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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է ԱՄՆ փոխ պետ քար տու ղա րի՝
թմրա մի ջոց նե րի դեմ պայ քա րի և ի րա վա պահ
հա մա գոր ծակ ցու թյան (ԹՊԻՀ) հար ցե րով օգ -
նա կան Ջոր գեն Էնդր յու սի գլխա վո րած պատ -
վի րա կու թյա նը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ Ար թուր Դավթ յա նը
նշել է, որ նման հան դի պում նե րը հայ-ա մե րի -
կյան բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի

բարձր մա կար դա կի վկա յու թյունն են: Նա գո -
հու նա կու թյուն է հայտ նել ԱՄՆ կա ռա վա րու -
թյան կող մից քրեա կան հե տապնդ ման ո լոր -
տում ցու ցա բե րած, հատ կա պես՝ անդ րազ գա -
յին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի, խա -
փան ման մի ջոց կա լան քի կի րառ ման, կո ռուպ -
ցիա յի դեմ հա մա կար գա յին պայ քա րի ժա մա -
նա կա կից մե խա նիզմ նե րի ո լորտ նե րում մաս -
նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա -
նը միտ ված թի րա խա յին և փոխ շա հա վետ ա -
ջակ ցու թյան հա մար: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զը բարձր է գնա հա տել նաև եր կու երկրի միջև
ի րա վա կան փո խօգ նու թյան ո լոր տում ձևա վոր -
ված հա մա գոր ծակ ցու թյան բարձր մա կար դա -
կի կա պակ ցու թյամբ, ինչի շնորհիվ վեր ջին
շրջա նում հայ կա կան կող մի քննչա կան բազ -
մա թիվ հար ցում նե րին տրվող պա տաս խան նե -
րի հեն քի վրա հնա րա վոր է դառ նում ա ռա վել
արդ յու նա վետ դարձ նել քրեա կան վա րույթ նե -

րը: Չ նա յած այս ձեռ բե րում նե րին, ըստ Ար թուր
Դավթ յա նի՝ այս ո լոր տում գոր ծակ ցու թյան մա -
կար դա կը դեռևս լիար ժե քո րեն չի հա մա պա -
տաս խա նում առ կա պո տեն ցիա լին, որի ի րաց -
մա նը պետք է ուղղ վեն ընդ հա նուր ջան քե րը:

Պա րոն Ջոր գեն Էնդր յու սն իր հեր թին
արժևո րել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հետ
հան դի պու մը՝ նշե լով, որ օգ տա կար է քննար -
կել, թե ինչ պես է Թմ րա մի ջոց նե րի դեմ պայ -
քա րի և ի րա վա պահ հա մա գոր ծակ ցու թյան բյու -
րոն օ ժան դա կել ՀՀ դա տա խա զու թյա նը հա -
ջող ված հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծեր դա տա րան
ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման
հար ցում: Նա նշել է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րը ԱՄՆ կա ռա վա րու թյան հա մար ա ռաջ -
նա հեր թու թյուն է, և ի րենք ակն կա լում են շա -
րու նա կել հա մա գոր ծակ ցու թյունն այս ուղ ղու -
թյամբ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է փո -
ղե րի լվաց ման, թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի
շրջա նա ռու թյան, ա պօ րի նի ձեռք բեր ված գույ -
քի և ակ տիվ նե րի վե րա դարձ ման, հա կա կո -
ռուպ ցիոն պայ քա րի ռազ մա վա րու թյան կա տա -
րե լա գործ ման, քրեա կան դա տա վա րու թյան
շրջա նակ նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան և ե րաշ խա վոր ման ո լորտ նե րում
հա մա գոր ծակ ցու թյան նոր հնա րա վո րու թյուն -
նե րին և ուղ ղու թյուն նե րին առնչ վող հար ցե րի
լայն շրջա նակ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը ներ կա յաց րել է
նշված ուղ ղու թյուն նե րով ՀՀ դա տա խա զու թյան
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև Հա յաս -
տա նում ի րա կա նաց վող հա կա կո ռուպ ցիոն բա -
րե փո խում նե րի նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը,
պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծու նեու թյան, գույ -
քի և ե կա մուտ նե րի շար ժի թա փան ցի կու թյանն
ու հրա պա րա կայ նու թյան բարձ րաց մա նը միտ -
ված քայ լե րը: Նա նշել է, որ, չնա յած ակ տիվ
հան րա յին ա ջակ ցու թյամբ կո ռուպ ցիա յի դեմ
քրեաի րա վա կան պայ քա րում ար ձա նագր ված
ան նա խա դեպ լուրջ արդ յունք նե րին՝ կո ռուպ -
ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման հա -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼À Ð²Ü¸ÆäºÈ ¾ ²ØÜ
öàÊäºîø²ðîàôÔ²ðÆª ÂØð²ØÆæàòÜºðÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ ºì

Æð²ì²ä²Ð Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü Ð²ðòºðàì ú¶Ü²Î²ÜÆÜ
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մար քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ վող պաշ -
տո նա տար ան ձանց կող մից գույ քի ա պօ րի նի
ձեռքբեր ման հան գա մանք նե րի պարզ ման և
հե տա խուզ ման հար ցե րում ա ռա ջա նում են ի -
րա վա կան խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր է

լու ծել միայն օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե -
րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով՝ ան ձանց գույ քա -
յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ա մուր ե -
րաշ խիք նե րի ա պա հով մամբ: Այս հա մա տեքս -
տում գլխա վոր դա տա խա զը նաև կարևոր է
հա մա րել բան կա յին գաղտ նի քին առնչ վող ի -
րա վա կար գա վո րում նե րի ո րո շա կի վե րա նա յու -
մը՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի ու

սկզբունք նե րի լիար ժեք պահ պան մամբ, մի կող -
մից՝ հան րա յին շա հի, մյուս կող մից՝ անձ նա -
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի
հա վա սա րակշռ ման նպա տա կով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը տե ղե կաց րել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում
որ պես խա փան ման մի ջոց կա լան քին այ լընտ -
րանք այլ խա փան ման մի ջոց նե րի, մաս նա վո -
րա պես՝ տնա յին կա լան քի ներդր մանն ուղղված
ՀՀ դա տա խա զու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի
և շր ջա նա ռու թյան մեջ դրած օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի մա սին՝ հա վե -
լե լով, որ այս ա ռանց քա յին բա րե փո խումն ի -
րա կա նաց նե լու հար ցում տես նում է հա մա գոր -
ծակ ցու թյան հե ռան կար: ԱՄՆ փոխ պետ քար -
տու ղա րի՝ թմրա մի ջոց նե րի դեմ պայ քա րի և ի -
րա վա պահ հա մա գոր ծակ ցու թյան հար ցե րով
օգ նա կա նի կող մից պատ րաս տա կա մու թյուն է
հայտն վել հատ կա պես փոր ձա գի տա կան ա ջակ -
ցու թյան, փոր ձի և տե ղե կատ վու թյան փո խա -
նակ ման, դա տա խազ նե րի մաս նա գի տա կան ու -
նա կու թյուն նե րի ու գի տե լիք նե րի զար գաց ման
ձևա չա փե րով խո րաց նե լու և զար գաց նե լու հա -
մա գոր ծակ ցու թյու նը քրեաի րա վա կան ո լոր տում
Հա յաս տա նի և ՀՀ դա տա խա զու թյան հա մար
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ կա յաց նող նշված բո -
լոր ուղ ղու թյուն նե րով:
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ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

¼ºÜø, è²¼Ø²ØÂºðø, ä²ÚÂàôòÆÎ ÜÚàôÂºð Î²Ø 
ä²ÚÂàôòÆÎ ê²ðøºð Ð²öÞî²ÎºÈàô Î²Ø ÞàðÂºÈàô
Ð²Üò²Î²¼ØÆ øðº²Æð²ì²Î²Ü àð²ÎØ²Ü àðàÞ²ÎÆ

²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքի 238 հոդվածի 1-ին մասը պատաս-
խանատվություն է նախատեսում զենք, ռազմա -
մթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սար-
քեր հափշտակելու կամ շորթելու համար: Մաս-
նավորապես՝ սույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ
կետով պատասխանատվություն է սահմանվում
հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերում նախատես-
ված արարքները խոշոր չափերով կատարելու,
իսկ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետով՝ հոդվածի
1-ին, կամ 2-րդ, կամ 3-րդ մասերով նախատես-
ված արարքներն առանձնապես խոշոր չափե-
րով կատարելու համար: 

Ելնելով վերը նշված հանցակազմի առանձ-
նահատկություններից՝ միանշանակ պետք է
ենթադրել, թե օրենսդիրը, զենքի, ռազմամթեր-
քի, պայթուցիկ նյութերի և պայթուցիկ սարքե-
րի խոշոր կամ առանձնապես խոշոր չափեր ա-
սելով, նկատի ունի ոչ թե դրանց քանակական,
այլ՝ արժեքային բնույթի չափելի հատկա-
նիշները: Վերը նշվածի կապակցությամբ՝ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է նաև իր
հստակ դիրքորոշումը: Ստորև ներկայացվող
դիրքորոշման մեջ որպես հանցագործության
առարկա քննարկվում է միայն զենքը, սակայն,
ելնելով ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածի բովան-
դակային իմաստից՝ պետք է նաև եզրակա-
ցնել, որ ներկայաց ված պատճառաբանություն-
ները և եզրահանգումները, վերաբերելի են
նաև՝ ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի և
պայթուցիկ սարքերի համար:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 2014 թվականի
դեկտեմբերի 16-ի դռնբաց դատական նիստում,
քննության առնելով թիվ ԵԷԴ/0122/01/13 քրեա-
կան գործով ամբաստանյալ Դավիթ Ալբերտի

Սիմիդյանի վերաբերյալ ՀՀ քր. օր.-ի 177-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, 238-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասով ՀՀ վերաքննիչ քրեական
դատարանի 2014 թվականի օգոստոսի 4-ի ո-
րոշման դեմ ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղա-
կալ Ա. Թամազյանի վճռաբեկ բողոքը, օրենքի
միատեսակ կիրառությունն ապահովելու և դա-
տական պրակտիկան ճիշտ ձևավորելու նպա-
տակով՝ վերոնշյալ հարցի վերաբերյալ արտա-
հայտել է հետևյալ պատճառաբանությունները
և եզրահանգումները. 

… Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի
առջև բարձրացված առաջին իրավական հար-
ցը հետևյալն է՝ արդյոք ՀՀ քրեական օրենսգըր-
քի 238-րդ հոդվածի իմաստով զենք հափշտա-
կելու չափերը օրենքով սահմանված չլինելու
պայմաններում ամբաստանյալ Դ. Սիմիդյանին
մեղսագրված արարքը կարո՞ղ է որակվել ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 4-րդ կետով:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասը պատասխանատվություն է սահ-
մանում, ի թիվս այլնի՝ հրազեն հափշտակելու
համար: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կե-
տով սահմանված է 1-ին մասով նախատեսված
հանցակազմը ծանրացնող հանգամանք՝ խո-
շոր չափերով, իսկ 4-րդ մասի 3-րդ կետով՝ ա-
ռավել ծանրացնող հանգամանք՝ առանձնա-
պես խոշոր չափերով կատարելը:

Մեջբերված նորմերի բովանդակությունից
հետևում է, որ հանցագործության առարկայի
չափը նախատեսված է որպես հանցակազմը
ծանրացնող կամ առավել ծանրացնող հան-
գամանք՝ հանդիսանալով դրանց օբյեկտիվ
կողմի պարտադիր հատկանիշը: Մինչդեռ՝
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վկայակոչված հոդվածի, ինչպես նաև ՀՀ քր.
օր.-ի ամբողջական բովանդակությունից
հետևում է. ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածի ի-
մաստով՝ «խոշոր չափ» և «առանձնապես
խոշոր չափ» հասկացությունները բացահայտ-
ված չեն1: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ քր. օր.-ի 21-րդ
գլխում առկա հափշտակության չափերի կար-
գավորումներին՝ դրանք կիրառելի չեն ՀՀ քր.
օր.-ի 238-րդ հոդվածով նախատեսված հան-
ցակազմի նկատմամբ, քանի որ ՀՀ քր. օր.-ի
175-րդ հոդվածի 4-րդ մասի բովանդակությու-
նից ուղղակիորեն բխում է, որ հափշտակու-
թյունների խոշոր և առանձնապես խոշոր չա-
փերը վերաբերում են միայն՝ նույն օրենսգրքի
21-րդ գլխին և 216-րդ հոդվածին:

Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքով
սահմանված չէ, թե հրազեն հետևաբար նաև՝
ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր և պայթու-
ցիկ սարքեր հափշտակելու ո՛ր չափն է հա-
մարվում խոշոր, իսկ ո՛ րը՝ առանձնապես խո-
շոր:

Այս առումով անհրաժեշտ է նշել, որ, ՀՀ
Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի համաձայն`
«(…) Մարդուն չի կարելի հանցագործության
համար մեղավոր ճանաչել, եթե արարքի կա-
տարման պահին գործող օրենքով դա հանցա-
գործություն չի համարվել: (…)»: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ա-
զատությունների պաշտպանության մասին» Եվ-
րոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի համա-
ձայն. «Ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ
գործողության կամ անգործության համար, ո-
րը կատարման պահին գործող ներպետական
կամ միջազգային իրավունքի համաձայն՝ հան-
ցագործություն չի համարվել: (…)»:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի
համաձայն. «Քրեական պատասխանատվու-
թյան միակ հիմքը հանցանք, այսինքն` այնպի-
սի արարք կատարելն է, որն իր մեջ պարունա-
կում է քրեական օրենքով նախատեսված հան-
ցակազմի բոլոր հատկանիշները»:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի
համաձայն.

«Արարքի հանցավորությունը, դրա պատ-

ժելիությունը և քրեաիրավական այլ հետևանք-
ները որոշվում են միայն քրեական օրենքով:

Քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելն
արգելվում է»:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի
համաձայն. «Հանցագործություն է համարվում
մեղավորությամբ կատարված` հանրության հա-
մար վտանգավոր այն արարքը, որը նախա-
տեսված է սույն օրենսգրքով: (…)»:

Մեջբերված նորմերով սահմանված է օրի-
նականության սկզբունքը, որի անբաժանելի
տարրն է «չկա հանցագործություն և պատիժ,
եթե սահմանված չէ օրենքով» (nullum crimen,
nulla poena sine lege) կանոնը: Վերջինս իր
արտացոլումն է գտել ինչպես Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանի (այսու-
հետ նաև՝ Եվրոպական դատարան), այնպես
էլ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային պրակ-
տիկայում:

Քննարկվող կանոնն իր արտացոլումն է
գտել նաև Վճռաբեկ դատարանի նախադեպա-
յին պրակտիկայում: Մասնավորապես՝ Վարու-
ժան Ավետիսյանի գործով որոշմամբ՝ Վճռա-
բեկ դատարանն արձանագրել է. «(…) [Ա]նձին
հանցագործություն (հանցագործություններ) կա-
տարելու մեջ մեղավոր ճանաչելու և այդ հան-
ցագործության (հանցագործությունների) հա-
մար պատիժ նշանակելու միակ հիմքն է կա-
տարման պահին նրա արարքն օրենքով հան-
ցագործություն համարվելը և այդ հանցագոր-
ծության համար պատիժ նախատեսված լինե-
լը: Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել քրեական պա-
տասխանատվության և պատժի այլ կերպ, քան
օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքե-
րում, կարգով և չափով: Անձը չի կարող են-
թարկվել պատասխանատվության այնպիսի ա-
րարքի համար, որն իրավական որոշակիու-
թյան չափանիշին բավարարող եղանակով նա-
խատեսված չէ գործող օրենքով: Անձը չի կա-
րող ենթարկվել նաև այնպիսի պատժի, որը
նախատեսված չէ գործող օրենքով:

(…) «[Չ]կա հանցագործություն և պատիժ,
եթե սահմանված չէ օրենքով» (nullum crimen,
nulla poena sine lege) կանոնը համընդհանուր
ճանաչում ստացած հիմնարար սկզբունք է և

1 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ԵԷԴ/0122/01/13 որոշումը՝ Դավիթ Սիմիդյանի
վերաբերյալ:
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իրավունքի գերակայության կարևորագույն
տարր, որը բացարձակ նշանակություն ունի
մարդու իրավունքների պաշտպանության հա-
մակարգում, հետևաբար՝ նշված սկզբունքից
որևէ շեղում անթույլատրելի է» (տե՛ս Վարու-
ժան Գագիկի Ավետիսյանի գործով ՀՀ վճռա-
բեկ դատարանի 2011 թվականի հոկտեմբերի
20-ի թիվ ՍԴ3/0013/01/11 որոշման 13-րդ կե-
տը: Nullum crimen, nulla poena sine lege սկզբուն-
քին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է
նաև Երվանդ Մելքոնյանի վերաբերյալ 2011
թվականի մայիսի 11-ի թիվ ԵՇԴ/0090/01/10 ո-
րոշման 14-16-րդ կետերում):

Եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դա-
տարանի վերը մեջբերված դիրքորոշումներից
հետևում է բացարձակ կանոնն այն մասին, որ
միայն օրենքը կարող է սահմանել հանցանքը
և նախատեսել պատիժը, ինչպես նաև այն, որ
քրեական օրենքը չպետք է ի վնաս մեղադրյա-
լի տարածական մեկնաբանության ենթարկվի:
Արարքի հանցավորությունն ու պատժելիությու-
նը պետք է նախատեսված լինեն իրավական
որոշակիության չափանիշին բավարարող օ-
րենքով: Այս առումով Եվրոպական դատարանն
իր նախադեպային իրավունքում ձևավորել է
«օրենք» հասկացությանն առաջադրվող այն-
պիսի որակական չափանիշներ, ինչպիսիք են
հասանելիությունը և կանխատեսելիությունը (ի
թիվս այլ աղբյուրների, տե՛ս Կանտոնին ընդ-
դեմ Ֆրանսիայի (CANTONI v. FRANCE) գործով
Եվրոպական դատարանի 1996 թվականի նո-
յեմբերի 15-ի վճիռ, գանգատ թիվ 17862/91,
կետ 29; Է. Կ.-ն ընդդեմ Թուրքիայի (E.K. v.
TURKEY) գործով 2002 թվականի փետրվարի
7-ի վճիռ, գանգատ թիվ 28496/95, կետ 51): Ո-
րակական այս պահանջները պետք է ապա-
հովվեն ինչպես հանցագործության, այնպես էլ
դրա համար պատժի նշանակման ժամանակ
(տե՛ս վերը՝ Աչորն ընդդեմ Ֆրանսիայի (ACHOUR
v. FRANCE) Մեծ պալատի 2006 թվականի մար-
տի 29-ի որոշում, գանգատ թիվ 67335/01, կետ
41): Անձը համապատասխան դրույթի տառա-
ցի ընկալումից և, անհրաժեշտության դեպքում,
դրա կապակցությամբ դատարանների տված
մեկնաբանությունից պետք է հասկանա, թե ո՛ր
գործողությունների և անգործության համար է
քրեական պատասխանատվություն նախատես-
վում, և ի՛նչ պատիժ կնշանակվի այդ գործողու-

թյունների կատարման և/ կամ անգործության
համար (ի թիվս այլ աղբյուրների, տե՛ս վերը
վկայակոչված` Կանտոնիի գործով որոշման 29-
րդ կետը):

Միևնույն ժամանակ՝ Եվրոպական դատա-
րանն ընդգծել է, որ Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվա-
ծը չի կարող ընկալվել որպես դատական մեկ-
նաբանման միջոցով քրեական պատասխա-
նատվության կանոնների աստիճանական
հստակեցման բացառում՝ պայմանով, եթե
հետևող զարգացումը համապատասխանում է
արարքի էությանը և կարող է ողջամտորեն
կանխատեսելի լինել (տե՛ս, ի թիվս այլ աղբյուր-
ների, Ստերլեցը, Կոսլերը և Կրենզն ընդդեմ
Գերմանիայի (Streletz, Kessler and Krenz v. Ger-
many) գործով 2011 թվականի մարտի 22-ի վճի-
ռը, գանգատ թիվ 34044/96 35532/97 44801/98,
կետ 50): Մատչելի և ողջամտորեն կանխատե-
սելի դատական մեկնաբանության բացակա-
յությունը նույնիսկ կարող է հանգեցնել ամբաս-
տանյալի՝ Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածով նախա-
տեսված իրավունքի խախտում արձանագրե-
լուն (տե՛ս Պեսսինոն ընդդեմ Ֆրանսիայի (PESSI-
NO v. FRANCE) գործով 2006 թվականի հոկ-
տեմբերի 10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 40403/02,
կետեր 35-36):

Վերոնշյալ դիրքորոշումներից հետևում է,
որ օրենքի՝ իրավական որոշակիության չա-
փանիշին բավարարելն առաջին հերթին օ-
րենսդրական կարգավորման խնդիր է, իսկ
դատական մեկնաբանումը լրացնող դերակա-
տարություն ունի: Օրենսդրի խնդիրն է հնա-
րավորինս հստակ և որոշակի սահմանել հան-
ցավոր համարվող արարքը և դրա համար
պատիժը, իսկ դատարանների խնդիրն է օ-
րենսդրի կողմից սահմանված արարքի էու-
թյանը համապատասխան մեկնաբանել նոր-
մերը՝ ապահովելով դրանց համապատասխա-
նությունը զարգացող հասարակական հարա-
բերություններին:

Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել,
որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի անբաժանելի մասն
են կազմում ընդհանրական և գնահատողա-
կան հասկացությունները, սակայն այդպիսի
հասկացությունների կիրառումը պետք է պայ-
մանավորված լինի առավել որոշակի հասկա-
ցությունների օգտագործման անհնարինությամբ,
հակառակ դեպքում կխախտվի օրինականու-
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թյան սկզբունքը: Վերջինս կարող է հետևանք
լինել օրենսդրի կողմից զարգացող հասարա-
կական հարաբերություններին համապատաս-
խան բոլոր հնարավոր իրավիճակները սահ-
մանելու անհնարինությամբ: Օրինակ` ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքով որոշակի հանցակազմերի
պարտադիր հատկանիշները բնութագրվում են
«էական վնաս» (182-րդ հոդվածի 1-ին մաս,
199.1-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 214-րդ հոդվածի
2-րդ մաս, 276-րդ հոդված, 284-րդ հոդվածի 1-
ին մաս, 287-րդ հոդվածի 1-ին մաս և այլն),
«ծանր հետևանքներ» (127-րդ հոդվածի 3-րդ
մաս, 128-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 131-րդ հոդ-
վածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, 132-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 2-րդ կետ, 132.2-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 2-րդ կետ, 133-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-
րդ կետ և մի շարք այլ հոդվածներ) հասկացու-
թյուններով, որոնք իրենց բնույթով գնահատո-
ղական են, իսկ դրանց բովանդակությունը հնա-
րավոր չէ վերացարկված սահմանել՝ պայմա-
նավորված համապատասխան հանցագործու-
թյունների բնույթով: Նշված և այլ գնահատո-
ղական հասկացությունների բովանդակությու-
նը ողջամտորեն կարող է որոշվել և որոշվում է
դատարանի կողմից՝ կոնկրետ գործի հանգա-
մանքների գնահատմամբ:

Արարքի հանցավորությունը սահմանող
նորմերի դատական մեկնաբանման շրջանակ-
ների առումով անհրաժեշտ է քննարկման ա-
ռարկա դարձնել նաև օրենսդրական բացի առ-
կայության դեպքերը:

Այսպես, անդրադառնալով օրենսդրական
բացի առկայության հարցին` ՀՀ Սահմանա -
դրական դատարանը նշել է. «(...) Օրենսդրա-
կան բացը չի կարող մեխանիկորեն նույնացվել
սոսկ այս կամ այն եզրույթի օրենսդրորեն ամ-
րագրված սահմանման բացակայության հետ:
Օրենսդրական բացն առկա է այն պարագա-
յում, երբ իրավակարգավորման լիարժեքություն
ապահովող տարրի բացակայության կամ այդ
տարրի թերի կանոնակարգման հետևանքով
խաթարվում է օրենսդրորեն կարգավորված ի-
րավահարաբերությունների ամբողջական և
բնականոն իրագործումը: (...)» (տե՛ս ՀՀ Սահ-
մանադրական դատարանի 2014 թվականի ապ-
րիլի 8-ի ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպա-
նի դիմումի հիման վրա վարչական իրավա-
խախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 37-

րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրու-
թյանը համապատասխանության հարցը որո-
շելու վերաբերյալ գործով թիվ ՍԴՈ-1143 որոշ-
ման, 6-րդ կետը):

ՀՀ քրեական օրենսգրքի որևէ նորմում
առկա օրենսդրական բացը չի կարող վերաց-
վել, հաղթահարվել կամ լրացվել դատական
մեկնաբանման միջոցով, քանի որ օրինակա-
նության սկզբունքի անքակտելի տարրն է քրեա-
կան օրենքը տարածական մեկնաբանելու և ա-
նալոգիայով կիրառելու արգելքը: Հետևաբար՝
նման իրավիճակն օրենսդրական կարգավոր-
ման խնդիր է:

Վերը շարադրված իրավական վերլուծու-
թյունից հետևում է, որ դատական մեկնաբան-
ման շրջանակները սահմանափակված են օրի-
նականության սկզբունքով: Այդպիսի մեկնա-
բանումը հնարավոր է այն դեպքում, երբ իրա-
կանացվում է օրենսդրի կողմից սահմանված
իրավակարգավորման շրջանակներում, բխում
է դրա էությունից և բացառում քրեական օրեն-
քի տարածական մեկնաբանումը կամ անալո-
գիայով կիրառումը: Վերոգրյալից հետևում է,
որ այն դեպքում, երբ հանցակազմի պարտա-
դիր հատկանիշը սահմանող հասկացության
բովանդակության բացահայտումը կախված չէ
գործի կոնկրետ հանգամանքներից, կարող է
սահմանվել դրանցից վերացարկված, սակայն
սահմանված չէ օրենքով, դատարանը, չունե-
նալով գնահատման օբյեկտիվ չափանիշներ,
զրկված է դրանք մեկնաբանելու հնարավորու-
թյունից: Նման դեպքերում օրենքը չի համա-
պատասխանի իրավական որոշակիության
սկզբունքին, հետևաբար, դրա հիման վրա ան-
ձին դատապարտելը կհանգեցնի «չկա հան-
ցագործություն և պատիժ, եթե սահմանված չէ
օրենքով» (nullum crimen, nulla poena sine lege)
կանոնի խախտման:

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ հարկ է նշել
հետևյալը. «խոշոր չափ» և «առանձնապես
խոշոր չափ» հասկացություններն ինքնին են-
թադրում են չափելի երևույթներ: Դրանք, օգ-
տագործվելով քանակի, կշռի կամ արժեքի հատ-
կանիշներով օժտված առարկաները բնութա -
գրելիս, պայմանավորված չեն գործի կոնկրետ
հանգամանքներով և օբյեկտիվորեն կարող են
սահմանվել (և սահմանվում են) դրանցից վե-
րացարկված: Այսպես՝ ՀՀ քրեական օրենս -
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գրքի հատուկ մասի մի շարք նորմերում (ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդված, 158-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետ, գլուխ 21 և այլն)
օգտագործելով «խոշոր չափ» և/ կամ «առանձ-
նապես խոշոր չափ» եզրույթները՝ օրենսդիրը
միաժամանակ հստակ սահմանել է, թե կոնկ-
րետ առարկայի ո՛ր չափն է համարվում խոշոր,
ո՛րը՝ առանձնապես խոշոր: Հակառակ դեպ-
քում իրավակիրառ մարմնի կողմից քննարկ-
վող հասկացությունների կիրառումը կհանգեց-
նի կամայական մեղադրման, դատապարտման
և պատժման, քանի որ գործի հանգամանքնե-
րով պայմանավորված չլինելու դեպքում բա-
ցակայում են իրավակիրառ մարմնի, այդ թվում՝
դատարանի կողմից այդ հասկացությունների
բովանդակությունը որոշելու օբյեկտիվ չափա-
նիշները:

Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դա-
տարանն արձանագրում է, որ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքում նույն օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի
իմաստով «խոշոր չափ» և «առանձնապես խո-
շոր չափ» հասկացությունների բովանդակու-
թյունը սահմանված չլինելը օրենսդրական բաց
է, որի հետևանքով ՀՀ քրեական օրենսգրքի
238-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը և 4-րդ
մասի 3-րդ կետը չեն համապատասխանում ի-
րավական որոշակիության սկզբունքին (բա-
վարար չափով կանխատեսելի չեն): Որպես
արդյունքում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը կամ 4-րդ մա-
սի 3-րդ կետը չեն կարող հանդիսանալ անձին
դատապարտելու հիմք:

Վճռաբեկ դատարանը նաև արձանագրում
է. առաջին ատյանի դատարանը համարել է,
որ արարքի որակման հարցում նախաքննա-
կան մարմինն իրավական սխալ եզրահանգ-
ման է եկել, որն էլ հիմք է հանդիսացել վերջի-
նիս ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 4-րդ կետով անհիմն մեղադրանք
առաջադրելու համար: Մասնավորապես՝ նշել
է, որ նախաքննական մարմինը Դ. Սիմիդյա-
նին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 4-րդ կետով մեղադրանք առաջա -
դրելիս, հափշտակության չափերի հետ կապ-
ված, կիրառել է անալոգիա, որն անթույլատրե-
լի է: Դատարանն արձանագրել է, որ ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 23-րդ գլխում տեղ գտած «խո-
շոր չափ» հասկացության վերաբերյալ նշված

գլխում չկա օրենսդրական կարգավորում, այն
է` իրավական որոշակիություն (տե՛ս սույն որոշ-
ման 6-րդ կետը):

Վերաքննիչ դատարանն իր հերթին ար-
ձանագրել է, որ Առաջին ատյանի դատարանն
իրավացիորեն փաստել է, որ օրենսդիրը
հափշտակության գումարի չափերը նախա-
տեսել է կոնկրետ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
21-րդ գլխում նախատեսված հանցագործու-
թյունների համար` բացառություն կատարե-
լով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի
համար, և եթե ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետն ընդգըրկ-
ված լիներ հափշտակության չափերի հասկա-
ցության մեջ, ապա նույնպես ներառված կլի-
ներ օրենսգրքի 21-րդ գլխի բացառություննե-
րում: Այսպիսով՝ վերաքննիչ դատարանը
համարել է, որ վերաքննիչ բողոքի պատճա-
ռաբանությունները չեն կարող բավարար հիմք
հանդիսանալ դատավճիռը բեկանելու և Դա-
վիթ Սիմիդյանի արարքը ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 238-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ
կետով վերաորակելու համար (տե՛ս սույն ո-
րոշման 7-րդ կետը:

Սույն որոշման նախորդ կետում մեջբեր-
ված փաստերը գնահատելով 14-19-րդ կետե-
րում շարադրված իրավական վերլուծության
լույսի ներքո՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանա -
գրում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ
հոդվածի իմաստով զենք հափշտակելու չա-
փերն օրենքով սահմանված չլինելու պայման-
ներում ամբաստանյալ Դ. Սիմիդյանին մեղսա -
գրված արարքը (տե՛ս սույն որոշման 5-րդ կե-
տը) չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենս -
գրքի 238-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կե-
տով:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդվա-
ծի վերլուծությունից հետևում է, որ դրանով նա-
խատեսված հանցակազմի անմիջական օբյեկ-
տը` հրազենի և հոդվածում նշված այլ առար-
կաների շրջանառության համար սահմանված
կարգը խախտելու հետ կապված, անձի և հա-
սարակության անվտանգության ապահովմանն
ուղղված հասարակական հարաբերություններն
են: Լրացուցիչ օբյեկտ են սեփականության հա-
րաբերությունները:

Հանցակազմի առարկա են հրազենը, ինչ-
պես նաև հոդվածում նշված մյուս առարկանե-



րը (հրազենը համալրող դետալները, ռազմա -
մթերքը, պայթուցիկ նյութերը կամ պայթուցիկ
սարքերը):

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի
42-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Իրա-
վական ակտում պետք է կիրառվեն նորմատիվ
իրավական ակտերով սահմանված կամ հան-
րածանոթ հասկացություններ կամ տերմիններ:
(...)»:

Հրազեն հասկացությունը սահմանված է
«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքով: Մասնավորա-
պես՝ դրա 1-ին հոդվածի բ) կետի համաձայն.
«Հրազեն[ը]` վառոդի կամ այլ լիցքի էներգիայի
հաշվին նպատակաուղղված շարժում ստացած
գնդակի միջոցով տարածության վրա գտնվող
նշանակետի մեխանիկական խոցման համար
նախատեսված զենք[ն է], որի հիմնական բաղ-
կացուցիչ մասերն են փողը, փակաղակը, թմբու-
կը, իրանը, փողի պահպանակը»:

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի
86-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Իրա-
վական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պա-
րունակվող բառերի և արտահայտությունների
տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով օ-
րենքի պահանջները:

Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ
չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը»:

Վերը մեջբերված նորմերի բովանդակու-
թյունից հետևում է, որ ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցա-
կազմի առարկա է, ի թիվս այլնի, վառոդի կամ
այլ լիցքի էներգիայի հաշվին նպատակաուղղ-
ված շարժում ստացած գնդակի միջոցով տա-
րածության վրա գտնվող նշանակետի մեխա-
նիկական խոցման համար նախատեսված ցան-
կացած զենք, որի հիմնական բաղկացուցիչ
մասերն են փողը, փակաղակը, թմբուկը, իրա-
նը, փողի պահպանակը: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ
քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախա-
տեսված հանցագործության առարկա է ցան-

կացած տեսակի հրազեն՝ առանց որևէ բացա-
ռության2:

Բացի դրանից՝ սույն հանցակազմի ՀՀ
քր. օր.-ի 238-րդ հոդված որակմանն առնչվող
մի շարք առանձնահատկությունների կապակ-
ցությամբ՝ իրավաբանական գրականության
մեջ տեղ են գտել մոտեցումներ՝ սարքին կամ
ոչ սարքին վիճակում գտնվող հրազենի կամ
ռազմամթերքի, դրանց բաղկացուցիչ մասերը
կազմող դետալների հափշտակության քրեա -
իրավական գնահատման հետ կապված հար-
ցերի վերաբերյալ: Մասնավորապես՝ գոյություն
ունեցող տեսակետներից մեկի համաձայն՝ հրա-
զենի և ռազմամթերքի բաղկացուցիչ մասերին,
ինչպես նաև դրանց հավաքածուների մեջ
ներառվող դետալներին տիրանալու նպատա-
կով կատարված այն հափշտակությունը, որը
բավարար է օգտագործման համար պիտանի
զենք կամ ռազմամթերք հավաքելուն, հիմք է՝
հափշտակության ավարտված հանցակազմի
ձևավորման համար3: 

Ընդ որում՝ սույն հոդվածով նախատես-
ված պատասխանատվության հարցը կարող է
ի հայտ գալ ոչ միայն նպատակային օգտա-
գործման համար պիտանի, այլև՝ անսարք կամ
ուսումնական նշանակություն ունեցող զենք
հափշտակելու կամ շորթելու դեպքում, եթե հան-
ցավորն իրական հնարավորություն և մտա -
դրություն է ունեցել այդ զենքը՝ նպատակային
օգտագործմանը պիտանի դարձնելու համար4:

Այն դեպքում, երբ հանցավորը հափշտա-
կում է անպիտան վիճակում գտնվող զենք կամ
նմանատիպ այլ առարկաներ՝ մոլորության մեջ
գտնվելով դրա որակական հատկանիշների
նկատմամբ թյուրիմացաբար կարծելով, թե
դրանք սարքին են, ապա արարքը պետք է ո-
րակվի որպես զենքի հափշտակության փորձ5: 

Նշված առարկաների հափշտակություն
կարող է համարվել դրանց յուրաքանչյուր եղա-
նակով ապօրինի տիրանալը՝ այդ առարկանե-
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2 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նույն որոշումը:
3 Տե՛ս Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4. Учебник для вузов. Под ред. док. юрид. наук, профессора Г.Н.

Борзенкова и док. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002, с. 345:
4 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ с

материалами судебно-следственной практики. Под общей ред. заместителя Министра внутренних дел РФ – начальника
След. Комитета при МВД России, генерал-майора юстиции В.В. Мозякова. ЭКЗАМЕН, М., 2002г., с. 531:

5 Տե՛ս Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4. Учебник для вузов. Под ред. док. юрид. наук, профессора Г.Н.
Борзенкова и док. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002, с. 344-345: 
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րը յուրացնելու կամ ցանկացած այլ ձևով դրանք
տնօրինելու, ինչպես նաև երրորդ անձի փո-
խանցելու մտադրությամբ: Ընդ որում՝ նշանա-
կություն չունի՝ թե՞ կատարվել է օրինական, թե՞
անօրինական տիրապետողից: Հափշտակու-
թյան բոլոր եղանակների դեպքում բացի ա-
վազակությունից հանցագործությունն ավարտ-
ված է համարվում այն պահից, երբ հանցա-
վորը, իր հայեցողությամբ, իրական հնարավո-
րություն է ստանում տնօրինելու հափշտակվա-
ծը: Ավազակության եղանակով կատարված
հափշտակության դեպքում հանցագործությունն
ավարտված է համարվում հարձակման պա-
հից6:

Եթե զենքի կամ այլ առարկաների հափըշ-
տակությունը կամ շորթումը կատարվել է այլ
հանցագործություն իրականացնելու նպատա-
կով, ապա արարքը պետք է որակվի հանցա-
գործությունների համակցությամբ՝ ավարտված
հափշտակության կամ շորթման և մեկ այլ հան-
ցագործության կատարման նախապատրաս-
տության համար7: 

Հանցավորը չի կարող ազատվել նախա-
տեսված պատասխանատվությունից, եթե
հափշտակված զենքը՝ այլ հակաօրինական գոր-
ծողություններ իրականացնելուց կամ այլ նպա-
տակներով օգտագործելուց հետո, ոչնչացվել
է, թողնվել դեպքի վայրում կամ հետ է վերա-
դարձվել8: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը՝ կա-
րող ենք փաստել, որ՝ ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով և 4-րդ մասի
3-րդ կետով նախատեսված հանցագործու-
թյունները դեռևս չեն կարող իրենց հստակ
քրեա իրավական որակումը ստանալ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ օրենսդրի կողմից սահ-
մանված չեն հանցագործության առարկայի(նե-
րի), մասնավորապես՝ զենքի, ռազմամթերքի,
պայթուցիկ նյութերի և պայթուցիկ սարքերի
զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափե-
րը:

Հաշվի առնելով առկա օրենսդրական բա-
ցերը, ինչպես նաև վերը նշված հանցակազի
հանրային վտանգավորության աստիճանը՝ ա-
ռաջարկվում է. ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածի
5-րդ կետով, կամ՝ առանձին ծանոթագրության
տեսքով, սահմանել նախատեսել զենքի, ռազ-
մամթերքի, պայթուցիկ նյութերի և պայթուցիկ
սարքերի՝ զգալի, խոշոր և առանձնա-
պես խոշոր չափերի հասկացությունները: Ընդ
որում՝ խիստ կարևոր է դրանց հնարավոր չա-
փերը որոշելիս հաշվի առնել նաև հանրային
վտանգավորություն ներկայացնող այն հնարա-
վոր հետևանքները, որոնք կարող են ի հայտ
գալ՝ զենքը, ռազմամթերքը, պայթուցիկ նյու-
թերը և պայթուցիկ սարքերը հափշտակելու
կամ շորթելու հետևանքով:

Բացի դրանից՝ որոշակի օրենսդրական
բացթողումներ են նկատվում նաև ՀՀ քր. օր.-ի
238-րդ հոդվածի դիպոզիցիայում ներառված՝
պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սար-
քեր հասկացությունների, իրավական օրենս -
դրական բնորոշումների հետ կապված: Խնդիրն
այն է, որ  Զենքի մասին ՀՀ օրենքի 1-ին հոդ-
վածում, ի թիվս այլ հասկացությունների օրի-
նակ՝ հրազեն, սառը զենք, նետողական
զենք, օդաճնշիչ զենք, գազային զենք,
փամփուշտ, զենքի և հրազենի հիմնական
մասեր, զենքի արտադրություն, զենքով
պարգևատրում և այլն, պայթուցիկ նյութ
կամ պայթուցիկ սարք հասկացությունների
վերաբերյալ որևէ իրավական բնորոշում տրված
չէ, ինչը, միանշանակ, կարելի է դիտարկել որ-
պես  Զենքի մասին ՀՀ օրենքի էական բաց-
թողում: Հիշյալ օրենքը չի սահմանում նաև՝
միջուկային, քիմիական, կենսաբանական կամ
զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենք,
ինչպես և զանգվածային ոչնչացման զենք
ստեղծելիս օգտագործվող նյութեր կամ դրանց
օժանդակ նյութեր կամ սարքավորումներ ՀՀ
քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածի 2-րդ մաս հասկա-
ցությունների իրավական բնորոշումները: Տվյալ
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հանգամանքը, հատկապես՝ իրավական որո-
շակիության տեսանկյունից օրինակ՝ ՀՀ քր.
օր.-ի 235-րդ և 238-րդ հոդվածների վերաբեր-
յալ գործերով դատական պրակտիկայի ձևա-
վորման իմաստով, հետագայում նույնպես ո-
րոշակի իրավական խնդիրների առաջացման
պատճառ կարող է հանդիսանալ: 

Միևնույն ժամանակ՝ անհասկանալի է օ-
րենսդրի կողմից որոշ քրեաիրավական նորմե-
րի վերաբերյալ ցուցաբերած՝ մեկ այլ ոչ միա -
նշանակ մոտեցում ևս: Մասնավորապես՝ ՀՀ
քր. օր.-ի 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասը պատաս-
խանատվություն է նախատեսում ապօրինի կեր-
պով գազային, սառը կամ նետողական զենք
կրելու համար, այն դեպքում, երբ ՀՀ քր. օր.-ի
238-րդ հոդվածը գազային, սառը կամ նետո-

ղական զենք հափշտակելու կամ շորթելու հա-
մար որևէ քրեաիրավական պատասխանա-
տվություն չի նախատեսում: Այստեղ՝ միանշա-
նակ է այն իրողության հիմնավորումը, որ գա-
զային, սառը կամ նետողական զենքի հափշտա-
կությունը կամ շորթումը նույնպես պակաս հան-
րային վտանգավորություն չունի, քան հրազե-
նի, դրան համալրող դետալների, ռազմամթեր-
քի, պայթուցիկ նյութերի կամ պայթուցիկ սար-
քերի հափշտակությունը կամ շորթումը: Ուս-
տի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի հետագա բարե-
փոխումների իմաստով, ավելի նպատակային
կլիներ, եթե ՀՀ քր. օր.-ի 238-րդ հոդվածը՝ ի
թիվս մնացածի, պատասխանատվություն նա-
խատեսեր նաև՝ գազային, սառը կամ նետողա-
կան զենքը հափշտակելու կամ շորթելու համար:
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ՀՀ քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդվածը
կեղծ ձեռնարկատիրությունը բնորոշում է եր-
կու ինքնուրույն հանցակազմերի միջոցով: Դի-
տարկվող հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կեղծ
ձեռնարկատիրություն է համարվում առանց
ձեռնարկատիրական կամ բանկային գործու-
նեություն իրականացնելու մտադրությամբ
առևտրային կազմակերպություն ստեղծելը, ո-
րի նպատակն է վարկեր ստանալը, հարկերից
խուսափելը, գերավճարներ առաջացնելը, նյու-
թական այլ օգուտներ քաղելը կամ արգելված
այնպիսի գործունեություն թաքցնելն է, որը խո-
շոր վնաս է պատճառել քաղաքացիներին, կազ-
մակերպություններին կամ պետությանը: Նշված
հանցակազմի կառուցվածքը համարյա ամբող-
ջությամբ կրկնում է ԱՊՀ Մոդելային ք րեական
օրենսգրքի 257-րդ հոդվածում ամրագրված
հանցակազմը:1

ՀՀ քրեական օրենսգրքի2 189-րդ հոդվա-
ծի 2-րդ մասի համաձայն՝ կեղծ ձեռնարկատի-
րություն է նաև առանց ապրանքների մատա-
կարարման կամ առանց ծառայությունների մա-
տուցման կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելը,
ծախսերի կամ եկամուտների վերաբերյալ կեղծ
փաստաթղթեր կազմելը և ներկայացնելը, որը
խոշոր վնաս է պատճառել:

Ինչպես հայտնի է՝ նյութական հանցակազ-
մերում կարևորագույն նշանակություն ունի ա-
րարքի և առաջացած հետևանքների միջև պատ-
ճառահետևանքային կապի առկայության հար-
ցը: Պատճառահետևանքային կապը հանրորեն
վտանգավոր արարքի և հանրորեն վտանգա-
վոր հետևանքի միջև այն օբյեկտիվ կապն է, ո-

րի առկայությունը պարտադիր պայման է ան-
ձին քրեական պատասխանատվության ենթար-
կելու համար։ Հանդիսանալով օբյեկտիվ կողմի
պարտադիր հատկանիշ՝ պատճառահետևան-
քային կապը, ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 107-րդ համաձայն, ենթակա է ա-
պացուցման յուրաքանչյուր քրեական գործով: 

Վճռաբեկ դատարանն իր նախադեպային
որոշումներից մեկում նշել է, որ ՀՀ ՔՕ 189-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցա-
գործության օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է ա-
ռանց ձեռնարկատիրական կամ բանկային գոր-
ծունեություն իրականացնելու մտադրության
առևտրային կազմակերպություն ստեղծելով, ո-
րը նպատակ է հետապնդել՝ ա) վարկեր ստա-
նալ, բ) հարկերից խուսափել, գ) գերավճարներ
առաջացնել, դ) նյութական այլ օգուտներ քա-
ղել, ե) արգելված գործունեությունը թաքցնել: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդվա-
ծով նախատեսված հանցակազմերը նյութա-
կան են, դրանց օբյեկտիվ կողմի պարտադիր
հատկանիշ է հանրության համար վտանգա-
վոր հետևանքը՝ խոշոր վնաս պատճառելը:3 Այլ
կերպ ասած՝ եթե վերը թվարկված գործողու-
թյունների հետևանքով քաղաքացուն, կազմա-
կերպությանը կամ պետությանը խոշոր վնաս
չի պատճառվել, ապա անձին հնարավոր չէ
քրեական պատասխանատվության ենթարկել
ավարտված հանցագործություն կատարելու հա-
մար: 

Ինչպես ցանկացած նյութական հանցա-
կազմում՝ այստեղ ևս օբյեկտիվ կողմ պարտա-
դիր հատկանիշներ են գործողությունը, հետևան-
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական պետական համալսարանի
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
մագիստրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

ÎºÔÌ ÒºèÜ²ðÎ²îÆðàôÂÚàôÜ. ú´ÚºÎîÆì ÎàÔØÆ Òºì²ÎºðäØ²Ü
ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

1 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).– СПб.: Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2002. С. 632.

2 Այսուհետ՝ ՔՕ:
3 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի Ա. Միքայելյանի և Ա. Վաղարշակյանի վերաբերյալ 2012 թ.

դեկտեմբերի 5-ի ԵԱՔԴ/0174/01/11 որոշում//ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու,
Երևան, 2012, էջ 553:



քը և պատճառահետևանքային կապը դրանց
միջև: Նշված հանցակազմի համար գործողու-
թյունն արտահայտվում է առևտրային կազմա-
կերպություն ստեղծելու ձևով, հետևանքը՝ կազ-
մակերպության ստեղծելու պատճառով քաղա-
քացուն, կազմակերպությանը կամ պետությա-
նը խոշոր վնասն է: Ըստ տրամաբանության՝
կազմակերպություն ստեղծելու և վնասի միջև
պետք է գոյություն ունենա անմիջական պատ-
ճառահետևանքային կապ: Սակայն արդյոք
հնարավո՞ր է իրականում, միայն կազմակեր-
պություն ստեղծելով, խոշոր վնաս պատճառել
քաղաքացիներին, կազմակերպություններին
կամ պետությանը: Մեր կարծիքով՝ ո՛չ: Զուտ
կազմակերպության ստեղծումը չի կարող դիտ-
վել որպես վնաս պատճառող գործունեություն:
Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ հենց կազ-
մակերպություն ստեղծելն է վնաս պատճառում,
ինչն անհրաժեշտ պայմանի տեսության տե-
սանկյունից անհնար է: Ստեղծված կազմակեր-
պությունը կարող է և գործունեություն չծավա-
լել, և այդ դեպքում վնաս ընդհանրապես չի
պատճառվի: Եվ ընդհակառակն. ցանկացած,
արդեն իսկ ստեղծված կազմակերպություն կա-
րող է գնվել երրորդ անձի կողմից, ով դա կօգ-
տագործի կեղծ ձեռնարկատիրությամբ զբաղ-
վելու համար, սակայն այս դեպքն ընդհանրա-
պես չի ընդգրկվում դիտարկվող հանցակազ-
մով: Մեր կարծիքով՝ վնասն ավելի շուտ հան-
ցավոր գործունեության, այլ ոչ թե՝ կազմակեր-
պության ստեղծման օրինաչափ հետևանքն է:
Կազմակերպության ստեղծումը վնասի հետ ու-
նի միայն միջնորդավորված կապ: Դիտարկ-
վող հանցակազմի ներկայիս ձևակերպման
հետևանքով կորում է պատճառահետևանքա-
յին շղթայի ամենակարևոր օղակը՝ հենց կազ-
մակերպության բուն գործունեությունը: Այսինքն՝
պատճառահետևանքային կապը, մեր կարծի-
քով, պետք է ունենար հետևյալ տեսքը. «առևտ-
րային կազմակերպության ստեղծում» – «կազ-
մակերպության գործունեություն» – «կազմա-
կերպության գործունեության հետևանքով ա-
ռաջացած վնաս», ինչը նշված դեպքում պահ-
պանված չէ:

Ընդհանրապես՝ անհրաժեշտ է նշել, որ
քննարկվող հան ցակազմի ձևակերպումը հա-
կասական է, քանի որ «ստեղծելը, որի նպա-
տակն է» ձևակերպումն արդեն իսկ ենթադրում
է հատված հանցակազմ, մինչդեռ «որը խոշոր
վնաս է պատճառել» ձևակերպումը, ընդհակա-
ռակն՝ նյութական հանցակազմի ցուցիչ է: Եվ
այս ձևակերպումն է, որ դառնում է տարա-
բնույթ հակասությունների պատճառ: Այդպիսի
հանցակազմն իր մեջ պարունակում է մտքերի
և մտադրությունների համար քրեական պա-
տասխանատվության ենթարկելու վտանգ, ին-
չը հակասում է քրեական իրավունքի հիմնա-
րար սկզբունքներին: 

Այսպիսով՝ կարծում ենք, որ քննարկվող
հանցակազմը ենթակա է շտկման, ինչը տեսա-
կանորեն հնարավոր է կատարել մի քանի տար-
բերակով: 

Առաջին՝ արարքը կարելի է վերաշարա-
դրել որպես ձևական հանցակազմ: Այդպիսի
մոտեցում կա Վրաստանի (198-րդ հոդված)4,
Ուկրաինայի (205-րդ հոդված)5, Ուզբեկստանի
(179-րդ հոդված)6 քրեական օրենսգրքերում,
որտեղ վերլուծվող հանցագործության հանցա-
կազմը ձևական է, և հանցագործությունը հա-
մարվում է ավարտված համապատասխան հա-
կաիրավական նպատակներով իրավաբանա-
կան անձի ստեղծման պահից: Սակայն նշված
նպատակները կարող են առկա լինել ինչպես
կազմակերպության ստեղծման պահին, այդ-
պես էլ ի հայտ գան դրանից հետո, երբ անձն
արդեն իսկ գրանցել է կազմակերպությունը,
բայց, հանդիպելով ձեռնարկատիրություն իրա-
կանացնելու համար որոշակի դժվարություն-
ների, որոշում է օգտագործել որպես գործիք՝
կեղծ ձեռնարկատիրություն իրականացնելու
համար: Մեր կարծիքով՝ նշված հանցակազմը
չի կարող լիարժեք կատարել իր կանխարգելիչ
դերը: Պատժել այն նպատակների համար, ո-
րոնք դեռևս չեն արտացոլվել հանցակազմի օբ-
յեկտիվ կողմի մեջ, նշանակում է ենթարկել
քրեական պատասխանատվության մտադրու-
թյունների համար, ինչը քրեական իրավունքի
տեսության տեսանկյունից անընդունելի է: ՀՀ
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4 Уголовный кодекс Грузии//https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf
5 Уголовный кодекс Украины//https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/
6 Уголовный кодекс Узбекистана// http://lex.uz/docs/111457
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ՔՕ 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հան-
ցագործություն է համարվում մեղավորությամբ
կատարված՝ հանրության համար վտանգավոր
այն արարքը, որը նախատեսված է ՔՕ-ով:
Հետևաբար՝ արարքը պետք է ներառի հասա-
րակական վտանգ: Ինչքան էլ անձի մտադրու-
թյունները և նպատակները թվան հանրության
համար վտանգավոր, դրանք չեն կարող հան-
դիսանալ քրեական պատասխանատվության
հիմք: Այդ իսկ պատճառով կեղծ ձեռնարկա-
տիրության վերափոխումը ձևական հանցա-
կազմի, մեր կարծիքով, ընդունելի չէ: 

Երկրորդ տարբերակի համաձայն՝ հանցա-
կազմը կարելի է ձևակերպել այնպես, որ քրեո-
րեն հետապնդելի արարք համարվի կեղծ առևտ-
րային կազմակերպության կողմից իրականաց-
ված այնպիսի գործունեություն իրականացնե-
լը, որը խոշոր վնաս է պատճառել քաղաքացի-
ներին, կազմակերպություններին կամ պետու-
թյանը: Հենց այս տարբերակով է ներկայիս ի-
րավակիրառ պրակտիկայում ընդունված մեկ-
նաբանել այս հանցակազմը: Սակայն այս տար-
բերակը նույնպես զերծ չէ թերություններից: Այս
դեպքում էլ արհեստականորեն ստեղծվում են
բարդություններ որակման համար, քանի որ
այս տարբերակով հանցակազմը համարյա չի
տարբերվում հարակից հանցակազմերից, օրի-
նակ՝ հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ
վճարումներ վճարելուց չարամտորեն խուսա-
փելուց (ՀՀ ՔՕ 205-րդ հոդված) կամ խաբեու-
թյան կամ վստահությունը չարաշահելու եղա-
նակով գույքային վնաս պատճառելուց (ՀՀ ՔՕ
184-րդ հոդված): Օրինակ՝ կեղծ ձեռնարկատի-
րությունը հաճախ կարող է ամբողջապես նե-
րառել կեղծ ձեռնարկատիրոջ գործողություն-
ները, որոնք ուղղված են հարկերից խուսափող
կոնտրագենտին օժանդակելուն: Որպես կանոն՝
այդ դեպքում գործողությունը որակվում է միայն
որպես կանխամտածված ձեռնարկատիրություն,
և լրացուցիչ որակում 205-ով չի պահանջվում:
Փաստորեն, որոշ դեպքերում կեղծ ձեռնարկա-
տությունը նույնն է, ինչ հարկերից խուսափե-
լուն օժանդակելը, և կարող է որակվել ինչպես
ՀՀ ՔՕ 38-205-րդ հոդվածով, այնպես էլ ՀՀ
ՔՕ 189-րդ հոդվածով: Սա, ինչպես դժվար չէ

նկատել, նորմերի մրցակցություն է (կոնկուրեն-
ցիա): Նույն արարքի համար երկու տարբեր
պատժաչափերի կիրառման հնարավորությու-
նը լուրջ խնդիր է: Այս իրավիճակը պայմանա-
վորված է այն հանգամանքով, որ կեղծ ձեռ-
նարկատիրությունն իրականում վերը նշված
հանցակազմերի մասնավոր դեպքն է և տար-
բերվում է դրանցից միայն կատարման եղանա-
կով, ուստի առանձին հանցակազմով քրեական
օրենքում ամրագրելը կարելի է համարել չար-
դարացված մոտեցում և ավելորդ դժվարաց-
նում է իրավակիրառ պրակտիկան:

Գոյություն ունի նաև վերոնշյալ նորմի փո-
փոխման երրորդ տարբերակ, որն առաջարկ-
վել է Տ.Վ. Դոսյուկովայի կողմից,7 այն է՝ կեղծ
ձեռնարկատիրությունը վերածել ձևական հան-
ցակազմի և պատասխանատվության ենթար-
կել ապօրինի գործունեության համար, որն ի-
րականացվում է կեղծ ձեռնարկատիրական կա-
ռուցվածքների ներքո: Սակայն, մեր կարծիքով՝
այդպիսի մոտեցումը նույնպես զերծ չէ թերու-
թյուններից, քանի որ կեղծ առևտրային կազմա-
կերպությունները կարող են թաքցնել միայն,
մեր կարծիքով՝ հանցավոր, այլ ոչ թե՝ ցանկա-
ցած ապօրինի գործունեություն: Կազմակերպու-
թյան ստեղծումը միայն քրեական օրենսդրու-
թյամբ պատժելի արարքների կատարման եղա-
նակ է, հակառակ դեպքում կարող է քրեակա-
նացվել նաև վարչական իրավախախտումը:
Կեղծ կազմակերպության միջոցով կարելի է
թաքցնել հետևյալ հանցագործությունները. խար-
դախություն, պոռնկությամբ զբաղվելու համար
հաստատություն տրամադրելը, հանցավոր ճա-
նապարհով ձեռք բերված գույքի օրինականա-
ցումը, կեղծ փողի և արժեթղթերի իրացումը և
թմրանյութերի ու հոգեմետ նյութերի իրացում,
պահում, պատրաստում և այլն: 

Այսպիսով՝ շտկել նշված հանցակազմը հնա-
րավոր չէ, քանի որ շտկման համար առաջա -
դըրվող ցանկացած տարբերակ կա՛մ համընկ-
նում է արդեն իսկ գոյություն ունեցող հանցա-
կազմի հետ, կա՛մ քրեական պատասխանատ-
վություն է առաջացնելու այնպիսի գործողու-
թյունների համար, որոնք հանրորեն վտանգա-
վոր չեն: Օ
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7 Досюкова, Т. В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Автореферат дисс... кандидата юридических
наук.– М.,1997.– 26 с.// http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1237518



Օտարերկրյա փորձի վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ կեղծ ձեռնարկատիրության հան-
ցակազմեր նախատեսված են կամ նախատես-
ված են եղել, օրինակ, ՌԴ-ում, Ղազախստա-
նում, Բուլղարիայիում8 և այլուր: Այն պետու-
թյուններից շատերը, որոնք իրենք քրեական օ-
րենսգիրքը ձևավո րել են ԱՊՀ Մոդելային քրեա-
կան օրենսգրքի հիման վրա, վերացրել կամ
փորձում են վերացնել կեղծ ձեռնարկատիրու-
թյան հանցակազմը: 

Այսպես՝ 1996 թվականի մայիսի 24-ին ըն-
դունված ՌԴ քրեական օրենսգրքի 173-րդ հոդ-
վածը նախատեսում էր կեղծ ձեռնարկատիրու-
թյան հանցակազմ, որի ձևակերպումը նույնա-
կան էր ՀՀ ՔՕ-ի 189-րդ հոդվածի 1-ին մասի
ներկայիս խմբագրութան հետ:9 Սակայն տե-
սական գրականության մեջ բազմիցս մատնա -
նշվել է հանցակազմի թերի լինելու փաստը:10
Օրինակ՝ Ն.Ա. Դեուլենկոն նշում է, որ նպա-
տակահարմար չէ ՌԴ ՔՕ-ի Հատուկ մասի կա-
ռուցվածքի մեջ որպես ինքնուրույն հանցա-
կազմ ունենալ քրեաիրավական նորմ, որը նա-
խատեսում է պատասխանատվություն կեղծ
ձեռնարկատիրության համար, այլ անհրաժեշտ
է դա ՌԴ ՔՕ-ի 159-րդ, 176-րդ, 199-րդ հոդ-
վածների համար նախատեսել որպես որակող
հատկանիշ՝ «պաշտոնապես գրանցված իրա-
վաբանական անձի օգտագործմամբ»:11 Ձևա-
կերպման անորոշության և այլ հանցակազմե-
րի կրկնության պատճառաբանությամբ նշված
հոդվածը 2010 թ. հուլիսի 13-ի թիվ №15-П ՌԴ
Դաշնային օրենքով ուժը կորցրած ճանաչվեց:
Ներկայումս կեղծ ձեռնարկատիրություն իրա-
կանացնելու դեպքում անձն ենթարկվում է քրեա-
կան պատասխանատվության խարդախության,
հարկերի կամ տուրքերի վճարումից խուսափե-
լու և այլ հարակից հանցակազմերով: 

Կեղծ ձեռնարկատիրության հանցակազմ

նախատեսում էր նաև Ղազախստանի քրեա-
կան օրենսգիրքը (հոդված 215), որը 2017 թվա-
կանի հուլիսի 13-ի օրենքով նույնպես ճանաչ-
վել է ուժը կորցրած:12 Վերոնշյալ հանցակազմի
բացառման անհրաժեշտությունը Ղազախստա-
նի քրեական օրենսգրքից հիմնավորվել է այն -
քա նով, որ այդ հանցակազմն անհարկի բար-
դություններ էր ստեղծում հարկերից խուսափե-
լու, ապօրինի վարկեր ստանալու, ինչպես նաև
ապ օրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու
հանցակազմերի որակման գործընթացում: 

Վերը նշված վերլուծությունը թույլ է տալիս
հանգել հետևյալ եզրակացության.

1. ՀՀ ՔՕ-ի 189-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցակազմը բովանդակում է
հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի ձևակերպման
էական թերություն. նախատեսված արարքի և
հետևանքի միջև բացակայում է պատճառա-
հետևանքային կապը:

2. Հանցակազմը չի նախատեսում քրեա-
կան պատասխանատվություն այն դեպքում,
երբ կեղծ ձեռնարկատիրության գործունեու-
թյունը ծավալվել է ոչ թե կազմակերպության
ստեղծողի, այլ՝ կազմակերպության ձեռք բերո-
ղի կողմից, երբ այդ ձեռքբերման նպատակն է
վարկեր ստանալը, հարկերից խուսափելը, գե-
րավճարներ առաջացնելը, նյութական այլ օ-
գուտներ քաղելը կամ արգելված գործունեու-
թյուն թաքցնելը:

3. ՀՀ ՔՕ-ի 189-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցակազմը հնարավոր չէ
շտկել, ուստի ավելի նպատակահարմար է ուժը
կորցրած ճանաչելը:

4. Անհրաժեշտություն է առաջանում այն
բոլոր հանցակազմերում, որոնք հնարավոր է
կատարել գրանցված առևտրային կազմակեր-
պության օգտագործմամբ, ավելացնել համա-
պատասխան որակող հատկանիշ:
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8 Уголовный кодекс Республики Болгария / ред.кол.: А.И. Лукашев (науч.ред.) и др.; пер.с болг. Д.В. Милушев, А.И.
Лукашев; вступит. ст. И. И. Айдаров (Уголовные кодексы стран Восточной Европы).– М.: Тесей, 2000. с. 124.

9 Комментарий к Уголовному кодексу Россий ской Федерации. 2-е изд., изм. и доп. / под ред. Ю.И. Скуратова, В.М.
Лебедева.– М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. С. 390.

10 Жовнир С. А. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Автореферат дисс... кандидата юридических
наук.– Хегай.– М.,2002. 26 с.

11 Деуленко Н. А. Лжепредпринимательство: понятие, формы и уголовно-правовое значение: дис. к. ю. н. / Академия
управления МВД РФ.– М., 2002. С. 95.

12 Зaкон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы”// 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33354739#pos=1;-184
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Ըստ Ա ղա յա նի բա ցատ րա կան բա ռա րա -
նի՝ կան խար գե լել նշա նա կում է նա խօ րոք ար -
գե լել՝ ա ռաջն առ նել1: Հան ցա վո րու թյան կանխ-
ար գե լու մը մարդ կանց, հա սա րա կու թյան, պե -
տու թյան պաշտ պա նու թյունն է հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րից2: Դեռևս 18-րդ դա րի մեծ լու սա վո -
րիչ նե րը ձևա վո րել են դրույթ այն մա սին, որ
լավ օ րենս դի րը պետք է հոգ տա նի ոչ այն քան
հան ցա գոր ծու թյան հա մար պատ ժի մա սին, որ -
քան դրա կանխ ման, և ա մե նից ա ռաջ՝ բար քե -
րի բա րե լավ ման ճա նա պար հով (Մոն տեսք յո,
Բեկ կա րիա), այն, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կան խար գե լու մը պետք է հան դի սա նա քա ղա -
քա կիրթ հա սա րա կու թյան ար դա րա րա դա տու -
թյան բո վան դա կու թյու նը (Վոլ տեր)3:

Հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման ա ռա -
ջա տար ուղ ղու թյուն նե րից է ան չա փա հաս նե րի
(այդ թվում՝ խմբա յին) հան ցա վո րու թյան կան -
խար գե լու մը: Վեր ջինս կան խիչ ներ գոր ծու թյան
մի ջոց նե րի բարդ, բազ մաբ նույթ հա մա լիր է, ո -
րի նպա տակն է ոչ միայն և ոչ այն քան հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի քա նա կի նվա զե ցու մը և ցածր
մա կար դա կում պա հե լը, որ քան, ո րից կախ ված
է երկ րի ա պա գան կան խո րո շող ա ճող սերն դի
սո ցիա լա կան և բա րո յա կան ա ռող ջա ցու մը4:

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան խնդիր նե րը կան խար գել ման ընդ հա նուր
մա կար դա կում, որ պես կա նոն, միշտ ի րա կա -
նաց վել են ան չա փա հաս նե րի ընդ հա նուր հան -
ցա վո րու թյան կան խար գել ման հա մա տեքս տում:
Ընդ ո րում՝ ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան -
ցա վո րու թյան ընդ հա նուր կան խար գել ման մի -
ջոց նե րը կա րող են հա մընկ նել ան չա փա հաս -
նե րի ընդ հա նուր հան ցա վո րու թյան կան խար -
գել ման մի ջոց նե րի հետ, ո րով հետև եր կուս տեք
ուղղ ված են ան չա փա հաս նե րի մի ջա վայ րի ա -
ռող ջաց մա նը: 

Ընդ հա նուր կան խար գել ման մի ջոց նե րը, որ -
պես կա նոն, ուղղ ված են մարդ կանց նյու թա կան
բա րե կե ցու թյու նը, աշ խա տան քի և հանգս տի
պայ ման նե րը բա րե լա վե լուն, ինչ պես նաև հասա -
րա կու թյու նում այլ դրա կան փո փո խու թյուն ների5: 

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման ընդ հա նուր-սո ցիա լա կան
մի ջոց նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ա ռա ջին
հեր թին բա րե լա վե լու դե ռա հաս նե րի դաս տիա -
րա կու թյունն ըն տա նի քում, դպրո ցում, ձևա վո -
րե լու նրանց ժա ման ցը:

Կաս կած չի հա րու ցում, որ, ա ռա ջին հեր -
թին՝ անհ րա ժեշտ է կան խար գե լել ան չա փա -

ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
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հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի ծա գու մը, ին չին
կա րող են նպաս տել ընդ հա նուր կրթա կան,
մշա կու թա դաս տիա րակ չա կան և օ պե րա տիվ
բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րը: Հա տուկ ու շադ րու -
թյուն են պա հան ջում ան չա փա հաս նե րի հա -
կա հա սա րա կա կան ուղղ վա ծու թյամբ խմբե րը,
ո րոնց հան ցա վո րի վե րա ճու մը տե ղի է ու նե -
նում շրջա պա տող նե րի աչ քի ա ռաջ: Խմ բե րի
հան ցա վո րի վե րաճ ման գոր ծըն թա ցի կան խար -
գե լու մը պետք է կա ռու ցել ըն տա նե կան մթնո -
լոր տի ա ռող ջաց ման, միկ րոշր ջա պա տի բա ցա -
սա կան ազ դե ցու թյան չե զո քաց ման, ան չա փա -
հաս նե րի ա զատ ժա մա նա կի պլա նա վոր ման
գոր ծըն թա ցում ու սում նա կան և զ բաղ մուն քի
(ժա ման ցի) հաս տա տու թյուն նե րի դե րի բարձ -
րաց ման մի ջո ցով: 

Ըն տա նի քը, հան դի սա նա լով ան ձի սո ցիա -
լա կա նաց ման կարևո րա գույն ինս տի տու տը, ոչ
միայն պար տա վոր է ե րե խա նե րին դաս տիա -
րա կել բա րո յա կա նու թյան և օ րենք նե րը հար -
գե լու ո գով, այլ նաև ըն տա նի քից դուրս նրանց
զերծ պա հե լու վնա սա կար ազ դե ցու թյու նից, ա -
ռա ջին հեր թին՝ փոքր ոչ ֆոր մալ խմբե րի, ինչ -
պես նաև նրանց մեջ ձևա վո րե լու մի ջա վայ րի
հա կա հա սա րա կա կան և հան ցա վոր ազ դե ցու -
թյուն նե րին հա կազ դե լու կա րո ղու թյուն, ին չին
կա րող է խո չըն դո տել ըն տա նե կան ան բա րե -
նպաս տու թյու նը, ուս տի կան խար գե լե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է հա տուկ քա ղա քա կա նու -
թյուն, ո րի շրջա նա կում՝

 մի ջոց ներ կձեռ նարկ վեն՝ հայտ նա բե րե -
լու այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ կա ըն -
տա նե կան ան բա րեն պաս տու թյուն,

 կու սում նա սիր վեն ան բա րեն պաս տու -
թյան պատ ճառ ներն ու հետևանք նե րը,

 մի ջոց ներ կձեռ նարկ վեն ըն տա նե կան
ան բա րեն պաս տու թյու նը կրճա տե լու,
հնա րա վո րու թյան դեպ քում՝ վե րաց նե -
լու ուղ ղու թյամբ:

Ան բա րեն պաստ ըն տա նիք նե րի հայտ նա -
բե րու մը, որ պես կա նոն, ի րա կանաց վում է ոս -
տի կա նու թյու նում դպրոց նե րից՝ ե րե խա յի(նե րի)
պար տա դիր ու սու մից խու սա փե լու վե րա բեր յալ
ստաց ված հայ տա րա րու թյուն նե րի հի ման վրա:
Թերևս՝ նման դեպ քե րում գործ ու նենք այն ըն -
տա նիք նե րի հետ, որ տեղ ե րե խա ներն ար դեն
ու նեն խնդիր ներ: Կար ծում ենք՝ պետք է մի ջոց -
ներ ձեռ նարկ վեն ըն տա նե կան ան բա րեն պաս -

տու թյան վաղ հայտ նա բեր ման ուղ ղու թյամբ,
քա նի դեռ դրա նից ե րե խա նե րը չեն տու ժել: Այդ
նպատակով պետք է օգ տա գոր ծել դպրո ցի ողջ
նե րու ժը՝ ման կա վարժ նե րի, հո գե բա նի, սո ցիա -
լա կան աշ խա տո ղի, ո րոնց մի ջո ցով ա ռա ջին
հեր թին հնա րա վոր կլի նի հայտ նա բե րե լու այն
ըն տա նիք նե րը, որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են
ու նե նալ խնդիր ներ: Բա ցի այդ՝ ըն տա նիք նե րի
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյուն կա րող են հայտ -
նել հարևան նե րը, ազգականնե րը, կար ծում ենք՝
այս տեղ կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև հա մա տի -
րու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, քա նի որ
հա մա տի րու թյան տե սուչ նե րը, սպա սար կե լով
կոնկ րետ տա րածք, շեն քեր, բնա կա րան ներ,
կա րող են գնա հա տել ըն տա նե կան ան բա րե -
նպաս տու թյան առ կա յու թյու նը: 

Հայտ նա բե րե լով ան բա րեն պաստ ըն տա -
նիք նե րը՝ հա ջորդ քայ լը պետք է լինի ան բա -
րեն պաս տու թյան գնա հա տու մը և դրա հնա րա -
վո րինս վե րաց մանն ուղղ ված մի ջոց նե րի ձեռ -
նար կու մը: Որ պես այդ պի սին՝ կար ծում ենք՝ ա -
ռա ջին հեր թին խոս քը պետք է վե րա բերի սո -
ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան ցու ցա բեր մա նը, որն
ի րա կա նաց վում է՝ «Սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան
մա սին», «Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ
օ րենք նե րի համաձայն: Այս տեղ խնդիր ենք հա -
մա րում այն հան գա ման քը, որ մար դիկ ցածր ի -
րա վա գի տակ ցու թյան պատ ճա ռով հա ճախ սո -
ցիա լա կան ա ջակ ցու թյու նը նույ նաց նում են սո -
ցիալ-տնտե սա կան օգ նու թյան հետ և դի մում են
միայն նյու թա կան օգ նու թյուն ստա նա լու հա -
մար, մինչ դեռ օ րեն քում սո ցիա լա կան ա ջակ -
ցու թյունն ա վե լի լայն բո վան դա կու թյուն ու նի և
պա րու նա կում է նաև սո ցիալ-հո գե բա նա կան,
սո ցիալ-ման կա վար ժա կան, սո ցիալ-բժշկա կան,
սո ցիալ-աշ խա տան քա յին, սո ցիալ-ի րա վա կան
ծա ռա յու թյուն ներ: Այս տեղ շատ կարևոր ենք
հա մա րում, որ պես զի կյան քի կոչ վեն օ րենք ներն
ամ բողջ ծա վա լով, հատ կա պես՝ «Սո ցիա լա կան
ա ջակ ցու թյան մա սին» օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծում
ամ րագր ված հաս ցեա կա նու թյան՝ սո ցիա լա կան
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րու մն իս կա պես դրա
կա րիքն ու նե ցող ան ձին և մատ չե լիու թյան` տրա -
մադր վող սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րին հա -
սա նե լիու թյան ա պա հո վու մը, սկզբունք նե րը, քա -
նի որ հա ճախ ենք ա կա նա տես լի նում այն փաս -
տե րին, որ սո ցիա լա կան ա ջակց ման պե տա -
կան ծրագ րե րից օգտ վում են մար դիկ, ովքեր
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այն քան էլ ա նա պա հով չեն: Անհ րա ժեշ տու թյուն
կա սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հնա րա -
վո րու թյուն նե րի և դրա հաս ցեա տե րե րի լու սա -
բան ման, որ մար դիկ ի րա զեկ լի նեն և օգտ վեն
ի րենց հա սա նե լի օ րեն քով նա խա տես ված ծա -
ռա յու թյուն նե րից ու օգ նու թյուն նե րից: Պետք է
մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի սո ցիա լա կան
ա ջակ ցու թյու նը շա րու նա կա կան լի նի և ոչ թե
ժա մա նա կա վոր խնդրի լու ծում և նպա տակ հե -
տապն դի՝ ան չա փա հա սին, ան ձին, ըն տա նի քին
կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կից վերջ նա կան
դուրս բե րե լու:

Կարևո րում ենք ըն տա նի քում բա րո յա հո -
գե բա նա կան մթնո լոր տի ա ռող ջաց մանն
ուղղված մի ջոց նե րը: Մի ջոց ներ պետք է ձեռ -
նարկ վեն՝ հո գե բա նա կան, ման կա վար ժա կան
ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու այն ծնող նե րին, ո -
րոնց մեջ առ կա է դաս տիա րա կու թյան գոր ծա -
ռույ թի ի րա կա նաց ման ա նըն դու նա կու թյուն: Այս
խնդիր նե րի լու ծու մը կարևոր վում է հատ կա -
պես ՀՀ-ում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան 2017-2021 թվա կան նե րի ռազ մա -
վա րա կան ծրագ րում, ո րի նպա տակն է կյան քի
դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե -
րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյան
ա պա հո վու մը: Սա կայն, չթե րագ նա հա տե լով ե -
րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան
ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը, համարում ենք,
որ դա բա վա րար չէ ան չա փա հաս նե րի (այդ
թվում և՝ խմ բա յին) հան ցա վո րու թյան կան խար -
գել ման խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար: Դա ըն դա -
մե նը խնդրի լուծ ման մի բա ղադ րա տարրն է:
Բա ցի այդ՝ ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ևս  որ -
պես հիմ նախն դիր ամ րագր ված է կյան քի դժվա -
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա յի վաղ
հայտ նա բեր ման, ուղ ղորդ ման, խնդիր նե րի կան -
խար գել ման, վաղ և հա մա կարգ ված մի ջա մտու -
թյան հար ցե րում միջ գե րա տես չա կան հա մա -
գոր ծակ ցու թյան պա կա սը: Ե րե խա նե րը գտնվում
են տար բեր հաս տա տու թյուն նե րում և ու նեն
տար բեր խնդիր ներ, և հա ճախ ե րե խա նե րի
հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րը նկա տում ու
կարևո րում են միայն ո լոր տի հետ ի րենց առնչվող
խնդիր նե րը: Հա յաս տա նում բա ցա կա յում է ե -
րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մշտա դի տարկ ման
և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հա մա կար գը:

Կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ է ան չա փա հաս -
նե րի (այդ թվում և՝ խմ բա յին) հան ցա վո րության

կան խար գել ման քա ղա քա կա նու թյուն, ազ գա -
յին ռազ մա վա րու թյուն: Այդ խնդրի լուծ ման հա -
մար, ըստ մեզ, պետք է ստեղ ծել միջ գե րա տես -
չա կան հանձ նա ժո ղով, որ տեղ պետք է ընդգրկ -
վեն ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե -
րի, ա ռող ջա պա հու թյան, ար դա րա դա տու թյան,
կրթու թյան և գի տու թյան, մշակույթի, սպոր տի
և ե րի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու -
թյուն նե րի, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և
մար զե րում մարզ պե տա րան նե րի՝ ըն տա նի քի,
կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցիա լա կան
ա պա հո վու թյան, հան րակր թու թյան բա ժին նե -
րի ու վար չու թյուն նե րի, այս խնդրով հե տաքրքր -
ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի
և ի րա վա պահ մար մին նե րի ու ժերն ու հնա րա -
վո րու թյուն նե րը: Հար կա վոր է միաս նա կան քա -
ղա քա կա նու թյուն՝ ազ գա յին ռազ մա վա րու թյան
մշա կում, քա նի որ միայն հա մա տեղ ջան քե րի
շնոր հիվ կա րող ենք հաս նել ցան կա լի արդ յուն -
քի: Միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վը, որ -
պես հա մա կար գող մար մին, կմշա կի հան րա -
պե տու թյու նում ան չա փա հաս նե րի (այդ թվում՝
խմբա յին) հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման
քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը պա տաս խա նա տու
կլի նի ազ գա յին ռազ մա վա րու թյան մշակ ման,
մար տա վա րու թյան ըն դուն ման և դրա կա տար -
ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու հա մար:

Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ար -
դյու նա վետ աշ խա տան քն ան չա փա հաս նե րի
խմբա յին հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման
գոր ծըն թա ցում կարևո րա գույն գոր ծոն է, քա նի
որ ան չա փա հա սի վրա ու նե նում է դաս տիա -
րակ չա կան ներ գոր ծու թյուն: Ու սում նա ռու թյան
ըն թաց քում ան չա փա հաս նե րը պետք է յու րաց -
նեն հա սա րա կու թյու նում ըն դուն ված վար քա -
գծի նոր մե րը, բա րո յա կան և էս թե տի կա կան
մտա ծո ղու թյան փոր ձը, ի րա կա նու թյան հան -
դեպ բա րո յա կան և էս թե տիկ վե րա բեր մուն քը,
գա ղա փա րա կան հա յացք նե րի հա մա կար գը:
Դպ րո ցը սո վո րող նե րին բա ցատ րում և փո խան -
ցում է գի տե լիք ներ հա սա րա կու թյան կա ռուց -
ման հիմ նա կան սկզբունք նե րի, ժո ղովր դա վա -
րա կան ինս տի տուտ նե րի նշա նա կու թյան մա -
սին, զար գաց նում է գի տակ ցա կան ըն դու նա -
կու թյուն ներ, սո վո րեց նում է գոր ծել կո լեկ տի -
վում: Թերևս՝ քրեա կան գոր ծե րի ու սում նա սիր -



ման արդ յուն քներից տես նում ենք, որ խմբի
կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս -
նե րի մի մա սը հան ցան քը կա տա րե լու պա հին
ե ղել է դպրո ցի կամ այլ ու սում նա կան հաս տա -
տու թյան սան: Այս պես՝ հե տա զո տու թյան հա -
մար մեր վերց րած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ըստ
մի ջի նաց ված ցու ցա նի շի, խմբի կազ մում հան -
ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի 24,9% ե ղել
է դպրո ցի սո վո րող6: Մի կարևոր ցու ցա նիշ ևս,
ըստ մի ջի նաց ված ցու ցա նի շի. 11,7%-ն  էլ ե ղել
են քո լե ջի, ու սում նա րա նի սո վո րող ներ: Այս ցու -
ցա նի շը ևս փոխ կա պակց ված է դպրո ցի հետ,
քա նի որ փո խա րի նում են ա վագ դպրո ցին և ու -
սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ են: Այս ո լոր -
տին հա տուկ ու շադ րու թյան բևե ռա ցու մը պայ -
մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի մի զգա -
լի մասն էլ ձևա վոր վում է ու սում նա կան հաս -
տա տու թյուն նե րում:

Դպ րոցն այն վայրն է, որ տեղ ձևա վոր վում
և մշակ վում է դպրո ցա կա նի սո ցիա լա կան փոր -
ձը: Ա շա կեր տը դպրոց է հա ճա խում ոչ միայն
սո վո րե լու սո ցիու մում ապ րե լու հա մար, այլև,
12 տա րի դպրոց հա ճա խե լով՝ անց նում է մար -
դու սո ցիա լա կա նաց ման ճա նա պար հը, ճա նա -
պարհ՝ ման կու թյու նից դե պի չա փա հա սու թյուն:
Եվ այս տեղ դպրո ցի ա ռա ջադ րանքն է ու սում -
նա ռու թյան հետ մեկ տեղ ան չա փա հաս նե րի գի -
տե լիք նե րը հա մալ րել այն պի սի հմտու թյուն նե -
րով, ո րոնք անհ րա ժեշտ են ողջ կյան քի և հա -
սա րա կու թյան մյուս ան դամ նե րի հետ հա րա -
բե րու թյուն նե րի հա մար:

Դպ րո ցում կարևո րում ենք պրո ֆի լակ տիկ
աշ խա տանք նե րի դե րը, ո րոնց անց կաց ման հա -
մար պետք է մշակ վեն պլան ներ, ո րոնք կնե րա -
ռեն մի ջո ցա ռում ներ՝ ի րա վա կան և հայ րե նա -
սի րա կան դաս տիա րա կու թյան, վատ սո վո րու -
թյուն նե րից ձեր բա զատ վե լու, ա ռողջ ապ րե լա -
կեր պի քա րոզ չու թյան վե րա բեր յալ: Ու սու ցի չը,
որ ա մեն օր ու սում նա կան պա րապ մուն քե րին
հան դի պում է ա շա կերտ նե րի հետ, կա րող է
ճիշտ ժա մա նա կին ու շադ րու թյուն դարձ նել հա -
սա կա կից նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ուս ման նկատ -
մամբ ան չա փա հաս նե րի նույ նիսկ անն շան վար -

քա յին շե ղում նե րին, ո րոնք ոչ միշտ են նկա տե -
լի: Հատ կա պես ըն տա նի քում, որ պես կա նոն,
ան չա փա հաս նե րի վար քա գիծն էա կա նո րեն
տար բեր վում է այլ մի ջա վայ րում դրսևո րած
վար քագ ծից: Ե թե նույ նիսկ վար քագ ծա յին շե -
ղում ներն ար տա հայտ վում են նաև ըն տա նի քի
ներ սում, ա պա շատ ծնող ներ այն քան կու րո -
րեն են սի րում ի րենց ե րե խա նե րին, որ ուղ ղա -
կի ըն դու նակ չեն նկա տե լու ե րե խա նե րի վար -
քագ ծի շե ղում նե րը: Իսկ ու սու ցի չը, ո ւմ հա մար
բո լոր ա շա կերտ նե րը միևնույն հար թու թյան վրա
են, ու նակ է նկա տե լու ցան կա ցած ա շա կեր տի
վար քագ ծի փո փո խու թյուն նե րը: Հետևա բար՝
վաղ կան խար գե լումն արդ յու նա վետ հնա րա -
վոր է ի րա կա նաց նել դպրո ցում, քա նի որ ու -
սում նա կան հաս տա տու թյան ազ դե ցու թյունն
ան չա փա հա սի նկատ մամբ բա վա կա նին մեծ է,
ո րով հետև այս տեղ այն մի ջա վայրն է, ո րին ան -
չա փա հասն առնչ վում է գրե թե ա մեն օր: Ե թե
դպրո ցում ժա մա նա կին նկատ վի ան չա փա հա -
սի վար քա յին շե ղու մը, ա պա ո չինչ չի խան գա -
րի դա կան խե լու հա մար: Ան չա փա հա սի հա -
ջող սո ցիա լա կա նա ցու մը հնա րա վոր է ծնող նե -
րի և ման կա վարժ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան
պայ ման նե րում: Դպ րոցն այն միակ հա սա րա -
կա կան ինս տի տուտ նե րից մեկն է, որն ու նի ա -
զատ մուտք ան չա փա հա սի ըն տա նիք, ին չը
կարևոր հան գա մանք է խնդիր ներ ու նե ցող ան -
չա փա հաս նե րի վար քա գի ծը վե րահս կե լու և շե -
ղում նե րը կան խար գե լե լու հա մար:

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման արդ յու նա վե տու թյա նը
կնպաս տեն նաև այն մի ջոց նե րը, ո րոնք կուղղը-
վեն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյան կա տա րե լա գործ մա նը: Մաս նա վո -
րա պես՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց նել այն մի ջոց -
նե րը, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են դպրո ցի
հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մա նը, գի տե լի քի
արժևոր մա նը, դպրո ցից ա շա կեր տի դուրս մնա -
լը կան խե լուն, ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա -
կան հմտու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, ու -
սում նա կան հաս տա տու թյան դաս տիա րակ չա -
կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց մա նը, ման կա -
վարժ նե րի կող մից անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
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6 Մեր վերլուծությունն իրականացրել ենք ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում ՀՀ դատական դեպարտամենտից
ստացված՝ 2010-2015 և 2016-2017 թվականների քրեական գործերի ցանկերի2 հիման վրա www.datalex.am կայքից
վերցրած փորձառնական նյութերի ուսումնասիրությամբ:
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քում ա շա կերտ նե րին և նրանց ծնող նե րին սո -
ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և ի րա վա պահ
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար
ուղ ղոր դե լուն և այլն:

Դպ րո ցի դե րը հատ կա պես կարևո րում ենք
նաև այն ա ռու մով, որ խմբե րի մի մա սը ձևա -
վոր վում է ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե -
րում, և հենց այս տեղ էլ պետք է մի ջոց ներ ձեռ -
նարկ վեն դպրո ցում ա շա կերտ նե րի սո ցիա լա -
կան շփման ա ռող ջաց ման ուղ ղու թյամբ: Ան չա -
փա հաս նե րի ա սո ցիալ խմբե րի կազ մա լուծ ման
կամ վե րա կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րի արդ -
յու նա վե տու թյան հնա րա վո րու թյու նը բարձր է
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, որ տեղ
հնա րա վոր է դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ
ա շա կերտ նե րի միջև ձևա վոր ված հա րա բե րու -
թյուն նե րի են թամ շա կույ թի վրա՝ մի մյանց միջև,
ին չո՞ւ չէ՝ նաև ման կա վարժ նե րի հետ տա րա -
ձայ նու թյուն նե րը հար թե լու նպա տա կով: Այս
աշ խա տանք նե րում մեծ դե րա կա տա րում պետք
է ու նե նան ոչ միայն ման կա վարժ նե րը, այլ նաև
հո գե բան նե րը, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը,
դպրո ցի պա տաս խա նա տու ոս տի կա նու թյան
ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով տե սուչ նե րը: Անհ -
րա ժեշտ է ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե -
րում, ե թե չկան, ստեղ ծել կամ, ե թե կան, ա պա
ակ տի վաց նել մշա կու թա յին, գե ղա գի տա կան,
սպոր տա յին խմբակ նե րը, ա պա հո վել ե րե խա -
նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը, բա ցել եր կա րօր յա
դա սա րան ներ բո լոր դա սա րան նե րի ա շա կերտ -
նե րի հա մար: Այս տեղ կկարևո րենք և կխ րա -
խու սենք ար տադպ րո ցա կան կրթու թյու նը, ո րի
նպա տա կը սո վո րող նե րի ա զատ ժա ման ցի կազ -
մա կերպ ման մի ջո ցով նրանց հե տաքրք րու թյուն -
նե րի զար գաց ման համար պայ ման ներ ստեղ -
ծելն է, և նպա տա կա ուղղ ված է նրանց հոգևոր,
գե ղա գի տա կան, ֆի զի կա կան զար գաց մա նը,
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կու թյա -
նը, բնա պահ պա նա կան և կի րա ռա կան գի տե -
լիք նե րի ձեռք բեր մա նը: 

Տն տե սա կան ար մա տա կան փո փո խու թյուն -
նե րը հան գեց նում են ա ճող սերն դին ուղղ ված
ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րի նոր պա հանջ -

նե րի՝ տնտե սա կան ակ տի վու թյուն, շա հույթ
ստա նա լու ձգտում, խո հե մու թյուն, աշ խա տու -
նա կու թյուն: Հետևա բար՝ հան ցա վո րու թյան ընդ -
հա նուր կան խար գել ման հա մա տեքս տում հա -
տուկ նշա նա կու թյուն է ստա նում ան չա փա հաս -
նե րի և ե րի տա սարդ նե րի աշ խա տան քա յին դաս -
տիա րա կու թյան նոր հա մա կար գի ներդ րու մը,
ո րը կնե րա ռի նրանց մաս նա գի տա կան կողմ -
նո րոշ ման ա ջակ ցու թյու նը, աշ խա տան քի տե -
ղա վոր վե լու հա մար օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը,
աշ խա տան քա յին տե ղե րի ստեղ ծու մը:

ՀՀ օ րենսդ րու թյու նն ամ րագ րում է 16 տա -
րին լրա ցած ան ձանց աշ խա տան քա յին ի րա -
վուն քը և նա խա տե սում է 14-16 տա րե կան նե րի
աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյու նը: Հետևա բար՝
աշ խա տե լու ցան կու թյուն և կա րիք ու նե ցող ան -
չա փա հաս նե րի աշ խա տան քով ա պա հով ման
հար ցը պետք է հան դի սա նա զբաղ վա ծու թյան
ազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան գլխա վոր խնդիր -
նե րից մե կը: 

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան քրեաբանա կան վեր լու ծու թյան արդ յունք -
նե րը7 ցույց են տա լիս ան չա փա հաս նե րի զբաղ -
մուն քի և ա զատ ժա ման ցի կազ մա կերպ ման
խնդի րը: 

Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում կարևոր -
վում է ան չա փա հաս նե րի դրա կան ժա ման ցի և
հանգս տի կազ մա կերպ ման ա ռա վել խո ր և կա -
ռու ցա կար գա յին մո տե ցու մը: Այ սօր ե րե խա նե -
րի զար գաց ման կրթա կան, մշա կու թա յին և բա -
րո յա կան զար գաց ման մա կար դա կը կրել է ո -
րա կա կան փո փո խու թյուն ներ, քա նի որ շատ
ըն տա նիք ներ ի րենց սո ցիալ-տնտե սա կան դրու -
թյան պատ ճա ռով հնա րա վա րու թյուն չեն ու նե -
նում կազ մա կեր պե լու նրանց ժա մանցն ու հան -
գիս տը: 

Անհ րա ժեշտ է ան չա փա հաս նե րի ժա ման -
ցի կազ մա կերպ ման հա մա կարգ, ո րը պայ ման -
ներ կստեղ ծի ժա ման ցը զու գակ ցե լու ան ձի ֆի -
զի կա կան, հո գե կան, բա րո յա կան զար գաց ման
հետ: Դա պետք է հան դի սա նա ան չա փա հաս -
նե րի հար ցե րով պե տա կան քա ղա քա կա նու -
թյան ա ռաջ նա յին ուղ ղու թյուն նե րից մե կը: Ան -

7 Տե՛ս, օրինակ՝ Մարգարյան Ա.Ռ., Անչափահասների հանցավորության և շեղվող վարքագծի հիմնախնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ – Եր.:– Հայրապետ հրատ., 2017, էջ 157-158, Е. А. Кожевникова. Детер-
минанты преступности несовершеннолетних // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. №19(234).
Право. Вып. 28. էջ 101–103, Криминология: Учебник для вузов / Под. ред. проф. В.Д. Малкова.– 3-е изд., переаб. и
доп.– М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008, էջ 367: (ընդհ 528): 



չա փա հաս նե րի ա զատ ժա մա նա կի հա գե ցու մը
լրաց նում են ար տադպ րո ցա կան կրթու թյան,
մշա կույ թի, սպոր տի, հանգս տի (հատ կա պես՝
ճամ բար նե րը) հաս տա տու թյուն նե րը, ման կա -
կան և դե ռա հաս նե րի ա կումբ նե րը, կենտ րոն -
նե րը: Թերևս՝ ան չա փա հաս նե րի ժա ման ցի
կազ մա կերպ ման գոր ծում հա ջո ղու թյուն նե րի և
ձեռք բե րում նե րի կող քին սրվում է խնդիր՝ ե րե -
խա նե րի և դե ռա հաս նե րի նշա նա կա լից մա սի
հա մար օգ տա կար ժա ման ցի ան հա սա նե լիու -
թյու նը՝ ազ գաբ նակ չու թյան նշա նա կա լից զանգ -
վա ծի նյու թա կան ա նա պա հո վա ծու թյամբ
պայմանավորված: Այս խնդրի հաղ թա հար ման
հա մար կա րող է դրա կան նշա նա կու թյուն ու նե -
նալ հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նու թյամբ բա -
կա յին ժա ման ցի կազ մա կեր պու մը, այ սինքն՝
մու նի ցի պալ մա կար դա կում, օ րի նակ, ա կումբ -
ներ բա ցե լով: Դա հնա րա վոր կլի նի վար չա կան
շրջա նի ղե կա վա րու թյան հետ հա մա պա տաս -
խան պայ մա նա գիր կնքե լով՝ ի րենց ֆի նան սա -
կան և նյու թա տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան շնոր -
հիվ: Կար ծում ենք՝ այս քայ լը լուրջ դրա կան
ներդ րում կու նե նա ինչ պես ան չա փա հաս նե րի,
այն պես էլ ընդ հա նուր հան ցա վո րու թյան կան -
խար գել ման գոր ծում: Հատ կա պես կան խա տե -
սե լի է դրա կան արդ յուն քն ան չա փա հաս նե րի
ոչ ֆոր մալ խմբե րի վրա, քա նի որ ժա մա նա կի
ըն թաց քում անն պա տակ ժա ման ցի, փո ղո ցում
թրև գա լու պատճառով են ձևա վոր վում հա կա -
հա սա րա կա կան, հան ցա վոր խմբե րը: Ուս տի
բա կա յին ժա ման ցի կազ մա կերպ ման շնորհիվ
կկանխ վի նաև այդ խմբե րի՝ «հան ցա վո րի» վե -
րա ճե լու գոր ծըն թա ցը: 

Ան չա փա հաս նե րի ա զատ ժա ման ցի հետ
մեկ տեղ՝ կարևո րում ենք հանգս տի կազ մա կեր -
պու մը, հատ կա պես՝ ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե -
րի ըն թաց քում: Նախ կի նում այդ հար ցը լուծ -
վում էր ճամ բար նե րի մի ջո ցով, ո րոնք անվ ճար
էին բո լո րի հա մար: Ժա մա նա կա կից պայ ման -
նե րում ևս գոր ծում են ճամ բար ներ, սա կայն՝ ոչ
բո լո րին հա սա նե լի: Կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ
է այս տեղ մշա կել և ներդ նել պե տա կան քա ղա -
քա կա նու թյուն՝ հա սա նե լի դարձ նե լով ոչ միայն

նյու թա պես ա նա պա հով և հա տուկ կար գա վի -
ճակ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի, այլև հա սա րա կու -
թյան ա վե լի լայն զանգ վա ծի հա մար: Կա րե լի է
կյան քի կո չել ու սում նա կան հաս տա տու թյան
հիմ քով ցե րե կա յին ճամ բար ներ, ո րոնք, մի շարք
հե տա զո տող նե րի կար ծի քով՝8 ե րե խա նե րի ար -
ձա կուր դա յին հանգս տի կազ մա կերպ ման բա -
վա կա նին հա սա նե լի ձև են ֆի նան սա պես խո -
ցե լի ըն տա նիք նե րի հա մար:

Պետք է ակ տի վաց նել և ա ռա վել հա սա նե -
լի դարձ նել ման կա պա տա նե կան մի շարք ծրագ -
րեր՝ սկաուտ ներ և ար շավ ներ, ո րոնք կու նե -
նան և՛ ժա ման ցի, և՛ զբո սաշր ջու թյան, և՛ ճա նա -
չո ղա կան, և՛ հանգս տի, և շփ ման նպա տակ: 

Այս պի սով՝ ան չա փա հաս նե րի ժա ման ցի և
հանգս տի տա րաբ նույթ ձևե րով կազ մա կեր պու -
մը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ ա ճող սերն դի հա մար ա -
ռողջ կեն սա կեր պի ա պա հո վում, ո րի հետ մեկ -
տեղ լուծ վում են նաև ան չա փա հաս նե րի (այդ
թվում՝ խմբա յին) հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր
կան խար գել ման խնդիր նե րը:

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝
կա րող ենք ա սել, որ ան չա փա հաս նե րի խմբա -
յին հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր մա կար դա -
կում կան խար գե լումը սո ցիալ-տնտե սա կան,
դաս տիա րակ չա կան, կազ մա կերպ չա կան, ի րա -
վա կան բնույ թի մի ջոց նե րի հա մա կարգ է, ո րը
կնպաս տի ա ճող սերն դի կյան քի պայ ման նե րի
բա րե լավ մա նը, դրա կան սո ցիա լա կա նաց ման
հիմ նա կան ո լորտ նե րից ան չա փա հաս նե րի օ -
տար մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի չե զո քաց մա -
նը, հնա րա վո րու թյան դեպ քում՝ նաև վե րաց -
մա նը: Եվ չնա յած, որ ընդ հա նուր-սո ցիա լա կան
բնույ թի կան խար գել ման մի ջոց նե րը չեն կա -
րող ու նե նալ հա տուկ նշա նա կու թյուն, սա կայն
կա րող են էա կա նո րեն ազ դել հան ցա վո րու թյան
այս տե սա կի մա կար դա կի, շար ժի և կա ռուց -
ված քի վրա, քա նի որ կստեղ ծեն պայ ման ներ՝
չե զո քաց նե լու, ար գե լա փա կե լու կամ էլ վե րաց -
նե լու այն գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, ո րոնք
պայ մա նա վո րում են ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վոր խմբե րի ձևա վո րու մը և գոր ծու նեու թյու -
նը:
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Շարունակություն

2.3. Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նը և ուղ ղա -
կի հա մա ձայ նու թյու նը

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյունն անհ րա ժեշտ
է տար բե րա կել ուղ ղա կի (պո զի տիվ) հա մա ձայ -
նու թյու նից։ Ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյու նն ի րա -
վա բա նա կան փաստ է, իսկ լռել յայն հա մա ձայ -
նու թյու նը լռու թյու նից բխող պայ մա նա կան եզ -
րա հան գում է, ո րին պո զի տիվ ի րա վուն քով կամ
գոր ծար քով վե րա պահ վել է ի րա վա բա նա կան
փաս տի գոր ծա ռույթ։ 

Ե թե նոր մի կի րառ ման հա մար պա հանջ -
վում է ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը (ուղ ղա կի հա -
մա ձայ նու թյու նը), ա պա դրա բա ցա կա յու թյու նը
բա ցա ռում է նոր մի կի րա ռու մը։ Ան ձն ուղ ղա կի
(պո զի տիվ) հա մա ձայ նու թյուն կա րող է հայտ -
նել գրա վոր, բա նա վոր կամ, ծայ րա հեղ դեպ -
քում` կոնկլ յու դենտ գոր ծո ղու թյամբ, ո րոն ցից
ուղ ղա կիո րեն տե սա նե լի է նրա կամ քի բո վան -
դա կու թյու նը։ Ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյան բա -
ցա կա յու թյու նը թեև լռու թյուն է (ի րա վա բա նա -
կան փաստ է), սա կայն լռել յայն հա մա ձայ նու -
թյուն չէ։ Հա մա ձայ նու թյան ակ տի բա ցա կա յու -
թյունն ան հա մա ձայ նու թյուն է։ Օ րի նակ` ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 25–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա -
սի հա մա ձայն. «Ոչ ոք չի կա րող ա ռանց իր ա -
զատ և հս տակ ար տա հայ տած հա մա ձայ նու -
թյան են թարկ վել գի տա կան, բժշկա կան կամ
այլ փոր ձե րի»: Այս օ րի նա կում` մար դուն կա րե -
լի է են թար կել բժշկա կան փոր ձե րի ուղ ղա կի
(պո զի տիվ) հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան
դեպ քում։ Ե թե նման հա մա ձայ նու թյու նը բա -
ցա կա յում է, ա պա դա հա մար վում է բժշկա կան
մի ջամ տու թյան են թարկ վե լու ան հա մա ձայ նու -
թյուն: 

Ե թե նոր մի կի րառ ման հա մար բա վա րար
է միայն ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե լը, ա պա
ա ռար կու թյան բա ցա կա յու թյու նը (լռու թյու նը)

կա րող է հա մար վել որ պես լռել յայն (պայ մա -
նա կան) հա մա ձայ նու թյուն: Օ րի նակ` ՀՀ քաղ.
դատ. օր.-ի 25-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա -
ձայն. «Ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ -
մամբ վա րույթ ըն դուն ված գոր ծը հանձն վում է
այլ դա տա րա նի քննու թյա նը, ե թե պա տաս խա -
նո ղը մինչև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու -
նը բաշ խե լու մա սին ո րո շում կա յաց նելն ա ռար -
կում է գոր ծը տվյալ դա տա րա նում քննե լու վե -
րա բեր յալ»: Այս օ րի նա կում` ընդ դա տու թյան կա -
նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դու նած դա -
տա րա նում գոր ծը քննե լու հա մար բա վա րար է
պա տաս խա նո ղի կող մից ա ռար կու թյուն չներ -
կա յաց նե լը (լռու թյու նը), քա նի որ ի րա վա կան
նոր մը ձևա կեր պե լիս օ րենս դի րը ղե կա վար վել
է այն են թադ րու թյամբ, թե պա տաս խա նողը,
ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե լով, ա մե նայն հա -
վա նա կա նու թյամբ՝ հա մա ձայն է գործն այդ դա -
տա րա նում քննե լու հետ։

Օ րի նակ նե րից պար զ են դառ նում նաև լռե -
լյայն և ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյան օ րենսդ րա -
կան ձևա կեր պում նե րի տար բե րու թյուն նե րը։ Ե -
թե նոր մի կի րառ ման հա մար բա վա րար է ան ձի
լռել յայն (պայ մա նա կան) հա մա ձայ նու թյու նը, ա -
պա օ րենս դիրն օգ տա գոր ծում է, օ րի նակ` «ա -
ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ նու թյուն) չներ կա յաց -
նել» ձևա կեր պու մը, իսկ ե թե պա հանջ վում է ան -
ձի ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա օգ տա -
գոր ծում է, օ րի նակ` «հա մա ձայ նու թյամբ», «միջ -
նոր դու թյուն ներ կա յաց նել» ձևա կեր պում նե րը։ 

Ռուս ցի վի լիստ Դ. Մե յե րը լռել յայն և ուղ -
ղա կի հա մա ձայ նու թյու նը մեկ նա բա նում էր այլ
տրա մա բա նու թյամբ։ Նա նշում էր. «Այն դեպ -
քե րում, երբ պա հանջ վում է, որ պես զի ան ձը
ֆոր մալ ար տա հայ տի գոր ծո ղու թյան վե րա բե -
րյալ իր ան հա մա ձայ նու թյու նը, լռու թյունն ան -
հա մա ձայ նու թյան նշան է, իսկ այն դեպ քե րում,
երբ պա հանջ վում է, որ ան ձը ֆոր մալ ար տա -
հայ տի գոր ծո ղու թյան վե րա բեր յալ իր հա մա -

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
Հայ–ռուսական համալսարանի պետության և 
իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
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ձայ նու թյու նը, լռու թյու նը հա մա ձայ նու թյան նշան
է»1: Հե ղի նա կը ներկայացնում է հետևյալ օ րի -
նա կը. «Մեր օ րենսդ րու թյու նը ե րե խա նե րի ա -
մուս նու թյան հա մար պա հան ջում է ծնող նե րի
հա մա ձայ նու թյու նը: Գործ նա կա նում այս պա -
հանջը հաս կաց վում է այն պես, որ ծնող նե րի
ֆոր մալ հա մա ձայ նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու -
նը չկա, ուս տի, ե թե ծնող նե րը գի տեն ի րենց ե -
րե խա նե րի ա պա գա ա մուս նու թյան մա սին և
ան հա մա ձայ նու թյուն չեն հայտ նում, ա պա ըն -
դուն վում է, որ նրանք հա մա ձայն են ա մուս նու -
թյան հետ, կամ մեզանում նույ նիսկ ու շադ րու -
թյուն չեն դարձ նում՝ ծնող նե րը գի տե՞ն ե րե խա -
նե րի ա պա գա ա մուս նու թյան մա սին, թե՞ ոչ, այլ
բա վա րար վում են միայն ծնող նե րի ան հա մա -
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյամբ»2: Կար ծում ենք՝
նման մեկ նա բա նու թյու նը ստեղ ծում է ի րա վա -
կան խառ նաշ փոթ։ 

Ինչ պես նշե ցինք՝ ե թե օ րենս դիրն ան ձի
կամ քի ար տա հայ տու մը ձևա կեր պել է հա մա -
ձայ նու թյուն ներ կա յաց նե լու ձևա չա փով, ա պա
դա նշա նա կում է, որ մար դը պետք է իր կամքն
ար տա հայ տի ուղ ղա կի ե ղա նա կով (գրա վոր,
բա նա վոր կամ կոնկլ յու դենտ գոր ծո ղու թյամբ),
այ սինքն` դրա նից պետք է հստակ տե սա նե լի
լի նի կամ քի բո վան դա կու թյու նը։ Ան ձի պո զի -
տիվ հա մա ձայ նու թյու նը պա հան ջող օ րենս դրա -
կան կար գա վո րու մը բա ցա ռում է կամ քի ար -
տա հայտ ման վե րա բեր յալ որևէ պայ մա նա կան
եզ րա հան գում, այլ պա հան ջում է կամ քի ուղ -
ղա կի և հս տակ ար տա հայ տում։ Ուղ ղա կի հա -
մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը ան հա մա ձայ -
նու թյուն է։

Ե թե օ րենս դիրն ան ձի կա մա հայտ նու թյու -
նը ձևա կեր պել է ա ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ -
նու թյուն) չներ կա յաց նե լու ձևա չա փով, ա պա ա -
ռար կու թյան բա ցա կա յու թյու նը կա րող է ար -
տա հայտ վել եր կու ե ղա նա կով` 

1) ուղ ղա կի (պո զի տիվ) կա մա հայտ նու -
թյամբ, ո րից տե սա նե լի է կամ քի բո վան դա կու -
թյու նը, օ րի նակ` ի րա վա սու մարմ նին հաս -
ցեագր ված նա մա կում մե ղադր յա լը հայտ նում
է, որ չի ա ռար կում քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու դեմ,

2) լռու թյամբ, ո րից կամ քի բո վան դա կու -
թյու նն ուղ ղա կիո րեն տե սա նե լի չէ, օ րի նակ` ի -
րա վի ճա կի մա սին տե ղե կաց ված ան ձը գրա -
վոր կամ այլ կերպ ա ռար կու թյուն չի հայտ նում,
ո րի դեպ քում լռու թյու նը դիտ վում է որ պես լռե -
լյայն (պայ մա նա կան) հա մա ձայ նու թյուն։ 

Ա ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ նու թյուն) չներ -
կա յաց նե լը կա րե լի է հա մա րել լռել յայն հա մա -
ձայ նու թյուն, ե թե ան ձը պատ շաճ տե ղե կաց -
ված է ե ղել ի րա վի ճա կի մա սին և ա ռար կու -
թյուն չի ներ կա յաց րել։ Ի րա վի ճա կի մա սին չտե -
ղե կաց ված ան ձի կող մից ա ռար կու թյուն չներ -
կա յաց նե լը չի կա րող հա մար վել լռել յայն հա -
մա ձայ նու թյուն։ Են թադ րենք՝ օ րեն քը սահ մա -
նում է, որ քրեա կան հե տապն դու մը կա րե լի է
դա դա րեց նել, ե թե մե ղադր յա լը չի ա ռար կում
դրա դեմ։ Այս պա րա գա յում, ե թե մե ղադր յա լը
տե ղե կաց ված չէ քրեա կան հե տապնդ ման կամ
դա դա րեց նե լու քննի չի մտադ րու թյան մա սին,
ա պա ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե լը չի կա րող
դիտ վել որ պես քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու վե րա բեր յալ լռել յայն հա մա ձայ նու -
թյուն։ Չտե ղե կաց ված ան ձի լռու թյու նը որ պես
լռել յայն (պայ մա նա կան) հա մա ձայ նու թյուն դի -
տե լը հա կաի րա վա կան է։ 

Ե թե նոր մի կի րառ ման հա մար պա հանջ -
վում է ան ձի ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյու նը, ա -
պա հա մա ձայ նու թյուն տա լու հար ցը, բնա կա -
նա բար, կա րող է քննարկ վել, երբ նա նա խա -
պես տե ղե կաց ված է ի րա վի ճա կի մա սին: Տ րա -
մա բա նո րեն այլ տար բե րակ հնա րա վոր չէ։ Օ -
րի նակ` ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի
88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն. «Ուղ ղիչ
հիմ նար կի պե տի ո րոշ մամբ դա տա պարտ յալն
իր հա մա ձայ նու թյամբ ա ռանց վար ձատ րու թյան
կա րող է ներգ րավ վել ուղ ղիչ հիմ նար կի կամ
դրան հա րող տա րածք նե րի բա րե կարգ ման աշ -
խա տանք նե րին»։ Այս օ րի նա կում, նախ` պետք
է դա տա պարտ յա լին տե ղե կաց նել անվ ճար աշ -
խա տե լու փաս տա ցի հնա րա վո րու թյան մա սին,
այ նու հետև` քննար կել դա տա պարտ յա լի հա -
մա ձայ նու թյան հար ցը։ Այլ կերպ ա սած` ուղ ղա -
կի հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լու հար ցը կա րող
է քննարկ վել, միայն այն դեպ քում, երբ ան ձը
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նա խա պես տե ղե կաց ված է ի րա վի ճա կի մա -
սին։ 

Միևնույն ժա մա նակ՝ տե ղե կաց ված չլի նե -
լու պատ ճա ռով ան ձի ուղ ղա կի հա մա ձայ նու -
թյուն չներ կա յաց նե լը չպետք է ձևա վո րի էս տո -
պել և մեկ նա բան վի ի վնաս նրա` հե տա գա յում
զրկե լով օ րի նա կան ակն կա լի քից։ Ի րա վի ճա կի
մա սին տե ղե կաց վե լուց հե տո ան ձը պետք է
հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ կա յաց նե լու իր
վի ճա կը բա րե լա վող հա մա ձայ նու թյան ակ տը։

Մեկ հան գա մանք ևս։ Կար ծում ենք` ան -
թույ լատ րե լի է ի րա վա կան նոր մի փաս տա կազ -
մում (հի պո թե զում) լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նը
և ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյու նը միա ժա մա նակ
դի տել միևնույն ի րա վա կան գոր ծո ղու թյու նը կա -
տա րե լու պայ ման (այդ պայ ման նե րը կա րող են
ձևա կերպ ված լի նել տար բեր բա ռե րով, սա կայն
փաս տա ցի ու նե նան նույն բո վան դա կու թյու նը)։
Օ րի նակ` Մ. Չել ցով– Բեյ բու տո վը, քննար կե լով
18-19-րդ դա րե րի ա մե րիկ յան քրեա կան ար դա -
րա դա տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, օգ -
տա գոր ծում է հետևյալ ձևա կեր պու մը. «...ե թե
մե ղադր յա լը մե ղադ րա կան ակ տի կա յաց ման
դեմ ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել և ի րեն մե -
ղա վոր է ճա նա չել...»3։ Այս ձևա կեր պու մից բխում
է, որ ա ռանց ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու դա -
տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար պա հանջ վում
է եր կու պայ ման` մե ղադ րա կան ակ տի դեմ չա -
ռար կե լը (լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն) և ի րեն
մե ղա վոր ճա նա չե լը (ուղ ղա կի հա մա ձայ նու -
թյուն)4։ Ամ բաս տան յա լը կա րող է մե ղադ րա -
կան ակ տի դեմ չա ռար կել լռու թյամբ, սա կայն
երբ դրան ա վե լաց վում է նաև երկ րորդ պայ մա -
նը` ի րեն մե ղա վոր ճա նա չե լը, ա պա ստաց վում
է, որ ամ բաս տան յա լը պետք է նաև ու ղիղ ե ղա -
նա կով հայտ նի ի րեն մե ղա վոր ճա նա չե լու (մե -
ղադ րանքն ըն դու նե լու) մա սին։ Կար ծում ենք՝
օ րեն քով կա րող է պա հանջ վել ան ձի կա՛մ լռել -
յայն հա մա ձայ նու թյու նը, կա՛մ ուղ ղա կի հա մա -
ձայ նու թյու նը, բայց ոչ` և՛ դա, և՛ մյու սը։

2.4. Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նը. ի րա վա -
կան կան խա վար կա՞ծ, ի րա վա կան ֆիկ ցիա՞, թե՞
սուբս տի տու ցիա

Լռու թյու նից բխող եզ րա հան գու մը (լռե լյայն
հա մա ձայ նու թյու նը) ի րա վա կան պայ մա նա կա -
նու թյուն նե րի տի րույ թում է, ո րի պա րա գա յում
պետք է պար զել` դա ի րա վա կան կան խա վար -
կա՞ծ է, ֆիկ ցի ՞ա է, թե՞ սուբս տի տու ցիա է։ Մեր
կող մից օգ տա գործ վող «են թադր յալ կամ ֆիկ -
տիվ լռու թյուն» ձևա կեր պում նե րից, ընդ հա նուր
առ մամբ, պարզ է հար ցի վե րա բեր յալ դիր քո -
րո շու մը, սա կայն դա ա ռա վել խո րը քննարկ -
ման կա րիք ու նի:

(a) Ի րա վա կան ֆիկ ցիան և կան խա վար -
կա ծը։ Վեր ջին ժա մա նակ նե րում ի րա վա կան
կան խա վար կած նե րի և ֆիկ ցիա նե րի նկատ -
մամբ հե տաքրք րու թյու նը մե ծա ցել է ոչ միայն
ի րա վուն քի տե սու թյան մաս նա գետ նե րի (հատ -
կա պես՝ ի րա վա բա նա կան տեխ նի կա յի հար ցե -
րով զբաղ վող նե րի), այլև ճյու ղա յին գի տու թյան
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեջ, սա կայն հազ վա դեպ
է, որ հե ղի նակ նե րը հա տուկ անդ րա դառ նան
նաև լռել յայն հա մա ձայ նու թյա նը։ Օ րի նակ` Օ.
Տա նի մո վը ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րին նվիր ված
մե նագ րու թյու նում, որ պես քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան ֆիկ ցիա յի օ րի նակ ներ, նշում է լռել յայն
հա մա ձայ նու թյան հետևյալ ձևե րը՝ օ րենսդ րու -
թյամբ կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա -
խա տես ված դեպ քե րում լռու թյու նը հա մար վում
է գոր ծարք կնքե լու կամ քի ար տա հայ տում (Ղա -
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քաղ. օր.-ի 151-
րդ հոդ ված), կամ լռու թյունն ակ ցեպտ չէ, ե թե
այլ բան չի բխում օ րեն քից, գոր ծա րար շրջա -
նա ռու թյան սո վո րույ թից կամ կող մե րի նախ -
կին գոր ծա րար հա րա բե րու թյուն նե րից (Ղա -
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քաղ. օր.-ի 396-
րդ հոդ ված)5: Նա խա պես նշենք, որ ա ռա ջին օ -
րի նա կը (Քաղ. օր.-ի 151-րդ հոդ վա ծը), ան կաս -
կած, ի րա վա կան ֆիկ ցիա է, քա նի որ օ րենս դի -
րը լռու թյունը հա վա սա րեց րել է կամք ար տա -

3 Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: Равена, Альфа, 1995. С. 537.

4 Սույն աշխատանքում հիմք ենք ընդունում այն մոտեցումը, ըստ որի՝ մեղքի ընդունումը և մեղադրանքին համաձայնվելը,
ըստ ծավալի, համընկնող հասկացություններ են: Տարբերությունն այն է, որ մեղքի ընդունումը նյութական իրավունքի
տնօրինման ակտ է (անմեղ համարվելու իրավունքի, դատական պաշտպանության իրավունքի), իսկ մեղադրանքին
համաձայնվելը՝ նյութական իրավունքի տնօրինման իրացման դատավարական ակտ: Տե՛ս Касаткина С. А.
Упращенная уголовно-процессуальная форма по УПК РФ (при признании обвиняемым вины) монография. М.: Юр-
литинфром, 2017. С. 64.

5 Танимов О. В. Теория юридических фикций: монография / отв. ред Т. В. Кашанина. М.: Проспект, 2016. С. 177.



հայ տե լու հետ, այ սինքն՝ այն պի սի մի բա նի
հետ, ո րն ակն հայ տո րեն գո յու թյուն չու նի, իսկ
երկ րորդ օ րի նա կը (Քաղ. օր-ի 396-րդ հոդ -
ված), կար ծում ենք՝ ի րա վա կան կան խա վար -
կած է, քա նի որ լռու թյու նն ի րա կա նում կա րող
է նաև հա մար վել ակ ցեպտ, այ սինքն՝ հա վա -
նա կա նու թյուն կա, որ լռու թյամբ մարդն ըն դու -
նում է ա ռա ջար կը, ուս տի դա չի կա րող գնա -
հատ վել որ պես ի րա վա կան ֆիկ ցիա:

Ժա մա նա կա կից ռու սա կան ի րա վուն քում
լռել  յայն հա մա ձայ նու թյունն ա ռա վել շատ
քննարկ վում է ի րա վա կան կան խա վար կա ծի
տի րույ թում։ Գիտ նա կան նե րից շա տե րը լռել -
յայն հա մա ձայ նու թյանն առնչ վող այս կամ այն
ի րա վա կան նոր մը քննար կե լիս դա հա մա րում
են ի րա վա կան կան խա վար կած6: 

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նն ի րա վա կան
կան խա վար կած կամ ի րա վա կան ֆիկ ցիա դի -
տե լու հար ցի պա տաս խա նն ի րա վա կան կան -
խա վար կած նե րի և ֆիկ ցիա նե րի տա րան ջատ -
ման տի րույ թում է: Հետ խորհր դա յին ի րա վա -
գի տու թյան մեջ ի րա վա կան կան խա վար կած -
նե րի և ֆիկ ցիա նե րի տար բե րակ ման վե րա բե -
րյալ դեռևս չի մշակ վել ընդ հա նուր ճա նա չում
ստա ցած հա յե ցա կարգ։ Ա վե լին՝ ի րա վա կան
կան խա վար կա ծի և ֆիկ ցիա յի սահ ման նե րը
չքա նում են, երբ ի րա վա կան ֆիկ ցիան դի տարկ -
վում է որ պես ի րա վա կան կան խա վար կա ծի
տե սակ: Օ րի նակ` ա ռան ձին հե ղի նակ ներ դրանք
դի տում են որ պես ֆիկ ցիա յի տե սակ կամ հա -
կա ռա կը՝ կան խա վար կա ծի տա րա տե սակ:
Նրանք ի րա վա կան ֆիկ ցիան ու կան խա վար -
կա ծը դիտ ում են մեկ դա սի դա տո ղու թյուն ներ,
թեև կոչ վում են տար բեր կերպ7։ 

Ռու սա կան գրա կա նու թյու նում ա ռա վել լայն
տա րա ծում ու նի այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի` ի -

րա վա կան կան խա վար կած նե րի ու ֆիկ ցիա նե -
րի սահ մա նը կա րե լի է անց կաց նել ինչ պես սո -
ցիա լա կան, այն պես էլ ի րա վա բա նա կան հատ -
կա նիշ նե րով.

1) Սո ցիա լա կան չա փա նի շի տե սանկ յու նից՝
ի րա վա կան ֆիկ ցիան ի րա վա կան կան խա վար -
կա ծից տար բեր վում է հա վա նա կա նու թյան աս -
տի ճա նով: Ի րա կա նում՝ կան խա վար կա ծը հա -
վա նա բար ճշմա րիտ են թադ րու թյուն է, իսկ ֆիկ -
ցիան՝ ակն հայ տո րեն ոչ ճշմա րիտ է:

2) Ֆիկ ցիան միշտ ան հեր քե լի դա տո ղու -
թյուն է: Ե թե կան խա վար կա ծը բո վան դա կում է
ի րա վա բա նա կան են թադ րու թյուն, այ սինքն՝
պար տա կա նու թյուն են թադ րե լու, որ ո րո շա կի
փաս տեր տե ղի են ու նե ցել, քա նի դեռ հա կա -
ռա կը չի ա պա ցուց վել, ա պա ֆիկ ցիան են թա -
դրում է ի րա վա բա նա կան պնդում, այ սինքն՝
փաս տե րը հաս տատ ված հա մա րե լու պար տա -
կա նու թյու նից բա ցա ռու թյուն չի թույ լատ րում8:
Մ. Դա վի դո վան ի րա վա բա նա կան տեխ նի կա յի
վե րա բեր յալ հիմ նա րար դա սագր քում նշում է.
«Ի րա վա կան կան խա վար կա ծը կա րող է ներ -
կա յաց վել որ պես հեր քե լի են թադ րու թյուն, իսկ
ի րա վա կան ֆիկ ցիան՝ են թադ րու թյուն ան հեր -
քե լի»9:

Կար ծում ենք` այս կամ այն դրույ թն ի րա -
վա կան ֆիկ ցիա յի կամ կան խա վար կա ծի հետ
նույ նա կա նաց նե լու բար դու թյու նը պայ մա նա -
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ռու սա կան և
հայ կա կան գրա կա նու թյու նում ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան դի տարկ վում է որ պես ի րա վա կան են -
թադ րու թյան տե սակ10, մինչ դեռ գեր մա նա կան
ի րա վուն քում ի րա վա կան են թադ րու թյուն է միայն
ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, իսկ ֆիկ ցիան
են թադ րու թյուն չէ, քա նի որ ի րա կա նում գո յու -
թյուն չու նե ցող երևույթ է, ուս տի դրա վե րա բեր -

26

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
1

  2
0

1
9

6 Ойгензихт В. А. Презумпции в советском гражданском праве. Душанбе: Ирфон, 1976. С. 177, 182, Виниченко Ю. В.
Презумпция согласия в гражданском праве // Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических
фактов гражданского права: сборник статей. М.: Статут, 2013. С. 207-209, Калиновский К. Б. Презумпция согласия
родственников на прекращение дела в связи со смертью обвиняемого // Уголовный процесс. 2012. №3. С. 9. 

7 Кучинский В. А. Юридические презумпции и фикции (общие черты и различия) // Юридическая техника. 2010. №4.
URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.11.2018).

8 Давыдова М. Л. Юридическая техника. Общая часть: учебник / М.: Проспект, 2015. С. 169.
9 Юридическая техника: учебник / под ред. В. М. Баранова. М.: Изд. Юрайт, 2018. С. 269-270.
10 Никиташина Н. А. Юридические предположения в механизме правового регулирования (Правовые презумпции и

фикции). Дисс.... канд. юрид. наук. Абакан, 2004. С. 8. Պետք է նաև նշել, որ խորհրդային ժամանակաշրջանում
որոշ իրավաբաններ հստակ տարբերակում էին իրավաբանական ենթադրությունները և ֆիկցիաները (տե՛ս
Воложанин В. П. Юридические предположения в советском гражданском праве и процессе. Автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Свердловск, 1953. С. 7, Тарбагаева Е. Б. Юридические предположения в гражданском процессе:
исковое производство. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Л., 1983. С. 15-16)։
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յալ են թադ րու թյուն ներ ա նե լու անհ րա ժեշ տու -
թյուն չկա11։ Օ րի նակ` ՀՀ և ՌԴ քաղ. օր.-ում
ամ րագր ված` «Մա հա ցած ճա նաչ ված քա ղա -
քա ցու մահ վան օր է հա մար վում նրան մա հա -
ցած ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճիռն
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու օ րը» դրույ թը ռու -
սա կան և հայ կա կան ի րա վուն քում ա ռա վե լա -
պես դիտ վում է որ պես ի րա վա կան ֆիկ ցիա12,
մինչ դեռ հնա րա վոր չէ բա ցա ռել, որ անձն ի րա -
կա նում մա հա ցել է հենց վճիռն օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտնե լու օ րը, ուս տի ան թույ լատ րե լի է
դա հա մա րել ի րա վա կան ֆիկ ցիա (բա ցա կա -
յում է ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի պար տա դիր պայ -
մա նը` «ի րա կա նում գո յու թյուն չու նե ցող ի րա -
վի ճակը»)։ 

Կար ծում ենք` ան թույ լատ րե լի է «լռու թյու -
նը հա մար վում է հա մա ձայ նու թյան նշան» ձևա -
կեր պու մն in abstracto ո րա կել որ պես ի րա վա -
կան կան խա վար կած` զուտ այն հիմ նա վոր -
մամբ, որ ի րա վա կան կան խա վար կած նե րը պո -
զի տիվ ի րա վուն քում ար տա ցոլ վում են «հա մար -
վում է», «են թադր վում է» ձևա կեր պում նե րով,
կամ այն պատ ճա ռով, որ ի րա վա կան կան խա -
վար կա ծի հիմ քում ըն կած է պայ մա նա կա նու -
թյուն։ Խնդիրն այն է, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիա -
նե րը պո զի տիվ ի րա վուն քում նույն պես կա րող
են ձևա կերպ վել «հա մար վում է», «ճա նաչ վում
է», «հա վա սա րեց վում է», «դի տարկ վում է» բա -
ռե րի օգ տա գործ մամբ13։ Ի րա վա կան ֆիկ ցիան,
ինչ պես և ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, պայ -
մա նա կա նու թյուն ներ են: Ուս տի ար դա րաց ված
չէ զուտ դա տո ղու թյան պայ մա նա կա նու թյան
կամ օ րեն քում օգ տա գործ վող «հա մար վում է»
ձևա կերպ ման հի ման վրա in abstracto պնդել,
որ լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նն ի րա վա կան կան -
խա վար կած է կամ ֆիկ ցիա է։ 

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նը որ պես ի րա -
վա կան կան խա վար կած կամ ֆիկ ցիա ո րա կե -
լու հար ցը քննար կե լիս, նախ` պետք է պար զել,

թե օ րենս դի րը լռու թյա նը վե րա բե րող ի րա վա -
կան նոր մն ինչ պե՛ս է ձևա կեր պել, այ նու հետև`
in concrete պար զել ի րա վա կան կան խա վար -
կա ծի կամ ֆիկ ցիա յի հետ ի դեն տի ֆի կաց նե լու
հար ցը (այս մա սին՝ հա ջոր դիվ)։

(b) Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նը և ի րա -
վա կան սուբս տի տու ցիան։ Ի րա վա գի տու թյան
մեջ ինչ-որ բան մեկ այլ բա նով փո խա րի նելն
ան վա նում են սուբս տի տու ցիա (լա տի նե -
րեն՝ substituo – փո խա րե նը դնել, փո խա րե նը
տալ)։ Ընդ ո րում` ժա մա նա կա կից գրա կա նու -
թյան մեջ ի րա վա կան կան խա վար կած նե րը և
ֆիկ ցիա նե րը ևս դի տարկ վում են որ պես փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի ի րա վա բա նա կան
փո խա րի նիչ (սու ռո գատ)14։ 

Ի րա վա բան նե րը, սուբս տի տու ցիա ա սե լով,
հաս կա նում են հիմ նա կա նում եր կու ի մաս տով՝
1) ժա ռանգ ման ի րա վուն քում դա ցույց է տա լիս
լրա ցու ցիչ ժա ռան գին (սուբս տի տու տին), ե թե
մինչև ժա ռան գու թյան բա ցու մը հիմ նա կան ժա -
ռան գը մա հա նա կամ ժա ռան գու թյու նը չըն դու -
նի, 2) մի ջազ գա յին ի րա վուն քում պե տու թյան
պա տաս խա նատ վու թյան ձև է, ռես տի տու ցիա -
յի տա րա տե սակ՝ ոչ ի րա վա չա փո րեն ոչն չաց -
ված կամ վնաս ված գույ քի, շի նու թյան, տրանս -
պոր տա յին մի ջո ցի, գե ղար վես տա կան ար ժեք -
նե րի, անձ նա կան գույ քի և այլ նի փո խա րի -
նում15: 

Ա. Սմիռ նո վը շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել
«սուբս տի տու ցիա» բա ռի ևս մեկ ըն կա լում՝ «ա -
պա ցու ցո ղա կան սուբս տի տու ցիա», ո րն ի րա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռ այ սօր
չի նույ նա կա նաց վել և չի ու սում նա սիր վել:
Սուբս տի տու ցիա յի դեպ քում մի փաս տի փո -
խա րեն ըն դուն վում է (դրվում է) ակն հայ տո -
րեն այլ փաստ, սա կայն փո խա րի նող փաս տը
չի ներ կա յաց վում որ պես այլ փաստ՝ ինչ պես
ֆիկ ցիա յի դեպ քում է, այլև ի րա վա կի րառ ման
օպ տի մա լաց ման նպա տա կով բա ցա հայտ (իր

11 Հովհաննիսյան Գ. Իրավունքի ընդհանուր տեսություն և իրավաբանական մեթոդաբանություն (ձեռագիր), էջ 101-103։
12 ՀՀ քաղ. օր.-ի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասության նորմը սխալմամբ համարել ենք ֆիկցիա՝ այն

հիմնավորմամբ, որ չնչին է հավանականությունը, որ անձի փաստացի մահվան օրը և դատարանի վճիռն օրինական
ուժի մեջ մտնելու օրը կհամընկնեն, սակայն միաժամանակ ընդունել ենք, որ դա բացառել չի կարելի։ Տե՛ս
Պետության և իրավունքի տեսություն։ Գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան. Եր.։ 2018, էջ 383։ Եթե առկա է
թեկուզ չնչին հավանականություն, որ անձը մահացել է վճռի ուժի մեջ մտնելու օրը, ապա իրավական ֆիկցիայի
մասին խոսելն անթույլատրելի է:

13 Юридическая техника: учебник / Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. М.: Юстицинформ, 2014. С. 150.
14 Белов В. А. Юридические факты в гражданском праве: учебное пособие. М.: Изд. Юрайт, 2018. С. 44.
15 Большой юридический словарь. М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.



ան վամբ) կա տա րում է այդ փաս տի գոր ծա -
ռույ թը: 

Սուբս տի տու ցիա յի ա ռա ջին տե սա կն ի -
րա վա բա նա կան կոն տա մի նա ցիան է (լա տի -
նե րեն՝ contaminatio – խառ նում): Ի մաս տա բա -
նո րեն կոն տա մի նա ցիան եր կու տար բեր, սա -
կայն ինչ-որ բա նով միմ յանց մոտ տար րե րի
միա տե ղումն է մեկ ամ բող ջում: Ի րա վա բա նա -
կան կոն տա մի նա ցիան ի րա վա բա նա կան ա -
պա ցու ցո ղա կան տեխ նի կա յի հնարք է, երբ մի
ի րա վա բա նա կան փաս տը, ա ռանց որևէ կոնկ -
րետ ա պա ցույց նե րի, տե ղա կալ վում է (заме-
щается) այլ հա րա կից, սա կայն ի րա վա կի րառ -
ման հա մար ա ռա վել հար մար փաս տով: Ընդ
ո րում՝ ի րա վա կի րա ռողն ակն հայ տո րեն ան -
տե սում է դրանց միջև առ կա տար բե րու թյուն -
նե րը, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե նում «կլո րա ցում
մինչև ամ բող ջը»16:

Ա. Սմիռ նո վը փոր ձում է սուբս տի տու ցիան
տար բե րա կել ֆիկ ցիա յից և կան խա վար կա ծից։
Նա նշում է, որ ֆիկ ցիա յից տար բե րու թյունն
այն է, որ սուբս տի տու ցիա յի դեպ քում առ կա է
փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն (ինչ պես կան խա -
վար կա ծի դեպ քում է), որ փո խա րի նող փաս տը
կա րող է հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա -
նը, այ սինքն՝ լի նել օբ յեկ տիվ, նյու թա կան: Բայց,
ի տար բե րու թյուն կան խա վար կա ծի՝ սուբս տի -
տու ցիան ակն հայ տո րեն չի կա րող հերք վել, հա -
կա ռակ դեպ քում վե րա նում է այ լընտ րան քի
հար ցը, քա նի որ փո խա րին ման պայ մա նա կա -
նու թյան և դ րա են թադր յալ հա տուկ-ի րա վա -
բա նա կան բնույ թի վե րա բեր յալ առ կա են համ -
ընդ հա նուր ըմբռ նումը և լռել յայն հա մա ձայ նու -
թյու նը17: 

Ի րա վուն քի տե սու թյու նը և դա տա վա րա -
գի տու թյու նը դեռևս չեն ու սում նա սի րել ա պա -
ցու ցո ղա կան սուբս տի տու ցիա յի և ի րա վա կան
կան խա վար կա ծի ու ֆիկ ցիա յի հա րա բե րակ -
ցու թյու նը, ա ռանց ո րի դժվար է քննար կել լռե -
լյայն հա մա ձայ նու թյու նը սուբս տի տու ցիա դի -
տե լու հար ցը: Ա վե լին՝ Ա. Սմիռ նո վը թեև փոր -
ձում է տար բե րա կել սուբս տի տու ցիան կան խա -
վար կա ծից և ֆիկ ցիա յից, սա կայն «օ րեն քի չի -

մա ցու թյու նը չի ա զա տում պա տաս խա նատ վու -
թյու նից» մաք սի մը, մի կող մից, ո րա կում է որ -
պես կոն տա մի նա ցիա յի դա սա կան օ րի նակ
(սուբս տի տու ցիա յի տե սակ՝ հեղ.), մյուս կող -
մից՝ այդ մաք սի մը դի տում է որ պես կան խա -
վար կած: 

Այս պի սով` ի րա վա կան պայ մա նա կա նու -
թյուն նե րի (ի րա վա կան կան խա վար կա ծի և ֆիկ -
ցիա յի) տի րույ թում ա վե լա նում է ևս մեկ հաս -
կա ցու թյուն` ա պա ցու ցո ղա կան սուբս տի տու ցիա,
ին չը է՛լ ա վե լի է դժվա րաց նե լու այս կամ այն
պայ մա նա կան եզ րա հան գու մը նշված ե րեք դա -
սից որևէ մե կի հետ նույ նա կա նաց նե լու աշ խա -
տան քը։ 

Ե թե հիմք ըն դու նենք սուբս տի տու ցիա յի
վե րա բեր յալ Ա. Սմիռ նո վի ներ կա յաց րած դա -
տո ղու թյուն նե րը, ա պա ա ռա ջին հա յաց քից կա -
րող է թվալ, թե լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նն ի -
րա վա կան սուբս տի տու ցիա է, քա նի որ ի րա -
վուն քի ու ժով մի փաս տը` լռու թյու նը, փո խա -
րին վում է մեկ այլ փաս տով` հա մա ձայ նու թյամբ։
Սա կայն այս պնդու մը խո ցե լի է։ Սուբս տի տու -
ցիան կի րա ռե լի է, երբ ի րա կա նու թյան մեջ գո -
յու թյուն ու նի եր կու փաստ, ո րի դեպ քում սուբս -
տի տու տը պետք է փո խա րի նի հիմ նա կան փաս -
տը։ Մինչ դեռ լռել յայն հա մա ձայ նու թյան դեպ -
քում, լռու թյու նը՝ որ պես փաստ, օբ յեկ տիվ աշ -
խար հում գո յու թյուն ու նի, իսկ լռու թյու նից բխող
պայ մա նա կան հա մա ձայ նու թյու նն օբ յեկ տիվ
աշ խար հում գո յու թյուն չու նի, ուս տի գո յու թյուն
չու նե ցող երևույ թը (լռել յայն հա մա ձայ նու թյու -
նը) չի կա րող հան դի սա նալ սուբս տի տուտ և
դր վել հիմ նա կան փաս տի (լռու թյան) փո խա -
րեն։

Բա ցի այդ՝ սուբս տի տու ցիա յի դեպ քում ա -
ռար կա նե րը, երևույթ նե րը պետք է ու նե նան
նման հատ կու թյուն ներ, բո վան դա կու թյուն, դեր,
գոր ծա ռույթ, ո րոնց առ կա յու թյու նը թույլ է տա -
լիս խո սել մե կը մյու սով փո խա րի նե լու հնա րա -
վո րու թյան մա սին18: Մինչ դեռ այս դեպ քում գործ
ու նենք էա պես տար բեր վող երևույթ նե րի հետ.
մի կող մից` լռու թյուն, մյուս կող մից` պայ մա նա -
կան հա մա ձայ նու թյուն։
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16 Смирнов А. В. Формальные средства доказывания в уголовном праве и процессе: монография. М.: Норма: ИНФРА-
М. 2018. С. 218-219.

17 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 218.
18 Самбор Н. А. Понятие субституции в теории права // Право. Экономика. Психология. 2016. №1 (4). С. 29.
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(c) Են թադր յալ կամ ֆիկ տիվ հա մա ձայ -
նու թյու նը։ Լռել յայն (պայ մա նա կան) հա մա ձայ -
նու թյու նը որ պես ի րա վա կան կան խա վար կած
կամ ֆիկ ցիա ո րա կե լու հա մար սկզբուն քա յին
նշա նա կու թյուն ու նի այն, թե օ րենս դի րը դրան
վե րա բե րող ի րա վա կան նոր մը ինչ պե՛ս է ձևա -
կեր պել։ Ինչ պես նշվեց՝ ա ռանց նոր մի օ րենս -
դրա կան ձևա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը հաշ վի առ նե լու, գործ նա կա նում անհ նար
է պայ մա նա կան հա մա ձայ նու թյու նն in abstracto
ո րա կել որ պես ի րա վա կան կան խա վար կած
կամ ֆիկ ցիա։ 

Ի րա վա կան նոր մը ձևա կեր պե լիս, ե թե օ -
րենս դի րը ել նում է այն տրա մա բա նու թյու նից,
որ լռող ան ձը են թադ րա բար հա մա ձայն է, ա -
պա գործ ու նենք ի րա վա կան կան խա վար կա -
ծի հետ։ Այլ կերպ ա սած` օ րենս դի րը տրա մա -
բա նա կան վեր լու ծու թյամբ եզ րա կաց նում է, որ
լռու թյան պա րա գա յում բարձր է հա մա ձայն լի -
նե լու հա վա նա կա նու թյու նը, հա կա ռակ դեպ -
քում անձն ա ռար կու թյուն կներ կա յաց ներ (ի -
րա վա կան կան խա վար կած)։ Օ րի նակ` ՀՀ քաղ.
դատ. օր.-ի 314-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն. «Պար տա պա նի կող մից վճար ման կար -
գադ րու թյունն ստա նա լու օր վա նից հե տո` եր -
կու շա բաթ վա ըն թաց քում, դա տա րա նում ա -
ռար կու թյուն չստաց վե լու դեպ քում վճար ման
կար գադ րու թյունն ստա նում է օ րի նա կան ու ժի
մեջ մտած վճռի ուժ և են թա կա է հար կա դիր
կա տար ման»: Այս նոր մը (ի րա վա կան կան խա -
վար կա ծը) ձևա կեր պե լիս օ րենս դի րը հիմք է
ըն դու նել այն են թադ րու թյու նը, թե, սահ մանված
ժամ կե տում ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե լով`
պար տա պա նն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ
հա մա ձայն վում է վճար ման կար գա դրագ րի
հետ։

Ի րա վա կան նոր մը ձևա կեր պե լիս, ե թե օ -
րենս դի րը լռու թյու նը դի տում է որ պես կամ քի
ար տա հայ տու թյուն (կա մա հայտ նու թյուն), ա պա
գործ ու նենք ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի հետ։
Խնդիրն այն է, որ լռու թյան պայ ման նե րում հա -
մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու թյան մա -
սին կա մա հայտ նու թյուն օբ յեկ տիվ աշ խար հում
գո յու թյուն չու նի, ուս տի կա մա հայտ նու թյան մա -
սին եզ րա հան գում նե րը ֆիկ տիվ են։ Լռու թյան

դեպ քում մար դու սուբ յեկ տիվ աշ խար հում պար -
փակ ված ցան կու թյուն նե րը և մտադ րու թյուն նե -
րը քննարկ վող հար ցի տե սանկ յու նից որևէ նշա -
նա կու թյուն չու նեն։ Գեր մա նա ցի ա ռան ձին մաս -
նա գետ նե րը նշում են, որ պետք է սահ մա նել
այն սկզբուն քը, որ լռու թյու նը հա մա ձայ նու թյան
նշան է, ե թե լռո ղը գի տակ ցել է, որ իր լռու թյու -
նը կա րող է հաս կաց վել որ պես հա մա ձայ նու -
թյան նշան և, երբ փաս տա ցի այդ պես էլ հաս -
կաց վել է: Այդ դեպ քում նշա նա կու թյուն չու նի,
որ ան ձը կա րող է և «իր մեջ» ու նե ցել է հա կա -
ռակ նպա տա կը19:

Ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի դա սա կան օ րի նակ
է ՀՀ քաղ. օր .-ի 294-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը.
«Օ րեն քով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա -
խա տես ված դեպ քե րում լռու թյու նը հա մար վում
է գոր ծարք կնքե լու կամ քի ար տա հայ տու թյուն»
(ընդգ ծու մը՝ հեղ.)։ Այս հոդ վա ծում օ րենս դի րը
լռու թյու նը հա մա րել է գոր ծարք կնքե լու կամ քի
ար տա հայ տու թյուն, այն դեպ քում, երբ գոր ծարք
կնքե լու մա սին որևէ մե կը կամք ուղ ղա կիո րեն
չի ար տա հայ տել։

ՀՀ Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 110–րդ
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն. «Ե թե պայ -
մա նա գի րը լու ծե լու ա ռա ջար կու թյուն ստա ցած
կող մն օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տում չի
ծա նու ցում պայ մա նա գի րը լու ծե լու իր հա մա -
ձայ նու թյան մա սին, ա պա աշ խա տան քա յին
պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ա ռա ջար կը հա -
մար վում է մերժ ված»: Օ րենսդ րա կան այս ձևա -
կերպ ման դեպ քում նույն պես գործ ու նենք ի -
րա վա կան ֆիկ ցիա յի հետ, քա նի որ պայ մա -
նա գի րը լու ծե լու ա ռա ջար կի մեր ժում (ան հա -
մա ձայ նու թյուն) որևէ մե կը չի հայտ նել, մինչ -
դեռ օ րենս դի րը լռու թյու նը դի տել է որ պես ան -
հա մա ձայ նու թյան մա սին կա մա հայտ նու թյուն։

Օ րենս դի րը լռու թյա նը վե րա բե րող միևնույն
դրույ թը կա րող է ձևա կեր պել ինչ պես ի րա վա -
կան ֆիկ ցիա յի (ֆիկ տիվ հա մա ձայ նու թյան),
այն պես էլ ի րա վա կան կան խա վար կա ծի (են -
թադր յալ հա մա ձայ նու թյան) մի ջո ցով։ Օ րի նակ`
մե ղադր յա լի լռու թյան պայ ման նե րում քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու հար ցը օ րենս -
դի րը կա րող է կար գա վո րել ստորև նշված տար -
բե րակ նե րից որևէ մե կով։

19 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Том I, полутом 2: Введение и общая часть; под ред. Д. М.
Генкина и проф. И. Б. Новицкого. М.: 1950. С. 147.



Ա ռա ջին տար բե րակ. «Քրեա կան հե տապըն -
դու մը դա դա րեց նե լուց հիմ քե րի մա սին տե ղե -
կաց վե լուց հե տո, ե թե մե ղադր յա լը ա ռար կու -
թյուն չի ներ կա յաց նում, ա պա հա մար վում է որ
նա հա մա ձայն է քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու հետ»։ Այս ձևա կերպ ման դեպ քում
մե ղադր յա լի լռու թյու նն ի րա վա կան հետևանք է
ա ռա ջաց նում ֆիկ տիվ եզ րա հանգ ման (ֆիկ տիվ
հա մա ձայ նու թյան) մի ջո ցով, քա նի որ օ րենս -
դի րը հա մա րել է, թե մե ղադր յա լը քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին կամք (հա -
մա ձայ նու թյուն) է հայտ նել, մինչ դեռ ի րա կա -
նում նա որևէ կամք (հա մա ձայ նու թյուն) չի
հայտ նել (ի րա վա կան ֆիկ ցիա)։

Երկ րորդ տար բե րակ. «Քրեա կան հե տա -
պըն դու մը դա դա րեց նե լու հիմ քե րի մա սին տե -
ղե կաց վե լուց հե տո, մե ղադր յա լի կող մից 10 օր -
յա ժամ կե տում ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե լու
դեպ քում, քննի չը ո րո շում է կա յաց նում քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին»։
Այս ձևա կերպ ման դեպ քում մե ղադր յա լի լռու -
թյու նն ի րա վա կան հետևանք է ա ռա ջաց նում
են թադր յալ եզ րա հանգ ման (են թադր յալ հա մա -
ձայ նու թյան) մի ջո ցով, քա նի որ օ րենս դի րը հիմք
է ըն դու նել այն են թադ րու թյու նը, թե մե ղադըր -
յա լը, ե թե դեմ լի ներ քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լուն, ա պա ա ռար կու թյուն կներ կա -
յաց ներ, ուս տի, ա ռար կու թյուն չներ կա յաց նե -
լով (լռե լով)՝ նա հա մա ձայն վել է քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու հետ (ի րա վա կան
կանխավարկած)։

3. Եզրահանգում
Լռու թյու նն ի րա վա բա նա կան փաստ է, ո -

րը, մի դեպ քում, ան մի ջա պես է ա ռա ջաց նում
ի րա վա կան հետևանք ներ, մեկ այլ դեպ քում ի -
րա վա կան հետևանք ներ է ա ռա ջաց նում միջ -
նոր դա վոր ված` են թադր յալ կամ ֆիկ տիվ կա -
մա հայտ նու թյան (հա մա ձայ նու թյան կամ ան -
հա մա ձայ նու թյան) մի ջո ցով: 

Ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող լռու -
թյու նը կա րե լի է դա սա կար գել տար բեր հիմ քե -
րով: Ըստ ի րա վա չա փու թյան՝ լի նում է ի րա վա -
չափ և ոչ ի րա վա չափ լռու թյուն, ըստ սուբ յեկտ -
նե րի՝ լի նում է մաս նա վոր ան ձանց և հան րա -
յին ծա ռա յո ղի լռու թյուն։

Լռու թյու նը, որ պես ա ռեղծ վա ծա յին երևույթ,
ի րա վա կան կյան քում ա վե լի շատ ստեղ ծում է

ա նո րո շու թյուն, քան ո րո շա կիու թյուն, ա վե լի
շատ հար ցեր է ա ռա ջաց նում, քան պա տաս -
խա ներ է տա լիս։ Ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ
լռու թյունն ինք նին որևէ կամք չի ար տա հայ -
տում, ո՛չ «հա» է, ո՛չ «չէ»։ Բա ցա ռիկ դեպ քե րում
լռու թյու նը կա րող է կամք ար տա հայ տել` 1) պո -
զի տիվ ի րա վուն քով նա խա տես ված դեպ քե րում,
2) գոր ծար քով նա խա տես ված դեպ քե րում, կամ
3) կոնկ րետ ի րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րից ել նե լով, երբ` ա) ի րա վուն քը կամ
գոր ծար քը լռում է լռու թյան մա սին, և բ) կոնկ -
րետ ի րա վի ճա կում լռու թյու նը են թադ րա բար
պետք է մեկ նա բա նել որ պես հա մա ձայ նու թյուն
կամ ան հա մա ձայ նու թյուն։ Այ նուա մե նայ նիվ,
ժա մա նա կա կից կյան քում, որ տեղ ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյու նը սահ մա նադ րա կան ար ժեք է
և օ րե ցօր ընդ լայ նում է իր գոր ծո ղու թյան ո լոր -
տը, լռու թյու նից բխող կամ քի բո վան դա կու թյու -
նը պետք է նա խա պես ո րո շել պո զի տիվ ի րա -
վուն քով կամ գոր ծար քով:

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյունն անհ րա ժեշտ
է տար բե րա կել ուղ ղա կի (պո զի տիվ) հա մա ձայ -
նու թյու նից։ Ե թե նոր մի կի րառ ման հա մար բա -
վա րար է ան ձի լռել յայն (պայ մա նա կան) հա -
մա ձայ նու թյու նը, ա պա օ րենս դիրն օգ տա գոր -
ծում է, օ րի նակ` «ա ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ -
նու թյուն) չներ կա յաց նել» ձևա կեր պու մը, իսկ ե -
թե պա հանջ վում է ան ձի ուղ ղա կի հա մա ձայ -
նու թյու նը, ա պա օգ տա գոր ծում է, օ րի նակ` «հա -
մա ձայ նու թյամբ», «միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց -
նել» ձևա կեր պում նե րը։ 

Ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյուն ներ կա յաց նե -
լու ձևա չա փով կամ քի ար տա հայ տու մն ու նի մեկ
ճա նա պարհ, այն է` ուղ ղա կի կա մա հայտ նու -
թյամբ (գրա վոր, բա նա վոր կամ կոնկլ յու դենտ
գոր ծո ղու թյամբ)։ Ուղ ղա կի (պո զի տիվ) հա մա -
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը թեև լռու թյուն է,
սա կայն լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն չէ։ Հա մա -
ձայ նու թյան ակ տի բա ցա կա յու թյունն ան հա մա -
ձայ նու թյուն է։

Ա ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ նու թյուն) չներ -
կա յաց նե լու ձևա չա փով կամ քի ար տա հայ տու -
մը ու նի եր կու ե ղա նակ` ուղ ղա կի և լռել յայն կա -
մա հայտ նու թյուն։ Ա ռա ջին դեպ քում` ան ձը, օ -
րի նակ` գրա վոր, հայտ նում է ա ռար կու թյուն չու -
նե նա լու մա սին, ո րից ուղ ղա կիորն տե սա նե լի է
նրա կամ քը, երկ րորդ դեպ քում` ի րա վի ճա կի
մա սին տե ղե կաց ված ան ձը լռում է, այ սինքն`
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որևէ ե ղա նա կով ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց -
նում, ո րի դեպ քում լռու թյու նը դիտ վում է որ -
պես պայ մա նա կան հա մա ձայ նու թյուն։

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյու նն ի րա վա կան
սուբս տի տու ցիա չէ, քա նի որ պայ մա նա կան
հա մա ձայ նու թյու նն ի րա կան կյան քում գո յու -
թյուն չու նի և չի կա րող կա տա րել սուբս տի տու -
տի գոր ծա ռույթ: Լռել յայն (պայ մա նա կան) հա -
մա ձայ նու թյու նը որ պես ի րա վա կան կան խա -
վար կած կամ ֆիկ ցիա ո րա կե լու հա մար սկզբուն -
քա յին նշա նա կու թյուն ու նի այն, թե օ րենս դի րը
դրան վե րա բե րող ի րա վա կան նոր մն ինչ պե՛ս է
ձևա կեր պել։ Ի րա վա կան նոր մը ձևա կեր պե լիս,

ե թե օ րենս դի րը տրա մա բա նա կան վեր լու ծու -
թյամբ եզ րա կաց նում է, որ լռու թյան պա րա գա -
յում բարձր է ան ձի հա մա ձայն լի նե լու հա վա -
նա կա նու թյու նը, հա կա ռակ դեպ քում նա ա ռար -
կու թյուն կներ կա յաց ներ, ա պա գործ ու նենք ի -
րա վա կան կան խա վար կա ծի հետ։ Ի րա վա կան
նոր մը ձևա կեր պե լիս, ե թե օ րենս դի րը լռու թյու -
նը դի տում է որ պես կամ քի ար տա հայ տու թյուն
(կա մա հայտ նու թյուն), ա պա գործ ու նենք ի րա -
վա կան ֆիկ ցիա յի հետ, քա նի որ լռու թյան պայ -
ման նե րում հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա -
ձայ նու թյան մա սին կա մա հայտ նու թյուն օբ յեկ -
տիվ աշ խար հում գո յու թյուն չունի։



Ք րեա կան ար դա րա դա տու թյան նպա տա -
կը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա -
վոր նե րին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թար կելն է: Պա տի ժը բնավ ոչ միշտ է ար դա -
րա դա տու թյան նպա տա կը1: ՀՀ ՔՕ-ի 2-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սում թվարկ ված խնդիր նե րի շար -
քում նշված չէ կա տա րա ծի հա մար նշա նակ -
ված պա տի ժը: Միան գա մայն ակն հայտ է, որ
դա դիտ վում է որ պես մաս նա վոր հարց և քրեա -
կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս
բնավ ոչ բո լոր դեպ քե րում է ա ռա ջադր վում:
Դա պայ մա նա վոր ված է մի շարք սկզբունք նե -
րի գոր ծո ղու թյամբ, ո րոնք հռչակ ված են ՀՀ
ՔՕ-ում: Նման սկզբունք նե րից են՝ անձ նա կան
պա տաս խա նատ վու թյան սկզբուն քը (ՀՀ ՔՕ-ի
հոդվ. 8), ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան
սկզբուն քը (ՀՀ ՔՕ-ի հոդվ. 9), մար դա սի րու -
թյան սկզբուն քը (ՀՀ ՔՕ-ի հոդվ. 11): Հա սա -
րա կու թյան և պե տու թյան հա մար կարևոր է ոչ
այն քան պատ ժե լը, որ քան հա մա պա տաս խան
ան ձի կող մից նոր հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րե լը կան խե լը, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու -
թյամբ խա թար ված ար դա րու թյու նը վե րա կանգ -
նե լը2: Դրա նով հան դերձ՝ պետք չէ նաև նսե -
մաց նել պատ ժի նշա նա կու թյու նը քրեա կան ար -
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս3: Հա սա -
րա կու թյան աչ քում և ա ռան ձին ան ձանց ըն -
կալ մամբ՝ հան ցա գոր ծու թյունն ա ռանց պատ ժի
սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյան դրսևո րում է,
հատ կա պես՝ այն դեպ քե րում, երբ կա տար վել է
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը հա սա րա կա կան
լայն հնչե ղու թյուն է ստա ցել: Ըստ այդմ էլ պա -

տիժ նշա նա կելն ու նի ոչ միայն ան հա տա կան,
այլև սո ցիա լա կան նշա նա կու թյուն: Այս ա ռու -
մով ՀՀ ՔՕ-ի 10-րդ հոդ վա ծում ար դա րու թյու -
նը պայ մա նա վոր ված է պատ ժի նշա նակ մամբ,
իսկ նշա նակ վե լիք պատ ժի հա մա պա տաս խա -
նու թյու նը՝ կա տար ված հան ցան քի ծան րու թյա -
նը, դա կա տա րե լու հան գա մանք նե րին և հան -
ցա վո րի անձ նա վո րու թյա նը քրեա կան օ րենս -
դրու թյան սկզբունք է: Այ սինքն՝ թեև քրեա կան
օ րեն քը չի սահ մա նում պա տի ժը որ պես քրեա -
կան դա տա վա րու թյան նպա տակ ու խնդիր,
բայց և այն պես՝ դա ար դա րա դա տու թյուն ա -
պա հո վող կարևոր ինս տի տուտ է: Այդ պես են
դա ըն կա լում պե տու թյու նը, հա սա րա կու թյու նը
և ան հատ ան ձինք: Պա տիժն ար դա րու թյան
պսակն է. սա ոչ միայն Հա յաս տա նի, այլև ամ -
բողջ աշ խար հի բնակ չու թյան կար ծիքն է: Հարկ
է նշել, որ պատ ժի (ընդ ո րում՝ հա ճախ բա վա -
կա նին խիստ) նշա նակ մա նը հակ ված են դա -
տա վա րա կան հա մա կար գե րից շա տե րը: Այդ
երկր նե րի մեջ կան այն պի սիք, ո րոնք աչ քի են
ընկ նում տնտե սու թյան բարձր մա կար դա կով և
զար գա ցած ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ -
նե րով: Մաս նա վո րա պես՝ նմա նօ րի նակ եր կիր
է Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րը: Այս տեղ
գոր ծում են ա մե նա խիստ օ րենք նե րը (ցու ցա -
նիշն այն է, որ գոր ծում են ա զա տազրկ ման մեծ
ժամ կետ ներ, և ի րա կա նաց վում է մա հա պա -
տիժ), ա զա տազր կու մը որ պես պա տիժ կրող
ան ձանց թիվն ա մե նա մեծն է (2018 թ. դրու -
թյամբ ԱՄՆ-ում ա զա տազրկ ված մարդ կանց
թի վը 2121600 էր, այ սինքն՝ 100000 մար դուց
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655-ն ա զա տազրկ ված է): Հա մե մա տու թյան
հա մար նշենք, որ Հա յաս տա նն ա զա տազրկ -
ման դա տա պարտ ված ան ձանց թվով պե տու -
թյուն նե րի ցան կում միայն 101-րդ տե ղում է4:
Սա թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան ար դա րա դա -
տու թյան հա մա կար գը հակ ված չէ կի րառ վող
պատ ժի խստու թյա նը: Այդ մա սին է վկայում
նաև այն փաս տը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում վե րաց ված է այն պի սի պատ ժա -
տե սա կը, ինչ պի սին մա հա պա տիժն է:

Ա վան դա բար պատ ժի հետ են կա պում
հետևյալ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա ցու մը. պա տի ժը
կա տա րած հան ցան քի հա մար, սո ցիա լա կան
ար դա րու թյան վե րա կանգ նում և նոր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լում (կան խում)5:
ՀՀ ՔՕ-ի 48 հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նշված է
միայն եր կու նպա տակ, ո րոնց պե տու թյու նը
ձգտում է հաս նել պատ ժի կի րառ մամբ՝ վե րա -
կանգ նել սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը և կան -
խել (կան խար գե լել) նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րը: Պատ ժե լու այն պի սի նպա տա կի մա սին,
ինչ պի սին խստա պա տիժն է, ո չինչ աս ված չէ:
Սա կայն դա բնավ չի նշա նա կում, թե պա տի ժը
կա տա րա ծի հա մար քա վու թյուն չէ6: Պա տի ժը
միշտ էլ ո րո շա կի զրկանք ներ է և սահ մա նա -
փա կում ներ կա տա րած հան ցան քի հա մար,
պատ ժա չա փը միշտ պետք է հա մա պա տաս -
խա նի կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան ծան րու -
թյա նը (ՀՀ ՔՕ-ի հոդվ. 10) և դրա նում նշմա րե -
լի է ա նուղ ղա կի ակ նարկ առ այն, որ պատ ժի
մեջ առ կա է այն պի սի տարր, ինչ պի սին քա վու -
թյունն է: Ա ռա վել ևս, որ սո ցիա լա կան ար դա -
րու թյու նը միշտ են թադ րում է հա տու ցում կա -
տա րած հան ցան քի հա մար, ին չը նշա նա կում է
պատ ժի հա մա չա փու թյուն այն հան ցան քին, ո -
րը գոր ծել է հա մա պա տաս խան ան ձը: Պե տու -
թյու նը մշտա պես իր տե սա դաշ տում է պա հում
պատ ժի խստա պա հան ջու թյան տար րը, թեև
այդ մա սին ոչ միշտ է բարձ րա ձայ նում, քա նի

որ դա ըն կած է բռնաճն շում նե րի հիմ քում, այդ
թվում և՝ քա ղա քա կան: Հետ խորհր դա յին տա -
րած քի բո լոր պե տու թյուն նե րը վճռա կա նո րեն
հրա ժար վե ցին քա ղա քա կան բռնաճն շում նե րի
գոր ծե լա կեր պից, ո րը կի րառ վում էր Խորհր -
դա յին Միու թյան պատ մու թյան տար բեր փու լե -
րում: Հա մե նայն դեպս՝ պաշ տո նա պես ու հրա -
պա րա կայ նո րեն հրա ժար վե ցին բռնաճն շում նե -
րի դի մե լուց: Հա վա նա բար, հենց դրա նով է
բա ցատր վում այն, որ ՀՀ ՔՕ-ի 48 հոդ վա ծի 2-
րդ մա սում, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի այլ նոր մե -
րում չի գոր ծած վում քա վել հաս կա ցու թյու նը՝
որ պես պատ ժի ո րոշ կող մե րը բա ցա հայ տող
յու րա հատ կու թյուն: «Պատ ժի հաս կա ցու թյա նը»
հա ման ման մո տե ցում ենք տես նում նաև այլ
երկր նե րի քրեա կան օ րենսդ րու թյուն նե րում, օ -
րի նակ՝ ՌԴ ՔՕ-ի 43 հոդ վա ծի 2-րդ մա սում
նույն պես նշվում է եր կու նպա տակ՝ սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նում և հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լում: Քա վու մը որ -
պես պատ ժի նպա տակ նշված չէ: Դա նշված չէ
նաև որ պես պատ ժին բնո րոշ գոր ծա ռույթ նե -
րից մե կը: Թե պետ չի ար տա ցո լում պատ ժի
նշա նակ ման պրակ տի կա յի ի րո ղու թյուն նե րը,
սա կայն «պատ իժ» հաս կա ցու թյան նման մեկ -
նու թյու նը քրեա կան օ րենսդ րու թյու նում վկա -
յում է պե տու թյան և ք րեա կան ար դա րա դա -
տու թյան հա մա կար գի զար գաց ման դրա կան
մի տում նե րի մա սին: Սա ցույց է տա լիս, որ ա -
րա քի հա մար քա վու մը չի դաս վում այն գա ղա -
փար նե րի շար քը, ո րոնց հի ման վրա օ րենս դի -
րը կցան կա նար կա ռու ցել քրեա կան ի րա վուն -
քի հա մա կար գը: Նրա հա մար ա վե լի ցան կա լի
կլի ներ զար գաց նել քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը
մար դա սի րա կան ար ժեք նե րի գե րա կա յու թյան
ուղ ղու թյամբ, որ տեղ մար դը կլի ներ կենտ րո -
նում, որ տեղ ա ռաջ նա հեր թը կլի նեին նրա ի -
րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը7: Նշյալ մի -
տու մը բնու թագ րա կան է ոչ միայն Հա յաս տա -

4 Դատապարտվածների ցուցակն ըստ երկրների՝ // Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс].–
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых

5 Տե՛ս Яковец И.С. Оптимизация процесса реализации кары при исполнении уголовных наказаний // Журнал научных
публикаций аспирантов и докторантов. 2013. №6 (84). С. 76-79.

6 Տե՛ս Жидков Э.В. К вопросу о проблеме «возмездия» и «кары» как составляющих уголовного наказания // Вестник
Международного института информатизации и государственного управления им. П.А. Столыпина. 2015, №2, էջ 13-23։

7 Տե՛ս Яхонтов В.И., Неверов А.Я. Наказание как индикатор уровня гуманности социума // Современное общество и
власть. 2017. №3 (13), էջ 180-184։



նի Հան րա պե տու թյա նը, այլև ամ բողջ աշ խար -
հին, որ տեղ մար դա սի րու թյու նը ժո ղովր դա վա -
րու թյան ու ա ռա ջըն թա ցի ցու ցա նիշ է: 

Մար դա սի րու թյան սկզբուն քը կյան քի կո -
չե լու ընդ հա նուր մի տու մը քրեա կան ի րա վուն -
քի բո լոր ինս տի տուտ նե րում հան գեց նում է
քրեա կան ի րա վուն քի հա մա կար գի, դրա հիմ -
նա կան դրույթ նե րի և այն գա ղա փար նե րի վե -
րաի մաս տա վոր մա նը, ո րոն ցով պետք է ա ռաջ -
նորդ վել նոր նոր մեր ու դրույթ ներ ձևա կեր պե -
լիս8: Դա, մաս նա վո րա պես, ազ դում է քրեական
ի րա վուն քում պատ ժի ինս տի տու տի նշա նա կու -
թյու նը սահ մա նե լու վրա՝ մյուս ինս տի տուտ նե -
րի հետ դրա հա րա բե րակ ցու թյան մեջ: Ներ կա -
յումս պա տի ժը չի դիտ վում որ պես հան ցանք
կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու միակ հնա -
րա վոր հետևանք: Այս պես՝ ՀՀ ՔՕ-ի 7-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սում պատ ժի ան խու սա փե լիու -
թյու նը սահ ման վում է ոչ միայն որ պես պատ ժի
նշա նա կում հան ցանք կա տա րած ան ձի նկատ -
մամբ, այլև որ պես նման ան ձի նկատ մամբ
քրեաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան այլ մի ջոց նե -
րի կի րա ռում: Այ սինքն՝ պա տի ժը չի դիտ վում
որ պես ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան են թար կե լու միակ հնա րա վոր հետևանք:
Ա վե լին՝ ՀՀ ՔՕ-ի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում
նա խա տես ված է հան ցանք կա տա րած ան ձին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից և պատ -
ժից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյուն օ րեն քով սահ -
ման ված դեպ քե րում: Դրա նով դրսևոր վում է
պե տու թյան կա մե ցո ղու թյու նը հրա ժար վե լու մե -
ղա վոր նե րի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյան խիստ
մի ջոց նե րից այն դեպ քե րում, երբ հնա րա վոր է
ա ռանց դրանց բա վա կա նին արդ յու նա վե տո -
րեն հար թել խնդի րը: Նման մո տեց ման հիմ -
քում ըն կած է այն գա ղա փա րը, որ սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյու նն ար դա րա դա տու թյու նում
կա րող է և չ հան գել պատ ժի: Դրան կա րե լի է
հաս նել նաև պատ ժից հրա ժար վե լու մի ջո ցով:
Նշ յալ գա ղա փարը, ըստ էու թյան, նշա նա կում է
հրա ժար վել այն պա րա դիգ մից, որ հար յու րամ -

յակ ներ շա րու նակ ըն կած էր քրեա կան օ րենս -
դրու թյան հիմ քում, պա րա դիգ մ, ո րի հա մա -
ձայն՝ միայն պա տի ժը կա րող է լու ծել այն խնդիր -
նե րը, ո րոնք ծա գել են հան ցա գոր ծու թյան կա -
տար ման հետևանքով: Այդ պա րա դիգ մի հա -
մա ձայն՝ հա մար վում է, որ խախտ ված ի րա վա -
կար գը վե րա կանգն վում է հա մա պա տաս խան
պատ ժի կի րառ մամբ9: Այս տեղ կարևոր են հա -
րա բե րու թյուն նե րը պե տու թյան՝ ի դեմս ար դա -
րա դա տու թյան մար մին նե րի, և ան ձի միջև, ո -
րը են թարկ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան իր կա տա րած հան ցան քի հա մար: Տու -
ժո ղը, չնա յած տու ժել է կա տար ված հան ցան -
քից, տվյալ պա րա դիգ մի ա ռու մով չու նի էա -
կան նշա նա կու թյուն: Նա հե տաքրք րու թյուն է
ներ կա յաց նում լոկ այն վնա սը պար զե լու տե -
սանկ յու նից, ո րը պատ ճառ վել է ի րեն, քա նի որ
դա կարևոր է ա րար քը ո րա կե լու, հետևա բար
և՝ հա մա պա տաս խան հան ցան քը կա տա րած
ան ձի մե ղա վո րու թյան աս տի ճա նը պար զե լու
հա մար: Ակն հայտ է, որ նման պա րա դիգ մը չի
կա րող ար դեն լիո վին ձեռն տու լի նել ո՛չ ժա մա -
նա կա կից հա սա րա կու թյա նը, ո՛չ ժա մա նա կա -
կից պե տու թյա նը, ո՛չ կոնկ րետ մարդ կանց, քա -
նի որ այդ հա րա ցույ ցի վրա հիմն ված ար դա -
րա դա տու թյու նը բա վա րար չա փով չի պաշտ -
պա նում տու ժո ղին: Վե րոնշ յալ պա րա դիգ ման
ձևա վո րում է երկ րոր դա յին վիկ տի մի զա ցիա յի10

վի ճակ, ո րի էու թյունն այն է, որ նախ կի նում
ար դեն հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ան ձը, ո -
րը դրա պատ ճա ռով բա րո յա կան և այլ բնույ թի
ոչ քիչ տա ռա պանք ներ է կրել, կրկին հայտնվում
է մի ի րա վի ճա կում, երբ ստիպ ված է կրկին հա -
ման ման ապ րում ներ ու նե նալ, բայց ար դեն՝ հա -
մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա -
քննու թյան և դա տա կան քննու թյան փաս տով:
Տու ժո ղն ստիպ ված է նո րից ան հար մա րու թյուն
ապ րել և նույ նիսկ բա րո յա կան տա ռա պանք -
ներ կրել՝ կա տար ված հան ցան քի վե րա բեր յալ
ցուց մունք ներ տա լու ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ -
մա նա վոր ված: Քնն չա կան և այլ դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նման դեպ քե րում տու -
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ժո ղին տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու մի ջոց են:
Այս ա ռու մով՝ պատ ժի պա րա դիգ մը չի հա մա -
պա տաս խա նում մար դա սի րու թյան հռչակ ված
սկզբուն քին, ըստ ո րի՝ պետք է ա պա հով վի մար -
դու ֆի զի կա կան, հո գե կան, նյու թա կան, է կո -
լոգիա կան և այլ անվ տան գու թյու նը (ՀՀ ՔՕ-ի
11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Ուս տի նշյալ պա -
րադիգ մը ներ կա յումս թեև ոչ ամ բող ջո վին է
մերժվել, սա կայն աս տի ճա նա բար զի ջում է իր
դիր քե րը քրեա կան ի րա վուն քում:

Ներ կա յումս քրեա կան ի րա վուն քի հա մա -
կար գի վրա ա վե լի մեծ ազ դե ցու թյուն է ձեռք
բե րում մեկ այլ պա րա դիգ մ՝ վե րա կանգն ման
պա րա դիգ մը11: Նշ յալ պա րա դիգ մի էու թյունն
այն է, որ տու ժողն այլևս քրեա կան ար դա րա -
դա տու թյու նում երկ րոր դա կան գոր ծող անձ չէ,
որն ինք նու րույն ոչ մի հե տաքրք րու թյուն չէր
ներ կա յաց նում: Տու ժո ղը մի սուբ յեկտ է, ո րին
պետք է ա կան ջա լուր լի նել, և ո րից մե ծա պես
կախ ված է այն, թե ինչ պե՛ս կի րա կա նաց վի
ար դա րա դա տու թյու նը: Տու ժողն այն անձն է,
ո րի նկատ մամբ կա տար ված հա կաի րա վա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով պատ ճառ վել
է ո րո շա կի վնաս։ Հետևա բար՝ հա կաի րա վա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րից վնաս կրած ան ձը
կա րող է հան դես գալ ինչ պես քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում, այն պես էլ ի րա վուն քի մյուս
ճյու ղե րում12։ Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան
շա հե րն ըստ այդ պա րա դիգ մի երկ րոր դա յին
են և ա ծանց յալ են ինք նին տու ժո ղի շա հե րից:
Պետք է նշել, որ նշյալ պա րա դիգ մը անց յա լում
քրեա կան դա տա վա րու թյան նախ նա կան ձևի՝
մրցակ ցա յին քրեա կան դա տա վա րու թյան ա -
ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճառն է: Տու ժո ղի
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը հան գեց րեց կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով ստեղծ ված
կոնֆ լիկ տի ար դա րա ցի լուծ ման հրա մա յա կա -
նին: Նման կոնֆ լիկ տի լուծ ման ձևը դար ձավ
մրցակ ցու թյան սկզբուն քի վրա հիմն ված դա -
տա կան քննու թյու նը: Այդ պի սով՝ տու ժո ղի ի -
րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -

պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը պատ ճառ
դար ձավ ար դա րա դա տու թյան՝ որ պես հա սա -
րա կու թյան մեջ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե -
րի լուծ ման ձևի, կա տար ված հան ցա գոր ծու -
թյան հետևան քով խախտ ված սո ցիա լա կան
ար դա րու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցի ձևա -
վոր մա նը: Ըստ այդմ՝ հան ցա գոր ծու թյան
հետևան քով խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա -
կանգն ման պա րա դիգ մին դի մե լով՝ ժա մա նա -
կա կից քրեա կան ի րա վուն քը վե րա դառ նում է
ա կունք նե րին՝ քրեա կան ար դա րա դա տու թյան
պատ մա կան հիմ քե րին13: Տվյալ դեպ քում դա
լավ մո ռաց ված հինն է: Ընդ ո րում՝ ան շուշտ,
այդ հի նը բնավ չի են թադ րում կի րա ռել դա իր
ար խա յիկ ձևե րով, ո րոնք գո յու թյուն ու նեին
մարդ կու թյան պատ մու թյան ար շա լույ սին: Թե -
պետ վե րա կանգն ման հա րա ցույ ցին դի մե լը
պատ մա կան շրջապ տույտ է, սա կայն այդ
շրջապ տույտն ի րա կա նաց վում է ար դեն ա վե լի
բարձր մա կար դա կում: Ուս տի վե րոնշ յալ հա -
րա ցույ ցը պետք է ի րա կա նաց վի՝ հաշ վի առ -
նե լով այն ի րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ձևա վոր վել
են ար դի փու լում հա սա րա կու թյան մեջ, պե -
տու թյան մեջ և ար դա րա դա տու թյան հա մա -
կար գում: Մաս նա վո րա պես՝ դա պետք ի րա -
կա նաց վի այն պի սի սկզբունք նե րի հաշ վառ -
մամբ, ինչ պի սիք են մար դա սի րու թյան, կող -
մե րի հա վա սա րու թյան և մի շարք այլ սկզբունք -
ներ, ո րոնք հա սա րա կու թյան մեջ այն պատ -
կե րա ցում նե րի հիմքն են, թե ինչ պի սի՛ն պետք
է լի նի ար դա րու թյու նը քրեա կան դա տա վա -
րու թյու նում: Բա ցի այդ՝ նշյալ հա րա ցույ ցը
պետք է հաշ վի առ նի այն հա րա բե րու թյուն նե -
րի կա ռուց ված քը, ո րոնք հաս տատ ված են ներ -
կա պա հին հա սա րա կու թյան մեջ և այդ հա -
րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րն ի րա վուն քի տե -
սանկ յու նից:

Ներ կա յումս վե րա կանգն ման հա րա ցույ ցի
ի րա կա նաց ման ձևե րից է հաշ տա րա րու թյու նը
(մե դիա ցիան), ո րը են թադ րում է վե ճե րի ու
կոնֆ լիկտ նե րի հար թում հենց դրանց կող մե րի

11 Տե՛ս Корсаков К.В. Восстановительная юстиция как альтернатива традиционному уголовному правосудию //
Виктимология. 2018. №3 (17), էջ 29-35։

12 Տե՛ս Դիլբանդյան Ս.Ա. Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում,
«Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998թ., էջ 6։

13 Տե՛ս Зюков А.М., Любишкин Д.Е. Восстановительное правосудие (на примере защиты прав потерпевшего от пре-
ступления) // Вестник Владимирского юридического института. 2011. №1 (18), էջ 106-110։



մաս նակ ցու թյամբ՝ ար տա դա տա կան կար գով14:
Հաշ տա րա րու թյու նն ա ռա ջար կում է կի րա ռել
սո ցիա լա կան տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք ոչ միշտ
են սահ ման վում օ րենսդ րո րեն, բայց պետք է
հա մա պա տաս խա նեն ո րո շա կի պա հանջ նե րի,
ո րոնք ամ րագր ված են գոր ծող օ րենսդ րու թյու -
նում: Հաշ տա րա րու թյու նը կա րող է տա րած վել
ընդ դատ յա բո լոր տի պի վե ճե րի և կոնֆ լիկտ -
նե րի լուծ ման վրա15: Վեր ջին շրջա նում հաշ -
տա րա րու թյու նն ա ռա վել շատ տա րա ծում է
գտնում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում:
Քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե -
րից բխող վե ճե րի այ լընտ րան քա յին ե ղա նա -
կով կար գա վոր ման նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝
2015 թվա կա նի մա յի սի 7-ի ՀՕ-45-Ն օ րեն քով
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ -
րենսգր քում լրաց վել է 31.1-րդ գլ խով, ո րը նվիր -
ված է հաշ տա րար նե րի ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կին: Մաս նա վո րա պես՝ նշված գլխով տրված
են հաշ տա րա ր և հաշ տա րա րու թյուն հաս կա -
ցու թյուն նե րի սահ մա նում նե րը, հաշ տա րա րու -
թյան սկզբունք նե րը, հաշ տա րա րի վար քագ ծի
կա նոն նե րը, ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու -
թյուն նե րը, հաշ տա րա րու թյան վար ման վե րա -
բեր յալ դրույթ ներ և այլն:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա -
կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քի
(2018թ.) ըն դուն մամբ սահ ման վեց, որ նո րըն -
տիր Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող մից
իր պաշ տոնն ստանձ նե լու օր վա նից ու ժը կորց -
րած է ճա նաչ վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան 2007 թվա կա նի փետր վա րի 21-ի դա տա -
կան օ րենս գիր քը, իսկ վկա յա կոչ ված օ րեն քում
Սահ մա նադ րու թյան 103-րդ հոդ վա ծի ու ժով
չնա խա տես վե ցին հաշ տա րա րու թյա նն առնչ վող
կար գա վո րում ներ:

Միա ժա մա նակ՝ 2018 թվա կա նի փետր վա -
րի 9-ին ըն դուն վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
նոր օ րենս գիր քը, ո րի՝ հաշ տա րա րու թյան վե -
րա բեր յալ դրույթ նե րի գործ նա կան կի րա ռու -
թյու նն ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը պա -
հան ջում է հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի օ -
րենսդ րա կան ամ րագ րում:

Պետք է նշել, որ հաշ տա րա րու թյան մա -
սին օ րենսդ րու թյուն ըն դուն վել է Ռու սաս տա նի
Դաշ նու թյու նում, Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյու -
նում, Վրաս տա նում, Ղա զախս տա նում: Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում չկա հա տուկ օ -
րենսդ րու թյուն, ո րով սահ ման վի և կար գա վոր -
վի հաշ տա րա րու թյու նը: Ընդ ո րում՝ հարկ է
նշել, որ այդ պե տու թյուն նե րում հաշ տա րա րու -
թյու նը ներ մուծ վել է հա մե մա տա բար վեր ջերս
(2010 թ.): Ա վե լին՝ հաշ տա րա րու թյու նն օ րենսդ -
րո րեն սահ ման ված է միայն քա ղա քա ցիա կան
վե ճե րի քննու թյան հա մար: Հաշ տա րա րու թյուն
(մե դիա ցիա) հաս կա ցու թյու նը, որ պես կա նոն,
օ րենսդ րա կան մա կար դա կում չի կի րառ վում
այն կոնֆ լիկտ նե րի առն չու թյամբ, ո րոնք ա ռա -
ջա ցել են կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
հետևան քով: Հաշ տա րա րու թյունն ըն դու նե լը
պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ պատ ճառ նե -
րով, ո րոնց թվում են, ա ռա ջին՝ այն, որ հաշ -
տա րա րու թյու նը, ըստ էու թյան, վի ճող կող մե րի
միջև փոխ հա մա ձայ նու թյան հաս նելն է, ուս տի
և ձեռք բեր ված լու ծու մն ար դա րա ցի կլի նի վե -
ճի եր կու կող մի տե սանկ յու նից, երկ րորդ՝ հաշ -
տա րա րու թյու նը տնտե սա պես ա վե լի շա հա վետ
է, քա նի որ չի են թադ րում դրա ի րա կա նաց ման
հա մար պա հանջ վող ծախ սեր և նույ նիսկ
թեթևաց նում է դա տա վոր նե րի ծան րա բեռն վա -
ծու թյու նը, ովքեր հա կա ռակ պա րա գա յում հար -
կադր ված կլի նեն քննել հա մա պա տաս խան վե -
ճը, եր րորդ՝ հաշ տա րա րու թյան ներդ րու մը կա -
րող է նպաս տել ար դա րա դա տու թյան մար մին -
նե րի ա պա րա տի կրճատ մա նը: Ներ կա յումս քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում հաշ տա -
րա րու թյու նը ներ մու ծե լը վե ճե րի լուծ ման նշյալ
ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման լոկ ա ռա ջին քայլն
է: Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում տվյալ
քայլն ար վում է այն նկա տա ռու մով, որ այս տեղ
վե ճե րը լուծելիս հա սա րա կա կան ար ձա գան քը
ա վե լի զուսպ է, քան քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նում, հետևա բար՝ թույլ տրված սխալ ներն
այս տեղ կա րե լի է վե րաց նել ըն թա ցիկ, այլ ոչ
թե հրա տապ ռե ժի մով՝ հա սա րա կայ նու թյան
լայն ու ժե րի ներգ րավ մամբ, ին չը կա րող է հղի
լի նել ան գամ սո ցիա լա կան պայթ յու նի վտան -
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14 Տե՛ս Мусаев М.А. Восстановительное правосудие и проблемы медиации // Современное право. 2011. №9, էջ 52-55։
15 Տե՛ս Булкин Е.П., Железняков А.М. Восстановительное правосудие: медиация в уголовном процессе // Актуальные
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գով: Ինչ պես ցույց է տա լիս հաշ տա րա րու թյան
մա սին օ րենսդ րու թյան կի րառ ման պրակ տի -
կան այն երկր նե րում, ո րոն ցում դա ըն դուն ված
է, ծա գող վե ճերն ու կոնֆ լիկտ նե րը լուծ վում են
բա վա կա նին արդ յու նա վե տո րեն: Քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյու նում հաշ տա րա րու թյան
ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով վե ճե րի լուծ ման
արդ յու նա վե տու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց -
նել, որ դրանք կա րող են բա վա կա նա չափ հա -
ջո ղու թյամբ կի րառ վել նաև քրեա կան դա տա -
վա րու թյու նում:

Հարկ է նշել, որ, հաշ տա րա րու թյու նից
զատ՝ գո յու թյուն ու նեն վե ճե րի կար գա վոր ման
ար տա դա տա կան այլ ըն թա ցա կար գեր: Սա -
կայն վե րոնշ յալ ըն թա ցա կար գե րը նաև ա պա -
հո վում են վե ճերն ար դա րա բար լու ծե լու բնակ -
չու թյան պա հան ջար կը և դրա հետ մեկ տեղ
բեռ նա թա փում են երկ րի դա տա կան հա մա -
կար գը: Մատ նանշ ված ըն թա ցա կար գե րը դրսևո -
րում են ի րենց արդ յու նա վե տու թյու նը, ին չը գրա -
վում է դրանց նկատ մամբ ոչ միայն հա սա րակ
ժո ղովր դի, այլև իշ խա նու թյուն նե րի ու շադ րու -
թյու նը: Դա ստի պում է պե տու թյան օ րենս դիր
իշ խա նու թյա նը մտո րել տվյալ ըն թա ցա կար -
գերն օ րի նա կար գե լու մա սին՝ որ պես դա տա -
կան ըն թա ցա կար գե րի այ լընտ րանք ներ: Ըն -
դուն վում են հա մա պա տաս խան նոր մա տիվ ակ -
տեր, ո րոն ցով ճա նաչ վում են այ լընտ րան քա յին
ըն թա ցա կար գե րը: Դրանց վե րա բե րող ո րո շում -
նե րը ճա նաչ վում են պե տու թյան մար մին նե րի,
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և բո -
լոր այլ ան ձանց կող մից: Ընդ ո րում՝ պե տու -
թյու նը ե րաշ խա վո րում է դրանց ճա նա չու մը:
Չենք կար ծում, թե այ սօր Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան հա մար ըն դու նե լի կլի նեն վե ճե -
րի լուծ ման այլընտ րան քա յին հին ինս տի տուտ -
նե րը, քա նի որ մե զա նում վա ղուց հաղ թա հար -
ված են բնակ չու թյան ինք նա կազ մա կերպ ման
հա մայ նա կան ձևե րը: Ուս տի հա զիվ թե ի մաստ
ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վե -
րած նել ինչ-ինչ հնա ցած ինս տի տուտ ներ և
դարձ նել դրանք այ լընտ րանք ներ դա տա կան
հա մա կար գին: Ա վե լի հե ռան կա րա յին է հաշ -
տա րա րու թյան՝ որ պես վե ճե րի քննու թյան այլ -
ընտ րան քա յին հա մա կար գի ներդ րու մը: Ընդ

որում՝ սկզբում հար կա վոր է կի րա ռել հաշ տա -
րա րու թյու նը քա ղա քա ցիա կան վե ճե րում, գնա -
հա տել դրա արդ յու նա վե տու թյու նը և միայն
դրա նից հե տո լու ծել հաշ տա րա րու թյու նը քրեա -
կան դա տա վա րու թյուն ներ մու ծե լու հար ցը: 

Ընդգ ծե լով կա տար ված հան ցան քի
հետևան քով խախտ ված ի րա վունք նե րի ու շա -
հե րի վե րա կանգն ման հա րա ցույ ցի նշա նա կու -
թյու նը՝ հար կա վոր է նշել, որ տվյալ հա րա -
ցույցն ար տա ցոլ վել է ոչ միայն հաշ տա րա րու -
թյան ըն թա ցա կար գում, այլ՝ տեղ է գտել նաև
ուրիշ ըն թա ցա կար գե րում: Այդ ըն թա ցա կար -
գե րից շա տե րը հաս տատ վել են ար դեն վա ղուց
և բա վա կա նա չափ լավ են դրսևո րել ի րենց:
Նման ըն թա ցա կար գե րին կա րե լի է դա սել ար -
բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րն, ո րոնք ստեղծ -
վել են պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կա հատ -
ված նե րում տար բեր երկր նե րում16: Սա կայն
պետք է նշել, որ այդ դա տա րան նե րը ստեղծ -
վում են քա ղա քա ցիա կան-ի րա վա կան վե ճե րը
լու ծե լու հա մար: Դրանք կա րող են լի նել ներ -
պե տա կան և միջ պե տա կան: Դրանց ո րո շում -
նե րը ճա նաչ վում են օ րեն քի ու ժով, ուս տի և
պար տա դիր են կա տար ման հա մար այն երկր -
նե րի տա րած քում, ո րոն ցում գոր ծում են այդ
ար բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րը: Ար բիտ րա -
ժա յին դա տա րան ներ գո յու թյուն ու նեն աշ խար -
հի երկր նե րի գե րակ շիռ մա սում: Դրանք դրա -
կա նո րեն են դրսևո րել ի րենց Ֆրան սիա յում,
Գեր մա նիա յում և տն տե սա պես զար գա ցած մի
շարք այլ երկր նե րում: 

Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տու թյու նում
2006թ.  ըն դուն վեց «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի հի ման վրա Հա յաս -
տա նում գոր ծում է ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ։
Պետք է նշել, որ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լին
բնո րոշ են հաշ տա րա րու թյան ո րոշ հատ կա -
նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես՝ նշված օ րեն քի 30-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն. «Ե թե ար -
բիտ րա ժի ըն թաց քում կող մե րը հաշ տու թյամբ
լու ծում են վե ճը, ա պա ար բիտ րա ժա յին տրի -
բու նա լը դա դա րեց նում է գոր ծի քննու թյու նը և
կող մե րի խնդրան քով ար բիտ րա ժա յին տրի բու -
նա լի կող մից ա ռար կու թյուն նե րի բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում հա մա ձայ նեց ված պայ ման նե -

16 Տե՛ս Габов А.В. Третейские суды: история и современность (в свете дискуссий о реформе законодательства о
третейских судах) // Вестник гражданского процесса. 2015. №2, էջ 11-77։



րով կա յաց նում է վճիռ` հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյան մա սին»:

Ի հա՛ր կե, ար բիտ րա ժա յին դա տա րան ներն
ու նեն նաև ո րոշ էա կան տար բե րու թյուն ներ, ո -
րոնք դրսևոր վում են պե տու թյան կող մից ստեղծ -
ված դա տա կան հա մա կար գի հետ փոխ հա րա -
բե րու թյուն նե րում: Նշ յալ դա տա րան նե րի հա -
մա կար գը բա վա կա նին եր կար պատ մու թյուն
ու նի, սա կայն տվյալ պատ մու թյու նը քա ղա քա -
ցիա կան և տն տե սա կան վե ճե րի քննու թյան
պատ մու թյուն է17: Ար բիտ րա ժա յին դա տա րան -
նե րը պի տա նի չեն քրեա կան դա տա վա րու թյա -
նը: Թե պետ միան գա մայն հնա րա վոր է, որ
վատ չէր լի նի մտո րել դրանց գոր ծու նեու թյան
ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի շուրջ՝ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան բա րե փո խում նե րի կա -
րիք նե րի հա մար փո խա ռե լու նպա տա կով: Ար -
բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րից զատ՝ գո յու թյուն
ու նեն վե ճե րի ու կոնֆ լիկտ նե րի ար տա դա տա -
կան քննու թյան այլ ձևեր: Տվ յալ ձևե րը գլխա -
վո րա պես հա մա պա տաս խան հա սա րա կու թյուն -
նե րի ու պե տու թյուն նե րի պատ մա կան զար -
գաց ման արդ յունք են, արդ յունք թե ո՛ր գա ղա -
փար ներն են հիմ նա կա նում տա րա ծում գտել
հա մա պա տաս խան հա սա րա կու թյու նում, ի՛նչ
են հաս կա նում այն տեղ՝ ար դա րու թյուն ա սե -
լով: Օ րի նակ՝ իս լա մա դա վան աշ խար հի ա ռան -
ձին երկր նե րում պե տու թյան ստեղ ծած դա տա -
կան հա մա կար գի այ լընտ րան քը շա րիա թա կան
դա տա րան ներն են: Դրանք գոր ծում են շա -
րիա թի նոր մե րին հա մա պա տաս խան: Այդ դա -
տա րան նե րի ի րա վա սու թյան ներ քո են ըն տա -
նե կան վե ճե րը, ինչ պես նաև ա ռան ձին քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վե -
րա բեր յալ վե ճե րը: Սա կայն ո րոշ պե տու թյուն -
նե րում այդ դա տա րան նե րը զու գա դիր դա տա -
կան հա մա կարգ են, ո րը լու ծում է բա վա կա նին
բարդ վե ճեր և կոնֆ լիկտ ներ: Շա րիա թա կան
դա տա րան ներ են գոր ծում հետևյալ երկր նե -
րում՝ Սաուդ յան Ա րա բիա յում, Ի րա նում, Հոր -
դա նա նում, Ե մե նում, Օ մա նում, Լի բիա յում, Մա -
լայ զիա յում, Պա կիս տա նում, Աֆ ղանս տա նում,
Ի րա քում, Սի րիա յում, Լի բա նա նում, ԱՄԷ-ում,

Քու վեյ թում, Կա տա րում, Բ րու նե յում, Բահ րեյ -
նում, Ջի բու թիում, Ե գիպ տո սում, Թու նի սում,
Մավ րի տա նիա յում: Այդ երկր նե րում շա րիա թի
նոր մե րը կի րառ վում են մյուս ի րա վա կան նոր -
մե րին հա մա հա վա սար: Բանգ լա դե շի, Նի գե -
րիա յի, Սու դա նի և Սո մա լիի մի շարք տա րա -
ծաշր ջան նե րում հիմ նա կա նը շա րիա թա կան դա -
տա րան ներն են18: 

Անդ րա դառ նա լով կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյան հետևան քով խախտ ված ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա կանգն ման հա -
րա ցույ ցին՝ հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ -
նել ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող և ներ կա յումս
տա րա ծում գտած քրեա կան դա տա վա րու թյան
ինս տի տուտ նե րին, ո րոնք ա ռա վե լա գույնս ար -
տա ցո լում են բո լոր պա հանջ նե րը, որ ներ կա -
յաց վում են ժա մա նա կա կից ար դա րա դա տու -
թյա նը: Նման պա հանջ նե րից է այն, որ վե րա -
կանգն վեն կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նից
տու ժած ան ձանց ի րա վունք ներն ու ա զա տու -
թյուն նե րը: Ք րեա կան գոր ծով ար դա րա դա տու -
թյուն ի րա կա նաց նե լիս ան պայ ման պետք է
հաշ վի առն վեն տու ժո ղի կար ծիք նե րը, քա նի
որ հան րո րեն վտան գա վոր ա րարքն ա ռա ջին
հեր թին ուղղ ված է ե ղել նրա շա հե րին։ Հան րա -
յին և մաս նա վոր շա հե րի հա վա սա րակշռ ված
պաշտ պա նու թյու նը են թադ րում է ա պա հո վել
տու ժո ղի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նն ար դա րա -
դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը, ո րը կա րող է ար -
տա հայտ վել ինչ պես հան ցա գոր ծու թյան բա ցա -
հայ տա մանն ա ջակ ցե լով, այն պես էլ հաշ տեց -
ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լով։

Ընդ ո րում՝ անհ րա ժեշտ է, որ պահ պան -
վեն կա մո վիու թյան, գաղտ նիու թյան, փո խա -
դարձ հար գան քի, կող մե րի ի րա վա հա վա սա -
րու թյան, ըն թա ցա կար գի թա փան ցի կու թյան
սկզբունք նե րը: Անհ րա ժեշտ է նաև պահ պա նել
այն պայ ման նե րը, ո րոնք կա պա հո վեն ար դա -
րու թյու նը վե ճի լուծ ման հա մա պա տաս խան ըն -
թա ցա կար գում ո րո շում ներ կա յաց նե լիս: Նման
ինս տի տուտ է քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լը տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու
դեպ քում19: Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
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17 Տե՛ս Хусейнов А.М. История законодательства о третейских судах и результаты реформы третейских судов в России
// Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2018. №2 (98), էջ 200-207։

18 Տե՛ս Мухаметзарипов И.А. Религия и светское законодательство: применение института медиации при разрешении
споров с элементом религиозных норм (на примере ислама) // Исламоведение. 2014. №4 (22), էջ 18-28։
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նից ա զատ ման տվյալ հիմ քը նա խա տես ված է
ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդ վա ծով: Այս տեղ որ պես
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ -
ման հիմք նշված է ոչ մեծ ծան րու թյան հան -
ցանք գոր ծած ան ձի հաշտ վե լը տու ժո ղի հետ:
Հարկ է նշել, որ քրեա կան պա տաս խա նա տվու -
թյու նից ա զատ վե լու նման հիմ քեր նա խա տես -
ված են նաև այլ երկր նե րում: 

Տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում նա խա -
տես ված է նաև այլ երկր նե րում: Այս նոր մը պայ -
մա նա վոր ված է այն հանգամանքով, որ ա վե -
լորդ է հա մար վում քրեա կան ներ գոր ծու թյան
մի ջոց ներ կի րա ռել այն ան ձանց նկատ մամբ,
ովքեր գի տակ ցել են ի րենց մեղ քը կա տար ված
հան ցան քում, և դա հիմք է դար ձել հաշտ վե լու
տու ժո ղի հետ: Նման դեպ քում պա տիժն ա վե -
լորդ է, քա նի որ դրա հիմ նա կան խնդի րը՝ կան -
խար գե լու մը, լուծ ված է, քա նի որ մե ղա վո րը
գի տակ ցել է իր մեղ քը և հե տա գա յում չի գոր ծի
նոր հան ցանք, իսկ հա սա րա կու թյու նը կա րող է
վստահ լի նել, որ տվյալ ան ձն այլևս վտան գա -

վոր չէ իր հա մար20: Այդ պատ ճա ռով բազ մա -
թիվ պե տու թյուն ներ նա խընտ րում են շարժ վել
մի ջոց նե րի տնտես ման ճա նա պար հով և չ վատ -
նել ա վե լորդ ռե սուրս ներ ու ջան քեր այն ան -
ձանց պատ ժե լու համար, ո րոնց առն չու թյամբ
ար դեն իսկ ձեռք է բեր վել նա խա կանխ ման
դրա կան արդ յունք: Ա ռա վել ևս, որ պատ ժի կի -
րա ռու մը զղջա ցող նե րի նկատ մամբ կա րող է
չա փից դուրս խիստ լի նել, ին չը կհան գեց նի
բա ցա սա կան հետևանք նե րի. մար դը կչա րա -
նա, և շատ ա վե լի դժվար կլի նի ներ գոր ծել նրա
վրա: 

Վե րը նշվա ծը, ինչ պես նաև քրեա կան օ -
րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու -
թյուն է տա լիս հան գելու այն հետևու թյուն, որ
քրեա կան օ րեն քի պաշտ պա նու թյան տակ
գտնվող ո րո շա կի խումբ հա րա բե րու թյուն նե րը,
ո րոնք նախ կի նում պաշտ պան վում էին միայն
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու ինս տի տու տի մի ջո ցով, այ սօր դրանց պաշտ -
պա նու թյունն ա պա հով վում է նաև պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու մի ջո ցո վ։

19 Տե՛ս Благов Е.В. Об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим //
Юридическая мысль. 2018, №3 (107), էջ 80-87։

20 Տե՛ս Ишмухаметов Я.М., Ефремова А.С. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим // Аллея науки. 2018, Т. 2. №1 (17), էջ 443-445։
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ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման և 
արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի 
իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս 
____________________________________________________________________________________________________________

CERTAIN ISSUES REGARDING NON-CONVICTION BASED 
CONFISCATION OF ASSETS

Characteristics of NCB Confiscation
Over the past few years the topic of asset

confiscation mechanisms has become one of the
most debated in framework of multiple international
organizations and countries. Certain sources claim
asset confiscation “to be one of the most effective
tools to tackle profit-based crime”.1 With several
jurisdictions across the world implementing this
measure within their legislation, to comply with
the international standards, the confiscation has
become “a global phenomenon as an instrument
to recover instrumentalities and proceeds of
crime”.2

NCB asset confiscation mechanism offers the
necessary tools and measures to combat corruption
offences and stop the circulation of proceeds of
corruption, depriving offenders of illicit gains.3
However, the person, who committed a crime and
illegally acquired assets, is not the main actor and
the centre of criminal persecution, rather pursuit
is circled around the property that has tainted
origin. Simultaneously, NCB confiscation mechanism
presents certain concepts unfamiliar to Armenian
legal system. 

Concerning the definition of NCB confiscation,
international conventions do not provide the exact
definition thereof. Notwithstanding, it can be de-
scribed as “confiscation for which a criminal con-
viction is not required”.4

During the recent decade, a growing number
of jurisdictions have adopted NCB asset forfeiture
regimes. Certain sources claim that NCBC can be
established in both civil and common law jurisdic-
tions, as it “transcends the differences that exist
between systems”.5

From common law countries, the most vivid
examples are United States and United Kingdom,
which have enacted NCBC laws. Meanwhile, civil
law jurisdictions, such as Italy and Slovenia, also
adopted civil confiscation mechanisms, that are
unique to specific country.6 However, in some
countries, including Armenia, Belarus, Latvia asset
confiscation still performs a punitive function.
Thus, those countries abstained from incorporating
civil confiscation measures.7

NCBC mechanism has also been recommend-
ed at regional and multilateral levels by a number
of օrganizations.8

1 Adriano Martufi, Confiscating assets without a prior conviction violates fundamental rights?, Leiden University Press
(2018), available at https://leidenlawblog.nl/articles/confiscating-assets-without-a-prior-conviction-violates-fundamental-
rights# last visited 10 May, 2019.

2 Ibid.
3 OECD, “Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia”, Anti-

Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (2018), p. 6-7, available at http://www1.oecd.org/corruption/acn/OECD-
Confiscation-of-Proceeds-of-Corruption-Crimes-ENG.pdf last visited 10 May, 2019.

4 EUROJUST, News, Issue No. 13, June 2015, p. 2, available at http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/register/documents/eu-
rojust%20news%20issue%2013%20(june%202015)%20on%20the%20freezing%20and%20confiscation%20of%20the%20pro-
ceeds%20of%20crime.pdf Last visited 10 May, 2019.

5 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide
for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 17 Last visited 10 May, 2019.

6 OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia “Confiscation of instrumentalities and proceeds of
corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia”, 2018, p. 50-64, available at 
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-Confiscation-of-Proceeds-of-Corruption-Crimes-ENG.pdf Last visited 10 May, 2019.

7 Ibid, p. 7-9.
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For example, the United Nations Convention
against Corruption (UNCAC) under Article 54(1)
© urges countries to consider permitting NCB
asset forfeiture of stolen assets when the offender
cannot be prosecuted, by reason of death, flight
or absence or in other appropriate cases.9

What is more, the Financial Action Task Force,
in the scope of its Recommendations requires the
countries to consider adopting measures that
allow illicit proceeds or instrumentalities to be
confiscated without requiring a criminal con-
viction (NCBC) or which require an offender
to demonstrate the lawful origin of the property
alleged to be liable to confiscation.10

As it can be noticed, the mentioned two in-
ternational instruments urge member states to
consider adopting NCBC mechanisms.11

When examining the conventional require-
ments of UNCAC and FATF, we see that in case of
UNCAC the grounds which make the prosecution
of the person impossible within criminal procedures
are mentioned. The list of those grounds, however,
is not exhaustive. Hence, we may conclude, that
UNCAC recommends model of confiscation that
allows forfeiting property without prior criminal
conviction.

As for FATF recommendation, it suggests two
possible models: first, confiscation without prior
accusatory verdict of the court, second, shifting
of burden of proof. These, two models are to be
differentiated, as they require two different pro-
cedures. In case of shifting the burden of proof,
there will still be requirement for prior conviction.
However, if the States adopt the first model,
putting an obligation on the offender to prove

lawfulness of his assets’ sources can be used as
an additional procedural tool. This means, that
the first model may include the second one and
transfer the burden to the offender, but not vice
versa. 

Besides the international requirements, the
need for the incorporation of the mechanism by
countries may mainly rise because of the impasse
that might be created because of lack of relevant
domestic regulations. This means that there can
occur situations making the criminal liability of a
person impossible. As mentioned in UNCAC, certain
circumstances can make the prosecution impossible
and allow the States to confiscate the tainted assets
of perpetrators. Those may include cases when an
offender has died, or when the person, who com-
mitted the crime, is immune, is hiding, the property
acquired through the criminal offence has been
found under the possession of a person other than
the offender or statute of limitation for the crime
has expired. The cases when there is insufficient
evidence to proceed with criminal prosecution12,
are often considered as proper grounds to apply
NCBC, however, these grounds are controversial.
Namely, the lack of evidence in criminal procedure
is an indicative of person’s innocence, thus when
the authorities do not find sufficient evidence to in-
criminate the person within criminal procedure,
the application of an alternative measure may raise
human rights issues. 

Additionally, EU Directive 2014/42 asserts
that when confiscation on the basis of a final con-
viction is not possible, it should still be possible
under certain circumstances to confiscate instru-
mentalities and proceeds, at least in the cases of

8 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide
for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 1-2, available at
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Stolen_Assest_Recovery.pdf Last visited 10 May, 2019.

9 United Nations Convention Against Corruption (2004), Article 54(1)(c), available at
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf Last visited 10 May, 2019.

10 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation, The FATF Rec-
ommendations, October 2018, p.10 available at 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf Last visited
10 May, 2019.

11 Nevertheless, the Conventions themselves do not constitute an obligatory requirement for the States. Instead, those as part
of so called “soft law” only make recommendations for the States, which means that there can be no legal or political con-
sequences, if the States do not implement the NCB confiscation as a tool against corruption.

12 Another ground can considered to exist when the evidence is not satisfactory to overcome the provisional proof threshold
applicable in criminal proceedings.
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illness or absconding of the suspected or accused
person.13

However, NCB asset confiscation should never
be a substitute for criminal prosecution. While
NCB asset forfeiture can be an effective tool to
recover assets connected to crime, it should not
be used as an alternative to criminal prosecution
when a jurisdiction can prosecute the violator.
However, NCBC should precede a criminal indict-
ment or parallel criminal proceedings. And it will
still be necessary to prove that the assets are
tainted.14 If the legislator is ruled by this principle,
no issue of double jeopardy will rise, as the
tainted assets of accused person are confiscated
if criminal proceedings fail. 

Main Types of NCB Confiscation
NCBC itself has two main types, which are

preventive confiscation and extended confiscation. 
The preventive confiscation mechanism, which

is adopted by countries such as Italy, seeks to re-
move from the legal economy those assets which
were acquired illegally and thus “contaminate
healthy economic relations”.15 Here, owner of
the assets is not punished at the personal
level since the objective is to prevent him from
using those assets to commit further crimes.
Hence, the preventive confiscation is a measure
that aims at limiting the danger posed by the
person who expresses his danger to society, using
the illicitly gained assets, and corrupts the healthy
state of the economy.16

The main feature of preventive confiscation
is that competent tribunal has to ascertain the de-
gree of danger posed by a person and, in particular,
the high probability of being found guilty through
a separate fact-based (and not suspicion-based)
inquiry, even though the person might have already
received a conviction for a related crime. Hence,
a previous conviction is not a fundamental re-
quirement.17

As for the extended confiscation, it applies
where a person has been convicted of an offence
that produces an economic benefit. Assets may be
confiscated even if they are not proceeds of crime
for which the offender has been convicted.18

Article 5(1) of EU Directive 2014/4219 provides
that “Member States shall adopt the necessary
measures to enable the confiscation, (…) of
property belonging to a person convicted of a
criminal offence which is liable to give rise, directly
or indirectly, to economic benefit, where a court
(…) is satisfied that the property in question is
derived from criminal conduct.”20

Further, Para. 19 of the mentioned Directive
states that “In order to effectively tackle օrganized
criminal activities there may be situations where it
is appropriate that a criminal conviction be followed
by the confiscation not only of property associated
with a specific crime, but also of additional
property which the court determines constitutes
the proceeds of other crimes. This approach is
referred to as extended confiscation.”21

13 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confiscation of
Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, Paragraph 15, available at https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=FR Last visited 10 May, 2019.

14 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide
for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 29 Last visited 10 May, 2019.

15 “The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets”,
CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.3, (Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery) Eighth meeting
Vienna, 11-12 September 2014, p. 6, available at https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/work-
inggroup2/2014-September-11-12/Combined_CacCosp-Wg2-2014-CRP3.pdf Last visited 10 May, 2019.

16 Ibid, p. 4-6.
17 Ibid, p. 6-7.
18 M. Simonato, “Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains”, Vol. 18, Issue 3, 2017, p.

366, available at https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12027-017-0485-0.pdf Last visited 09 May, 2019.
19 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confiscation of

Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, Article 5(1), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=FR Last visited 10 May, 2019.

20 OECD (2018), Review of Legal and Regulatory Asset Recovery Framework in Greece, p.25 Last visited 10 May, 2019.
21 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confiscation of

Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, paragraph 19.
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What regards standard of proof, the Directive
sets forth the criteria of “balance of probabilities”
providing, that it must not be established that the
property is derived from criminal conduct. So, it
could be sufficient for the court to consider on
the balance of probabilities, or to reasonably
presume that it is substantially more probable,
that the property has been obtained from criminal
conduct than from other activities. Also, the fact
that the property of the person is disproportionate
to his lawful income could be among those facts
giving rise to conclusion of court that the property
derives from criminal conduct.22

Additionally, the Directive under Article 8(6),
(7) provides certain safeguards for the person
whose property is affected by a confiscation order.
Among such safeguards are the right of access to
a lawyer throughout the confiscation proceedings
and the right to challenge the order before a
court. Also, reasons for confiscation order need
to be given and the order needs to be communi-
cated to the person affected.23

In this situation, a court convicts a particular
person of a crime and also awards a decision on
the confiscation of property, when either the na-
tional court believes that the property was obtained
through similar unlawful conduct of the person
convicted, committed before the actual conviction.
Establishing a direct link between the property
and the offence is not necessary if the court con-
cludes that part of the person’s property was ob-
tained through other unlawful conduct, for which
the court finds the person guilty.24

It can be concluded, that the preventive and
extended confiscations both do not instigate pun-
ishment in personal level, rather the mechanisms
pursue the property. The difference between the
two types of NCBC is, firstly, in their sphere of
application. Namely, the extended confiscation is
very much linked to the parallel criminal proce-

dure. Its aim is to deprive an offender of the
property that has not been proved to be proceeds
of crime in scope of criminal procedure; however,
the offender has been convicted for committing a
corruption crime. On the other hand, preventive
confiscation a clear-cut example of confiscation
held under civil procedures. Here, the burden
of proof may shift to the offender and evidentiary
standards may be lowered. The main purpose of
this type of confiscation is to remove the illicit
property from economic circulation. It is aimed
against the property and does not require for a
final judicial verdict. 

However, the international practice shows
that foreign states are more inclined to adopt the
extended confiscation regime, rather than pre-
ventive.25 This tendency of states can be explained
with the safeguards that extended confiscation
ensures, such as presumption of innocence, while
preventive confiscation as a civil procedure does
not provide such guarantees and is relatively more
independent from criminal procedures than ex-
tended confiscation, which is more likely to raise
human rights issues.

Conviction Based Confiscation and Non-
Conviction Based Confiscation of Assets: Simi-
larities and Differences

Two main confiscation mechanisms can be
distinguished as conviction based confiscation
and non-conviction based confiscation.

Both CBC and NCBC mechanisms share the
same objective for the states, which is to forfeit
the proceeds and instrumentalities of crime. Sec-
ondly, in both cases proceeds should be confiscated
and used to compensate the victim, whether it is
the state or an individual. Confiscation of instru-
mentalities ensures that such assets will not be
used for further criminal purposes.26 Lastly, crime
serves as a ground for initiating both CBC and
NCBC procedures, which are the procedural con-

22 Ibid, Para. 21.
23 Ibid, Article 8(6), (7).
24 EUROJUST, (General Case 751/NMSK – 2012): Report on Non-Conviction-Based Confiscation, (2013), p. 10 Last visited 10

May, 2019.
25 Only Italy has adopted preventive confiscation mechanism in pursuit against Mafia. While most part of civil law

jurisdictions, such as Greece, preferred to incorporate extended confiscation.
26 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide

for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 13-16 Last visited 10 May, 2019.
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tinuation of criminal investigations held to discover
those crimes.

Where these asset forfeiture regimes differ
is, firstly, in the procedure used to confiscate
the tainted assets. CBC is otherwise known as
confiscation in personam, as it is an action
against the person and part of criminal charge.27

So, CBC requires a criminal trial and conviction. 
Conversely, NCBC (otherwise: confiscation

in rem) is considered an action against the
asset itself and not against an individual. NCBC
targets profits deriving from an offence, rather
than individuals who allegedly committed the of-
fence.28 It is a separate action from any criminal
proceeding and requires proof that the property
is tainted or is proceed or an instrumentality of
crime. Additionally, certain States, who apply the
NCB confiscation of property, consider it to be
“an ancillary measure, rather than a sentence”.29

Secondly, the CBC can only be imposed as
part of sentence in criminal case and requires a
prior conviction. Reversely, the NCBC can be
filed before, during, or after criminal conviction
or even if there is no criminal charge against a
person.30

Thirdly, in case of criminal conviction only
the property that belongs to a criminal can be
forfeited, while in case of NCBC mechanism the
property can also be confiscated if it is transferred
to or acquired by third parties (ex. affiliated

person or company).31 Additionally, EU Directive
2014/42/ stresses the importance to confiscate
the property of third parties who at least knew or
ought to have known that the purpose of the
transfer or acquisition was to avoid confiscation.32

Finally, the standard of proof applied during
CBC and NCBC procedures is another difference
between these regimes. Namely, in case of CBC,
the confiscation is merely the continuation of the
prior criminal procedure, where the standard of
“beyond a reasonable doubt” is applicable.
Whereas, the NCBC is a simplified approach, as it
applies a lower standard of proof, than the one
used in criminal proceedings.33 According to the
general approach, the criminal conduct must be
established on a “balance of probabilities” stan-
dard of proof, which, in comparison with “proof
beyond reasonable doubt standard, requires a
lower degree of satisfaction”.34 Applying the balance
of probabilities standard creates an obvious ad-
vantage of easing the burden of proof for the gov-
ernment.35 In case of balance of probabilities “a
presumption, is an inference of the truth of
proposition or fact drawn by process of probable
reasoning in the absence of actual certainty. If a
presumption is raised, the party against whom
presumption exists has burden to overcome the
presumption by balance of probabilities. Failing
this, the prima facie presumption is converted to
an uncontroverted fact. For example, a statute

27 Ibid.
28 Adriano Martufi, Confiscating assets without a prior conviction violates fundamental rights?, Leiden University Press

(2018). Last visited 10 May, 2019.
29 EUROJUST, (General Case 751/NMSK – 2012): Report on Non-Conviction-Based Confiscation, (2013), p.12, available at

http://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/EUROJUST_20130402_NCBC_Report.pdf
Last visited 10 May, 2019.

30 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide
for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 14 Last visited 10 May, 2019.

31 However, these regulations shall not be so construed as to prejudice the rights of bona fide third parties. 
32 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confiscation of

Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, Article 6. Last visited 09 May, 2019.
33 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide

for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 58-63 Last visited 07 May, 2019.

34 LawTeacher, Criminal or civil standard of proof [Internet], November 2013, Available at https://www.lawteacher.net/free-
law-essays/criminal-law/criminal-or-civil-standard-of-proof-law-essays.php?vref=1. Last visited 10 May, 2019.

35 In case of NCB confiscation proceedings only the illegitimacy of the sources of property, that is, property is proceeds or
an instrumentality of crime, needs to be established, while in case of CBC proceedings, the authorities need to prove that
a person has committed a crime, his guilt and the link between the crime committed and the property that is to be
confiscated.
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may create a rebuttable presumption that unex-
plained wealth accumulated during a period of
service as a public official was attributable to cor-
ruption that results in forfeiture of increased
wealth, unless the official can sufficiently explain
how the increase in wealth occurred through le-
gitimate means.”36

Even UNCAC, under Article 31(8), calls upon
States Parties to consider the possibility of requiring
an offender to demonstrate the lawful origin of
alleged proceeds of crime or other property liable
to confiscation.37 In other words, “the burden
must remain on the prosecution to establish the
case and the basis for the presumption, and the
claimant must be permitted to offer a reasonable
or credible explanation to rebut the presump-
tion.”38

However, the differences between the common
law and civil law countries’ legal systems are very
crucial factors to consider, as evidentiary standard
of “balance of probabilities” is mostly used in
common law jurisdictions and is quite unfamiliar
to civil law countries like Armenia. Therefore,
from this perspective, while determining the stan-
dard of proof for specific country, peculiarities
of its legal system need to be taken into ac-
count.

In this context, it is important to also under-
stand the correlation between NCBC and illicit
enrichment regulations. Namely, unexplained

wealth orders (otherwise: UWOs) are sometimes
considered to be a part of NCBC. These UWOs
combine all of the characteristics of NCBC regime
with illicit enrichment regulations by shifting the
burden of proof to the asset owner who needs to
provide evidence that the assets were legally ac-
quired. However, the prosecutor or other authorized
body has to show the nexus between criminal of-
fence and the property when making an UWO re-
quest to the court.39 UWO mechanism applies
merely within civil proceedings, where a comparison
of the actual property of a person is made against
the income declared by the person to establish a
clear disproportion between the actual and declared
property.40

Nonetheless, UWO and illicit enrichment reg-
ulations differs mainly because the illicit enrichment
is fully regulated in the criminal limb, it is
considered as a separate offence and the conse-
quences of committing that offence is criminal
punishment and conviction of a person. Hence, in
this case person is convicted in a personal level.
Meanwhile, the difference between illicit enrichment
and other offences is that at certain point burden
of proof may be shifted to the offender, which has
to prove the legitimacy of his sources. Notably,
the offence of illicit enrichment itself raises doubts
concerning its constitutionality41, as some regard
it as derogation from presumption of innocence.42

Conversely, UWO is demonstration of NCBC
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36 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide

for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 58-60 Last visited 10 May, 2019.

37 United Nations Convention Against Corruption (2004), Article 31(8) Last visited 10 May, 2019.
38 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide

for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 61 Last visited 10 May, 2019.

39 Maíra Martini, Unexplained wealth order as an anti-corruption tool, Transparency International , November 2015, p. 1-2,
available at https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Unexplained_wealth_order_as_an_anti-
corruption_tool_2015.pdf Last visited 10 May, 2019.

40 EUROJUST, (General Case 751/NMSK – 2012): Report on Non-Conviction-Based Confiscation, (2013), p.10, available at
http://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/EUROJUST_20130402_NCBC_Report.pdf
Last visited 10 May, 2019.

41 Transparency international article “The Unconstitutional Nature of “Illicit Enrichment” means amnesty for all officials” 10
May, 2019, available at https://ti-ukraine.org/en/news/the-unconstitutional-nature-of-illegal-enrichment-means-amnesty-
for-all-officials/, Last visited 10 May, 2019.

42 On February 26 the Constitutional Court of Ukraine recognized as unconstitutional the Criminal Code article 368-2 that
criminalizes illicit enrichment of public officials. Certain sources claim that decriminalization of illicit enrichment will mean
complete amnesty for absolutely all public officials with questionable wealth.
Recent developments show that certain states started to annul the crime of illicit enrichment, questioning its correspondence
with human rights. 



confiscation mechanism, which means that there
can be no prior conviction and the procedure is
outside the criminal limb.

It is also important to stress, that despite the
fact that NCBC itself does not require a prior
conviction and the assets of a criminal can be for-
feited even without court decision which declares
the perpetrator guilty, nonetheless, the civil con-
fiscation has to be based on prior criminal inves-
tigation. In other words, a minimum threshold
needs to be established for the authorized bodies
to initiate a financial investigation, to find necessary
bases for confiscation. This means, that states
cannot have limitless discretion in commencement
of confiscation procedures. States cannot arbitrarily
and even randomly point out a certain person as
an offender and put a burden on the latter to
prove the lawfulness of the source he acquired
his property from. Thus, there has to be certain
link between the criminal offence committed by a
person and civil confiscation initiated against his
property. Either criminal persecution or prior
criminal proceedings against the person should
be established to have certain bases for further
confiscation proceedings. This is to verify that the
civil confiscation cannot be absolutely independent
from criminal conviction, since the authorized
bodies need to have lawfully obtained evidence,
based on certain minimum evidentiary standard,
which proves the illegitimacy of the property
source. In those cases, when perpetrator dies or

has absconded, the State has the opportunity to,
at least, track and forfeit his illicit assets. However,
civil confiscation cannot be initiated and conducted
without causal link to the criminal procedures, as
mentioned above.

Summarizing, we may conclude, while im-
plementing NCBC mechanism, states should guar-
antee that at least the following safeguards are
preserved:

1. Relationship between NCBC case and any
criminal proceedings, including a pending inves-
tigation, should be defined. Thus, NCBC should
be available when criminal prosecution is unavailable
or unsuccessful.

2. Applicable evidentiary and procedural rules
should be as specific as possible. Mainly, funda-
mental concepts such as the standard (burden) of
proof and use of rebuttable presumptions should
be defined by law.

3. Assets derived from the widest range of
criminal offenses should be subject to NCBC.
Thus, the specific list of corruption crimes should
be stipulated by law.

4. Preservation and investigative measures
taken without notice to the asset holder should be
authorized when notice could prejudice the ability
of the jurisdiction to prosecute the forfeiture
case. On the other hand, persons having a potential
legal interest in the property subject to confiscation
are entitled to notice of the proceedings.43
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Meanwhile, ECHR in its case of Salabiaku v France (10519/83) reiterated that illicit enrichment legislation is consistent with
the presumption of one’s innocence as long as 1) the prosecution is responsible for proving that criminal activities led to
the change in one’s assets, and 2) the presumed activities can be rebutted and contested. The same approach can be
adopted in case of NCBC, where again reversal of burden of proof is applied and the offender takes the obligation to proof
the lawful origin of his property.

43 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, “Stolen Assets Recovery: A Good Practices Guide
for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, (2009), p. 27-105 Last visited 10 May, 2019.
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Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի
գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը պայ մա -
նա վո րող հիմ նա կան գոր ծոն նե րից մե կը կա -
ռա վա րու թյան (cabinet) ներ քին և ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան հե ռա հար պլա նա վո րումն
ու կեն սա գոր ծումն է, ին չը կա րող է ի րա կա -
նաց վել կա ռա վա րու թյան կող մից եր կա րա ժամ -
կետ ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա գործ ման մի -
ջո ցով։ Կա ռա վա րու թյան եր կա րա ժամ կետ ծրագ -
րե րը, որ պես կա նոն, կա րող են կյան քի կոչ վել
միայն եր կա րա ժամ կետ կտրված քով գոր ծող և
գոր ծու նեու թյան ո րո շա կի կա յու նու թյուն ու նե -
ցող կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից: 

Պե տու թյու նում կար ճա ժամ կետ կտրված -
քով գոր ծող կա ռա վա րու թյուն նե րը ևս կա րող
են մշա կել եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր, սա կայն
կար ճա ժամ կետ գոր ծու նեու թյան պատ ճա ռով
հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նում այդ ծրագ րե րը
կեն սա գոր ծելու, իսկ հա ջոր դող կա ռա վա րու -
թյուն նե րը, որ պես կա նոն, չեն շա րու նա կում
նա խորդ կա ռա վա րու թյուն նե րի քա ղա քա կան
կուր սը։ Այդ պայ ման նե րում կար ճա ժամ կետ
կտրվա ծքով գոր ծող կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյու նն ունի հատ վա ծա կան և թի րա խա -
վոր ված բնույթ, իսկ եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե -
րի կեն սա գոր ծու մը «մնում է օ դում կախ ված»,
ին չը եր կա րա ժամ կետ կտրված քով չի ա պա հո -
վում պե տու թյան հե ռա հար քա ղա քա կա նու թյան
մշակ ման և կեն սա գործ ման արդ յու նա վե տու -
թյու նը։

Կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան հիմ -
քում ըն կած հիմ նա կան ծրագ րա յին փաս տա -
թուղ թը կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան ծրա -
գիրն է։ Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան ծրա -

գի րն ու ղեն շա յին փաս տա թուղթ է, ո րի հի ման
վրա կա ռա վա րու թյու նը մշա կում և ի րա կա նաց -
նում է կա ռա վա րու թյան ներ քին և ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյան գոր -
ծու նեու թյան ծրա գի րը, որ պես կա նոն, մշակ -
վում է մեկ ընտ րա կան շրջա փու լի հա մար՝ քա -
ռամ յա կամ հնգամ յա կտրված քով։ Կա ռա վա -
րու թյան գոր ծու նեու թյան ծրագ րի հի ման վրա
մշակ վում են նաև ո լոր տա յին զար գաց ման կար -
ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր։

Հետևա բար՝ «կա յու նու թյու նը» (անգ լե րեն՝
stability, ռու սե րեն՝ стабильность) կա ռա վա րու -
թյան եր կա րա ժամ կետ և հե ռա հար ծրագ րե րի
արդ յու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վո րող հիմ նա -
կան գոր ծոն նե րից է։ Սույն հոդ վա ծում «կա յու -
նու թյուն» եզ րույ թն ա ռա վե լա պես օգ տա գործ -
վում է կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան
տևո ղու թյու նը բնո րո շե լու և ոչ թե ո րա կա կան
ա ռու մով կա ռա վա րու թյան ո րո շում ըն դու նե լու
կա րո ղու թյու նը բնու թագ րե լու հա մար։

Կա ռա վա րու թյուն նե րի այս պես կոչ ված «հա -
ճա խա կի» փո փո խու թյու նը բա ցա սա կան ազ -
դե ցու թյուն է ու նե նում ոչ միայն կա ռա վա րու -
թյան հե ռա հար ծրագ րե րի մշակ ման ու կեն սա -
գործ ման, այլ նաև ամ բողջ պե տա կան կա ռա -
վար ման հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան արդ յու -
նա վե տու թյան վրա։ Քա նի որ նոր ձևա վոր վող
կա ռա վա րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, պե տա -
կան կա ռա վար ման հա մա կար գում սկսում են
ի րա կա նաց նել նաև կա ռուց ված քա յին փո փո -
խու թյուն ներ, ին չը, լայն ա ռու մով, առն վազն
կար ճա ժամ կետ կտրված քով, բա ցա սա կան ազ -
դե ցու թյուն է ու նե նում պե տա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան

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

Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Î²ÚàôÜàôÂÚ²Ü
²ä²ÐàìØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ Î²è²ì²ðØ²Ü

ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü ÒºìÆ äºîàôÂÚàôÜÜºðàôØ1

1 Աշխատանքը կատարվում է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեի նախագահի «04» սեպտեմբերի 2018 թ. N 36-Ա/Ք
հրամանով հաստատված 18T-5E130 գիտական հետազոտական թեմայի շրջանակներում
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արդ յու նա վե տու թյան վրա։ Պե տա կան կա ռա -
վար ման հա մա կար գում յու րա քանչ յուր դեպ -
քում կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի ի -
րա կա նա ցու մը, ըստ էու թյան, պա հան ջում է ո -
րո շա կի տևա կան ժա մա նակ՝ կա տար ված փո -
փո խու թյուն նե րին «հար մար վե լու» և պե տա կան
իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև զսպում նե րի,
հա վա սա րակշռ ման և փոխլ րա ցում նե րի մե խա -
նիզմ նե րի ներ դաշ նակ գոր ծարկ ման հա մար։

Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու -
նու թյան ա պա հով ման խնդի րն ա ռա վել հրա -
տա պու թյուն է ձեռք բե րում կա ռա վար ման
խորհր դա րա նա կան ձևի պե տու թյուն նե րի դեպ -
քում, որ տեղ կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծու նեու -
թյու նը, որ պես կա նոն, կար ճա ժամ կետ բնույթ
ունեն և կա ռա վա րու թյուն նե րին չի հա ջող վում
գոր ծել միջև ընտ րա կան շրջա փու լի ա վար տը։ 

Նշ վա ծն ա ռա վել ա ռար կա յա կան դարձ նե -
լու նպա տա կով դի տար կենք կա ռա վար ման
խորհր դա րա նա կան ձևի մի շարք պե տու թյուն -
նե րի փոր ձը, այս պես, օ րի նակ՝ ա) Մոլ դո վա -
յում 1990-2016 թթ. ձևա վոր վել է 18 կա ռա վա -
րու թյուն, ո րոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո -
ղու թյու նը ե ղել է 1,44 տա րի, բ) Բուլ ղա րիա յում
1991-2017 թթ. ձևա վոր վել է 17 կա ռա վա րու -
թյուն, ո րոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու -
թյու նը ե ղել է 1,5 տա րի, գ) Հու նաս տա նում
1989-2018 թթ. ձևա վոր վել է 18 կա ռա վա րու -
թյուն, ո րոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու -
թյու նը ե ղել է 1,6 տա րի, դ) Ի տա լիա յում 1990-
2018 թթ. ձևա վոր վել է 17 կա ռա վա րու թյուն, ո -
րոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը ե -
ղել է 1,64 տա րի, ե) Խոր վա թիա յում 1990-2016
թթ. ձևա վոր վել է 13 կա ռա վա րու թյուն, ո րոնց
գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը ե ղել է 2
տա րի, զ) Դա նիա յում 1990-2018 թթ. ձևա վոր -
վել է 13 կա ռա վա րու թյուն, ո րոնց գոր ծու նեու -
թյան մի ջին տևո ղու թյու նը ե ղել է 2,13 տա րի, է)
Ալ բա նիա յում 1991-2018 թթ. ձևա վոր վել է 12
կա ռա վա րու թյուն, ո րոնց գոր ծու նեու թյան մի -
ջին տևո ղու թյու նը ե ղել է 2,25 տա րի, ը) Բել -
գիա յում 1991-2018 թթ. ձևա վոր վել է 12 կա ռա -
վա րու թյուն, որոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո -
ղու թյու նը եղել է 2,25 տա րի, թ) Ֆին լան դիա -
յում 1987-2015 թթ. ձևա վոր վել է՝ 12 կա ռա վա -

րու թյուն, որոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո -
ղու թյու նը եղել է 2,33 տա րի, ժ) Գեր մա նիա յում
1991-2018 թթ. ձևա վոր վել է 8 կա ռա վա րու -
թյուն, որոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու -
թյու նը եղել է 3,37 տա րի, ի) Իս պա նիա յում
1986-2018 թթ. ձևա վոր վել է 9 կա ռա վա րու -
թյուն, որոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու -
թյու նը եղել է 3,55 տա րի։

Վե րը նշվա ծից բխում է, որ ա ռա վել կար -
ճա ժամ կետ կտրված քով կա ռա վա րու թյուն ներ
գոր ծում են Մոլ դո վա յում, Բուլ ղա րիա յում, Հու -
նաս տա նում, Ի տա լիա յում, Խոր վա թիա յում, ո -
րոնց գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը չի
գե րա զան ցում 2 տա րին, իսկ ա ռա վել եր կա րա -
ժամ կետ կտրված քով կա ռա վա րու թյուն ներ գոր -
ծում են Գեր մա նիա յում և Իս պա նիա յում, ո րոնց
գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը գե րա -
զան ցում է 3 տա րին։ 

Կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի
պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կար ճա ժամ կետ բնույ թը պայ մա նա -
վոր ված է կա ռա վար ման այս ձևին բնո րոշ ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ Մաս նա վո րա պես՝
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի պե -
տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում
է պառ լա մեն տի կող մից և իր գոր ծու նեու թյան
հա մար քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն
է կրում պառ լա մեն տի առջև, ուստի գոր ծում է
այն քան ժա մա նակ քա նի դեռ վա յե լում է պառ -
լա մեն տի վստա հու թյու նը2։ Նշ վա ծից բխում է,
որ կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի դեպ -
քում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան տևո -
ղու թյու նը, ըստ էու թյան, պայ մա նա վոր ված է
պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան քա ղա քա -
կան կամ քից։

Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ կա -
ռա վար ման նա խա գա հա կան ձևի պե տու թյուն -
նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ա ռա վել կա -
յուն է, դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ գոր ծա դիր
իշ խա նու թյու նը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ -
կա նիշ նե րից մե կը «կարծ րու թյունն» է: Նշ վա ծը
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ
կա ռա վար ման նա խա գա հա կան ձևի դեպ քում
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը՝ ի դեմս հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի, ձևա վոր վում է ժո ղովրդի

2 Տե՛ս Հոլանդիայի Սահմանադրության 42.1-րդ հոդված, Դանիայի Սահմանադրության 2-րդ հոդված, Ճապոնիայի
Սահմանադրության 66-րդ հոդված, Իռլանդիայի Սահմանադրության 28-րդ հոդված.
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կող մից և օժտ ված է ան մի ջա կան ման դա տով,
ինչի հետևանքով գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր -
ծու նեու թյու նը կախ ված չէ պառ լա մեն տա կան
մե ծա մաս նու թյան վստա հու թյու նից: Կա ռա վար -
ման նա խա գա հա կան ձևի դեպ քում, ե թե նույ -
նիսկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան վա րած քա ղա -
քա կա նու թյու նն ա նարդ յու նա վետ է, օ րենս դիր
իշ խա նու թյու նը լիա զո րու թյուն չու նի անվս տա -
հու թյուն հայտ նել գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը:
Գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու միակ մե խա նիզմ հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյան
ինս տի տուտն է, սա կայն նույ նիսկ հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյու նը կա -
րող է չբա վա րա րել օ րենս դիր իշ խա նու թյա նը,
քա նի որ հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ -
տո նան կու թյան դեպ քում հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի նոր ընտ րու թյուն չի անց կաց վում,
այլ՝ վեր ջի նիս լիա զո րու թյուն նե րը փո խանց վում
են փոխ նա խա գա հին, ով կա րող է շա րու նա կել
պաշ տո նանկ ար ված հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը: Նշ վա -
ծից բխում է, որ կա ռա վար ման նա խա գա հա -
կան ձևի պե տու թյուն նե րում գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան գոր ծու նեու թյու նն ա ռա վել կա յուն է, և
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը՝ ի դեմս հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի, որ պես կա նոն, գոր ծում
է մինչև ընտ րա կան շրջա փու լի ա վար տը։

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի
պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան վրա ազ դող հիմ նա -
կան գոր ծո նը պառ լա մեն տում քա ղա քա կան ու -
ժե րի դա սա վար վա ծու թյունն է։ Այ սինքն՝ կա -
ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյու նը,
որ պես կա նոն, պայ մա նա վոր ված է այն հան -
գա ման քով, թե ինչ պի սի՛ կազմ ու նի ձևա վոր -
ված պառ լա մեն տը՝ միա կու սակ ցա կա՞ն է, կոա -
լի ցիո՞ն, թե՞ փոք րա մաս նու թյան։ Դի տար կենք
կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան
ա պա հով ման հիմ նախն դի րը՝ պառ լա մեն տում
քա ղա քա կան ու ժե րի տար բեր դա սա վո րու թյուն -
նե րի պայ ման նե րում։

Ե թե պառ լա մեն տում մեկ քա ղա քա կան ու -
ժի հա ջող վում է ձևա վո րել մե ծա մաս նու թյուն,
ապա ձևա վոր վում է միա կու սակ ցա կան կա ռա -

վա րու թյուն։ Այս պա րա գա յում պառ լա մեն տա -
կան մե ծա մաս նու թյան կող մից ձևա վոր ված կա -
ռա վա րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, ա ռա վել կա -
յուն են3։ Սա կայն միա կու սակ ցա կան կա ռա վա -
րու թյուն նե րի դեպ քում չի բա ցառ վում, որ պառ -
լա մեն տում ձևա վոր ված մե ծա մաս նու թյու նը կա -
րող է տրոհ վել՝ հան գեց նե լով կա ռա վա րու թյանն
անվս տա հու թյուն հայտ նե լուն։

Հատ կան շա կան է, որ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի պե տու թյուն նե րում հազ վա -
դեպ են ձևա վոր վում միա կու սակ ցա կան պառ -
լա մենտ ներ, որպես արդ յունք նաև՝ միա կու -
սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն ներ։ Այ դու հան -
դերձ՝ այդ երևույ թը խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման ձևի ո րոշ պե տու թյուն նե րի բնո րոշ
է, օ րի նակ՝ Բուլ ղա րիա նում 1991-2017 թթ. ձևա -
վոր վել է 17 կա ռա վա րու թյուն, ո րոն ցից 15-ը
եղել են միա կու սակ ցա կան, միա կու սակ ցա կան
կա ռա վա րու թյուն ներ հա ճախ ձևա վոր վում են
նաև Հու նաս տա նում և Լատ վիա յում։

Հա ջորդ ի րա վի ճա կն այն է, երբ պառ լա -
մեն տում մե ծա մաս նու թյու նը ձևա վոր վում է քա -
ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե լու մի ջո ցով, ո րի
հետևանքով ձևա վոր վում է կոա լի ցիոն կա ռա -
վա րու թյուն։ Այս պա րա գա յում կա ռա վա րու թյան
գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման
խնդի րն ա ռա վել հրա տա պու թյուն է ձեռք բե -
րում, քա նի որ պառ լա մեն տում ձևա վոր ված քա -
ղա քա կան կոա լի ցիա յի փլուզ ման հա վա նա կա -
նու թյու նն ա ռա վել մեծ է, իսկ քա ղա քա կան
կոա լի ցիա յի փլու զու մը, որ պես կա նոն, կհան -
գեց նի նաև կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի։ 

Հատ կան շա կան է, որ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի պե տու թյուն նե րում ա ռա վել
հա ճախ ձևա վոր վում են հենց կոա լի ցիոն կա -
ռա վա րու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ 1989-2015 թթ. Ի -
տա լիա յում, Ֆին լան դիա յում և Գեր մա նիա յում
ձևա վոր ված բո լոր կա ռա վա րու թյուն նե րը ե ղել
են կոա լի ցիոն, կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն -
ներ ա ռա վել հա ճախ ձևա վոր վում են նաև Բել -
գիա յում, Իս լան դիա յում, Ավստ րիա յում և Մոլ -
դո վա յում։ 

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևը
բնու թագ րող հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րից մեկն
այն է, որ պառ լա մեն տում ձևա վոր ված քա ղա -

3 Առավել մանրամասն տե՛ս Lijphart, Arend, «Patterns of democracy. Government forms and performance in thirty-six
countries» New Haven: Yale University Press, 1999.
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քա կան կոա լի ցիա յի տրոհ ման հետևանքով
պառ լա մեն տում կա րող է ձևա վոր վել նոր պառ -
լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյուն կազ մող կոա -
լի ցիա, ինչի պատճառով պառ լա մեն տա կան մե -
ծա մաս նու թյուն ձևա վո րած իշ խա նու թյու նը հան -
կար ծա կի կա րող է դառ նալ պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մու թյուն, իսկ պառ լա մեն տա կան ընդ դի -
մու թյու նը՝ նոր քա ղա քա կան կոա լի ցիա յի ձևա -
վոր ման հետևանքով՝ իշ խա նու թյուն։

Հա ջորդ ի րա վի ճա կն այն է, երբ պառ լա -
մեն տում որևէ կու սակ ցու թյան կամ քա ղա քա -
կան կոա լի ցիա յի չի հա ջող վում ձևա վո րել պառ -
լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյուն, ուստի ձևա -
վոր վում է փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն։
Փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման խնդիրն
ա ռա վել հրա տա պու թյուն է ձեռք բե րում, քա նի
որ ցան կա ցած պա հի պառ լա մեն տա կան ու ժե -
րի միջև ձևա վոր ված «փխրուն» փոխ հա մա ձայ -
նու թյունը (consensus) կա րող է խա թար վել, ին -
չը կա րող է հան գեց նել քա ղա քա կան ան կա յու -
նու թյան և ճգ նա ժա մի։ 

Փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն ձևա -
վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված է
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման մի շարք
պե տու թյուն նե րում (Հու նաս տան, Բուլ ղա րիա,
Նոր վե գիա, Լիտ վիա, Էս տո նիա)4։ Միա ժա մա -
նակ՝ խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի
մի շարք պե տու թյուն նե րում (Բել գիա, Խոր վա -
թիա, Չե խիա, Իս պա նիա, Հա յաս տան) փոք -
րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րե լու
հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված չէ։ Նշ ված
պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես -
ված են այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում ներ, ո -

րոնք միտ ված են պառ լա մեն տում մե ծա մաս -
նու թյան ձևա վոր մա նը։ Խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման ձևի հան րա պե տու թյուն նե րում պառ -
լա մեն տում մե ծա մաս նու թյան ձևա վոր ման հիմ -
նա կան մե խա նիզ մն այն է, որ պառ լա մեն տում
ա ռա վե լա գույն ձայ ներ ստա ցած կու սակ ցու թյա -
նը կամ կոա լի ցիա յին տրա մադր վում են լրա -
ցու ցիչ ման դատ ներ (surplus mandats) պառ լա -
մեն տում մե ծա մաս նու թյուն ձևա վո րե լու հա մար։ 

Նշ վա ծից բխում է, որ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի պե տու թյուն նե րում կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա -
պա հով ման խնդի րը միա կու սակ ցա կան, կոա -
լի ցիոն և փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն -
նե րի դեպ քում տար բեր է5։ Սա կայն, վե րը նշվա -
ծով հան դերձ՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ կոնկ րետ
դեպ քե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան
կա յու նու թյան վրա ազ դում են նաև մի շարք այլ
գոր ծոն ներ6, ուստի ո րոշ դեպ քե րում փոք րա -
մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն նե րը կա րող են
ա ռա վել եր կար կյանք ու նե նալ, քան միա կու -
սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը։ 

Հաշ վի առ նե լով կա ռա վար ման խորհր դա -
րա նա կան ձևի պա րա գա յում կա ռա վա րու թյան
գոր ծու նեու թյան ան կա յու նու թյան վտան գը՝
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի մի շարք
պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես -
վել են այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք միտ -
ված են կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա -
յու նու թյան ա պա հով մա նը։ 

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի
պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման հիմ նա -
կան մե խա նիզմ նե րից մե կը վար չա պե տին

4 Բուլղարիայում հանրապետության նախագահը պառլամենտական խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների
արդյունքով պառլամենտում ամենաբարձր տեղ զբաղեցրած կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուին
նշանակում է վարչապետ՝ կառավարություն ձևավորելու համար: Եթե նշանակված վարչապետը յոթօրյա ժամկետում
չի կարողանում ձևավորել կառավարությունը և ստանալ պառլամենտի վստահությունը, ապա հանրապետության
նախագահը պառլամենտում երկրորդ ամենամեծ խմբակցության առաջարկած թեկնածուին նշանակում է վարչապետ՝
կառավարություն ձևավորելու համար։ Եթե սահմանված ժամկետում նշանակված վարչապետը չի կարողանում
ձևավորել կառավարությունը և ստանալ պառլամենտի վստահությունը, ապա հանրապետության նախագահը
պառլամենտում ներկայացված ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացրած թեկնածուին նշանակում է
վարչապետ՝ կառավարությունը ձևավորելու և պառլամենտի վտահությունը ստանալու համար, եթե, ի վերջո՝ չի
հաջողվում կառավարություն ձևավորել, ապա պառլամենտը լուծարվում է (Սահմանադրության 99-րդ հոդված)։
Նմանատիպ իրավակարգավորում նախատեսված է նաև Հունաստանի Սահմանադրության 37-րդ հոդվածով:

5 Տե՛ս Svenja Krauss, «Stability through control? The influence of coalition agreements on the stability of coalition cabinets»,
Paper for presentation at the 6th ECPR Graduate Student Conference, Tartu, 10-13 July 2016, հասանել էր՝
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/82f17383-bd0f-4590-bf63-1892254dafa0.pdf

6 Տե՛ս Paul V. Warwick, «The durability of coalition governments in parliamentary democracies», Comparative Political
Studies, 11 (1979), 465–98.
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անվստա հու թյուն հայտ նե լու կոնստ րուկ տիվ
անվս տա հու թյան քվեի նա խա տե սումն է։ Կոնստ -
րուկ տիվ անվս տա հու թյան քվեի պա րա գա յում`
վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա -
սին ո րոշ ման նա խա գիծ ներ կա յաց նե լուն զու -
գա հեռ անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել նաև նոր
վար չա պե տի թեկ նա ծու։ Այս պի սի մե խա նիզ մն
էա կա նո րեն բար դաց նում է վար չա պե տին
անվստա հու թյուն հայտ նե լու գոր ծըն թա ցը, ին -
չը նպաս տում է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու -
թյան կա յու նու թյա նը (Ս լո վա կիա, Հուն գա րիա,
Գեր մա նիա)։ 

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի
պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման հա ջորդ
մե խա նիզ մը վար չա պե տին անվս տա հու թյուն
հայտ նե լու նա խա ձեռ նու թյան հա մար ժա մա -
նա կա յին ա ռու մով սահ մա նա փա կման նախա -
տե սումն է, ո րի պա րա գա յում վար չա պե տին
անվս տա հու թյուն կա րե լի է հայտ նել նրա նշա -
նա կու մից ոչ շուտ, քան, օ րի նակ՝ մեկ տա րի
կամ վեց ա միս հե տո, կամ վար չա պե տին անվըս -
տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին պառ լա մեն տի ո -
րոշ ման նա խա գի ծը ե թե չի ըն դուն վում, ա պա
նման նա խա գիծ կա րող է ներ կա յաց վել ո րոշ
ժա մա նակ, օ րի նակ՝ մեկ տա րի հե տո։ Այս մե -
խա նիզ մը ևս միտ ված է ա պա հո վե լու կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյու նը։ 

Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու -
նու թյան ե րաշ խա վոր ման հա ջորդ մե խա նիզ մը
կա ռա վա րու թյան ա ռա ձին ան դա մին անվս տա -
հու թյուն հայտ նե լու հնա րա վո րու թյան նա խա -
տե սումն է7։ Այս մե խա նիզ մը հնա րա վո րու թյուն
է տա լիս խու սա փելու կա ռա վա րու թյան ամ բողջ
կազ մին անվս տա հու թյուն հայտ նե լուց այն դեպ -
քում, երբ, օ րի նակ՝ պառ լա մեն տը դժգոհ է կա -
ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան դամ նե րի գոր ծու -
նեու թյու նից։

Հատ կան շա կան է, որ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի ո րոշ պե տու թյուն նե րում նա -
խա տես ված են նաև կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման այլ կա -

ռու ցա կար գա յին մե խա նիզմ ներ։ Օ րի նակ՝ Էս -
տո նիա յում, ե թե պառ լա մեն տը կա ռա վա րու -
թյանն անվս տա հու թյուն է հայտ նում, ա պա հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հը կա ռա վա րու թյան
ա ռա ջար կով կա րող է լու ծա րել պառ լա մեն տը
(97-րդ հոդ ված)։ Եվս մեկ օ րի նակ՝ Հու նաս տա -
նում, ե թե եր կու կա ռա վա րու թյուն հրա ժա րա -
կան են տա լիս կամ անվս տա հու թյան քվե են
ստա նում, ապա դա հան գեց նում է պառ լա մեն -
տի լու ծար ման (41-րդ հոդ ված)։

Ամ փո փե լով՝ կա տար ված վեր լու ծու թյան
արդ յուն քով կա րող ենք վեր հա նել հետևյալ
հիմ նադ րույթ նե րը՝ ա) կա ռա վա րու թյան գոր -
ծու նեու թյան «կա յու նու թյան» ա պա հո վու մը կա -
ռա վա րու թյան եր կա րա ժամ կետ և հե ռա հար
ծրագ րե րի մշակ ման ու ի րա գործ ման արդ յու -
նա վե տու թյու նը պայ մա նա վո րող հիմ նա կան
գոր ծոն նե րից է, բ) կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման հիմ նա -
խնդի րն ա ռա վել հրա տա պու թյուն է ձեռք  բե -
րում կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի
պե տու թյուն նե րում, որ տեղ կա ռա վա րու թյուն -
նե րը, որ պես կա նոն, գոր ծում են կար ճա ժամ -
կետ կտրված քով, գ) կա ռա վար ման խորհր դա -
րա նա կան ձևի պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու -
թյան գոր ծու նեու թյան տևո ղու թյու նը, որ պես
կա նոն, պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման -
քով, թե ինչ պի սի՛ կազմ ու նի պառ լա մեն տը՝
միա կու սակ ցա կա՞ն է, կոա լի ցիո՞ն, թե՞ փոք րա -
մաս նու թյան, դ) չնա յած կա ռա վար ման խորհր -
դա րա նա կան ձևի՝ մի շարք պե տու թյուն նե րում
նա խա տես ված են կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով մա նը միտ -
ված լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ, այ դու հան դերձ՝
կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի պե -
տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծու -
նեու թյան կար ճա ժամ կետ բնույ թը բա ցա սա -
կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում եր կա րա ժամ կետ
ծրագ րե րի մշակ ման ու կեն սա գործ ման և այդ -
պի սով նաև՝ ամ բողջ պե տա կան կա ռա վար -
ման մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա -
վե տու թյան վրա։

7 Էստոնիայի Սահմանադրության 97-րդ հոդված, Սլովենիայի Սահմանադրության 118-րդ հոդված, Լեհաստանի
Սահմանադրության 159-րդ հոդված, Լատվիայի Սահմանադրության 59-րդ հոդված:



Պե տա կան կա րիք նե րի բա վա րա րու մը պե -
տու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից մեկն է:
Դրա ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րից մեկն էլ
պե տա կան գնում ներն են, ո րոնց հա մա կար -
գա յին ու սում նա սի րու թյունն անհ րա ժեշտ է պե -
տու թյան բնա կա նոն և արդ յու նա վետ գոր ծու -
նեու թյան ա պա հով ման հա մար: 

Գ նում նե րի գոր ծըն թա ցում պե տա կան կա -
րիքն ար տա ցոլ վում է պե տա կան պատ վե րում:
Պե տա կան պատ վե րի հիմ քում հենց պե տա -
կան կա րիքն է, սա կայն վեր ջինս ա վե լի լայն
հաս կա ցո ղու թյուն է, քան պե տա կան պատ վե -
րը: Պե տա կան պատ վերն ամ բող ջու թյամբ նե -
րառ վում է պե տու թյան կա րիք նե րի մեջ, սա -
կայն ոչ բո լոր պե տա կան կա րիք ներն են ամ -
փոփ վում պե տա կան պատ վե րի կազ մում: Պատ -
ճառն այն է, որ պե տու թյան կա րիք նե րը կա րող
են բա վա րար վել նաև այլ ե ղա նա կով (օ րի նակ՝
ազ գայ նա ցու մը, հա սա րա կու թյան և պե տու -
թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ -
տա րու մը և այլն), մինչ դեռ պե տա կան պատ վե -
րը միշտ ուղղ ված է պե տա կան կա րիք նե րի բա -
վա րար մա նը:

«Պե տա կան պատ վեր» եզ րույ թը միան շա -
նակ բնո րո շում չու նի ինչ պես մաս նա գի տա կան
գրա կա նու թյան մեջ, այն պես էլ ի րա վա կան ակ -
տե րում, և դա այն դեպ քում, երբ պե տա կան
պատ վե րի բա ցա հայ տու մը գնման գոր ծըն թա -
ցում ու նի ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն՝ նկա -
տի ու նե նա լով, որ պե տա կան պատ վեր եզ -

րույթն ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն օգ -
տա գործ վում է բազ մա թիվ ի րա վա կան ակ տե -
րում և գ րա կա նու թյան մեջ: 

«Պատ վեր» բա ռը բա ցատր վում է որ պես
որևէ բան պատ րաս տե լու, ար տադ րե լու, տրա -
մադ րե լու հանձ նա րա րու թյուն1: 

Տն տե սա գի տու թյան եզ րու թա բա նու թյամբ
պե տա կան պատ վե րը ներ կա յաց վում է որ պես
պե տա կան մար մին նե րի կող մից տրվող և պե -
տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին վար ձատըր -
վող պատ վեր` ար տադ րան քի ստեղծ ման, ապ -
րանք նե րի թո ղարկ ման, աշ խա տանք նե րի կա -
տար ման հա մար, ո րոն ցում հե տաքրքր ված է
պե տու թյու նը: Նման պատ վե րը կա րող է կա -
տար վել ոչ միայն պե տա կան, այլ նաև այլ ձեռ -
նար կու թյուն նե րի կող մից: Պատ վե րը սո վո րա -
բար տրվում է մրցու թա յին հիմ քով2:

«Պե տա կան պատ վեր» ար տա հայ տու թյու -
նը, լի նե լով տնտե սա գի տա կան կա տե գո րիա,
ամ րագր վե լով օ րենսդ րու թյան մեջ ձեռք է բե -
րել նաև ի րա վա բա նա կան հատ կա նիշ ներ: Պե -
տա կան պատ վե րը ոչ միայն կի րառ վում է պե -
տու թյան կող մից տնտե սու թյու նը կար գա վո րե -
լիս, այլ նաև այլ ո լորտ նե րում, օ րի նակ՝ գի տու -
թյուն, կրթու թյուն և այլն3: 

Այ դու հան դերձ՝ «Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ
գոր ծող օ րեն քը, օգ տա գոր ծե լով «պատ վի րա -
տու» ար տա հայ տու թյու նը, չի բա ցա հայ տել
«պատ վեր» եզ րույ թի ի մաս տը: Հե տաքր քիր է
նաև այն, որ ան գամ մինչև 2000 թվա կա նին
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ՆԱՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական
փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
____________________________________________________________________________________________________________

§äºî²Î²Ü ä²îìºð¦ ºì §äºî²Î²Ü ¶ÜàôØ¦
Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºðÀ

1 Տե՛ս Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1976, էջ
1196-1197: Էլեկտրոնային աղբյուր`
http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24&pageNumber=1220, վերջին մուտքը՝ 10.12.2018
թվականին:

2 Տե՛ս Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.– 6-е изд., перераб. и
доп.– М., ИНФРА-М, 2011: Էլեկտրոնային աղբյուր` http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/, վերջին
մուտքը՝ 10.12.2018 թվականին:

3 Օրինակ՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական պատվերը,
որը սույն ուսումնասիրության շրջանակներից դուրս է:
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«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ ա ռա ջին օ րեն քի4 ըն -
դու նու մն ի րա վա կան ակ տե րում, մաս նա վո րա -
պես՝ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րում, օգ -
տա գործ վել է «պե տա կան պատ վեր» ար տա -
հայ տու թյու նը` այ դու հան դերձ չբա ցա հայ տե լով
դրա էու թյու նը5:

Ի րա վա գետ նե րը միան շա նակ տե սա կետ
չու նեն պե տա կան պատ վեր հաս կա ցու թյան
հար ցում: Ռուս հայտ նի ի րա վա գետ Լ. Վ. Անդ -
րեևան նշել է, որ տնտե սա գի տա կան և ի րա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ «պատ վեր»,
«պե տա կան պատ վեր» հաս կա ցու թյուն ներն
օգ տա գործ վում են տար բեր ի մաստ նե րով` և՛
որ պես պե տա կան պայ մա նա գիր, և՛ որ պես
ապ րանք նե րի մա տա կա րա րում, և՛ որ պես ապ -
րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն -
նե րի` պե տու թյան կա րիք նե րի ամ բող ջու թյուն:
Նա պե տա կան պատ վեր եզ րույ թը սահ մա նել
է իր աշ խա տու թյան մեջ` ներ կա յաց նե լով որ -
պես փաս տա թուղթ, ո րը պա րու նա կում է պե -
տու թյան` այն պի սի ապ րանք նե րի՝ քա նա կով,
ո րա կով, տե սա կա նիով, ժամ կե տով և այլ բնու -
թա գրե րով կոնկ րե տաց ված և սահ ման ված
կար գով ձևա վոր ված կա րիք (անհ րա ժեշ տու -
թյուն), ո րոնց մա տա կա րա րումն ի րա կա նաց -
վում է բյու ջեի և այդ նպա տակ նե րի հա մար
ներգ րավ ված ֆի նան սա վոր ման ար տաբ յու ջե -
տա յին մի ջոց նե րի հաշ վին, և ո րի տե ղա բաշ -
խումն ի րա կա նաց վում է պատ վեր նե րի տե ղա -
բաշխ ման մա սին օ րենսդ րու թյամբ սահ ման -
ված կար գով6:

Պե տա կան պատ վեր հաս կա ցու թյու նը սահ -
ման վել է նաև այլ ռուս ի րա վա գետ նե րի կող -
մից: Մաս նա վո րա պես՝ ըստ Կ. Վ. Կի չի կի. «Պե -
տա կան պատ վե րը հան րա յին-ի րա վա կան կա -
ռույ ցի` ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և ծա -
ռա յու թյուն նե րի կոնկ րե տաց ված կա րիքն է` ամ -

րագր ված ի րա վա կան ակ տում (նոր մա տիվ-ի -
րա վա կան կամ վար չա կան), ո րը բա վա րար -
վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով պատ -
վեր նե րի տե ղա բաշխ ման մի ջո ցով (որ պես կա -
նոն` ա նո րոշ շրջա նա կի ան ձանց` պո տեն ցիալ
մա տա կա րար նե րի շրջա նում), պե տա կան (մու -
նի ցի պալ) պայ մա նագ րի, բյու ջե տա յին կա ռույ -
ցի քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րի կամ
այլ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րի
կնքմամբ, ո րը պա րու նա կում է այդ ապ րանք -
նե րին, աշ խա տանք նե րին և ծա ռա յու թյուն նե -
րին ներ կա յաց վող անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րը,
ինչ պես նաև ապ րանք նե րի վա ճառ քի, աշ խա -
տանք նե րի կա տար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի
մա տուց ման պայ ման նե րը` պե տա կան (մու նի -
ցի պալ) կա րիք նե րը բա վա րա րե լու նպա տա -
կով»7: Վ. Գ. Բ լի նո վի բնո րոշ մամբ՝ պե տա կան
պատ վե րը հան րա յին մարմ նի իշ խա նա կան կա -
մա յին ակտ է` հաս ցեագր ված պե տա կան պատ -
վի րա տուին, ո րը նա խա տե սում է պե տա կան
կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար անհ րա ժեշտ
ապ րանք նե րը, աշ խա տանք նե րը և ծա ռա յու -
թյուն նե րը, տե ղա բաշխ վում է օ րենսդ րու թյա նը
հա մա պա տաս խան` գոր ծա րա րա կան գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ նե րի միջև,
հիմք է պե տա կան պատ վի րա տուի ու մա տա -
կա րա րի միջև պե տա կան պայ մա նա գիր կնքե -
լու հա մար, ֆի նան սա վոր վում է բյու ջեի և ար -
տաբ յու ջե տա յին մի ջոց նե րի հաշ վին: Պե տա -
կան պատ վե րը` որ պես հան րա յին շա հի ֆոր -
մա լաց ված ար տա հայ տու թյուն, անհ րա ժեշտ
պայ ման է հանուն պե տու թյան կա րիք նե րի ապ -
րանք նե րի մա տա կա րար ման մաս նա վոր-ի րա -
վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րաց ման հա -
մար8:

Ո րոշ հե ղի նակ ներ պե տա կան պատ վե րը
դի տար կում են լայն ի մաս տով՝ որ պես պե տա -

4 Ընդունվել է 05.06.2000 թվականին, ուժի մեջ է մտել 21.08.2000 թվականին, ուժը կորցրել է 01.01.2005 թվականին,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2000.06.22/13(111), համար՝ ՀՕ-62:

5 Տե՛ս, օրինակ՝ ՀՀ կառավարության 08.02.1995 թվականի թիվ 67 որոշումը «ՀՀ 1995 թվականի պետական պատ վե -
րի մասին» կամ 15.06.1996 թվականի թիվ 175 որոշումը «ՀՀ 1996 թվականի պետական պատվերի մասին» և այլն:

6 Տե՛ս Андреева Л.В. Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных государственных нужд: правовое
регулирование, 2-е изд., перераб. и доп.– М.: «Волтерс Клувер», 2011, պարագրաֆ 2.2, ինտերնետային աղբյուր`
http://www.twirpx.com/file/533493/, վերջին մուտքը՝ 10.12.2018 թվականին:

7 Տե՛ս Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государственного регулирования
экономики: правовые вопросы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва,
2011, էջ 33:

8 Տե՛ս Блинов В.Г. Правовое регулирование частных и публичных отношений при поставке товаров для государственных
нужд, на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Чебоксары, 2009, էջ 55-56:



կան կա րիք ներ, իսկ նեղ ի մաս տով` որ պես
մրցույ թի անց կաց ման մա սին ծա նու ցում9:

Պե տա կան պատ վե րը ներ կա յաց վում է նաև
որ պես պե տա կան պատ վի րա տու նե րին հաս -
ցեագր ված գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կա ռա -
վար չա կան ակտ, ո րը նա խա տե սում է ո րո շա -
կի պե տա կան կամ այլ պայ մա նագ րի կնքման
անհ րա ժեշ տու թյուն` ապ րանք նե րի աշ խա տանք -
նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի կա րիք նե րի բա վա -
րար ման հա մար10, կամ որ պես պե տու թյան ա -
նու նից հանձ նա րա րու թյուն (կազ մա կերպ չա կան
ակտ)` հա մա պա տաս խան հան րա յին-ի րա վա -
կան կա ռույց նե րի շա հե րին հա մա պա տաս խան
գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի, հում քի և
ար տադ րու թյան մա տա կա րար մամբ ա պա հո -
վե լու նպա տա կով11:

Ե. Պ. Գու բի նի տե սա կետն այլ է. ըստ նրա`
պե տա կան պատ վե րը վար չա կան (ադ մի նիստ -
րա տիվ)-պլա նա յին ակտ չէ, ո րը պար տա դիր
կլի ներ շու կա յի մաս նա կից նե րի հա մար, այլ՝
պե տա կան կար գա վոր ման գոր ծիք է, շու կա յա -
կան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու -
ցիչ մաս12:

Ի տար բե րու թյուն շու կա յա կան տնտե սու -
թյան` խորհր դա յին շրջա նի պե տա կան պատ -
վե րը կա րե լի է դի տար կել որ պես կա ռա վար չա -
կան ակտ, ո րը պար տա դիր էր ոչ միայն պե -
տա կան պատ վի րա տուի (հա մա պա տաս խան
պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի), այլ նաև
մա տա կա րա րի (ձեռ նար կու թյան) հա մար: Պե -
տա կան պատ վե րը սահ մա նա փակ ված էր կա -
տա րող սուբ յետ նե րով և տե ղա բաշխ վում էր
հաս տատ ված պլան նե րին հա մա պա տաս խան:

Կող մե րը որևէ բան չէին կա րող հա մա ձայ նեց -
նել, իսկ պայ մա նա գիր կնքե լու կամքն ար տա -
հայտ վում էր միայն փո խա դարձ լռու թյամբ:
Պայ մա նա գիր կնքե լուց խու սա փե լը դիտ վում
էր որ պես վար չա կան ի րա վա խախ տում և
պատժ վում էր տու գան քով13: Ընդ ո րում՝ նաև
նշվում է, որ միայն տե սա կան մա կար դա կով
էր, որ պե տա կան պատ վեր նե րը կա րող էին
տե ղա բաշխ վել մրցու թա յին կար գով14:

Ներ կա յումս` շու կա յա կան տնտե սու թյան
պայ ման նե րում, պե տա կան գնում նե րի մաս -
նակ ցի հա մար պե տա կան պատ վե րը չի կա րող
պար տա դիր լի նել, քա նի դեռ վեր ջի նիս հետ
չեն ծա գել պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թյուն -
ներ` դրանց չկա տա րու մից կամ ոչ պատ շաճ
կա տա րու մից բխող բա ցա սա կան հետևանք նե -
րով: Ուս տի, հաշ վի առ նե լով պլա նա յին տնտե -
սու թյու նից ան ցու մը շու կա յա կան տնտե սու թյան`
կա րե լի է հա մա րել, թե պե տա կան պատ վե րը
պե տա կան կար գա վոր ման ուղ ղա կի (վար չա -
կան) մե թո դից վերած վել է ա նուղ ղա կի (տնտե -
սա կան) մե թո դի15:

Ամ փո փե լով պե տա կան պատ վե րի վե րա -
բեր յալ վե րը նշված տե սա կետ նե րը, հա մադ րե -
լով դրանց՝ մեզ հա մար ըն դու նե լի տե սանկ յուն -
նե րը` կար ծում ենք, որ պե տա կան պատ վե րը
որ պես պայ մա նա գիր կամ պայ մա նագ րե րի ամ -
բող ջու թյուն ներ կա յաց նե լու դեպ քում խա թար -
վում է պե տա կան պատ վե րի էու թյու նը, քա նի
որ պայ մա նա գի րը պե տա կան պատ վե րի ի րաց -
ման ձև է, մի ջոց` պե տա կան պատ վե րի կա -
տար ման հա մար:

Կարծում ենք՝ պե տա կան պատ վե րը միայն
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որ պես ծա նու ցում դի տե լը ևս  ար դա րաց ված չէ:
Ի հա՛ր կե, պե տա կան պատ վերն ար տա ցոլ վում
է հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րում, սա -
կայն դրանք նույ նաց նե լը սահ մա նա փա կում է
պե տա կան պատ վե րի էու թյու նը:

Մենք հա մա կար ծիք չենք, որ պե տա կան
պատ վե րը պե տա կան կա րիք նե րի հետ կա րե լի
է նույ նաց նել՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պե տա կան
կա րիք նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն պե -
տա կան գնում նե րի ո լոր տով: Այլ կերպ ա սած`
պե տա կան կա րիքն ա վե լի լայն է, քան պե տա -
կան պատ վե րը, պե տա կան պատ վերն ըն դա -
մե նը մի ջոց նե րից մեկն է, ո րով հնա րա վոր է
բա վա րա րել պե տա կան կա րի քը:

Մեր կար ծի քով՝ պե տա կան գնում նե րի
ո լոր տում պե տա կան պատ վե րը կա րե լի է բնո -
րո շել որ պես պե տա կան կա րիք նե րի բա վա -
րար ման նպա տա կով գնում նե րի պլա նա վոր -
ման ըն թաց քում պե տա կան պատ վի րա տուի
կող մից մշակ ված և կոնկ րետ ապ րանք նե րի,
աշ խա տանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի կամ այլ
ակ տիվ նե րի (ար ժեք նե րի) ձեռք բեր ման հա -
մար տրված հանձ նա րա րա կան16:

Պե տա կան պատ վերն ի րաց վում է գնման
գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով: Գն ման գոր ծըն թա ցը,
«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի
23-րդ կե տի հա մա ձայն, գնում կա տա րե լու նպա -
տա կով գնում նե րի մա սին Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված
ըն թա ցա կար գե րի, ի րա վունք նե րի և պար տա -
կա նու թյուն նե րի ի րա գործ մանն ուղղ ված գոր -
ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, նե րառ յալ՝
գնում նե րի պլա նա վո րու մը, գնման ա ռար կա յի
բնու թագ րի հաս տա տու մը, պայ մա նագ րի կա -
տա րու մը և կա ռա վա րու մը:

«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ գոր ծող օ րեն քի 2-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` գնում է
հա մար վում պատ վի րա տուի հա տուց մամբ`
ընտր ված մաս նակ ցի հետ պայ մա նա գիր կնքե -
լու մի ջո ցով բո լոր տե սա կի ապ րանք նե րի, աշ -

խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք բե րու -
մը, լի զին գը, պատ վի րա տուի կող մից նվի րա -
բե րու թյան կար գով ի րա վա բա նա կան ան ձանց
հատ կաց վող մի ջոց նե րի հաշ վին ապ րանք նե -
րի, աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք -
բե րու մը, փո խա նակ ման ձևով ապ րան քի, աշ -
խա տան քի կամ ծա ռա յու թյան ձեռք բե րու մը,
ինչ պես նաև պե տու թյուն-մաս նա վոր գոր ծըն -
կե րու թյան, նե րառ յալ՝ հա վա տար մագ րա յին կա -
ռա վար ման և կոն ցե սիա յի գոր ծարք նե րի շրջա -
նակ նե րում մաս նա վոր հատ վա ծի գոր ծըն կե րո -
ջը ի րա վունք նե րի շնոր հու մը: Այս պի սով՝ վե -
րոնշ յալ օ րեն քի ի մաս տով գնում է հա մար վում
ա ռա վե լա պես ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե -
րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը17: 

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան
Մի ջազ գա յին առևտ րա յին ի րա վուն քի հանձ -
նա ժո ղո վի (United Nations Commission on Inter-
national Trade Law, UNCITRAL) կող մից մշակ -
ված «Պե տա կան գնում նե րի մա սին» մո դե լա -
յին օ րեն քի հա մա ձայն ևս` «գնում նե րը» կամ
«հան րա յին գնում նե րը» նշա նա կում են ապ -
րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի կամ ծա ռա յու -
թյուն նե րի ձեռք բե րում18: 

Ե թե անգ լա լե զու աղբ յուր նե րում «procure-
ment» եզ րույ թը գու ցե կա րող է և ի րա վա բա նա -
կան տեխ նի կա յի, ի րա վա բա նա կան լեզ վի տե -
սանկ յու նից խնդիր չա ռա ջաց նել, ա պա նույ նը
չի կա րե լի ա սել հայ ի րա կա նու թյան հա մար:

Այս պես՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ գնու մը են -
թադ րում է հիմ նա կա նում ե րեք տի պի նյու թա -
կան և ոչ նյու թա կան ար ժե քի ձեռ քբե րում` ապ -
րանք ներ, աշ խա տանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը նա խա -
տե սում է վե րոնշ յալ ար ժեք նե րի ձեռք բեր ման
հա մար հիմ նա կա նում հետևյալ պայ մա նագ րե -
րի կնքման հնա րա վո րու թյուն՝ ա ռու վա ճառ քի
պայ մա նա գիր` ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման հա -
մար, կա պա լի պայ մա նա գիր` աշ խա տանք նե րի
կա տար ման հա մար, ծա ռա յու թյուն նե րի վճա -

16 Նկատի ունենալով, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով պատվիրատուներ են նաև տեղական ինքնա կա -
ռա վարման մարմինները, համայնքային հիմնարկները, համայնքային տարբեր կազմակերպություններ, իսկ համայն -
քա յին պատվերի տեղաբաշխման համար հատուկ ընթացակարգ չի նախատեսվում, սույն հասկացությունը կիրառելի
է նաև համայնքային պատվերի դեպքում:

17 Այդպես է ներկայացված եղել նաև 05.06.2000 թվականին, 06.12.2004 թվականին և 22.12.2010 թվականին
ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքներում:

18 Տե՛ս https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-
e.pdf, վերջին մուտքը՝ 10.12.2018 թվականին:



րո վի մա տուց ման պայ մա նա գիր` ծա ռա յու թյուն -
նե րի մա տուց ման հա մար:

«Գ նում», «գնել» եզ րույթ նե րը հայ ի րա կա -
նու թյան մեջ ա ռա վե լա պես ա սո ցաց վում են ա -
ռու վա ճառ քի (ա ռու ծա խի) պայ մա նագ րի հետ
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 470-րդ հոդ -
ված): Պայ մա նագ րի տե սա կի ան վա նու մը` առ -
ու վա ճառք, ինք նին բա ցա հայ տում է պայ մա -
նագ րի եր կու կարևոր տար րե րը` «առ նել (գնել)
և վա ճա ռել»19, ընդ ո րում՝ գնորդ եզ րույ թը, ո րը
հենց գնման մաս նա կիցն է, ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քում օգ տա գործ վում է ա ռու ծա խի
և մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար -
գա վո րե լիս: 

Ինչ վե րա բե րում է կա պա լի պայ մա նա գրին
և ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ -
մա նագ րին՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
700-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից
պարզ է դառ նում, որ կա պա լա ռուն պատ վի րա -
տուի ա ռա ջադ րան քով կա տա րում է աշ խա -
տանք՝ վար ձատր վե լով դրա դի մաց, իսկ ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 777-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ծա -
ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա -
նագ րով կա տա րո ղը պատ վի րա տուի ա ռա ջա -
դրան քով ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում (կա -
տա րում ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ի րա -
կա նաց նում ո րո շա կի գոր ծու նեու թյուն)՝ վճար -
վե լով դրա դի մաց:

Վե րոնշ յալ հիմ նա կան պայ մա նագ րե րի
հաս կա ցու թյուն նե րի վեր հա նումն ար դեն իսկ
բա վա րար է, որ պես զի փաս տենք, որ հայ ի րա -
վա գի տու թյան հա մար խորթ է «աշ խա տան քի
գնում» կամ «ծա ռա յու թյան գնում» ար տա հայ -
տու թյու նը, մինչ դեռ գոր ծող պրակ տի կա յի ու -
սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ ան գամ կնքվող
պայ մա նագ րե րում օգ տա գործ վում է «աշ խա -
տան քի գնում» կամ «ծա ռա յու թյան գնում» ար -
տա հայ տու թյու նը20, ին չը, մեր կար ծի քով, պայ -
մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգըր -

քից «Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի եզ րու թա -
բա նա կան օ տա րաց վա ծու թյամբ:

Հետևա բար, մեր կար ծի քով՝ «գնում» բա -
ռը կի րա ռե լի է ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման հա -
մար, իսկ աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե -
րի «գնում» չի կա րող լի նել. աշ խա տանք նե րը և
ծա ռա յու թյուն նե րը պատ վի րա տուի ա ռա ջա -
դրան քով հա մա պա տաս խա նա բար կա տար -
վում և մա տուց վում են: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան, այդ
թվում` գի տա կան հոդ ված նե րի և ա տե նա խո -
սու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է
դառ նում, որ պե տա կան գնում նե րի վե րա բե -
րյալ նույն պես միան շա նակ հաս կա ցու թյուն գո -
յու թյուն չու նի: 

Այս պես, տե սա կետ նե րից մե կի հա մա ձայն՝
«գնու մը» պատ վի րա տուի կող մից ի րա կա նաց -
վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է՝ ուղղը -
ված պե տա կան կամ հա մայն քա յին կա րիք նե -
րի բա վա րար մա նը: Գ նու մն սկսվում է մա տա -
կա րա րին (կա պա լա ռուին, կա տա րո ղին) ո րո -
շե լուց և ա վարտ վում է պայ մա նագ րի կող մե րի
կող մից պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լով:
Օ րեն քով նա խա տես ված այն դեպ քե րում, երբ
նա խա տես ված չէ գնում ի րա կա նաց նե լու մա -
սին հայ տա րա րու թյան հրա պա րա կում կամ
գործ ըն թա ցին մաս նակ ցե լու հրա վե րի ու ղար -
կում, գնու մն սկսվում է պայ մա նագ րի կնքմամբ
և ա վարտ վում կող մե րի կող մից պար տա կա -
նու թյուն նե րի կա տար մամբ21:

Ռուս մեկ այլ հե ղի նա կի դի տարկ մամբ՝ պե -
տա կան պատ վե րը պե տա կան պատ վի րա տուի
գոր ծո ղու թյուն ներն են՝ ուղղ ված պե տա կան
պայ մա նագ րի կնքմա նը՝ աշ խա տանք նե րի կամ
ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով,
ո րոնց ֆի նան սա վո րումն ի րա կա նաց վում է հար -
կա տու նե րի հաշ վին և անհ րա ժեշտ է պե տու -
թյան գոր ծու նեու թյան հա մար: Պե տա կան գնու -
մը գոր ծըն թաց է՝ ուղղ ված պե տա կան կա րիք -
նե րի հա մար ապ րանք նե րի ձեռք բեր մա նը, ո րի
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19 «Առուվաճառք» կամ «առուծախ» անվանումը կիրառելու նախապատվության վերաբերյալ տե՛ս Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, 2-րդ մաս, 2-րդ հրատարակություն (փոփոխություններով և
լրացումներով), խմբագրությամբ` պրոֆ. Տ. Կ. Բարսեղյանի և պրոֆ. Գ. Հ. Ղարախանյանի, ԵՊՀ հրատարակչություն,
Երևան, 2008, էջ 9, թիվ 1 հղում:

20 Նմանատիպ բազմաթիվ պայմանագրերի օրինակներ տե՛ս www.gnumner.am կամ www.armeps.am կայքերում:
21 Տե՛ս Карасева С.В. Правовое регулирование размещения государственного заказа и исполнения договора на

оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, Москва, 2013, էջ 102:
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ֆի նան սա վո րու մը նույն պես ի րա կաց վում է հար -
կա տու նե րի հաշ վին22: 

Մեկ այլ հե ղի նակ էլ նշում է, որ «պե տա -
կան գնում» եզ րույ թը գրե թե ա մեն մի երկ րում
տար բեր կերպ է մեկ նա բան վում։ Մե ծա մաս -
նու թյու նում խոս քը պե տա կան մար մին նե րի
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ա պա հով ման
նպա տա կով պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ -
վին գնում նե րի մա սին է՝ բա ցա ռե լով ապ րանք -
նե րի (աշ խա տանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի)
ձեռք բե րու մը հե տա գա վե րա վա ճառ քի հա -
մար23:

Մեկ ու րիշ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ «պե -
տա կան գնում» եզ րույ թը վե րա բե րում է պե տա -
կան պատ վե րի տե ղա բաշխ մա նը։ Պե տա կան
կամ հա մայն քա յին պատ վե րը տե ղա բաշխ վում
է օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով, ո րը
և կո չում են «պե տա կան կամ հա մայն քա յին
գնում»։ «Գ նում» եզ րույ թը ինչ պես գի տա կան,
այն պես էլ այլ գրա կա նու թյան մեջ հա ճախ օգ -
տա գործ վում է հենց միայն «պե տա կան պատ -
վե րի տե ղա բաշխ ման» ի մաս տով (այդ թվում՝
այն պի սի ար տա հայ տու թյուն նե րում, ինչ պի սիք
են՝ «գնում նե րի մա սին օ րենսդ րու թյուն», «գնման
մե խա նիզմ», «գնման գոր ծըն թաց ներ» և այլն)24: 

Գն ման գոր ծըն թացն ի րա կա նում բա վա -
կա նին բարդ ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ամ -
բող ջու թյուն է և նե րա ռում է ինչ պես ա րարք նե -
րի, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ -
բող ջու թյուն (այդ թվում` քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան պայ մա նագ րե րի ամ բող ջու թյուն), այն պես
էլ ո րոշ դեպ քում ի րա դար ձու թյուն նե րի ամ բող -
ջու թյուն, ո րոնք ազ դում են գնում նե րի գոր ծըն -

թա ցի ծագ ման և հե տա գա զար գաց ման վրա
(օ րի նակ` ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ա ռա ջա ցում,
ո րի հետևան քով ա ռա ջա նում է գնման ան հե -
տաձ գե լի անհ րա ժեշ տու թյուն):

Վե րոգր յա լի հի ման վրա ամ փո փե լով պե -
տա կան գնում հաս կա ցու թյան հա մար էա կան
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հատ կա նիշ նե րը, ինչ -
պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ «գնում» եզ րույ թը
ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք նե րի ձեռք բեր -
ման հա մար օգ տա գոր ծե լը չի բխում հայ րե նա -
կան ի րա վա կան մտքին բնո րոշ եզ րու թա բա -
նու թյու նից` ա ռա ջար կում ենք «պե տա կան
գնում» ար տա հայ տու թյան փո խա րեն օգ տա -
գոր ծել «պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ -
վին պե տա կան կա րիք նե րի բա վա րա րում»
ար տա հայ տու թյու նը՝ բնո րո շե լով դա որ պես
ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի, ծա ռա յու -
թյուն նե րի կամ այլ ակ տիվ նե րի (ար ժեք նե -
րի) ձեռք բեր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող
և պե տա կան պատ վե րի վրա հիմն ված գործ -
ըն թաց, ո րը ֆի նան սա վոր վում է պե տա կան
բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին25: 

Ընդ ո րում, կար ծում ենք՝ կա րիք չկա հաս -
կա ցու թյան մեջ թվար կել այն բո լոր ակ տիվ նե -
րը (ար ժեք նե րը), ո րոնք ձեռք են բեր վում պե -
տու թյան կող մից՝ նկա տի ու նե նա լով, որ, մաս -
նա վո րա պես, վար ձա կա լու թյան, փո խադր ման
պայ մա նագ րե րը նե րառ ված չեն «Գնում նե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգր յալ հաս կա ցու թյան
մեջ, սա կայն գործ նա կա նում պե տա կան գնում
անց է կաց վում նաև նշված պայ մա նագ րե րի
կնքման նպա տա կով26:

22 Տե՛ս Бордунова С.А. Правовое регулирование государственных и муниципальных заказов по законадательству Рос -
сий ской Федерации, диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2012, էջ 44:

23 Տե՛ս Кузнецов К.В. Настольная книга поставщика и закупщика: торги, конкурсы, тендеры, М., 2003, էջ 131։
24 Տե՛ս Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государственного регулирование экономики:

правовые вопросы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2011, էջ 41:
25 Ընդ որում՝ «պետական պատվեր» եզրույթի նմանությամբ նշված հասկացությունը կիրառելի է նաև համայնքային

գնումների համար:
26 Տե՛ս, օրինակ՝ հետևյալ ծածկագրերով գնման հրավերները՝ www.gnumner.am կայքում՝ ՀՊՄՀ-ԷԱՃԾՁԲ-18/1, ՀՀ

ՖՆ-ԳՀԾՁԲ-18/31, Բ8015321549, ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԳՀԾՁԲ-18/4-1, «Կապանի ոչ բնակելի տարածքի վարձակալություն»,
«Սպիտակի ոչ բնակելի տարածքի վարձակալություն» և այլն (վերջին մուտքը՝ 10.12.2018 թվականին):



«Հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան
ան ձանց» հաս կա ցու թյու նը և տե սակ նե րը հիմ -
նա կա նում ամ րագր ված են ռո մա նագեր մա նա -
կան ի րա վուն քի երկր նե րի, մաս նա վո րա պես՝
Գեր մա նիա յի, Ֆրան սիա յի, Իս պա նիա յի, Մոլ -
դո վա յի, Վրաս տա նի օ րենսդ րու թյուն նե րի մեջ,
որ տեղ, որ պես կա նոն, հան րա յին ի րա վուն քի
ի րա վա բա նա կան անձ են պե տու թյու նը, վար -
չա տա րած քա յին միա վոր նե րը, հա մայնք նե րը,
հան րա յին հիմ նարկ նե րը, հան րա յին կոր պո -
րա ցիա նե րը, կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը և այլն1:
Ընդ ո րում՝ պետք է ար ձա նագ րել, որ հան րա -
յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց տե -
սակ նե րը տար բեր երկր նե րում տար բեր են, և
դրանք ազ գա յին հա մա կար գում նե րա ռե լիս
չպետք է մե խա նի կո րեն փո խա ռել: Յու րա քանչ -
յուր երկ րի ազ գա յին հա մա կար գը, ել նե լով պատ -
մա կան ա վան դույթ նե րից, դոկտ րի նալ մեկ նա -
բա նու թյուն նե րից և օ րենսդ րի կամ քից, կա րող
է հան դես գալ նշա նա կա լից ինք նու րույ նու թյամբ
և չ նե րա ռել այս կամ այն տե սա կի՝ ընդ հա նուր
տե սա կան ի մաս տով հան րա յին ի րա վուն քի ի -
րա վա բա նա կան ան ձն ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց շար քում: 

ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ նույն պես ամ րա -
գրված է «Հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա -
կան անձ» կա տե գո րիան. ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան (06.12.2015թ. փո փո խու թյուն նե րով) 180-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նել է, որ՝ «Հա -
մայն քը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա -
կան անձ է», միևնույն ժա մա նակ՝ 189-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նել է, որ հան րա յին ի -
րա վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ է նաև միջ -
հա մայն քա յին միա վո րու մը: 

Բ նա կան է, որ հան րա յին ի րա վուն քի ի րա -
վա բա նա կան ան ձի կա տե գո րիան չի կա րող
սահ մա նա փակ վել՝ միայն վե րոթ վարկ յալ ան -
ձան ցով: ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ հան րա յին ի -
րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա տե գո -
րիա յի դե յու րե ամ րագ րու մը պետք է հան գեց -
նի նաև նրանց տե սակ նե րի ա ռա վել ամ բող ջա -
կան սահ ման մա նը, ո րի տա րա տե սակ, ըստ
մեզ, պետք է հան դի սա նա պե տու թյու նը:

Ինչ պես նշել է Գ. Ել լի նե կը. «Ե թե պե տու -
թյու նն ի րա վուն քի սուբ յեկտ է և ե թե ֆի զի կա -
կան անձ չէ, ա պա կա րող է լի նել միայն ի րա -
վա բա նա կան անձ (կոր պո րա ցիա), չնա յած ու -
նի մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ՝ ի հա -
մե մա տու թյուն սո վո րա կան ի րա վա բա նա կան
ան ձանց»2: 

Պե տու թյու նը որ պես ի րա վա բա նա կան անձ
դի տե լու հարցն ա ռա ջի նը բարձ րաց վել է Գեր -
մա նիա յում Վ. Ալբ րեխ տո նի կող մից XIX դա րի
30-ա կան թվա կան նե րին: Հետագայում այս գա -
ղա փա րը պաշտ պան վել է նաև Գ. Գեր բե րի
կող մից, ով իր «Գեր մա նա կան ի րա վուն քի հա -
մա կար գը» գրքում (1865) նշել է, որ հան րա յին
ի րա վուն քի կա ռու ցա կար գի անհ րա ժեշտ պայ -
ման է պե տու թյու նը դի տել որ պես ի րա վա բա -
նա կան անձ: Ըստ Գ. Գեր բե րի՝ պե տու թյու նն
իր ամ բող ջու թյան մեջ պետք է բնո րոշ վի որ -
պես ի րա վա բա նա կան անձ, բայց ոչ թե ընդ -
հա նուր ըն կալ մամբ, ո րը բնո րոշ է մաս նա վոր
ի րա վուն քին, այլ՝ որ պես «անձ potentior», որն
ու նի իշ խա նու թյան տար րեր, ո րի լիա զո րու -
թյուն նե րն ար տա հայտ վում են ի րա վուն քի սու -
բյեկ տի սուբ յեկ տիվ հան րա յին ի րա վուն քե րով,
ո րի պար տա կա նու թյուն նե րը հա մա պա տաս -
խա նում են քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րին3: 

58

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
1

  2
0

1
9

ՍԻՐՈ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

äºîàôÂÚàôÜÀ àðäºê Ð²Üð²ÚÆÜ Æð²ìàôÜøÆ 
Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ

1 Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց տեսակներն առավել մանրամասն տե՛ս Ս. Ամիրխանյան, Հանրային
իրավունքի իրավաբանական անձանց հիմնական տեսակներն արտասահմանյան երկրներում, Դատական
իշխանություն, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, 2017թ. էջ 13-20:

2 Տե՛ս Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. С. 123.
3 Տե՛ս Garrido Falla Fernando Tratado de Derecho Administrative. Vol. 1. Madrid.: Instituto de Estudios Politicos. 1976. P. 353:
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Պե տու թյան՝ որ պես ի րա վա բա նա կան ան -
ձի, կա ռու ցա կար գի կա ռու ցու մը, հաշ վի առ նե -
լով նրա սո ցիա լա կան և կոր պո րա տիվ հիմ քը,
նպա տակ է ու նե ցել սահ մա նա փա կել նրա ան -
կա ռա վա րե լի իշ խա նու թյու նը և նրա գոր ծու -
նեու թյու նը են թար կել ի րա վա բա նա կան նոր մե -
րի կար գա վո րում նե րին (սահ մա նադ րու թյուն -
նե րին և օ րենք նե րին): Միևնույն ժա մա նակ՝
այդ պի սի մո տե ցու մը թույլ էր տա լիս դի տար կել
որ պես պե տու թյան հիմք ինք նին հա սա րա կու -
թյու նը և ընդգ ծել պե տու թյան ներ կա յա ցուց չա -
կան բնույ թը հա սա րա կու թյան հետ հա րա բե -
րու թյուն նե րում: Դա թույլ էր տա լիս շեշ տադ րել
2 կարևոր պա հեր՝ 1) հնա րա վո րու թյուն տալ
պե տու թյու նը ներ կա յաց նել որ պես «կազ մա -
կերպ ված corpus» (կազ մա կեր պա կան կազ մա -
վո րում), ո րի գոր ծու նեու թյու նը նոր մա տի վո րեն
կար գա վոր ված է, 2) պե տու թյու նը մեկ նա բա նել
որ պես ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան սուբ յեկտ, ո րը մաս նա վոր ան ձանց ա -
պա հո վում էր ա զա տու թյուն նե րի և ի րա վունք -
նե րի ե րաշ խիք նե րով4: 

Գա ղա փա րը, որ պե տու թյու նը կա րիք ու նի
ի րա վա բա նա կան ան ձի կա ռու ցա կար գի, ռու -
սաստանյան մինչ հե ղա փո խա կան հե ղի նակ նե -
րը (Ֆ. Կո կոշ կին5, Ն. Էս մեն6) նույն պես պաշտ -
պա նել են: Ի. Ա. Իլ յի նի կար ծի քով՝ պե տու թյու -
նը ոչ միայն միու թյուն է, այլև ի րա վա կան միու -
թյուն, ո րը կազ մա վոր վում է մարդ կանց կող -
մից, ո րը գոր ծում է ի րա վա կան նոր մե րով: Դա
նշա նա կում է, որ պե տու թյու նը գո յու թյուն ու նի
ոչ թե բնու թյու նից, այլ կազ մա վոր վում է մարդ -
կանց կող մից՝ ո՛չ ֆի զի կա կան իր է (օ րի նակ՝
տա րածք), ո՛չ պար զա պես մարդ կանց բազ մու -
թյուն, այլ՝ մարդ կանց միու թյուն է, ովքեր կապ -
ված են միաս նա կան ի րա վուն քով, իշ խա նու -
թյամբ և տա րած քով. պե տու թյու նը մարդ կանց
միու թյուն է որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն7: Բա -
ցա հայ տե լով այս ի րա վա բա նա կան ան ձի բնույ -
թը՝ Ա. Իլ յի նը հանգում է եզ րա կացության, որ

պե տու թյու նը ոչ թե հիմ նարկ է, ո րը սպա սար -
կում է այլ ան ձանց կա րիք նե րը. նա ի րա վա բա -
նա կան անձ է, որը նե րա ռում է նրանց, ում հա -
մար գո յու թյուն ու նի: Այս ի րա վա բա նա կան
անձն ու նի ոչ թե մաս նա վոր ի րա վա կան, այլ՝
հան րա յին ի րա վա կան բնույթ, քա նի որ հիմ -
նա կա նում ու նի իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն -
ներ: Պե տու թյու նը միու թյուն է, որը լիա զոր -
ված է իշ խելու իր ան դամ նե րի նկատ մամբ,
նրանց հա մար հրա պա րա կելու ի րա վա կան
նոր մեր և հրա ման ներ, ղե կա վա րելու նրանց և
դա տելու8:

Ներ կա յումս հետ խորհր դա յին 2 պե տու -
թյունում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում, այն ի րա վա -
կար գա վո րու մը, որ պե տու թյու նը քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսդ րու թյամբ ու այլ ի րա վա կան ակ -
տե րով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րում
հան դես է գա լիս այդ հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս
մաս նա կից նե րի` քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա -
նա կան ան ձանց հետ հա վա սար հի մունք նե -
րով, մեկ նա բան վում է այն պես, որ հան րա յին
ի րա վա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ -
մամբ զուտ կի րառ վում են ի րա վա բա նա կան
ան ձանց վե րա բե րող կար գա վո րում նե րը, բայց
նրանք այդ պի սին չեն, քա նի որ ու նեն այս պես
կոչ ված «քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի հա տուկ
սուբ յեկ տի» կամ «քա ղա քա ցիա կան շրջա նա -
ռու թյան հա տուկ մաս նա կից նե րի» կար գա վի -
ճակ9: 

«Ի րա վուն քի հա տուկ սուբ յեկ տի» կա ռու -
ցա կար գը, ո րը կի րառ վել է՝ հան րա յին ի րա վա -
կան կազ մա վո րում նե րի հետ կապ ված, ծա գել
է խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում և իր ամ -
րագ րումն է ստա ցել գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քում: Խորհր դա յին և ժա մա նա -
կա կից ի րա վա բան նե րի մի մա սի կար ծի քով՝
այս խմբի սուբ յեկտ նե րին չի կա րե լի ճա նա չել
որ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ի րա վա -
բա նա կան անձ, քա նի որ նրանք հան դես են

4 Տե՛ս Ястребов O. А. Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое исследование: дис. докт. юрид.
наук. Mосква 2010г. С. 262-263.

5 Տե՛ս Кокошкин Ф. Русское государственное право. М. 1908. С. 60.
6 Տե՛ս Эсмен Н. Общие основания конституционного права. М. 1914. С. 33.
7 Տե՛ս Ильин И. А. Теория права и государства. М., 2003. С. 45.
8 Տե՛ս Ильин И.А. Теория права и государства. М. 1915. С. 161 -162, 166: 
9 Տե՛ս Гражданское право: учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева.М., 1996. էջ 154; Гражданское право:

учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. Т. I. М., 2002. С. 282–283, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա -
ցիա կան իրավունք, Առաջին մաս, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 166:



գա լիս որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու -
թյան մաս նա կից նե րի ինք նու րույն խումբ10: 

Սա կայն, կար ծում ենք՝ քա ղա քա ցիա կան
ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի այլ «եր րորդ տա րա -
տե սակ»՝ բա ցի ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա -
կան ան ձան ցից, գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող,
որովհետև, ի րա վա բա նա կան ան ձանց վե րա -
բե րող նոր մե րը տա րա ծե լով հան րա յին ի րա -
վա կան կազ մա վո րում նե րի նկատ մամբ, օ րենս -
դի րը հենց դրա նով հա վա սա րեց նում է դրանց
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, չնա յած և ճա նա -
չում է, որ ինք նին այդ սուբ յեկտ նե րի բնույ թը
հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս նրանց վրա տա -
րա ծելու ի րա վա բա նա կան ան ձանց վե րա բե րող
բո լոր նոր մե րը: 

ՀՀ ՔՕ-ի 128-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և հա մայնք -
նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու -
թյամբ և այլ ի րա վա կան ակ տե րով կար գա վոր -
վող հա րա բե րու թյուն նե րում կի րառ վում են ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը
սահ մա նող նոր մե րը, ե թե այլ բան չի բխում օ -
րեն քից կամ տվյալ սուբ յեկտ նե րի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րից: Այս ա ռու մով, կար ծում ենք՝
վե րը նշված դրույ թից կա րե լի է բխեց նել 2 հա -
կա սա կան կար ծիք: Մի դեպ քում՝ կա րե լի է եզ -
րա հան գել, որ օ րենս դի րը քննարկ վող սու բյեկտ -
նե րին չի նույ նա կա նաց նում ի րա վա բա նա կան
ան ձանց և սահ մա նում է ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց վե րա բե րող նոր մե րի սուբ սի դիար կի րա -
ռու թյուն, իսկ մյուս դեպ քում, ինք նին ձեռն պահ
մնա լով նրանց ի րա վա բա նա կան ան ձի կար -
գա վի ճակ շնոր հե լուց, նույ նաց նում է ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց հետ: Սա կայն ի րա վա բա -
նա կան ան ձի ի րա վունք ներ ու նե նա լը և ի րա -
վա բա նա կան անձ չհան դի սա նա լը ներ քին հա -
կա սու թյուն է, որը չի կա րե լի թույ լատ րե լի հա -
մա րել: Այս հա մա տեքս տում Վ. Ե. Չիր կի նը ար -
դա րա ցիո րեն նշում է, որ դժվար թե կա րե լի է
միա ժա մա նակ լի նել և չ լի նել, ու նե նալ և չու նե -
նալ, ինչ պես չի կա րե լի լի նել մի քիչ հղի11: 

Մեր կար ծի քով՝ ի րա վա բա նա կան ան ձանց

վե րա բե րող ի րա վա կան նոր մե րի սուբ սի դիար
կի րա ռե լիու թյու նը, ո րը թույ լատ րե լի է միայն ո -
րո շա կի դեպ քե րում, ծա ռա յում է որ պես օ րենս -
դրա կան պա հանջ՝ որ պես քննարկ վող սուբ -
յեկտ նե րի նույ նա կա նաց ման անհ նա րու թյուն՝
պա հան ջե լով ի րա վա կի րա ռո ղից նրանց միջև
սկզբուն քա յին տար բե րու թյուն նե րի հաս տա -
տում, ո րի կա ռու ցա կար գը պետք է լի նի հենց
հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձը:

Ընդ ո րում՝ պետք է ար ձա նագ րենք, որ
ներ կա յումս պե տու թյու նը մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քում կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն (ռես -
տի տու ցիա յի, սա տիս ֆակ ցիա յի, ռե պա րա ցիա -
յի կամ ռե տոր սիա յի ձևե րով) որ պես ի րա վա -
բա նա կան անձ: Իսկ Եվ րո պա կան միու թյան
բո լոր երկր նե րը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նի առջև նման պա տաս խա -
նատ վու թյուն կրում են որ պես հան րա յին ի րա -
վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձեր12: Պե տու թյանն
ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ տա լն ի -
րա վա բա նա կան-տեխ նի կա կան հնարք է, ո րն
օգ տա գործ վում է ռո մա նա գեր մա նա կան ի րա -
վա կան ըն տա նի քի ան դամ հան դի սա ցող գրե -
թե բո լոր երկր նե րի կող մից13: 

Պե տու թյա նը՝ որ պես հան րա յին ի րա վուն -
քի ի րա վա բա նա կան ան ձի, բնո րոշ են հետևյալ
հատ կա նիշ նե րը՝ 1) ցան կա ցած պե տու թյան հիմ -
նադր ման և գոր ծու նեու թյան նպա տակն է երկ -
րի ժո ղովր դի ընդ հա նուր շա հե րի բա վա րա րու -
մը, այ սինքն՝ պե տու թյու նն ի րա կա նաց նում է
հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ, 2) պե տու թյու նը և
նրա մար մին ներն ու նեն իշ խա նա կան լիա զո -
րու թյուն ներ, 3) պետությունը հան րա յին և մաս -
նա վոր բնույ թի ի րա վունք նե րի և պար տա կա -
նու թյուն նե րի կրող է, օժտ ված է ի րա վա սուբ -
յեկ տու թյամբ, 4) ու նի գույ քա յին հիմք՝ պե տա -
կան սե փա կա նու թյուն, 5) հիմ նադր վում և լու -
ծար վում է հա տուկ կար գով, 6) մաս նակ ցում է
քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյա նն այլ սուբ -
յեկտ նե րի հետ հա վա սա րու թյան հի մունք նե -
րով:

Որ պես կա նոն՝ պե տու թյու նը քա ղա քա -
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10 Տե՛ս Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М. 1950. С. 241.; Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1.
М. 2002. Էջ 282; Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Т. 1. М. 2001. С. 190.

11 Տե՛ս Чиркин В.Е. Субъекты конституционного права в частноправовых отношениях// Журнал российского права.
2007. №2.

12 Տե՛ս Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права. М.: НОРМА, 2007 С. 108-109.
13 Տե՛ս Freitas do Amaral, Diogo Curso de direito administrativo. Vol. 1. Coimbra: Almedina. 1993. P. 201-202.
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ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թուն նե րին մաս -
նակ ցում է իր մար մին նե րի մի ջո ցով: Ինչ պես
նշել է Ա. Ա. Պուշ կի նը՝ պե տու թյու նն ա ռանց իր
մար մի նե րի չի կա րող գոր ծու նեու թյուն ծա վա -
լել, ան գամ չի կա րող տնօ րի նել իր սե փա կա -
նու թյու նը՝ ան կախ այն հանգամանքից՝ խոս քը
քա ղա քա ցիա կա՞ն, թե՞ այլ, օ րի նակ՝ վար չաի -
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին է14: 

Ինչ վե րա բե րում է պե տու թյան և պե տա -
կան մար մին նե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյա նը՝
պետք է նշել, որ մի շարք երկր նե րում, ո րոնք
ճա նա չում են հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց ինս տի տու տը, պե տա կան
մար մին նե րը, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն,
հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ
չեն հա մար վում: Ան գամ Վ. Ե. Չիր կի նը նշում
է, որ ի րեն հայտ նի չէ որևէ եր կիր, որ տեղ պե -
տա կան մարմ նին տրված լի նի հան րա յին ի -
րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի -
ճակ15: 

Ֆրան սիա յում պե տու թյու նը՝ որ պես հան -
րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ, «նե -
րա ռում» է բազ մա թիվ մար մին ներ՝ կենտ րո նա -
կան (Նա խա գահն ու վար չա պետն ի րենց ծա -
ռա յու թյուն նե րով, նա խա րա րու թյուն ներ), լո կալ
ծա ռա յու թյուն ներ (ոս տի կա նու թյու նը (պրե ֆեկտ)
իր ծա ռա յու թյուն նե րով, նա խա րա րու թյուն նե րի
ա պա կենտ րո նաց ված ծա ռա յու թյուն ներ, ի րենց
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը մար զե րում): Այս մար -
մին նե րից ոչ մե կը չու նի ի րա վա բա նա կան ան -
ձի կար գա վի ճակ՝ նրանք հան դես են գա լիս
պե տու թյան ա նու նից16: Պե տա կան մար մին նե -
րը որ պես ի րա վա բա նա կան անձ չեն դիտ վում
նաև Գեր մա նիա յում17: 

Նի դեր լանդ նե րի քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գիր քը (գիրք 2, հոդ ված 2.1) սահ մա նում է, որ
պե տու թյու նը, նա հանգ նե րը և մու նի ցի պալ կազ -

մա վո րում նե րը և այլ մար մին նե րը, ո րոնց Հո -
լան դիա յի Սահ մա նադ րու թյամբ տրված է ի րա -
վա կան կար գա վի ճակ, հան րա յին ի րա վուն քի
ի րա վա բա նա կան ան ձինք են: Իսկ պե տա կան
լիա զո րու թյուն ներ ու նե ցող այլ մար մին նե րը ի -
րա վա բա նա կան ան ձեր են, ե թե նրանց այդ -
պի սի կար գա վի ճակ է տրված օ րեն քով18: Այ -
սինքն՝ այս տեղ նույն պես որ պես ընդ հա նուր
մո տե ցում սահ ման ված է, որ պե տա կան մար -
մին նե րը, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, ի -
րա վա բա նա կան ան ձեր չեն: 

Հա ման ման մո տե ցում է որ դեգ րել նաև
Մոլ դո վան՝ կրկին սահ մա նե լով, որ պե տա կան
մար մին նե րը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա -
բա նա կան անձեր չեն, սա կայն, այ նուա մե նայ -
նիվ, ո րոշ պե տա կան մար մին նե րի շնորհ վում
է նման կար գա վի ճակ: Օ րի նակ՝ Մոլ դո վա յի
ՔՕ-ի «Հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա -
կան ան ձինք» վեր տա ռու թյամբ 58-րդ հոդ վա -
ծը սահ մա նում է, որ մար մին նե րը, ո րոնք լիա -
զոր ված են ի րա կա նաց նելու կա ռա վա րու թյան
գոր ծու նեու թյան (լիա զո րու թյան) մի մա սը, ու -
նեն ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վունք ներ, ե -
թե, ի հար կե, դա բխում է օ րեն քի կար գա վո -
րում նե րից կամ այն դեպ քե րում, երբ դա ուղ -
ղա կիո րեն նա խա տես ված է օ րեն քով, կենտ -
րո նա կան կամ տա րած քա յին կա ռա վար ման
մար մին նե րի ըն դու նած ակ տե րից: Այդ պի սի օ -
րի նակ կա րող է լի նել Մոլ դո վա յի Հե ռուս տա -
տե սու թյան և ռա դիո յի հա մա կար գող խոր հուր -
դի կար գա վի ճա կը19: 

Մո տե ցու մը, ո րը բա ցա ռում է հան րա յին
մար մին նե րի՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա -
վի ճա կի ճա նաչ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, են -
թադ րում է կա ռու ցա կարգ, ո րն ըն դուն ված է
բազ մա թիվ ար տա սահ ման յան երկր նե րում և
հան րա յին-ի րա վա կան կազ մա վո րում նե րի և

14 Տե՛ս Ленин об экономической роли Советского государства и вопрос о гражданской правосубъектности государства
// Вопросы государства и права: Сб. статей. М.: Юрид. лит., 1970. С. 40.

15 Տե՛ս Чиркин В. Е. նշված աշխատությունը, էջ 217:
16 Տե՛ս Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня // Ежегодник сравнительного правоведения. 2004. С.

139 -140.
17 Տե՛ս М. Г. Кузык, Ю.В. Симачев, Государственные корпорации в России: создание и эволюция в 2007-2012 годах,

Москва, 2013. С. 26.
18 Տե՛ս Netherlands Civil Code, 1992 Book 2 Legal Persons, էլեկտրոնային ռեսուրս

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=91671&p_country=NLD&p_classification=01.03 (վերջին
մուտք 01.03.2019)

19 Տե՛ս Кодекс телевидения и радио Республики Молдова. Закон республики Молдова N 260-XVI от 27 июля 2006 г. /
Monitorul Oficial. N 131 -133 от 11 августа 2006 г.



նրա մար մին նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րի կար գա վո րում է «ի րա վա բա նա կան ան -
ձը՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի մար մին» ա նա լո -
գիա յով: Սա կայն դա ան խու սա փե լիո րեն են -
թադ րում է հան րա յին ի րա վա կան կազ մա վո -
րում նե րի ի րա վա կան ճա նա չում որ պես հան -
րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ20: Ինչ -
պես նշել է Մ. Ի. Բ րա գինս կին, «…Հա մա կար -
գը որ պես այդ պի սին չի կա րող մաս նակ ցել քա -
ղա քա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րին ա ռան -
ձին միա վոր նե րի հետ, նման վի ճա կը պետք է
դի տել որ պես «խա ղի կա նոն նե րի խախ տում»,
ո րոնք սահ մա նում են կո լեկ տիվ սուբ յեկտ նե րի
մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա -
ռու թյա նը»21:

Վ. Դ. Ռու դա կո վա յի ար դա րա ցի կար ծի -
քով՝ պե տա կան մար մին նե րի ինք նու րույն ի րա -
վա սուբ յեկ տու թյան ժխտու մը այ սօր վա դրու -
թյամբ գի տու թյան և պ րակ տի կա յի մեջ առ կա
պե տու թյան և պե տա կան մար մին նե րի՝ որ պես
ան կախ սուբ յեկտ նե րի քա ղա քա ցիա կան շրջա -
նա ռու թյա նը մաս նակ ցե լու տա րան ջատ ման
խնդրի մի ջոց է22: Այ սինքն՝ ո րո շե լու հա մար, թե
արդ յոք պե տա կան մար մին նե րին անհ րա ժե՞շտ
է տալ ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ,
պետք է քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել այդ
մար մին նե րի ի րա վա սուբ յեկ տու թյան առ կա յու -
թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ նշենք, որ ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 129 հոդ վա ծի 1-
ին մա սը սահ մա նում է, որ պե տա կան մար -
մին նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա -
նու նից ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րով կա րող են
գույ քա յին և անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա -
վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ ձեռք բե -
րել ու ի րա կա նաց նել, ինչ պես նաև դա տա րա -
նում հան դես գալ ի րենց ի րա վա սու թյան շրջա -
նակ նե րում: Թե ո րո՞նք են պե տա կան մար մին -
նե րը՝ դրանց ոչ ամ բող ջա կան ցան կը սահ -

ման ված է օ րեն քով: «Պե տա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի մար մին նե րի մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 2-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ, Սահ -
մա նադ րու թյան 159-րդ հոդ վա ծին հա մա պա -
տաս խան՝ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գի մար մին ներն են նա խա րա րու թյուն նե -
րը, ինչ պես նաև Կա ռա վա րու թյա նը, վար չա -
պե տին և նա խա րա րու թյուն նե րին են թա կա
մար մին նե րը: Վե րոթ վարկ յալ պե տա կան մար -
մին նե րից բա ցի՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյունն ա ռանձ -
նաց նում է ան կախ պե տա կան մար մին նե րի
կա տե գո րիան, որ պի սիք են կենտ րո նա կան
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, հե ռուս տա տե սու -
թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը, հաշ վեքն նիչ
պա լա տը23: 

2018 թվա կա նի մար տի 23-ին ըն դուն վել է
«Կա ռա վար չա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
ների կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը24,
որի ա ռա ջին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քննարկ -
վող օրեն քով կար գա վոր վում են պե տա կան
մարմնում, ինչ պես նաև են թա կա պե տա կան
մարմ նում կա ռա վար չա կան ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա -
կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին պե տա կան
մարմնի, ինչ պես նաև են թա կա պե տա կան
մարմ նի մաս նակ ցու թյան հիմ նա կան պայ ման -
նե րը, որ տեղ սահ ման վել են միաս նա կան
կանոն ներ: Քննարկ վող օ րեն քի 5-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան մար մի -
նը, օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե -
րում՝ նաև են թա կա պե տա կան մար մի նը, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ
սահ ման ված կար գով Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ա նու նից իր գոր ծո ղու թյուն նե րով
կա րող է ձեռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քա -
յին և անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք ներ
ու պար տա կա նու թյուն ներ: 

Իսկ թե ինչ պե՛ս է պե տա կան մար մի նը
մաս նակ ցում քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյա -
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20 Օրինակ՝ Վրաստանի 1997թ. ՔՕ-ը (հոդված 24 մաս 4) հարցը կարգավորում է հետևյալ կերպ. սահմանված է, որ
պե տու թյունը մասնակցում է քաղաքացիաիրավական հարաբերություններում այնպես, ինչպես մասնավոր իրավունքի
իրա վաբանական անձինք: Պետությունն իրավունքներ և պարտականություներ է ձեռք բերում իր մարմինների մի -
ջո ցով (նախարարություններ, պետական վարչություններ և այլն), որոնք չեն համարվում իրավաբանական անձեր:

21 Տե՛ս Брагинский М.И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. М., 1981. С. 28−29.
22 Տե՛ս В. Д. Рудакова, Гражданско-правовой статус публичных юридических лиц, Москва, 2014. С. 66.
23 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (2016թ. դեկտեմբերի 15-ի փոխոխություններով), հոդվածներ 194, 196 և 198:
24 Տե՛ս «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 23.03.2018թ ՀՀ օրենք (ՀՕ-207-Ն)

հոդված 1: 
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նը՝ սահ ման ված է քննարկ վող օ րեն քի 12-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ըստ ո րի՝ պե տա կան
մար մինն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում
գույ քա յին և անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք -
ներ, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիաի րա վա կան այլ
պար տա կա նու թյուն ներ է ձեռք բե րում և ի րա -
կա նաց նում է գլխա վոր քար տու ղա րի մի ջո ցով:
Գլ խա վոր քար տու ղարն օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված կար գով պա տաս խա նա տու է պե տա -
կան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման կազ մա կեր պա կան, անձ նա կազ մի կա ռա -
վար ման, ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման և քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյան հա -
մար: Այս տե ղից հարց է ա ռա ջա նում՝ պե տա -
կան մար մինը գլխա վոր քար տու ղա րի մի ջո ցով
գույ քա յին և անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք -
ներ է ձեռք բե րում միայն պե տու թյա՞ն ա նու նից
գոր ծե լու դեպ քում, թե՞ նաև իր ա նու նից՝ իր
նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով վա ծու թյան հա -
մար:

ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի կող մից կնքված
պայ մա նագ րե րի25 վեր լու ծու թյու նը մեզ թույլ է
տա լիս նշել, որ ներ կա յումս պե տա կան մար -
մին նե րը քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րին մաս նակ ցում են՝ ոչ միայն նպա -
տակ ու նե նա լով ձեռք բե րելու ի րա վունք ներ և
պար տա կա նու թյուն ներ պե տու թյան հա մար, այլ
նաև ա ռանձ նաց նում են ի րենց սե փա կան կա -
րիք նե րը և ձեռք են բե րում ի րա վունք ներ և
պար տա կա նու թյուն ներ ի րենց հա մար:

Նման վար քագ ծի ի րա վա կան հիմք է այն,
որ, «Կա ռա վար չա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի 5-րդ
հոդվա ծի 11-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան
մարմ նի, օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դեպ -
քե րում նաև՝ են թա կա պե տա կան մարմ նի կա -
րիք նե րի հա մար, գնում նե րը կա տար վում են
«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես -
ված կար գով:

Իսկ «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ Օ րեն քի ի մաս տով
պատ վի րա տու են հան դես գա լիս`

ա. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյամբ և Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան օ րենք նե րով նա խա տես ված պե տա -
կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րը, պե տու թյան կամ հա -
մայնք նե րի հիմ նարկ նե րը (…):

Այս պի սով՝ ներ կա յումս, մի կող մից՝ պե -
տա կան մար մի նը մաս նակ ցում է քա ղա քա ցիա -
կան շրջա նա ռու թյա նը որ պես պե տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին՝ ձեռք բե րե լով և ի րա կա -
նաց նե լով գույ քա յին և անձ նա կան ոչ գույ քա -
յին ի րա վունք ներ պե տու թյան ա նու նից և պե -
տու թյան հա մար, մյուս կող մից՝ կար ծես թե
կորց նում է մարմ նի կար գա վի ճա կը և որ պես ի -
րա վա սուբ յեկտ ի րա վա բա նա կան անձ գոր ծում
է իր ա նու նից՝ իր սե փա կան կա րիք նե րը բա -
վա րա րե լու նպա տա կով:

Մեր կար ծի քով՝ թեև պե տա կան մար մին -
նե րը կա րող են ու նե նալ ի րենց սե փա կան կա -
րիք նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, ցան կա ցած պե տա -
կան մարմ նի կա րիք նաև պե տու թյան կա րիք է,
և հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րը
չեն կա րող հա մար վել ի րա վա սուբ յեկտ ու ի -
րենց կա րիք նե րը բա վա րա րե լու նպա տա կով
պայ մա նագ րեր պետք է կնքեն պե տու թյան ա -
նու նից, որ պի սի պայ ման նե րում կաս կած չի
մնա առ այն, որ ՀՀ-ում պե տա կան մար մին նե -
րը նույն պես օժտ ված չեն ի րա վա սուբ յեկ տու -
թյամբ, և կա րիք չկա նրանց տալ հան րա յին ի -
րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի -
ճակ: Պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րը
պետք է մնան ի րա վա կան ձև, ո րոնց մի ջո ցով
պետք է ի րաց վի պե տու թյան ի րա վա սուբ յեկ -
տու թյու նը: Պե տու թյու նը քա ղա քա ցիա կան շրջա -
նա ռու թյան մեջ հան դես չի կա րող գալ իր մար -
մին նե րից դուրս: 

25 Տե՛ս Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված «2017-0491-2019» ծածկագրով գնման ընթա ցա -
կարգի արդյունքով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն, էլեկտրոնային ռեսուրս http://gnumner.am/hy/search/ (վերջին
մուտք 01.03.2019):



Ինչ պես գի տենք՝ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում հաշ տա րա րու թյու նը՝ որ պես վե -
ճե րի լուծ ման այ լընտ րան քա յին մի ջոց և ար -
դա րա դա տու թյանն օ ժան դա կող ի րա վա կան
ինս տի տուտ, նոր է: Ի րա վա կան հա մա կար -
գում իր տե ղը և դե րը ստանձ նեց 2015 թվա -
կա նի մա յի սի 7-ին Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում -
նե րի մի ջո ցով: Իսկ հիմ նա դիր փաս տա թուղթ
կա րող ենք հա մա րել քա ղա քա ցիա կան և
առևտ րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում վե ճե րի լուծ -
ման այ լընտ րան քա յին կա նաչ փաս տա թուղ թը
(ՎԼԱ) և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի -
րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում նե րի
2012-2016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա -
գի րը:

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քում, ՀՀ Քա ղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում, ՀՀ
ըն տա նե կան և ՀՀ պե տա կան տուր քի մա սին
օ րենք նե րում ամ րագր վե ցին այն պի սի նոր մեր,
ո րոնք թույլ են տա լիս կար գա վո րել հաշ տա րա -
րու թյան ինս տի տու տի ձևա վոր ման կար գը և
հաշ տա րա րի գոր ծու նեու թյու նը: 

Հաշ տա րա րու թյունն ի րա կա նաց վում է քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան, աշ խա տան քա յին և ըն -
տա նե կան բնույ թի գոր ծե րով: Իսկ հաշ տա րա -
րու թյան վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյու նը ո րո -
շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյան կա պակ ցու թյամբ
կող մե րի միջև կնքված գրա վոր հա մա ձայ նու -
թյուն է:

Հաշ տա րա րի՝ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն -
թացն ի րա կա նաց վում է օ րեն քից բխող
սկզբունք նե րով՝ ա ռաջ նորդ վե լով կա մա վո րու -
թյան, գաղտ նիու թյան, կող մե րի հա վա սա րու -
թյան, հաշ տա րա րի ան կողմ նա կա լու թյան
սկզբունք նե րի հի ման վրա:

Օ րենս դի րը շատ հա կիրճ և նր բան կա տո -

րեն է շա րադ րել հաշ տա րա րի ի րա վունք նե րը և
պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Ըստ իս՝ միևնույն ժա մա նակ սահ ման ված
ցան կա ցած ի րա վուն քի և պար տա կա նու թյան
տո ղա տա կե րում հաս կա նում ենք, որ հաշ տա -
րարն իր գոր ծու նեու թյու նը պետք է ի րա կա -
նաց նի մաք րա մա քուր, չգրված ներ քին սկզբուն -
քով: Հաշ տա րա րը հաշ տա րա րու թյուն ի րա կա -
նաց նե լուց հրա ժար վե լու ի րա վունք ու նի, ե թե
կար ծում է, որ իր մաս նակ ցու թյու նը հաշ տա -
րա րու թյան գոր ծըն թա ցին կհան գեց նի հաշ տա -
րա րու թյան որևէ սկզբուն քի խախտ ման:

Միևնույն ժա մա նակ՝ այս կամ այն ի րա -
վուն քի ա նար գել ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե -
րի թվում հան դես է գա լիս նաև տվյալ ի րա -
վուն քի ի րա կա նաց ման կար գի հստակ ի րա -
վա կան կար գա վո րու մը: 

Ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե րի հա -
մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյունն ի րա կա նաց վում է
ար տա դա տա կան և դա տա վա րու թյան ըն թաց -
քում՝ ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա -
րան նե րում դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մինչ
վճռի հրա պա րա կու մը: 

Կա րող ենք հաշ տա րա րու թյու նը միա ժա -
մա նակ դի տար կել որ պես քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի ինս տի տուտ կամ
նրան սերտ կապ ված են թաճ յուղ, քաղ դա տա -
վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ է և սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի ի րաց ման ձև: Հաշ տա րա րու թյու նը
որ պես քաղ դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ
քաղ դա տա վա րու թյան ըն թա ցիկ փու լն է և շատ
հա ճախ վերջ նա կան կա րող է հան դի սա նալ:
Այս դեպ քում ա վար տը նշա նա կում է դա տա վա -
րա կան փու լի կամ գոր ծըն թա ցի հա ջորդ փու լի
ա րագ ան ցում:

Թե պետ դա տա կան փու լի կամ գոր ծըն -
թա ցի հա ջորդ հաշ տա րա րու թյան փու լի ան -
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ցու մը չի նշա նա կում սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե -
րի կամ դա տա վա րու թյան կող մե րի ի րա վունք -
նե րի դա դա րում, դրանք կա րող են շա րու նակ -
վել նաև դա տա կան գոր ծըն թա ցի հա ջորդ փու -
լե րում, ե թե հա մա ձայ նու թյու նը չի կնքվում,
կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը ոչ ի -
րա վա չափ է կամ հա կա սում է եր րորդ ան ձանց
շա հե րին:

Հաշ տա րա րու թյան փու լի անց ման կող մե -
րի ի րա վունքն անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել դա -
տա վա րու թյան սուբ յեկ տի կամ կող մե րի ի րա -
վունք նե րի ի րա ցու մից: Հաշ տա րա րու թյան փու -
լի անց նող կող մե րը, բա ցի հաշ տու թյան ի րա -
վուն քից, ու նեն օ րենսդ րա կան նոր մե րի հետ
չկապ ված այլ ի րա վունք ներ, և այդ ի րա վունք -
նե րից մեկն էլ հաշ տա րա րու թյան կող մե րի՝ ի -
րե՛նց իսկ ներ կա յաց րած փոխ շա հա վետ կամ
այ լընտ րան քա յին ձևով վե ճի լու ծու մը, օ րեն քից
չկառ չե լու կամ չկաշ կանդ վե լու ի րա վունքն է:

Օ րեն քից չկառ չե լը կամ չկաշ կանդ վե լը են -
թադ րում է նաև օ րեն քով չսահ մա նա փակ վե լու
և օ րեն քին չհա կա սող լուծ ման հնա րա վո րու -
թյուն, ո րը հաշ տա րա րու թյան կող մե րի ի րա -
վուն քն է: 

Կա րե լի է են թադ րել, թե այս դեպ քե րում
շրջա նա ռու թյու նից հան վում է մե զա նում տա -
րած ված «գոր ծի հաղ թող և պարտ վող» հաս -
կա ցու թյու նը. 

Նկա տի ու նեմ՝ հաշ տա րա րու թյամբ վե ճի
լուծ ման տար բե րա կում, քա նի որ սո վո րա բար
դա տա վա րու թյան կող մե րից մե կը դա տա րա նի
վերջ նա կան ո րո շու մը չըն դուն վե լու դեպ քում
հա մա րում է ի րեն պարտ ված՝ բա ցա ռու թյամբ,
ե թե հայց վո րը հրա ժար վում է հայ ցից կամ դի -
մու մից: Գործ նա կա նում չի բա ցառ վում, որ
պարտ վող հան դի սա նա այն անձը, ով հայ ցը
ներ կա յաց րել է, սա կայն իր ի րա վունք նե րը
խախտ վել են:

Այ նուա մե նայ նիվ, կար ծում եմ՝ հայ ցից հրա -
ժար վե լու կամ բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի դեպ -
քում կի րա ռել «պարտ վող կամ հաղ թող կող մը»
հաս կա ցու թյու նը սխալ է, քա նի որ դա սահ -
ման ված չէ օ րեն քով, այլ գոր ծում է կող մե րի
տրա մա բա նու թյամբ: Այս պես՝ Քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան ՀՀ օ րենսգր քի որևէ
հոդ վա ծի հա մա ձայն կամ հոդ վա ծի կե տով նման
բան չի սահ ման ված: Բա րե բախ տա բար, օ -
րենuդրա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քի ի -

րա կա նաց մամբ Ազ գա յին ժո ղո վի որևէ պատ -
գա մա վոր հան դես չի ե կել:

Փաս տո րեն, ան գամ կող մե րի գի տակ ցու -
թյան մեջ հաշ տա րա րու թյան դեպ քում նման
տեր մին ներ չեն կա րող ծա գել՝ ան կախ այն
հան գամանքից, թե դա տա կա՞ն կամ ար տա դա -
տա կա՞ն կար գով է վե ճը հաշ տու թյամբ լուծ վել:
Հս տակ կա րող ենք ա սել, որ այս դեպ քում կող -
մե րի միջև է՛լ ա վե լի է զար գա նում բա նակ ցու -
թյուն նե րի մի ջո ցով վեճ լու ծե լը, ան գամ կա րող
ենք ա սել, որ հաշ տա րա րու թյու նը նպաս տում է
մար դու գի տակ ցու թյան և ի րա վա գի տակ ցու -
թյան զար գաց մա նը:

Ա վե լին` կող մերն ի րե՛նց իսկ վե ճի բա նակ -
ցող ներն են, և գործն ա վարտ վում է ի րենց կա -
յաց րած ո րոշ մամբ: Երբ դա տա վա րու թյան կող -
մե րն օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս -
խան միջ նոր դու թյուն են ներ կա յաց նում դա տա -
րա նին, որ գոր ծը լուծ վի հաշ տու թյամբ, այդ
պա հին հա ջոր դում է հաշ տա րա րու թյան վա -
րույ թը, իսկ կող մե րի հաշ տու թյամբ վե ճը լու ծե -
լու նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քը` ի րա կա նաց -
ված: Այդ պա հից, ըստ էու թյան՝ սկսվում է դա -
տա կան կար գով վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցի
հա ջորդ փու լը կամ հաշ տա րա րու թյան փու լը:
Հետևա բար՝ դա տա վա րա կան փու լե րի և հաշ -
տա րա րու թյան փու լի գոր ծըն թա ցը տար բեր և
հա ջոր դող փու լեր են, ուս տի հաշ տա րա րու թյան
փու լին անց նել՝ չի նշա նա կում դա տա կան կար -
գով ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նից հրա -
ժար վել: 

Ակն հայտ է, որ անհ րա ժեշ տու թյուն կա
հստակ ի րա զե կելու և մեկ նա բա նելու կող մե րի՝
դա տա կան կար գով և հաշ տա րա րու թյան մի -
ջո ցով վե ճը լու ծե լու ա ռա վե լու թյան վե րա բեր -
յալ:

Այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց մանն առնչ վող
մյուս կարևոր հար ցադ րումն այն է, թե կող մը
դա տա վա րու թյան մինչև ո՞ր փու լն ի րա վունք ու -
նի դի մել հաշ տա րա րու թյան: Կող մե րը դա տա -
վա րու թյան ցան կա ցած փու լում կա րող են գործն
ա վար տել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ:

Կա րե լի է փաս տել, որ հաշ տու թյան գործ -
ըն թա ցի հիմ նա կան և բո վան դա կա յին աշ խա -
տան քը կա տար վում է հաշ տա րա րի կող մից:
Դա են վկա յում նաև այն բո լոր ի րա վա կան
նոր մե րը, ո րոնք կար գա վո րում են հաշ տա րա -
րի ինս տի տու տը: Հաշ տա րա րի աշ խա տանքն



ա վարտ վում է կող մե րից առն վազն մե կի՝ կա՛մ
հաշ տա րա րի կող մից գոր ծըն թա ցը դա դա րեց -
նե լու, կա՛մ հաշ տա րա րու թյան արդ յուն քով հաշ -
տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու մի ջո ցով:

Գործ նա կա նում հաշ տու թյան ի րա վուն քը
կող մե րին չի րա զե կե լը, խո չըն դո տե լը կամ բա -
ցա սա կան կար ծիք ար տա հայ տե լով ներ կա յա -
ցուց չի կող մից հան դես գա լը, կար ծում եմ, ող -
ջա միտ չէ:

Ինչ պես հաս կա ցանք՝ օ րենս դի րը սահ մա -
նել է հաշ տա րա րու թյան ար տա դա տա կան և
դա տա վա րու թյան փու լում կող մե րի կա մա վոր
դի մե լաձև, ինչ պես նաև հաշ տա րա րի ինք նու -
րույն գոր ծու նեու թյուն: Սա կայն բազ միցս նշել
եմ, որ հաշ տա րա րու թյու նը, լի նե լով ար դա րա -
դա տու թյանն օ ժան դա կող ինս տի տուտ, պետք
է ստա նա իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նե -
լու անհ րա ժեշտ պե տա կան ա ջակ ցու թյուն, որն
էլ կնպաս տի հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի
զար գաց մա նը:

Ա վե լի հստակ, կար ծում եմ՝ հաշ տա րա րի
դե րի բարձ րաց ման և ինս տի տու տի կա յաց ման
հա մար ոչ թե դա տա վոր նե րը, փաս տա բան նե -
րը կամ հան րա յին ի րա զե կու մը պետք է նպաս -
տեն, այլ՝ հենց մինչ դա տա կան վա րույ թում ո -
րոշ գոր ծե րի հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել
հաշ տա րա րու թյան դի մե լու պար տա դի րու թյան
սկզբունք, օ րի նակ` ա մուս նա լու ծու թյան, խնա -
մա կա լու թյան, ա լի մեն տի, ժա ռանգ ման և աշ -
խա տան քա յին ի րա վուն քից բխող վե ճե րը:
Նշված վե ճե րը պետք է պար տա դիր մինչ դա -
տա կան վա րույ թի գոր ծեր լի նեն, ի հա՛ր կե, դա
չպետք է սահ մա նա փա կի այս փու լից հրա ժար -
վե լու հա մար դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու -
լում հաշ տու թյան գնա լու ի րա վուն քը: 

Ե թե ու սում նա սի րենք մայր ցա մա քա յին
երկր նե րում հաշ տա րա րու թյան ծագ ման և զար -
գաց ման փոր ձը, ա պա կտես նենք, որ ար դա -
րա դա տու թյան և մինչ դա տա կան վա րույ թի պար -
տա դիր լի նե լը մեծ դեր է ու նե ցել: Օ րի նակ՝ հո -
լան դա կան կա ռա վա րու թյու նն այս ոլորտում
ձեռ նար կել է շատ ակ տիվ դիր քո րո շում, ո րի
նպա տակն է քա ղա քա ցի նե րի հա մար ստեղ ծել
այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս

նրանց ա վե լի մեծ չա փով պա տաս խա նատ վու -
թյուն կրել այն հա կա սու թյուն նե րի լուծ ման հա -
մար, ո րոնց կող մե րը նրանք են: 

Նաև ա ռա ջարկ վել է տե ղե կատ վու թյուն
տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյուն նե ր հաշ տա -
րա րու թյան վե րա բեր յալ, հաշ տա րար նե րի ծա -
ռա յու թյուն նե րի վե րա բեր յալ յու րա քանչ յուր դա -
տա րա նում ստեղ ծել կենտ րո նա կան տե ղե կա -
տվա կան կենտ րոն: Այդ ի րա վա կան տե ղե կա -
տվա կան «պա տու հան նե րը» քա ղա քա ցի նե րին
տրա մադ րում են խորհր դատ վու թյուն, որ նրանք
ի րենց խնդիր նե րի լուծ ման հա մար կա րո ղա -
նան ընտ րել ա ռա վել հար մար կարգ:

Հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի կա յաց -
ման և հաշ տա րա րի դե րի գնա հատ ման հա -
մար ներ պե տա կան հա մա կար գում, կա րող եմ
ա սել, որ հո լան դա կան ա ջակ ցու թյան ձևը ոչ
թե պետք է նկա տի ու նե նալ, այլ՝ անհ րա ժեշտ է
և ըն դօ րի նա կե լի:

Գեր մա նիա յում հաշ տա րա րու թյու նը ներ -
դաշ նա կո րեն ին տեգր ված է ար դա րա դա տու -
թյան հա մա կար գում: Օ րի նակ` հաշ տա րար նե -
րը ուղ ղա կիո րեն աշ խա տում են դա տա րան նե -
րի հետ՝ զգա լիո րեն նվա զեց նե լով մի շարք պո -
տեն ցիալ հայ ցեր: Այ սօր հաշ տա րա րու թյու նը ոչ
միայն ըն տա նե կան հար ցե րում է ին տեգր ված
գեր մա նա կան դա տա րան նե րին, այլև ընդ հա -
նուր դա տա կան հա մա կար գին, վար չա կան դա -
տա րան նե րին և այլն: Գեր մա նա կան ի րա վա -
կան շատ դպրոց նե րում մշտա պես ու սում նա -
սի րում են հաշ տա րա րու թյուն: Այ սինքն՝ յու րա -
քանչ յուր ոք, ով ընդունվում է բու հի ի րա վա գի -
տու թյան ֆա կուլ տետ, անց նում է հաշ տա րա -
րու թյան դա սըն թաց1:

Սա կայն ոչ բո լոր երկր նե րում է հաշ տա րա -
րու թյու նը ճա նաչ վում որ պես ա ռան ձին մաս -
նա գի տու թյուն: Շատ երկր նե րում դա դիտ վում
է երկ րորդ կամ հիմ նա կան մաս նա գի տու թյան
լրա ցում: Օ րի նակ` Ավստ րիան այն սա կա վա -
թիվ երկր նե րից է աշ խար հում, որ տեղ հաշ տա -
րա րի մաս նա գի տու թյունն ընդգրկ ված է մի
շարք մաս նա գի տու թյուն նե րի շար քում: Ա վե լին՝
Ավստ րիան միակ եր կիրն է, ո րը 2004թ. ըն դու -
նել է Դաշ նա յին օ րեն քը հաշ տա րա րու թյան ինս -
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տի տու տի հի ման վրա, այդ օրենքը կար գա վո -
րում է հաշ տա րար նե րի ու սու ցու մը և սահ մա -
նում ո րո շա կի վե րա պատ րաստ ման չա փա նիշ -
ներ2:

Հա յաս տա նում ևս  այդ պես է, օ րի նակ` փաս -
տա բա նը նաև ու նի հաշ տա րա րի ար տո նա գիր,
բայց զբաղ վում է հիմ նա կա նում փաս տա բա -
նու թյամբ, և կա րե լի է ա սել, թե ի րենք ի րենց
ներ քին զգա ցո ղու թյամբ փաս տա բան են, դա
վկա յում է այն, որ այդ ո լոր տում ու նեն բազ մա -
թիվ գոր ծեր, իսկ հաշ տա րա րու թյան գոր ծե րի
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռը բար դում են դա -
տա րան նե րի վրա: Սա կայն անդ րա դառ նամ
ներ պե տա կան ինս տի տու տին, խնդիր նե րին, և
իմ կար ծի քով՝ ո լոր տի զար գաց ման հա մար որ -
պես օ րի նա կե լի և ըն դու նե լի են և՛ Գեր մա նիա -
յի, և՛ Հո լան դիա յի մո դել նե րը3, քան զի հա մա -
րում եմ, որ հաշ տա րա րու թյու նը ինք նու րույն
մաս նա գի տու թյուն է և պետք է դա սա վանդ վի
բո լոր ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ նե րում:

Սա կայն, իմ կար ծի քով՝ հաշ տա րար պետք
է լի նի բա ցա ռա պես պար տա դիր բա կա լավ րի
աս տի ճա նով ի րա վա բա նա կան կրթու թյուն ու -
նե ցող անձ, կրկին շեշ տում եմ և հիմ նա վո րում
այն փաս տով, որ մեր գոր ծու նեու թյան ըն թաց -
քում ցան կա ցած քայլ կա տա րե լիս պետք է
հետևել օ րեն քի տա ռին և կա րո ղա նալ հաս կա -
նալ վե ճի ա ռար կան, ի վեր ջո՝ հաշ տա րա րն
ար դա րա դա տու թյանն օ ժան դա կող է: Օ րի նակ`
պատ կե րաց րե՛ք, թե դա տա վո րը կամ նո տա րը
լի նի տնտե սա գետ, այս դեպ քում ի՞նչ կլի նի ար -
դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում,
պա տաս խա նը մեկն է՝ ի հա՛ր կե, ող բեր գու թյուն:

Վե րոգր յա լի հա մա ձայն՝ ա ռա ջար կում եմ
հետևյալ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը. 

1.  Մինչ դա տա կան վա րույ թի պար տա դիր

բնույ թի գոր ծեր սահ մա նել` ըն տա նե կան, աշ -
խա տան քա յին, ժա ռան գու թյան բնույ թի բո լոր
վե ճե րը:

2. Հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի կա -
յաց ման և դա տա կան հա մա կար գի ին տեգրման,
ինչ պես նաև ար դա րա դա տու թյանն օ ժան դակ
ինս տի տու տի դե րի կա յաց ման հա մար անհ րա -
ժեշտ է պե տա կան ա ջակ ցու թյուն և հս կո ղու -
թյուն, ին չը չու նենք մենք այս օր: 

Միան շա նակ՝ չի կա րե լի դա քննա դա տու -
թյուն ըն դու նել, պե տու թյու նը կա րող է և, կար -
ծում եմ՝ նաև պար տա վոր է հար կա յին ար տո -
նու թյուն ներ տրա մադ րել հաշ տա րար նե րին ու
հաշ տա րա րա կան ըն կե րու թյուն նե րին, քան զի
այս ինս տի տու տը նոր է և կա յաց ման ու ղում ու -
նի բա զում խնդիր ներ, այդ իսկ պատ ճա ռով
հար կա յին ար տո նու թյուն ներ տրա մադ րելն ան -
հրա ժեշ տու թյուն է, ինչ պես նաև ժա մա նա կա -
վոր ան հա տույց գրա սեն յա կա յին պայ ման ներ՝
ա ռա ջի կա հինգ տա րի նե րի հա մար: 

Այդ կա ռու ցա կար գի ի րա վա կան ամ րագըր -
ման դեպ քում եր կուս տեք կշա հեն և՛ հաշ տա -
րա րու թյան նա խա ձեռ նո ղը, և՛ դա տա վա րու -
թյան կող մե րը, քա նի որ, մի կող մից՝ ա պար -
դյուն չի անց նի սկզբնա կան նա խա ձեռ նու թյան
հե ղի նա կի ար դեն կա տա րած աշ խա տան քը,
մյուս կող մից՝ կող մե րը գոր ծըն թա ցը շա րու նա -
կե լու ո րո շա կի հիմք կու նե նա ի րա վուն քի ի րա -
կա նաց ման հա մար:

Վե րո հիշ յալ եզ րա հան գում նե րը և ա ռա -
ջար կու թյուն նե րը, կար ծում եմ, օգ տա կար կլի -
նեն, կնպաս տեն մար դու ի րա վունք նե րի և հաշ -
տա րա րու թյան ինս տի տու տի զար գաց մանն
առնչ վող ի րա վա կան ամ րագր ման հիմ նա -
խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ ման հա մար:

2 Տե՛ս Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 233-ФЗ/12.04.2017թ/: «О внесении изменения
в статью 18 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)». 

3 Տե՛ս GeramiA. Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice // Conflict Resolution Quarterly.–
2009.– Vol. 26.– № 4.– P. 433-451.– P. 435.



Ցան կա ցած մար դա բա նա կան հիմ նադ րույ -
թի հա մար ի րա վուն քում կենտ րո նա կան հաս -
կա ցու թյուն է ի րա վուն քի սուբ յեկ տը: Այս տես -
անկ յու նից՝ ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր անտ րո -
պո լո գիա պետք է իր մեջ բո վան դա կի ի րա -
վուն քի ընդ հա նուր հա յե ցա կարգ կամ ի րա վուն -
քի սուբ յեկ տի ընդ հա նուր տե սու թյուն: Սա կայն
որ քա նով ա վան դա պես կոն ցեպ տուալ գա ղա -
փար նե րի հա մա լի րն ի րա վա բա նու թյան մեջ
ձևա վոր վել է որ պես դոգ մա տիկ, այ սինքն` որ -
պես ի րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու թյուն, այն -
քա նով ա մե նը, ինչն ու նենք այ սօր ի րա վուն -
քում ի րա վա կան ան ձի մա սին ուս մուն քում,
մշակ ված է ի րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու թյան
շրջա նակ նե րում: Բայց արդ յոք այ սօր ու նե՞նք ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի վե րա բեր յալ ընդ հա նուր
տե սու թյուն:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի խնդրի ժա մա նա -
կա կից հե տա զո տող նե րից Ս. Ի. Ար խի պո վը
նշում է, որ այ սօր չի ձևա վոր վել ի րա վուն քի
սուբ յեկ տի ամ բող ջա կան ընդ հան րա կան տե -
սու թյուն:1 Ինչ պես նշում է գիտ նա կա նը. «Հենց
ի րա վուն քի սուբ յեկ տին, ի րա վա կան ան ձին ա -
մե նա քիչ ու շադ րու թյունն է դարձ վում ռու սա -
կան-խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյան մեջ: Պո -
զի տի վիզմն այն քան խորն է ներ թա փան ցել գի -
տա կան ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ, որ ռուս ի -
րա վա գետ նե րի ամ բող ջա կան սե րունդ ներ չեն
կա րող այլ կերպ ըն կա լել ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տը, քան որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյան կազմ»2:
Նույ նը կա րե լի է նշել նաև հայ ի րա վա գետ նե րի
մա սին։ Ար խի պո վը նշում է. «Ի րա վա գի տու -
թյու նը դեռևս պետք է մշա կի ի րա վուն քի սու -
բյեկ տի լիար ժեք տե սու թյուն, ո րը պետք է պա -

տաս խա նի ոչ միայն այն հար ցին, թե ի՞ն չը կամ
ո՞վ է ի րա վուն քի սուբ յեկ տը, այլ նաև սահ մա նի
ի րա վուն քի սուբ յեկ տի դերն ու տեղն ի րա վա -
հա մա կար գում, սւսհմա նել, թե արդ յոք սուբ -
յեկտն առ կա՞ է ի րա վուն քի կամ ի րա վուն քի սուբ -
յեկ տի հա մար, թե արդ յոք ի րա վուն քը սոսկ
նոր մե րի միաս նու թյո՞ւն է, ի՞նչ է ի րա վա կան նոր -
մը, ի՞նչ է սուբ յեկտ նե րի ի րա վա կան հա րա բե -
րու թյու նը և այլն: Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի խնդրի
լու ծումն ան խու սա փե լիո րեն կապ ված է բո լոր
կող մե րի, ի րա վա գի տու թյան բո լոր բնա գա վառ -
նե րի հետ ու կազ դի ի րա վունք հաս կա ցու թյան,
ի րա վա կան ա զա տու թյան, ի րա վա կան կար գա -
վոր ման, ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան և այլ ի րա վա կան հաս կա ցո ղու թյան
վրա, կա ռա ջաց նի բո լոր հիմ նա րար ի րա վա -
կան հաս կա ցու թյուն նե րի, տե սա կան կոնստ -
րուկ ցիա նե րի վե րաի մաս տա վո րում»3:

Տվ յալ ար ձա նագ րում ներն ի րա վուն քի սու -
բյեկ տի առն չու թյամբ զուրկ չեն հիմ քից, չնա -
յած պա հան ջում են մեկ նա բա նու թյուն: Ու շա -
դիր հա յացքն ի րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու -
թյան հան դեպ ու շադ րու թյու նը դարձ նում է այն
հան գա ման քին, որն ա վան դա պես ընդ հա նուր
տե սա կան գա ղա փար նե րի հա մա լի րում որ պես
ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ա ռան ձին ինս տի տուտ
չի դի տարկ վում: Ի րա վուն քի սուբ յեկ տը ի րա -
վա կան հա րա բե րու թյան կամ ի րա վա խախտ -
ման պրե դի կատ է: Ի րա վուն քի դա սա կան ընդ -
հա նուր տե սու թյու նում ի րա վուն քի սուբ յեկ տը
գոր ծի քա յին է և ի րա վուն քի դոգ մի կա ռուց ված -
քա յին կրող տարր չէ:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի այս պի սի ճա կա տա -
գի րը հռո մեա կան ի րա վա կան ա վան դույ թի ժա -
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1 Տե՛ս Архипов С. И., Субъект права: теоретическое исследование. СПб: издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2004, էջ 9:

2 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10:
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ռան գու թյուն է: Սուբ յեկ տը որ պես հռո մեա կան
persona կա ռուց ված է հռո մեա կան մաս նա վոր
ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե րի հի ման վրա4: Այդ
պատ ճառով էլ ար դա րա ցի է Ս. Ի. Ար խի պո վի
հետևյալ ար տա հայ տու թյու նը. «Այն, ինչն այ -
սօր ըն դուն ված է ան վա նել ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տի ընդ հա նուր տե սու թյուն, ցի վի լիս տա կան
դոկտ րի նից փո խառն ված քա ղա քա ցիա կան-ի -
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկ տի մա -
սին մաս նա վոր ի րա վա կան պատ կե րա ցում ներ
է: Այս պատ կե րա ցում նե րը չեն ան ցել անհ րա -
ժեշտ տե սա կան վե րամ շա կու մը, և դրանց կան -
խավ տրվել է ընդ հա նուր տե սա կա նի կար գա -
վի ճակ»:5 Հռո մեա կան ի րա վուն քի ռե ցեպ ցիա -
յի ֆե նո մե նը ոչ միայն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
կա ռուց ման պլա նում, այլև ի րա վուն քի դոգ մի
կա ռուց ման ընդ հա նուր ա ռու մով խա ղա ցել է
կարևոր դեր, չնա յած՝ գի տենք, որ Իռ նե րիո սի
դպրո ցի կող մից Corpus luris Civilis դրույթ նե րի
մշա կումն ի վերջո հանգեցրեց ոչ թե Միջ նա -
դա րում մա քուր դա սա կան հռո մեա կան ի րա -
վուն քի վե րածնն դի, այլ, ինչ պես դա ցույց է
տվել Պ. Գ. Վի նոգ րա դո վը՝6 ե զա կի արևմ տաեվ -
րո պա կան ի րա վա կան հա մադ րու թյան` Արևմտ -
յան Եվ րո պա յի ընդ հա նուր ի րա վուն քի, ո րը նե -
րա ռում է`

 արևմտ յան միջ նա դա րին հար մա րեց -
ված և դրա նում կա ռուց ված Հուս տի -
նիա նո սի ժո ղո վա ծուի դրույթ նե րը,

 բար բա րո սա կան ի րա վուն քը կամ էլ գեր -
ման նե րի ի րա վա կան էթ նի կա կան
դրույթ նե րը,

 lus canonici` լա տի նա կան, կա թո լիկ ե -
կե ղե ցու կա նո նա կան ի րա վուն քի դրույթ -
նե րը:

Այդ պատճառով էլ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
մո դե լի ձևա վոր ման սկզբնա կան պայ ման նե րի
վե րա կանգն ման մեջ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ -
նել բո լոր ե րեք գոր ծոն նե րը` ըստ Պ. Գ. Վի նոգ -
րա դո վի:

Ար դա րա ցի է այն հաս տա տու մը, որի հա -

մա ձայն՝ մենք ի րա պես չու նենք ի րա վուն քի սուբ -
յեկ տի ընդ հա նուր տե սու թյուն ի րա վա գի տու -
թյան մեջ: Սա կայն չի կա րե լի հա մա ձայն վել
Ար խի պո վի այն կար ծի քի հետ` որը կապ ված է
ի րա վուն քի սուբ յեկ տի տե սու թյան բա ցար ձակ
բա ցա կա յու թյան հետ: Հարցն այլ է՝ ին չո՞ւ մարդն
ի րա վուն քում բյու րե ղաց ված է որ պես ի րա վուն -
քի սուբ յեկտ, և արդ յոք հնա րա վո՞ր է ի րա վուն -
քում մար դա չա փու թյան ամ րագր ման մեկ այլ
ձև: Ի րա վուն քի մար դա բա նու թյու նը, ինչ պես
հաս կաց վում է տվյալ աշ խա տան քում, են թա -
դրում է մար դու ի րա վուն քում ար տա սուբ յեկ -
տա յին ներ կա յաց ման փորձ: Ինչ պես ցույց
կտանք ստորև՝ ի րա վուն քի մար դա բա նու թյան
հա մար ար դիա կան է ա վե լի խո ր, սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք ու մարդ կա յին հաս կաց ման մի ջոց,
այդ պատճառով էլ ի րա վուն քի մար դա բա նու -
թյունն ի րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու թյուն չէ,
չնա յած, ինչ պես և ընդ հա նուր տե սու թյու նը, ի -
րա վուն քի մար դա բա նու թյու նը ձգտում է դե պի
իր ա պա րա տի հա յե ցա կար գա յին ձևա վոր մա -
նը:

Ի րա վա կան մտքի զար գաց ման ժա մա նա -
կա կից փու լում ի րա վուն քի սուբ յեկ տի և ի րա -
վա բա նա կան գի տե լի քի հա մա կար գում նրա
տե ղի մա սին ուս մուն քի վե րաի մաս տա վոր ման
անհ րա ժեշ տու թյան հան դեպ ա ռա ջին կո չե րից
մե կը պատ կա նում է Ս. Ի. Ար խի պո վին, ով դոկ -
տո րա կան ա տե նա խո սու թյան մա կար դա կով7

նա խան շել է այդ պի սի վե րաձևա վո րում նե րի
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը: Կր ճատ կեր պով
անդ րա դառ նանք Ար խի պո վի գա ղա փար նե րին:

Այս տեղ պետք է մեծ կարևո րու թյուն տալ
Ս. Ի. Ար խի պո վի կող մից գի տա կան հան րույ թի
ու շադ րու թյունն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի խնդիր -
նե րին ուղ ղե լու փաս տին, քան զի գիտ նա կա նը
ճիշտ է սահ մա նել ի րա վուն քի սուբ յեկ տի դա -
սա կան տե սու թյան հիմ նա կան խնդրա հա րույց
տե ղե րը և մատ նան շել է այս ա ռու մով անհ րա -
ժեշտ վե րաձևա վո րում նե րը: «Ի րա վուն քի սու -
բյեկ տը,- նշում է Ս. Ի.Ար խի պո վը,- հան դես է

4 Մանրամասն տե՛ս Ապիյան Ն.Ա., Սաֆարյան Գ.Հ. Հռոմեական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, ԵՊՀ,
2002։

5 Տե՛ս Архипов С.И., նշված աշխ., էջ 7:
6 Մանրամասն տես` Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе. М., 2010.
7 Տե՛ս Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой

степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.01 – теория и история права и государства: История
учений о праве и государстве / С.И. Архипов.– Екатеринбург, 2005, էջ 46:



գա լիս ոչ թե որ պես մա հա ցած ի րա վա բա նա -
կան ծած կույթ, ի րա վա կան ձև, այլ՝ որ պես
բարձ րա գույն ի րա վա կան ատ յան, ինք նար ժեք
ի րա վա կան ան հա տա կա նու թյուն, ո րը միա ժա -
մա նակ ստեղ ծում է ի րա վուն քի կեր պար ներ իր
գի տակ ցու թյու նում, ի րա վա կան ի դեալ ներ, ստեղ -
ծա գործ ի րա վա կան օ րենք ներ, մշա կում է ի րա -
վա կան սո վո րու թյուն ներ, հան դես է գա լիս որ -
պես բո լոր ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
մաս նա կից, ի րա կա նաց նում է ի րա վա կան գոր -
ծու նեու թյուն, ի րա կա նաց նում է, կի րա ռում նրա
մաս նակ ցու թյամբ ըն դուն ված ի րա վուն քի նոր -
մե րը, հան դես է գա լիս որ պես ի րա վա կան մշա -
կույ թի կրող»:8 Ս. Ի. Ար խի պո վի հե տա զո տու -
թյան կարևո րա գույն դրույթ նե րից մեկն ար տա -
հայտ ված է հետևյալ դրվա գում. «Ի րա վա բա -
նու թյունն այժմ ու նի այն հեն քը, միա վո րող
սկիզ բը, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է մա քուր կեր -
պով կա պել «ի րա վա կան մար մի նը» «ի րա վա -
կան ո գու» հետ: Որ պես դա սին թե զող սկիզբ
կա րող է հան դես գալ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
գա ղա փա րը:

Այս տեղ հաս կա նում ենք ոչ թե սուբ յեկտ,
որն ըն դուն վում է որ պես օ րենսդ րի կող մից
կար գա վոր վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
ֆոր մալ մաս նա կից, այլ՝ սուբ յեկտ, որն ըն դուն -
վում է որ պես ի րա վուն քի ստեղ ծող, անձ, ով
ստեղ ծում է դրա կան ի րա վուն քը, որն այլ մարդ -
կանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ի րա կա նաց -
նում է իր բնա կան և ոչ բնա կան ի րա վունք նե -
րը, ար դար ի րա վա կար գի ի դեա լը: Սուբ յեկ տի
գա ղա փա րը որ պես ի րա վուն քի ստեղ ծող կա -
րող է կա տա րել այն կամր ջի գոր ծա ռույ թը, ո րը
պետք է կա պի եր կու ի րա վա կան բևեռ նե րը՝
բնա կան և դրա կան ի րա վունք նե րը:9

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի վեր լու ծու թյունն Ար -
խի պո վի հիմ նադ րույ թում հանգեցնում է ի րա -
վուն քի սուբ յեկ տի տար բեր ո լորտ նե րի ա ռանձ -
նաց ման: Այս պի սով՝ ա ռանձ նաց վում են`

1) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես ի րա վա -
բա նա կան անձ,

2) սուբ յեկ տը որ պես ի րա վա կան կամք, որ -
պես վճռո րոշ ի րա վա կան ատ յան, ո րը

վերց ված է, ըն դուն ված և նրա նով ի րա -
կա նաց վող ո րո շում նե րի, կամ քի ձգտում -
նե րի հետ միաս նու թյան մեջ,

3) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես ի րա վա -
կան կա պե րի միաս նու թյուն, որ պես ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կենտ րոն,

4) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես ի րա վա -
կան գի տակ ցու թյուն, որ պես ի րա վա -
կան սուբ յեկ տի վու թյուն,

5) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես ի րա վա -
կան գոր ծիչ,

6) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես սո ցիալ-ի -
րա վա կան ար ժեք,

7) ի րա վուն քի սուբ յեկ տը որ պես ի րա վու -
նա կու թյուն:10 Ինչ պես նշում է Ս. Ի Ար -
խի պո վը՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հաս -
կաց ման ո լորտ նե րի քա նա կը կա րե լի է
բազ մա պատ կել մինչև ան վեր ջու թյուն:
Ի րա վուն քի սուբ յեկտն ա նընդ հատ փոխ -
վում է, ձեռք է բե րում նոր ո րակ ներ, նա
կապ ված չէ դրան ցից որևէ մե կի հետ:11

Ի րա վա կան հա մա կար գում ի րա վուն քի սու -
բյեկ տի տե ղի վե րա նայ ման շնորհիվ, ինչ պես
նաև ի րա վուն քում սուբ յեկ տի վու թյան վե րաի -
մաս տա վոր ման հետևան քով՝ պրո ֆե սոր Ս. Ի.
Ար խի պո վը հանգում է հետևյալ եզ րա կա ցու -
թյան. «Ի րա վա կան հա մա կար գի կենտ րո նում
որ պես ի րա վուն քի ա ռաջ նա յին ու ե լա կե տա յին
սուբ յեկտ պետք է լի նի ոչ թե ան հա տը` մաս նա -
վոր ֆի զի կա կան ան ձը, և ոչ էլ ի րա վա բա նա -
կան ան ձը, այլ՝ հենց մար դը, որ իր մեջ միա վո -
րում է մաս նա վոր ի րա վա կան դե րեր քա ղա քա -
ցիա կան, ըն տա նե կան, այլ մաս նա վոր հա րա -
բե րու թյուն նե րում և պե տու թյան ղե կա վա րի,
նա խա րա րի, զին ծա ռա յո ղի, հար կա յին տե սու -
չի, այլ հան րա յին գոր ծի չի հան րա յին-ի րա վա -
կան գոր ծա ռույթ նե րը: Որ պես պե տու թյան մաս -
նա վոր կոր պո րա ցիա նե րի և ի րա վուն քի ամ -
բողջ հա մա կար գի հիմ նա դիր... որ պես սուբս -
տրատ հան դես է գա լիս մար դու ի րա վա կան
ան ձը: Այս ան ձից ա ռանձ նա նում է ա մեն մաս -
նա վո րը, ան հա տա կա նը, հա տու կը և փա թե -
թա վոր վում է, այս պես կոչ ված, ֆի զի կա կան և
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ի րա վա բա նա կան ան ձի մեջ՝ նե րա ռե լով նրա
հա տուկ տա րա տե սակ նե րը` պե տու թյուն ներ,
այլ հան րա յին-ի րա վա կան ան ձինք»:12

Այս կա ռույ ցը դի տար կեք ա վե լի խո ր: Ս. Ի.
Ար խի պո վի ի րա վուն քի սուբ յեկ տի նոր տե սու -
թյան կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյունն ի րա վա -
կան անձ կա տե գո րիան է, ո րը և ի րա վուն քի
սուբ յեկ տի վու թյան դրսևոր ման բո լոր այլ ո լորտ -
նե րի հա վա քագ րող հիմքն է: Բայց ի՞նչ է ի րա -
վա կան ան ձը: Այս հար ցը, ըստ մեզ՝ ամ բող ջու -
թյամբ լուծ ված չէ Ս. Ի. Ար խի պո վի կող մից: Ի -
րա վա կան ան ձը գիտ նա կա նի հիմ նադ րույ թում
մար դու ո րո շա կի հիմք է,13 բայց, միա ժա մա -
նակ, ի րա վուն քի սուբ յեկ տում այս ի մա նեն տո -
րեն գոր ծող գո յա ցու թյու նը (մար դու ի րա վա -
կան ան ձը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ իր ա -
ծանց յալ նե րից միայն մե կի` ֆի զի կա կան և ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց մեջ, նրան ցից յու րա -
քանչ յուրն ա պա հո վում է տար բեր ո լորտ նե րի
զար գա ցում):14 Այս տեղ ա ռա ջա նում է հարց. ի՞նչ
հիմ նադ րույ թա յին ի մաստ ու նի ի րա վա կան անձ
հաս կա ցու թյան ներ մու ծու մը, և արդ յոք հնա -
րա վո՞ր է տվյալ հաս կա ցու թյան օ պե րա ցիո նա -
լի զա ցումը:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի նոր հաս կա ցու թյու -
նը որ պես ի րա վա կան անձ հաս կա ցու թյամբ
դի տար կող հիմ նադ րույ թում ոչ այլ ինչ է, քան
նույն հռո մեա կան ի րա վա կան persona-ն: Հիմ -
նադ րույ թի հե ղի նա կն ի րա վա ցիո րեն նշում է,
որ ի րա վա կան ան ձը միա վո րում է մաս նա վոր
ի րա վա կան դե րե րը քա ղա քա ցիա կան, ի րա -
վա կան և այլ մաս նա վոր հա րա բե րու թյուն նե -
րում, նաև հան րա յին-ի րա վա կան գոր ծա ռույթ -
ներ, գոր ծու նեու թյան տե սակ ներ:15 Ուստի ա -
ռա ջա նում է հարց, թե ի՞նչ ե լա կե տա յին դրույ -
թի մեջ և ի՞նչ ի մաս տա յին ծան րա բեռն վա ծու -
թյամբ են այս հիմ նադ րույ թում ներ մուծ վում
մարդ և անձ կա տե գո րիա նե րը: Ս. Ի. Ար խի -
պո վի մե նագ րու թյու նից երևում է, որ հե ղի -
նակն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի թե ման դի -
տարկելիս հա ճախ հիմն վում է կո մու նի կա ցիա -
յի որ պես հա մա կար գի տե սու թյան դրույ թի, որ -

պես ինք նա կազ մա կերպ ման տե սու թյան, հա -
մա կար գի վրա, նե րա ծու թյան մեջ նա դի մում է
Լու մա նի հա մա կար գա յին պատ կե րա ցում նե -
րին,16 սա կայն հայտ նի է, որ հենց այս հիմ -
նադ րույթ նե րում հիմ նա կան խնդրա հա րույց տե -
ղը սուբ յեկ տի խնդիրն է:

Բա ցի դրա նից՝ հե տաքր քիր է նաև Ս. Ի.
Ար խի պո վի՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հիմ նադ րույ -
թի դի տար կու մը դա սա կան/ոչ դա սա կան ի -
րավա կան մտա ծո ղու թյան տե սանկ յու նից, քա -
նի որ մար դա բա նա կան շրջա դար ձը, ինչ պես
նաև հու մա նի տա րիստ նե րի ու շադ րու թյան ներ -
գրա վումն Արևմուտ քում սուբ յեկ տի խնդրի վրա
Երկ րորդ աշխարհամարտից հե տո տե ղի է ու -
նե ցել դա սա կան բա նա կա նու թյան հա մա կար -
գի քննա դա տու թյան են թա տեքս տում: Ի րա -
վուն քում դա սա կա նու թյու նը կա րող է նույ նա -
կա նաց վել նոր եվ րո պա կան ի րա վա կան հիմ -
նադ րույթ նե րի հետ: Դրա հետ կապ ված՝ նշա -
նա կա լից է գիտ նա կա նի դիր քո րո շումն ի րա -
վուն քի ու պե տու թյան` հետ քա ղա քա կան ի րա -
վուն քի ու պե տու թյան կազ մա կերպ ման ի դեա -
լա կան, ցան կա լի պատ կե րաց ման հան դեպ.
պե տու թյու նը չի կա րող ճա նաչ վել սու վե րեն ան -
ձից, ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րից ան կախ ի -
րա վա կան անձ: Նա չի կա րող հան դես գալ որ -
պես քա ղա քա կա նա պես իշ խող սուբ յեկտ, այլ
պետք է ար տա հայ տի քա ղա քա ցի նե րի, ան -
հատ նե րի ընդ հա նուր կամ քը:17 Հե տա գա յում
եր րորդ աս տի ճա նի ի րա վուն քը սու վե րեն, ա -
զատ ան ձի ի րա վունք է, մար դու ի րա վունք:
Նրան պետք է հա մա պա տաս խա նի կո մու նի -
կա ցիա յի մեկ այլ տե սակ, ո րը հիմն վում է ոչ թե
ու ժի գե րա կա յու թյան գա ղա փա րի, այլ՝ հա սա -
րա կու թյան բնա կան կազ մա կերպ ման գա ղա -
փա րի, ընդ հա նուր սկիզբն ան հա տա կա նի հետ
միաց ման վրա: Ի րա վուն քի ռա ցիո նա լիզ մը հան -
դես է գա լիս որ պես անհ րա ժեշտ նա խադր յալ
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում օ րի -
նա չա փու թյուն նե րի հաղ թա հար ման, բնա կան-
կեն սա բա նա կան հա մա կար գե րի գոր ծարկ ման
տրա մա բա նու թյան հա մար, ո րոնք հիմն վում են

12 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 248:
13 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 291:
14 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 295:
15 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 297:
16 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 15-17:
17 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 22:



պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պե րի, գծա յին դե -
տեր մի նա ցիա յի, բնա կան ընտ րու թյան գոր ծո -
ղու թյան վրա:18

Եր րորդ աս տի ճա նի ի րա վուն քը ոչ այլ ինչ
է, ե թե ոչ դա սա կան լի բե րալ ի րա վամ տա ծո -
ղու թյան արդ յունք: Բո լոր նա խան շան նե րով դա
հա մա պատաս խա նում է Լու սա վո րու թյան ծրա -
գրին: Ս. Ի. Ար խի պո վը նույն պես ա սում է. «Ոչ
թե սուբ յեկտն է առ կա ի րա վուն քի հա մար, այլ՝
ի րա վունքն է առ կա սուբ յեկ տի հա մար և ո րոշ -
վում է նրա նով»:19 Մենք կհա մա ձայն վենք դրա
հետ, սա կայն մեկ սկզբուն քա յին ճշգրտմամբ.
ի րա վունքն առ կա է ոչ թե սուբ յեկ տի հա մար,
այլ՝ մար դու հա մար, բազ մա կի է ու ե զա կի մար -
դու հա մար: Սուբ յեկ տը միշտ ի րա վուն քի պրե -
դի կատ է, նրա դրու թյունն ի րա վա կան հաս կա -
ցու թյուն նե րի ցան ցում են թարկ վող է: Որ քան էլ
որ խո սենք այն մա սին, թե սուբ յեկտն ի րա վա -
կան կոոր դի նատ նե րի20 հա մա կարգ է, բո լոր ի -
րա վա կան երևույթ նե րի հա մար ե լա կե տը, որ
ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հաս կա ցու մը միայն դե -
պի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից,
նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մե րի կա տա -

րող, ի րա վա բա նա կան ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի կրող ան թույ լատ րե լի է, քա -
նի որ դա նշա նա կում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
գոր ծող էու թյան սահ մա նու մից հրա ժա րում,21

որ ի րա վուն քի սուբ յեկ տը նա է, ում մի ջո ցով
սահ ման վում են ամ բողջ ի րա վա կար գը, բո լոր
առ կա ի րա վա կան նոր մե րը, կա պե րը և ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րը... նա ի րա վուն քի աղ -
բյուր և նպա տակ է, ի րա վա կան բա ցար ձակ22,
որ ի րա վուն քի սրբու թյան այս աղբ յու րը պետք
է ո րո նել ի րա վուն քի սուբ յեկ տում,23 որ որ պես
ի րա վուն քի սուբ յեկտ մարդն ի րա պես դառ նում
է ամ բողջ երկ րի ա րա րիչ և դի մում է ոչ թե ա -
ռա ջին, այլ՝ երկ րորդ բնույ թի գի տակ ցե լու գործ -
ըն թա ցին24 և այլն, այս բո լոր գե ղե ցիկ գա ղա -
փար նե րը կապ չու նեն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
հետ, դա չի նե րա ռում այս ա մե նը, քա նի որ և՛
ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում, և՛ ի րա վա բա -
նա կան պրակ տի կա յում, մեր կար ծի քով՝ ի րա -
վուն քի սուբ յեկ տը նոր մա տիվ մարդն է՝ որ պես
ի րա վա բա նա կան ի րա վունք նե րի և պար տա -
կա նու թյուն նե րի միաս նու թյուն: 
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18 Տե՛ս նույն տեղում:
19 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 105:
20 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 105:
21 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 106:
22 Տե՛ս նույն տեղում:
23 Տե՛ս նույն տեղում:
24 Տե՛ս նույն տեղում:
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ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու

ԶԵՆՔ, ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔ, ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ ԿԱՄ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՍԱՐՔԵՐ
ՀԱՓՇՏԱԿԵԼՈՒ ԿԱՄ ՇՈՐԹԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր
կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու հանցակազմի քրեաիրավական էությանն ու ո-
րակման առանձնահատկություններին վերաբերող, էական նշանակություն ունեցող որոշակի հիմնա-
հարցեր: Հոդվածում որոշակի քննարկման են արժանացել ինչպես իրավաբանական գրականության
մեջ նշված հանցակազմի որակման խնդիրներին վերաբերող տեսակետները, տարբեր հեղինակնե-
րի արտահայտած կարծիքներն ու վերլուծությունները, այնպես էլ քննարկվող խնդրի վերաբերյալ ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի կողմից արտահայտած իրավական դիրքորոշումները:

Հեղինակի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքով՝ ներկայացվել են առա-
ջարկություններ, որոնք կարող են կարևոր նշանակություն ունենալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի բարե-
փոխումների համար: 

Բա նա լի բա ռեր. զենք, ռազմամթերք, հափշտակել, շորթել, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ
սարքեր, խոշոր չափ, առանձնապես խոշոր չափ:

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

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ЛИБО 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ

УСТРОЙСТВ

Автором были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей уголовно-правовой квалификации
и сущности хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств как преступления, направленного на собственность. В статье обсуждаются как точки
зрения, касающиеся проблем определения состава преступления, указанного в правовой литературе,
мнения и анализы разных авторов, так и правовые позиции Кассационного Суда РА относительно
рассматриваемого вопроса.

В результате проведенных исследований со стороны автора были сделаны предложения, которые
могут иметь важное значение для реформ Уголовного кодекса РА.

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, хищение, вымогательство, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, крупный размер, особо крупный размер. 
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CERTAIN PECULIARITIES OF CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION OF THE OFFENCE BY THEFT
AND EXTORTION OF WEAPON, AMMUNITION EXPLOSIVE MATERIALS AND EXPLOSIVE 

EQUIPMENTS 

Certain issues having essential meaning concerning to the criminal and legal essence and qualification
of the peculiarities of the offence by theft and extortion of weapon, ammunition explosive materials and
explosive equipments have become subject for discussion by the author. In the Article were discussed
views, expressed opinions and analysis by different authors concerning to the issues of qualification of the
offence mentioned in the legal literature as well as legal positions on the issue under discussion expressed
by the RA Court of Cassation. 

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

Keywords: weapon, ammunition, to theft, to extort, explosive materials, explosive equipments, large
size, especially large size.
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական պետական համալսարանի
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
մագիստրանտ

ԿԵՂԾ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԿՈՂՄԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա -
տես ված կեղծ ձեռ նար կա տի րու թյան հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի ձևա կերպ ման հիմ նախն դիր նե -
րը: Հե ղի նա կը, մատ նան շե լով վե րոնշ յալ հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի էա կան թե րու թյուն նե րը,
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ անհ րա ժեշտ է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սի նոր մը ճա նա չել ու ժը կորց րած:

Բա նա լի բա ռեր. կեղծ ձեռ նար կա տի րու թյուն, հան ցա կազմ, պատ ճա ռա հետևան քա յին կապ, օբ -
յեկ տիվ կողմ, առևտ րա յին կազմակերպություն

ОВСЕП КОЧАРЯН
Российско-Армянский государственный университет,
Институт права и политики,
магистрант

ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье рассматриваются проблемы оформления объективной стороны состава преступления
лжепредпринимательства, предусмотренного частью 1 статьи 189 УК РА. Автор, раскрывая существенные
недостатки объективной стороны вышеуказанного состава преступления, приходит к выводу о не-
обходимости исключения указанного состава преступления из УК РА.

Ключевые слова: лжепредпринимательство, состав преступления, причинно-следственная связь,
объективная сторона, коммерческая организация. 
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FICTITIOUS ENTREPRENEURSHIP: SOME PROBLEMS OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE CORPUS
DELICTI

The article deals with the problems of the objective side of the corpus delicti of the fictitious entrepre-
neurship, provided for by the first part of article 189 of the Criminal Code of the RA. The author, revealing
the essential shortcomings of the objective side of the aforementioned corpus delicti, comeս to the
conclusion that it is necessary to exclude the mentioned corpus delicti from the Criminal Code of the
Republic of Armenia.

Keywords: fictitious entrepreneurship, corpus delicti, cause-effect relationship, objective side,
commercial organization.
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի 
և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, 
ոստիկանության մայոր,
Երևանի պետական համալսարանի
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ) 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր (սո ցիա լա կան)
կան խար գել ման հար ցե րին: Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կը քննար կում է ընդ հա նուր կան խար գել ման
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, դաս տիա րակ չա կան, կրթա կան, մշա կու թա յին, կազ մա կերպ չա կան
բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք պետք է ուղ ղել ան չա փա հաս ու նե ցող ըն տա նի քի սո ցիա լա կան դիր -
քի ամ րապնդ մա նը, դպրո ցի հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մա նը, դե ռա հաս նե րի հա մար դրա կան ուղղվա -
ծու թյամբ ժա ման ցի կազ մա կերպ մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա վո րու թյան ընդ հա նուր (սո ցիա լա կան) կան խար գե լում, հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման օբ յեկտ, դաս տիա րակ չա կան գոր ծա ռույթ, ըն տա նե կան ան բա րեն պաս տու -
թյուն, պրո ֆի լակ տիկ ներգործություն

РИПСИМЕ ХАЧАТРЯН 
Старший преподаватель кафедры 
Уголовного права и криминологии
факультета правоведения Академии
Образовательного комплекса полиции РА,
майор полиции, 
соискатель кафедры Уголовного права ЕГУ

К ВОПРОСАМ ОБЩЕГО (СОЦИАЛЬНОГО) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья посвящена вопросам общего (социального) предупреждения групповой преступности не-
совершеннолетних. В частности, автор обсуждает мероприятия экономического, социального, воспи-
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тательного, образовательного, культурного, организационного характера по общему предупреждению,
которые должны быть направлены на укрепление социального положения семей с несовершеннолетними,
повышение авторитета школы, организацию досуга с позитивной направленностью для подростков.

Ключевые слова: общее (социальное) предупреждение преступности, объект предотвращения
преступности, воспитательная функция, семейная неблагоприятность, профилактическое воздей-
ствие

HRIPSIME KHACHATRYAN
Senior lecturer at Police Academy of
Police Educational Complex of RA, 
Department of Law, Chair of Criminal 
Law and Criminology, Police Major.
Post-graduate student of the YSU departament
of Criminal Law.

ON ISSUES OF JUVENILE GROUP CRIMINALITY GENERAL (SOCIAL) PREVENTION

The article is devoted to the issues related to juvenile group criminality general (social) prevention. In
particular, the author has discussed the economic, social, upbringing, educational, cultural, organizational
activities for general prevention which should be addressed to strengthening of social status of families
having juvenile, to raising school authority, to organizing of positive-oriented entertainment for juveniles. 

Keywords: criminality general (social) prevention, criminality prevention object, upbringing function,
domestic unfavorable environment, preventive impact
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ՆԵԼԼԻ ԱՇՐԱՖՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և 
տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով 
վարչության ավագ դատախազ

ՀԱՇՏԵՑՄԱՆ ՏԵՂԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է քրեա կան ի րա վուն քում հաշ տեց ման տե ղին և դե րին։ Ճիշտ է՝ քրեա -
կան ար դա րա դա տու թյան նպա տա կը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր նե րին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կելն է, բայց պա տի ժը բնավ ոչ միշտ է ար դա րա դա տու թյան նպա -
տա կը։ Ներ կա յումս պա տի ժը չի դիտ վում որ պես հան ցանք կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու միակ հնա րա վոր հետևանք: 

Տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հեն քում ըն -
կած է այն գա ղա փա րը, որ ա վե լորդ է հա մար վում քրեա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներ կի րա ռել այն
ան ձանց նկատ մամբ, ովքեր գի տակ ցել են ի րենց մեղ քը կա տար ված հան ցան քում, և դա հիմք է դար -
ձել՝ հաշտ վե լու տու ժո ղի հետ: Այդ պատ ճա ռով բազ մա թիվ պե տու թյուն ներ նա խընտ րում են շարժ վել
մի ջոց նե րի տնտես ման ճա նա պար հով և չվատ նել ա վե լորդ ռե սուրս ներ ու ջան քեր այն ան ձանց
պատ ժե լու վրա, ո րոնց առն չու թյամբ ար դեն իսկ ձեռք է բեր վել նա խա կանխ ման դրա կան արդ յունք:

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կան ի րա վունք, տու ժող, հաշ տե ցում, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու ն։ 
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НЕЛЛИ АШРАФЯН
Старший прокурор управления по делам о преступлениях 
коррупционной и экономической направленности 
Генеральной прокуратуры РА

РОЛЬ И МЕСТО ПРИМИРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Данная статья посвящена роли и месту понятия примирения в уголовном праве. Правда, целью
уголовного правосудия является наказание виновных в совершении преступления, но наказание не
всегда является самоцелью правосудия. В настоящее время наказание не рассматривается как един-
ственно возможное следствие уголовной ответственности в отношении виновного, совершившего
преступление.

Причиной отказа от ответственности уголовные преступления на основе примирения с потерпевшим
является идея о том, что нет необходимости применять уголовные наказания в отношении лиц,
которые осознали свою вину в совершении преступления, что и стало основой для примирения с
жертвой. Вот почему многие государства предпочитают идти по пути экономии средств и не тратить
чрезмерные ресурсы и усилия для наказания тех, в отношении которых уже достигнут предварительный
положительный результат.

Ключевые слова: уголовное право, потерпевший, примирение, уголовная ответственность.

NELLI ASHRAFYAN 
Senior Prosecutor of the Department for Combating Corruption and 
Economic Crimes of the Prosecutor General's Office 
of the Republic of Armenia

THE ROLE AND PLACE OF RECONCILIATION IN THE CRIMINAL LAW

This article is devoted to the role and place of reconciliation in the criminal law. Truly, the purpose of
criminal justice is to punish those guilty of committing a crime, but the punishment is not always the
purpose of justice. Currently, punishment is not considered as the only possible consequence of criminal
liability for guilty person in committing a crime.

The reason for dismissing criminal offenses on the basis of reconciliation with the victim is the idea
that it is unnecessary to impose criminal penalties on persons who are aware of their guilt in committing a
crime and that has become the basis for reconciliation with the victim. That is why many countries prefer
to save financial means and do not waste excessive resources and efforts for punishing those who already
have achieved a positive initial outcome in reconciliation.

Keywords: criminal right, victim, reconciliation, criminal liability
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման և 
արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի 
իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս 

ԱՌԱՆՑ ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՃՌԻ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Տվ յալ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վել են ա ռանց մե ղադ րա կան դա տավճ ռի գույ քի
բռնա գանձ ման (ԱՄԴԲ) մե խա նիզ մի հիմ նա կան գա ղա փա րը և դ րա հատ կա նիշ նե րը։ Հե տա զո տու -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

1
  2

0
1

9



թյան ըն թաց քում վեր լու ծութ յան են են թարկ վել ու ներ կա յաց վել ո րոշ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում,
այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի մա սին կոն վեն ցիա յում և Ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում -
նե րի աշ խա տան քա յին խմբի (ՖԱԹՖ) հանձ նա րա րա կան նե րում տեղ գտած պա հանջ նե րը՝ ուղղ ված
ԱՄԴԲ մե խա նիզ մի ներդր մանն ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րութ յու նում։ Այ նու հետև ու սում նա -
սիր վել են ԱՄԴԲ մե խա նիզ մի եր կու հիմ նա կան տե սակ նե րը և դ րանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։
Հե ղի նա կը նաև ի րա կա նաց րել է հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն դա տա պարտ ման վրա հիմն ված
բռնա գանձ ման և  ա ռանց մե ղադ րա կան դա տավճ ռի բռնա գանձ ման ինս տի տուտ նե րի միջև՝ վեր
հա նե լով դրանց հիմ նա կան նմա նութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը։

Բա նա լի բա ռեր. ա ռանց մե ղադ րա կան դա տավճ ռի բռնա գան ձում, դա տա պարտ ման վրա
հիմնված բռնա գան ձում, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քար, ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույք, ան ձի դեմ
հայց, գույ քի դեմ հայց, հա վա նա կա նութ յուն նե րի հա վա սա րակշռ ման ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նիշ,
քա ղա քա ցիա կան բռնա գան ձում, քրեա կան բռնա գան ձում, կան խար գե լիչ և  ընդ լայն ված բռնա գան -
ձու մ։

СОНА МАРКАРЯН
Главный специалист отдела правового обеспечения и
внешних связей Cпециальной следственной службы Республики Армения,
магистр права программы LL.M Американского университета Армении

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ 
ВНЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В рамках данной статьи были изучены основная сущность и характеристики механизма
конфискации активов вне уголовного производства. В течение исследования были проанализированы
и представлены требования некоторых международных документов, таких как Конвенция ООН
против коррупции и рекомендации Группы разработки финансовых мер (FATF) относительно внедрения
механизма конфискации активов вне уголовного производства в законодательстве государств-членов.
Далее, два основных типа конфискации вне уголовного производства и их особенности были
рассмотрены автором в пределах статьи. Автор также провел сравненительный анализ между
механизмами конфискации, основанном на осуждении и конфискации активов вне уголовного про-
изводства, выявив их основные сходства и различия.

Ключевые слова: конфискация активов вне уголовного производства, конфискация, основанная
на осуждении, борьба с коррупцией, незаконные активы, иск против конкретного лица, иск в
отношении имущества, критерий доказанности “равнение вероятностей”, гражданская конфискация,
уголовная конфискация, превентивная и расширенная конфискация.

SONA MARGARYAN
Chief specialist of legal provision and external relations department 
of the Special investigation service of RA
Master of law of the LL.M program of American University of Armenia

CERTAIN ISSUES REGARDING NON-CONVICTION BASED CONFISCATION OF ASSETS

In scope of the given article, the main concept and characteristics of the non-conviction based
confiscation (NCBC) has been examined. Requirements of certain international documents, such as
UNCAC and FATF recommendations, regarding incorporation of NCB confiscation has been analyzed and
presented. Further, the two main types of NCB confiscation and their peculiarities have been scrutinized by
the author within the article. The author also has carried out comparing analysis between conviction based
and non-conviction based confiscation mechanisms, bringing out their main similarities and differences.

Keywords: non-conviction based confiscation of assets, conviction based confiscation of assets, no
prior conviction, fight against corruption, tainted assets, in personam action, in rem action, evidentiary
standard of balance of probabilities, civil confiscation, criminal confiscation, preventive and extended con-
fiscations.
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել են կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ե րաշ խա վոր -
ման ո րոշ հիմ նախն դիր ներ կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի պե տու թյուն նե րում։ Վեր են հան -
վել կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հով ման վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն նե -
րը՝ միա կու սակ ցա կան և կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն նե րի պայ ման նե րում։ Հոդ վա ծում հիմ նա վոր -
վել է այն մո տե ցու մը, որ պե տու թյու նում եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշա կու մը և ի -
րա կա նա ցու մը կա րող է ա ռա վել արդ յու նա վետ ե րաշ խա վոր վել եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րով գոր -
ծող կա ռա վա րու թյուն նե րի դեպ քում։

Բա նա լի բա ռեր. խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձև, կա յու նու թյուն, անվս տա հու թյուն, միա -
կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն, կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն, փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու -
թյու ն։

АЙК КЕСОЯН
Главный специалиста юридического
департамента аппарата премьер-министра РА,
кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ГОСУДАРСТВАХ С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

В статье исследованы некоторые проблемы гарантирования обеспечения стабильности деятельности
правительства в государствах с парламентской формой управления. Подняты основные факторы,
влияющие на обеспечение стабильности деятельности правительства – в условиях однопартийного и
коалиционного правительств. В статье обоснован тот подход, что разработка и реализация долгосрочных
стратегических программ в государстве может наиболее эффективно гарантироваться при правительствах,
действующих с долгосрочной перспективой.

Ключевые слова: парламентская форма правления, стабильность, недоверие, однопартийное
правительство, коалиционное правительство, правительство меньшинства.

HAYK KESOYAN
Chief specialist of the legal department of the 
office of prime minister of RA, 
Phd 

PROBLEMS OF ENSURING THE STABILITY OF THE GOVERNMENT’S ACTIVITY IN THE 
PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT

The article examines some key issues in ensuring the stability of the government’s activity in the par-
liamentary form of government. The article highlights the main factors influencing the stability of the gov-
ernment’s activity in the conditions of single-party and coalition governments. The article substantiated the
approach that the elaboration and implementation of long-term strategic programs in the state could be
safeguarded in the case of long-term governments.

Keywords: form of parliamentary government, stability, non confidence, one-party government,
coalition government, minority government:
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ՆԱՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական
փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պետական գնումները պետական հիմնական գործառույթներից մեկն են, որի միջոցով պետությունն
ապա հով վում է պետական կարիքների բավարարումը: Պետական գնումներն իրականացվում են
պետական պատվերի հիման վրա: Նկատի ունենալով, որ պետական գնումների գործընթացի
տարբեր փուլերում թույլ են տրվում ամե նա տարբեր չարաշահումներ, պետական գնումների
համակարգի ուսումնասիրությունը պետք է սկսել պետական պատ վեր ու պետական գնումներ
հասկացություններից, որն էլ փորձ է արվել կատարել սույն աշխատանքում:

Բանալի բառեր. հանրային շահ, պետական կարիքներ, պետական պատվեր, պետական գնում,
պետական կարիքների բավարարման նպատակով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ձեռքբերում:

НАНЭ СААКЯН
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ,
Главный специалист в службе правовой экспертизы 
Кассационного суда РА 

ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Государственных закупки являются одной из самых ключевых функций государства, с помощью
которой реализуются государственные нужды. Государственные закупки формируются с помощью
государственных заказов. И так как на различных стадиях государственных закупок допускается наи-
большее количество злоупотреблений, исследование этой системы нужно начать с определения госу-
дарственного заказа и государственных закупок, что и пытались сделать в этой работе.

Ключевые слова: общественный интерес, государственные нужды, государственный заказ, го-
сударственные закупки, закупка товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных нужд

NANE SAHAKYAN
hD student at Civil Law Chair of YSU,
Chief expert of the legal expert service of
Court of Cassation of the Republic of Armenia 

THE CONCEPTS OF GOVERNMENT ORDER AND PUBLIC PROCUREMENT

Public procurements are one of the key functions of the state with which the government needs im-
plemented. Government purchases are formed with the help of government (state) orders. And as in
various stages of public procurement the greatest number of abuses are allowed, the study of this system
should start from the definition of government order and public procurement which we try to do in this
work. 

Keywords: public interest, government needs, government order, public procurement, government
purchases, procurement of goods, works and services to implement government needs.
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ՍԻՐՈ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վում այն հան գա ման քը, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը,
դե ֆակ տո նա խա տե սե լով հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա ռու ցա կար գը՝ սահ -
մա նե լով, որ հա մայն քը և միջ հա մայն քա յին միա վո րու մը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան
անձ են, ձեռն պահ է մնա ցել հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց մյուս տե սակ նե րը
սահ մա նե լուց: Հե ղի նա կի կար ծի քով՝ հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձանց տե սակ նե րը
դրա նով չեն սահ մա նա փակ վում, և այդ պի սին նախ և ա ռաջ պետք է դիտ վի նաև պե տու թյու նը, քա նի
որ ի րա վա բա նա կան ան ձանց վե րա բե րող ի րա վա կան նոր մե րի սուբ սի դիար կի րա ռե լիու թյու նը, ո րը
թույ լատ րե լի է միայն ո րո շա կի դեպ քե րում, ծա ռա յում է որ պես օ րենսդ րա կան պա հանջ որ պես
քննարկ վող սուբ յեկտ նե րի նույ նա կա նաց ման անհ նա րինու թյուն՝ պա հան ջե լով ի րա վա կի րա ռո ղից
դրանց միջև սկզբուն քա յին տար բե րու թյուն նե րի հաս տա տում, ո րի կա ռու ցա կար գը պետք է լի նի
հենց հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան ան ձը: 

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյուն, պե տա կան մար մին ներ, ի րա վա բա նա կան անձ, հան րա յին ի րա -
վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ, ի րա վա բա նա կան ան ձի տեսակ:

СИРО АМИРХАНЯН
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ

ГОСУДАРСТВО КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

В этой статье предметом изучения является то, что законодательство РА де-факто устанавливает
структуру юридических лиц, устанавливая, что общины и межобщинные союзы являются юридическим
лицами публичного права, воздерживается от определения других видов юридических лиц публичного
права. По мнению автора, виды юридических лиц публичного права не ограничиваются этим, и в
первую очередь государство должно считаться таким, поскольку субсидиарное приминение правовых
норм, касающихся юридических лиц, которое допускается только в определенных случаях, служит
законным требованием для идентификации обсуждаемого субъекта, как юридического лица публичного
права. 

Ключевые слова: государство, государственные органы, юридическое лицо, юридическое
лицо публичного права, вид юридического лица

SIRO AMIRKHANYAN
PhD student of the YSU Chair of Civil Law

THE STATE AS A LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

In this article, the subject of study is that the RA legislation de facto establishes the structure of legal
entities, establishing that communities and intercommunal unions are legal entities of public law, refrains
from defining other types of legal entities of public law. According to the author, the types of legal entities
of public law are not limited to this, and first of all the state should be considered as such, since the
subsidiary application of legal rules relating to legal entities, which is allowed only in certain cases, serves
as a legal order to identify the state as a legal entity of public law.

Keywords: state, state bodies, legal entity, legal entity of public law, legal entity type. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԹԱՍԱԼՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի
ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի դասախոս,
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և այլ պե տու թյուն նե րի հաշ -
տա րա րու թյան ինս տի տուտ նե րի հիմ նախն դիր նե րը: Ու սում նա սիր վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան,
Գեր մա նիա յի, Հո լան դիա յի և այլ եվ րո պա կան երկր նե րի փոր ձը, և հա մե մա տա կան եզ րեր են տար -
վել: Որպես հե տա զոտ ման արդ յուն ք՝ ա ռանձ նաց վել են բո լոր այն ա ռա վե լու թյուն նե րը, ո րոնք դրա -
կան նշա նա կու թյուն կու նե նան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում։ Հե տա զոտ վել են հաշ տա րա րու թյան
գործ նա կան խնդիր նե րը և հաշ տա րա րու թյու նը՝ որ պես գի տու թյուն: Աշ խա տան քում կա տար վել են
նաև հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք, կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշ տու թյուն են ու կնպաս -
տեն հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի կա յաց ման հիմ նախն դիր նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. հաշ տա րար, խնդիր, այ լընտ րանք, Հայաստանի Հանրապետություն:

ЛУСИНЕ ТАСАЛЯН 
Преподаватель кафедры уголовного права и
криминологии факультета правоведения
Академии образовательного комплекса полиции Республики Армения,
старший лейтенант полиции

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЦИИ РА

В работе представлены проблемы институтов медиации Республики Армения и других государств.
Изучен опыт Российской Федерации, Германии, Нидерландов и других европейских стран, и было
проведено сравнение. В результате исследования были отделены все те преимущества, которые
будут иметь положительное значение в практике правоприменения. Исследованы практические ме-
диационные проблемы и медиация, как наука. В работе приведены соответствующие предложения,
которые, как мы считаем, необходимы и поспособствуют решению основных проблем становления
института. 

Ключевые слова: медиация, проблема, альтернатива, Республика Армения.

LUSINE TASALYAN 
Lecturer of the Chair Law and Criminology 
of the Academy of Educational Complex of Police
of the Republic of Armenia,
Senior Lieutenant

THE ISSUES OF MEDIATION OF RA

The issues of mediation institutes of the Republic of Armenia and other states are represented in the
work. The practice of the Russian Federation, Germany, Netherlands and other European countries has
been studied and comparisons have been made. As a result of the research all those advantages which held
positive significance in the law enforcement practice have been singled out. The practical issues of
mediation and mediation as a science have been researched. Corresponding suggestions have also been
made in the work, which are necessary from our point of view and will contribute to the issues of formation
of mediation institute. 

Keywords: mediation, problem, alternative, Republic of Armenia.
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ԱՆԱՀԻՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ
ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննա կան վեր լու ծու թյան է են թար կել ի րա վա գի տու թյան
մեջ հայտ նի պրո ֆե սոր Ս. Ի. Ար խի պո վի հա յե ցա կար գը` ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հիմ նախնդ րի վե րա -
բեր յալ, և ա ռա ջար կել է իր տե սա կե տը խնդրո հար ցի մա սին:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վուն քի սուբ յեկտ, ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն, ի րա վա կան անձ, ի րա վու նա կու -
թյուն, գոր ծու նա կու թյուն, ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մասնակից:

АНАИТ АЙВАЗЯН
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА,
член палаты адвокатов РА, адвокат

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА ПРАВА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В данной статье обстоятельно изучаются концепция професора С. И. Архипова, а также
проблемные подходы к понятию и сущности субъекта права в контексте современной теории и
практики юриспруденции. 

Выводы и предложения, сделанные в статье, имеют теоретико-познавательное и практико-при-
кладное значение. 

Ключевые слова: субъект права, участник правового отношения, правосубъектность, правовое
лицо, правоспособность, дееспособность.

ANAHIT AYVAZYAN
PHD student, Post-graduate researcher
Of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA
Member of the Chamber of Advocates of RA, advocate

ТHE PROBLEM OF THE SUBJECT OF LAW FROM THE ANTHROPOLOGICAL POINT OF VIEW

In this article, the author thoroughly examines the concept of S. Arkhipov about the problem of the
subject of law from the anthropological point of view. The author suggests his opinion about that problem.

Keywords: subject of law, member of a legal relationship, legal personality, legal person, legal
capacity, legal competence.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

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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