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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է Ան ցու մա յին ար դա րա դա տու -
թյան մի ջազ գա յին կենտ րո նի և «Բաց հա սա -
րա կու թյան հիմ նադ րամ ներ (ԲՀՀ)-Ար դա րա -
դա տու թյան նա խա ձեռ նու թյան» ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի, երկ րից դուրս բեր -
ված ակ տիվ նե րի վե րա դարձ ման հար ցե րով,
ան ցու մա յին ար դա րա դա տու թյան մե խա նիզմ -
նե րի մի ջազ գա յին փոր ձին, այդ ո լորտ նե րում
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում
հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող
խնդիր ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նում ար ձա -
նագր ված կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան նա -
խա դեպ արդ յունք նե րը՝ դրա նում կարևո րե լով
կո ռուպ ցիոն բնույ թի չա րա շա հում նե րի վե րա -
բեր յալ ի րենց հայտ նի տեղե կատ վու թյու նը տրա -
մադ րե լու, հնա րա վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
բա ցա հայ տե լու հար ցում օ ժան դա կե լու հան րու -
թյան ան նա խա դեպ պատ րաս տա կա մու թյու նը:

Ըստ Ար թուր Դավթ յա նի՝ ա պօ րի նի հարըս -
տաց ման, բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան -
ձանց գույ քի ու ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րա -
գրման, ազ դա րար նե րի ինս տի տու տի ներդըր -
ման ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց -

վել են ինս տի տու տի ցո նալ կարևո րա գույն բա -
րե փո խում ներ: Սա կայն հա կա կո ռուպ ցիոն պայ -
քա րի արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա -
մար ի րա վա պահ մար մին նե րի հիմ նա կան մար -
տահ րա վեր նե րից է դառ նում պե տու թյա նը պատ -
ճառ ված վնաս նե րի լիար ժեք բա ցա հայտ ման,
հատ կա պես՝ հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք
բեր ված գու մար նե րը բան կա յին փո խան ցում -
նե րի տա րա տե սակ սխե մա նե րի գոր ծադր մամբ
երկ րից հա նե լու, օֆ շո րա յին գո տի ներ տե ղա -
փո խե լու, նախ քան ա պօ րի նի հարս տաց ման օ -
րենսդ րու թյան ըն դու նու մը պաշ տո նա տար ան -
ձանց ձեռք բե րած գույ քի և ֆի նան սա կան մի -
ջոց նե րի ծագ ման հան գա մանք նե րի բա ցա -
հայտ ման և վե րա դարձ ման արդ յու նա վետ, ո -
րոշ դեպ քե րում նաև ոչ ստան դարտ մե խա -
նիզմ ներ գտնե լը: Սա կայն, ըստ Ար թուր Դավթ -
յա նի՝ սկզբուն քա յին է, որ պես զի գտնվեն այն -
պի սի լու ծում ներ, ո րոնք այդ ճա նա պար հին
թույլ կտան չոտ նա հա րել մար դու հիմ նա րար ի -
րա վունք նե րը, չխախ տել Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գա յին ի րա վա -

կան պար տա վո րու թյուն նե րը, իսկ դրա նից բխող
գոր ծի քա կազ մի կի րա ռու մը երբևէ ի րա վա չա -
փու թյան հետ կապ ված կաս կած ներ չի հա րու -
ցի:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կարևո րել է
նշված ուղ ղու թյուն նե րով գոր ծադր ված ան ցու -
մա յին ար դա րա դա տու թյան ե ղա նակ նե րի միջ -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ úî²ðºðÎðÚ²
öàðÒ²¶ºîÜºðÆ Ðºî øÜÜ²ðÎìºÈ ºÜ ²ÜòàôØ²ÚÆÜ

²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü²òØ²ÜÜ ²èÜâìàÔ Ð²ðòºð
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է ԱՊՀ Կո ռուպ ցիա յի հա կազդ -
ման միջ պե տա կան խորհր դի ան դամ 6 երկրի
շրջա նա կում անց կաց ված «Միա սին ընդ դեմ կո -
ռուպ ցիա յի» թե մա յով հա կա կո ռուպ ցիոն սո -
ցիա լա կան գո վազ դի ե րի տա սար դա կան միջազ -
գա յին մրցույ թի՝ Հա յաս տա նի մաս նա կից նե րին
և մր ցա նա կա կիր նե րին:

Մր ցույ թը, ո րի շրջա նա կում ԱՊՀ Կո ռուպ -
ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան խորհր դի
ան դամ երկր նե րի 14-ից մինչև 35 տա րե կան
քա ղա քա ցի նե րին, ե րի տա սար դա կան ստեղ ծա -
գոր ծա կան խմբե րին ա ռա ջարկ վել էր ներ կա -
յաց նել հա կա կո ռուպ ցիոն սո ցիա լա կան գո վազ -
դի պաս տառ ներ և տե սա հո լո վակ ներ, նպա -
տակ ու ներ տա րա ծելու և ամ րապն դելու կո -
ռուպ ցիան իբրև երևույթ մեր ժե լու, դրա դեմ
ան զի ջում և միաս նա կան պայ քար մղե լու գա -
ղա փար նե րը:

ՄրցույթնԱյն անց կաց վել է եր կու ան վա -
նա կարգում՝ «Լա վա գույն պաս տառ» և «Լա վա -
գույն տե սա հո լո վակ», ո րոնց հա մա տեքս տում
ներ կա յաց ված աշ խա տանք նե րը պետք է ար -
տա ցո լեին հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի ժա մա -
նա կա կից մե խա նիզմ նե րի, այդ պայ քա րում միջ -
ազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան նշա նա կու թյան,
ինչ պես նաև ցան կա ցած ո լոր տում կո ռուպ ցիա -
յի՝ իբրև չա րի քի վե րա բեր յալ հե ղի նակ նե րի
յուրօ րի նակ պատ կե րա ցում ներն ու գա ղա փար -
նե րը:

Սահ ման ված ժամ կետ նե րում ան դամ եր -
կըր նե րից ստաց վել է ընդ հա նուր առ մամբ 1512
տե սա հո լո վակ և 7821 պաս տառ: Հա յաս տա -
նից մրցույ թին մաս նակ ցել է մի քա նի բու հի, ու -
սում նա կան այլ հաս տա տու թյուն նե րի 28 ներ -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ §ØÆ²êÆÜ ÀÜ¸¸ºØ
ÎàèàôäòÆ²ÚÆ¦ ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ØðòàôÚÂÆ

Ð²Ú²êî²ÜÚ²Ü Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆÜ

ազ գա յին փոր ձի՝ ա ռա վել եր կա րա ժամ կետ
կտրված քով արդ յու նա վե տու թյան ու սում նա սի -
րու թյու նը:

Ան ցու մա յին ար դա րա դա տու թյան մի ջազ -
գա յին կենտ րո նի և «Բաց հա սա րա կու թյան
հիմ նադ րամ ներ (ԲՀՀ)-Ար դա րա դա տու թյան նա -
խա ձեռ նու թյան» փոր ձա գետ նե րը ներ կա յաց -
րել են ա ռան ձին երկր նե րի հա ջող ված օ րի նակ -
ներ՝ նշե լով նաև հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին:
Նրանց կող մից պատ րաս տա կա մու թյուն է

հայտն վել անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զու թյան կող մից նշված ա -
ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի, բարձ րաց ված խնդիր -
նե րի շրջա նա կում ցու ցա բե րել փոր ձա գի տա -
կան ա ջակ ցու թյուն, ինչ պես նաև տրա մադ րել
հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն ան ցու մա -
յին ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման միջ -
ազ գա յին փոր ձի վե րա բեր յալ: Վեր ջի նիս շուրջ
ձեռք են բեր վել պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ:



5

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

կա յա ցու ցիչ, ո րոնց կող մից ներ կա յաց վել է 38
աշ խա տանք՝ 12 տե սա հո լո վակ և 26 պաս տառ:

Ա ռա ջին փու լում ազ գա յին ժյու րին յու րա -
քանչ յուր ան վա նա կար գում ընտ րել է լա վա գույն
ե րե քը, ո րոն ցից ա ռա ջին մրցա նա կի ար ժա նա -
ցած աշ խա տանք նե րը ներ կա յաց վել են մի ջազ -
գա յին ժյու րիին: Վեր ջի նիս կող մից ընդ հա նուր
մրցույ թի արդ յուն քով Հա յաս տա նում լա վա գույ -
նը ճա նաչ ված տե սա հո լո վա կի հե ղի նակ, Հա -
յաս տա նի պե տա կան ման կա վար ժա կան հա -
մալ սա րա նի սան Արտ յոմ Ա ղա սար յանն ար ժա -
նա ցել է 3-րդ պատ վա վոր մրցա նա կի:

Ե րի տա սարդ նե րի հետ հան դիպ մա նը ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զը նրանց շնոր հա կա լու -
թյուն է հայտ նել ակ տիվ մաս նակ ցու թյան հա -
մար: Նա նշել է, որ մրցույ թին ներ կա յաց ված
տե սա հո լո վակ նե րի և պաս տառ նե րի քա նա կը
վկա յում է ինչ պես ե րի տա սարդ նե րի կող մից
մրցույ թի և նրա հիմ նա կան ու ղերձ նե րի հան -
դեպ մեծ հե տաքր քու թյան, այն պես էլ նրանց
կող մից կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կարևո -
րու թյան խո րը գի տակց ման մա սին: Ար թուր
Դավթ յա նը հույս է հայտ նել, որ այդ գա ղա -
փար նե րը նրանց կու ղեկ ցեն ողջ կյան քի ըն -
թաց քում, կդառ նան կեն սա կերպ և կօգ նեն պե -
տու թյա նը, ի րա վա պահ մար մին նե րին կո ռուպ -
ցիան ար մա տա խիլ ա նե լու նրանց դրսևո րած
հետևո ղա կա նու թյան, կամ քի ի րա գործ ման հար -
ցում:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նաև շնոր հա -
կա լու թյուն է հայտ նել մրցույ թի ազ գա յին ժյու -
րիում ներգ րավ ված քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ «Թ րանս փա -
րեն սի ին թեր նեյշնլ» հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ -
րո նի ծրագ րե րի ղե կա վար Վա րու ժան Հոկ տան -
յա նին և սո ցիա լա կան գո վազ դի ո լոր տում մաս -
նա գի տա ցած Աու դիո-վի զուալ լրագ րող նե րի ա -
սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ար զու ման Հա րու թյուն -
յա նին՝ ի րենց մաս նակ ցու թյամբ մրցույ թի թա -
փան ցի կու թյունն ու ա ռա վել ա նա չա ռու թյունն
ա պա հո վե լու հա մար:

Ար թուր Դավթ յա նը մե ծա պես կարևո րել է
նաև պատ շաճ ի րա զե կում ա պա հո վե լու հար -
ցում ՀՀ գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա -
րու թյան, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա կա -
կո ռուպ ցիոն կոա լի ցիա յի ցու ցա բե րած ա ջակ -
ցու թյու նը, ին չը մե ծա պես նպաս տել է մի ջազ -

գա յին մա կար դա կով անց կաց վող մրցույ թին
Հա յաս տա նի ար ժա նա պա տիվ ներ կա յա նա -
լուն:

«Լա վա գույն տե սա հո լո վակ» ան վա նա կար -
գում Հա յաս տա նում ա ռա ջին մրցա նա կի ար -
ժա նա ցած Արտ յոմ Ա ղա սար յա նը նշել է, որ մեծ
ոգևո րու թյամբ են ներգ րավ վել մրցույ թին՝ նկա -

տի ու նե նա լով նա խա ձեռ նու թյան նպա տակ նե -
րը: Ե րի տա սարդ նե րը պատ րաս տա կա մու թյուն
են հայտ նել հե տա գա յում ա ռա վել ակ տիվ մաս -
նակ ցել նման մի ջո ցա ռում նե րին: 

«Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեյշնլ» հա կա կո -
ռուպ ցիոն կենտ րո նի ծրագ րե րի ղե կա վար Վա -
րու ժան Հոկ տան յանն իր խոս քում նշել է, որ
մրցույ թին ե րի տա սար դու թյան ներգ րավ վա ծու -
թյու նը չա փա զանց կարևոր է սո ցիա լա կան գո -
վազ դի ձևա չա փով, այ սինքն՝ հան րա յին լայն
շրջա նակ նե րի հա մար հաս կա նա լի և ազ դե ցիկ
մի ջոց նե րով կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ ան հան -
դուր ժո ղա կա նու թյան մշա կույթ ձևա վո րե լու ա -
ռու մով, քա նի որ ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց
են տա լիս, որ մեր երկ րում շա րու նա կում է
բարձր մնալ կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման հա մա -
թի վը: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը եր կու ան վա -
նա կար գում մրցա նակ նե րի ար ժա նա ցած մաս -
նա կից նե րին պարգևատ րել է «ՀՀ դա տա խա -
զու թյուն» հու շա մե դալ նե րով և բո լո րին մաղ թել
հա ջո ղու թյուն ներ ուս ման մեջ, ինչ պես նաև քա -
ղա քա ցիա կան ակ տի վու թյուն և նա խա ձեռ նո -
ղա կա նու թյուն հան րա յին կյան քում: 

Ա վե լի վաղ Ար թուր Դավթ յա նը, ով այս
տա րի նա խա գա հում էր ԱՊՀ կո ռուպ ցիա յի
հակ ազդ ման միջ պե տա կան խորհր դում, Մոսկ -
վա յում մաս նակ ցել է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
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քա րի մի ջազ գա յին օր վա խորհր դի ներ քո անց -
կաց վող՝ «Միա սին ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի» թե -
մա յով մի ջազ գա յին մրցույ թի մրցա նա կա կիր -
նե րի պարգևատր ման հան դի սա վոր ա րա րո -
ղու թյա նը, որ տեղ նաև հան դես է ե կել ե լույ թով:
«Ազ դե լով սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, տնտե -
սա կան անվ տան գու թյան վրա՝ կո ռուպ ցիան
հան գեց նում է պե տա կան հա մա կար գի դե ֆոր -
մաց ման, խա թա րում է պե տու թյան հան դեպ
քա ղա քա ցի նե րի վստա հու թյու նը և խո չըն դո -
տում պե տա կան կա ռույց նե րի բնա կա նոն գոր -

ծու նեու թյու նը»,– իր ե լույ թում նշել էր Ար թուր
Դավթ յա նը՝ հա վե լե լով, որ մրցույ թին ե րի տա -
սարդ մաս նա կից նե րի, ու սում նա կան հաս տա -
տու թյուն նե րի, ու սա նո ղա կան ստեղ ծա գոր ծա -
կան խմբե րի լայն ներգ րավ վա ծու թյու նը վստա -
հու թյուն է ներշն չում, որ ԱՊՀ կո ռուպ ցիա յի
հա կազդ ման միջ պե տա կան խորհր դի ան դամ
երկր նե րի մա տաղ սե րուն դը կա պա հո վի կո -
ռուպ ցիա յի ան զի ջում հա կազդ մանն ուղղ ված
պայ քա րի շա րու նա կա կա նու թյու նը:
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ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

øðº²Î²Ü ¶àðÌºðàì Æð²ì²Î²Ü ú¶ÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ
²èÎ² àðàÞ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÆ Þàôðæ

Գլո բա լի զաց ման պայ ման նե րում մի ջազ -
գա յին հան րու թյան ա ռաջ ծա գող մար տահ րա -
վեր նե րի հա մա տեքս տում ա ռա վել խնդրա հա -
րույց են դառ նում քրեա կան գոր ծե րով ի րա վա -
կան օգ նու թյան բնա գա վա ռում գործ նա կա նում
ծա գող մի շարք խնդիր ներ՝ տար բեր պե տու -
թյուն նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի
հետ կապված:

Հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե -
րից է ի րա վա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու վե -
րա բեր յալ հարց ման շրջա նա կում սե փա կան
քա ղա քա ցի նե րի` որ պես կաս կած յալ կամ մե -
ղադր յալ հար ցաքն նու թյու նը:

Թեև հար ցի կարևո րու թյա նը նախ կի նում
անդ րա դար ձել է նաև ԱՊՀ մաս նա կից պե տու -
թյուն նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի հա մա -
կար գող խորհր դի գի տա մե թո դա կան կենտ րո -
նը, սա կայն դրա վե րա բեր յալ միաս նա կան մո -
տե ցում գո յու թյուն չու նի, և նախ կի նում այդ
հար ցը խո րա պես չի ու սում նա սիր վել:

Նշ ված խնդրի կա պակ ցու թյամբ ի րա կա -
նաց ված վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ ԱՊՀ մի
շարք ան դամ-պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյու -
նը չի խո չըն դո տում ի րա վա կան օգ նու թյուն ցու -
ցա բե րե լու վե րա բեր յալ հարց ման շրջա նա կում
սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի` որ պես կաս կա ծյալ
կամ մե ղադր յալ հար ցաքն նու թյու նը:

Այ նուա մե նայ նիվ, մի շարք պե տու թյուն ներ,
համարե լով, որ ի րա վա կան օգ նու թյուն ցու ցա -
բե րե լու վե րա բեր յալ հարց ման շրջա նակ նե րում
սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի` որ պես կաս կա ծյալ
կամ մե ղադր յալ հար ցաքն նու թյու նը պա րու նա -
կում է քրեա կան հե տապնդ ման տար րեր, ան -
հնա րին են հա մա րում նմա նա տիպ հար ցում -
նե րի կա տա րու մը:

Այս դիր քո րոշ ման կողմ նա կից նե րի հիմ -
նա կան փաս տարկն այն է, որ ան թույ լատ րե լի է
ի րենց քա ղա քա ցու նկատ մամբ քրեա կան հե -
տապնդ ման ի րա վա սու թյուն ի րա կա նաց նելն օ -

տա րերկր յա պե տու թյան կող մից: Բա ցի այդ՝
նրանք կար ծում են, թե ա ռանց ի րենց տա րած -
քում քրեա կան գործ հա րու ցե լու սե փա կան քա -
ղա քա ցուն որ պես կաս կած յալ կամ մե ղադր յալ
հար ցաքն նե լը կհան դի սա նա սե փա կան քա ղա -
քա ցու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում, քա նի
որ նա են թարկ վում է քրեա կան հե տապնդ ման
հայց վող պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ չնա խա -
տես ված կար գով: 

Մյուս կող մից՝ հա կա ռակ դիր քո րոշ ման
կողմ նա կից ներն ընդգ ծում են, որ ի րա վա կան
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու վե րա բեր յալ հարց -
ման շրջա նա կում սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի`
որ պես կաս կած յալ կամ մե ղադր յալ հար ցա -
քննե լու ան թույ լատ րե լիու թյու նը չի հա մա պա -
տաս խա նում հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա -
րում մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ո գուն
և սկզ բունք նե րին: 

Կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի հար ցաքննու -
թյուն անց կաց նե լու՝ պե տու թյան պար տա վո րու -
թյու նը, քա ղա քա ցիու թյու նից անկախ, բխում է
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ ա -
ռա վե լու թյուն ներ ու նե ցող մի ջազ գա յին մի շարք
պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րից: 

Ա վե լին՝ կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի հար -
ցաքն նու թյու նը ոչ միայն քրեա կան հե տապնդ -
ման մար մին նե րի կող մից ո րոն վող տե ղե կատ -
վու թյուն ձեռք բե րե լու մի ջոց է, այլ նաև ցուց -
մունք տա լու ե ղա նա կով կաս կած յա լի կամ մե -
ղադր յա լի պաշտ պան վե լու ի րա վունքն ի րա կա -
նաց նե լու մի ջոց: 

Համակարծիք լինելով մոտեցմանը, որի
հա մա ձայն՝ ի րա վա կան օգ նու թյուն ցու ցա բերե -
լու վե րա բեր յալ հարց ման շրջա նա կում որ պես
կաս կած յալ կամ մե ղադր յալ սե փա կան քա ղա -
քա ցի նե րի հար ցաքն նու թյու նը, ինչ պես նաև
վկա յի հար ցաքն նու թյու նը են թադր յալ հան ցա -
գոր ծու թյանն իր առն չու թյան կա պակ ցու թյամբ,
կա րող է դի տարկ վել որ պես ան ձանց նկատ -
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մամբ քրեա կան հե տապնդ ման ի րա կա նա ցում
և հա կա սել հայց վող պե տու թյան ներ պե տա -
կան օ րենսդ րու թյան կար գա վո րում նե րին, այ -
նուա մե նայ նիվ, հիմ նա վոր ված ենք հա մա րում
այն պնդու մը, որի հա մա ձայն՝ ի րեն ներ կա յաց -
ված մե ղադ րան քի և հար ցե րի բո վան դա կու -
թյա նը ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը և դ րանց վե -
րա բեր յալ դիր քո րո շում հայտ նե լը ան ձի՝ պաշտ -
պան վե լու ա նօ տա րե լի ի րա վուն քի ի րա կա նաց -
ման ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է:

Ընդ ո րում՝ գործ նա կա նում այս հար ցը ՀՀ
դա տա խա զու թյան կող մից բարձ րաց նե լու և
դրա ի րա վա կան հիմ քե րը խոր քա յին ու սում -
նա սի րու թյան են թար կե լու շնորհիվ՝ ԱՊՀ ո րոշ
ան դամ-պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու մար մին -
ներ վե րա նա յել են սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի
հար ցաքն նու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան վե րա -
բեր յալ նախ կի նում ձևա վոր ված պրակ տի կան
ու մո տե ցում նե րը:

Երկ րորդ հար ցը վե րա բե րում է օ տար -
երկր յա պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու մար մին -
նե րից քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե -
լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն նե րով ստաց -
ված քրեա կան գոր ծե րով հա կընդ դեմ հարց -
ման ի րա վունքն ա պա հո վե լուն:

Գործ նա կա նում այս գոր ծե րով ի հայտ են
գա լիս «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով ե -
րաշ խա վոր ված հա կընդ դեմ հարց ման ի րա -
վուն քի ա պա հով ման հետ կապ ված խնդիր ներ:

Վե րոնշ յալ գոր ծե րով մե ղադր յալ են Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը,
իսկ տու ժող նե րը կամ վկա նե րը, որ պես կա -
նոն, գտնվում են հայ ցող (օ տա րերկր յա) պե -
տու թյան տա րած քում, ին չը գործ նա կա նում բար -
դու թյուն ներ է ստեղ ծում մե ղադր յալ նե րի և

նրանց դեմ ցուց մունք տված տու ժող նե րի ու
վկա նե րի միջև հա կընդ դեմ հար ցում ա պա հո -
վե լու գործում:

Ո լոր տը կար գա վո րող մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րով նա խա տես ված է վկա նե րին կամ
տու ժող նե րին քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մին կան չե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Սա կայն, նույն պայ մա նագ րե րում ամ րագըր -
ված դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ դա տա վա րու թյան
մաս նակ ցի ներ կա յա նա լը պետք է ինք նա կամ
լի նի, հետևա բար՝ նրանց բեր ման են թար կե լու
ի րա վա կան որևէ հիմք առ կա չէ:

Հար ցը կա րող էր կար գա վոր վել տե սա -
կոն ֆե րան սի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյուն անց -
կաց նե լու ե ղա նա կով, ին չը նա խա տես ված է
«Ք րեա կան գոր ծե րով փո խա դարձ ի րա վա կան
օգ նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի
երկ րորդ լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյամբ, սա -
կայն ԱՊՀ ան դամ ոչ բո լոր պե տու թյուն ներն
են միա ցել տվյալ ար ձա նագ րու թյա նը:

Տե սա կա պի, տե սա ձայ նագ րու թյան և տեխ -
նի կա կան այլ մի ջոց նե րի կի րառ մամբ դա տա -
վա րու թյան մաս նա կից նե րի հար ցաքն նու թյուն
անց կաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես -
ված է նաև «Քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և
ք րեա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան և
ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին»
2002թ. կոն վեն ցիա յով (այ սու հետ՝ Քիշնևի կոն -
վեն ցիա):

Ա մեն դեպ քում՝ ո լոր տը կար գա վո րող միջ -
ազ գա յին պայ մա նագ րե րի նոր մե րի և կող մե րի
միջև «բա րի կամ քի» առ կա յու թյու նը հնա րա վո -
րու թյուն կըն ձե ռի ա պա հո վելու տե սա կա պի մի -
ջո ցով օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րում գտնվող
վկա նե րին և տու ժող նե րին հար ցաքն նե լու ըն -
թա ցա կար գը: 
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Դեռևս հնա դա րում մար դիկ գի տակ ցել են
կո ռուպ ցիա յի վտան գա վո րու թյու նը և դ րա հա -
մար սահ մա նել խիստ պա տիժ ներ: 

Ք. ա. 6-րդ դա րում ոմն դա տա վոր Սի սամ -
նե ս վերց րել է կա շառք դա տա կան գոր ծըն թա -
ցի կող մե րից մե կից և կա յաց րել է ա նար դար
վճիռ: Պար սից թա գա վոր Կամ բի սն ի մա ցել է
կա շառ քի մա սին, և դա տա վո րին ձեր բա կա լել
են ու դա ժա նո րեն պատ ժել: Թա գա վո րի հրա -
մա նով նրա նից հա նել են իր ամ բողջ մաշ կը և
փակց րել այն բազ կա թո ռին, ո րին նստում էր
դա տա վո րը դա տավ ճիռ ներ կա յաց նե լիս: Մինչ -
դեռ Կամ բի սը չբա վա րար վեց այդ քա նով: Պատ -
ժի երկ րորդ մա սը նույն պես ա հա բե կող էր և ու -
սու ցա նող: Կամ բի սը դա տա վոր նշա նա կեց Սի -
սա մնե սի որ դուն, ով պետք է նստեր հոր մաշ -
կով պատ ված բազ կա թո ռին և ի րա կա նաց ներ
դա տա վա րու թյուն:1

Բ նա կա նա բար, նման պատ ժից հե տո քչե -
րը կհա մար ձակ վեին մո տե նալ կա շառ քին: Մինչ -
դեռ մեր օ րե րում հա կա ռակ ի րա վի ճա կը կա -
րող է լի նել: Հա սա րա կու թյու նը տես նում է, որ
կա շառք վերց նո ղը, պատժ վե լու փո խա րեն, ձեռք
է բե րում է՛լ ա վե լի բարձր պաշ տոն ներ: Մի դեպ -
քում հա սա րա կու թյու նը տես նում է այն նա խա -
դե պը, որ կո ռուպ ցիոն գոր ծո ղու թյան հա մար
ան ձը մաշ կա հան է լի նում, մյուս դեպ քում տես -
նում է այն նա խա դե պը, որ ան ձը «պարգևատըր -
վում է» ա ռա վել բարձր պաշ տոն նե րով կամ շա -
րու նա կում է մնալ իր պաշ տո նում: 

Հետևանք նե րը դառ նում են կան խա տե սե -
լի: 

Ուս տի կար ծում ենք՝ կո ռուպ ցիոն վար քա -
գծի պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի նա խա դե պը, մաս նա վո րա պես՝ 

ա)ան ձի գի տակ ցա կա նում առ կա կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի նա խա դե պը, 

բ) ան ձի են թա գի տակ ցա կա նում առ կա կո -
ռուպ ցիոն վար քագ ծի նա խա դե պը,

գ) ան ձի կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում
առ կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի նա խա -
դե պը:

Ան ձի գի տակ ցա կա նում առ կա կո ռուպ ցիոն
նա խա դե պը կա րող է դառ նալ կո ռուպ ցիա յի
պատ ճառ նմա նակ ման մի ջո ցով: 

Օ րի նակ՝ ան ձի գի տակ ցու թյու նը վեր լու ծու -
թյան է են թարկ ում իր գոր ծըն կե րոջ կո ռուպ -
ցիոն փոր ձը, ում խնդիր նե րը հա ջող ված լու -
ծում են ստա ցել կո ռուպ ցիա յի շնոր հիվ: Նման
«դրա կան» նա խա դե պը կա րող է կո ռուպ ցիոն
վար քագ ծի պատ ճառ հան դի սա նալ: 

Հայտ նի է, որ ան ձի են թա գի տակ ցու թյանն
է պատ կա նում այն պի սի հաս կա ցու թյուն, ինչ -
պի սին հի շո ղու թյունն է: Ստաց վում է՝ նման
«դրա կան» նա խա դեպ կա րող է լի նել նաև հենց
իր՝ ան ձի, ան ցած ու ղին: 

Օ րի նակ՝ մեկ ան գամ դի մե լով կո ռուպ ցիա -
յի՝ մար դու մեջ կա րող են ձևա վոր վել խնդիր նե -
րը հեշտ լու ծե լու հա ջող ված փորձ և նա խադեպ: 

Կար ծում ենք նաև, թե մար դու կո լեկ տիվ
ան գի տակ ցա կա նում առ կա կո ռուպ ցիոն նա -
խա դե պը կա րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար -
քագ ծի պատ ճառ: Նախ՝ հա կիրճ ներ կա յաց -
նենք, թե ի՛նչ է կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նը: 

Ե թե ան ձի ան գի տակ ցա կա նում գտնվում
է այն ա մենը, ինչ կա տար վել է իր հետ ողջ
կյան քի ըն թաց քում, ծննդյան պա հից սկսած
մինչև մահ, այլ կերպ ա սած՝ դա մար դու անձ -
նա կան կյան քի «ար խիվն»  է, ա պա ան գի տակ -
ցա կա նում գո յու թյուն ու նի իր նախ նի նե րի կյան -

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատրաստման, 
որակավորման բարձրացման և գիտահետազոտական 
գործունեության բաժնի պայմանագրային դասախոս
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քե րի փոր ձի վե րա բեր յալ նման «ար խիվ», ո րը
Կ.Գ. Յունգն ան վա նել է կո լեկ տիվ ան գի տակ -
ցա կան: 

Կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում գտնվում է
մար դու նախ նի նե րի կյան քի ամ փո փու մը: Դա
առ կա է բո լոր մարդ կանց մեջ և փո խանց վում է
ժա ռան գա բար: Դա մար դու հո գու ԴՆԹ-ն  է,
ինչ պես որ մար դու մար մինն ու նի ԴՆԹ: 

Յունգն ա սում էր. «Մեր գի տակ ցու թյունն
ու նի պատ մու թյուն, ինչ պես որ ու նի մեր մար -
մի նը»:2

Ան հա տի մա կար դա կում կո լեկ տիվ ան գի -
տակ ցա կա նը դրսևոր վում է կողմ նո րո շում նե -
րով և տի պիկ վար քագ ծի օ րի նա չա փու թյուն նե -
րով, ո րոնք անն կատ ղե կա վա րում են ան ձի
կյան քը: Այս տեղ կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նը
փոխ կա պակց ված է ար խե տի պա յին պատ կեր -
նե րի, դրդա պատ ճառ նե րի, բնազդ նե րի հետ:3

Կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նի բո վան դա -
կու թյու նը կազ մում են ար խե տի պե րը: 

Ար խե տիպն ա ռա ջա ցել է հու նա կան arche՝
սկիզբ և typos` պատ կեր, բա ռերից:4 Դրանք
«ի սկզբա նե տի պերն են», կոնկ րետ ան ձի հո -
գում թողն ված «մատ նա հետ քե րը», ո րոնք հնում
ա ռա վել վառ պատ կեր նե րով են ար տա հայտ -
վել:

Ար խե տիպ ե րը հա մա մարդ կա յին նա խա -
տի պեր են և հան դես են գա լիս որ պես կո լեկ -
տիվ ան գի տակ ցա կա նի բո վան դա կու թյուն: Վեր -
ջինս փո խանց վում է ժա ռան գա բար և այն
հիմքն է, ո րի վրա ձևա վոր վում է մար դու հո գե -
կա նը: 

Ար դեն ի ծնե ստաց ված ժա ռան գու թյամբ՝
հա մընդ հա նուր վար քագ ծի օ րի նակ նե րը ոչ
միայն պար զա գույն վար քա գծի ար ձա գանք ներ
են, այլ նաև՝ ըն կա լում, մտա ծո ղու թյուն, երևա -
կա յու թյուն: Այն դեպ քում, երբ գի տակ ցու թյու նը
չի ըն դու նում ար խե տիպե րի փոր ձը, ե թե ա -
վան դա կան փոր ձի փո խան ցու մը դառ նում է

անհ նա րին, ար խե տիպ ե րը կա րող են ներ խու -
ժել մշա կույ թի մեջ ա մե նա տար րա կան և դա -
ժան ձևե րով՝ ան հա տա կան կամ զանգվածային
փսի խո զի, ան կար գու թյուն նե րի, պա տե րազմ -
նե րի և այ լի մի ջո ցով:5

Ար խե տի պերն ուղ իղ այն քան են, որ քան
կյան քի տի պիկ ի րադ րու թյուն նե րը: Այն ժա մա -
նակ, երբ հան դի պում է տվյալ ար խե տի պին
հա մա պա տաս խան ի րադ րու թյուն, այդ ար խե -
տիպն ակ տի վա նում է և հաս նում ի րե նին՝ ի
դեմս գի տակ ցու թյան և կամ քի:6

Ուս տի մար դը, ծնվե լով կո լեկ տիվ ան գի -
տակ ցա կա նով, ար դեն իսկ կա րող է ու նե նալ ո -
րո շա կի վե րա բեր մունք կո ռուպ ցիա յի նկատ -
մամբ՝ իր նախ նի նե րի փոր ձից կախված: 

Յուն գը նշում էր, որ պետք չէ շտա պել՝ ա -
սե լով, թե ա մե նից խորհր դա վո րու թյան բույր է
գա լիս: Նրա պնդմամբ՝ այս տեղ ո չինչ չկա
խորհր դա վոր, պար զա պես դա գի տու թյան նոր
ճյուղ է:7 Որ պես զի դա մեզ չթվա խորհր դա վոր,
ներկայացնենք օ րի նակ ար դի կյան քից: 

Տաս նամ յակ ա ռաջ, երբ գտնվում էինք Գեր -
մա նիա յում, մեզ շատ զար մաց րեց այն փաս -
տը, որ քա ղաք նե րի եր թու ղա յին նե րում դժվար
կհան դի պեինք երթևե կու թյան հսկիչ նե րի: Այն
դեպ քում, երբ ինչ-որ մե կը ցան կա նար չվճա րել
երթևե կու թյան տոմսի դիմաց, ա ռանց որևէ
ջան քեր գոր ծադ րե լու նա կա րող էր դա ա նել,
սա կայն դժվար թե գտնվեր մե կը, ով կփոր ձեր
խախ տել կար գը: Փոր ձենք հաս կա նալ՝ թե որ -
տե ղի՞ց այդ օ րի նա պա հու թյու նը գեր մա նա ցի -
նե րին: Պա տաս խան նե րից մե կը, կար ծում ենք,
գտնվում է կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում. այն -
տեղ առ կա է նախ նի նե րի փոր ձը՝ խստա գույնս
պահ պա նե լու կար գը, որն ա ռա ջա ցած կա րող է
լի նել այն հան գա ման քից, որ ֆա շիս տա կան
Գեր մա նիա յում գնդա կա հա րու թյան ձևով պա -
տիժ է սահ ման վել եր թու ղա յի նում տոմս չվճա -
րե լու հա մար:8 Ներ կա յումս չկա ֆա շիս տա կան
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2 Долгих А. Миф в аналитической психологии К.Г. Юнга. [Электронный ресурс]: http://www.psy.crimea.ua/content/view/49/119/
3 Змановская Е.В. Современный психоанализ: теория и практика. Издательский дом «Питер», 2011. 281 c. C. 66.
4 Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. С-ПБ: Изд-во «Прайм-Еврознак», 2003. 512 с. С. 31.
5 Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. С. 98. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы

философии. М., 1988. N 1. СС. 133–152.
6 Сикевич З., Крокинская О.К., Поссель Ю.А. Социальное бессознательное. Издательский дом «Питер», 2005, 266 с.

С. 103.
7 Юнг К.Г. Тэвистокские лекции / Исследование процесса индивидуации. Пер. с англ. «Рефлбук», Ваклер», 1998. СС.

45-67. [Электронный ресурс]: http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/ch2_2.html
8 www.peoples.ru/facts/all/f2561.shtml



11

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Գեր մա նիան, բայց նախ կի նում կի րառ վող նման
խիստ պատ ժի առ կա յու թյունն այն քան է վա -
խեց րել հա սա րա կու թյա նը, որ գա ղա փարն ան -
ցել է կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կան, վեր ջինս էլ
փո խանց վել է սերն դեսե րունդ, և ինչի արդյունք -
նե րից է նաև ներ կա յումս գեր մա նա ցի նե րի օրի -
նա պա հու թյու նը: 

Եվ հա կա ռա կը՝ ա նօ րեն վար քա գի ծը կա -
րող է դրսևոր վել նույն մե խա նիզ մով. այն ժա -
մա նակ, երբ ան ձի նախ նի նե րը դրսևո րել են
հա կաօ րի նա կան, մաս նա վո րա պես՝ կո ռուպ -
ցիոն վար քա գիծ, որ պես կա նոն՝ ան ձի մեջ կա -
մա թե ա կա մա կա րող է ձևա վոր վել նման վար -
քա գիծ: Այժմ փոր ձենք դի տար կել, թե, ի տար -
բե րու թյուն գեր մա նա ցի նե րի, մեր՝ հա յե րիս, կո -
լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում օ րի նա պա հու թյան
մա սով ի՛նչ է ըն կած: 

Տես նե լով հա յե րի ան ցած պատ մա կան ճա -
նա պար հը՝ կա րող ենք ա սել, թե գրե թե միշտ
հայ ժո ղո վուր դը գտնվել է օ տար տե րու թյուն -
նե րի լծի ներ քո՝ մեկ ա րաբ նե րի, մեկ՝ պարթևնե -
րի, մեկ՝ ռուս նե րի, մեկ՝ թուր քե րի, և օ տա րի
լծին, օ տա րի օ րենք նե րին, կարգ ու կա նո նին
չեն թարկ վե լը ե ղել է հա յե րի հա մար հե րո սու -
թյուն: Նման մար դիկ հա մար վել են հե րոս ներ,
նրանք մե ծար վել են՝ ի րենց այդ վար քագ ծի
հա մար: Հի շենք, օ րի նակ, Վար դան Մա մի կոն -
յա նին: Գու ցե և այդ պատճառով է, որ հա յե րիս
մեջ ոչ օ րի նա պահ՝ կո ռուպ ցիոն վար քա գիծն
ա ռա վել տա րած ված է և չի հա մար վում այդքան
ա մո թա լի: Չէ՞ որ մեր կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա -
կա նում ըն կած է, որ օ րենք նե րը խախ տե լը և
չեն թարկ վե լը պե տու թյա նը՝ հե րո սու թյուն է: 

Ի հա՛ր կե, չմո ռա նանք նաև այն հան գա -
ման քը, որ մար դը կա րող է ինչ պես ժա ռան գել,
այն պես էլ չժա ռան գել ժա ռան գա կա նու թյան
մեջ առ կա ո րոշ հատ կա նիշ ներ, ուս տի և միա -
 նշա նակ խոս քը բո լոր հա յե րին կամ գեր մա նա -
ցի նե րին չի վե րա բե րում: 

Գի տակ ցա կա նում, են թա գի տակ ցա կա նում,
ան գի տակ ցա կա նում՝ ի դեմս կո լեկ տիվ ան գի -

տակ ցա կա նի, առ կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի
նա խա դե պը սեր տո րեն կապ ված է ա վան դույ -
թի՝ որ պես կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճա ռի
հետ: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում
սո վո րու թա յին նոր մերն ու ա վան դույթ նե րը
կարևոր դեր ու նեն ինչ պես ցան կա ցած հա սա -
րա կու թյու նում, այն պես էլ յու րա քանչ յուր ան -
հա տի կյան քում: 

Կո ռուպ ցիան, դառ նա լով ա վան դույթ,
կդառ նա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ,
քա նի որ կո ռուպ ցիոն վար քա գի ծը պայ մա նա -
վո րող նոր մերն ու ա վան դույթ նե րը կա րող են
կո ռուպ ցիան ոչ միայն հան դուր ժե լի դարձ նել,
այլև ա դապ տաց նել սո ցիալ-մշա կու թա յին մի -
ջա վայ րին՝ դարձ նե լով դրա բա ղադ րիչ նե րից
մե կը, և վե րա ծել հան րույ թի հա սա րա կա կան
կյան քի էթ նոմ շա կու թա յին բաղ կա ցու ցիչ: Ե թե
կո ռուպ ցիան ձեռք բե րի ա վան դույ թի բնույթ,
ա պա այդ հա սա րա կու թյու նում ա ռանց կոն -
ցեպ տուալ լրջա գույն տրանս ֆոր մա ցիա նե րի
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քար պար զա պես հնա -
րա վոր չի լի նի, քա նի որ դառ նում է ոչ միայն
կա ռա վար ման հա մա կար գի, այլև ողջ հա սա -
րա կա կան ու էթ նոմ շա կու թա յին հա մա կար գի
բնու թագ րա կան տարրն ու կեն սա կեր պի բաղ -
կա ցու ցի չը:9

Ուս տի կո ռուպ ցիան կապ ված է նաև ազ -
գա յին մշա կույ թի տար բեր ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից մեկն է, օ րի նակ, նվեր -
ներ հանձ նե լու ա վան դույ թը:10

Նախ՝ մշա կույ թում կա շառ քի և շ նոր հա կալ
լի նե լու սահ ման նե րը հստակ չեն: Դեռ խորհըր -
դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում ըն դուն ված էր, որ
ո րոշ ծա ռա յու թյուն նե րի դիմաց պետք է շնոր -
հա կա լու թյուն հայտ նել:

Օ րի նակ՝ կա րող էր ան վա յել հա մար վել,
երբ մար դը բժշկի է այ ցե լում և չի նվի րում կոն -
ֆե տի տուփ կամ այլ մի բան: Ընդ ո րում՝ ան ձը
դա ա նում է ա ռանց որևէ մե կի ճնշման, միայն,
որովհետև այդ պես ըն դուն ված է,11 և շատ հա -
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9 Թադևոսյան Ա. Հետազոտական ծրագրի թեմա` կոռուպցիայի բնույթը ՀՀ-ում, դրա հասարակական ընկալումները
և ազդեցությունը մարդկային զարգացման վրա, Երևան, 2009, էջ 36–37: [Электронный ресурс]: 
http://www.crrc.am/hosting/file/_static_content/fellows/corruption/Aghasi_Tadevosyan.pdf

10 http://www.ulan-udeeg.ru/information/anticorruption/komissiya/Psih%20faktori.pdf С. 15. 
http://www.ulan-udeeg.ru/information/anticorruption/komissiya/Psih%20faktori.pdf С. 15.

11 http://www.ulan-ude-eg.ru/information/anticorruption/komissiya/Psih%20faktori.pdf С. 14. 
http://www.ulan-ude-eg.ru/information/anticorruption/komissiya/Psih%20faktori.pdf С. 14.



ճախ դա ար վում է, որ հի վան դն ա ռա վել վստահ
լի նի ի րեն բու ժող բժշկի բա րե խիղճ աշ խա -
տան քի ա ռու մով: Այս տեղ ար դեն ա ռաջ է գա -
լիս հենց ազ գա յին ա վան դույ թը՝ բժշկի հետ
առնչ վե լու ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը, ինչ պես նաև դրանցից կախ ված՝ բժշկին
վստա հե լու գոր ծո նը: 

Վս տա հու թյունն առ հա սա րակ կո ռուպ ցիոն
և հա կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծում կարևոր դե -
րա կա տա րու թյուն ու նի: Մաս նա վո րա պես՝ շատ
կարևոր է նաև, թե ան ձը վստա հու թյուն ու նի՞
կո ռուպ ցիա յին նկատ մամբ, թե՞ ու նի անվս տա -
հու թյան զգա ցո ղու թյուն պե տու թյան նկատ -
մամբ:

Այս մա սով՝ Սի ցի լիա յի մա ֆիա յի դեմ պայ -
քա րը քննար կե լիս Դիե գո Գամ բե տան շեշ տում
է Ի տա լիա յի պե տու թյան նկատ մամբ վստա -
հու թյան հա մա տա րած բա ցա կա յու թյան փաս -
տը: Մաս նա վոր գույ քի գոր ծարք նե րի աճ տե ղի
ու նե ցավ այն ժա մա նակ, երբ պե տու թյու նը չու -
ներ նման գոր ծարք նե րը կա ռա վա րե լու հնա -
րա վո րու թյուն: Պե տու թյու նը չկա րո ղա ցավ ստեղ -
ծել վե ճե րը լու ծե լու և մաս նա վոր գույ քի փո -
խան ցում նե րը կա ռա վա րե լու հու սա լի ե ղա նակ:
Որ պես պե տու թյան փո խա րի նող՝ այդ գոր ծա -
ռույթն իր վրա վերց րեց ա ռա ջա ցած մա ֆիան:

Գամ բե տան «վստա հու թյուն» բա ռը գոր -

ծա ծում է եր կու ի մաս տով: Ա ռա ջին՝ նա մատ -
նան շում է պե տու թյան գոր ծի մա ցու թյան և պե -
տու թյան մեջ օ րի նա կա նու թյան պա կա սը: Մար -
դիկ վստա հու թյուն չու նեն, որ պե տու թյու նը վե -
ճե րը կլու ծի ար դար ու արդ յու նա վետ կեր պով,
և այդ պատ ճա ռով այ լընտ րանք են փնտրում:
Այս ի մաս տով՝ վստա հու թյու նն ընդ հա նուր ո -
չինչ չու նի անձ նա կան սերտ կա պե րի հետ: Հա -
րա բե րու թյուն նե րը կա րող են լի նել միան գամ յա
պաշ տո նա կան: Փաս տո րեն, պե տու թյան հան -
դեպ վստա հու թյունն ա վե լի մեծ է, երբ պաշ -
տոն յա ներն ան կողմ նա կալ և ան կողմ նա պահ
են:

Երկ րորդ՝ մար դիկ կա րող են միմ յանց
վստա հել անձ նա կան սերտ կա պե րի շնոր հիվ,
ո րոնք հիմն ված են ազ գակ ցա կան, գոր ծա րար
կա պե րի կամ բա րե կա մու թյան վրա: Ան ձը
վստահ է, որ իր ըն կերն ի րեն կօգ նի ոչ թե օ -
րենքն ար դար կի րա ռե լով, այլ՝ հո վա նա վո րու -
թյուն ա պա հո վե լով: Գամ բե տան ցույց է տա -
լիս, որ ե թե վստա հու թյու նը չի ար դա րաց վում,
ա պա եր կու դեպ քում էլ ա ռա ջա նում է մաս նա -
վոր պաշտ պա նիչ ծա ռա յու թյան պա հանջ, ինչ -
պի սին մա ֆիան է: 

Լա տի նա մե րիկ յան ա սաց վածքն ա սում է՝
բա րե կամ նե րիս ա մեն ինչ, թշնա մի նե րիս՝ ո -
չինչ, օ տար նե րին՝ օ րենք ներ:12

12
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12 Սյուզան Ռոուզ-Ակերման, Կաշառվածությունը և պետությունը, պատճառներ, հետևանքներ, բարեփոխում,
թարգմանիչներ՝ Ա. Աղաբեկյան, Ա. Գասպարյան, Երևան, Գիտանք, 2004. Էջ 248, 92: Սյուզան Ռոուզ-Ակերման,
Կաշառվածությունը և պետությունը, պատճառներ, հետևանքներ, բարեփոխում, թարգմանիչներ՝ Ա. Աղաբեկյան, Ա.
Գասպարյան, Երևան, Գիտանք, 2004. Էջ 248, 92:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա -
վա րու թյան ծրագ րում նշված է. «Զին ված ու ժե -
րի մար տու նա կու թյան և արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց ման կարևո րա գույն մի ջո ցը բա նա -
կա շի նու թյան և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան
շուրջ հաս տատ ված մթնո լոր տի ու մո տե ցում -
նե րի ար մա տա կան փո փո խու թյունն է... Յու -
րա քանչ յուր սպա, են թաս պա և շար քա յին պետք
է ա ռաջ նորդ վի պե տու թյան և ժո ղովր դի ա ռաջ
ու նե ցած պատ մա կան ա ռա քե լու թյան զգա ցու -
մով»:1

Կա ռա վա րու թյան ծրագ րա յին դրույ թը նպա -
տակ ու նի նաև ի րա վա խախ տում նե րի, ա ռա -
վե լա պես՝ հան ցա վո րու թյան կան խար գե լու մը
զին ված ու ժե րում:

Զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար -
քը զե տեղ ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 32-
րդ գլ խում, ո րը կոչ վում է «Զին վո րա կան ծա -
ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ», ո րը պա րու նա կում է 27 հան ցա -
կազմ, ո րոնք ոտնձ գում են միաբ նույթ հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ: Այս տե -
ղից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այս գլխում նա -
խանշ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սե ռա յին և
տե սա կա յին օբ յեկտ նե րը հա մընկ նում են, դրանք
քրեա կան օ րենսգր քով պաշտ պան վող այն հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք
ա ռա ջա նում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան՝ որ -
պես պե տա կան ծա ռա յու թյան հա տուկ տե սա -
կի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում:2

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայ տու -
մը մար տա կան կար գա պա հու թյու նը բարձ րաց -
նե լու կարևոր նա խա պայ ման նե րից է: Հետևա -

բար, նախ և ա ռաջ՝ կարևոր է պար զել «զին վո -
րա կան ծա ռա յու թյուն» եզ րույ թի հաս կա ցու թյու -
նը և բո վան դա կու թյու նը, որն օ րենսդ րո րեն ամ -
րագր ված է «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին -
ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի3

3-րդ հոդ վա ծում. «1. Զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին -
ված ու ժե րում և այլ զոր քե րում օ րեն քով սահ -
ման ված պե տա կան ծա ռա յու թյան հա տուկ տե -
սակ է»: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին -
ված ու ժե րում և այլ օ րենք նե րով սահ ման ված
կար գով զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն անց նող
ան ձինք հա մար վում են զին ծա ռա յող:

Զին ված ու ժե րում զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նն ա ռա վել բարձր
է, քա նի որ դրանք ուղղ ված են ոչ միայն ան մի -
ջա կան օբ յեկ տի՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան
սահ ման ված կար գի, այլև բա նա կի մար տու նա -
կու թյան և, վեր ջին հաշ վով՝ պե տու թյան ան -
վտան գու թյան դեմ:

Ա վան դա բար հան ցա վո րու թյու նը, այդ
թվում՝ զին վո րա կան հան ցա վո րու թյու նը, դիտ -
վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ամ բող -
ջա կան հա մա կարգ: Միա ժա մա նակ՝ հան ցա -
վո րու թյան հաս կա ցու թյան և էու թյան բա ցա -
հայտ ման շուրջ տա րած ված են նաև այլ՝ ոչ ա -
վան դա կան մո տե ցում ներ. անտ րո պո լո գիա կան
(հան ցա վո րու թյու նը մար դու ո րո շա կի հի վան -
դու թյուն է), թեո լո գիա կան (հան ցա վո րու թյու նը
չա րիք է, իսկ հան ցա վո րը՝ այդ չա րի քի մարմ -
նա վո րում), սո ցիո լո գիա կան (հան ցա գոր ծու -
թյու նը սո ցիա լա կան երևույթ է և հան դես է գա -
լիս որ պես շեղ ված վար քագ ծի ձև) և այլն:
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Ինչ պես նշե ցինք՝ հան ցա վո րու թյան ա -
ռան ձին տե սակ է նաև զին վո րա կան հան ցա -
վո րու թյու նը, որը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ -
վա ծում զին ված ու ժե րում կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ
է՝ իր ո րա կա կան և քա նա կա կան հատ կա նիշ -
նե րով:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ զին -
վո րա կան հան ցա վո րու թյու նը հա ճախ դի տարկ -
վում է որ պես «ճյու ղա յին հան ցա վո րու թյան ու -
րույն տե սակ»:4

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը (2015-2017թթ. և 2018թ. ա ռա ջին կիս -
ամ յա կի արդ յունք նե րի ամ փո փու մը) ցույց է տա -
լիս, որ, չնա յած զին վո րա կան հան ցա վո րու -
թյան ո րո շա կի նվա զեց մա նը, այ դու հան դերձ՝
մտա հոգ վե լու շատ բան կա, և այս ուղ ղու թյամբ
անհ րա ժեշտ են հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի՝ օ -
րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի, բա նա կում
բա րո յա հո գե բա նա կան ա ռողջ մթնո լոր տի հաս -
տա տում, սո ցիա լա կան և նյու թա տեխ նի կա կան
բնույ թի հար ցադ րում նե րի օ պե րա տիվ և լիար -
ժեք լու ծում նե րի ա ռա ջադ րում, հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել մանն ուղղ ված ժա մա նա կա -
կից կրի մի նա լո գիա կան նվա ճում նե րի օգ տա -
գոր ծում և այլն:

Ըստ գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի՝ 32-
րդ գլ խում զե տեղ ված հան ցա կազ մե րի վեր լու -
ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ զին վո -
րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ են հա մար վում այն ա րարք -
նե րը, ո րոնք ուղղ ված են զին վո րա կան ծա ռա -
յու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և կա տար -
վում են զին ծա ռա յող նե րի, ինչ պես նաև պա -
հես տա զո րում ընդգրկ ված այն քա ղա քա ցի նե -
րի կող մից, ով քեր անց նում են վար ժա կան հա -
վաք ներ:5

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ ՀՀ քրեա կան
օ րենս գիր քը չի առաջարկում զին վո րա կան ծա -

ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյան սահ մա նու մը, քա նի որ դա ի րա վա ցիո -
րեն դի տարկ վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյան
ընդ հա նուր սահ մա նու մի ա ռան ձին դրսևո րում,
հետևա բար՝ այս հան ցա գոր ծու թյան տե սա կին
բնո րոշ են հան ցա գոր ծու թյան բո լոր ընդ հա -
նուր հատ կա նիշ նե րը: Այ դու հան դերձ՝ զին վո -
րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն ները, ընդ հա նու րի հետ մեկ տեղ,
ու նեն նաև բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ, ո րոնք հան գում են հետևյա լին.

1. Ոտնձ գու թյան ա ռանձ նա հա տուկ օբ յեկտ՝
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան սահ ման ված կարգն
է, ո րը սահ ման վում է ՀՀ օ րենք նե րով,6 զին վո -
րա կան կա նո նա կար գե րով, ՀՀ վար չա պե տի և
կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րով, ՀՀ պաշտ պա -
նու թյան նա խա րա րի հրա ման նե րով և զո րա -
մա սե րի պե տե րի հրա ման նե րով և այլն:

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գը նե րա -
ռում է ռազ մաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե -
րի բո լոր տե սակ նե րը և ծա ռա յու թյան ամ բողջ
ժա մա նա կա հատ վա ծում բո լոր «զին վո րա կան»
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար ընդ հա նուր
հան դի սա ցող օբ յեկտ է: Ըստ ան մի ջա կան օբ -
յեկ տի՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված բո լոր հան ցա կազ մե րը ա ռանձ նա նում
են խմբե րի, ո րոնք էլ կազ մում են այս տե սա կի
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա -
կար գը:7

2. Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ յեկ տիվ կող -
մը դրսևոր վում է ա րար քի (գոր ծո ղու թյան կամ
ան գոր ծու թյան) կա տար մամբ: Սա կայն ո րոշ
հան ցա կազ մե րի հա մար պար տա դիր է վնա -
սա կար հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը (ՀՀ քր.
օր.-ի 369, 370, 371, 372 և այլն): Նման դեպ քե -
րում անհ րա ժեշտ է պար զել պատ ճա ռա կան
կա պի առ կա յու թյու նը կա տար ված ա րար քի և
ա ռա ջա ցած հետևանք նե րի միջև:
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4 Տե՛ս Волчок В. Г. Преступность военнослужащих как объект комплексного криминологического исследования. Воен-
но-уголовное право. М., 2005, էջ 8:

5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (վեցերորդ հրատ.): Երևանի պետական
համալսարան: Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2012, էջ 945:

6 Տե՛ս «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-195-Ն
ՀՀ օրենքը //ՀՀՊՏ N 73 (1348) 6.12.2017, «Պաշտպանության մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ
օրենքը //ՀՀ ՊՏ N 73 (1348) 6.12.2017:

7 Մանրամասն տե՛ս՝ Аветисян С. С. Воинские преступления: теория и практика: Монография. Ереван, изд-во
«Зангак», 2001:
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3. Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ների սուբ յեկ տը հա -
տուկ է:

Այս պես՝ ՀՀ քր. օր.-ի հոդ ված 356-ի («Հրա -
մա նը չկա տա րե լը») 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ զին -
վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկտ ներն են ՀՀ
զին ված ու ժե րում, ՀՀ այլ զոր քե րում զո րա կո չի
հի ման վրա կամ պայ մա նագ րով զին վո րա կան
ծա ռա յու թյուն անց նող ան ձինք, ինչ պես նաև
ռազ մա կան հա վաք ներ անց նե լու ընթացքում՝
զի նա պարտ նե րը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 356-րդ հոդ վա -
ծի 5-րդ մա սից հետևում է, որ զին վո րա կան
հան ցա գոր ծու թյուն ներ են հա մար վում զին ծա -
ռա յող նե րի միայն այն ա րարք նե րը, ո րոնք
ուղղված են զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար -
գի դեմ: Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 316, 332-2, 332-3, 347-րդ հոդ ված -
նե րում պա տաս խա նատ վություն է սահ ման -
ված հա տուկ սու բյեկտ նե րի, ինչ պես նաև նրանց
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի նկատ մամբ բռնու -
թյուն գոր ծա դրե լու կամ բռնու թյուն գոր ծադ -
րե լու սպառ նա լի քի հա մար, ե թե դա կապ ված
է ե ղել տվյալ սուբ յեկ տի ծա ռա յո ղա կան պար -
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հետ:

Հրա ման չկա տա րե լու սուբ յեկտ ներ կա րող
են լի նել պե տին ծա ռա յու թյամբ կամ կո չու մով
ստո րա դաս զին ծա ռա յող նե րը, զին վո րա կան
կո չու մով կրտսեր զին ծա ռա յող նե րը, ովքեր զին -
վո րա կան կար գա պա հու թյան կամ հա սա րա -
կա կան կար գի խախտ ման դեպ քում չեն կա -
տա րում զին վո րա կան կո չու մով ա վա գի պա -
հան ջը՝ այդ խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա -
մար:

Ո րոշ դեպ քե րում զին վո րա կան Կա նո նա -
գրքե րը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ա ռան ձին
հար ցե րով հրա ման տա լու միայն գրա վոր ձև
են սահ մա նել, հետևա բար՝ այդ կար գի խախտ -
մամբ (բա նա վոր) հրա մա նի չկա տա րու մը պետք
է դիտ վի որ պես ստո րա դա սի պա տաս խա նա -
տվու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք:

Դա տա կան և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա -
յում վե ճե րի տե ղիք է տա լիս այն հար ցը, թե
արդ յո՞ք զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ է այն
ան ձը, ով սխալ մամբ է զո րա կոչ վել ծա ռա յու -
թյան: Սա խիստ վի ճա հա րույց հարց է, և կար -

ծում ենք՝ նման դեպ քե րում պետք է տվյալ ծա -
ռա յո ղին դի տար կել «ոչ պատ շաճ սու բյեկտ»,
քա նի որ տվյալ ան ձը, ըստ էու թյան, զին ծա -
ռա յող չէ (չնա յած ձևական ա ռու մով զին ծա -
ռա յող է), նա սխալ մամբ է զին ված ու ժե րում
ծա ռա յող, և ե թե իր կա տա րած ա րար քը քրեո -
րեն պատ ժե լի է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այլ
հոդ վա ծով, ա պա նա քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան կա րող է են թարկ վել ընդ հա նուր
հի մունք նե րով:

4. Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկ տիվ
կող մը բնու թագր վում է ինչ պես դի տա վո րու -
թյամբ, այն պես էլ անզ գու շու թյամբ: Մի շարք
հան ցա կազ մե րում սուբ յեկ տիվ կող մում պար -
տա դիր հատ կա նիշ է հան ցա գոր ծու թյան շար -
ժա ռի թը կամ նպա տա կը (օ րի նակ՝ դա սալ քու -
թյու նը՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից վերջ նա -
կա նա պես խու սա փե լու նպա տա կով զո րա մա -
սը կամ ծա ռա յու թյան վայրն ինք նա կամ թող -
նե լը, ինչ պես նաև նույն նպա տա կով ծա ռա յու -
թյան չներ կա յա նա լը՝ ՀՀ քր.օր-ի 362 հոդ վա ծի
1-ին կետ):

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 32-րդ գլ խում
նա խա տես ված ցան կա ցած զին վո րա կան հան -
ցա գոր ծու թյուն ոտնձ գում է զին վո րա կան ծա -
ռա յու թյան սահ ման ված կար գի դեմ: Սա կայն
զին ծա ռա յո ղի կող մից կա տար ված և զին վո -
րա կան ծա ռա յու թյան սահ ման ված կար գի դեմ
ուղղ ված ոչ բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն ներն են
դաս վում զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի շարքը:

Օ րի նակ՝ զեն քի, ռազ մամ թեր քի, զին վո -
րա կան գույ քի հափշ տա կու մը և բազ մա թիվ այլ
վտան գա վոր ա րարք նե րն ընդ հա նուր բնույ թի
հան ցա գոր ծու թյուն ներ են: Հետևա բար՝ կարծում
եմ՝ ընդ հա նուր բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րը կամ դրանց դրսևոր ման մի մա սը ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 32-րդ գլ խում որ պես զին վո -
րա կան հան ցա կազ մեր նա խա տե սե լը այն քան
էլ հիմ նա վոր ված չէ: Նույ նը վե րա բե րում է նաև
զին ծա ռա յո ղի նկատ մամբ կի րառ վող բռնու -
թյան դեպ քե րին, ե թե դրանք կապ ված չէ վեր -
ջի նիս ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը
կա տա րե լու հետ: Նման ա րար քն ա ռան ձին
դեպ քե րում կա րող է ո րակ վել որ պես զին վո րա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն (այդ դեպ քե րն ար ձա -
նագր ված են Սրա պիոն Հով հան նիս յա նի վե -
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րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 2012թ. հու -
նի սի 8-ի ո րոշ ման մեջ):

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ անհ րա ժեշտ է
նշել, որ նոր քրեա կան օ րենսգր քի նա խագ ծում
պետք է ա ռա վել հստա կեց նել զին վո րա կան
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա կար գը՝ հաշ վի
առ նե լով ՀՀ զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու -
թյան վի ճա կը, կա ռուց ված քը, դի նա մի կան և
կան խար գել ման արդ յու նա վետ մի ջոց նե րը:

Վեր ջում ա վե լաց նենք նաև, որ զին վո րա -
կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը և կան -
խար գե լու մը զին ված ու ժե րում մար տա կան կար -
գա պա հու թյու նը բարձ րաց նե լու կարևոր նա -
խա պայ ման նե րից է: Այս ա ռու մով կա տար ված

յու րա քանչ յուր հան ցա դեպ քով պետք է պարզ -
վի հան ցա վոր ա րարք կա տա րած զին ծա ռա յո -
ղի ինք նու թյու նը, և տր վի նրա գոր ծո ղու թյուն -
նե րին հա մար ժեք քրեաի րա վա կան գնա հա -
տա կան, ինչ պես նաև բա ցա հայ տվեն դրանց
կա տար մա նը նպաս տող պայ ման նե րը, պատ -
ճառ նե րը, որ պես զի հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ
ձեռ նարկ վեն դրանք վե րաց նե լու կամ, հա մե -
նայն դեպս՝ նվա զա գույ նի հասց նե լու ուղ ղու -
թյամբ:

Միայն օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան բա ցա -
հայ տու մը կա րող է նպաս տել զին ված ու ժե րում
հնա րա վոր հան ցա վոր ա րարք նե րի կան խար -
գել մա նը:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

1. Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծող ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գը ՀՀ-ում: ՀՀ-ում ներ -
կա յումս գոր ծում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
ա պա կենտ րո նաց ված հա մա կարգ, որ տեղ կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ և ի -
րա վա պահ գոր ծա ռույթ նե րը բաշխ ված են պե -
տա կան իշ խա նու թյան տար բեր մար մին նե րի
միջև: Մաս նա վո րա պես՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց -
նում են ի րա վա պահ մար մին նե րը (քննչա կան
և դա տա խա զա կան), իսկ կան խար գե լիչ գոր -
ծա ռույթ նե րը՝ Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար
ան ձանց է թի կա յի հանձ նա ժո ղո վը և վար չա -
պե տի գլխա վո րու թյամբ գոր ծող կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի խոր հուր դը: Կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ ի րա կա -
նաց նում են նաև պե տա կան իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի հա մա կար գում գոր ծող կար գա պա հա -
կան (է թի կա յի) հանձ նա ժո ղով նե րը։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գի զար գա ցու մը կապ -
ված է դեռևս 2004 թվա կա նի հու նի սի 1-ի ՀՀ
Նա խա գա հի ՆՀ-100-Ն հրա մա նագ րով ստեղծ -
ված՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի խոր հուր դի
հետ: Նշ ված խորհր դի գոր ծու նեու թյու նը դա -
դա րեց 2015 թվա կա նի մար տի 3-ին, երբ ու ժը
կորց րած ճա նաչ վեց «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի խոր հուրդ ստեղ ծե լու մա սին» ՀՀ Նախա -
գա հի հրա մա նա գի րը: 2015 թվա կա նի փետըր -
վա րի 19-ին ըն դուն վեց ՀՀ կա ռա վա րու թյան
N 165-Ն ո րո շու մը, ո րով ձևա վոր վեց կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի նոր խոր հուրդ (այ սու -
հետ՝ Խոր հուրդ): Վեր լու ծե լով Խորհր դի ձևա -
վոր ման կար գը, կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ -
նե րը` Խորհր դի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե -
տու թյան վե րա բեր յալ կա րող ենք նշել հետևյա -
լը. Խորհր դի կազ մում հիմ նա կա նում ընդգրկ -
ված են պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե -

րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչի հետևանքով կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի խոր հուր դը պե տա -
կան իշ խա նու թյան մյուս մար մին նե րից չու նի
ինս տի տու ցիո նալ և գոր ծա ռու թա յին ան կա -
խու թյան բա վա րար ե րաշ խիք ներ, ուստի
խորհր դում ներ կա յաց ված պե տա կան իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ
խորհր դի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում ուղ ղա կիո րեն և ա նուղ ղա կիո րեն կաշ -
կանդ ված են գե րա տես չա կան շա հե րով: Սա -
կայն, մյուս կող մից, կարծում ենք՝ Խոր հուր դը
լավ հար թակ է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն նե րը քննար կե -
լու, բարձր հար թա կում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի գոր ծում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձայ նը լսե լի դարձ -
նե լու հա մար ( Խորհր դի կազ մում ընդգրկ ված
են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը ներ -
կա յաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 6 ան դամ)։
Ուս տի ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի յու -
րա քանչ յուր մո դե լի դեպ քում էլ Խորհր դի գոր -
ծու նեու թյու նը կա րող է նպաս տել պե տու թյու -
նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց մա նը։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան -
խար գե լիչ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նում է
նաև Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց
է թի կա յի հանձ նա ժո ղո վը (այ սու հետ՝ Հանձ նա -
ժո ղով): Հանձ նա ժո ղո վը նույն պես ու նի խնդիր -
ներ՝ իր գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան
տե սանկ յու նից։ Իր գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ մի շարք գոր ծոն նե րով
պայ մա նա վոր ված՝ Հանձ նա ժո ղո վն աչ քի չի ըն -
կել իր գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյամբ։
Դա պայ մա նա վոր ված է ե ղել նաև այն հան գա -
ման քով, որ հանձ նա ժո ղո վը, հատ կա պես՝ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նից, չի ու նե ցել գոր ծա ռու -
թա յին և ինս տի տու ցիո նալ ան կա խու թյան բա -
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ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
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վա րար ե րաշ խիք ներ, ինչ պես նաև բա վա րար
ռե սուրս ներ, այդ թվում՝ ինք նու րույն ֆի նան սա -
կան մի ջոց ներ և աշ խա տա կազմ՝ օ րեն քով ի -
րեն վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նաց ման հա մար:

2. Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ -
նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը ՀՀ-ում։ ՀՀ հա կա կո -
ռուպ ցիոն ռազ մա վա րու թյան 2015-2018 թվա -
կան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րի 54-րդ կե -
տով որ պես մի ջո ցա ռում նա խա տես ված էր
ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծող
ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի վե րա բեր յալ ու -
սում նա սի րու թյուն ների կա տա րում և ան կախ
հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ստեղ ծե լու վե րա -
բեր յալ փա թե թի մշա կու մը։ 

Տևա կան քննար կում նե րից հե տո Ազ գա յին
ժո ղո վը 2017 թվա կա նի հու նի սի 9-ին ըն դու նեց
«Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո -
վի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով նա խա տես վում է
ՀՀ-ում ստեղծել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
նոր մար մին՝ Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման
հանձ նա ժո ղով, ո րը պետք է ի րա կա նաց ներ
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ գոր -
ծա ռույթ ներ, իսկ ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ նե րի
ի րա կա նա ցու մը մնում էր դա տա խա զա կան և
քնն չա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան ո լոր -
տում։

Սա կայն Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման
հանձ նա ժո ղո վը դեռևս փաս տա ցի չի ձևա վոր -
վել և չի գոր ծում։ Չ նա յած այն հան գա ման քին,
որ «Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո -
ղո վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
և 3-րդ մա սե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից
բխում է, որ ար դեն իսկ պետք է ձևա վոր ված
լի ներ։ Այս հա մա տեքս տում, ե թե հաշ վի առ -
նենք այն հան գա ման քը, որ 2018 թվա կա նի
ՀՀ ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րու -
թյուն նե րում հաղ թա նակ տո նած քա ղա քա կան
ու ժի՝ «Իմ քայ լը» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի
նա խընտ րա կան ծրագ րի կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի ո լոր տում ներ կա յաց րած ծրագ րա յին
դրույթ նե րում ամ րագր ված է, որ ՀՀ-ում ան -
հրա ժեշտ է ստեղ ծել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի ան կախ, ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն մար -
մին, ա պա բա վա կան ա ղոտ է դառ նում Կո -

ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վի
փաս տա ցի ձևա վոր ման հնա րա վո րու թյու նը, և
մե ծա նում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան -
կախ, ու նի վեր սալ մարմ նի ստեղծ ման հնա րա -
վո րու թյու նը։

3. Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու -
ցիո նալ հա մա կար գի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին
ի րա վա կան ակ տե րը: 1990-ա կան թվա կան նե -
րից սկսած՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը դար -
ձել է մի ջազ գա յին հան րու թյան մտա հո գու թյան
հիմ նա կան խնդիր նե րից մե կը: Վեր ջին տաս -
նամ յա կի ըն թաց քում ՄԱԿ-ի, Եվ րո պա յի խորհըր -
դի, Եվ րո պա կան Միու թյան, Տն տե սա կան հա -
մա գոր ծակ ցու թյան եվ րո պա կան կազ մա կեր -
պու թյան կող մից ըն դուն վել են կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա ներ
(hard law) և կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի տա -
րա տե սակ ա ռա ջար կու թյուն ներ, բա նաձևեր,
ու ղե ցույց ներ, հայ տա րա րու թյուն ներ (soft law),
ո րոնց հիմ նա կան նպա տակն է պե տու թյուն նե -
րում ստեղ ծել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ար -
դյու նա վետ գոր ծող ինս տի տու ցիո նալ հա մա -
կարգ: 

Մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րն ամ րա -
գրել են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի -
տու ցիո նալ հա մա կար գի վե րա բեր յալ հետևյալ
հիմ նա րար դրույթ նե րը. 

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի»1 6-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն,
իր ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան՝ պետք է ա -
պա հո վի մարմ նի կամ, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
քում՝ մար մին նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք ի րա -
կա նաց նում են կո ռուպ ցիա յի կան խար գե լում
այն պի սի մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ, ինչ պի սիք են
հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նու թյան ի րա -
կա նա ցու մը և հա մա պա տաս խան դեպ քե րում
այդ պի սի քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց ման
հսկո ղու թյու նը և հա մա կար գու մը, ինչ պես նաև
կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հար ցե րով գի -
տե լիք ների ընդ լայ նու մը և տա րա ծու մը»:

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի» 6-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն,
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1 Հայաստանը ՄԱԿ-ի՝ «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան» ստորագրել է 2005թ., որը վավերացվել է Ազգային ժողովի
կողմից 2006թ. հոկտեմբերի 23-ին և ուժի մեջ է մտել 2006թ. նոյեմբերի 11-ին:
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իր ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան՝ կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ նին կամ մար մին նե -
րին պետք է ա պա հո վի անհ րա ժեշտ ինք նու -
րույ նու թյամբ, որ պես զի մար մի նը կամ մար մին -
նե րը կա րո ղա նան ի րա կա նաց նել ի րենց գոր -
ծա ռույթ ներն արդ յու նա վետ և ան հար կի ազ դե -
ցու թյու նից ա զատ ված: Պետք է տրա մադր վեն
անհ րա ժեշտ նյու թա կան պա շար ներ և մաս նա -
գի տաց ված անձ նա կազմ, ինչ պես նաև անձ -
նա կազ մի այն պի սի դա սըն թաց ներ, ո րոնք կա -
րող են պա հանջ վել նրանց գոր ծա ռույթ նե րի ի -
րա կա նաց ման հա մար»:

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա յի» 36-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝

«Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պե տու թյուն,
իր ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան՝ պետք է ա -
պա հո վի այն պի սի մարմ նի կամ մար մին նե րի
կամ ան ձանց առ կա յու թյու նը, ո րոնք մաս նա -
գի տա ցած են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում`
իրա վա պահ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ: Մաս նա -
կից պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի հիմ -
նա րար սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան` այդ -
պի սի մարմ նին կամ մար մին նե րին կամ ան -
ձանց պետք է անհ րա ժեշտ ան կա խու թյուն ա -
պա հով վի, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան կա -
տա րել ի րենց գոր ծա ռույթ նե րն ա ռանց որևէ
ան հար կի ազ դե ցու թյան։ Այդ պի սի ան ձինք կամ
այդ պի սի մարմ նի կամ մար մին նե րի աշ խա տա -
կից նե րն ի րենց խնդիր նե րի կա տար ման հա -
մար պետք է օժտ ված լի նեն պատ շաճ ո րա կա -
վոր մամբ և պա շար նե րով»: 

«Կո ռուպ ցիա յի մա սին քրեա կան ի րա վուն -
քի կոն վեն ցիա յի»2 20-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝

«Յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ըն դու նի
այն պի սի օ րենսդ րա կան և այլ մի ջոց ներ, որոնք
անհ րա ժեշտ են` ա պա հո վե լու հա մար, որ ան -
ձինք կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րը մաս նա գի -
տա նան կա շա ռա կե րու թյան դեմ պայ քա րում:
Նրանք պետք է ու նե նան անհ րա ժեշտ ան կա -
խու թյուն՝ այդ Կող մի ի րա վա կան հա մա կար գի
հիմ նա կան սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան,
որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի րենց
գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նելու արդ յու նա -

վե տո րեն և ա ռանց որևէ ան հիմն ճնշման: Կող -
մը պետք է ա պա հո վի, որ նման կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի աշ խա տա կազ մե րն ի րենց գոր -
ծու նեու թյան հա մար ու նե նան բա վա րար պատ -
րաստ վա ծու թյուն և ֆի նան սա կան մի ջոց ներ»:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո -
մի տեի «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի քսան հիմ -
նա կան սկզբունք ների»3 մա սին բա նաձևի 3-րդ
սկզ բուն քի հա մա ձայն՝

«Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պետք է ա -
պա հո վեն, որ կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի կան խար գել ման, քննու թյան, քրեա կան
հե տապնդ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար -
մին նե րն ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կանց նե -
լիս լի նեն ան կախ և ինք նու րույն, ե րաշ խա վոր -
ված լի նեն ոչ ի րա վա չափ ազ դե ցու թյու նից և ու -
նե նան ա պա ցույց նե րի հա վաք ման, կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա -
բե րած ան ձանց պաշտ պա նու թյան և քն նու թյան
գաղտ նիու թյան ա պա հով ման արդ յու նա վետ մի -
ջոց ներ»:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ պետք է նշենք, որ
մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րը կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի որևէ մո դե լի նա խա պատ վու -
թյուն չեն տա լիս, և յու րա քանչ յուր պե տու թյուն
ա զատ է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մո դե լի
ընտ րու թյան հար ցում: Սա կայն կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի մի շարք մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան ակ տեր ամ րագ րել են ո րո շա կի չա փա նիշ -
ներ, ո րոնք պետք է բնու թագ րեն պե տու թյու -
նում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գը, մաս նա վո րա պես՝
յու րա քանչ յուր պե տու թյուն պետք է իր ի րա վա -
կան հա մա կար գին հա մա պա տաս խան ու նե նա
ան կախ, մաս նա գի տաց ված կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի մար մին, ո րը պետք է բնու թագ րեն
հետևյալ հատ կա նիշ նե րը՝

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում
մաս նա գի տա ցում, ո րը են թադ րում է,
թե կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ -
նի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը պետք է լի -
նի հա կա կո ռուպ ցիոն մաս նա գի տա կան
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը,

 պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րից
պետք է ու նե նա ինս տի տու ցիո նալ ան - Օ
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2 Կոնվենցիան ստորագրվել է 1999թ. հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում, ՀՀ-ի կողմից վավերացրել է 01.05 2006թ.:
3 Տե՛ս Resolution (97) 24, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 November 1997.



կա խու թյուն, ո րը են թադ րում է, կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը չպետք է
գտնվի պե տա կան իշ խա նու թյան օ րենս -
դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան ճյու ղե րի
կազ մում կամ պե տա կան իշ խա նու թյան
որևէ մարմ նի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի
ազ դե ցու թյան տակ,4

 գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան հիմ քը
պետք է լի նի օ րենսդ րա կան, այ սինքն՝
պետք է գոր ծի օ րեն քի հի ման վրա,5

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ նի
գոր ծու նեու թյու նը պետք է հիմն վի թա -
փան ցի կու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու -
թյան սկզբունք նե րի վրա, 

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը
պետք է գոր ծի մշտա կան հի մունք նե -
րով՝ ա մե նօր յա աշ խա տան քա յին ռե ժի -
մով,

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մի նը
պետք է ու նե նա անհ րա ժեշտ ռե սուրս -
ներ, այդ թվում՝ ֆի նա ն սա կան ռե սուրս -
ներ և աշ խա տա կազմ, 

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մարմ նի ղե -
կա վա րի և աշ խա տող նե րի ընտ րու թյու -
նը կամ նշա նա կու մը պետք է տե ղի ու -
նենան օբ յեկ տիվ և թա փան ցիկ ըն թա -
ցա կար գով6։ 

4.  Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հիմ նա կան
մո դել նե րը ժա մա նա կա կից աշ խար հում։ Կա -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ
հա մա կար գի վե րա բեր յալ ներ կա յումս միաս -
նա կան մո տե ցում ներ չկան, տար բեր պե տու -
թյու նե րն ստեղ ծել են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի տար բեր կա ռու ցա կար գա յին մե խա նիզմ -
ներ: Այդ մե խա նիզմ նե րի հա մե մա տա կան ու -
սում նա սի րու թյամբ ա ռանձ նաց վում են կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի ե րեք հիմ նա կան մո դել -
ներ՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ
մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի րա վա պահ
մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար -
գե լիչ մո դել: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ

մո դել։ Այս մո դե լի դեպ քում պե տու թյու նում գոր -
ծում է բազ մա ֆունկ ցիո նալ հա կա կո ռուպ ցիոն
մար մին, ո րն ի րա կա նաց նում է կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի եր կու հիմ նա կան գոր ծա ռույթ -
նե րը` կան խար գե լիչ և ի րա վա պահ: Կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ մո դել է գոր -
ծում հետևյալ պե տու թյուն նե րում` Հոնգ Կոն -
գում ( Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան կախ
հանձ նա ժո ղով), Սին գա պու րում ( Կո ռուպ ցիոն
գոր ծու նեու թյան քննու թյան բյու րո), Լիտ վա յում
( Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյուն), Լատ վիա -
յում ( Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման և դ րա դեմ
պայ քա րի բյու րո), Ո ւել սում ( Կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի ան կախ հանձ նա ժո ղով), Բոթս վա -
նում ( Կո ռուպ ցիոն գոր ծե րով և տն տե սա կան
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վար չու թյուն), Ու գան -
դա յում, Ավստ րա լիա յում, Կո րեա յում, Թաիլան -
դում, Ար գեն տի նա յում, Էկ վա դո րում նույն պես
գոր ծում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մո դե լը: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի րա վա պահ
մո դել։ Այս մո դե լը տե սա կա նո րեն կա րող է հա -
մար վել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ա մե նաար -
դյու նա վետ մո դե լը, քա նի որ այս մո դե լի դեպ -
քում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա տուկ մաս -
նա գի տա ցած մար մին գո յու թյուն չու նի, ինչը
են թադ րում է պե տու թյան վար չա կան և ֆի նան -
սա կան մի ջոց նե րի խնա յում: Ի րա վա պահ մո -
դե լի դեպ քում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան -
խար գե լիչ և քնն չա կան գոր ծա ռույթ նե րն ի րա -
կա նաց վում են տար բեր ի րա վա պահ մար մին -
նե րի կող մից: Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի -
րա վա պահ մո դե լը հա տուկ է հետևյալ պե տու -
թյուն նե րին` Նոր վե գիա (Տնտե սա կան և շր ջա -
կա մի ջա վայ րի դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հե տաքն նու թյան և ք րեա կան հե -
տապնդ ման նոր վե գա կան ազ գա յին վար չու -
թյուն), Իս պա նիա (Կո ռուպ ցիա յի հետ կապ ված
տնտե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու -
թյան հա տուկ, դա տա խա զա կան ծա ռա յու թյուն),
Խոր վա թիա (Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման և
կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան վար չու -
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4 Տե՛ս Esser, Albin & Kubiciel Michael (2004), Institutions against Corruption: A Comparative Study of the National Anti-
corruption Strategies reflected by GRECO’s First Evaluation Round, Study commissioned by Council of Europe, GRECO,
Strasbourg.

5 Տե՛ս Opinion on two draft anti-corruption laws of Ukraine, p. 7 http://www.legislationline.org/documents/id/19137 
6 Տե՛ս UNDP (2005), Report of the Regional Forum on Anti-corruption Institutions, Vienna International Center, հասանելի

էր` http://europeandcis.undp.org/files/uploads/Lotta/AC%20Forum%20Report.pdf
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թյուն), Ռու մի նիա (Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
ազ գա յին վար չու թյուն), Հուն գա րիա ( Հե տաքն -
նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո), Գեր մա նիա (Ներ -
քին գոր ծե րի դե պար տա մենտ) և Մեծ Բ րի տա -
նիա (Ոս տի կա նու թյան կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի ջո կատ):

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե -
լիչ մո դել։ Այս մո դե լը դրսևոր վում է եր կու ձևով՝
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մա կարգ ման
խոր հուրդ նե րի և կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
նպա տա կա յին կան խար գե լիչ մար մին նե րի: Կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մա կարգ ման խոր -
հուրդ նե րը հիմ նա կա նում կազմ ված են պե տա -
կան մար մին նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, այս մար մին -
նե րը մշտա կան գոր ծող չեն և աշ խա տում են
հան դի պում նե րի մի ջո ցով: Կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի հա մա կարգ ման խոր հուրդ նե րի մո -
դե լը ներ կա յումս գոր ծում է ՀՀ-ում: Կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի կան խար գե լիչ մո դե լի երկ -
րորդ տե սա կը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
նպա տա կա յին կան խար գե լիչ մար մին ներն են,
ո րոնք գոր ծում են մշտա կան հի մունք նե րով և
ի րա կա նաց նում են կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի կան խար գե լիչ ու կրթա կան գոր ծա ռույթ ներ,
այս մո դե լը հա տուկ է Ուկ րաի նա յին, Սլո վե նիա -
յին, Սեր բիա յին և այլն7:

5. Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան կախ,
ու նի վեր սալ մարմ նի ստեղծ ման հե ռան կա րը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում։ Յու րա -
քանչ յուր պե տու թյու նում, այդ թվում նաև` ՀՀ-
ում, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մո դե լի ընտ -
րու թյու նը բարդ գոր ծըն թաց է, ո րը պա հան -
ջում է պե տու թյու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի գոր ծող ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի
ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյուն: Ընդ ո րում` կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում զար գա -
ցած մե խա նիզմ ներ ու նե ցող պե տու թյուն նե րի

փոր ձի օգ տա գոր ծու մը պետք է հա մա հունչ լի -
նի ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գին, ի րա վա կան
և քա ղա քա կան մշա կույ թին և սո ցիալ-տնտե -
սա կան վի ճա կին: 

Ակն հայտ է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի ու նի վեր սալ մո դե լը, ո րն արդ յու նա վետ կեր -
պով գոր ծում է մի շարք պե տու թյուն նե րում,
կա րող է կի րա ռե լի չլի նել այլ պե տու թյուն նե րի
հա մար: Կար ծում ենք` յու րա քանչ յուր պե տու -
թյու նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի -
տու ցիո նալ մո դել ընտ րե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ -
վի առ նել հետևյալ հան գա մանք նե րը` ա) պե -
տու թյան ի րա վա կան և քա ղա քա կան հա մա -
կար գին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
բ) պե տու թյու նում առ կա կո ռուպ ցիա յի մա կար -
դա կը, դրա նվազ ման և ընդ լայն ման մի տու մը,
գ) պե տու թյան սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը8։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս -
տի տու ցիո նալ հա մա կար գում առ կա խնդիր նե -
րը լու ծե լու նպա տա կով, հիմք ըն դու նե լով կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ մի ջազ -
գա յին ի րա վա կան ակ տե րը, հաշ վի առ նե լով
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում իշ խա -
նու թյան քա ղա քա կան կամ քի և միտ վա ծու թյան
առ կա յու թյու նը, կա րող է ստեղծ վել կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րի ան կախ, ու նի վեր սալ մար մին,
ո րը պետք է ի րա պես ան կախ լի նի պե տա կան
իշ խա նու թյան բո լոր մար մին նե րից, հատ կա -
պես` գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից, և ի րա կա -
նաց նի կո ռուպ ցիա յի կան խար գե լում և այդ ո -
լոր տում ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ ներ։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մո դե լի ներդր ման դեպ քում կա րող են
հիմք ըն դուն վել հետևյալ հա յե ցա կար գա յին մո -
տե ցում նե րը.

Քայլ 1.
Տար բե րակ 1. կա րող է լրա ցում կա տար վել

Սահ մա նադ րու թյու նում՝9 նա խա տե սե լով նոր

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

9
  2

0
1

9

7 Տե՛ս Specialised anti-corruption institutions review of models anti-corruption network for Eastern Europe and Central
Asia, OECD 2008, հասանելի էր` https://www.oecd.org/corruption/acn/39971975.pdf, տես նաև For more information on
Serbia, Macedonia and Slovenia see Clean Hands website maintained by the BETA News Agency, Serbia, and dealing with
corruption in Serbia and Montenegro and its neighbors հասանելի էր` http://www.beta.co.yu/korupcija/eng/

8 Տե՛ս Camerer, Lala (2001), Prerequisites for effective anti-corruption ombudsman’s offices and anti-corruption agencies,
10th International Anti-Corruption Conference, Prague, IACC, Transparency International հասանելի էր`
http://www.10iacc.org/download/workshops/cs06.pdf

9 Մի շարք պետություններում հակակոռուպցիոն մարմինն ունի սահմանադրական կարգավիճակ. Հոնգ Կոնգի
Սահմանադրության 57-րդ հոդված, Թաիլանդի Թագավորության Սահմանադրության 59-րդ հոդված, Նեպալի
Սահմանադրության 21-րդ գլուխ, Քենիայի Սահմանադրության 79-րդ հոդված, Մարոկոյի Սահմանադրության 36-
րդ հոդված, Թունիսի Սահմանադրության 6-րդ գլուխ։ 



գլուխ՝ «Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մար մին»
ան վա նմամբ ( Սահ մա նադ րու թյան 202-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ այդ պի սի լիա զո -
րու թյուն ու նի նաև Ազ գա յին ժո ղո վը), ո րի հի -
ման վրա կստեղծ վի ան կախ, ու նի վեր սալ հա -
կա կո ռուպ ցիոն մար մին։ Ան կախ, ու նի վեր սալ
հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նին սահ մա նադ րա կան
կար գա վի ճակ տա լը կստեղ ծի ա ռա վել բա րե -
նպաստ ան կա խու թյան ե րաշ խիք ներ՝ գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան և պե տա կան իշ խա նու թյան
այլ մար մին նե րի հնա րա վոր ճնշում նե րից զերծ
իր առջև դրված խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման
հա մար։

Տար բե րակ 2. Սահ մա նադ րու թյան 122-րդ
հոդ վա ծի հի ման վրա ստեղ ծել ինք նա վար մար -
մին՝ ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին։ 

Քայլ 2. Նշ ված տար բե րակ նե րից յու րա -
քանչ յու րի ընտ րու թյան դեպ քում էլ անհ րա ժեշտ
է ըն դու նել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ան -
կախ ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նի
մա սին օ րենք, ո րով կսահ ման վեն այդ մարմ նի
կար գա վի ճակից բխող՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի կան խար գե լիչ և ի րա վա պահ գոր ծա ռույթ -
նե րի և լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը, մարմ նի
կար գա վի ճա կից բխող այլ ի րա վա կար գա վո -
րում ներ։

Քայլ 3. Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման -
քը, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ
մար մինն ի րա կա նաց նե լու է նաև Բարձ րաս տի -
ճան պաշ տո նա տար ան ձանց է թի կա յի հանձ -
նա ժո ղո վին վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րը,
անհ րա ժեշտ է դա դա րեց նել Բարձ րաս տի ճան
պաշ տո նա տար ան ձանց է թի կա յի հանձ նա ժո -
ղո վի գոր ծու նեու թյու նը։

Քայլ 4. Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման -
քը, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ
մար մինն ի րա կա նաց նե լու է նաև քննչա կան
գոր ծա ռույթ ներ, ա ռա ջար կում ենք դի տար կել
հետևյալ տար բե րա կը՝ ՀՀ քննչա կան մար մին -
նե րի ի րա վա սու թյան ներ քո գտնվող կո ռուպ -
ցիոն բնույ թի բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
քննու թյան ի րա վա սու թյու նը վե րա պա հել ան -
կախ հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նին։ Այդ հա մա -
տեքս տում քննար կել ՀՀ հա տուկ քննչա կան
ծա ռա յու թյան գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կե լու

նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը, քա նի որ
այդ ծառայության ծան րա բեռն վա ծու թյու նը խիստ
նվա զե լու է։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մո դե լի ներդ նումն ու նի դրա կան և բա -
ցա սա կան կող մեր, ո րոնց հա մադր ված վեր լու -
ծու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ մարմ նի
ստեղծ ման գոր ծում։

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մո դե լի ներդ ման դրա կան կող մեր են՝

 օ րենսդ րա կան մա կար դա կով կսահ ման -
վեն կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հիմ -
նա կան ուղ ղու թյուն նե րը և մե խա նիզմ -
նե րը, ո րոնք կի րա կա նաց վեն մեկ միաս -
նա կան մարմ նի կող մից, 

 կբարձ րա նա կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյան արդ յու -
նա վե տու թյու նը, քա նի որ կո ռուպ ցիոն
բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու -
թյու նը կի րա կա նաց վի մեկ մարմ նի կող -
մից, ինչի շնորհիվ այդ ո լո տում ի րա կա -
նաց վող աշ խա տանք նե րն ա ռա վել հա -
մա կարգ ված բնույթ կստա նան10,

 ան կախ, ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն
մար մի նը հաս ցեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյուն կկրի պե տու թյու նում կո ռուպ -
ցիա յի կան խար գել ման և կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու թյան հա -
մար։ 

ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մո դե լի ներդ ման բա ցա սա կան կող մեր
են՝ 

 կա վե լա նան պե տու թյան վար չա կան
ծախ սե րը,

 կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում
մեկ մարմ նի ձեռ քում կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի բո լոր հիմ նա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի կենտ րո նա ցու մն, ա ռա վել հեշտ
կդարձ նի այդ մարմ նի վրա ազ դե ցու -
թյուն գոր ծե լու հնա րա վա րու թյու նը,

 ան կա խու թյան և բա վա րար ֆի նա ն սա -
կան ե րաշ խիք ներ չտրա մադ րե լու դեպ -
քում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի -
վեր սալ մար մի նը չի կա րո ղա նա արդյու -
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10 Տե՛ս UNDP, 2005, Institutional arrangements to combat corruption, հասանելի էր` http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/prac-
tices/governance /documents/Corruption_Comparative_Study-200512.pdf
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նա վետ ի րա կա նաց նել իր գոր ծա ռույթ -
նե րը և կ դառ նա կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րող «հեր թա կան մար մին», ինչն իր
հեր թին կհան գեց նի հա սա րա կու թյու -
նում աս տի ճա նա բար ձևա վոր վող՝ կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հան դեպ առ -
կա վստա հու թյան նվա զեց մա նը։

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա -
րող են ա ռանձ նաց նել հետևյալ դրույթ նե րը՝ ա)
աշ խար հում գո յու թյուն չու նի կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի միաս -
նա կան մո դել, բ) ժա մա նա կա կից աշ խա հում
գո յու թյուն ու նե ցող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի
մո դել նե րից յու րա քանչ յուրն էլ ու նի ի րեն բնո -
րոշ դրա կան և և բա ցա սա կան կող մե րը, գ) պե -
տու թյուն նե րում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մո -

դել նե րի կի րառ ման հա ջող ված և ան հա ջող փոր -
ձերը պայ մա նա վոր ված են տվյալ պե տու թյա նը
բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, դ) 2018
թվա կա նին ՀՀ-ում տե ղի ու նե ցած ար տա հերթ
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րում հաղ -
թած քա ղա քա կան ու ժի կող մից քա ղա քա կան
օ րա կարգ է վե րա դար ձել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի ան կախ, ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն
մար մին ստե ղծե լու հար ցը, ե) ՀՀ-ում կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի ան կախ, ու նի վեր սալ մարմ -
նի ստեղծ ման գա ղա փա րն ու նի դրա կան և բա -
ցա սա կան կող մե րը, դրա նով հան դերձ՝ կարծում
ենք, որ այդ գա ղա փա րի կեն սա գոր ծու մը կա -
րող է ա ռա վել արդ յու նա վետ և հա մա կարգ ված
դարձ նել կո ռուպ ցիա յի դեմ տար վող պայ քա րը։

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

9
  2

0
1

9



Հան ցա գոր ծու թյան հիմ նա կան ան մի ջա -
կան օբ յեկ տը սե փա կա նու թյան կոնկ րետ ձևն
է՝ պե տա կան, հա մայն քա յին, անձ նա կան կամ
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի սե -
փա կա նու թյու նը: Գույ քը բռնի կեր պով վերց նե -
լու դեպ քում, որ պես հան ցա գոր ծու թյան ոչ պար -
տա դիր օբ յեկտ, կա րող է հան դես գալ նաև ան -
ձի ա ռող ջու թյու նը:

Ըստ էու թյան՝ քրեա կան օ րեն քը չի պար -
զա բա նում ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նե ցող ա -
ռար կա ներ հաս կա ցու թյու նը: Ո րոշ հե ղի նակ -
նե րի կար ծի քով՝ վե րը նշված դրույ թը նա խա -
տե սե լիս քրեա կան օ րեն քը մշա կող նե րը հիմք
են ըն դու նել.

ա) հափշ տակ ված ա ռար կա նե րի բարձր
ար ժե քը, 

բ) հափշ տակ ված գույ քի ա ռանձ նա կի ար -
ժե քը, ո րը ոչ միայն բարձ րաց նում է ա րար քի
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը, այլև խո շոր
վնաս պատ ճա ռում սե փա կա նա տի րո ջը1:

Այ սինքն՝ տվյալ տե սա կի հափշ տա կու թյան
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը բնու թագ րե լիս
օ րենս դի րը հիմք է ըն դու նել ոչ միայն հափշտակ -
ված ա ռար կա յի բարձր ար ժե քը, այլև այդ առար -
կայի՝ ա ռանձ նա կի ար ժե քը: Բա ցի դրա նից՝
հոդ վա ծում նկա րագր ված ա րարքն ա ռանձ նա -
նում է նաև իր կա տար ման հա մա պար փակ
բազ մաբ նույթ ե ղա նա կով, ին չով էլ պայ մա -
նա վոր ված է արարքի հիմ նա կան բո վան դա -
կու թյու նը: 

Ելնելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ
հոդվածում նկարագրված հանցակազմի ա-
ռանձնահատկություններից՝ որպես հափշտա-
կության առարկա կարող են հանդես գալ միայն
այն առարկաները կամ փաստաթղթերը, որոնք

ունեն պատմական, գեղարվեստական կամ
մշակութային առանձնակի արժեք: Օրենքը
դրանք բնո րո շում է իբրև ա ռար կա ներ կամ
փաս տաթղ թեր: Ա ռար կա նե ր ասելով՝ հաս -
կաց վում են նյու թա կան աշ խար հի օբ յեկտ նե -
րը, ի րե րը, իսկ փաս տաթղ թե ր ասելով՝ տեղե -
կա տվության այն նյու թա կան կրիչ նե րը, ո րոնք
նա խա տես ված են տեղեկատվությունը ժա մա -
նա կի և տա րա ծու թյան մեջ փո խան ցե լու հա -
մար: Որպես այդպիսիք կարող են հանդես գալ
հին ձեռագրերը, յուրահատուկ թանգարանա-
յին նմուշները, մշակութային ստեղծագործու-
թյունները, ինչպես նաև ցանկացած այնպիսի
առարկաներ կամ փաստաթղթեր, որոնք, ի-
րենց յուրահատուկ և կարևոր նշանակությամբ,
ունեն ոչ միայն էական, այլև առանձնակի ար-
ժեք գիտության և մշակույթի ոլորտում: Այսինքն՝
առար կա յի ա ռանձ նա կի ար ժեքն ար տա հայտ -
վում է դրա բա ցա ռի կու թյան և անկրկ նե լիու -
թյան մեջ, ո րը կա րող է ունենալ պատ մա կան,
գե ղար վես տա կան և մշա կու թա յին բնույթ: 

Պատ մա կան, գե ղար վես տա կան և մշա կու -
թա յին ար ժեք նե րի տե սակ նե րը տրված են
Մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ար տա հան ման և
ներ մուծ ման մա սին ՀՀ օ րեն քում: Օ րեն քի 3-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մշակութային ժա-
ռանգություն են համարվում մարդկային հա-
սարակության կենսագործունեության արգասիք
համարվող մշակութային արժեքները և մշա-
կութային նշանակությամբ առարկաները: 

Օ րեն քի հիշ յալ հոդ վա ծում մշակութային
արժեքներ են համարվում մարդկային հասա-
րակության կենսագործունեության արգասիք
համարվող այն առարկաները և ստեղծագոր-
ծությունները, որոնք, ստեղծման ժամանակից
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ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

²è²ÜÒÜ²ÎÆ ²ðÄºø àôÜºòàÔ ²è²ðÎ²Üºð Ð²öÞî²ÎºÈÀ
(ÐÐ øð. úð.-Æ 180-ð¸ Ðà¸ì²Ì)

1 Տե՛ս Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П., Слюсаренко М.И. Преступления против собственности, ЭКЗАМЕН,
М., 2001 г., с. 91:
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անկախ, ունեն հնագիտական, ազգագրական,
պատմական, կրոնական, գեղարվեստական,
գիտական կարևոր նշանակություն: 

Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածում օգտագործ-
ված մեկ այլ հիմնական հասկացության հա մա -
ձայն՝ մշակութային նշանակությամբ առար-
կաներ են համարվում մարդկային հասարա-
կության կենսագործունեության արգասիք հա-
մարվող այն առարկաները, ներառյալ` համա-
րանիշային (սերիական) արտադրության կամ
զանգվածային արտադրության առարկաները,
ինչպես նաև ստեղծագործությունները, որոնք,
ստեղծման ժամանակից անկախ, մշակութա-
յին արժեք չեն ներկայացնում:

Նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տարածվում է մշակու-
թային արժեքների հետևյալ տեսակների վրա. 

1) պատմական, ներառյալ` ժողովրդի կյան-
քի հիշարժան դեպքերի, հասարակության և
պետության զարգացման, գիտության և ճար-
տարագիտության պատմության, ինչպես նաև
նշանավոր մարդկանց (պետական, քաղաքա-
կան, հասարակական, մշակութային գործիչ-
ների, ազգային հերոսների) կյանքին ու գոր-
ծունեությանն առնչվող առարկաներ, ընտանե-
կան մասունքներ.

2) հնագիտական հետազոտություններից
և պեղումներից ստացված գտածոներ, ինչպես
նաև հողային, շինարարական, հողաբարելավ-
ման և այլ աշխատանքների ընթացքում հայտ-
նաբերված պատմահնագիտական առարկա-
ներ.

3) գեղարվեստական արժեքներ, ներառ-
յալ`

ա) ամբողջովին կամ մասամբ ձեռքով ար-
ված պատկերներ և նկարներ` ցանկացած մի-
ջոցով ու նյութերով կատարված,

բ) ցանկացած նյութից պատրաստված քան-
դակներ,

գ) ցանկացած նյութից արված գեղարվես-
տական հորինվածքներ և համակցված կառուց-
վածքներ (մոնտաժներ),

դ) պաշտամունքային նշանակություն ու-
նեցող գեղարվեստորեն ձևավորված առարկա-
ներ, ներառյալ` սրբապատկերներ (իկոնաներ),

ե) փորագրություններ, փորագրանկարի
արտատպություններ, վիմատպություններ և
դրանց այլ դրոշմվածքաձևեր,

զ) կիրառական արվեստի գործեր, ներա -
ռյալ` ապակուց, կավից, փայտից, երկաթից,
ոսկրից, գործվածքեղենից և այլ նյութերից
պատրաստված գեղարվեստական իրեր,

է) ավանդական ժողովրդական արհեստ-
ների ստեղծագործություններ.

4) պատմական և գեղարվեստական, նե-
րառյալ` գրական հուշարձանների բաղկացու-
ցիչ մասեր և բեկորներ.

5) ձեռագիր և տպագիր գրական, պատ-
մագիտական, պաշտամունքային արժեք ներ-
կայացնող հուշարձանների բաղկացուցիչ մա-
սեր և բեկորներ.

6) առանձին կամ հավաքածու հնագույն
գրքեր, փաստաթղթեր.

7) հազվագյուտ ձեռագրեր և փաստաթըղ-
թային հուշարձաններ, արխիվներ, ներառյալ`
ձայնագրման, տեսագրման, լուսանկարչական
և կինոարխիվներ.

8) երաժշտական նվագարան ներ.
9) առանձին կամ հավաքածու փոստային

նամականիշեր, այլ նամականիշային նյութեր.
10) հնագույն առարկաներ` գործիքներ, կա-

վագործական իրեր, մակագրություններ, դրամ-
ներ, շքանշաններ, մեդալներ, կնիքներ, զենք,
ինչպես նաև հավաքածուի համար նախատես-
ված այլ առարկաներ.

11) բուսական, կենդանական և երկրաբա-
նական հավաքածուներ և նմուշներ, հանքա-
բանության, անատոմիայի և հնէաբանության
համար հետաքրքրություն ներկայացնող առար-
կաներ.

12) կահույք, գոբելեններ, գորգեր, կար-
պետներ, տարազներ.

13) ազգագրական, մարդաբանական նյու-
թեր և բանահյուսական նյութերի անտիպ ժո-
ղովածուներ, հնատիպ հրատարակություններ.

14) ճարտարապետական և կոթողային ար-
վեստի հուշարձանների բաղկացուցիչ մասեր և
բեկորներ.

15) այլ առարկաներ, ներառյալ` պատմա-
կան, գեղարվեստական, գիտական կամ մշա-
կութային այլ նշանակություն ունեցող պատ-
ճեններ, որոնք, որպես պատմության և մշա-
կույթի հուշարձաններ, վերցված են պետական
պահպանության:

Հարկ է նշել, որ վերը թվարկվածներից ոչ
բոլոր օբյեկտներն են, որոնք իրականում կա-
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րող են ունենալ առանձնակի արժեք: Ներկա-
յումս գոյություն չունեն այնպիսի հստակ կա-
նոններ կամ չափանիշներ, որոնք, որոշակի ի-
մաստով, այս կամ այն առարկան կարող են
դասել առանձնակի արժեք ունեցող առարկա-
ների շարքը: Տվյալ պարագայում առարկայի՝
առանձնակի արժեք ունենալը, ըստ էության,
պետք է հասկանալ՝ որպես գնահատող հատ-
կանիշ: Հափշտակված առարկայի կամ փաս-
տաթղթի հափշտակության եղանակից անկախ՝
որպես պատմական, գեղարվեստական կամ
մշակութային արժեքի, առանձնակի նշանակու-
թյունը որոշվում է համապատասխան փոր-
ձաքննությամբ, որի ընթացքում պարզվում է ոչ
միայն տվյալ առարկայի արժեքը դրամային
արտահայտությամբ, այլև պատմության, գիտու-
թյան, մշակույթի կամ արվեստի բնագավառում
իր նշանակությունը2: Այսինքն՝ հափշ տակ ված
ա ռար կա յի պատ մա կան, գե ղար վես տա կան կամ
մշա կու թա յին ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նե նա լը ո -
րո շում է դա տա րա նը՝ նկա տի ու նե նա լով գոր ծի
բո լոր հան գա մանք նե րը: 

Մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նու -
թյու նն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով
ի րա կա նաց վող, մշա կու թա բա նա կան կամ ար -
վես տա բա նա կան բնույ թի հե տա զո տու թյուն է,
ո րի շնոր հիվ տրվում է ա ռար կա յի` մշա կու թա -
յին ար ժեք հա մար վե լու կամ չհա մար վե լու վե -
րա բեր յալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն:
Մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ար տա հան ման և
ներ մուծ ման մա սին ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա -
ծը սահ մա նում է՝ ... Փորձաքննությունն ի-
րականացնում են լիազորված պետական մարմ-
նի կողմից հավատարմագրված մասնագետ-
ները: Մշակութային արժեքների փորձաքննու-
թյուն անցկացնող մասնագետների հավատար-
մագրման գործընթացն իրականացվում է Հա-

յաստանի Հանրապետության կառավարության
սահմանած կարգով: Փորձաքննության ար -
դյունքները կարող են բողոքարկվել դատական
կարգով:

Օբ յեկ տիվ կող մից՝ հան ցա գոր ծու թյու նը
կա րող է ի րա կա նաց վել ինչ պես հափշ տա կու -
թյամբ (ա վա զա կու թյուն, կո ղո պուտ, գո ղու թյուն,
խար դա խու թյուն, յու րա ցում կամ վատ նում),
այն պես էլ՝ շորթ մամբ: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գե -
րակշ ռում է այն տե սա կե տը, որ առանձնակի
արժեք ունեցող առարկաների հափշտակությու-
նը պետք է որակվի միատեսակ՝ հափշտակու-
թյան եղանակից անկախ3: Այսինքն՝ տվյալ
դեպքում, հափշտակության եղանակը չի ազ-
դում արարքի որակման վրա4: 

Օ րեն քը պատ մա կան, գե ղար վես տա կան
կամ մշա կու թա յին ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նեցող
ա ռար կա նե րի կամ փաս տաթղ թե րի հափշ տա -
կու թյու նը հա մա րում է ծան րա ցու ցիչ հան գա -
մանք նե րում կա տար ված, ե թե ի րա կա նաց վել է
ա վա զա կու թյամբ կամ շորթ մամբ: Այս ա ռու -
մով՝ շա րու նակ վում է վիճահարույց մնալ, հատ -
կա պես, առանձնակի արժեք ունեցող առար-
կաների հափշտակության ավարտման պահը,
մասնավորապես՝ եթե կատարվել է ավազա-
կությամբ: Օրենքի բառացի մեկնաբանման պա-
րագայում կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 180-րդ հոդվածով նախատես-
ված հափշտակության ավարտման պահը
կախված չէ հափշտակության կոնկրետ որևէ
եղանակից: Վիճահարույց իրավիճակն առա-
վել իրատեսական է դառնում այն դեպքում,
երբ առանձնակի արժեք ունեցող առարկանե-
րի հափշտակությունը կատարվում է հանցա-
կազմն առանձնակի որակյալ դարձնող հատ-
կանիշների առկայության պայմաններում: Օրի-
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2 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации /постатейный/, 2-е издание, ТОМ 1, Российская
академия провосудия, под. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ А.В. Бриллиантова, М. 2017 г., с.
619-620:

3 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации; под общей редакцией докт. юрид. наук,
Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева и докт. юрид. наук, профессора Ю.И. Скуратова, издание 4-е, пе-
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особенная), учебник для бакалавров, издание второе, переработанное и дополненное, ответ. ред. докт. юрид. наук,
проф., заслуженний деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017 г., с. 383; Уголовное право /особенная часть/, учебник
для бакалавров, издание третье, переработанное и дополненное, под редакцией докт. юрид. наук, проф. А.И.
Чучаева, М. 2018 г., с. 146 և այլն:

4 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, издание одиннадцатое, переработанное и
дополненое, ответ. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженний деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017 г., с. 362:
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նակ՝ միևնույն փաստական հանգամանքներում
իրականացված ավազակության որակյալ տե-
սակների դեպքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի
175-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
ավազակությունը, որը կատարվել է՝ առանձ-
նապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու
նպատակով, կազմակերպված խմբի կողմից,
առողջությանը ծանր վնաս պատճառելով,
քրեական օրենսգիրքը սահմանում է ավելի
խիստ պատասխանատվություն, քան նախա-
տեսված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով: Տվյալ իրավիճակում
կարելի է ուղղակիորեն փաստել, որ գործ ու-
նենք քրեաիրավական նորմերի յուրահատուկ
մրցակցության դեպքի հետ: Տարածված տե-
սակետի համաձայն՝ երբ գոյություն ունի ընդ-
հանուր և հատուկ նորմերի մրցակցության
խնդիր, ապա նախապատվությունը տրվում է
հատուկ նորմին, այսինքն՝ այն նորմին, որը
նախատեսված է հիշյալ հանցակազմում: Դրա-
նից էլ հետևում է. համապատասխան դեպքե-
րում միայն տվյալ նորմն է ենթակա կիրառ-
ման: Սակայն նշված տեսակետը խիստ քննա-
դատության է արժանացել իրավաբանական
գրականության մեջ այն առումով, որ չի բխում
օրենքի տրամաբանությունից: Ստացվում է այն-
պես, որ օրենքն առանձնակի արժեք ունեցող
առարկաների հափշտակությունը դիտարկում
է առավել վտանգավոր հանցագործություն, քան
այլ առարկաների հափշտակությունը: Բացի
դրանից՝ նշված հանցակազմով նախատեսված
արարքը հանդես է գալիս որպես հափշտակու-
թյան առավել որակյալ տեսակ, չնայած այն
հանգամանքին, որ իրավաբանական տեխնի-
կայի առումով նախատեսված է առանձին հոդ-
վածով5: Հավանաբար՝ դա է պատճառը, որ
տվյալ դեպքում մենք առընչվում ենք ոչ թե ընդ-
հանուր և հատուկ նորմերի մրցակցության, այլ՝
ծանրացուցիչ հանգամանքներով հատուկ նոր-
մերի մրցակցության հետ, որի դեպքում նա-
խապատվությունը տրվում է առավել ծանրա-
ցուցիչ հանգամանք ներով հատուկ նորմին: Կա

նաև կարծիք, որ այդպիսի իրավիճակներում
պետք է կիրառվի այն նորմը, որն ավելի խիստ
պատիժ է նախատեսում: Այս հարցի վերաբեր-
յալ նույնիսկ տեսակետ է ար տա հայտ վել, որ
այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րում ա րար քը պետք է
ո րա կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու -
թյամբ6: 

Առ կա խնդրի վե րա բեր յալ հարկ է նշել մեկ
այլ հան գա մանք ևս. քա նի որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 180-րդ հոդ վա ծում հափշ տա կու -
թյուն եզ րույթն օգ տա գործ վում է որ պես սե -
փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված ո րո շա կի կա տե -
գո րիա յի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ընդ հան րաց -
նող հաս կա ցու թյուն, ա պա միան շա նակ փաս -
տել, թե հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տած է հա -
մար վում նշված ա ռար կա ներն ի րա պես վերց -
նե լու պա հից, ո րոշ քրեա գետ նե րի ար տա հայ -
տած տե սա կե տի հա մա ձայն՝ այն քան էլ հիմնա -
վոր ված չէ: Հան ցա գոր ծու թյան ա վարտ ման
պա հը ո րոշ վում է հափշ տա կու թյան կոնկ րետ
ե ղա նա կով, այ սինքն՝ նշված ա ռար կա նե րը վերց -
նե լը գո ղու թյան, խար դա խու թյան, կո ղո պու տի,
յու րաց նե լու կամ վատ նե լու մի ջո ցով կհա մար -
վի ա վարտ ված, ե թե հան ցա վո րին ոչ միայն
հա ջող վել է տի րա նալ, այլև՝ իր հա յե ցո ղու թյամբ
տնօ րի նել դրանք: Սա կայն ա վա զա կա յին հար -
ձակ ման դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նը կհա -
մար վի ա վարտ ված՝ գույ քը հափշ տա կե լու նպա -
տա կով հար ձա կու մը կա տա րե լու պա հից, ան -
կախ այն հան գա ման քից, թե հան ցա վո րին հա -
ջող վե՞լ է տի րա նալ ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նե -
ցող ա ռար կա նե րին կամ փաս տաթղ թե րին, թե՞
ոչ7: 

Չնայած վերը արտահայտված բոլոր տե-
սակետներին՝ նշված հարցը դեռևս շարունա-
կում է վիճահարույց մնալ:

Առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող
հարց է մնում նաև՝ սույն հոդվածով նախա-
տեսված հափշտակության կատարումը, որն ի-
րականացվել է շորթմամբ: Օրենքի բառացի
մեկնաբանությունից հետևում է, որ սույն հոդ-
վածով նախատեսված՝ առանձնակի արժեք
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ներկայացնող առարկաների շորթում կարող է
որակվել այն դեպքը, եթե դրա կատարումն
ամբողջությամբ ներառում է հափշտակություն
հասկացությունը8: Ըստ էու թյան՝ ստաց վում է
այն պես, որ նշված ա ռար կա նե րին կամ փաս -
տաթղ թե րին շոր թու մով տի րա նա լու դեպ քում
ա րար քը լրա ցու ցիչ ո րակ ման կա րիք չու նի, չնա -
յած այն հան գա ման քին, որ շոր թու մը հափշ -
տա կու թյան ե ղա նակ չէ: Այսինքն՝ դա նաև չի
նշանակում, թե շորթումը պետք է դիտարկել
որպես հափշտակության եղանակ: Ամեն դեպ-
քում՝ նշված հարցը ևս շարունակում է վիճա-
հարույց մնալ9:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
նշված խնդրին վե րա բե րող հար ցն, ակ տիվ
քննա դա տու թյան է ար ժա նա ցել նաև այն ի -
մաս տով, որ տվյալ հան ցա կազ մում շորթ ման
հաս կա ցու թյան ընդգր կու մը սխալ է: Են թադըր -
վում է, թե այդ ա ռար կա նե րի շոր թու մը պետք է
ո րակ վի՝ որ պես գույ քի շոր թում (ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված),
կամ՝ շոր թու մը հոդ վա ծի վեր նագ րում պետք
է ուղ ղա կի նշվեր: Ինչ վե րա բե րում է ա վա զա -
կու թյա նը՝ ստաց վում է, որ մեկ հափշ տա կու -
թյամբ կա տար վում է մեկ ու րիշ հափշ տա կու -
թյուն (սա բխում է հոդ վա ծի եր րորդ մա սի ձևա -
կեր պու մից)10: 

Ի րա կա նում՝ նշված նոր մի հետ կապ ված
քննա դա տու թյունն ար դա րաց ված է և, օ րենս -
դրա կան բա րե փոխ ման տե սանկ յու նից՝ էա կան
խմբագր ման կա րիք ու նի: Բա ցի այդ՝ նկա տի
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Մշա կու թա -
յին ար ժեք նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման
մա սին ՀՀ օ րեն քում սպա ռիչ կեր պով թվարկ -
ված են պատ մա կան, գե ղար վես տա կան, մշա -
կու թա յին և այլ ար ժեք նե րի տե սակ նե րը, ուս -
տի որևէ ի մաստ չու նի, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 180-րդ հոդ վա ծում պատ մա կան և
գե ղար վես տա կան ար ժեք ներ հաս կա ցու թյուն -
նե րը տա րան ջատ վեն մշա կու թա յին ար ժեք -

ներ հաս կա ցու թյու նից, քա նի որ բո լո րը միա -
սին հան դես են գա լիս որ պես մեկ հաս կա ցու -
թյուն` մշա կու թա յին ար ժեք ներ: Ուս տի, օ -
րենսդ րա կան ա ռու մով՝ ա վե լի նպա տա կա հար -
մար կլի ներ, ե թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 180-
րդ հոդ վա ծը են թարկ վեր հա մա պա տաս խան
խմբագր ման: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռա ջարկ վում
է. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 180-րդ հոդ վա ծը
խմբագ րել և վե րա շա րադ րել հետևյալ բո վան -
դա կու թյամբ. Մշա կու թա յին ա ռանձ նա կի ար -
ժեք ու նե ցող ա ռար կա ներ կամ փաս տաթղ -
թեր հափշ տա կե լը կամ շոր թե լը:

Հանցագործության օբյեկտիվ կողմն
ընդգրկում է գույքը վերցնելուն ուղղված ցան-
կացած եղանակ, որի պարագայում՝ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 180-րդ հոդվածով նախատես-
ված արարքը լրացուցիչ որակել հափշտակու-
թյան առանձին եղանակների կամ շորթման
համար պատասխանատվություն նախատեսող
հոդվածներով, չի պահանջում:

Սուբյեկտիվ կողմից՝ հանցագործությունն
արտահայտվում է ուղղակի դիտավորությամբ
և շահադիտական նպատակով:

Իրավաբանական գրականության մեջ ար-
դարացի տեսակետ է արտահայտվել այն մա-
սին, որ առանձնակի արժեք ունեցող պատմա-
կան, գիտական, գեղարվեստական կամ մշա-
կութային առարկաների հափշտակության դեպ-
քում դրանց առանձնակի արժեք ունենալու
հանգամանքը պետք է գիտակցվի նաև հան-
ցավորի կողմից: Հակառակ դեպքում, եթե վեր-
ջինս դա չի գիտակցում, ապա նրա արարքում
համապատասխան հանցակազմի հատկանիշ-
ներ չեն պարունակվում11: 

Հանցագործության սուբյեկտ են համար-
վում 16 տարին լրացած մեղսունակ ֆիզիկա-
կան անձինք: Եթե հոդվածի դիսպոզիցիայում
նշված առարկաների կամ փաստաթղթերի
հափշտակությունը կատարվել է 14-ից 16 տա-
րեկան անձանց կողմից, ապա նրանց պատաս-
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8 Տե՛ս Курс уголовного права, в пяти томах, особенная часть, том 3, под редакцией докт. юрид. наук, профессора Г.Н.
Борзенкова и докт. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002 г., с. 461:

9 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 2-е издание, ТОМ 1, Российская ака -
демия провосудия, под. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ А.В. Бриллиантова, М. 2017 г., с. 621:

10 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, հատուկ մաս, չորրորդ հրատարակություն, խմբ.` իրավ.
գիտ. դոկ., պրոֆ. Գ.Ս. Ղազինյանի, ԵՊՀ, Երևան, 2009թ., էջ 414:

11 Տե՛ս Кочой С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности; учебно-практическое пособие,
издание 2-е, дополненное и переработанное, М., 2000 г., с. 212:
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խանատվությունը վրա է հասնում այնպիսի
հանցավոր արարքների համար, ինչպիսիք են
ա վա զա կու թյու նը, կո ղո պու տը, գո ղու թյու նը,
խար դա խու թյու նը, յու րա ցու մը կամ վատ նու մը
և շորթումը:

Արարքը որակյալ դարձնող հատկանիշնե-
րի մեջ առանձնահատուկ քննարկման կարիք
ունի մեկ հատկանիշ ևս՝ առանձնակի արժեք
ունեցող առարկաների կամ փաստաթղթերի
հափշտակությունը, եթե անզգուշությամբ առա-
ջացրել է 180-րդ հոդվածի առաջին մասով նա-
խատեսված առարկաների կամ փաստաթղթե-
րի ոչնչացում կամ վնասում:

Ոչնչացնելը առանձնակի արժեք ունե-
ցող առարկաները կամ փաստաթղթերը լրիվ
անպիտան վիճակի հասցնելն է, որի դեպքում
առարկան ընդհանրապես դադարում է ֆիզի-
կապես գոյություն ունենալուց, կամ չի կարող
օգտագործվել ըստ նշանակության, կամ կա-
րող են, սակայն այդ դեպքում դրանք արդեն
կորցնում են իրենց պատմական, գեղարվես-
տական կամ մշակութային առանձնակի արժե-
քը: 

Վնասելն առանձնակի արժեք ունեցող
առարկաները կամ փաստաթղթերն այնպիսի
վնաս հասցնելն է, որը, թերևս, չի բացառում
ըստ նշանակության օգտագործելու հնարավո-
րությունը, չի ոչնչացնում առանձնակի արժե-
քը, սակայն զգալի չափով նվազեցնում է:

Հանցագործությունը համարվում է ծան-
րացուցիչ հանգամանքներում կատարված, ե-
թե ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի
առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված
արարքը կատարվել է կազմակերպված խմբի
կողմից: 

Բա վա կա նին ու շագ րավ է հատ կա պես այն
հան գա ման քը, որ ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը
ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րում ա ռանձ նա -
կի ար ժեք ու նե ցող ա ռար կա ներ հափշ տա կե լու
հա մար (180-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս) սահ մա -
նում է ա վե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն,
քան ան ձի դեմ ուղղ ված մի շարք այլ հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի հա մար (օ րի նակ` 112-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մաս, 131-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս և
այլն): Ստաց վում է այն պես, որ ՀՀ գոր ծող
քրեա կան օ րենս գիր քը ա ռանձ նա կի ար ժեք ու -
նե ցող ա ռար կա նե րի քրեաի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյու նն ա վե լի բարձր է դա սում, քան մար -
դու կյան քը, ա ռող ջու թյունն ու ա զա տու թյու նը:
Դա չի բխում նաև քրեաի րա վա կան նոր մե րի
դա սա կարգ ման ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու -
նից: Ուս տի, ել նե լով վե րոգր յա լից՝ ա ռա ջարկ -
վում է. ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 180-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում սահ ման ված ա ռա -
վե լա գույն պա տի ժը, ո րը նա խա տե սում է ա զա -
տազր կում՝ յո թից տաս ներ կու տա րի ժամ կե -
տով, մեղ մաց նել և սահ մա նել ա զա տազր կում`
չոր սից ութ տա րի ժամ կե տով: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ՀՀ դա -
տա կան պրակ տի կան այդ քան էլ հա րուստ չէ
նշված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյա ն վե -
րա բեր յալ գոր ծե րով, այ նուա մե նայ նիվ, ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քում նշված հան ցա կազ մի առ կա -
յու թյան փաս տը կա րող է էա կան դե րա կա տա -
րու թյուն ու նե նալ ոչ միայն տվյալ տե սա կի
հափշ տա կու թյուն նե րի դեմ մղվող պայ քա րի
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման, այլև` նմա -
նա տիպ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տա րա տե սակ
դրսևո րում նե րը կան խե լու և հա րուստ դա տա -
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու գոր ծում:
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Հան ցա վո րու թյու նը՝ որ պես հիմ նախն դիր,
բո լոր ժա մա նակ նե րում ու տար բեր ժո ղո վուրդ -
նե րի հա մար հան գու ցա յին է ե ղել՝ օ րի նա կա -
նու թյան հաս տատ ման ճա նա պար հին: Մշ տա -
պես փորձ է ար վել գտնել հան ցա վո րու թյուն
ծնող պատ ճառ ներն ու պայ ման նե րը՝ երևույ -
թի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րե լու հա մար:
Մտա հո գիչ են հատ կա պես հան ցա վո րու թյան
այն դրսևո րում նե րը, ո րոն ցում ներգ րավ ված
են ե ղել կա նայք: Այս հան գա ման քն ա ռանձ -
նա հա տուկ կարևո րու թյուն է ստա նում մեր
երկ րում՝ հաշ վի առ նե լով կնոջ դե րը հայ ի րա -
կա նու թյու նում: Այդ մտա հո գու թյունն ար դա -
րաց նե լու նկա տա ռու մից ել նե լով՝ ի րա կա նաց -
վել է տվյալ ու սում նա սի րու թյու նը՝ հաշ վի առ -
նե լով հան ցանք կա տա րած կա նանց կե ցա -
վայ րը, ըն տա նե կան դրու թյու նը, ա մուս նա կան
վի ճա կը, ըն տա նի քում ե րե խա նե րի առ կա յու -
թյու նը, մաս նա գի տու թյուն ու նե նա լը, զբաղ -
մուն քը և այլն:

ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա -
յին բ յու րո» ՊՈԱԿ-ին կից Ք րեա բա նու թյան կի -
րա ռա կան հիմ նախն դիր նե րի գի տա հե տա զո -
տա կան կենտ րո նը 2016-2018 թթ. ի րա կա նաց -
րել է հե տա զո տու թյուն՝ «Կա նանց հան ցա վո -
րու թյան հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ-ում» թե մա յով:
Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է մի քա նի
ուղ ղու թյուն նե րով և մե թոդ նե րով, ո րոն ցից մեկն
էլ հար ցազ րույցն է, որն ի րա կա նաց վել է հար -
ցա թեր թի կա յին հարց ման մի ջո ցով: Հե տա զո -
տու թյան ընտ րան քը կազ մել են ՀՀ ԱՆ «Ա բով -

յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում ա զա -
տազրկ ման ձևով պա տի ժը կրող 65 կին դա -
տա պարտ յալ ներ, իսկ որ պես ստու գիչ խումբ`
երբևէ հան ցանք չկա տա րած և ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան չեն թարկ ված 65 կին,
հար ցա թեր թի կա յին հար ցումն ի րա կա նաց վել
է ա նա նուն:

Ըստ մեր ու սում նա սի րու թյան՝ հարց ման
են թարկ ված դա տա պարտ ված կա նանց մե ծա -
մաս նու թյու նը՝ 89,2%-ը, քա ղա քա յին վայ րե րում
ապ րող ներն են: Հան ցա վո րու թյան սո ցիո լո -
գիա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րում դեռևս վաղ
ժա մա նակ նե րից ամ րագ րել են, որ կա նանց
կող մից կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
մե ծա մաս նու թյու նը կա տար վում էր քա ղաք նե -
րում, քա նի որ այն տեղ կյան քի պայ ման նե րն
այլ էին, և բարձր էր սո ցիա լա կան ակ տի վու -
թյու նը:

Հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած կա նանց
մե ծա մաս նու թյան երևա նաբ նակ (58,5%) լի նե -
լու հան գա մանքը, ան շուշտ, մե ծ մա սամբ պայ -
մա նա վոր ված է մեծ քա ղա քի գոր ծո նով, որն
իր հնա րա վո րու թյուն նե րով ա վե լի նպաս տա -
վոր վայր է հան ցանք կա տա րե լու հա մար: Նախ՝
փոր ձենք դի տար կել կին դա տա պարտ յալ նե րի
բնու թագ րե րը՝ նրանց սո ցիա լա կան խմբով,
կար գա վի ճա կով և շր ջա պա տի նկատ մամբ հա -
րա բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված: Հե տա -
զո տու թյան մաս նա կից հան ցանք կա տա րած
կա նանց տա րի քա յին բաշխ վա ծու թյու նը հետևյալ
տեսքն ու նի.

30

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
9

  2
0

1
9

ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՆԻ ԹԵՐԶՅԱՆ
ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների 
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի գիտահետազոտական կենտրոնի սոցիոլոգ
գիտական խորհրդատու, ՀՀ ոստիկանության շտաբի պետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԳՈՀԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների 
գիտահետազոտական կենտրոնի հոգեբան
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Ինչ պես երևում է ստաց ված տվյալ նե րից՝
հան ցա գոր ծու թյան հակ ված են ա վե լի շատ՝ 31-
40 տա րի քա յին խմբի կա նայք, ովքեր կազ մում
են 33,8%, այ նու հետև՝ 50-ից բարձր տա րի քի
կա նայք` 27,7%:

Հարց վող նե րի կրթա կան մա կար դա կը, ըստ
ստաց ված տվյալ նե րի, ցույց է տա լիս, որ հարց -
վող նե րի 27,7%-ն ու նի միջ նա կարգ հան րակըր -
թա կան, 24,6%-ը՝ միջ նա կարգ մաս նա գի տա -
կան, մյուս 24,6%-ը՝ բարձ րա գույն կրթու թյուն,
մինչև 8-րդ դա սա րա նի կրթու թյուն ու նի հարց -
վող նե րի 21,5%-ը, իսկ կրթու թյուն չու նի 1,5%-ը։
Ըստ էու թյան՝ դա տա պարտ ված կա նանց մե -
ծա մաս նու թյան բարձ րա գույն կրթու թյուն չու -
նե նա լը, ինչը կա րող էր ա պա հո վել պատ շաճ
աշ խա տանք և նվա զա գույն վար ձատ րու թյան
առ կա յու թյու նը, նվազ հնա րա վո րու թյուն են տա -
լիս, որ կա րո ղա նան հո գալ ի րենց ըն տա նիք նե -
րի պա հանջ մունք նե րը:

Այժմ դի տար կենք հարց վող նե րի ըն տա նե -
կան դրու թյու նը: Հարց մա նը մաս նա կից դատա -
պարտ յալ նե րի 27,7%-ն ա մուս նա ցած է, 40%-ը՝
ա մուս նա լուծ ված, 16,9%-ը՝ այ րի, իսկ մնա ցած
15,4%-ը՝ չա մուս նա ցած: Հա մադ րե լով պա տաս -
խան նե րը՝ տես նում ենք, որ ա մուս նա լուծ ված -
նե րի 40% և այ րի նե րի 12,3% տար բե րու թյունն
էա կան է (այս գոր ծո նը կա րե լի է դի տար կել որ -
պես հան ցա գոր ծու թյա նը նպաս տող հան գա -
մանք): Ե թե ա մուս նա ցած լի նե լու դեպ քում ա -
մուս նու առ կա յու թյու նը հիմ նա կա նում ա պա հո -
վում է ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյու նը, ա պա ա -
մուս նուն կորց նե լու հան գա ման քը կա րող է կնո -
ջը մղել ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն -
տա նե կան հոգ սը թեթևաց նե լու հա մար: Այս -
տեղ կա րող ենք են թադ րել, թե կա նայք դի մել
են հան ցա գոր ծու թյան՝ ի րենց կեն ցա ղա յին նվա -

զա գույն պայ ման ներն ա պա հո վե լու, ի րենց ե -
րե խա նե րի հա ցի խնդի րը լու ծե լու հա մար, քա -
նի որ նրանք միայ նակ են, ա ռանց կո ղակ ցի:
Ըստ մեր հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ ե րե -
խա ներ ու նեն ա մուս նա լուծ ված կա նանց 80,8%-
ը, այ րի կա նանց՝ 91%-ը: Ե թե հաշ վի առ նենք
նաև չա մուս նա ցած կա նանց 30%-ը, ով քեր նույն -
պես ե րե խա ներ ու նեն, ա պա ա ռանց ա մու սին -
նե րի կա նանց բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը
միայ նակ է ա պա հո վում ե րե խա նե րի կեն ցա ղը:
Միայ նակ մայր լի նե լը մեր հա սա րա կու թյու նում
շատ ա վե լի բարդ է, քան ա վե լի զար գա ցած և
ա ռա ջա դեմ հա սա րա կու թյուն նե րում: Ա մուս նա -
լուծ վե լիս, ինչ պես ցույց են տա լիս դեպ քե րը,
կա նանց ի րենց նախ կին ա մու սին նե րի կող մից
հիմ նա կա նում էա կան նյու թա կան օգ նու թյուն
չի ցու ցա բեր վում: Այս հան գա մանքն էլ հան -
գեց նում է, որ նրանք հայտն վում են ծանր սո -
ցիա լա կան պայ ման նե րում և դի մում են ծայ րա -
հեղ քայ լե րի:

Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում բարձ -
րաց վել են այն հար ցե րը, ո րոնք շատ կարևոր
և յու րա հա տուկ դեր ու նեն կին դա տա պար -
տյալ նե րի հա մար. ըն տա նե կան հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ե րե խա նե րի առ կա յու թյու նն ըն տա -
նի քում, արդ յոք շփվո՞ւմ են դա տա պարտ յալ մայ -
րե րն ի րենց ե րե խա նե րի հետ, և ո՞ւմ խնա մա -
կա լու թյան ներ քո են նրանք այժմ մնա ցել: 

Դա տա պարտ յալ նե րի 27,7%-ն ու նի մեկ ե -
րե խա, 33,8%-ը՝ եր կու ե րե խա, 13,8%-ը՝ ե րեք
ե րե խա, իսկ 24,6%-ը ե րե խա ներ չու նեն: Թեև
դա տա պարտ յալ կա նանց մե ծա մաս նու թյունն
ու նի ե րե խա ներ, ընդ ո րում, ինչ պես վե րը
նշվեց՝ չու նի նաև ա մու սին, սա կայն ստաց -
վում է, որ ե րե խա ներ ու նե նա լու հան գա ման -
քը, նրանց ա պա գա յի մա սին մտա հո գու թյու նը
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շատ դեպ քե րում զերծ չի պա հել դա տա պարտ -
յալ կա նանց հան ցանք կա տա րե լուց: Մյուս կող -
մից էլ՝ կին դա տա պարտ յալ նե րի մե ծա մաս -
նու թյան՝ ե րե խա ու նե նա լու հան գա ման քը, ա -
մու սին չու նե նա լը կա րող են վկայել նրանց
նյու թա կան վատ վի ճա կի մա սին, և հենց այդ
գոր ծոնն էլ կա րող է ո րո շա կի հան ցա ծին նշա -
նա կու թյուն ու նե նալ:

Այժմ փոր ձենք պար զել, թե դա տա պարտ -
յալ կա նանց ե րե խա ներն ո՛ւմ խնա մա կա լու թյան
ներ քո են մնա ցել: Ըստ հարց ման տվյալ նե րի՝
դա տա պարտ յալ ա մուս նա ցած կա նանց 26,7%-
ի ե րե խա նե րին մե ծաց նում են ա մու սին նե րը,
20%-ի ե րե խա նե րը ծնող նե րի խնամ քի տակ են,
6,7%-ը՝ ազ գա կան նե րի, իսկ 46,7%-ի ե րե խա -
նե րը չա փա հաս են և ա ռան ձին են ապ րում: Ա -
մուս նա լուծ ված կա նանց 19%-ի դեպ քում է, որ
ե րե խա նե րն ա մուս նու խնամ քի տակ են, 38,1%-
ի ե րե խա նե րը ծնող նե րի խնամ քի տակ են,
4,8%-ը՝ ազ գա կան նե րի, 9,5%-ը՝ ման կա տան
կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան, իսկ
23,8%-ի ե րե խա նե րը չա փա հաս են և ա ռան ձին
են ապ րում: Ինչ վե րա բե րում է այ րի նե րին՝
նրանց թեև քիչ քա նա կին, այ նուա մե նայ նիվ,
նրանց 40%-ի ե րե խա նե րը ծնող նե րի, ազ գա -
կան նե րի և ման կա տան կամ հա սա րա կա կան
կազ մա կեր պու թյան խնամ քի տակ են, իսկ մնա -
ցած 60%-ի ե րե խա նե րը չա փա հաս են և առան -
ձին են ապ րում: Ներկայաց ված տվյալ նե րից
երևում է, որ բո լոր դեպ քե րում ե րե խա նե րն ապ -
րում են ոչ լիար ժեք ըն տա նիք նե րում (նույ նիսկ
ա մուս նա ցած նե րի դեպ քում՝ նրանց ըն դա մե նը
26,7%-ի ե րե խա ներն են հայ րա կան խնամ քի
տակ):

Ստաց ված արդ յունք նե րը կա րող են հան -
գեց նել այն հետևու թյան, որ ե րե խա ներ ու նե -
ցող դա տա պարտ յալ կա նանց մե ծա մաս նու -
թյունն ա մուս նա լուծ ված կամ այ րի կա նայք են,
քա նի որ ըն դա մե նը 16,3%-ի դեպ քում է, որ ե -
րե խա նե րը մնա ցել են հայ րա կան խնամ քի ներ -
քո:

Հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով կա րո ղա ցանք նաև
պար զել, որ այն կա նայք, ով քեր ու նեն ե րե խա -
ներ, հա ճա խա կի շփվում են նրանց հետ, և
նրանց բո լոր ե րա զանք նե րը, նպա տակ նե րը,
ցան կու թյուն նե րը կապ ված են հենց ի րենց ե -
րե խա նե րի հետ: Ընդ որում՝ երեխաների հետ
հաճախ շփվում են երեխա ունեցող կանանց

80%-ը, 10%-ն էլ հազվադեպ է շփվում, և միայն
10% կանայք են, որ երեխաների հետ շփում չեն
ունենում: Մեր հետազոտության արդյունքները
թույլ են տալիս ենթադրել, որ անգամ այն կա-
նայք, ովքեր հանցագործություն են կատարել,
մոր դերում մնում են անթերի և հանուն իրենց
երեխաների պատրաստ են նորից վերադառ-
նալ հասարակություն և դառնալ հասարակու-
թյան լիարժեք անդամ: Կարելի է են թադ րել,
թե ե րե խա նե րի հետ հա ճա խա կի շփու մը և կա -
պի պահ պա նու մը կին դա տա պարտ յալ նե րի վե -
րա փոխ ման և պատ ժի կրու մից հե տո հե տա գա
հան ցա վոր վար քագ ծից զերծ մնա լու ա ռու մով
կա րող է էա կան դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե -
նալ: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րենց ա մուսինների
հետ հա րա բե րու թյուն նե րին՝ հարց ման մաս նա -
կից նե րի 62,5%-ը նշել է, որ նախ քան դա տա -
պարտ վելն ու նե ցել են մտե րիմ հա րա բե րու -
թյուն ներ, իսկ 37,5%-ը նշել է, որ իր և ա մուս նու
հա րա բե րու թյուն նե րը կոնֆ լիկ տա յին են ե ղել:
Ճիշտ է՝ մեր ստա ցած տվյալ նե րով՝ կոնֆ լիկ -
տա յին հա րա բե րու թյուն նե րը մե ծա մաս նու թյուն
չեն կազ մում, սա կայն 37,5%-ը նույն պես քիչ չէ
և չէր կա րող չանդ րա դառ նալ կնոջ հո գե կան
նե րաշ խար հի խա թար մա նը: Այս ա ռու մով՝ չենք
կա րող չնշել, որ կա նայք հա ճախ են ըն տա նի -
քում կամ շրջա պա տում են թարկ վում ո րո շա կի
բռնու թյան և վատ վե րա բեր մուն քի, ին չը կա -
րող է նպաս տել նրանց ագ րե սիվ վար քագ ծի
ձևա վոր մա նը: Շատ հա ճախ, ըն տա նի քում ա -
մուս նու կող մից են թարկ վե լով ֆի զի կա կան կամ
հո գե բա նա կան բռնու թյան, ծե ծի, ար ժա նա նա -
լով վատ կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, ի
վեր ջո՝ դա կա րող է հան գեց նել կնոջ կող մից
բռնու թյուն գոր ծադ րե լու կամ հան ցանք կա -
տա րե լու: Դրա հետ կապ ված էլ՝ հա ճախ կա -
նանց կող մից ոտնձ գու թյան կա րող են են թարկ -
վել ա մու սին նե րը: Այս ա ռու մով՝ այն փաս տը,
որ կին դա տա պարտ յալ նե րի 37,5%-ի դեպ քում
ա մուս նու հետ հա րա բե րու թյուն նե րը ե ղել են
կոնֆ լիկ տա յին, կա րող է վկա յել վե րը նշվա ծի
մա սին:

Կին դա տա պարտ յալ նե րի և ի րենց ա մու -
սին նե րի հիմ նա կան կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ -
նե րը կա րող ենք տես նել Գծա պատ կեր 2-ում.
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Գծա պատ կեր 2
Դատապարտյալի և նրա ամուսնու փոխհարաբերությունները

Գծապատկեր 2-ում, որ պես կոնֆ լիկ տի
պատ ճառ, կա րող ենք տես նել ա մու սին նե րի
հակ վա ծու թյու նը խմիչ քի նկատ մամբ, ըն տա -
նի քի ֆի նան սա կան խնդիր նե րը, ա մուս նու կող -
մից բռնու թյու նը և մի շարք այլ պատ ճառ ներ,
ո րոնք կա րող են կնոջ հա մար նպաս տող գոր -
ծոն հան դի սա նալ՝ հա կաի րա վա կան քայ լի դի -
մե լու: 

Կին դա տա պարտ յալ նե րի սո ցիալ-հո գե -
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա -
հայտ ման տե սանկ յու նից՝ կարևոր է ու սում նա -
սի րել այն ըն տա նե կան կազ մը, որ տեղ ծնվել և
մե ծա ցել է կի նը, ինչն էա կան նշա նա կու թյուն
կա րող է ու նե նալ հան ցա վոր վար քագ ծի պատ -
ճա ռա կան մե խա նիզ մի բա ցատր ման տե սան -
կյու նից:

Ան ձի ձևա վոր ման, կեն սա գոր ծու նեու թյան,
ինչ պես նաև մտա վոր և ֆի զի կա կան զար գաց -
ման գոր ծըն թա ցում կարևոր գոր ծա ռույթ է ի -
րա կա նաց նում ըն տա նի քը: Ըն տա նի քը՝ որ պես
սո ցիալ-հո գե բա նա կան խումբ, ա պա հո վում է
ան ձի ա ռաջ նա յին սո ցիա լի զա ցիան, ո րի շնորհիվ
ան ձը յու րաց նում է սո ցիա լա կան դե րեր, վար -
քագ ծա յին նոր մեր և կա նոն ներ, ո րոնք կարևոր
նա խա պայ ման են հա սա րա կա կան գոր ծու նեու -
թյունն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար:
Այս մի ջա վայ րում են ձևա վոր վում նաև ան ձի
ար ժե քա յին կողմ նո րո շում ներն ու նա խա սի րու -
թյուն նե րը, սո վո րույթ նե րը, ո րոնք էլ նպաս տում
են ան ձի կող մից դրսևոր վող վար քագ ծա յին մո -
դե լի ձևա վոր մա նը: 

Բա ցի այդ՝ կարևո րե լով օբ յեկ տիվ և սու -
բյեկ տիվ փոխ ներ գոր ծու թյան մե խա նիզ մը՝ հնա -
րա վո րու թյուն կու նե նանք տա րան ջա տե լու կա -
նանց սո ցիա լա կան ընդ հան րու թյան հո գե բա -
նա կան ուղղ վա ծու թյան էու թյու նը, հա սա րա -
կու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րն ան հա տի զար -
գաց ման և ինք նա զար գաց ման գոր ծում, ինչ -
պես նաև նրանց վրա դաս տիա րա կու թյան ազ -
դե ցու թյան սահ ման ներն ու ան հա տի ձևա վոր -
ման ի րա կան գոր ծըն թա ցը:1 Այս պես՝ ու սում -
նա սի րու թյան ա ռար կան է դառ նում այն միկ -
րո մի ջա վայ րը՝ ըն տա նի քը, որ տեղ կա րող են
ձևա վոր վել էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող
հան ցա ծին հա կում նե րը: Ուս տի կա նանց հան -
ցա վո րու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի բա ցա -
հայտ ման տե սանկ յու նից՝ կարևոր նա խա պայ -
ման են ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի հետ կապ -
ված գրե թե բո լոր հան գա մանք նե րի ու սում նա -
սի րու թյունն ու վեր լու ծու թյու նը: Այդ նպա տա -
կով էլ հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել կին դա -
տա պարտ յալ նե րի ծնո ղա կան ըն տա նի քի կազ -
մին, ծնող նե րի` միմ յանց և ե րե խա նե րի հետ
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, դաս տիա րա կու -
թյան և այլ հար ցե րին, ո րոնք էա կան նշա նա -
կու թյուն կա րող են ու նե նալ ան ձի սո ցիա լի զա -
ցիա յի, այդ թվում՝ հան ցա ծին և ոչ հան ցա ծին
գոր ծոն նե րի ձևա վոր ման գոր ծում:

1 Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный
цикл развития человека): Учеб. пособие для студентов высших спец. учебных заведений.– М., 2001г; с. 185.



Աղյուսակ 1
Ընտանիքում երեխաների քանակը

Մեր ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյան
արդ յունք նե րը փաս տում են, որ հե տա զո տու -
թյան մաս նա կից եր կու խմբում առ կա է նշված
կա տե գո րիա նե րի ո րո շա կի տար բե րու թյուն:
Բա ցի այդ՝ կին դա տա պարտ յալ նե րի շրջա -
նում ա ռա վել հա ճախ հան դի պում են չորս և
ա վելի ե րե խա յի առ կա յու թյամբ ըն տա նիք նե -
րը (47,8%):

Ք րեա բա նա կան մի շարք ու սում նա սի րու -
թյուն ներ փաս տում են, որ չորս և ա վելի ե րե -
խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում նկա տե լի է
կա նանց կող մից հան ցա վոր ա րարք կա տա րե -
լու բարձր հա վա նա կա նու թյուն: Հա վա նա բար՝
դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով,
որ ըն տա նի քի բազ ման դա մու թյու նը բա ցա սա -
կան ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ ըն տա նի -
քի կեն սա մա կար դա կի վրա, որպես արդ յունք՝
ա ռանձ նաց րել ենք հան ցա վո րու թյու նը պայ մա -
նա վո րող գոր ծոն նե րից` աղ քա տու թյու նը: Մինչ -
դեռ, բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար -
դյունք նե րից ել նե լով՝ աղ քա տու թյունն ա ռան -
ձին չենք կա րող դի տար կել որ պես հան ցան քի
կա տար ման հիմք, այլ, որ պես կա նոն՝ վեր ջինս
հա մակց վում է այն պի սի գոր ծոն նե րի հետ, ինչ -
պի սին են ըն տա նի քում աշ խա տան քի բա ցա -
կա յու թյունն ու դրա հետևան քով ա ռա ջա ցած
մի շարք խնդիր ներ, այդ թվում՝ ըն տա նի քի հետ
ջերմ-հու զա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ծ նող-
ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խա թա րու -
մը, ծնող նե րի միջև առ կա կոնֆ լիկ տա յին հա -
րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք, ըստ էու թյան՝ նպաս -
տում են ըն տա նի քում ե րե խա յի սո ցիա լի զա -
ցիա յի ձևա վոր մա նը:2

Աղյուսակ 2
Ընտանիքում ծնողների կարգավիճակը

Ք րեա բա նա կան տե սանկ յու նից էա կան նշա -
նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ նաև ըն տա նի քում
ծնող նե րի կար գա վի ճա կը, ո րը կա րող ենք դի -
տար կել որ պես ե րե խա նե րի կող մից հա կաօ րի -
նա կան վար քա գիծ ձևա վո րե լու պատ ճառ նե -
րից մե կը: Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը փաս -
տում են, որ կին դա տա պարտ յալ նե րի ըն տա -
նիք նե րի 71,4%-ի դեպ քում հայ րը մեկ նել է ար -
տագ նա աշ խա տան քի, իսկ 7,2%-ի դեպ քում`
մայ րը, որ տե ղից կա րող ենք վկա յել կին դա -
տա պարտ յալ նե րի ըն տա նի քում ծնող նե րի գոր -
ծազր կու թյան փաս տի մա սին: Հատ կա պես սուր
կեր պով է ըն կալ վում բազ ման դամ ըն տա նիք -
նե րում գոր ծազր կու թյան փաս տը, ո րը կա րող է
հան գեց նել ծնող նե րի միջև առ կա լար ված հա -
րա բե րու թյունն նե րի ձևա վոր մա նը, ան լիար ժե -
քու թյան բար դույ թի, ընկճ վա ծու թյան, օ տար -
վա ծու թյան զգաց ման, «ֆրուստ րա ցիա յի», ագ -
րե սի վու թյան և այլն: Ակն հայտ է, որ նման վի -
ճա կում գտնվող ծնո ղը չի կա րող ի րա կա նաց -
նել իր ա ռա քե լու թյու նը:

Բա ցի այդ՝ ինչ պես ծնող նե րի ա մուս նա լու -
ծու թյուն նե րը, ո րոնք կին դա տա պարտ յալ նե րի
ծնող նե րի դեպ քում կազ մել են 7,1%, այդ թվում՝
ծնող նե րի ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նու մը,
ո րին անդ րա դարձ կա տար վել է, նույն պես կա -
րող են հան գեց նել ըն տա նի քում ջերմ-հու զա -
կան մթնո լոր տի դեգ րա դաց մա նը, որ տեղ որ -
պես տու ժող անձ հան դես է գա լիս հենց ե րե -
խան: Նկա տենք, որ հե տա զո տու թյան արդ -
յունք նե րը փաս տե ցին, որ հարց վող նե րի մե ծա -

Դա տա -
պարտ ված -

ներ (%)

Չդա տա -
պարտ ված -

ներ (%)
Ծնողներս ամուս նա -
լուծված են եղել 7,1 11,1

Հայրս մեկնել է ար տա -
գնա աշխատանքի 71,4 88,9

Մայրս մեկնել է ար տա -
գնա աշխատանքի 7,2 0

Հայրս մահացած է 14,3 0
Մայրս մահացած է 0 0
Ընդհ. 100 100

Քանակ
Դա տա -

պարտ ված -
ներ

(%)
Չդա տա -

պարտ ված -
ներ

(%)

1 երեխա 6 9,2 1 1,5

2 երեխա 9 13,8 25 38,5

3 երեխա 19 29,2 26 40

4 և ավելի
երեխա 31 47,8 13 20

Ընդհ. 65 100 65 100
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

մաս նու թյունն ապ րում է ոչ լիար ժեք ըն տա նիք -
նե րում, ուստի հարկ ենք հա մա րում նշե լու ըն -
տա նի քում ե րե խա յի հետ հու զա կան ջերմ հա -
րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լու կարևո րու թյան, ինչ -
պես նաև հու զա կան ա ջակ ցու թյան ու հար մա -
րա վե տու թյան ա պա հո վու մը, ո րոնք հնա րա վո -
րու թյուն կտան նվա զեց նե լու նրանց կող մից
հան ցա վոր ա րարք կա տա րե լու հա վա նա կա -
նու թյու նը:

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից խմբե րի դաս -
տիա րա կու թյամբ զբաղ վող ան ձանց վե րա բե -
րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հաս տա տում
են վե րոգր յա լը:

Աղյուսակ 3
Ընտանիքում դաստիարակությամբ

զբաղվողների վիճակագրական տվյալները

Ըն տա նի քի կարևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե -
րից ա ռանձ նաց րել ենք դաս տիա րակ չա կան
գոր ծա ռույ թը և այդ ֆունկ ցիան ի րա կա նաց նող
ան ձանց: Ակ նա ռու է դաս տիա րակ չա կան և սո -
ցիալ-տնտե սա կան գոր ծա ռույթ նե րի միջև էա -
կան կա պը, քա նի որ դաս տիա րա կու թյու նն

սկսվում է հենց նյու թա կան ա պա հով վա ծու թյու -
նից և ծ նող նե րի կող մից դրսևոր վող խնամ քից:
Նկա տենք, որ հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը
փաս տում են հե տա զոտ վող մաս նա կից նե րից`
կին դա տա պարտ յալ նե րի (48,2%) դաս տիա րա -
կու թյամբ զբաղ վող նե րի շրջա նում մեծ դե րա -
կա տա րում ու նե ցող մոր դե րի գե րա կա յու թյան
մա սին: Մի շարք քրեա բա նա կան ու սում նա սի -
րու թյուն ներ փաս տում են, որ հոր դե րի բա ցա -
կա յու թյու նը ե րե խա յի հո գե կան զար գաց ման
վրա կա րող է էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ:
Քա նի որ, ա ռանց հոր ներ կա յու թյան և նրա
հետ շփման, մոր ազ դե ցու թյու նը ե րե խա յի ինք -
նա զար գաց ման վրա է՛լ ա վե լի է մե ծա նում, այդ
պա րա գա յում ե րե խան չի ու նե նում վար քի ընդ-
օ րի նակ ման այլ ձև: Նա զրկվում է հոր կող մից
դրսևոր վող վար քագ ծի հետ նույ նա կա նա նա -
լուց, քա նի որ ա ռա վել մեծ է հոր դե րը ե րե խա -
յին հա սա րա կու թյուն ներգ րա վե լու մեջ: Իսկ
միայ նակ մայ րը` մի շարք այլ խնդիր նե րով ծան -
րա բեռն ված, ժա մա նակ չի ու նե նում զբաղ վելու
ե րե խա յի խնամ քով` հան գեց նե լով մոր և ե րե -
խա յի միջև օ տա րաց ման, ո րի պա րա գա յում էլ,
ըստ էու թյան, կա րող ենք խո սել ար դեն ան ձի
վար քագ ծա յին մո դե լում հան ցա ծին հա կում նե -
րի ձևա վոր ման առ կա յու թյան մա սին:3

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ ըն տա նի քում ծնող -
նե րի ան տար բե րու թյու նը միմ յանց և ե րե խա -
նե րի հան դեպ, հա ճա խա կի բնույթ ունեցող
կոնֆ լիկտ նե րը, ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նն
ըն տա նի քի ան դամ նե րի միջև և այլն հան գեց -
նում են ան լիար ժեք ըն տա նիք նե րի ձևա վոր -
մա նը, որն էլ հիմք է ան ձի կող մից հա կա սո -
ցիա լա կան վար քագ ծի դրսևոր մա նը:

Դա տա -
պարտ ված -

ներ (%)

Չդա տա -
պարտ ված -

ներ (%)
Մայր 48,2 54,2

Հայր 31,3 36,4

Տատիկ 14,3 5,9

Պապիկ 4,5 3,5

Այլ ազգականներ 1,7 0

Ընդհ. 100 100
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2004 г.; с. 734.



Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման ու պաշտ պա նու -
թյան հա մա տեքս տում պատ շաճ վար չա րա րու -
թյու նը ձեռք է բե րել ան նա խա դեպ մեծ նշա նա -
կու թյուն` որ պես հիմ նա րար ի րա վունք ամ րա -
գր վե լով 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նա -
դրու թյու նում՝ դրա նով իսկ նա խանշ վե լով այդ
ի րա վուն քի հա մա կող մա նի ի րաց ման հա մար
անհ րա ժեշտ ի րա վա կան հիմ քե րի շրջա նա կը:
Պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա նադ րա կան
ի րա վուն քի ար դի պա հանջ նե րին ներ դաշ նակ
ու հա մա հունչ ի րա վա կար գա վո րում նե րի սահ -
ման ման հա մա տեքս տում որ պես վար չա կան
վա րույ թի հա տուկ տե սակ կարևոր նշա նա կու -
թյուն ու նի նաև վար չա կան ակ տե րի հար կա -
դիր կա տա րու մը:

Հարկ է ընդգ ծել, որ վար չա կան ակ տի
հար կա դիր կա տար ման վա րույ թը, լի նե լով վար -
չա կան վա րույ թի հա տուկ տե սակ, չի ընդգըրկ -
վել վար չա կան վա րույ թի փու լե րի մեջ, քա նի
որ վեր ջի նիս պար տա դիր փուլ չէ: Վար չա կան
ակ տի հար կա դիր կա տար ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը ծա գում է այն դեպ քում, երբ վար չա կան
ակ տի հա սե ցա տե րը կա մո վին չի կա տա րում
իր վրա վար չա կան ակ տով դրված ո րո շա կի
պար տա կա նու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ կա րե լի է
նշել, որ վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյա նը
հայտ նի է վար չա կան ակ տի կա տար ման եր կու
ձև, դրանք են՝ ան ձի կող մից վար չա կան ակ տի
կա մա վոր կա տա րու մը և վար չա կան ակ տի
հար կա դիր կա տա րու մը:

Վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա տար -
ման վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և
ի րա վա կան հիմ քե րի ա վե լի ամ բող ջա կան ու -
սում նա սի րու թյան տե սանկյունից, կար ծում ենք՝
անհ րա ժեշտ է դի տար կել նշված վա րույ թի
շրջա նակ նե րում օգ տա գործ վող ո րոշ եզ րույթ -

նե րի դոկտ րի նալ և օ րենսդ րա կան սահ մա -
նում նե րը: 

Հա սա րա կու թյան կա ռա վա րու մը, հա սա -
րա կա կան կյան քի կար գա պա հու թյան և օ րի -
նա կա նու թյան ա պա հո վու մն ի րա կա նաց վում
են մարդ կանց վար քագ ծի և գի տակ ցու թյան
վրա ներ գոր ծու թյան մի ջո ցով: Այդ պի սի ներ -
գոր ծու թյան մի ջոց ներ են հա սա րա կա կան և
պե տա կան գոր ծու նեու թյան այն պի սի մի ջո -
ցա ռում ներ, ինչ պի սիք են հա մո զու մը և հար -
կա դրան քը, ո րոնք, որ պես կա նոն, հան դես
են գա լիս զու գակց ված և, որ պես պե տա կան
կա ռա վար ման մի ջոց ներ՝ հա սա րա կա կան
երևույթ ներ են, քա նի որ բո վան դա կա յին ա -
ռու մով ար տա ցոլ վում են միայն մարդ կանց
միջև կոնկ րետ հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա -
ջաց ման շրջա նակ նե րում: Հա սա րա կու թյու -
նում գոր ծում են հար կադ րան քի բազ մա զան
տե սակ ներ՝ ի րա վա կան, բա րո յա կան, նյու թա -
կան և այլն: Պե տա կան կա ռա վար ման խնդիր -
նե րի կար գա վոր ման տե սանկ յու նից ար ժե քա -
վոր են հար կադ րան քի այն տե սակ նե րը, ո -
րոնք ի րա վա կար գի պահ պան ման մե թոդ են,
կար գա վոր ված են օ րեն քով և ուղղ ված են օ -
րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված ի րա վա կան նոր -
մե րի պահ պան մա նը; Վար չա կան ակ տի հար -
կա դիր կա տար ման վա րույ թի դեպ քում հար -
կադ րան քը հան դես է գա լիս որ պես միայն ի -
րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված հար կա -
դրանք, քա նի որ հա կա ռակ պա րա գա յում ան -
խու սա փե լիո րեն կու նե նա հա կաի րա վա կան
բնույթ:

Հարկ ենք հա մա րում ու շադ րու թյուն դարձ -
նել այն հան գա ման քին, որ ի րա վա բան գիտ -
նա կան նե րից շա տե րը տա րան ջա տել են այն -
պի սի հաս կա ցու թյուն նե րը, ինչ պի սիք են պե -
տա կան և ի րա վա բա նա կան հար կադ րան քը: 
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ԵԽ և ԵՄ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ, Իրավագիտության մագիստրոս 
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Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
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Ն. Մա կա րեյ կոի հա մա ձայն՝ պե տա կան
հար կադ րան քը սո ցիա լա կան հար կադ րան քի
այն տե սակն է, որը հո գե բա նա կան, ֆի զի կա -
կան, նյու թա կան ու այլ տե սա կի ներ գոր ծու -
թյան մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյուն է և ի րա կա -
նաց վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով լիա -
զոր սուբ յեկ տի կող մից հա սա րա կա կան կար գի
և անվ տան գու թյան պահ պան ման նպա տա կով:1
Ի րա վա բա նա կան հար կադ րան քը բնու թա գրվում
է որ պես հար կադ րան քի ի րա վա կան ձև, ո րը
սահ ման վում է ի րա վուն քի նոր մե րով և կի րառ -
վում է այդ նոր մե րի դրույթ նե րի հա մա պա տաս -
խան:2

Մի շարք գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում
գե րակշ ռում է գա ղա փա րն այն մա սին, որ պե -
տա կան և ի րա վա բա նա կան հար կադ րան քները
պետք է դի տարկ վեն որ պես մեկ միաս նա կան
եզ րույթ, այն է՝ «պե տաի րա վա կան հար կա -
դրանք»: Կար ծում ենք՝ այս մո տե ցու մն ու նի
հստակ սահ ման ված օբ յեկ տիվ հիմ նա վո րում -
ներ, քա նի որ պե տա կան հար կադ րան քի և ի -
րա վա բա նա կան հար կադ րան քի հատ կա նիշ նե -
րը և բո վան դա կու թյու նը միմ յանց հետ հա մընկ -
նում են: Պե տա կան հար կադ րան քը կա րող է
գո յու թյուն ու նե նալ միայն ի րա վա կան ամ րա -
գրում ստա նա լու մի ջո ցով, պետք է լի նի օ րի -
նա կան և չ հա կա սի մար դու ի րա վունք նե րի ինս -
տի տու տի հիմ նա րար գա ղա փար նե րին, այդ
իսկ պատ ճա ռով պե տա կան և ի րա վա բա նա -
կան հար կադ րանքներ հաս կա ցու թյուն նե րը
պետք է դի տարկ վեն որ պես միմ յանց հետ փոխ -
կա պակց ված և միմ յանց լրաց նող: 

Ինչ վե րա բե րում է վար չա կան հար կա դրան -
քին՝ նախ անհ րա ժեշտ է նշել, որ դա ի րա վա -
կան հար կադ րան քի տա րա տե սակ է, այդ իսկ
պատ ճա ռով դրան բնո րոշ են վեր ջի նիս ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ն.Վ. Մա կա րեյ կոն համարում էր, թե վար -
չա կան հար կադ րան քը պե տա կան կա ռա վա -
րում ի րա կա նաց նե լու մե թոդ է, ո րը հիմն վում է
վար չաի րա վա կան նոր մե րի վրա, ի րա կա նաց -

վում է լիա զոր մար մին նե րի կամ դրանց պաշ -
տո նա տար ան ձանց կող մից հա տուկ վա րույ -
թա յին կար գով, ֆի զի կա կան, հո գե կան և այլ
տե սա կի ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րով և ուղղ -
ված է հա սա րա կա կան կար գի և անվ տան գու -
թյան պահ պան մա նը:3 Իսկ Յու. Մ. Կոզ լո վը
պնդում էր, որ վար չա կան հար կադ րան քը, որ -
պես կա նոն, կի սա դա տա կան (քվա զի դա տա -
կան) բնույ թի հար կադ րանքն է, որն ի րա կա -
նաց վում է գոր ծա դիր մար մին նե րի կող մից
(պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից) ան մի ջա կա -
նո րեն ի րենց ա մե նօր յա մշտա կան գոր ծու նեու -
թյան ըն թաց քում:4

Վար չա կան հար կադ րան քի ա ռանձ նա հա -
տուկ հատ կա նիշ ներն են.

1) սահ ման վում է վար չաի րա վա կան նոր -
մե րով և հիմն վում է դրանց վրա, 

2) կի րառ վում է օ րեն քով սահ ման ված լիա -
զոր վար չա կան մարմ նի կող մից,

3) կի րառ վում է ինչ պես ֆի զի կա կան, այդ -
պես էլ ի րա վա բա կա նան ան ձանց նկատ մամբ, 

4) կի րառ վում է հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի այն պի սի ո լորտ նե րում, ո րոնք
կար գա վոր վում են վար չա կան ի րա վուն քի նոր -
մե րով, վեր ջին ներս մա սամբ կար գա վո րում են
նաև կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու -
թյա նն առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը (օ րի նակ՝
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ օ րենսգր քով զին ծա ռա յող նե րը վար չա կան
ի րա վա խախ տում նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ
ո րոշ տե սակ նե րի, կրում են կար գա պա հա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն),

5) ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա կան, հո գե -
բա նա կան և այլ տե սա կի ներ գոր ծու թյան մի -
ջոց նե րով, 

6) ա ռա ջաց նում է ան ձի հա մար ոչ բա րե -
նպաստ հետևանք ներ և ի րա վունք նե րի սահ -
մա նա փա կում ներ, 

7) կի րառ ման հիմ քում, որ պես կա նոն, ըն -
կած է վար չա կան ի րա վա խախտ ման կա տա -
րու մը կամ այդ պի սի ի րա վա խախ տում կա տա -
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րե լու վտան գը, ինչ պես նաև վար չա կան վա -
րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի ա պա հո վու մը,

8) կի րառ վում է, որ պես կա նոն, ար տա դա -
տա կան կար գով: 

Վե րը թվարկ ված հատ կա նիշ նե րով էլ բնո -
րոշ վում են վար չա կան հար կադ րան քի ի րա վա -
բա նա կան բո վան դա կու թյու նը և էու թյու նը: 

Վար չա կան հար կադ րան քը նույն պես կի -
րառ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, իսկ
կի րառ ման սահ ման նե րը հստակ ուր վագծ ված
են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա -
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում:

Այս պի սով՝ վար չա կան ակ տե րի հար կա -
դիր կա տա րու մն ի րա վա սու պե տա կան մարմ -
նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից վար չա -
կան ակ տի պա հանջ նե րը չկա տա րած կամ ոչ
պատ շաճ կա տա րած ան ձի նկատ մամբ անձ -
նա կան կամ գույ քա յին բնույ թի ներ գոր ծու թյան
մի ջոց նե րով վար չա կան ակ տի կա տա րումն է:

Քն նարկ վող հիմ նախնդ րի տե սանկ յու նից
նպա տա կա հար մար է ա ռանձ նաց նել նաև «վար -
չա կան ակտ» եզ րույ թի բնո րո շու մը:

«Վար չա կան ակտ» հաս կա ցու թյու նը դի -
տար կե լիս, ե թե անդ րա դառ նանք ռու սա կան ի -
րա վա կան մտքին, ա պա կտես նենք, որ, վար -
չա կան ակտ հաս կա ցու թյա նը զու գա հեռ՝ որ -
պես դրա հո մա նիշ օգ տա գործ վում են գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան մարմ նի ի րա վա կան ակտ
(правовой акт исполнительной власти), կա ռա -
վար ման ի րա վա կան ակտ (правовой акт управ-
ления), պե տա կան ադ մի նիստ րա ցիա յի ակտ
(акт государственной администрации) և այլ եզ -
րույթ ներ: Այս պի սով՝ մեկ հաս կա ցու թյա նը վե -
րա բեր ող նման եզ րույթ նե րի բազ մա զա նու թյու -
նը մատ նան շում է այն հան գա ման քը, որ «վար -
չա կան ակտ» հաս կա ցու թյու նն ան մի ջա կա նո -
րեն դի տարկ վում է որ պես գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան հետ կա պակց ված ի րա վա բա նա կան
մի հաս կա ցու թյուն:

Ի րա վա բա նա կան բա ռա րան նե րում վար -
չա կան ակ տը հիմ նա կա նում բնո րոշ վել է որ -

պես պե տա կան կա ռա վա րում ի րա կա նաց նող
մարմ նի ակտ, ո րը ի, տար բե րու թյուն նոր մա -
տիվ ակ տի, սահ մա նում, փո փո խում և վե րաց -
նում է կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ,
այլ ոչ թե` ընդ հա նուր կա նոն ներ, և ո րի ի րա -
վա բա նա կան ու ժը կախ ված է այն հան գա ման -
քից, թե ո՛ր մարմ նի կող մից է ըն դու նել:5

Ըստ ռուս գիտ նա կան-ի րա վա բան նե րի՝
վար չա կան ակ տն այն ի րա վա կան ակտն է, ո -
րը կար գա վո րում է հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը կա ռա վար ման ո լոր տում կամ լու -
ծում է կա ռա վար ման ո լոր տում ծա գող կոնկ -
րոտ գոր ծե րը (վե ճե րը), ո րով սահ ման վում է
իրա վուն քի սուբ յետ նե րի հա մար նոր ի րա վա -
կան կար գա վի ճակ, ո րն ու նի պե տաիշ խա նա -
կան բնույթ, ո րը ըն դուն վում է հան րա յին կա -
ռա վա րում ի րա կա նաց նող սուբ յետ նե րի կող -
մից սահ ման ված վա րույ թա յին կար գով ո րո շա -
կի նպա տակ նե րի հաս նե լու և ո րո շա կի խնդիր -
նե րի լուծ ման նպա տա կով, ինչ պես նաև կա -
ռա վար ման գոր ծա ռույ թը ի րա նա կաց նե լու նպա -
տա կով:6

Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու -
թյան վար չա կան ի րա վուն քում վար չա կան ակտ
է հա մար վում ցան կա ցած կար գադ րու թյուն, ո -
րո շում կամ վար չա կան մարմ նի այլ իշ խա նա -
կան գոր ծո ղու թյուն, որն ուղղ ված է կար գա վո -
րե լու հան րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում ծա գող
մաս նա վոր կամ ե զա կի դեպ քը, որն ու նի ար -
տա քին բնույ թի ի րա վա կան հետևանք ներ:7

«Վար չա կան ակտ» հաս կա ցու թյան օ րենս -
դրա կան սահ մա նու մը նա խա տես ված է «Վար -
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա -
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սում՝ հետևյալ ձևա կերպ մամբ. «Վար չա կան
ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն
ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ
ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն է, ո րը վար -
չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին ի րա -
վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար -
գա վոր ման նպա տա կով և ուղղ ված է ան ձանց
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5 Юридический электронный словарь академик // https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12816 (24.03.2018)
6 Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов.– 4-ое изд., пересмотр. и доп.– М.: Норма,

2009.- 972с., с. 437. 
7 Административно-процессуальное право Германии: Закон об административном производстве; Закон об админи-

стративно-судебном процессе; Законодательство об исполнении административных решений: пер. с нем. / В.
Бергманн, введ., сост.– М.: Волтерс Клувер, 2007-288 с.- (Серия «Германские и европейские законы»; кн. 4).–
парал. тит. л. нем.– ISBN 5-466-00226-7 (в пер.), с. 35 



39

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ
ճա նա չե լուն»: Իսկ նշված հոդ վա ծի երկ րորդ
պար բե րու թյամբ սահ ման ված է, որ վար չա կան
ակ տը կա րող է ուղղ ված լի նել նաև ո րո շա կի
ան հա տա կան չա փա նիշ նե րով ա ռանձ նաց ված
ան ձանց որևէ խմբի: 

Վար չա կան ակ տե րի շրջա նակն ան հար կի
նե ղաց նե լը և բա ցա ռա պես ան հա տա կան ակ -
տե րով սահ մա նա փակ վե լը չի բխում մի ջազ գա -
յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րից: Այս պես՝ Եվ -
րո պա յի Խրհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի
2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի R(2004)
20 հնաձ նա րա րա կա նի 1-ին կե տով սահ ման -
ված այն դրույ թը, որ տեղ նշված է, որ վար չա -
կան ակտ է նաև նոր մա տիվ ակ տը: Այս պես,
ըստ վե րը նշված հանձ նա րա րա կա նի` վար չա -
կան ակ տեր են վար չա կան մարմ նի ան հա տա -
կան և նոր մա տիվ ակ տե րը, ո րոնք ըն դուն վում
են սահ ման ված կար գով հան րա յին իշ խա նու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում և կա րող են
շո շա փել ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան
ան ձանց ի րա վունք նե րը և շա հե րը Այ սինքն՝
վար չա կան ակտ է նաև ոչ միայն ան հա տա -
կան, այլև նոր մա տիվ ակ տը: 

Հարկ է ընդգ ծել, որ, ո րոշ բա ցա ռու թյուն -
նե րով հան դերձ՝ վե րը նշված օ րենսդ րա կան
բնո րո շու մը կա րող էր ամ բող ջու թյամբ նե րա -
ռել ոչ միայն ան հա տա կան, այլև նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տե րը, ին չը միան գա մայն հիմ -
նա վոր ված կլի ներ, սա կայն միան շա նակ վե -
րա պա հում ներն առ այն, որ վար չա կան ակ տն
ան հա տա կան ակտ է, ամ բող ջո վին խա թա րել
է վար չա կան վա րույ թի և վար չա րա րու թյան
բուն էու թյու նը: Այն, որ վե րը նշված հատ կա -
նիշ նե րով օժտ ված է ոչ միայն ան հա տա կան,
այլև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը, վի ճա հա -
րույց չէ, ա վե լին` հենց նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակ տերն են հա ճախ ա ռա վե լա պես բնու թագըր -
վում, որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե -
ցող, հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում հա -
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման նպա տա կով
ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա -
նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե -

րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն ուղղ ված ի րա վա -
կան ակ տեր:8

Ինչ պես նշե ցինք՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա -
տար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը
կար գա վոր վում են նշված օ րեն քի 12-րդ գլ խի
«Վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա տա րու մը»
վեր տա ռու թյամբ նոր մե րով, «Դա տա կան ակ -
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ -
րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա տա րու -
մը ուղղ ված է վար չա կան ակ տից բխող պար -
տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը: Իսկ պար -
տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լի և դ րանք ի րա կա -
նաց նող սուբ յեկ տի մա սին կար գա վո րում նե րը
մատ նանշ վում են բա ցա ռա պես վար չա կան
ակ տով: Վար չա կան մար մին նե րի ակ տե րը են -
թա կա են պար տա դիր կա տար ման վար չա -
կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ կող մից: Ե թե վար -
չա կան ակ տով այլ ժամ կետ ներ սահ ման ված
չեն, ա պա վար չա կան ակ տը են թա կա է կա -
տար ման՝ ու ժի մեջ մտնե լու պա հից: Վար չա -
կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման այդ կար -
գա վո րում նե րում ո չինչ չի կա րող փոխ վել: Այդ
պատ ճա ռով վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա -
տա րու մը կա րող է սկզբուն քո րեն ուղղ ված լի -
նել միայն վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ
դեմ և նրա նից կա րող է պա հան ջել կա տա րել
վար չա կան ակ տով սահ ման ված գոր ծո ղու թյու -
նը կամ ձեռն պահ մնալ դրա նից: Ե թե պարզ -
վի, որ հան գա մանք նե րը վար չա կան ակ տի
ըն դու նու մից հե տո փոխ վել են, այն պես որ
նպա տա կա հար մար չէ մի ջոց ներ ձեռ նար կել
հաս ցեա տի րոջ դեմ, և ա նի մաստ է նրան ստի -
պել կամ ար գե լել որևէ բան ա նել, ա պա վար -
չա կան ակտն անհ րա ժեշտ է վե րաց նել և ըն -
դու նել փո փոխ ված բո վան դա կու թյամբ նոր
ակտ: Հար կա դիր կա տար ման են թա կա է միայն
այն, ինչ մինչ այդ սահ ման վել է վար չա կան
ակ տով: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար -
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ
գլխով սահ ման ված վար չա կան ակ տի հար կա -
դիր կա տար ման վա րույ թի մաս նա կից նե րի
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8 Գևորգ Դանիելյան, «Վարչական վարույթի առանձին տեսակների անհրաժեշտությունը պայմանավորող չափանիշները»
(2017, հոդված), ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի
ժողովածու / ԵՊՀ, գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 81:



շրջա նա կը: Մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան ակ -
տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի մաս նա -
կից ներն են պար տա վոր ան ձը և կա տա րո ղա -
կան մար մի նը: Տար բե րու թյունն այն է, որ դա -
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման դեպ -
քում կող մեր են պա հան ջա տերն ու պար տա -
պա նը, իսկ բուն հար կադ րանք ի րա կանաց նո -
ղը կողմ չհան դի սա ցող ի րա վա սու վար չա կան
մար մինն է, մինչ դեռ վար չա կան ակ տե րի հար -
կա դիր կա տար ման վա րույ թում կող մը միա ժա -
մա նակ կա տա րո ղա կան մար մինն է:9

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար -
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 79-րդ
հոդ վա ծի համաձայն` պար տա վոր ան ձը ո րո -
շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ որևէ գոր -
ծո ղու թյուն կա տա րե լուց ձեռն պահ մնա լու վե -
րա բեր յալ ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հաս -
ցեա տերն է: Հարկ ենք հա մա րում ու շադ րու -
թյուն դարձ նել այն հան գա ման քին, որ նշված
79-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է «պար տա վոր
անձ» եզ րույ թի սահ մա նու մը՝ դրա նով իսկ տա -
լով վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան ի րա վա կան
կար գա վի ճակ: Միևնույն ժա մա նակ՝ օ րենս դի -
րը չի նա խա տե սում այդ պի սի ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կով հան դես ե կող ան ձի ի րա վունք նե -
րը և պար տա կա նու թյուն նե րը սահ մա նող ի րա -
վադ րույ թը: Կար ծում ենք՝ «Վար չա րա րու թյան
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին»
ՀՀ օ րեն քի V բաժ նի վար չա կան ակ տի հար -
կա դիր կա տա րու մը վեր տա ռու թյամբ 12-րդ
գլուխը պետք է լրաց վի նշված օ րեն քի 79-րդ
հոդ վա ծով սահ ման վող «պար տա վոր ան ձի» ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կով հան դես ե կող վար -
չա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ -
թի մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը և պար տա կա -
նու թյուն նե րը սահ մա նող նոր մե րով այն հաշ -
վա ռմամբ, որ պար տա վոր ան ձը, քա նի որ վար -
չա կան ակ տի հաս ցեա տերն է, ու նի նաև վար -
չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ՝ վե րը նշված օ -
րեն քով տրված ի րա վունք ներն ու պար տա կա -
նու թյուն նե րը:

Այս պի սով՝ ա ռա ջար կում ենք վար չա կան
ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում պար -
տա վոր ան ձի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու -
թյուն նե րը հստա կեց նե լու նպա տա կով «Վար -

չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա -
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տա րել լրա ցում
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ.

«Հոդ ված 79.1. Պար տա վոր ան ձի ի րա -
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը.

1. Պար տա վոր անձն ի րա վունք ու նի բո ղո -
քար կե լու հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու
մա սին կա տա րո ղա կան մարմ նի ո րո շում նե րը,
ինչ պես նաև գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու -
թյու նը:

2. Պար տա վոր ան ձը պար տա վոր է կա -
տա րել կա տա րո ղա կան մարմ նի օ րի նա կան
պա հան ջը, ցույց չտալ դի մադ րու թյուն փո խա -
րի նող գոր ծո ղու թյան կամ ան մի ջա կան հար -
կադ րան քի կի րառ ման ընթացքում»: 

Ինչ պես նշե ցինք՝ վար չա կան ակ տի հար -
կա դիր կա տար ման սահ ման նե րը հստակ ուր -
վագծ ված են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում՝
հա մա չա փու թյան սկզբուն քի ո րո շա կիաց մամբ:
Մաս նա վո րա պես՝ այդ սկզբունքն իր ընդգըծ -
ված կարևո րու թյամբ կոչ ված է ե րաշ խա վո րե -
լու հար կադ րան քի մի ջո ցի կի րառ ման ի րա վա -
չա փու թյու նը: Հա մա չա փու թյան սկզբուն քը կոչ -
ված է ա պա հո վե լու վար չա կան մարմ նի կող -
մից կի րառ վող մի ջո ցի պի տա նիու թյու նը, այ -
սինքն՝ ընտր ված հար կադ րան քի մի ջո ցը պետք
է նվազ ձևով մի ջամ տի ան ձի ի րա վուն քին: Սա
նշա նա կում է, որ վար չա կան մար մի նը պետք է
գոր ծադ րի մեղմ մի ջո ցը հե տապնդ վող նպա -
տա կին հաս նե լու հա մար: Հա ջորդ տար րն ան -
հրա ժեշ տու թյուն է, ո րը պետք է գնա հատ վի
հե տապնդ վող նպա տա կին հաս նե լու հնա րա -
վո րու թյան և թույ լատ րե լիու թյան հա մա տեքս -
տում, և վեր ջին տար րը հա մար ժե քու թյունն է,
որը դրսևոր վում է հար կադ րան քի մի ջո ցի և
հե տապնդ վող նպա տա կի հա մար ժե քու թյան ա -
պա հով մամբ:

Վար չա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա -
րումն ի րա կա նաց վում է հա մա չա փու թյան
սկզբուն քի պահ պան մամբ հար կադ րան քի այն
մի ջոց նե րը կի րա ռե լով, ո րոնք սպա ռիչ կեր պով
թվարկ վում են ՎՀՎՎՕ-ում (հոդ ված 78, մաս
2): Դրանք են՝ 

P Փո խա րի նող գոր ծո ղու թյու նը. 

40

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
9

  2
0

1
9
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P Տու գան քը. 
P Ան մի ջա կան հար կադ րան քը:
Փոխարինող գործողության՝ որպես վար-

չական հարկադրանքի միջոցի առանձնահատ-
կությունն այն է, որ դրա կիրառման դեպքում
պարտավոր անձի վրա դրված պարտականու-
թյունը կատարում է մեկ այլ անձ: «Վարչարա-
րության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ՀՀ օրենքի 81-րդ հոդվածի համաձայն՝
եթե որևէ գործողություն կատարելու վերաբեր-
յալ վարչական ակտով նախատեսված պար-
տականությունը պարտավոր անձը չի կատա-
րում, բայց դրա կատարումը հնարավոր է մեկ
այլ անձի կողմից, ապա կատարողական մար-
մինը կարող է վերջինիս հանձնարարել կա-
տարելու այդ գործողությունը պարտավոր ան-
ձի հաշվին: Այստեղից հետևում է, որ փոխարի-
նող գործողությունը կարող է կիրառվել միայն
այն դեպքում, երբ խոսքն այնպիսի պարտա-
կանության կատարման մասին չէ, որը կարող
է կատարել միայն անձամբ պարտավոր անձը:
Այդ իսկ պատճառով փոխարինող գործողու-
թյունը չի կարող կիրառվել միայն այն դեպ-
քում, եթե խոսքը պարտավոր անձի անգործու-
թյան մասին է: «Վարչարարության հիմունքնե-
րի և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի
81-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը նա-
խատեսում է այն, որ պարտավոր անձի հաշ-
վին կատարողական մարմինն ինքը կարող է
կատարել այդ գործողությունը, եթե դա հնա-
րավոր է, և եթե օրենքով այլ բան նախատես-
ված չէ: Հարկ ենք համարում ընդգծել այն, որ,
անկախ այն հանգամանքից, թե ո՛ւմ կողմից է
կատարվել պարտականությունը (այլ անձի կող-
մից կամ կատարողական մարմնի կողմից),
փոխարինող գործողությունն իրականացվում է
պարտավոր անձի հաշվին: Այսպիսով՝ փոխա-
րինող գործողությունը, օրենսդրական կարգա-
վորումների համաձայն, կարող է իրականաց-
վել որևէ այլ անձի կամ հենց կատարողական
մարմնի կողմից: Հարկ ենք համարում նշել, որ
այն դեպքերում, երբ, հասցեատիրոջ փոխա-
րեն՝ պարտականությունը կատարվում է այլ
անձի կողմից, պարտավոր անձի և նրա պար-
տավորությունը կատարող անձի միջև որևէ ի-

րավական հարաբերություն չի առաջանում: Իսկ
կատարողական մարմինն այս դեպքում պար-
տավորվում է այդ անձի հետ մասնավոր իրա-
վունքի հիման վրա համապատասխան համա-
ձայնություն կնքել: Սակայն, առանց հատուկ ի-
րավական հիմքի, իսկ այդպիսիք առկա չեն
ՎՀՎՎՕ-ում, այդ անձին չի կարելի ստիպել
կատարել այն պարտականությունը, որը դրվել
է պարտավոր անձի վրա:10

«Վարչարարության հիմունքների և վար-
չական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 86-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե պարտա-
վոր անձը փոխարինող գործողության կամ ան-
միջական հարկադրանքի կիրառման ընթացքում
դիմադրություն է ցույց տալիս, ապա դա կարող
է հաղթահարվել ուժի կիրառմամբ` օրենքով
սահմանված կարգով:

Կարծում ենք՝ փոխարինող գործողության
դեպքում, երբ, հասցեատիրոջ փոխարեն՝ պար-
տականությունը կատարվում է այլ անձի կող-
մից, որոշակի անհրաժեշտ իրավական հիմքե-
րի և իրավակարգավորումների բացակայու-
թյան հետևանքով հնարավոր են դեպքեր, երբ
պարտավոր անձը կփորձի ոչ միայն դիմա դրու-
թյան միջոցով (որի կատարումից ձեռնպահ
մնալը նրա պարտականությունն է), այլ նաև
պարտականությունը կատարող այլ անձի վրա
այլ տեսակի ներգործության կամ ազդեցության
միջոցով (oրինակ՝ հոգեբանական, բարոյական
և այլն) խոչընդոտել վարչական մարմնի կող-
մից դրված պարտականության կատարումը:
Այսինքն՝ քննարկվող ոլորտի թերի իրավակար-
գավորումները կարող են պարտավորության
կատարումից խուսափելու իրավական լծակ
հանդիսանալ: Ուստի «Վարչարարության հի-
մունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքի V բաժնի 12-րդ գլխում անհրաժեշտ է
նախատեսել այնպիսի իրավական նորմ, որը
կբացառի նմանատիպ իրավական լծակներից
օգտվելու հնարավորությունը: 

Հիմք ընդունեով վերը շարադրվածը՝ ա-
ռաջարկում ենք «Վարչարարության հիմունք-
ների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեն-
քը 81-րդ հոդվածում կատարել լրացում հետևյալ
բովանդակությամբ. Օ
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10 Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք / խմբ.՝ Հ. Թովմասյան, Օ. Լուխթերհանդթ,
Գ. Մուրադյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Ռայմերս, Ռ. Ռուբել.– Եր.: Բավիղ, 2011-424 էջ, էջ 338:



«3. Եթե կատարողական մարմնի հանձ-
նարարությամբ պարտականությունն այլ անձի
կողմից չի կատարվում պարտավոր անձի բա-
րոյական, հոգեբանական, նյութական կամ այլ
տեսակի ազդեցության հետևանքով, ապա կա-
տարողական մարմինը կարող է պարտավոր
անձի նկատմամբ նշանակել տուգանք կամ ան-
միջական հարկադրանք»: 

Համապատասխան փոփոխություն կատա-
րել «Վարչարարության հիմունքների և վարչա-
կան վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդ-
վածում՝ տուգանքի նշանակման հիմքերի հա-
մատեքտսում լրացնելով նաև վերը նշված դեպ-
քը որպես տուգանքի նշանակման հիմք:

Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենսդրական բարեփոխումների և իրա-
վակիրառական նշանակության մի շարք հիմ-

նահարցերի վերաբերյալ հայեցակարգային մո-
տեցումներ մշակելու և դրանց բարելավման
ուղղությունները կողմնորոշելու առումներով
վարչական ակտի հարկադիր կատարման հիմ-
նախնդիրների գիտագործնական վերլուծու-
թյունն առաջնահերթ կարևորություն ունի, քա-
նի որ վարչական ակտերի հարկադիր կատար-
ման վարույթը, չհանդիսանալով վարչական
վարույթի պարտադիր փուլ, պատշաճ վարչա-
րարության իրավունքի իրացման համատեքս-
տում նպաստում է վարչական իրավահարաբե-
րություններում օրինականության ապահովմա-
նը, անցանկալի հետևանքների կանխմանը՝
վարչական ակտի պահանջներից շեղումներ
թույլ չտալու ապահովմամբ և, անշուշտ, նաև
վարչական ակտերի կայունության ապահով-
մանը:
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО И ВИНА: 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Анализ специальной литературы позволяет
выделить два подхода к пониманию вины юри-
дического лица, а именно – субъективный и
объективный.

Объективная вина – вина организации в
зависимости от характера конкретного проти-
воправного деяния юридического лица, совер-
шившего и (или) не предотвратившего это дея-
ние, т. е. это вина, обусловленная объективной
стороной состава правонарушения.

Субъективная вина – отношение организа-
ции в лице ее представителей (работников, ад-
министрации, должностных лиц и т. д.) к про-
тивоправному деянию, совершенному этой ор-
ганизацией1.

Более того, детальный анализ дает нам ос-
нование полагать, что вопросы ответственности
без вины детерминированы с некоторыми по-
ложениями КоАП РФ, например, при присо-
единении юридического лица к другому юри-
дическому лицу к административной ответствен-
ности за совершение административного пра-
вонарушения привлекается присоединившее
юридическое лицо. В этой связи возникает за-
кономерный вопрос, в чем выражается вина
юридического лица, которому присоединили
другое юридическое лицо.

Согласно Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях, юри-
дические лица подлежат административной от-
ветственности за совершение административных

правонарушений в случаях, предусмотренных
статьями раздела 2 вышеуказанного Кодекса
или законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях. При
этом, если в статьях разделов I, III, IV, V КоАП
РФ не указано, что установленные данными
статьями нормы применяются только к физи-
ческому лицу или только к юридическому лицу,
данные нормы в равной мере действуют в от-
ношении и физического, и юридического лица,
за исключением случаев, если по смыслу данные
нормы относятся и могут быть применены
только к физическому лицу.

Вызывают интерес некоторые суждения,
согласно которым, вина юридического лица
определяется как «комплекс негативных эле-
ментов, характеризующихся дезорганизацией
деятельности юридического лица, непринятием
им необходимых мер для надлежащего испол-
нения возложенных на него обязанностей, не
приложением требуемых усилий для предупреж-
дения правонарушений и устранения их причин»2.

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП
РФ, в случае совершения юридическим лицом
административного правонарушения и выявле-
ния конкретных должностных лиц, по вине ко-
торых оно было совершено (статья 2.4 КоАП
РФ), допускается привлечение к администра-
тивной ответственности по одной и той же
норме как юридического лица, так и указанных
должностных лиц. 

1 Носков Б.П. Тимошин А.В. К вопросу об административной ответственности юридических лиц // Административное
право и процесс, 2009, N 6, с. 5-7.

2 Овчарова Е.В. Административная ответственность юридических лиц: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2001,
с. 13-15.



В этой связи, Пленум Верховного Суда РФ
в Постановлении N 5 от 24.03.2005 указал, что
в случае совершения юридическим лицом ад-
министративного правонарушения и выявления
конкретных должностных лиц, по вине которых
оно было совершено, допускается привлечение
к административной ответственности по одной
и той же норме как юридического лица, так и
указанных должностных лиц. И соответственно,
привлечение к уголовной ответственности долж-
ностного лица не может служить основанием
для освобождения юридического лица от ад-
министративной ответственности3. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил
также, что по одной и той же статье Особенной
части КоАП РФ необходимо устанавливать ви-
новность как должностного лица, так и юриди-
ческого лица. 

Возникает вопрос, насколько подобный
подход может быть оправдан в случае, если
субъективная сторона вины юридического лица
полностью исчерпывается виновными действия-
ми лица должностного, и не становится ли фик-
цией в таком случае фундаментальный принцип
самостоятельной воли наказываемого лица.

Мы разделяем позицию, согласно которой,
представляется неверным употребление термина
«должностное лицо» в указанном Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ, так как возможно
привлечение к ответственности не только долж-
ностного лица, но и иного работника организации4.

В то же время, при определении степени
ответственности должностного лица за совер-
шение административного правонарушения, ко-
торое явилось результатом выполнения решения
коллегиального органа юридического лица, не-
обходимо выяснять, предпринимались ли долж-
ностным лицом меры с целью обратить внимание
коллегиального органа либо администрации на

невозможность исполнения данного решения в
связи с тем, что это может привести к соверше-
нию административного правонарушения. 

Поскольку КоАП РФ не предусматривает в
указанном случае каких-либо ограничений при
назначении административного наказания, судья
вправе применить к юридическому и должност-
ному лицу любую меру наказания в пределах
санкции соответствующей статьи, в том числе и
максимальную, учитывая при этом смягчающие,
отягчающие и иные обстоятельства, влияющие
на степень ответственности каждого из этих лиц5.

Дискуссионность такой правовой категории
(вина) вытекает из его сущности и содержания
юридического лица и проявляется, в частности,
в отсутствии у него психо-эмоционального от-
ношения к совершаемым им деяниям. Следо-
вательно, является невозможным использование
в отношении юридического лица классического
понимания вины.

Административная ответственность юри-
дических лиц в современных условиях имеет
не только правоохранительную, но и ярко вы-
раженную фискальную направленность6.

Например, при привлечении его к админи-
стративной ответственности за правонарушения
в сфере Правил дорожного движения являются:
1) несовпадение административной и гражданской
правосубъектности; 2) невозможность приме-
нения таких видов наказания как: администра-
тивный арест, лишение специального права,
3) назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от админи-
стративной ответственности за данное право-
нарушение виновное физическое лицо; 5) про-
блемы реализации субъективной стороны пра-
вонарушения (концепция вины).

Кодекс об административных правонару-
шениях РФ установил, что юридическое лицо
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3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (с изм. и доп. от 09.02.2012) «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 6, 2005.

4 Панов А.Б. Юридическое лицо – субъект административной ответственности // Административное право и процесс,
2012, N 6, с. 11-15.

5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 “О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” // Российская газета.
N 80. 2005. 19 апреля.

6 Панов А.Б. Понятие административной ответственности // Административное право и процесс, 2011, N 12,
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признается виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если будет уста-
новлено, что у него:

 имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых
КоАП РФ или законами субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, но дан-
ным лицом;

 не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению. 

Формулировки Кодекса об административ-
ных правонарушениях «имелась возможность
для соблюдения правил и норм», «не были
приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению» носят дискреционный характер и
оставляют широкий простор для усмотрения
правоприменителя.

Так, Конституционный Суд РФ в опреде-
лении установил, что основания, при обяза-
тельном наличии которых юридическое лицо
может быть признано виновным в совершении
административного правонарушения, направ-
лены на обеспечение действия презумпции не-
виновности «(статья 1.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Фе-
дерации), имеют целью исключить возможность
привлечения юридических лиц к администра-
тивной ответственности при отсутствии их вины
и сами по себе не нарушают конституционные
права и свободы заявителя7.

При этом Конституционный Суд РФ опре-
делил, что установление же того, имелась ли у
юридического лица возможность для соблюдения
норм и правил, за нарушение которых пред-
усмотрена административная ответственность,
и были ли приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению, а также проверка до-
казательств, свидетельствующих о наличии его
вины (умышленной или неосторожной) или ее

отсутствии, связаны с исследованием фактиче-
ских обстоятельств дела, что является прерога-
тивой судов общей и арбитражной юрисдикции
и не входит в компетенцию Конституционного
Суда Российской Федерации8.

В рамках определения вины юридического
лица, вызывает особый интерес Постановление
Пленума ВС «О некоторых вопросах, возникших
в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях». Так, в
Постановлении отмечается, что выяснение ви-
новности лица в совершении административного
правонарушения осуществляется на основании
данных, зафиксированных в протоколе об ад-
министративном правонарушении, объяснений
лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонару-
шении, в том числе об отсутствии возможности
для соблюдения соответствующих правил и
норм, о принятии всех зависящих от него мер
по их соблюдению, а также на основании иных
доказательств, предусмотренных частью 2 статьи
26.2 КоАП РФ. 

В то же время вызывает интерес положение,
согласно которому, рассматривая дело об ад-
министративном правонарушении, арбитражный
суд в судебном акте не вправе указывать на на-
личие или отсутствие вины должностного лица
или работника в совершенном правонарушении,
поскольку установление виновности названных
лиц не относится к компетенции арбитражного
суда. Следовательно, как справедливо отмечается
в специальной литературе, исходя из принципа
состязательности и равноправия, закрепленного
в ст. 123 Конституции РФ, органы и должностные
лица при привлечении юридического лица к
административной ответственности обязаны
выяснить наличие вины в его действиях, а не
автоматически переносить вину работника на
юридическое лицо9.
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7 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 119-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об-
щества с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Волна” на нарушение конституционных прав и свобод
частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // base.consultant.ru

8 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 119-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об-
щества с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Волна” на нарушение конституционных прав и свобод
частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // base.consultant.ru

9 Белова Л.В. Вина юридического лица по административному праву // Вестник Федерального арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа, 2011, N 4, с. 43-47.



При этом, как отмечается в Постановлении,
в отличие от физических лиц, в отношении
юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья
2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в
тех случаях, когда в соответствующих статьях
Особенной части КоАП РФ возможность при-
влечения к административной ответственности
за административное правонарушение ставится
в зависимость от формы вины, в отношении
юридических лиц требуется лишь установление
того, что у соответствующего лица имелась
возможность для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность, но им не были
приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ)10. 

Более того, в силу части 3 статьи 2.1 КоАП,
РФ назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от адми-
нистративной ответственности за данное пра-

вонарушение виновное физическое лицо, равно
как и привлечение к административной или
уголовной ответственности физического лица
не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение юриди-
ческое лицо11.

В этой связи напрашивается вывод, исходя
из правоприменительной практики, что приме-
нение нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 2.1 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, достаточно проти-
воречиво, при этом не только должностные
лица органов исполнительной власти, но и суды
в аналогичных ситуациях нередко принимают
противоречивые решения, которые не коррес-
пондируются императивностью наличия вины
при привлечении административной ответствен-
ности юридического лица, в нарушение базового
принципа равенства всех перед правовой нор-
мой.
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10 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях», в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 20.06.2007
N 42, от 26.07.2007 N 46, от 20.11.2008 N 60, от 10.11.2011 N 71 // Вестник ВАС РФ, N 8, 2004.

11 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях», в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 20.06.2007
N 42, от 26.07.2007 N 46, от 20.11.2008 N 60, от 10.11.2011 N 71 // Вестник ВАС РФ, N 8, 2004.
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

«Ազ գա յին անվ տան գու թյան» հետ կապ ված
հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ի մաս տի բա -
ցա հայ տու մը, դրանց բնո րո շում նե րի սահ մա -
նումն անվ տան գա բա նու թյան մեջ ա վան դա բար
կի րառ վող հնարք է, ո րը ներ թա փան ցել է նաև
անվ տան գու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա -
վո րող օ րենսդ րու թյան մեջ1: ՀՀ Ազ գա յին ան -
վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը (այ սու հետ՝
ԱԱՌ), սա կայն, չի բա ցում ազ գա յին անվ տան -
գու թյան ոչ մի հաս կա ցու թյան բո վան դա կու -
թյուն: Անհ րա ժե՞շտ է արդ յոք ազ գա յին ան վտան -
գու թյան հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ի մաս -
տի գո նե տե սա կան բա ցա հայ տու մը: Ա ռա ջին
հա յաց քից կա րող է թվալ, թե դրա կա րի քը չկա,
ո րով հետև այդ հաս կա ցու թյուն նե րի քննար կումն
ար ված է ազ գա յին անվ տան գու թյա նը նվիր ված
գրե թե բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րում: Այդ պատ -
ճա ռով նո րա մու ծու թյու նը բարդ խնդիր է: Հետևա -
բար՝ հաս կա ցու թյուն նե րին անդ րա դառ նա լիս
հե տա զո տո ղը կա տա րե լու է այ լոց կող մից բա -
ցա հայտ ված հաս կա ցու թյուն նե րի ամ բող ջա կան
հա մե մա տա կան հա վա քագ րում (կոմ պիլ յա ցիա):
Բայց հա յաս տան յան անվ տան գա բա նու թյու նը
նոր կա յա ցող ո լորտ է: Մյուս կող մից՝ ա մեն մի
գի տա կան ո լոր տում որևէ կա տե գո րիա կա տա -

րում է մե թո դա բա նա կան, հա մա կար գա կազ միչ
դեր: Օ րի նակ՝ ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյան ու
տե սու թյան մեջ նման դե րա կա տա րու թյուն վե -
րա պահ ված է «ի րա վունք» հաս կա ցու թյա նը2:
Նույն կերպ՝ հա մա կար գա կազ միչ, կան խա գու -
շա կող, կողմ նո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի նաև
«ազ գա յին անվ տան գու թյուն» հաս կա ցու թյու նը՝
ան կախ այն հանգամանքից՝ քա ղա քա գի տա -
կա՞ն, թե՞ ի րա վա գի տա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նի
ազ գա յին անվ տան գու թյան տվյալ հա յե ցա կար -
գը: Հետևա բար՝ ե թե «ազ գա յին անվ տան գու -
թյա նը» որևէ հե տա զո տող տա լիս է ու րիշ նե րից
տար բեր վող բնո րո շում, նշա նա կում է՝ ազ գա յին
անվ տան գու թյան հիմ նա կան այլ հաս կա ցու -
թյուն նե րը, հա մա կար գա կազ միչ կա տե գո րիա յի
հա յե ցա կար գին հա մա պա տաս խան, կա րող են
նո րո վի վե րաի մաս տա վոր վել: 

Արևմտյան տեսաբաններից շատերն ըն-
դունում են «ազգային անվտանգություն» հաս-
կացության անորոշությունը, դրա սահմանման
բարդությունը, «մշուշոտությունը»: Ա. Ուոլֆեր-
սը նույնիսկ հանգեց եզրակացության, որ ազ-
գային անվտանգությունը երկիմաստային
խորհրդանիշ է, որը, հնարավոր է՝ չունի ինչ-որ
ճշգրիտ բնորոշում3: Արևմտյան տե սա բան նե րը
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²¼¶²ÚÆÜ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü îºêàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü
Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºðÆ ìºð²ÆØ²êî²ìàðØ²Ü ²è²æ²ðÎÜºð

äºî²Î²Ü²¶ÆîàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú²êî²ÜÚ²Ü ÆðàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ
¸ÆðøºðÆò

1 ՌԴ «Անվտանգության մասին» 1992 թ. օրենքի 1-ին բաժնում տրվում էին «անվտանգություն», «կենսականորեն
կարևոր շահեր», «անվտանգության սպառնալիքներ», «անվտանգության օբյեկտներ» և մի շարք այլ հասկացություններ
(տե՛ս Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. №15, с. 769): «Անվտանգության մասին» ՌԴ 2010 թ. դաշնային օրենքը չունի
հասկացությունների բնորոշումներ, սակայն ՌԴ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչև 2020 թ.
ամրագրում է մի շարք հիմնարար հասկացությունների բովանդակությունը (տե՛ս Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года. // Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N537, редактирована
Указом Президента РФ от 01.07.2014 г. N 483. СЗ РФ.– 2009, 20.– ст. 2444): Տեսաբաններից ոմանք քննադատում
են օրենքի այդ բացը, որն ունակ է առաջացնելու իրավական անորոշություններ (տե՛ս А.В. Шободоева Основы
теории национальной безопасности, Иркутск, из-во БГУ, 2015, էջ 45): 

2 Տե՛ս Ներսիսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր., 2001, էջ 29:
3 Տե՛ս Wolfers А. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press,

1962. P. 6.



մեծ մասամբ ազգային անվտանգությունը կա-
պում են «ազգային շահեր», «ազգային ուժեր»
հասկացությունների հետ՝ մեկնաբանելով որ-
պես ռազմական անվտանգություն ու երկրի
պաշտպանություն4: Անվտանգաբանության ռու-
սական դպրոցը, լինելով նոր ձևավորված, ունի
բավականին համակարգված, հետևողական ու
տրամաբանական մոտեցումներ, որոնց որոշ
տարրեր կարող են օգտակար լինել ՀՀ ազգա-
յին անվտանգության հասկացության կառուց-
ման համար: Սակայն ռուսական դպրոցի ա-
ռանձնահատկությունը և հիմնահարցի խճճվա-
ծությունը պայմանավորված են ռուսական պե-
տության բազմազգությամբ, ինչն առաջ է բե-
րում «ազգ» եզրույթի տարբեր իմաստներ, և
այստեղ խնդրի լուծման միակ ուղին ոչ թե գի-
տականն է, այլ՝ եզրույթային կոնվենցիան, հա-
մաձայնությունն «ազգ» կամ «ազգային» բառի
իմաստի շուրջ: Հետևաբար՝ Հայաստանի իրո-
ղությունների համար անհրաժեշտ է կառուցել
ազգային անվտանգության սեփական, հայ ժո-
ղովրդի ու նրա պետականության առանձնա-
հատկությունների վրա կառուցված բնորոշու-
մը: 

ՀՀ ԱԱՌ-ն չի բա ցում ազ գա յին անվ տան -
գու թյան ոչ մի հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն: Դրա
ներածությունն սկսվում է ազգային անվտան-
գության ռազմավարության բնորոշմամբ, որի
համաձայն՝ ՀՀ ԱԱՌ-ն պետության, հասարա-
կության և անհատի անվտանգության ապա-
հովման, կայուն զարգացման, հայ ինքնության
պահպանման պետական քաղաքականության
համակարգ է: Հիմք ընդունելով ազգային ան -
վտանգության ռազմավարության այս բնորո-
շումը՝ վերլուծության, բաղդատման միջոցով
փորձենք կառուցել ազգային անվտանգության
հայաստանյան բնորոշումը: 

Առաջին, կարևոր հատկանիշը, որ բնու-
թագրական է ազգային անվտանգությանը, նրա
օբյեկտների հարցն է: ՀՀ ԱԱՌ-ն ընդունում է
այդ հարցի լուծման եռա միասնական մոտեցու-
մը՝ անհատ, հասարակություն և պետություն:
Սակայն այդ լուծումը պետք է ճշգրտվի, քանի

որ, այսպես կոչված, հայկական անվտանգու-
թյունն ունի որոշակի առանձահատկություն-
ներ: Հայաստանում ազգն էթնիկ իմաստով և
հասարակությունը, որպես անհատների հա-
մակցություն, գրեթե համընկնում են, ի տար-
բերություն մի շարք այլ երկրների: Նշանակում
է ազգային անվտանգության օբյեկտ է ոչ թե
չեզոք համարվող հասարակությունը, այլ «հայ
հասարակությունը», հայ ազգը: Հետևաբար,
ազգային անվտանգության բնորոշումը պետք
է հաշվի նստի այդ առանձնահատկության հետ:
Ազգային անվտանգության օբյեկտի նման
ճշգրտումը կարևոր նշանակություն ունի ԱԱՌ-
ի գործնական խնդիրների լուծման համար, ո-
րովհետև ազգը դառնում է և՛ ազգային անվ-
տանգության օբյեկտ, և՛ դրանից բխող քաղա-
քական ծրագրերի օբյեկտ: Այսպիսով՝ ազգա-
յին անվտանգության օբյեկտներ են դառնում
անհատը, հասարակությունը (ազգը), պետու-
թյունը, դրանով իսկ լուծվում է ՌԴ անվտան-
գաբանության համար այդքան խճճված «ազ-
գային անվտանգություն» «պետական անվտան-
գություն» հասկացությունների հարաբերակցու-
թյունը: Այս մոտեցման հիման վրա ըստ ազգա-
յին անվտանգության օբյեկտների պետք է տար-
բերակել անվտանգության երեք տեսակներ՝
անհատի անվտանգություն, հասարակության
(ազգի) անվտանգություն և պետության անվ-
տանգություն: Երեքին միավորող (սինթեզող)
ընդհանուր հասկացությունը՝ «ազգային անվ-
տանգությունն» է: Ընդհանուր հասկացության
մեջ «ազգային» ածականը արտահայտում է
հայ ժո ղովր դի մեկ այլ յուրահատկություն՝ հայ-
կական սփյուռքի գոյությունը: Դա անհրաժեշ-
տաբար պետք է արտացոլվի մեր ազգային
անվտանգության հայեցակարգում, որովհետև
սփյուռքի գոյությունը ՀՀ արտաքին անվտան-
գության հիմքերից ու պայմաններից մեկն է:
Այս խնդիրը նկատի ունենալով, ՀՀ ԱԱՌ-ն,
որպես պետական քաղաքականության համա-
կարգ, ներառում է նաև այնպիսի ոլորտ, ինչ-
պիսին է «հայ ինքնության պահպանումը»: Դրան
համապատասխան ՀՀ ազգային անվտանգու-
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4 Այսպես՝ Ու. Լիպպմանը համարում է, թե պետությունն անվտանգության վիճակում է, երբ չի զոհաբերում իր օրի նա -
կան շահերը պատերազմից խուսափելու համար և երբ ի վիճակի է անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանելու այդ
շահերը ռազմական ուժի օգտագործմամբ (տե՛ս Lippman W. US Foreign Policy: Shield of the RepubUc. Boston, 1943.
P. 5):
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թյունը հիմնարար արժեք է ճանաչում հայա-
պահպանությունը5, ո րի իրավական հիմքը ՀՀ
Սահմանադրության 19 հոդվածն է: Այսպիսով՝
հայկական ազգային տեսանկյունից՝ ազգային
անվտանգության օբյեկտի վերածվեց նաև
սփյուռքը, որին ըստ օբյեկտի համապատաս-
խանող անվտանգությունը կարելի է անվանել
«սփյուռքահայության անվտանգություն»: Դա
իր բնույթով լրիվ և զուտ ազգային-հայկական
խնդիր է, և դրա նպատակն օտար միջավայ-
րում հայ ինքնության պահպանությունն է՝ հա-
յապահպանությունը, ինչպես նաև դրան հա-
րակից մի շարք օժանդակող գործառույթները:
Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հայկա-
կան ազգային անվտանգության օբյեկտներ
են անհատը, հասարակությունը (ազգը), պե-
տությունը, սփյուռքահայությունը:

Երկրորդ հատկանիշը, որի միջոցով պետք
է ձևակերպել ազգային անվտանգություն հաս-
կացությունը, վերաբերում է դրա նպատակնե-
րին: Ա մենապարզ բնորոշմամբ՝ ազգային ան -
վտանգությունը դրա օբյեկտների պաշտպան-
վածությունն է ներքին և արտաքին տարաբնույթ
վտանգներից: Կարծես թե՝ չի ստացվում. ան -
վտանգության ապահովման նպատակն ան -
վտանգությունն է: Տրամաբանական կրկնա-
բանությունից խուսափելու համար տարբեր հե-
ղինակներ փորձում են նպատակայնացնել ազ-
գային անվտանգությունը: Օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ի ազ-
գային անվտանգության հայեցակարգի պաշ-
տոնական հիմքը համարվող փաստաթղթերում
որպես ազգային անվտանգության կարևոր
տրամբանական-դեդուկտիվ նպատակ է դի-
տարկվում ազգի՝ որպես մշակութային-պատ-
մական, քաղաքական ընդհանրության ինքնա-
պահպանումը, ինչը ենթադրում է պետական
կարգերի, ազգային իդեալների, ավանդույթ-
ների, կենսաոճի պաշտպանություն6: Վ. Դա -
նի լեն կո յի կար ծի քով՝ «Ազգային անվտանգու-

թյան նպատակը պետության անկախ գոյու-
թյան համար պայմանների ստեղծումն է բառի
լայն իմաստով, ինչը ենթադրում է հիմնական
սոցիալական խմբերի համար անձնական և
նյութական ազատության ընդունելի աստիճան,
տարածքային ամբողջականության, կյանքի ա-
վանդական ոճի, ինչպես նաև հասարակական
ու պետական կառույցի հիմնական ինստիտուտ-
ների, արժեքների և այլ կարևոր ատրիբուտնե-
րի պահպանություն»7: 

Ազգային անվտանգությունը գործում է ընդ-
հանուր հասարակական համակարգում, հետևա-
բար՝ ազգային անվտանգության նպատակնե-
րը պետք է համահունչ լինեն հասարակական
համակարգի նպատակներին: Քանի որ հասա-
րակական ընդհանուր նպատակների ընտրու-
թյունը հայեցողական բնույթ ունի, ուրեմն՝ հա-
կասականություն չառաջացնելու և կայուն, նպա-
տակադրված գործելու համար հասարակական
նպատակներն արդի պայմաններում ամրա -
գրվում են Սահմանադրությամբ (հիմնական օ-
րենքով) և, առաջին հերթին՝ սահմանադրա-
կան կարգի հիմունքներում: Սահմանադրական
կարգի հիմունքները հասարակական համա-
կարգի ռազմավարական, ընդհանուր, վերջ-
նական նպատակներն են, որոնք ուղղորդում
և կարգավորում են հասարակական համա-
կարգի գործունեությունը, կամքը՝ որպես բա-
ռիս բուն իմաստով պարտադիր, իրավաբա-
նական օրենք: Արդի հասարակական իրողու-
թյունների տեսանկյունից՝ ազգային անվտան-
գության նպատակները պետք է բխեն հասա-
րակական համակարգի նպատակներից, հա-
մահունչ լինեն դրանց: Հետևաբար՝ ազգային
անվտանգությունն ինքնանպատակ չէ, այլ նպա-
տակադրված է սահմանադրական կարգի հի-
մունքների կայացմանը, դրանց կայունացմա-
նը, դրանց դեմ ուղղված քայքայիչ սպառնա-
լիքների կանխմանը, չեզոքացմանը, վերացմա-
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5 Ազգային անվտանգության ռազմավարության ձևավորմանը նվիրված շատ երկրների փաստաթղթեր սկսվում են
ազգային հիմնական արժեքների թվարկմամբ ու բնութագրմամբ, իսկ այնուհետև՝ դրանց գլխավոր սպառնալիքների
բացահայտմամբ: 

6 Տե՛ս The White House. National Security Strategy of the United States. Wash.: GPO, 1987. P. 3-4; The White House.
National Security Strategy of the United States. Wash.: GPO, 1988. P. 6-7; The White House. National Security Strategy of
the United States. Wash.: GPO, 1990. P. 1-3.

7 Տե՛ս Даниленко В.В. Теоретико-правовые проблемы правовго обеспечения национальной безопасности России.
Дисс. канд. юр. наук. Специальность 12.00.01; М., 2010, էջ 70, Волков Я.В. Национальная безопасность государства
Израиль: философско-политологический анализ концепции и практики применения: Дисс.... канд. филос. наук. М.,
1996.– էջ 19: 



նը և այլն: Ընդհանուր հասարակական նպա-
տակների համեմատ՝ ազգային անվտանգու-
թյունը միջոցներից ու պայմաններրից մեկն է:
Ազգային անվտանգության այս հատկությանը
շատ քիչ հեղինակներ են ուշադրություն դարձ-
րել: «Անվտանգությունը ցանկացած համակար-
գի կամ ինստիտուտի գոյության կարևոր պայ-
մաններից մեկն է: Հենց պայմանն, այլ ոչ թե՝
նպատակը, քանի որ նպատակը պետք է լինի
ինչ-որ ավելի մեծ, որակապես այլ, ավելի բարձր
և բովանդակային»8: Այդպիսի «մեծ, որակա-
պես այլ, ավելի բարձր ու բովանդակային»
նպատակ կարող են ծառայել միայն և միայն
սահմանադրական կարգի հիմունքները: Եթե
հանկարծ ազգային անվտանգության համար
պատկերացվեն այլ նպատակներ, ապա դա
Սահմանադրության ու ազգային անվտանգու-
թյան հայեցակարգի միջև կոլիզիայի առաջաց-
ման հիմք է: Նման տեսական մոտեցումը կա-
րող է ծնել նաև մրցակցություն Սահմանադրու-
թյան ու ազգային անվտանգության ռազմավա-
րության միջև, ինչը շատ վտանգավոր երևույթ
է: Հասարակական հիմնական արժեքներն ա-
ռաջին հերթին սահմանադրական արժեքներն
են, որոնք խտացված են սահմանադրական
կարգի հիմունքներում և վերաբերում են պե-
տությանը, քաղաքացիական հասարակությա-
նը՝ «ազգին», անհատին, սփյուռքին: Դա, ի-
հարկե, չի նշանակում, թե այլ արժեքներ չեն
կարող լինել անվտանգության օբյեկտ: Ուղղա-
կի բոլոր արժեքների մեջ սահմանադրական
կարգի հիմունքներն են առաջնային, առանց-
քային, բարձրագույն ուժ ունեցող, կայուն. վեր -
ջին ներս գրեթե անվիճելի և տարաձայնություն
չառաջացնող արժեքներ են, որոնք արժանի
են դիտվելու որպես ազգային անվտանգության
նպատակներ: Հետևաբար՝ ազգային անվտան-
գության նպատակը սահմանադրա կան կար -
գի հի մունք ներն են՝ որ պես ան հա տի, հա սա -

րա կու թյան (ազ գի), պե տու թյան ու սփյուռ -
քա հա յու թյան կեն սա կա նո րեն կարևոր շա -
հե րի ի րա վա կան ար տա հայ տու թյուն: 

Վերջին սերնդի ազգային անվտանգության
ռազմավարությունները և ազգային անվտան-
գության արդի տեսությունն ազգային անվտան-
գությունը կապում են «զարգացման», «կայուն
զարգացման» հետ: ՀՀ ԱԱՌ-ն «կայուն զար-
գացումը» դիտարկում է որպես ազգային ան -
վտանգության պետական քաղաքականության
բաղադրատարր: Տրամաբանորեն ստացվում է
հետևյալ բանաձևը. ազգային անվտանգության
օբյեկտների անվտանգության ապահովման,
կայուն զարգացման, հայ ինքնության պահ-
պանման համար ՀՀ-ն մշակում է քաղաքակա-
նության համակարգ՝ ի դեմս ԱԱՌ-ի9: Այստեղ
մենք տեսնում ենք նոր մոտեցում ազգային
անվտանգության շրջանակներում, մասնավո-
րապես՝ ոչ միայն կենսականորեն կարևոր շա-
հերի մերկ պաշտպանություն, այլև անվտան-
գություն զարգացման միջոցով, ինչը բացար-
ձակապես նոր հիմնարար դրույթ է ազգային
անվտանգության տեսության մեջ10: Եթե ՌԴ
պաշտոնական փաստաթղթերն ազգային ան -
վտանգության համակարգում կայուն զարգա-
ցումը դիտարկում են որպես ազգային անվ-
տանգության նպատակներից մեկը, ապա ՀՀ-
ում (տրամաբանորեն ստացվում է այդպես) ազ-
գային անվտանգության ապահովումը, կայուն
զարգացումը, հայ ինքնության պահպանումը
պետական քաղաքականության համակարգի
երեք ինքնուրույն տարրեր են, այլ ոչ թե՝ միմ-
յանց ստորադասված հասկացություններ կամ
երաշխիքներ: Ենթադրվում է, թե «կայուն զար-
գացումը» (որովհետև ՀՀ ԱԱՌ-ն չի բացում
դրա բովանդակությունը) օգտագործված է մի-
ջազգային կազմակերպությունների էկոլոգիա-
կան ոլորտի փաստաթղթերի իմաստով: Այս -
պի սով՝ ստաց վեց, որ. «Ազգային անվտան-
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8 Տե՛ս Рыхтик М.И. Безопасность в современном мире // Национальные интересы и проблемы безопасности в
меняющемся мире. Материалы междисциплинарного семинара / Отв. ред. К.С. Гаджиев, Г.В. Каменская, Э.Г.
Соловьев. М., 2003. էջ 6:

9 ՌԴ-ի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը ևս ազգային անվտանգության քաղաքականությունը կապում
է «կայուն զարգացման հետ»: Սակայն ՌԴ-ում ազգային անվտանգությունը դիտարկվում է որպես «կայուն
զարգացման» ապահովում (այլ նպատակների հետ մեկտեղ): Այդ նպատակը ՌԴ-ում որոշակիորեն հստակեցված է,
որովհետև դեռ 1996 թ. ՌԴ նախագահն ընդունել է ՌԴ-ի կայուն զարգացման անցնելու հայեցակարգը (տե՛ս
Концепция перехода Российской федерации к устойчивому развитию: Указ президента РФ от 01.04.1996 г. №444//
С3 РФ.– 1996,– № 15.– С. 1572):

10 Տե՛ս А.В. Шободоева. Основы теории национальной безопасности, курс лекции, Иркутск, из-во БГУ, 2015, էջ 17:
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գությունն ապահովում է … շահերի պաշտ-
պանությունը …սպառնալիքներից հասարա-
կական համակարգի բնականոն գործունեու-
թյան, կայուն զարգացման ապահովման հա-
մար», կամ՝ «ազգային անվտանգության ա-
պահովումը երաշխիք է զարգացման համար,
իր հերթին զարգացումը՝ ազգային անվտան-
գության համար (անվտանգություն զարգաց-
ման միջոցով)»: 

Եթե միավորենք բոլոր միջանկյալ եզրա-
կացությունները, ապա կստանանք Հայաստա-
նի պայմաններին տեսականորեն հարմարեց-
ված «ազգային անվտանգություն» հասկացու-
թյան հետևյալ սահմանումը. ազգային անվ-
տանգությունն անհատի, հասարակության (ազ-
գի), պետության, սփյուռքահայության կենսա-
կանորեն կարևոր շահերի (ներառյալ` ՀՀ սահ-
մանադրական կարգի հիմունքների) պաշտպա-
նությունն է՝ իրական արտաքին ու ներքին, քա-
ղաքական, իրավական, ռազմական, տնտեսա-
կան, սոցիալական, էկոլոգիական, տեղեկատ-
վական և այլ բնույթի սպառնալիքներից` հա-
սարակական ընդհանուր համակարգի բնակա-
նոն գործունեության, կայուն զարգացման ա-
պահովման համար: 

Հիմք ըն դու նե լով այս բնո րո շու մը՝ փոր-
ձենք վե րաի մաս տա վո րել պետության հետ կապ-
ված ազ գա յին անվ տան գու թյան հետևյալ հիմ -
նա կան հասկացությունները: 

«Ազգային անվտանգության օբյեկտ» և
ազգային անվտանգության տեսակները ըստ
օբյեկտի և ոլորտների: Ազգային անվտանգու-
թյան տեսության մեջ ընդունված մոտեցումնե-
րից է ազգային անվտանգության տեսակների
դասակարգումը, դրա որոշակի ոլորտների ա-
ռանձնացումը: Այս հարցում ևս ազգային ան -
վտանգության տեսության մեջ չկա միասնա-
կան մոտեցում: Կան դասակարգման բազմա-
թիվ տարբերակներ և նույնիսկ մոտեցումներ,
որոնց համաձայն՝ գոյություն ունեն ազգային
անվտանգության անվերջ տեսակներ, որով-
հետև դասակարգման հիմքում դրվում են հա-

սարակության գործունեության ոլորտները, ո-
րոնք բազմազան են11: Այս մոտեցումը համա-
րելով ոչ բավարար չափով հիմնավորված՝ մենք
կողմնակից ենք այն տեսաբանների տարբե-
րակներին, ովքեր, օրինակ, ՌԴ-ի համար՝
հետևելով իրենց օրենսդրությանը, առաջարկում
են ազգային անվտանգության տեսակների դա-
սակարգման մեկ հիմք՝ ըստ օբյեկտների, այն
է՝ անհատի անվտանգություն, հասարակության
անվտանգություն, պետության անվտանգու-
թյուն12: Այս դասակարգման կողմնակից հեղի-
նակները չեն ընդունում որևէ այլ չափանիշ
անվտանգության տեսակների դասակարգման
համար, քանի որ չկան ո՛չ դրա տեսական, ո՛չ էլ՝
իրավաօրենսդրական նախադրյալները:

Հիմք ընդունելով այս մոտեցումը և որպես
դասակարգման չափանիշ ընտրելով ազգային
անվտանգության օբյեկտները՝ մենք առաջար-
կում ենք հայ իրականությանը համապատաս-
խանող ազգային անվտանգության հետևյալ
տեսակները՝ անհատի անվտանգությունը, հա-
սարակության (ազգի) անվտանգությունը, պե-
տության անվտանգությունը, սփյուռքահայու-
թյան անվտանգությունը: Այս դասակարգման
չափանիշն ընտրված է գիտական մոտեցման
հիման վրա, այն է՝ ազգային անվտանգության
օբյեկտները, մյուս կողմից՝ նման դասակարգ-
ման համար, ճիշտ է, ոչ հստակ, բայց հիմքեր է
տալիս ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմա-
վարությունը:

Քանի որ հասարակական ամբողջական
համակարգը կառուցվածքային առումով հա-
մապատասխան ենթահամակարգերի կենսա-
գործունեություն, մասնավորապես՝ քաղաքա-
կան և իրավական համակարգեր են, տնտե-
սություն, սոցիալական ոլորտ, հոգևոր-մշակու-
թային ոլորտ, էկոլոգիական և տեղեկատվա-
կան ոլորտներ, այդ պատ ճա ռով հասարակա-
կան համակարգի բոլոր ոլորտներին ուղղված
են որոշակի սպառնալիքներ: Սպառնալիքների
աղբյուրը կարող է լինել արտաքին և ներքին,
հետևաբար՝ ըստ այդ չափանիշի՝ նպատկա-
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11 Օրինակ՝ ներկայումս արդեն առանձնացնում են անվտանգության այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են գենետիկ, ին -
տե լեկտուալ և այլն, ընդ որում՝ առանց հստակ նշելու այն չափանիշները, որոնցով կատարվել է ազգային
անվտանգության տե սակ ների այդ դասակարգումը (տե՛ս, օրինակ՝ Возженников А.Б. Национальная безопасность:
теория, политика, стратегия. М., 2000, էջ 69): 

12 Տե՛ս, օրինակ՝ Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в контексте национальной
безопасности. Дисс… док. юр. наук. Специальность 12.00.01, Санкт-Петербург, 2005, էջ 148:



հարմար է տարբերակել ներքին և արտաքին
անվտանգությունները: Կախված այն հանգա -
ման քից, թե հասարակական կենսագործունեու-
թյան ո՛ր ոլորտին (ենթահամակարգին) են
ուղղված սպառնալիքները, կարող ենք առանձ-
նացնել անվտանգության քաղաքական (պե-
տական), իրավական, հոգևոր-մշակութային է-
կոլոգիական, տեղեկատվական ոլորտները
(հնարավոր է նաև՝ անվտանգության տեսակ-
ները): Այս դասակարգման չափանիշը վերց-
ված է ազգային անվտանգաբանության մեջ
ընդունված մոտեցումներից13: Սակայն որոշա-
կիորեն ճշգրտված է՝ ելնելով հասարակական
համակարգի կառուցվածքային պատկերացում-
ների վերաբերյալ նոր մոտեցումներից:

«Ազգային անվտանգության կենսակա-
նորեն կարևոր շահ»: Ազգային անվտանգու-
թյան կենսականորեն կարևոր շահերը սահմա-
նադրական կարգի հիմունքներով պայմանա-
վորված պահանջմունքների համակցություն են,
որոնց բավարարումը հուսալիորեն ապահովում
է անհատի, հասարակության (ազգի), պետու-
թյան, սփյուռքահայության գոյությունը և առա-
ջադեմ զարգացման հնարավորությունը:

«Սպառնալիք», «վտանգ», «գործոն»:
Սպառնալիքը (կամ հնարավոր վտանգը) սովո-
րաբար բնորոշվում է որպես «սպառնալիքի
աղբյուրի (վտանգի) և պաշտպանվող օբյեկտի
փոխգործողության ընթացքում գործոնների բա-
ցասական դրսևորման իրական հնարավորու-
թյուն»14: Եթե այս բնորոշումը տեղայնացնենք
ազգային անվտանգության վերը պարզորոշ-
ված օբյեկտների նկատմամբ, ապա կստանանք
հետևյալ բնորոշումը. անվտանգության սպառ-
նալիքը պայմանների ու գործոնների համա-
կցություն է, որն ստեղծում է վտանգներ անհա-
տի, հասարակության (ազգի), պետության,
սփյուռքահայության կենսականորեն կարևոր
շահերի (ներառյալ՝ սահմանադրական կարգե-
րի հիմունքների) համար: Բնորոշման առանց-
քը կազմում է գործոնը, որը, որպես կանոն՝ լա-
տիներեն factor բառի համարժեքն է: Գործոնն
ինչ-որ գործընթացի, երևույթի պատճառը, շար-
ժիչ ուժն է, որը որոշում է նրա բնութագիրը
կամ առանձին գծերը15: Վտանգին ուղեկցող
գործոնների բացասական դրսևորման հե -
տևանքները նշելու համար օգտագործում են
«վնաս», «ռիսկ» հասկացությունները16:
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13 Տե՛ս Колокольцев В.А., Обеспечение государственных интересов России в контексте национальной безопасности.
Дисс… док. юр. наук. Специальность 12.00.01, Санкт-Петербург, 2005, էջ 149:

14 Տե՛ս Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 14:
15 Տե՛ս Mирошниченко В.М. О системном подходе министерств и ведомств РФ к совершенствованию системы госу-

дарственного управления. Монография. М.: АПК, 1998: 
16 Տե՛ս Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 15:
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Տն տե սու թյան բնա կա նոն և կա յուն զար -
գաց ման գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա -
կու թյուն ու նի խո շոր գոր ծար քի ինս տի տու տը,
քա նի որ ի րա վա բա նա կան ան ձանց և քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վուն քի մյուս սուբ յեկտ նե րի հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան մի ջոցն է: Ներ -
կա յումս խո շոր գոր ծար քի ինս տի տու տը գտնվում
է կա յաց ման փու լում, կան ո լոր տի կար գա վոր -
ման վե րա բեր յալ ի րա վա կան լու ծում ներ պա -
հան ջող օ րենսդ րա կան բա ցեր և մի շարք հիմ -
նախն դիր ներ: Խո շոր գոր ծար քի ինս տի տու տի
ու սում նա սի րու թյան անհ րա ժեշ տու թյունն ա ռա -
ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված է այն հան գա -
ման քով, որ անհ րա ժեշտ է վեր հա նել ո լոր տի
կար գա վոր ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան բա -
ցե րը և, հաշ վի առ նե լով նաև մի ջազ գա յին փոր -
ձը՝ կա տա րել խո շոր գոր ծարք կնքե լու մա սին
ո րո շում ներ կա յաց նե լու վե րա բեր յալ օ րենս դրա -
կան դրույթ նե րի կա տա րե լա գործ մանն ուղղված
ա ռա ջարկ ներ:

Այս պես՝ կոր պո րա տիվ հա րա բե րու թյուն -
նե րում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի
ժո ղովր դա վա րու թյան սկզբուն քը։ Այս սկզբուն -
քի էու թյանն այն է, որ կոր պո րա ցիա յի կա ռա -
վար ման ըն թաց քում ո րո շում նե րը կա յաց վում
են ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ, և դ րանք պար -
տա դիր են ըն կե րու թյան կա ռա վար ման մար -
մին նե րի և մաս նա կից նե րի կամ բաժ նե տե րե րի
հա մար։ Այ սինքն՝ ըն կե րու թյան կամ քը ձևա -
վոր վում է կազ մա կեր պու թյան մաս նա կից նե րի
քվեար կու թյամբ ընդ հա նուր ժո ղո վում, որ տեղ
ըն կե րու թյան մաս նա կիցն ար տա հայ տում է իր
կամ քը, իսկ ըն կե րու թյան մա նա կից նե րի կամ
խորհր դի ան դամ նե րի միաս նա կան կա մա հայտ -

նու թյու նը հան գեց նում է ի րա վա բա նա կան ան -
ձի կամ քի ձևա վոր մա նը1։

«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին»2 և «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու -
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին»3 օ րենք նե րի
հա մա ձայն՝ որ պես զի գոր ծար քի կնքման վե -
րա բեր յալ ո րո շու մը հա մար վի պատ շաճ կա -
յաց րած, անհ րա ժեշտ է եր կու պայ մանի առ կա -
յու թյուն՝

 գոր ծար քի կնքմանն ուղղ ված կամ քը
պետք է ձևա վոր վի դրա լիա զո րու թյունն
ու նե ցող մարմ նի կող մից,

 գոր ծար քի կնքման մա սին ո րո շու մը
պետք է ըն դուն վի օ րեն քի և կա նո նա -
դրու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս -
խան։

Հարկ է նշել, որ խո շոր գոր ծարք նե րի
կնքման վե րա բեր յալ ո րո շում նե րի կա յաց ման
կար գը տար բեր վում է՝ բաժ նե տի րա կան և սահ -
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու -
թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ -
մա նա վոր ված: Այս պես՝ խո շոր գոր ծար քի
կնքման վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու ըն -
թա ցա կարգն ա ռա վել ման րա մասն կար գա վոր -
վում է «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քում, ո րի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ խո շոր գոր ծարք կնքե լու մա սին ո -
րո շու մը, ո րի ա ռար կա է գույ քը, ո րի ար ժե քը
գոր ծար քը կնքե լու մա սին ո րո շումն ըն դու նե լու
պա հի դրու թյամբ կազ մում է ըն կե րու թյան ակ -
տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի 25-ից 50 տո -
կո սը, պետք է ըն դուն վի խորհր դի կող մից միա -
ձայն, ընդ ո րում՝ խորհր դից դուրս ե կած ան -
դամ նե րի ձայ նե րը հաշ վի չեն առ վում։ Այն դեպ -
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քում, երբ գոր ծարք կնքե լու մա սին ո րո շու մը
խորհր դի կող մից չի ըն դուն վել, խոր հուրդն ի -
րա վունք ու նի ո րո շում ըն դու նելու՝ հար ցն ընդ -
հա նուր ժո ղո վում քննար կե լու մա սին։ Այդ դեպ -
քում գոր ծար քը կնքե լու մա սին ո րո շումն ըն -
դուն վում է ժո ղո վի կող մից դրան մաս նակ ցող
բաժ նե տե րե րի ձայ նե րի ¾-ով, ե թե ըն կե րու -
թյան կա նո նադ րու թյամբ ձայ նե րի ա ռա վել մեծ
քա նակ սահ ման ված չէ։

«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ -
մա նում է նաև, որ, ե թե գոր ծար քի ա ռար կա
հան դի սա ցող գույ քի ար ժե քը գոր ծար քը կնքե -
լու մա սին ո րո շումն ըն դու նե լու պա հի դրու -
թյամբ կազ մում է ըն կե րու թյան ակ տիվ նե րի
հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի 50 տո կո սից ա վե լին,
ա պա գոր ծար քը կնքե լու մա սին ո րո շումն ըն -
դուն վում է ժո ղո վի կող մից՝ դրան մաս նակ ցող
բաժ նե տե րե րի (քվեար կող բաժ նե տոմ սե րի սե -
փա կա նա տե րե րի) ձայ նե րի 3/4-ով, ե թե ըն կե -
րու թյան կա նո նադ րու թյամբ ձայ նե րի ա ռա վել
մեծ քա նակ սահ ման ված չէ։

Վե րոնշ յալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ
է դառ նում, որ էա կան բաց թո ղում կա րե լի է
հա մա րել այն, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու -
թյան միանձն յա գոր ծա դիր մար մի նը զրկված
է բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ժո ղով հրա վի րե -
լու և բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա -
կար գում հար ցեր նե րա ռե լու հնա րա վո րու թյու -
նից, սա կայն պետք է ար ձա նագ րել, որ հենց
մի անձնյա գոր ծա դիր մար մինն է տի րա պե -
տում այս կամ այն հար ցե րի վե րա բեր յալ ամ -
բող ջա կան տե ղե կատ վու թյա նը, որն անհ րա -
ժեշտ է առ կա հար ցե րի վե րա բեր յալ ճիշտ ո րո -
շում ներ կա յաց նե լու հա մար։ Կարծում ենք, որ,
լի նե լով ինչ պես կամք ձևա վո րող, այն պես էլ
կամք ար տա հայ տող մար մին, գոր ծա դիր մար -
մի նը պետք է խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա -
վուն քով մաս նակ ցու թյուն ու նե նա կազ մա կեր -
պու թյան կող մից ա ռա վել կարևոր ո րո շում նե -
րի ըն դուն ման գոր ծում։ Սա կայն, ինչ պես նշում
է Վ. Ա վե տիս յա նը՝ թեև 72-րդ հոդ վա ծի 6-րդ
մա սը նա խա տե սում է բաժ նե տե րե րի ներ կա -
յաց ված ա ռա ջար կը խորհր դի կող մից մեր ժե -
լու դեպ քում դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու

հնա րա վո րու թյուն, միևնույն է՝ այդ ի րա վունք -
նե րի դա տա կան կար գով պաշտ պա նու թյու նն
արդ յու նա վետ չէ, քա նի որ գործ նա կա նում
մինչև գոր ծի քննու թյան ա վար տը ժո ղո վը կա -
րող է գու մար վել, և այդ դեպ քում բաժ նե տի րոջ
թե կուզ և դա տա րա նի կող մից բա վա րար ված
պա հան ջը որևէ գործ նա կան կի րա ռու թյուն չի
ու նե նա4։

Իսկ ինչ վե րա բե րում է սահ մա նա փակ պա -
տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րին՝
պետք է ար ձա նագ րել, որ այս դեպ քում նման
խնդիր չկա, քա նի որ, «Սա հա մա նա փակ պա -
տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քի 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րում ամ -
րագր ված նոր մե րի հա մա ձայն՝ հեր թա կան և
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղով նե րը հրա վիր -
վում են գոր ծա դիր մարմ նի կող մից։

Այ սինքն՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն -
նե րի դեպ քում միանձն յա գոր ծա դիր մարմ նի
կող մից խո շոր գոր ծարք նե րի կնքման հետ կապ -
ված ո րո շում նե րի կա յաց ման վե րա բեր յալ բաժ -
նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղով ա ռա ջար կու թյուն -
ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու -
նը ստեղ ծե լու է մի ի րա վի ճակ, որ, ե թե այդ
հար ցե րը ճիշտ ժա մա նա կին ընդ հա նուր ժո ղո -
վը քննարկ ման չդնի, ապա դա կա րող է բա -
ցա սա կան հետևանք ներ ա ռա ջաց նել այդ տնտե -
սա կան ըն կե րու թյան հա մար։ 

Նշ ված բաց թո ղումն ա ռան ձա պես ակ նա -
ռու է դառ նում, երբ խո շոր գոր ծարք ներ կնքե -
լիս գոր ծար քի ա ռար կա գույ քի ար ժե քը գե րա -
զան ցում է ըն կե րու թյան ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ -
ռա յին ար ժե քի 50 տո կո սը և, ըստ օ րեն քի՝ պա -
հանջ վում է գոր ծար քը կնքե լու մա սին ընդ հա -
նուր ժո ղո վի ո րո շում։ Այս դեպ քում պար տա -
դիր կեր պով տե ղի է ու նե նում եր կա կի հաս տա -
տում. սկզբում խոր հուր դը ո րո շում է ըն դու նում
հարցն ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա կար գում նե րա -
ռե լու վե րա բեր յալ, այ նու հետև ընդ հա նուր ժո -
ղո վը կա յաց նում է գոր ծարք կնքե լու մա սին ո -
րո շում։ Վե րոնշ յա լից հետևում է, որ հնա րա վոր
են դեպ քեր, երբ գոր ծար քը հա մա պա տաս խա -
նում է ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից քննարկ ման
են թա կա գոր ծարք նե րի չա փա նիշ նե րին, սա -
կայն խոր հուր դը կա րող է բա ցա ռել գոր ծա դիր
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մարմ նի ներ կա յաց րած գոր ծարքն ընդ հա նուր
ժո ղո վի կող մից քննար կե լու, ինչ պես նաև այդ
գոր ծար քը կնքե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Կարծում
ենք՝ նման ի րա վի ճա կը խորհր դի դե րի ան հիմն
չա փա զանց ված լի նե լու մա սին է վկա յում։

Այս պիսով՝ խո շոր գոր ծար քի կնքման մա -
սին ո րո շում ներ կա յաց նե լու հար ցում բաժ նե -
տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծա դիր մար -
մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան հստակ մե խա -
նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյու նը լուրջ խնդիր ներ է
ա ռա ջաց նում բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն -
նե րի հա մար, քա նի որ կա րող է ստեղծ վել մի
ի րա վի ճակ, երբ խոր հուր դը նշված հար ցի վե -
րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյան չգա լու և հա մա -
պա տաս խան ո րո շում չկա յաց նե լու դեպ քում ի -
րա վունք ու նի հար ցը չհանձ նելու ընդ հա նուր
ժո ղո վի հե տա գա քննարկ մա նը։

Նշ ված խնդի րը լու ծե լու նպա տա կով ա ռա -
ջար կում ենք վե րոնշ յալ դրույ թում փո փո խու -
թյուն ներ կա տա րել, այն է՝ «Բաժ նե տի րա կան
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի 61-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի երկ րորդ պար բե րու թյան մեջ
«ի րա վունք ու նի» բա ռե րը փո խա րի նել «պար -
տա վոր է» բա ռով, ո րով խորհր դի ոչ թե ի րա -
վուն քը, այլ՝ պար տա կա նու թյու նը կդառ նա գոր -
ծարք նե րի կնքման մա սին ո րո շում կա յաց նե լու
վե րա բեր յալ հար ցի քննար կու մը հանձ նել ընդ -
հա նուր ժո ղո վին, ե թե խորհր դի ան դամ նե րը
չկա րո ղա նան վերջ նա կան հա մա ձայ նու թյան
գալ։

Իսկ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու -
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի դեպ քում խո շոր գոր -
ծարք կնքե լիս ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար -
մին նե րի հա մա գոր ծակ ցաթ յան կար գը տար -
բեր վում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րից,
քա նի որ այս դեպ քում գոր ծա դիր մար մի նը տի -
րա պե տում է լիա զո րու թյուն նե րի ա վե լի լայն
շրջա նա կի։ Այս պես, «Սահ մա նա փակ պա տաս -
խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» օ -
րեն քի 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝
հեր թա կան և ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վը
հրա վիր վում է գոր ծա դիր մարմ նի կող մից, իսկ
ըստ 39-րդ հոդ վա ծի՝ ժո ղո վի օ րա կար գը ձևա -
վո րում է գոր ծա դիր մար մի նը, ինչը, իր հեր -
թին, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրան ընդ հա -
նուր ժո ղո վի քննարկ մանն ա նար գել ներ կա -
յաց նելու խո շոր գոր ծարք ներ կնքե լու վե րա բեր -
յալ հար ցե րը, բա ցի այդ՝ ըն կե րու թյան ցան կա -

ցած մաս նա կից ի րա վա սու է ա ռա ջարկ ներ -
կա յաց նելու ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա կար գում
լրա ցու ցիչ հար ցեր ընդզր կե լու հա մար, իսկ գոր -
ծա դիր մար մինն ի րա վա սու չէ փո փո խու թյուն -
ներ կա տա րելու ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա կար -
գում ընդգրկ վե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ ված
լրա ցու ցիչ հար ցե րի ձևա կեր պում նե րում։

Պետք է ար ձա նագ րել նաև, որ թե՛ բաժ նե -
տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի, թե´ սահ մա նա -
փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն -
նե րի մա սին օ րենք նե րը սահ մա նում են, որ գոր -
ծա դիր մար մի նը հաշ վե տու է ընդ հա նուր ժո ղո -
վին և տ նօ րեն նե րի խորհր դին, և այս ա ռու մով
պետք է ըն դու նել, որ սահ մա նա փակ պա տաս -
խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծա դիր
մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան մե -
խա նիզ մի կա ռու ցա կար գն ա ռա վել նա խընտ -
րե լի է, քան բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե -
րի նը:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
բաժ նե տի րա կան և սահ մա նա փակ պա տաս -
խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը մաս նա -
վոր ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ են, ո րոնց մաս -
նա կից նե րը, որ պես կա նոն, պետք է հնա րա վո -
րու թյուն ու նե նան ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու
ըն կե րու թյան ան մի ջա կան ղե կա վար մա նը, ա -
ռա ջար կում ենք, որ գոր ծա դիր մար մի նը, լի նե -
լով ինչ պես կամք ձևա վո րող, այն պես էլ կամք
ար տա հայ տող մար մին, խորհր դակ ցա կան ձայ -
նի ի րա վուն քով մաս նակ ցու թյուն ու նե նա ըն կե -
րու թյան կող մից ա ռա վել կարևոր ո րո շում նե րի՝
խո շոր գոր ծարք նե րի կնքման վե րա բեր յալ ո -
րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծում, այ սինքն՝
խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նակ -
ցի ըն կե րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վի կամ տնօ -
րեն նե րի խորհր դի նիս տե րին:

Ու շադ րու թյան ար ժա նի հա ջորդ հար ցը
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րում խորհըր -
դի և սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ
ըն կե րու թյուն նե րում մաս նա կից նե րի ժո ղո վի ու
խորհր դի՝ խո շոր գոր ծարք ներ կնքե լու վե րա -
բեր յալ ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար ան -
հրա ժեշտ քվո րումն է։ 

«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քը սահ մա նում է, որ, ե թե խո շոր գոր -
ծար քի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի ար ժե քն
ըն կե րու թյան ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար -
ժե քի 25-ից 50 տո կո սն է, ա պա խո շոր գոր -
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ծարք կնքե լու մա սին ո րո շու մը պետք է ըն դուն -
վի խորհր դի կող մից միա ձայն, ընդ ո րում՝
խորհր դից դուրս ե կած ան դամ նե րի ձայ նե րը
հաշ վի չեն առն վում։ Իսկ ե թե խո շոր գոր ծար քի
ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի ար ժե քը ըն կե -
րու թյան ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի
50 տո կո սից ա վե լի է, ա պա խո շոր գոր ծարք
կնքե լու մա սին ո րո շու մը պետք է ըն դուն վի ընդ -
հա նուր ժո ղո վի կող մից` դրան մաս նակ ցող
բաժ նե տե րե րի ձայ նե րի 3/4-ով, ե թե ըն կե րու -
թյան կա նո նադ րու թյամբ ձայ նե րի ա ռա վել մեծ
քա նակ սահ ման ված չէ:

Վեր լու ծե լով վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի դրույթ -
նե րը՝ հարց է ա ռա ջա նում՝ ո՞վ քեր են հա մար -
վում խորհր դից դուրս ե կած ան դամ ներ՝ հիմք
ըն դու նե լով նաև այն փաս տը, որ օ րենքն այս
հար ցի վե րա բեր յալ որևէ սահ մա նում չի տա -
լիս։

Ել նե լով Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան5, Բե -
լա ռու սի6, Ղա զախս տա նի7, Մոլ դո վա յի8 և այլ
երկր նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րի հա մե մա տա կան
ու սում նա սի րու թյու նից՝ գտնում ենք, որ խոսքն
այս դեպ քում ոչ թե քվեար կու թյա նը չմաս նակ -
ցած, այլ խորհր դից առ հա սա րակ դուրս ե կած
ան դամ նե րի մա սին է: Մաս նա վո րա պես՝ ՌԴ
«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին»
օ րեն քի 48–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ տնօ րեն -
նե րի խորհր դից դուրս ե կած ան դամ ներ են հա -
մար վում նրանք, ո րոնց լիա զո րու թյու նե րը վա -
ղա ժամ կետ դա դա րեց վել են և մա հա ցած նե րը։
Այ սինքն՝ խորհր դից դուրս ե կած են հա մար -
վում այն ան դամ նե րը, ո րոնք կամ մա հա ցել են,
կամ էլ ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից նրանց լիա -
զո րու թյու նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րեց վել են:
Իսկ բո լոր այն դեպ քե րում,երբ խորհր դին չի
հա ջող վում միա ձայն ո րո շում կա յաց նել, տե ղի
է ու նե նում հետևյալ եր կու զար գա ցում նե րից
մե կը.

 գոր ծարք կնքե լու մա սին խորհր դի ո -
րոշ ման բա ցա կա յու թյան փաս տը
նախևա ռաջ բա ցա ռում է գոր ծա դիր
մարմ նի կող մից այն կնքե լու հնա րա վո -
րու թյու նը,

 խորհր դի ո րոշ մամբ գոր ծարք կնքե լու
վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց ման հար -
ցը կա րող է փո խանց վել ընդ հա նուր ժո -
ղո վի հե տա գա քննարկ մա նը։

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ օ րեն քը բա ցա ռում է
վե րոնշ յալ ըն թա ցա կար գե րից որևէ շրջան ցում,
հետևա բար նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ խորհր -
դի կողմ կամ դեմ քվեար կող ան դամ նե րը միա -
ժա մա նակ նաև ըն կե րու թյան բաժ նե տե րերն են
և միա սին տի րա պե տում են ըն կե րու թյան քվեար -
կող բաժ նե տոմ սե րի 3/4-ին, միևնույնն է նրանք
ի րա վունք չու նեն շրջան ցե լու սահ ման ված ըն -
թա ցա կար գը, ուս տի խոր հուր դը ա մեն դեպ -
քում խո շոր գոր ծարք ներ կնքե լու մա սին ո րո -
շու մը պետք է կա յաց նի միա ձայն: 

Սա կայն բո լոր այն դեպ քե րում, երբ խոր -
հուր դը չի կա րո ղա նում միա ձայն ո րո շում կա -
յաց նել, խոր հուր դը գոր ծար քի կնքման վե րա -
բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու հար ցը պար տա վոր
է հանձ նել ընդ հա նուր ժո ղո վի քննարկ մա նը։
Ուս տի հար ցը, թե ի՞նչ ա նել, երբ խո շոր գոր -
ծարք կնքե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յա ցու մը
հնա րա վոր չէ անհ րա ժեշտ քվո րու մի բա ցա կա -
յու թյան պատ ճա ռով, օ րենսդ րա կան կար գա -
վոր ման կա րիք ու նի։ Գտ նում ենք, որ պետք է
«Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին»
օ րեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի երկ րորդ
պար բե րու թյան մեջ ա վե լաց նել, որ խոր հուր դը
գոր ծարք կնքե լու մա սին ո րոշ ման ըն դուն ման
հար ցը պար տա վոր է փո խան ցել ընդ հա նուր
ժո ղո վի քննարկ մա նը նաև խորհր դի նիս տին
անհ րա ժեշտ քվո րու մի բա ցա կա յու թյան դեպ -
քե րում։

Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար սահ մա նած է խո շոր
գոր ծարք նե րի կնքման մա սին ո րո շում նե րի կա -
յաց ման այլ ըն թա ցա կարգ։ Այս պես՝ «Սահ մա -
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու -
թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի ու -
ժով միայն մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր ժո ղովն
է ի րա վա սու խո շոր գոր ծարք նե րի կնքման վե -
րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նել։ Հարկ է նկա տել,
որ այս հոդ վա ծը դիս պո զի տիվ բնույթ է կրում։
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Մաս նա վո րա պես՝ սահ ման վում է, որ ըն կե րու -
թյունն իր նա խա ձեռ նու թյամբ խորհր դի ձևա -
վոր ված լի նե լու դեպ քում կա րող է կա նո նա -
դրու թյամբ խորհր դի ի րա վա սու թյա նը հանձ նել
իր զուտ ակ տիվ նե րի 20-50 տո կո սը կազ մող
ար ժե քով գոր ծարք նե րը կա տա րե լու մա սին ո -
րո շում նե րի ըն դուն ման ի րա վա սու թյու նը։ Կա -
նո նադ րու թյամբ կա րող է նաև նա խա տես վել,
որ խո շոր գոր ծարք ներ կա տա տա րե լու հա մար
ընդ հան րա պես չի պա հանջ վում ընդ հա նուր ժո -
ղո վի կամ ըն կե րու թյան խորհր դի ո րո շու մը։

Ու շագ րավ է նաև այն, որ «Սահ մա նա փակ
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի
մա սին» օ րեն քը, ի տար բե րու թյուն «Բաժ նե տի -
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի, չի
սահ մա նում ձայ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, ո -
րով խո շոր գոր ծարք ներ կա տա րե լու մա սին ո -
րո շում նե րը կա րող են ըն դուն վել ընդ հա նուր
ժո ղո վի, իսկ խորհր դի ձևա վոր ված լի նե լու դեպ -
քում՝ նաև խորհր դի կող մից։ 

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քը սահ մա նում
է նաև, որ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ կա -
րող է նա խա տես վել, որ խո շոր գոր ծարք ներ
կա տա րե լու հա մար չի պա հանջ վում ընդ հա -
նուր ժո ղո վի կամ ըն կե րու թյան խորհր դի ո րո -
շու մը։ Այս պի սով՝ ստաց վում է, որ, մի կող մից՝
վե րոնշ յալ օ րենքն իմ պե րա տիվ նոր մե րով սահ -
մա նում է խո շոր գոր ծարք նե րի կա տար ման վե -
րա բեր յալ ո րո շում նե րի կա յաց ման ըն թա ցա -
կար գե րը, սա կայն զու գա հե ռա բար թույլ է տա -
լիս ընդ հան րա պես չկի րա ռել այդ դրույթ նե րը:

Ուս տի կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ «Սահ -
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու -
թյուն նե րի մա սին» օ րեն քում օ րենսդ րի կող մից
ցու ցա բե րած մո տե ցումն ա ռա վե լա պես հա մա -
պա տաս խա նում է հա յաս տան յան ի րա վա կան
հա մա կար գին, քա նի որ ցու ցա բե րում է ճկու -
նու թյուն նշված ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու -
թյան կար գա վոր ման հար ցում՝ թույլ տա լով
հաշ վի առ նել ա մեն ա ռան ձին կազ մա կեր պու -
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Խո շոր գոր ծար քի ինս տի տու տի կարևոր
խնդիր ներից է նաև այն, որ խո շոր գոր ծարք
կնքե լու մա սին ո րոշ ման մեջ պար տա դիր կեր -
պով պետք է նշվեն հաս տատ վող գոր ծար քի
էա կան պայ ման նե րը։ 

Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ Ռու -

սաս տա նի Դաշ նու թյան «Բաժ նե տի րա կան ըն -
կե րու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քի 79-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում է, որ խո շոր գոր -
ծարք կնքե լու մա սին ո րոշ ման մեջ պար տա դիր
նշվում են հաս տատ վող գոր ծար քի էա կան պայ -
ման նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ նշվում են գոր ծար -
քի կող մե րը, շա հա ռու նե րը, գոր ծար քի ար ժե -
քը, գոր ծար քի ա ռար կան և այլ էա կան պայ -
ման ներ։ 

Կարծում ենք՝ խո շոր գոր ծարք նե րի կա -
տար ման մա սին ցան կա ցած ո րո շում, ան կախ
այն հանգամանքից՝ ըն դուն վել է ընդ հա նուր
ժո ղո վի՞, թե՞ խորհր դի կող մից, պետք է նշում
պա րու նա կի գոր ծար քի ա ռար կա յի, դրա կող -
մե րի ու շա հա ռու նե րի, գոր ծար քի ար ժե քի և
այլ էա կան պայ ման նե րի մա սին: Հա կա ռակ
դեպ քում պար զա պես կոր չում է խո շոր գոր -
ծարք նե րի կնքման վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի
կա յաց ման ի մաս տը, քա նի որ ըն կե րու թյան
բաժ նե տե րե րը կամ մաս նա կից նե րը, չվեր լու -
ծե լով գոր ծար քի էա կան պայ ման նե րը, չեն կա -
րող ըն կե րու թյան հա մար կնքվող գոր ծար քի
նշա նա կու թյան վե րա բեր յալ հստակ պատ կե -
րա ցում կազ մել։

Ուս տի խո շոր գոր ծարք նե րի կնքե լու մա -
սին ո րո շում նե րի ռեկ վի զիտ նե րի հար ցը չա -
փա զանց կարևոր է և ու նի օ րենսդ րա կան կար -
գա վոր ման կա րիք, իսկ Ռու սաս տա նի Դաշ նու -
թյան «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քի 79-րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի նե -
րա ռու մը նաև մեր օ րենսդ րու թյու նում կա րող է
լու ծել այս խնդի րը:

Բա ցի այդ՝ ու շագ րավ բաց թո ղում կա րե լի
է հա մա րել նաև այն, որ թե՛ բաժ նե տի րա կան,
թե՛ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին օ րենք նե րը չեն նշում
այն ժամ կետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում այդ ո րո -
շում նե րը պետք է ըն դուն վեն: Այս դեպ քում
հարց է ա ռա ջա նում. ե՞րբ է պետք կա յաց նել
գոր ծար քի կնքու մը հա սա տող ո րո շու մը՝ մինչև
գոր ծար քի կնքո՞ւ մը, թե՞ մինչև գոր ծար քի կա -
տա րու մը, թե՞ կա տա րու մից հե տո: Են թադըր -
վում է, թե այս դեպ քում խոս քը մինչև գոր ծար -
քի կա տա րու մը գոր ծար քի կնքման վե րա բե -
րյալ ո րոշ ման կա յաց ման մա սին է, հա կա ռակ
դեպ քում կա տար ված գոր ծար քը կա րող է հա -
մար վել չհաս տատ ված և դա տա կան կար գով
ան վա վեր ճա նաչ վել: Կարծում ենք՝ նշված բաց -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

9
  2

0
1

9



թո ղու մը շատ կարևոր ըն թա ցա կար գա յին հարց
է, որ պի տի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ստա -
նա, կամ ո րո շա կի ժամ կետ նա խա տես վի գո նե
կա նո նադ րու թյամբ: 

Ուս տի, հաշ վի առ նե լով այն, որ խո շոր գոր -
ծարք կնքե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է ան վա -
վեր ճա նաչ վել, ե թե չեն պահ պան վել խո շոր
գոր ծար քի հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պա -
հանջ նե րը, բայց օ րեն քով ամ րագր ված չեն գոր -
ծար քի հա մար էա կան պայ ման նե րը, ա ռա ջար -
կում ենք «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի
մա սին» և «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նա տվու -
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» օ րենք նե րում
դրույթ ամ րագ րել, ո րով սահ ման վի, որ խո շոր
գոր ծար քը հաս տա տե լու ո րոշ ման մեջ պար -
տա դիր նշվում են գոր ծար քի հա մար էա կան
պայ ման նե րը՝ գոր ծար քի կող մե րը, շա հույթ
ձեռք  բե րող նե րը, գոր ծար քի ար ժե քը, գոր ծար -
քի ա ռար կան, գոր ծար քի հաս տա տու մից հե տո
գոր ծար քը կնքե լու օրն ու ժամ կե տը:

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
խո շոր գոր ծարք կնքե լու մա սին ո րո շու մն ըն -
դուն վում է խորհր դի կող մից միա ձայն, ընդ հա -
նուր ժո ղո վի կող մից` բաժ նե տե րե րի ձայ նե րի
3/4-ով, իսկ գոր ծա դիր մար մի նը չի մաս նակ -
ցում խո շոր գոր ծարք կնքե լու ո րո շում նե րի ըն -
դուն մա նը, ին չը լուրջ խնդիր ներ է ա ռա ջաց -
նում բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա -
մար, մինչդեռ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ -
վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի դեպ քում նման
խնդիր չկա, քա նի որ այդ օ րեն քով հեր թա կան
և ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղով նե րը հրա վիր -
վում են գոր ծա դիր մարմ նի կող մից։

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րը մաս նա վոր
ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ են, ո րոնց մաս նա կից -
նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան մաս -
նակ ցե լու ըն կե րու թյան ան մի ջա կան ղե կա վար -
մա նը, ա ռա ջար կում ենք, որ գոր ծա դիր մար -
մի նը խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով
մաս նակ ցու թյուն ու նե նա ըն կե րու թյան կող մից
ա ռա վել կարևոր ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր -
ծում, այ սինքն՝ խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա -
վուն քով մաս նակ ցի խո շոր գոր ծարք կնքե լու
վե րա բեր յալ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ընդ -
հա նուր ժո ղո վի կամ տնօ րեն նե րի խորհր դի
նիս տե րին:

Տնօ րեն նե րի խորհր դին տրված ի րա վուն -
քը չչա րա շա հե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք
նաև «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա -
սին» օ րեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի երկ -
րորդ պար բե րու թյան մեջ «ի րա վունք ու նի» բա -
ռե րը փո խա րի նել «պար տա վոր է» բա ռով, ո -
րով խորհր դի ոչ թե ի րա վուն քը, այլ՝ պար տա -
կա նու թյու նը կդառ նա գոր ծարք նե րի կնքման
մա սին ո րո շում կա յաց նե լու վե րա բեր յալ հար ցի
քննար կու մը հանձ նել ընդ հա նուր ժո ղո վին, ե -
թե խորհր դի ան դամ նե րը չկա րո ղա նան վերջ -
նա կան հա մա ձայ նու թյան գալ։

Այ սինքն՝ խո շոր գոր ծարք կնքե լու մա սին
ո րո շում նե րի կնքման ըն թա ցա կար գե րը պետք
է հա մա պա տաս խա նեն օ րենսդ րու թյան պա -
հանջ նե րին, հա կա ռակ դեպ քում այդ ո րո շում -
նե րը կա րող են ան վա վեր ճա նաչ վել դա տա -
կան կարգով:
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Հռո մի ի րա վա կան հա մա կար գը հայտ նի է,
նախ և ա ռաջ, պրե տո րա կան ինս տի տու տի իրա -
վաս տեղծ գոր ծու նեու թյամբ, ո րը հե տա գա յում
հիմք է հան դի սա ցել հա սա րա կու թյուն նե րի ի -
րա վունք նե րի և՛ զար գաց ման, և՛ ամ րապնդ ման
հա մար: Այդ ինս տի տու տի կենտ րո նաց ված մար -
մի նը ե ղել է հենց պրե տո րը, ով ամ բող ջու թյամբ
վե րահս կել ու կար գա վո րել է դա տա կան գոր -
ծու նեու թյու նը: Պ րե տո րի դա տա վա րա կան, ինչ -
պես նաև վար չա կան ար տո նու թյուն նե րը տա -
րած վել են դա տա վո րի ընտ րու թյան, նշա նակ -
ման և իմ պե րա տիվ բնույ թով պրե տո րա կան
բա նաձևի շնորհ ման վրա: Պ րե տո րը որևէ մե -
կին չի պար տադ րել ստանձ նել միջ նորդ դա -
տա վո րի պար տա կա նու թյուն ներն այն պատ ճա -
ռա բա նու թյամբ, որ այդ գոր ծը հա մար վել է ա -
զատ, չի ծա գել պար տա վո րու թյան ու ժով և զատ
է ե ղել հար կադ րա կան բնույ թից: Սա կայն, ե թե
որևէ մեկն ար դեն ստանձ նել է միջ նորդ դա տա -
վո րի պար տա կա նու թյուն նե րը, ա պա պրե տո րը
հա մա րել է, թե այդ գոր ծը պատ կա նել է իր
ջան քե րի և հոգ սե րի շար քին: Նույ նիսկ ա վե լին՝
վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րի մեջ նե րառ -
վել է վեճն իր ա վար տին հասց նե լու և դա տա վո -
րի ընտ րու թյան վե րա բեր յալ նոր վե ճի ա ռա ջա -
ցու մից խու սա փե լու պար տա կա նու թյուն նե րի
հետևո ղա կա նու թյու նը: Այն պա րա գա յում, ե թե
միջ նորդ դա տա վո րը ե ղել է նախ կին կոն սու լը,
ին չի շնոր հիվ օժտ ված է ե ղել զգա լի ար ժա նիք -
նե րով, պրե տո րը շա րու նա կել է ձեռ նար կել մինչև
հար կադ րանք հաս նող բո լոր մի ջոց նե րը՝ դա -
տա վո րի ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րը
պատ շաճ կա տա րե լու նպա տա կով1: Դա տա վո -
րի ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա -
րու մը նշա նա կել է ղե կա վա րող և վե րահս կո ղու -

թյուն ի րա կա նաց նող պրե տո րի կող մից վեր ջի -
նիս տրա մադր ված հայ ցա յին բա նաձևին խիստ
հա մա պա տաս խան գոր ծե լը: Բա նաձևը, սո վո -
րա բար, նա խա տե սել է ողջ դա տա կան ըն թաց -
քը և քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճի լու ծու մը2:

Պ րե տո րի դա տա վա րա կան ար տո նու թյուն -
նե րը վե րա բե րել են պա տաս խա նո ղի կող մից
դա տա րան ներ կա յա նա լու ա պա հով մա նը, ինչ -
պես նաև դրան խո չըն դո տող ան ձանց դեմ մի -
ջոց նե րի ձեռ նարկ մա նը: Գոր ծը քննե լու ի րա վա -
սու թյան ընդ դա տու թյու նը պար զե լու նպա տա -
կով անհ րա ժեշտ է ե ղել, որ ցան կա ցած հիմ քով
դա տա րան կանչ վող ան ձը ներ կա յա նա պրե տո -
րի կամ նման ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ մարմնի
մոտ: Նա խա տես ված է ե ղել միայն եր կու դեպք,
երբ դա տա րան ներ կա յա ցող ան ձը հնա րա վո -
րու թյուն է ու նե ցել ա զատ վելու դա տա կան գոր -
ծըն թա ցից: Ա ռա ջի նը կա յա ցել է որևէ մե կի կող -
մից իր ան ձի պաշտ պա նու թյան մեջ, իսկ երկ -
րոր դը՝ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաշ տու -
թյան հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու մեջ: Բո լոր մյուս
դեպ քե րում դա տա րան ներ կա յա ցող ան ձը պար -
տա վոր է ե ղել մաս նակ ցելու դա տաքն նու թյա նը
և կա տա րելու ի րեն վե րա պահ ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րը: Ուլ պիա նո սը նշել է, որ տվյալ պա -
հան ջը պա րու նակ վել է պրե տո րա կան է դիկ տում
և նպա տա կամղ ված է ե ղել դա տա րան կանչ ված
ան ձանց խո չըն դո տող նե րին հնա զան դեց նե լուն՝
պատ ժա մի ջոց նե րի նկատ մամբ վա խի ու ժով3:
Նա խա տես ված է ե ղել հա տուկ պա տիժ այն ան -
ձանց հա մար, ով քեր չար մտադ րու թյամբ ձգտել
են խո չըն դո տել որևէ մե կին ներ կա յա նալ դա -
տա րան: Հա մար վել է, որ ոչ միայն նա է գոր ծել
չար մտադ րու թյամբ, ով ան ձամբ կամ իր մտե -
րիմ նե րի մի ջո ցով խո չըն դո տել է ներ կա յա նալ
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դա տա րան, այլ նաև նա, ով այդ նպատակով
ներ գրա վել է այլ ան ձանց՝ չար մտադ րու թյան
մա սին տե ղե կաց նե լու հան գաման քից անկախ:
Այս ան ձանց հա մար օ րեն քով նա խա տես ված
խիստ պա տի ժը հա մար վել է բա վա կա նին ան -
հրա ժեշտ և վե րին աս տի ճա նի ար դա րա ցի:

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պրե տո րի դա -
տա վա րա կան ար տո նու թյուն է հա մար վել ո րո -
շա կի կա տե գո րիա յի ան ձանց հա մար դա տա -
կան պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լը, ինչ պես
նաև սկզբնա կան դիր քի վե րա կանգ մանն ու ե -
րաշ խա վո րու թյա նը վե րա բեր ող հար ցե րի լու ծու -
մը: Այս կա պակ ցու թյամբ Ուլ պիա նո սը պատ մել
է, որ պրե տո րը, հետևե լով բնա կան ար դա րու -
թյա նը, հաս տա տել է իր է դիկ տը, ո րի մի ջո ցով
պաշտ պա նու թյուն է տրա մադ րել ե րի տա սարդ -
նե րին, քա նի որ այդ տա րի քի ան ձանց դա տո -
ղու թյու նը թու լա կազմ է և ան կա յուն, ին չի պատ -
ճա ռով են թա կա է խա բեու թյան հնա րա վո րու -
թյուն նե րի: Մաս նա վո րա պես՝ պրե տո րը պաշտ -
պա նու թյուն է տրա մադ րել և օգ նու թյուն ցու ցա -
բե րել քսան հինգ տա րին չլրա ցած ան ձանց ոչ
միայն, երբ վեր ջին նե րիս գույքն ինչ-որ չա փով
նվա զել է, այլ նաև՝ երբ վեր ջին նե րիս հա մար
կարևոր է ե ղել վե ճե րի և ծախ սե րի հետևան քով
դժվա րու թյուն նե րի առջև չհայտն վե լը: Բա ցի այդ՝
պրե տորն օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել վրի պած կամ
խաբ ված ան ձանց՝ վա խի, խար դա խու թյան, տա -
րի քի կամ նմա նա տիպ այլ հան գա ման քի
հետևան քով վնաս կրե լու պա րա գա յում: Միա -
ժա մա նակ՝ պրե տո րը խոս տա ցել է վե րա կանգ -
նել սկզբնա կան դիր քը բո լոր այն դեպ քե րում,
երբ տու ժո ղի գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա վա չափ են
ե ղել և ճշ մա րիտ4: Ե րաշ խա վո րու թյան վե րա -
բեր յալ հարց լու ծե լիս պրե տո րը պնդել է, որ ե -
րաշ խա վորն ընտր վի նյու թա պես ա պա հով ված
ան ձանց մի ջից, բա ցա ռու թյուն են հան դի սա ցել
մտե րիմ մարդ կանց շար քից ե րաշ խա վո րող ընտ -
րե լու դեպ քե րը: Այս տեղ պար տա դիր կեր պով
հաշ վի է առն վել գոր ծի բնույ թը, որ տեղ գույ քա -
յին դրու թյու նը որևէ նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել:

Պ րե տո րի դա տա վա րա կան ար տո նու թյուն -
նե րը վե րա բե րել են նաև գոր ծու նա կու թյան սահ -

մա նա փակ ման, դա տա կան գոր ծու նեու թյան ըն -
թաց քի կամ ա վար տի հար ցե րի լուծ մա նը: Սահ -
մա նա փակ գոր ծու նա կու թյան են թարկ ված ան -
ձինք, ով քեր չեն փո փո խել կամ զրկվել քա ղա -
քա ցիու թյու նից, ի հա կադ րումն Հռո մի մաս նա -
վոր ի րա վուն քի ա վան դա կան կա նոն նե րի՝ շա -
րու նա կել են կապ ված լի նել մինչև գոր ծու նա -
կու թյան սահ մա նա փա կու մն ստանձ նած բո լոր
սե փա կան բնա կան պար տա վո րու թյուն նե րով:
Է դիկտ նե րից մե կում պրե տո րը հայտ նել է. «Ես
հայց կտամ նշված ան ձանց դեմ՝ իբրև գոր ծու -
նա կու թյու նը չի սահ մա նա փակ վել, այն դեպ -
քում, երբ նրանց միջև պայ մա նա գի րը կնքվել է
նախ կի նում, և միայն այ նու հետև ա պա ցուց վել,
որ նրանք են թարկ վել են գոր ծու նա կու թյան սահ -
մա նա փակ մա նը»5: 

Պ րե տո րը քննել և լու ծել է ինչ պես մաս նա -
վոր բնույ թի հար ցեր, ո րոնք կապ ված են ե ղել
Հռո մի քա ղա քա ցի նե րի գոր ծու նա կու թյան սահ -
մա նա փակ ման վե րա բեր յալ հայ ցե րի հետ, այդ -
պես էլ ա վե լի ընդ հա նուր՝ դա տա վա րու թյան
ըն թաց քի կամ ա վար տի հետ կապ ված հար -
ցեր6: Այս կա պակ ցու թյամբ հռո մեա կան ի րա -
վա բան Պո ղո սը հա վաս տել է. «Դա տա վա րու -
թյունն ա վարտ վում է, ե թե տվյալ ի րա վա սու -
թյան բնա գա վա ռում դա տա վո րից ա ռա վել իշ -
խա նու թյամբ օժտ ված պրե տո րը նման ար գելք
է սահ մա նում, կամ ե թե դա տա վո րը թույլտ վու -
թյուն է ձեռք բե րում դա տա կան գոր ծու նեու -
թյան ըն թաց քը վա րե լու հա մար, ո րը պրե տո -
րին հա վա սար իշ խա նու թյուն է»7:

Պ րե տորն օժտ ված է ե ղել վե րը նշված դա -
տա վա րա կան ար տո նու թյուն նե րի նման մի շարք
այլ լիա զո րու թյուն նե րով, ո րոնք ի րեն հնա րա -
վո րու թյուն են ըն ձե ռել լիո վին վե րահս կելու դա -
տա կան գոր ծըն թա ցը: Վեր ջի նիս ա ռօր յա գոր -
ծու նեու թյան ըն թաց քում ձևա վոր վել են պրե -
տո րա կան ի րա վուն քի հիմ քե րը, դա տա վա րա -
կան ի րա վուն քի ինս տի տուտ ներն ու նոր մե րը,
դրա բո վան դա կու թյան բա ղադ րիչ նե րը, ին չի
մի ջո ցով պրե տո րն զգա լի ազ դե ցու թյուն է թո -
ղել ողջ հռո մեա կան նյու թա կան ի րա վուն քի
վրա: Պ րե տոր նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու -
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թյու նը, ո րը լրաց րել և ուղ ղել է Հռո մի մաս նա -
վոր ի րա վուն քը, ձևա վո րել է ինք նա տիպ, Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վուն քից պայ մա նա կա նո րեն
ա ռանձ նա ցող պրե տո րա կան ի րա վուն քի հա -
մա կար գը, ո րը ներ կա յումս հա մար վում է ժա -
մա նա կա կից նա խա դե պա յին ի րա վուն քի
սկզբնաղբ յու րը:

«Հուս տի նիա նո սի Ինս տի տու ցիա նե րում»
ինչ պես պրե տո րա կան ի րա վուն քը, այն պես էլ
պրե տո րա կան ի րա վուն քի նոր մեր բո վան դա -
կող պրե տո րա կան է դիկտ ներն ան վան վել են
«պատ վա վոր ի րա վունք» այն պատ ճա ռա բա նու -
թյամբ, որ այս ի րա վուն քն զգա լի ու շադ րու թյան
է ար ժա նա ցել պատ վա վոր պաշ տոն ներ զբա -
ղեց նող տղա մարդ կանց կող մից8: Պ րե տո րա -
կան ի րա վուն քը Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի
վրա թո ղել է զգա լի ազ դե ցու թյուն՝ միա ժա մա -
նակ պահ պա նե լով իր ինք նու րույ նու թյու նը: Այս
ի րա վա կան երևույթ նե րի ու հաս կա ցու թյուն նե -
րի միջև տար բե րու թյուն ներն ընդգ ծե լու կա պակ -
ցու թյամբ՝ գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ նշվել
է հետևյա լը. «Ե թե «քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք»
տեր մի նով ի րա վուն քի ժա մա նա կա կից հա մա -
կար գե րում հիմ նա կա նում նշում են ի րա վուն քի
այն մա սը, ո րը կար գա վո րում է տվյալ հա սա -
րա կու թյան մեջ գույ քա յին հա րա բե րու թյուն նե -
րը, ա պա հռո մեա կան ի րա վուն քում «քա ղա քա -
ցիա կան» (civilis), «քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք»
(ius civile) տեր մին նե րին տրվում է այլ՝ ա վե լի ըն -
դար ձակ ի մաստ: Մաս նա վո րա պես՝ հռո մեա կան
ի րա վուն քում «ius civile» տեր մի նով նշա նակ վել
է, նախ և ա ռաջ, վաղ ժա մա նա կաշր ջա նի հին
հռո մեա կան ազ գա յին ի րա վուն քը, ո րն իր գոր -
ծո ղու թյու նը տա րա ծել է բա ցա ռա պես հռո մեա -
կան քա ղա քա ցի նե րի՝ քվի րիտ նե րի (quirites)
նկատ մամբ, այդ պատ ճա ռով ան վան վում է նաև
քվի տո րա կան ի րա վունք»9:

Հուս տի նիա նո սի Ինս տի տու ցիա նե րում նշվել
է. «Հռո մի մաս նա վոր ի րա վունքն իր ան վա նու մը
ձեռք է բե րում յու րա քանչ յուր պե տու թյան կողմից:
Այն ի րա վուն քը, ո րով օգտ վում է հռո մեա կան
ազ գը, մենք կո չում ենք Հռո մի մաս նա վոր ի րա -
վունք կամ ի րա վունք, ո րով օգտ վում են քվիրիտ -

նե րը, կոչ վում է քվի տո րա կան, իսկ հռո մեա ցի -
նե րը կոչ վում են քվի րիտ ներ՝ Ք վի րի նի կող մից»10:

Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի մա սին նմա -
նա տիպ պատ կե րա ցում է պա րու նակ վում նաև
Հուս տի նիա նո սի Դի գեստ նե րում, որ տեղ աս ված
է. «Այն ի րա վուն քը, ո րը յու րա քանչ յուր ազգ սահ -
մա նել է իր հա մար, պե տու թյան սե փա կան ի րա -
վուն քն է և կոչ վում է Հռո մի մաս նա վոր ի րա -
վունք: Ի րա վունքն այն է, ինչն օգ տա կար է բո լո -
րին և շա տե րին յու րա քանչ յուր պե տու թյու նում,
այդ պի սին է Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քը: Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վունքն այն է, ին չը ծա գում է
օ րենք նե րից, պլե բիս ցիտ նե րից, սե նա տուս կոն -
սուլտ նե րից, հրա մա նա գիր պրին ցեպս նե րից, ի -
մաս տուն նե րի կար ծիք նե րից: Պրե տո րա կան ի -
րա վունքն այն է, ին չը պրե տոր նե րը ներ մու ծել
են Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քին ա ջակ ցե լու,
լրաց նե լու կամ ուղ ղե լու հա մար՝ հա սա րա կու -
թյան շա հի նպա տա կով: Ի պա տիվ պրե տոր նե -
րի՝ դա ան վան վում է նաև «ius honorarium»11:
Դա ի րա վունք է, ո րը ել նում է պաշ տո նա կան
պար տա կա նու թյուն ներն ան հա տույց կա տա րող
պատ վա վոր ան ձանց՝ պրե տոր նե րի կող մից: Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վուն քի և քա ղա քա ցիա կան
ի րա վուն քի հա մե մա տու թյու նը, ժա մա նա կա կից
պատ կե րա ցում նե րին հա մա պա տաս խան, մատ -
նան շում է ա ռա ջի նի ա ռաջ նայ նու թյու նը: Հռո մի
մաս նա վոր ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես՝ պրե -
տո րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի մի ջո ցով կար -
գա վոր վել են ոչ միայն գույ քա յին, այլ նաև մի
շարք այլ հա րա բե րու թյուն ներ: Ել նե լով հա սա -
րա կու թյան շա հե րից՝ պրե տո րա կան ի րա վուն -
քը՝ որ պես Հին Հռո մի դա տա կան ի րա վաս տեղ -
ծում, լրաց րել և ուղ ղել է ոչ միայն հռո մեա կան ի -
րա վուն քի գույ քա յին և ոչ գույ քա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րը, այլ նաև ա վե -
լի նշա նա կա լից զանգ վա ծով ի րա վա կան նոր -
մեր, ո րոնց օգ նու թյամբ կար գա վոր վել են հռո -
մեա կան քա ղա քա ցի նե րի միջև ա ռա ջա ցող հա -
րա բե րու թյուն նե րը: Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն -
քի նոր մե րը կարևոր դեր են կա տա րել Հռո մի
քա ղա քա ցի նե րի միջև ա ռա ջա ցող վե ճե րը լու ծե -
լու հա մար: Վեր ջին նե րիս մեջ կա տարվել են հա -
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8 Տե՛ս Памятники Римского права, Институции Юстиниана, Л. Л. Кофанов, В. А. Томсинов, М., 1998, էջ 19:
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11 Տե՛ս Памятники Римского права, Законы XII таблиц, նշվ. աշխ., էջ 158-159:



մա պա տաս խան լրա ցում ներ և ուղ ղում ներ՝ քա -
ղա քի պրե տո րի է դիկտ նե րում բո վան դակ վող
հա մա պար տա դիր նոր մե րի օգ նու թյամբ12:

Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի հետ մեկ -
տեղ՝ պրե տո րա կան ի րա վուն քը մեծ ազ դե ցու -
թյուն է ու նե ցել նաև ազ գե րի ի րա վուն քի (ius
gentium) զար գաց ման վրա, որն ան վան վում է
նաև հա մազ գա յին ի րա վունք:

«Հռո մի մաս նա վոր և հա մազ գա յին ի րավուն -
քը բա ժան ում են հետևյալ կերպ՝ օ րենք նե րով և
սո վո րույթ նե րով ա ռաջ նորդ վող բո լոր ազ գե րը
մաս նա կիո րեն օգտ վում են ի րենց սե փա կան ի -
րա վուն քից, մաս նա կիո րեն մարդ կու թյան հա -
մար ընդ հա նուր ի րա վուն քից: Ի րա վուն քը, ո րը
յու րա քանչ յուր ազգ ինքն է հաս տա տել իր հա -
մար, իր սե փա կան ի րա վուն քն և կոչ վում է մաս -
նա վոր՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյա նը բնո րոշ ի րա վունք: Իսկ այն ի րա վուն քը,
ո րը բո լոր մարդ կանց միջև հաս տա տել է բնա -
կան գի տակ ցու թյու նը, պաշտ պան վում է բո լոր
ազ գե րի կող մից բո լոր ժա մա նակ նե րում և կոչ -
վում է հա մազ գա յին, ինչ պես այն ի րա վուն քը,
ո րով ա ռաջ նորդ վում են բո լոր ազ գե րը»13:

Այս պի սով՝ հռո մեա կան ազ գը, ինչ պես և
բո լոր մյուս ազ գե րը, մի կող մից ա ռաջ նորդ վել է
իր սե փա կան ի րա վուն քով, մյուս կող մից՝ մարդ -
կու թյան հա մար ընդ հա նուր ի րա վուն քով: Ազգե -
րի ի րա վուն քը, ինչ պես և Հռո մի մաս նա վոր ի -
րա վուն քը, ու նե ցել է բարդ և հա կա սա կան
բնույթ: Հռո մեա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ նե -
րի վկա յու թյամբ՝ այդ իրավունքը ձևա վոր վել է
շատ բազ մա զան հան գա մանք նե րի հետևանքով:
Մաս նա վո րա պես՝ վեր ջի նիս վե րա բե րել է հնա -
գույն ի րա վուն քը, ո րը կար գա վո րել է հռո մայեցի -
նե րի և օ տա րերկր յա հա մայնք նե րի միջև կնքված
պայ մա նագ րե րը, ա մուս նու թյան փո խա դարձ ի -
րա վունք նե րը, առևտ րա յին ի րա վուն քը և այլն:

Հա մազ գա յին ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մաս
է կազ մել առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի
պրակ տի կա յում կի րառ վող և ընդ հա նուր բնույթ
ու նե ցող սո վո րա կան ի րա վուն քը, որն ուղղ ված
է ե ղել ցե ղա յին ազ գակ ցու թյան և տն տե սա կան
սերտ կա պե րի կար գա վոր մա նը: Այ սինքն՝ համ -

ազ գա յին ի րա վուն քի հա մա կար գին վե րա բե րել
է հիմ նա կա նում առևտ րա յին ի րա վա կան ինս -
տի տու տը, ո րը հռո մեա կան տի րա պե տու թյան
տա րած ման ըն թաց քում ըն դօ րի նակ վել է կայս -
րու թյան տար բեր պրո վին ցիա նե րի կող մից:

Տար բեր երկր նե րի և ազ գե րի հետ առևտ -
րա յին կա պե րի զար գաց ման ըն թաց քում ձևա -
վոր վող հա մազ գա յին ի րա վուն քը, ին չպես Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վուն քը, են թարկ վել է պրե տո -
րա կան (դա տա կան) ի րա վուն քի խոր ազ դե ցու -
թյա նը: Սա կայն այս տեղ ե ղել է սկզբուն քա յին
տար բե րու թյուն, ո րի հա մա ձայն՝ Հռո մի մաս նա -
վոր ի րա վուն քի զար գաց ման վրա ազ դե ցու թյուն
են գոր ծել քա ղա քի պրե տո րի է դիկտ նե րում բո -
վան դակ վող պրե տո րա կան ի րա վուն քի նոր մե -
րը, իսկ հա մազ գա յին ի րա վուն քի ձևա վոր ման և
զար գաց ման ըն թաց քի վրա ազ դել են հիմ նա -
կա նում այլ քա ղա քի՝ պե րեգ րին նե րի պրե տո րի
է դիկտ նե րի բո վան դա կու թյու նը կազ մող նոր մե -
րը14: Սույն ազ դե ցու թյան շնոր հիվ ձևա վոր վել է
կյան քին ամ բող ջո վին հար մա րեց ված ի րա վունք:
Այդ ի րա վուն քը մշակ վել է դա տա կան մա գիստ -
րատ նե րի պրակ տի կա յի մի ջո ցով և հա ճա խա կի
ար տա հայտ վել առևտ րա յին սո վո րույթ նե րում:
Հա մազ գա յին ի րա վունքն արդ յու նա վետ կեր պով
և ա րագ հար մա րեց վել է հռո մեա կան հա սա րա -
կու թյան զար գա ցող պա հանջ նե րին, ին չը հնա -
րա վոր չէ հա վաս տել հստակ ձևա վոր ված և քիչ
շար ժա կան Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի մա -
սին: Տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում մաս -
նակ ցու թյուն են ու նե ցել ոչ միայն հռո մայեցի նե -
րը, այլ նաև այլ ազ գու թյուն նե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րը: Եվ հիմ նա կա նում՝ տնտե սա կան, իսկ
ա վե լի կոնկ րետ՝ առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի հի ման վրա զար գա ցած և հ նա գույն ա -
վան դույթ նե րից ա զատ հա մազ գա յին ի րա վուն -
քը ժա մա նա կի ըն թաց քում դար ձել է հա մընդ -
հա նուր ի րա վունք այն ի մաս տով, որ կի րառ վել է
առևտ րա յին շրջա նա ռու թյան բո լոր մաս նա կից -
նե րի նկատ մամբ՝ քա ղա քա ցիու թյու նից ան կախ15:
Հա մընդ հա նուր դառ նա լու պատ ճառ նե րից կարևո -
րա գույ նը ե ղել է այլ քա ղա քի պրե տո րի ի րավաս -
տեղծ գոր ծու նեու թյու նը: Երկ րորդ՝ պե րե գրին նե -
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12 Մանրամասն տե՛ս՝ Скрипилев Е. А., Основы Римского права, М., 2000: 
13 Տե՛ս Кофанов Л. Л., Томсинов В. А., նշվ. աշխ., էջ 17: 
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րի պրե տո րը, լի նե լով հան րա պե տա կան Հռո մի
պե տա կան հա մա կար գի մար մին, հա մազ գա յին
ի րա վուն քի նոր մե րի ձևա վոր ման և կենտ րո նաց -
ման ըն թաց քում գտնվել է մշտա կան կա պի և
փո խազ դե ցու թյան մեջ տվյալ հա մա կար գի մյուս
մար մին նե րի, այդ թվում նաև՝ քա ղա քի պրե տո -
րի հետ: Նույ նիսկ ա վե լին՝ մի շարք դեպ քե րում
վեր ջինս պար տադր ված է ե ղել իր գոր ծու նեու -
թյան ըն թաց քում հղում կա տա րելու Հռո մի մաս -
նա վոր ի րա վուն քի ա ռան ձին նոր մե րին, ո րոնց
հի ման վրա լուծ վել են Հռո մի քա ղա քա ցի նե րի
միջև ծա գող մի շարք վե ճեր: Մաս նա վո րա պես՝
դա տե ղի է ու նե ցել առևտ րա յին ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րում, երբ պրե տո րին ներ կա յաց ված
և բա վա րար ման են թա կա պա հան ջը հնա րա -
վոր չի ե ղել բա վա րա րել միայն Հռո մի մաս նա -
վոր ի րա վուն քի սահ ման նե րում: Այդ պի սի դեպ -
քե րում ա ռա ջին պրե տո րը, ով գոր ծել է բա ցա -
ռա պես Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի սահ ման -
նե րում, դի մել է ius gentium-ին և հա մա պա տաս -
խա նա բար ներ կա յաց րել հա մազ գա յին ի րա վուն -
քի հիմ նա կան դրույթ նե րից ըն դօ րի նա կած հայ -
ցե րի բա նաձևեր: Եր բեմն պե րեգ րին նե րի պրե -
տո րի պար տա կա նու թյուն նե րը փո խանց վել են
քա ղա քի պրե տո րին, ում գոր ծունեու թյան շնորհիվ
զար գա ցած դա տա կան պրակ տի կան ե ղել է ա -
ռա վել բարձր մա կար դա կի վրա և ու նե ցել է ահ -
ռե լի ազ դե ցու թյուն հան րա պե տա կան Հռո մի պե -
տաի րա վա կան կյան քի վրա: Այս մա սին վկա -
յում են Տի տոս Լի վիո սի աշ խա տու թյուն նե րի ա -
ռան ձին հատ ված նե րը: Այդ պի սի օ րի նակ է
հետևյա լը. «Օ տա րերկ րա ցի նե րի գոր ծե րով պրե -
տոր Մար կոս Է մի լիո սի դա տա կան պար տա կա -
նու թյուն նե րը փո խանց վում են իր գոր ծըն կեր՝
քա ղա քի պրե տոր Մ. Ա տի լիո սին»16:

Հռո մի մաս նա վոր և հա մազ գա յին ի րա -
վուն քի վրա պրե տո րա կան ի րա վուն քի ազ դե -
ցու թյու նը, ինչ պես նաև ի րա վուն քի մեկ հա մա -
կար գի նոր մե րը մյու սից ըն դօ րի նա կե լու պրակ -
տի կան, ան կաս կած, հան գեց րել է դրանց աս -
տի ճա նա բար մերձեց մա նը և միա ձուլ մա նը: Հռո -
մի մաս նա վոր և հա մազ գա յին ի րա վուն քի վե -

րա բեր յալ ի րա վա բան Ուլ պիա նո սը նշել է. «Հռո -
մի մաս նա վոր ի րա վունքն ամ բող ջո վին չի ա -
ռանձ նա նում բնա կան ի րա վուն քից և ազ գե րի
ի րա վուն քից, սա կայն ոչ միշտ է դրանց հետևում,
և ե թե մենք ընդ հա նուր ի րա վուն քին ա վե լաց -
նում կամ դրա նից բա ցա ռում ենք որևէ բան, ա -
պա ստեղ ծում ենք սե փա կան, այ սինքն՝ Հռո մի
մաս նա վոր ի րա վունք»17:

Անդ րա դառ նա լով այն հան գա ման քին, որ
Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քը ժա մա նա կին հա -
կադր վել է և՛ պրե տո րա կան, և՛ ազ գե րի ի րա -
վուն քին, հե տա զո տող նե րը եզ րա կաց րել են, որ
Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի և ազ գե րի ի րա -
վուն քի հա կա դիր դրվածք նե րի եր կա կիու թյու -
նը չի հան գեց նի վեր ջին նե րիս փո խա դարձ միա -
ձուլ մա նը18: Սա կայն ի րա վուն քը միա վո րե լու,
քա ղա քա ցիա կան և առևտ րա յին շրջա նա ռու -
թյու նը զար գաց նե լու և առևտ րա յին հա րա բե -
րու թյուն ներն ամ րապն դե լու ձգտումն ա ջակ ցել
է այդ զար գաց մա նը: Այ նու հետև Հռո մի մաս -
նա վոր ի րա վուն քի և ազ գե րի ի րա վուն քի
դրվածք նե րի միա ձուլ ման ըն թաց քին ա ջակ ցել
է նաև հռո մեա կան քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք -
նե րի ստանձ նու մը պե րեգ րին նե րի կող մից: Այս -
պի սի ար մա տա կան փո փո խու թյունն ան խու -
սա փե լիո րեն հան գեց րել է վեր ջին նե րիս նախ -
կին ի րա վուն քի՝ ius gentium-ի հա մա պա տաս -
խան փո փո խու թյա նը և դ րա սկզբունք նե րի,
ինս տի տուտ նե րի միա ձուլ մա նը Հռո մի մաս նա -
վոր ի րա վուն քի հետ: Ի վեր ջո՝ հռո մեա կան ի -
րա վուն քի միաս նա կան հա մա կար գի ձևա վոր -
ման ըն թաց քին մե ծա պես ա ջակ ցել է պրե տո -
րա կան ի րա վուն քի ին տեգ րու մը, որը, ա ջակ -
ցե լով և զար գաց նե լով ius civile-ն՝ ի րա կա նում
ի րա կա նաց րել է ius gentium սկզբունք նե րը19: 

Այս պի սով՝ պրե տո րա կան ի րա վուն քը՝ որ -
պես դա տա կան ի րա վաս տեղծ ման գա ղա փար,
մեծ ազ դե ցու թյուն է թո ղել ոչ միայն Հռո մի մաս -
նա վոր և հա մազ գա յին ի րա վուն քի զար գաց -
ման ըն թաց քի, այլ նաև դրանց հի ման վրա
հռո մեա կան ի րա վուն քի միաս նա կան հա մա -
կար գի ձևա վոր ման ըն թաց քի վրա:
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16 Տե՛ս Седаков С. Ю., Роль квиритского претора в создании норм римского частного права предклассического
периода, Древнее право, 1996, No1, էջ 126:

17 Տե՛ս Памятники римского права, Законы XII таблиц, նշվ. աշխ., էջ 158:
18 Տե՛ս Новицкий И. Б., Перетерский И. С., նշվ. աշխ., էջ 19:
19 Նույն տեղը:



ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են քրեա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան բնա գա վա ռում գործ նա կա -
նում ծա գող այն պի սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք են ի րա վա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու վե րա բեր յալ հարց -
ման շրջա նա կում սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի` որ պես կաս կած յալ կամ մե ղադր յալ հար ցաքն նե լը և օ տար -
երկր յա պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու մար մին նե րից քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ
միջ նոր դու թյուն նե րով ստաց ված քրեա կան գոր ծե րով հա կընդ դեմ հարց ման ի րա վունքն ա պա հո վե լը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վա կան օգ նու թյուն, մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հար ցաքն նու թյուն,
հա կընդ դեմ հար ցում, տե սա կոն ֆե րանս, քրեա կան հե տապն դում, քրեա կան գոր ծով վա րույ թի փո խան -
ցում:

АРТУР ДАВТЯН 
Генеральный прокурор Республики Армения,
кандидат юридических наук

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В статье представлены практические проблемы, возникающие в сфере оказания правовой помощи
по уголовным делам, такие как допрос собственных граждан в качестве подозреваемых либо обвиняемых
в рамках запроса об оказании правовой помощи, а также обеспечение права на встречный опрос (кон-
фронтацию) при получении ходатайств компетентных органов иностранных государств об осуществлении
уголовного преследования.

Ключевые слова: правовая помощь, международное сотрудничество, допрос, встречный опрос, ви-
деоконференция, уголовное преследование, передача уголовного дела.

ARTUR DAVTYAN
Prosecutor General of the Republic of Armenia,
Candidate of Legal Sciences

PRACTICAL ISSUES IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL-LEGAL COOPERATION 
ON CRIMINAL MATTERS

The Article presents some practical issues in the sphere of international-legal assistance on criminal
matters such as interrogation of citizens as suspects or accused, while executing the requests on legal assistance
in criminal matters and ensuring the right to confrontation under the transferred criminal proceedings (cases)
from competent authorities of foreign states.

Keywords: legal assistance, international cooperation, interrogation, confrontation, video-conference,
criminal prosecution, transfer of criminal proceedings
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա յի վե րա պատ րաստ ման, 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման և գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նեու թյան բաժ նի պայ մա նագ րա յին դա սա խոս

ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՆԱԽԱԴԵՊԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՊԱՏՃԱՌ

Սույն հոդ վա ծում փորձ է ար վել ի հայտ բե րել ան ձի հո գե կա նում առ կա այն հո գե բա նա կան գոր ծոն -
նե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի: Մաս նա վո րա պես՝ ժա մա նա կա կից օ րի նակ նե -
րով ներ կա յաց վել է, թե ինչ պե՛ս ան ձը, ար դեն իսկ ծնվե լով, կա րող է ու նե նա կո ռուպ ցիոն կամ հա կա կո -
ռուպ ցիոն վար քագ ծի տրա մադր վա ծու թյուն՝ իր և իր նախ նի նե րի կյան քի փոր ձից կախված: 

Վեր ջին նե րիս հետ կապ ված՝ անդ րա դարձ վել է նաև կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ ծնող ազ գա յին ա վան -
դույ թի հիմ նախնդ րին, ինչ պես նաև կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում կարևո րու թյուն ու նե ցող վստա հու թյան
գոր ծո նին: 

Բա նա լի բա ռեր. կո ռուպ ցիա, կա շառք, կո ռուպ ցիոն նա խա դեպ, կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կան, վստա -
հու թյուն պե տու թյա նը, անվս տա հու թյուն կոռուպցիային: 

ЗАРУИ АРУТЮНЯН
Контрактный преподаватель кафедры переподготовки, 
повышения квалификации и научно-исследовательской 
деятельности Академии государственного управления РА

ПРЕЦЕДЕНТ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ПРИЧИНА КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

В данной статье предпринята попытка выявить личностные психологические факторы, которые
могут привести в коррупционному поведению. В частности, на современных примерах рассмотрено, как
человек уже с рождения может иметь склонность к коррупционному или антикоррупционному поведению,
в зависимости от опыта своей жизни и опыта его предков. 

В связи с последними, также отражена проблема национальной традиции, рождающей коррупционное
поведение, а также фактор доверия, который важен при борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, взятка, коррупционный прецедент, коллективное бессознательное,
доверие к государству, недоверие к коррупции.

ZARUHI HARUTYUNYAN 
Lecturer on contract basis at the Faculty of Trainings, 
Qualification and Research Activities at Public Administration Academy 
of the Republic of Armenia

PRECEDENT OF CORRUPTION BEHAVIOR AS A CAUSE OF CORRUPTION BEHAVIOR

An attempt is made to identify personal psychological factors that can lead to corrupt behavior in this
article. In particular, it is discussed on recent examples how a person from his birth can have tendency to
corrupt or anti-corruption behavior depending on his life experience and experience of his ancestors.

In connection with the latter, the problem of the national tradition that engenders corrupt behavior as well
as the trust factor important in fight against corruption are also reflected.

Keywords: corruption, bribe, corruption precedent, collective unconscious, trust in the state, distrust of
corruption.
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ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Սյունիքի մարզի դատախազության դատախազ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հոդ վա ծա գի րը հան գա մա նո րեն հե տա զո տում է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հետ կապ ված հիմ նախն դիր նե րը:

Հե ղի նա կը ձևա կեր պել է մի քա նի նոր դրույթ ներ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի էու թյան և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ և ներկայացնում է մի շարք
ա ռա ջար կու թյուն ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի կա տա րե լա գործ ման վե րա -
բեր յալ:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա գոր ծու թյուն, զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ի րա վա կի րառ պրակ տի -
կա, քրեա կան օ րենսդ րու թյուն, կա նո նա կար գա յին փոխ հա րա բե րու թյուն ներ:

ЛЕОНИД НААПЕТЯН 
Прокурор прокуратуры Сюникского марза (области) РА,
соискатель Института философии, социологии и права НАН РА

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В настоящей статье автор обстоятельно изучает проблемы преступлений против порядка подчиненности
и воинских уставных взаимоотношений.

Автор формулирует некоторые новые положения о преступлениях против порядка подчиненности и
воинских уставных взаимоотношений и выдвигает ряд предложений по совершенствованию отдельных
норм Уголовного кодекса Республики Армения.

Ключевые слова: преступления, воинские преступления, устав, уставные взаимоотношения, право-
применительная практика.

LEONID NAHAPETYAN
Prosecutor of Prosecutority of thе Syunik region RA,
An applicant of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA

THE CONCEPT, NATURE AND TYPES OF WAR CRIMES

In this article, the author of the article examines in detail the problems associated with crimes against the
order of military service.

The author has formulated several new provisions regarding the nature and characteristics of crimes
against the order of military service and offers a number of proposals for improving the Criminal Code of the
Republic of Armenia.

Keywords: crime, war crimes, law enforcement practice, criminal law, statutory relations.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱՆԿԱԽ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ (ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ) ՄԱՐՄՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է «Ան կախ հա կա կո ռուպ ցիոն (ու նի վեր սալ) մարմ նի ստեղծ ման հե ռան կար նե րը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում» թե մա յին, հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյան
ա ռար կա են հան դի սա ցել աշ խար հում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար -
գի հիմ նա կան մո դել նե րը: Հե ղի նա կը նշում է, որ ՀՀ-ում գոր ծող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինս տի տու -
ցիո նալ մե խա նիզմ նե րը բա վա րար ե րաշ խիք ներ չեն ստեղ ծում կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա -
րե լու հա մար: Նշ վում է, որ ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է
ստեղ ծել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի տաց ված (ու նի վեր սալ) մար մին, ո րը կու նե նա բա վա րար ի -
րա վա կան և քա ղա քա կան ե րաշ խիք նե րն իր գոր ծա ռույթ նե րն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու նի վեր սալ մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կան -
խար գե լիչ մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ի րա վա պահ մո դել, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մաս նա գի -
տաց ված մար մին:

АЙК КЕСОЯН
Главный специалист юридического
управления Аппарата Премьер-министра РА,
кандидат юридических наук

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО (УНИВЕРСАЛЬНОГО) 
ОРГАНА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Статья посвящена теме «Перспективы создания независимого антикоррупционного (универсального)
органа в Республике Армения», в рамках статьи предметом системного анализа послужили действующие в
мире основные модели институциональной борьбы с коррупцией. Автор отмечает, что действующие в РА
институциональные механизмы борьбы с коррупцией не создают достаточных гарантий для эффективной
борьбы с коррупцией. По мнению автора, для эффективной борьбы с коррупцией в РА необходимо создать
специализированный (универсальный) орган борьбы с коррупцией, который будет обладать достаточными
правовыми и политическими гарантиями для эффективного осуществления своей деятельности.

Ключевые слова: универсальная модель борьбы с коррупцией, превентивная модель борьбы с кор-
рупцией, правоохранительная модель борьбы с коррупцией, специализированный орган борьбы с корруп-
цией.

HAYK KESOYAN
Office of the Prime Minister of the 
Republic of Armenia, legal department,
chief specialist, Phd 

PROSPECTS FOR THE CREATION OF INDEPENDENT ANTI-CORRUPTION (UNIVERSAL) BODY 
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article is devoted to the theme “Prospects for the creation of independent anti-corruption (universal)
body in the Republic of Armenia”, within the framework of the subject of the article system analysis served as
acting in the world of basic models of the institutional fight against corruption. The author notes that the existing
institutional mechanisms of fight against corruption in RA do not provide sufficient guarantees for the effective
fight against corruption. The author believes that an effective fight against corruption in Armenia needs to
create a specialized (universal) body to combat corruption, which will have sufficient legal and political
guarantees for the effective implementation of its activities.

Keywords: universal model of the fight against corruption, preventive model of the fight against
corruption, the law-enforcement model to combat corruption, a specialized body to combat corruption.
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ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու

ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ ՀԱՓՇՏԱԿԵԼԸ

Հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել առանձնակի արժեք ունեցող ա ռար կա նե րի
հափշ տա կու թյան՝ որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության, քրեաիրավական էությանն
ու որակման առանձնահատկություններին վերաբերող հարցերը: Հոդվածում որոշակի քննարկման են
արժանացել ինչպես իրավաբանական գրականության մեջ նշված հանցակազմի որակման խնդիրներին
վերաբերող տեսակետները, այնպես էլ տարբեր հեղինակների արտահայտած կարծիքներն ու վերլուծու-
թյունները:

Հեղինակի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքներով՝ ներկայացվել են առաջարկություն-
ներ, որոնք կարող են կարևոր նշանակություն ունենալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի բարեփոխումների և
հափշտակությունների որակման համար: 

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա կազմ, գույք, ա ռար կա նե րի հափշ տա կու թյուն, ա ռանձ նա կի ար ժեք, ո րա -
կում:

АРАИК АСЛАНЯН 
Заместитель начальника 
отдела криминалистическых исследований 
Экспертно-криминалистического управления 
Полиции РА, подполковник полиции, 
кандидат юридических наук

ХИЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ

Автором были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей уголовно-прававой квалификации и
сущности хищений предметов, имеющих особую ценность, как преступлений, направленных на собственность.
В статье обсуждаются как точки зрения, касающиеся проблем определения состава преступления,
указанного в прававой литературе, мнения и анализы разных авторов, так и правовые позиции относительно
рассматриваемого вопроса.

В результате проведенных исследований автором были сделаны предложения, которые могут иметь
важное значение для реформ Уголовного кодекса РА и квалификации преступлений по делам хищений.

Ключевые слова: состав преступления, имущество, хищение предметов, особая ценность, квалифи-
кация.

ARAYIK ASLANYAN 
Candidate of Jurisprudence, Police Colonel
and Deputy Head of the Subdivision of Criminal Scientific Researches
of the Expert-Criminal Department of the RA Police

GRAB OF OBJECTS OF SEPARATE VALUE

Questions concerning to the criminal and legal essence and qualification of the peculiarities of grab as a
crime against the property have become subject for discussion by the author. In the Article were discussed views
concerning to the qualification issues of crime mentioned in the legal literature as well as opinions and analysis
expressed by different authors.

In the result of study made by the author were represented suggestions which may be important for
qualification of reforms and grabs of the RA Criminal Code.

Keywords: crime, property, grab of objects, separate value, qualification.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՆԻ ԹԵՐԶՅԱՆ
ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական 
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի սոցիոլոգ
կենտրոնի գիտական խորհրդատու, 
ՀՀ ոստիկանության շտաբի պետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԳՈՀԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ «ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների 
գիտահետազոտական կենտրոնի հոգեբան

ՀՀ-ՈՒՄ ԿԻՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

(ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ)

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան են են թարկ վել կա նանց հան ցա վո րու թյան և
դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի պատ ճառ կամ պայ ման հան դի սա ցող գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև ըն տա նի քի
դե րը հան ցա վոր վար քագ ծի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում: Հան ցանք կա տա րե լուց ա ռաջ և դ րա ըն թաց -
քում դա տա պարտ յա լի կող մից դրսևոր վող վար քագ ծի վրա էա կան ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ ըն տա -
նի քը, ո րը կա րող է ինչ պես նպաս տել հան ցան քի կա տար մա նը, այն պես էլ կա րող է ձևա վո րել հան ցա վո -
րի մեջ հան ցանք կա տա րե լու պատ րաս տա կա մու թյուն կամ հեշ տաց նել հան ցան քի կա տա րու մը:

Բա նա լի բա ռեր. կին դա տա պարտ յալ ներ, հան ցա գոր ծու թյուն, ըն տա նիք, ըն տա նե կան փոխ հա րա -
բե րու թյուն ներ, ան բա րեն պաստ ազդեցություն:

АРМЕН ГУКАСЯН АНИ ТЕРЗЯН
Научный советник Научно-исследовательского центра социолог Научно-исследовательского центра 
прикладных проблем криминологии при ГНКО прикладных проблем криминологии при ГНКО 
“Национальное бюро экспертиз” НАН РА, “Национальное бюро экспертиз” НАН РА
начальник штаба Полиции РА, кандидат юридических наук, доцент
ГОАР МАНУКЯН
психолог Научно-исследовательского центра 
прикладных проблем криминологии при ГНКО 
“Национальное бюро экспертиз” НАН РА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) 

В рамках данной статьи исследованы факторы, являющиеся причиной или условием женской пре-
ступности и ее отдельных видов, а также рассмотрена роль семьи в причинном механизме преступного по-
ведения. Значительное влияние на поведение осужденного до совершения преступления, а также во
время преступных действий, оказывает семья, которая может как способствовать совершению преступления,
так и сформировать предрасположенность совершить преступление, а также облегчить его совершение.

Ключевые слова: осужденные женщины, преступление, семья, семейные взаимоотношения, небла-
гоприятное влияние.
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ARMEN GHUKASYAN ANI TERZYAN
Scientific adviser of the Scientific Research Center of Sociologist of the Scientific Research Center of 
Applied problems in Criminology adjacent to Applied problems in Criminology adjacent to 
“National Bureau of Expertises” SNPO NAS RA, “National Bureau of Expertises” SNPO NAS RA
the head of Headquarters of the Police of RA, 
PHD (Doc. of legal science), associate professor
GOHAR MANUKYAN
psychologist of the Scientific Research Center of 
Applied problems in Criminology adjacent to 
“National Bureau of Expertises” SNPO NAS RA

KEY ISSUES OF CLARIFYING SOME OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FEMALE CONVICTS
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA (RESEARCH RESULTS) 

This article is dedicated to research the factors contributingto the cause or condition of female criminality
and its particular types, as well as the role of the family in the causal mechanism of criminal behavior. Family can
have an essential influence on the behavior of the convict before committing a crime, as well as during criminal
acts, which can contribute to both the commission of a crime and form a predisposition to commit a crime or
facilitate its commission.

Keywords: female convictions, crime, family, family relations, unfavorable influence.
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ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ ԻՆՆԱ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ 
ԵԽ և ԵՄ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ, Իրավագիտության մագիստրոս 
ՀՀ կառավարման ակադեմիայի և Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են վար չա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը, վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան դոկտ րի նալ և օ րենսդ րա կան սահ մա նում նե րը, վար -
չա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը և այլն: Ներ կա յաց ված են հե ղի նակ նե -
րի կող մից ա ռա ջարկ վող մի շարք օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք ուղղ ված են Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան բա րե փոխ մա նը և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յի ո լոր տում առ կա
ո րոշ խնդիր նե րի լուծ մա նը: 

Բա նա լի բա ռեր. վար չա կան ակտ, վար չա րա րու թյուն, վար չա կան հար կադ րանք, վար չա կան վա -
րույթ, հար կա դիր կա տա րում, տու գանք, փո խա րի նող գոր ծո ղու թյուն: 

ТАМАРА ШАКАРЯН ИННА НЕРСЕСЯН
Национальный эксперт по программам Совета Европы и Магистр юриспруденции
Евросоюза в Ереване, преподаватель Академии 
государственного управления и Академии юстиции РА, 
кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции первого класса

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА 

В данной статье представлены особенности принудительного исполнения административного акта,
доктринальное и законодательное определение понятия адиминистративного акта, правовые основы при-
менения мер административного принуждения и так далее. Представлены определенные предложения
авторов по внесению изменений в законодательство Армении, которые направлены на улучшение
армянской правовой системы, а также на разрешение проблем правоприменительной практики в области
принудительного применения административного акта. 

Ключевые слова: административный акт, административное принуждение, административный
процесс, штраф. 
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TAMARA SHAKARYAN INNA NERSESYAN
Council of Europe and European Union legal expert, Master of Law
Lecturer at the Justice Academy of RA and 
at the Public Administration Academy of the RA, 
First Class Councilor of Justice; PhD in Laws, associate professor in law

LEGAL ISSUES OF ENFORCEMENT OF AN ADMINISTRATIVE ACT

This article presents the specifics of compulsory execution of an administrative act, the doctrinal and
legislative definition of the concept of an administrative act, the legal basis for the application of administrative
coercion measures and tat further.

This article presents certain suggestions of the authors on introducing amendments to Armenian legislation
that are aimed at improving the Armenian legal system, as well as on resolving the problems of law enforcement
practice in the field of enforcement of an administrative act.

Keywords: administrative act, administrative coercion, administrative process, penalty. 
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ԱՐՇԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՂՈՆՋԱԿՈՒԼՅԱՆ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողական Գ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի 
ծառայության առաջատար մասնագետ, տնտեսագիտական համալսարանի պետական 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի իրավունքի և քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավագիտություն և քաղաքագիտություն ամբիոնի ասիստենտ       ՌԴ Նախագահին կից պետական ծառայության և 

ժողովրդական տնտեսության Ռուսաստանի ակադեմիայի 
պետական-իրավական առարկաների ամբիոնի դոցենտ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ ԵՎ ՄԵՂՔԸ. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊՐԻԶՄԱՅՈՎ

Հոդվածում քննարկվում են գիտնականների տեսական տեսակետները մեղքի հայեցակարգի և
իրավաբանական անձի մեղքի որոշման խնդրահարույց կողմերի վերաբերյալ: Բացահայտվում են
իրավունքի համակարգում և պատասխանատվության տեսությունների հիմնական տեսական եւ գործնական
բախումները:

Բանալի բառեր. մեղք, պատասխանատվություն, իրավաբանական անձ, խնդրահարույց կողմեր:

АРШАК АРУТЮНЯН КАРЕН КОНДЖАКУЛЯН
кандидат юридических наук, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
ассистент кафедры правоведения и политологии права государственно-правовых и уголовно-правовых 
Армянского государственного экономического университета дисциплин ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова,

доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин ИГСУ РАНХиГС 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО И ВИНА: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАКТИКИ И 
ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются теоретические взгляды ученых на понятие вины и проблемные аспекты
определения вины юридического лица. Выявлены основные теоретические и практические коллизии в
системе права и теории ответственности.

Ключевые слова: вина, ответственность, юридическое лицо, проблемные аспекты.
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ARSHAK HARUTYUNYAN KAREN KONDZHAKULYAN 
Candidate of legal Sciences, teaching assistant of PhD, Assistant Professor of the Department 
the Chair of Political Science and Law, for public law and criminal-law disciplines of the PRUE
Armenian state University of economics(ASUE) Assistant Professor of the Department for of state and 
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LEGAL ENTITY AND GUILT: THE RATIO OF PRACTICE AND THEORY THROUGH 
THE PRISM OF RESPONSIBILITY

The article discusses the theoretical views of scientists on the concept of guilt and the problematic aspects
of determining the guilt of a legal entity. There are revealed main theoretical and practical collisions in the
system of law and theories of responsibility. 

Keywords: Guilt, responsibility, legal entity, problematic aspects.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ

ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՐՔԵՐԻՑ

Տե սա կան վեր լու ծու թյան արդ յուն քով, միա վո րե լով բո լոր չորս մի ջանկ յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝ որ -
պես ազ գա յին անվ տան գու թյան հատ կա նիշ ներ, կստա նանք Հա յաս տա նի պայ ման նե րին տե սա կա նո րեն
հար մա րեց ված «ազ գա յին անվ տան գու թյուն» հաս կա ցու թյան հետևյալ սահ մա նու մը. ազ գա յին անվ տան -
գու թյու նն ան հա տի, հա սա րա կու թյան (ազ գի), պե տու թյան, սփյուռ քա հա յու թյան կեն սա կա նո րեն կարևոր
շա հե րի, նե րառ յալ՝ սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի պաշտ պա նու թյունն է ի րա կան ար տա քին ու
ներ քին, քա ղա քա կան, ի րա վա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, է կո լո գիա կան, տե ղե կա -
տվա կան և այլ բնույ թի սպառ նա լիք նե րից` հա սա րա կա կան ընդ հա նուր հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու -
նեու թյան, կա յուն զար գաց ման ա պա հով ման հա մար: Վե րոգր յալ բնո րոշ ման հիմ քում ըն կած են նաև ազ -
գա յին անվ տան գու թյան ո րոշ հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ազ գա յին անվ տան գու թյուն, օբ յեկտ, ազգ, սփյուռ քա հա յու թյուն, կա յուն զար գա ցում,
սահ մա նադ րա կան կար գեր, կեն սա կա նո րեն կարևոր շահ, սպառ նա լիք, վտանգ:

АНДРАНИК ГЕВОРГЯН 
Аспирант Института философии, 
социлогии и права НАН РА

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ И 

АРМЯНСКИХ РЕАЛИЙ 

На основе теоретического анализа в статье раскрывается понятие национальной безопасности,
которое имеет государственно-правовые основы и соответствует реалиям Армении: национальная
безопасность - это защита жизненно важных интересов личности, общества (нации), государства, включая
основы конституционного строя и армянской диаспоры, от реально внешних и внутренних, политических,
правовых, военных, экономических, социальных, экологических, информационных и иных угроз, для
функционирования общей общественной системы и для обеспечения устойчивого развития. На основе
этого понятия сталкиваются также некоторые основные понятия национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, объект, нация, диаспора, устойчивое развитие, кон-
ституционный строй, жизненно важный интерес, угроза, опасность. 
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ANDRANIK GEVORGYAN
Ph.D. student at the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

RECONSIDERATION OF MAIN DEFINITIONS OF NATIONAL SECURITY THEORY FROM THE POSITION 
OF STATE SCIENCE AND ARMENIAN REALITIES

Through the theoretical analysis in the article the author gives definition of national security based on
state-legal grounds and also armenian national features. Thus, the national security is the protection of
individual, society(nation), state, Armenian diaspora and constitutional order basics from internal and external,
political, legal, military, economic, social, ecological, informational threats. The author states that the aim of
such protection is normal operation and stable development of general public system. Based on above
mentioned definition we push several main definitons of national security.

Keywords: national security, object, nation, diaspora, stable development, constitutional order, vital
interest, threat, danger.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԵՅԱՆ ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի
իրավագիտության և նրա դասավանդման գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս իրավագիտության ամբիոնի մագիստրոս

ԽՈՇՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔ ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աշխատանքը նվիրված է խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման կայացման կարգի
առանձնահատկություններին: Աշխատանքում հանգամանորեն ուսումնասիրվել է խոշոր գործարք կնքելու
մասին որոշման կայացման կարգը, անդրադարձ է կատարվել որոշման կայացման հարցում տնտեսական
ընկերությունների կառավարման մարմինների փոխհարաբերություններին, վեր են հանվել այդ ոլորտում
առկա հիմնախնդիրները, ուսումնասիրվել է նաև միջազգային փորձը, և խոշոր գործարքի ինստիտուտի
կատարելագործման նպատակով առաջարկվել են հնարավոր իրավական լուծումներ:

Բանալի բառեր. խոշոր գործարք, բաժնետիրական ընկերություն, տնտեսական ընկերություն,
կառավարման մարմին, էական պայման, ակտիվների հաշվեկշռային արժեք:

АРМЕН КАРЕЯН АНУШ МОВСИСЯН
АГПУ имени Хачатура Абовяна, Национальная академия наук,
кафедры закона и его методики Международный научно-образовательный центр,
преподавания, лектор юридический факультет, магистр

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Работа посвящена особенностям порядка принятия решения о заключении крупной сделки. Эта
работа была тщательно изучена в процессе принятия решения о заключении крупной сделки, затронув
взаимоотношения между руководящими органами экономических компаний, поднятые в этой области
вопросов, изучался международный опыт и предлагались возможные юридические решения для улучшения
института крупной сделки.

Ключевые слова: крупная сделка, акционерное общество, хозяйственная компания, руководящий
орган, существенное условие, балансовая стоимость активов.

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

9
  2

0
1

9



ARMEN KAREYAN ANUSH MOVSISYAN
After Khachatur Abovyan ASPU, law and National Academy of Sciences
his chair teaching methods, Lecturer International Scientific-Educational Center

Faculty of Law, Master

ORDER AND FEATURES OF DECISION-MAKING ABOUT THE CONCLUSION OF A MAJOR TRANSACTION

The article is devoted to the specifics of the procedure for concluding of decision of a major transaction.
This article thoroughly investigates the process of making a decision to conclude a major transaction, touches on
the relationships between the governing bodies of commercial organisations raised during making such
decision, studies international experience and proposes suggests possible legal solutions to improve the
institution of a major transaction.

Keywords: major transaction, joint-stock company, commercial organisations, governing body, essential
condition, book value of assets.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, հայցորդ

ՊՐԵՏՈՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է պրե տոր նե րի ար տո նու թյուն նե րի շար քը Հին Հռո մում:
Դի տարկ վում է պրե տոր նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյու նը և Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի վրա դրա
ազ դե ցու թյու նը: Նկա րագր վում է Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քից պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նա ցող պրե -
տո րա կան ի րա վուն քի հա մա կար գը, ո րը ներ կա յումս հա մար վում է ժա մա նա կա կից նա խա դե պա յին ի րա -
վուն քի սկզբնաղբ յու րը:

Միա ժա մա նակ՝ ու սում նա սիր վում է Հռո մի մաս նա վոր ի րա վուն քի և հա մազ գա յին ի րա վուն քի միա -
ձուլ ման ըն թաց քը: Անդ րա դարձ է կա տար վում նաև սո վո րա կան (ընդ հա նուր) ի րա վուն քին:

Նկա րագր վում են պրե տոր նե րի է դիկտ նե րում բո վան դակ վող ի րա վուն քի նոր մե րը, դրանց դե րը և վե -
ճե րի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. Հռո մի մաս նա վոր ի րա վունք, պրե տոր ներ, է դիկտ ներ, պրե տո րի ար տո նու թյուն ներ,
հա մազ գա յին ի րա վունք, ընդ հա նուր իրավունք:

АННА АКОБЯН
НАН РА, институт философии, социологии и права, 
соискатель

ВЛИЯНИЕ ПРЕТОРСКОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

В данной научной статье представлен ряд привилегий преторов в Древнем Риме. Рассматривается
правотворческая деятельность преторов и ее влияние на римское частное право. Описывается система
преторского права, условно отделенная от римского частного права, которая в настоящее время считается
первоисточником современного прецедентного права.

Одновременно изучается процесс слияния римского частного права и общенационального права.
Также затронуто обычное (общее) право.

Описаны правовые нормы, содержащиеся в преторских эдиктах, их роль и значение при решении
судебных споров.

Ключевые слова: римское частное право, преторы, эдикты, привилегии претора, общенациональное
право, общее право.
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ANNA HAKOBYAN
NAS RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law, 
applicant

THE IMPACT OF THE PRAETORIAN LAW ON THE DEVELOPMENT OF ROMAN PRIVATE LAW

This scientific article presents the series of praetors’ privileges in ancient Rome. The law-making activity of
the praetors and its influence on the private law of Rome are observed. There is described a praetorian law
system, which is conditionally separated from Rome’s private law and is currently considered a provenance of
the modern case law.

At the same time, the process of merging Rome’s private law and international law has been examined.
Reference is also made to the ordinary (common) law.

The legal norms contained in the praetors’ edicts, the role and the significance for dispute solution of
latters has been described.

Keywords: Roman private law, praetors, edicts, praetor’s privileges, international law, common law.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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