwelling to penetrate the dwelling cancels the need for judicial guarantees.

Keywords: inviolability of housing, consent of the person, entering the dwelling, judicial guaran-
tee.
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի ՔՎ Արաբկիր 
վարչական շրջանի քննչական բաժնի քննիչ,
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

ԳՈՐԾՈՒՆ ԶՂՋԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ ՀԻՄՔ

Հոդվածում ներկայացվել է «գոր ծուն զղջա լու»՝ որ պես քրեաի րա վա կան ինս տի տու տի վե րա -
բեր յալ գիտ նա կան-ի րա վա բան նե րի կող մից կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն ներ: Վեր լուծ վել է ՀՀ
քրեա կան օր րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցանք
«ա ռա ջին ան գամ» կա տա րել հաս կա ցու թյու նը, ո րը գնա հատ վել է որ պես ա ռա ջին ան գամ կա -
տար ված՝ ան կախ այն հան գա ման քից, առ կա է, արդ յոք ան ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան դա -
տավ ճիռ, ո րով մար վել կամ հան վել է դատ վա ծու թյու նը, կամ առ կա՞ է ոչ ար դա րաց նող հիմ քով
քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նանց նե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին
ո րո շում, ին չը բխում է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սահ մա նադ րա կան սկզբուն քից: Ներ կա -
յաց վել են գոր ծուն զղջա լու կի րառ ման պայ ման նե րը, կա տար վել է հա մա պա տաս խան վեր լու ծու -
թյուն՝ արդ յոք ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ո րո շում կա յաց նե լու հա -
մար անհ րա ժե՞շտ է հան ցա գոր ծու թյու նից հե տո ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծով նա խա -
տես ված բո լոր դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, թե՞ բա վա րար է դրան ցից մե կի կամ
մի քա նի սի առ կա յու թյու նը, և ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ գոր ծուն զղջա լու բո լոր պայ ման նե րի
ամ բող ջու թյան առ կա յու թյան պար տա դիր լի նե լու պնդու մը հա կա սում է նշված հիմ քով քրեա կան
հե տապնդ ման դա դա րեց ման հա յե ցո ղա կան բնույ թին: Քրեական պատասխանատվությունից ա-
զատելը գործուն զղջալու հիմքով օրենքով սահմանված գործողությունների ամբողջություն է, ո-
րոնք իրականացվում են մեղավոր անձի կողմից ամբողջապես զղջալու, ինքնաքննադատության
հետևանքով և վկայում են այն մասին, որ հանցանք կատարած անձը դադարել է հանրորեն
վտանգավոր լինելուց: Օ րենսդիրը դատախազին (քրեական դատավարության գործունեության
այլ սուբյեկտների հետ մեկտեղ) «անձի հանրային վտանգավո րության աստիճանը գնահատելու»
իրավունք է վերապահում: Հենց այդ իրավասության մեջ է հայեցողական քրեական հետապնդ-
ման էությունը՝ որպես սեփական հայեցողությամբ իրականացվող գործունեություն, քանի որ ան-
ձի հանրային վտանգավորության աստիճանի վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր կոնկրետ հանգա-
մանքները գնահատել կարելի է միայն իրավակիրառ մակարդակում:

Բա նա լի բա ռեր. գոր ծուն զղջալ, մե ղա յա կա նով ներ կա յա նալ, ա ջակ ցել հան ցա գոր ծու թյու -
նը բա ցա հայ տե լուն, հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել վնա սը, հան րա յին վտան գա վո րու թյուն,
հա յե ցո ղա կան քրեա կան հե տապն դում:

АРУСЯК АЛЕКСАНЯН
Следователь следственного отдела
по административному району Арабкир города Ереван,
соискатель кафедры уголовного права и 
уголовно-процессуального права Российско-Армянского (Славянского) университета

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ДИСКРЕЦИОННОГО УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены исследования ученых-юристов относительно деятельного раскаяния,
как уголовно-правового института. Автором был проведен анализ предусмотренного 72 статьей
уголовного кодекса РА понятия совершения преступления небольшой тяжести или средней
тяжести «впервые», которое оценивается как впервые совершенное, вне зависимости от того,
имеется ли в отношении лица обвинительный приговор, которым погашена или снята судимость,
или по неоправдательным основаниям имеется ли решение об отказе в осуществлении уголовного
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преследования или решение о прекращении уголовного преследования, которое вытекает из
конституционного принципа презумпции невиновности.

Представлены условия применения деятельного раскаяния, проведен соответствующий анализ
относительно того, необходимо ли после преступления наличие всех положительных действий, пред-
усмотренных статьей 72 уголовного кодекса РА, для принятия решения об освобождении лица от уго-
ловной ответственности, или достаточно наличие одного или нескольких из них, вследствие чего был
сделан вывод, что утверждение о необходимости обязательного наличия всех условий деятельного
раскаяния в совокупности противоречит дискреционному характеру прекращения уголовного пре-
следования по указанному основанию. Освобождение от уголовной ответственности на основании
деятельного раскаяния представляет собой совокупность установленных законом действий, которые
осуществляются посредством полного раскаяния виновного лица в результате самокритики, и свиде-
тельствуют о том, что лицо, совершившее преступление перестало быть общественно опасным. За-
конодатель предоставляет прокурору (наряду с остальными субъектами уголовного судопроизводства)
право «оценки степени общественной опасности лица». Именно в этой компетенции заключается
суть дискреционного уголовного преследования, в качестве деятельности осуществляемой по собст-
венному усмотрению, так как оценить все конкретные обстоятельства, влияющие на степень обще-
ственной опасности лица, возможно лишь на правоприменительном уровне.

Ключевые слова: деятельное раскаяние, явка с повинной, содействие раскрытию
преступления, возместить или иным образом загладить ущерб, общественная опасность, дис-
креционное уголовное преследование.

ARUSYAK ALEKSANYAN
The investigator of Investigative Division of 
Arabkir administrative district of Yerevan,
PhD Student of Criminal Law and Criminal Procedure 
of Russian-Armenian (Slavonic) University

THE ACTIVE REPENTANCE AS THE BASIS FOR DISCRETIONARY PROSECUTION

The article presents the research of legal scholars on the active repentance, as a criminal law
institute. The author analyzed the concept of committing a crime of small gravity or medium gravity
“for the first time” envisaged in Article 72 of the RA Criminal Code, which is assessed as the first time
committed, regardless of whether there is a conviction in respect of the person with whom the
conviction was canceled or dropped, or on unjustifying grounds there is a decision to refuse to
prosecute or decide to terminate the criminal prosecution, which follows from the constitutional
principle of the presumption of innocence.

The conditions for the use of active repentance are presented, conducted an appropriate analysis
as to whether it is necessary after the crime, the presence of all the positive actions provided for in
Article 72 of the RA Criminal Code for a decision to release the person from criminal responsibility,
or it is sufficient to have one or several of them, and as a result it was concluded that the assertion
about the necessity of the obligatory presence of all conditions of active repentance in aggregate
contradicts the discretionary nature of the termination of the criminal prosecution. Exemption from
criminal liability on the basis of active repentance is the totality of the actions established by law, which
are carried out through the full repentance of the guilty person as a result of self-criticism, and show
that the person who committed the crime ceased to be socially dangerous. The legislator provides the
prosecutor (along with the other subjects of the criminal proceedings) the right to “assess the degree
of a person’s public danger”. The essence of discretionary criminal prosecution lies in this competence
as an activity carried out as its own discretion, since it is possible to assess all the specific
circumstances affecting the degree of a person’s public danger only at the law enforcement level.

Keywords: an active repentance, turnout with confession, assistance in the detection of a crime,
reimburse or otherwise atone for the damage, public danger, discretionary criminal prosecution.
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ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՊՐԵՏՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է հռո մեա կան ի րա վուն քի նշա նա կա լից դե րը,
զար գաց ման փու լերն ու հետևանք նե րը: Դի տարկ ված է հռո մեա կան ի րա վուն քի նա խա դե պա յին
բնույ թը:

Ման րակր կիտ ու սում նա սիր ված է Հին Հռո մի պրե տոր նե րի ինս տի տու տը, հռո մեա կան
պաշ տոն նե րի հա մա կար գում պրե տոր նե րի զբա ղեց րած դիր քը, վեր ջին նե րիս կարևո րա գույն
դերն ու ազ դե ցու թյու նը, իշ խա նու թյունն ու լիա զո րու թյուն նե րը: 

Քն նարկ ված են պրե տոր նե րի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյա նը նպաս տող հատ կա -
նիշ նե րը: Անդ րա դարձ է կա տար ված կայս րու թյան դա րաշր ջա նում պրե տու րա յի նշա նա կու թյա -
նը, ինչ պես նաև պրե տո րա կան ի րա վուն քի կո դի ֆի կաց մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. հռո մեա կան ի րա վունք, հան րա պե տու թյան դա րաշր ջան, պրե տո րի պաշ -
տո նա վա րու թյուն, ա ռա ջին պրե տոր, պե րեգ րին նե րի պրե տոր, կայ րու թյան դարաշրջան:

АННА АКОБЯН
Соискатель НАН РА, института философии, 
социологии и права

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕТОРСКОГО ПРАВА

В данной научной статье представлена   значимая роль римского права, этапы и последствия
его развития. Рассмотрен прецедентный характер римского права.

Подвергнут тщательному изучению институт преторов Древнего Рима, положение, занимаемое
преторами в римской должностной системе, важнейшая роль и влияние преторов и их власть и
полномочия.

Обсуждены особенности, способствовавшие плодотворности деятельности преторов.
Затронуты значение претуры в эпоху империи, а также кодификация преторского права.

Ключевые слова: римское право, эпоха республики, должность претора, первый претор,
перегринский претор, эпоха империи.

ANNA HAKOBYAN
An applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

THE MAIN PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRAETORIAN LAW 

The following scientific article presents the significant role of Roman law, the stages of its
development, and its effects. The precedential nature of the Roman law is observed.

The ancient Roman praetors institute, praetors’ occupied place in the system of Roman positions,
the most important role and influence, the power and authority of the latter has been thoroughly in-
vestigated.

The features promoting the effectiveness of praetors’ activities have been discussed. The
significance of the praetorship in the era of the Empire, as well as the codification of the praetorian
law has been concerned.

Keywords: Roman law, the epoch of the republic, the position of praetor, the first praetor,
Peregrine praetor, the epoch of empire.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան, 
Պետության և իրավունքի տեսության ու 
պատմության ամբիոնի հայցորդ

ԿԼՈՆԱՎՈՐՄԱՆ, ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ, ԱԲՈՐՏԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ՍՈՄԱՏԻԿ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է մար դու սո մա տիկ ի րա վունք նե րի հա մա կար գը,
ինչ պես նաև ու սում նա սիր վել է մար դու օր գա նի, հյուս ված քի կլո նա վոր ման ի րա վուն քին, ա բոր -
տի ի րա վուն քին, մար դու օր գա նի, հյուս ված քի փոխ պատ վաստ ման ի րա վուն քին վե րա բե րող
հար ցեր՝ մար դու սո մա տիկ ի րա վունք նե րի լույ սի ներ քո։ Քն նարկ վել են կլո նա վոր ման վե րա բե -
րյալ առ կա մի ջազ գա յին և հա յաս տան յան կար գա վո րում նե րը, ա բոր տի ի րա վուն քն ի րաց նելիս
առ կա շա հե րի հա վա սա րակշռ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, փոխ պատ վաստ ման ո լոր տում առ կա
կար գա վո րում նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Բա նա լի բա ռեր. կլո նա վո րում, փոխ պատ վաս տում, ա բորտ, սո մա տիկ (մոր ֆո լո գիա կան) ի -
րա վունք, մար դու ինք նա վա րու թյուն

АРТАК ГЕВОРГЯН 
Российско-Армянский (Славянский) университет, 
Кафедра теории и истории государства и права, 
соискатель

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КЛОНИРОВАНИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИИ И АБОРТА
В КОНТЕКСТЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В данной научной статье представлена система соматических прав человека, а также рас-
смотрены вопросы, связанные с клонированием человеческих органов, тканей, аборты, проблемы
трансплантации органов и тканей человека в свете соматических прав человека. Обсуждается
существующее международное и армянское регулирование по вопросу клонирования, необходимость
сбалансировать существующие интересы в осуществлении прав абортов, особенности существующих
правил в области трансплантации.

Ключевые слова: клонирование, аборт, соматическое (морфологическое) право, автономия
человека

ARTAK GEVORGYAN 
Russian-Armenian (Slavonic) University
Chair of Theory and History of State and Law, 
Post-graduate researcher 

THE ISSUES OF CLONING, TRANSPLANTATION AND ABORTION IN THE CONTEXT OF 
SOMATIC RIGHTS OF HUMAN BEING

In the given research paper the system of somatic rights of human being has been presented, the
issues regarding to right to cloning of human organ, tissue, right to abortion, right to transplantation of
organ, tissue has been studied under the light of somatic rights of human being. The international and
Armenian regulations on cloning, the necessity of balancing of interests when implementing right to
abortion, the peculiarities of regulations in the sphere of transplantation has been discussed. 

Keywords. Cloning, transplantation, abortion, somatic (morphological) rights, human being au-
tonomy.
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ՍԱՄՎԵԼ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Հայցորդ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է մարդու իրավունքների սոցիալա-
կան տեսանկյունները: Հեղինակը նորովի է մեկնաբանում սոցիալական իրավունքների էու թյու-
նը և բովանդակու թյունը, մասնավորապես՝ դրանք դիտարկում որպես մարդու և քաղաքացու
բնական, անբաժանելի իրավունքներ, իսկ դրանց իրագործման համար պետու թյունը պարտա-
վորվում է ապահովել անհրաժեշտ սոցիալական և տնտեսական պայմաններ:

Բանալի բառեր. սոցիալական իրավունքներ, սոցիալական պետու թյուն, իրավունքների ե-
րաշխավորվածու թյուն, բնական իրավունքներ, սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ:

САМВЕЛ БАГДАСАРЯН
Соискатель

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В данной статье автор тщательно проанализировал социальные аспекты прав человека.
Автор по-новому интерпретирует сущность и содержание социальных прав, в частности, их рас-
сматривает как естественные, неотчуждаемые права человека и гражданина, и государство
обязано обеспечить необходимые социально-экономические условия для их реализации. 

Ключевые слова: социальные права, социальное государство, гарантия права, естественные
права, социально-экономические права.

SAMVEL BAGHDASARYAN
Applicant

LOCIAL ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

In this article, the author carefully analyzed the social aspects of human rights. The author
interprets the essence and content of social rights in a new way, in particular, considers them as
natural, inalienable human and citizen rights, and the state is obliged to provide the necessary socio-
economic conditions for their implementation.

Keywords: social rights, social state, guarantee of law, natural rights, social and economic rights.

78

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
3

  2
0

1
8



79

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՓԻԼԻՍՈՓԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ
ՍՈՄԱՏԻԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվում է սոմատիկ իրավունքների սահմանափակման հնարավորու թյունը:
Հեղինակը նշում է, որ դրանք ներկայումս գտնվում են, այսպես կոչված, «կենդանի իրավունքի»
վիճակում, ինչը հնարավորու թյուն է տալիս դրանց անսահմանափակ իրականացմանը: Նշված
իրավունքների օրենսդրական ամրագրումն անհրաժեշտ է, սակայն դա չի կարող ապահովել
անձի, հասարակու թյան և պետու թյան անվտանգու թյունը, քանի որ ժամանակակից իրավունքը
միտված է ընդլայնելու անձի ավտոնոմիան և հրաժարվում է բարոյական սահմանափակիչնե-
րից: Հեղինակն առաջարկում է մշակել մարդու կենսաիրավունքների հայեցակարգը և հիմ-
նախնդիրը լուծելու նպատակով մերձեցնել իրավունքը և կենսաէթիկան: 

Բանալի բառեր. սոմատիկ իրավունքներ, կենսաէթիկա, բարոյականու թյուն, անձի ավտո-
նոմիա

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН 
Кандидат юридических наук

СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ ДИСКУРС ТЕЛА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья посвящена анализу возможности ограничения соматических прав человека. Автор
указывает, что они сегодня преимущественно находятся в состоянии так называемого «живого
права», что дает возможность практически беспередельной их реализации. Их полное законода-
тельное закрепление уже сегодня необходимо, однако это не гарантирует безопасность личности,
общества и государства, исходя из того факта, что современное право, имеющее тенденцию
расширения автономии личности, практически отказывается от моральных ограничителей. Автор
видит решение вопроса в сближении права и биоэтики, в разработке биоправ человека.

Ключевые слова. соматические права, биоэтика, мораль, автономия личности.

LUSINE VARDANYAN
Candidate of Law

CONTEMRORARY PHILOSOPHICAL-LEGAL DEBATE OVER THE HUMAN BODY AND 
THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOMATIC RIGHTS OF THE HUMAN BEING

The article is devoted to analysis of possibility of restriction of the somatic rights. The author
points out that today they are mainly in the condition of so called «living law» which enables their
virtually unlimited implementation. Although their full legislative recognition today is more than
necessary, but it also cannot fully guarantee the safety of the individual, society and state, based on
the fact that the modern law has the tendency of expansion of individual autonomy and practically
abandon moral restraints. The author considers the decision of the issue to be the convergence of law
and bioethics the development of biorights of person.

Keywords: somatic rights, bioethics, morality, individual autonomy.
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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:

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
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