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

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

Գևորգ Բաղդասարյան Երևան քաղաքի դատախազ,
իրավ. գիտ. թեկնածու

Արմեն Մարուխյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական
և իրա վա կան ապահովման վարչության պետ, իրավ. գիտ.
թեկնածու

Գևորգ Դանիելյան ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի
ամ բիո նի պրոֆեսոր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
(համաձայնությամբ)

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

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

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

Ռուբեն Մելիքյան իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտու -
թյան ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինա լիս -
տի կայի ամբիոնի դոցենտ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ա.Ս. ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 

ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով վարչւսպետի միջնորդությունը՝ համաձայն Սահմանադրության
137-րդ հոդվածի, ինչպես նաև «Դատախազության մասին» օրենքի 44-րդ հոդվածի
2-րդ մասի և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, արդարադատության
առաջին դասի խորհրդական Արթուր Սարգսի ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադա -
տության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2019թ. հուլիսի 3
Երևան
ՆՀ-149-Ա
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Ող ջու նե լով պատ վի րա կու թյան ան դամ նե -
րին՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը բարձր է գնա -
հա տել Եվ րո պա յի խորհր դի հա մա պա տաս խան
կա ռույց նե րի հետ ձևա վոր ված հա մա գոր ծակ -
ցու թյան բազ մամ յա փորձն ու արդ յունք նե րը:
Ար թուր Դավթ յա նը կարևո րել է պատ վի րա կու -

թյան՝ հատ կա պես ներ կա յիս շրջա փու լում Հա -
յաս տան այ ցե լե լու հան գա ման քը՝ հաշ վի առ -
նե լով մեր երկ րում ինչ պես մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան և դա տաի րա վա կան
հա մա կար գե րում, այն պես էլ կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րում նոր բա րե փո խում նե րի մեկ նար կը,
դրանց անցն ցում ի րա կա նաց ման հա մար գործ -
ըն կեր մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի ա ջակ ցու թյան
անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ք րիս տոս Ջիա կու մո պու լոսն իր հեր թին
ընդգ ծել է ՀՀ դա տա խա զու թյան հետ ար դեն
ձևա վոր ված և բնա կա նոն զար գա ցող գոր ծակ -
ցու թյու նը, ո րը վստա հու թյուն է հա ղոր դում հա -
մա տեղ հե տա գա ձեռ նարկ նե րին: Պատ վի րա -
կու թյան ղե կա վա րը հա վե լել է, որ ԵԽ-ն ցան -
կա նում է կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ
փոր ձա գի տա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել
սկսված բա րե փո խում նե րին, և ի րենց այ ցի
նպա տակն առ կա ի րա վի ճա կին ու Հա յաս տա -
նի կա րիք նե րին խո րու թյամբ ծա նո թա նալն է:

Այս հա մա տեքս տում նա կարևո րել է կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի և դա տաի րա վա կան ո -
լոր տի բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րա կան ա -
ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ու կա ռու ցա կար գե րի
մշակ մա նը ՀՀ դա տա խա զու թյան ներգ րավ վա -
ծու թյու նը՝ հե տաքրքր վե լով սկսված գոր ծըն թա -
ցից ակն կալ վող արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ դա -
տա խա զու թյան մո տե ցում նե րից:

Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ դա տա խա -
զու թյունն ան մի ջա կան դե րա կա տա րու թյուն ու -
նի բա րե փո խում նե րի ի րա վա կան բա զա յի ձևա -
վոր ման գոր ծըն թա ցում և ներգ րավ ված է այդ
նպա տա կով ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբե -
րում: Նա նշել է, որ քրեա կան հե տապնդ ման
մար մին նե րի կող մից կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րում ար ձա նագ րած ան նա խա դեպ արդ յունք -
նե րի ա պա հով ման հիմ նա կան գոր ծո նները եղել
են հան րա յին ա ջակ ցու թյու նը, վստա հու թյու նը
և պա հան ջա տի րու թյու նը, ուս տի անհրա ժեշտ
է, որ այս ո լոր տում ցան կա ցած բա րե փո խում
բխի այդ ձեռք բե րու մը պահ պա նե լու և զար -
գաց նե լու տրա մա բա նու թյու նից:

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե -
տու թյու նը բարձ րաց նե լու տե սանկ յու նից՝ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խազն ա ռաջ նա հեր թու թյուն է
հա մա րել հատ կա պես պե տու թյու նից գո ղաց -
ված ակ տիվ նե րի վե րա դարձ ման ի րա վա կան
մե խա նիզմ ներն ընդ լայ նե լու հա մար օ րենս դրա -
կան անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա -
նա ցու մը, ո րը պետք է հիմն ված լի նի, մի կող -
մից, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լիու թյան և
մար դու սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի հստակ
ե րաշ խա վոր ման, մյուս կող մից՝ սո ցիա լա կան
ար դա րու թյան վե րա կանգն ման հան րա յին շա -
հի հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քի վրա:

Անդ րա դառ նա լով հա կա կո ռուպ ցիոն ինս -
տի տու ցիո նալ կենտ րո նաց ված մո դե լի ստեղծ -
ման շուրջ քննար կում նե րին՝ Ար թուր Դավթ յա -
նը նշել է, որ նոր մո դե լը պետք է կա ռուց ված

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾
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լի նի հան րա յին ծա ռա յող նե րի և, ա ռա ջին հեր -
թին, բարձ րաս տի ճան պե տա կան պաշ տոն զբա -
ղեց նող ան ձանց ա վե լի լայն հաշ վետ վո ղա կա -
նու թյան, հան րա յին վստա հու թյուն վա յե լող մաս -
նա գի տա ցած հա կա կո ռուպ ցիոն մարմ նի վե -
րահս կո ղա կան ֆունկ ցիո նալ կա րո ղու թյուն նե -
րի զար գաց ման հեն քե րի վրա:

Ըստ գլխա վոր դա տա խա զի՝ անհ րա ժեշտ է
այն պի սի լու ծում ներ գտնել, ո րոնք կե րաշ խավո -
րեն ներ քին հա կակշռ ման և հա վա սա րակշռման
մե խա նիզ մը և կն պաս տեն կենտ րո նաց ված ձևով
կո ռուպ ցիա յի կան խար գել մանն ուղղ ված հա մա -
կար գա յին կա ռու ցա կար գե րի ու ժե ղաց մա նը,
վեր լու ծա կան, կոնկ րետ ո լորտ նե րում կո ռուպ -
ցիոն ռիս կե րի գնա հատ ման, խնդիր նե րի բա -
ցա հայտ ման և ի րա վա պահ մար մին նե րին ներ -
կա յաց ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Այս հա մա տեքս տում գլխա վոր դա տա խազն
ա ռանց քա յին է հա մա րել պե տա կան կա ռա -
վար ման հա մա կար գում այն պի սի մե խա նիզմ -
նե րի ներդ րու մը, ո րոնք թույլ կտան պաշ տո նա -
տար ան ձանց հայ տա րա րագ րե լու ոչ միայն ի -
րենց գույ քի և ե կա մուտ նե րի տա րե կան շար ժե -
րը, այլ նաև նրանց բո լոր շա հե րը՝ հա կա կո -
ռուպ ցիոն մարմ նին հնա րա վո րու թյուն տա լով

ցան կա ցած պա հի ստուգ ման ա ռար կա դարձ -
նե լու ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյան իս կու -
թյու նը, լիար ժե քու թյու նը և ձեռ նար կե լու դրա -
նից բխող ըն թա ցա կար գեր:

Ինչ պես կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի, այն -
պես էլ դա տաի րա վա կան ո լոր տի բա րե փո խում -
նե րը, գլխա վոր դա տա խա զի հա մոզ մամբ, պետք
է բխեն իշ խա նու թյան թևե րի տա րան ջատ ման
և հա վա սա րակշռ ման, մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րից
և պետք է լիար ժեք հա մա պա տաս խա նեն Հա -
յաս տա նի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա -
վո րու թյուն նե րի ի րա վա կան չա փա նիշ նե րին,
հատ կա պես՝ եվ րո պա կան ի րա վուն քին և ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա -
նը, դա տա խա զու թյան կար գա վի ճա կա յին և
գործ ա ռու թա յին ան կա խու թյա նը, քրեա կան դա -
տա րա վու թյան և ք րեա կան նոր օ րենսգր քե րի
ըն դուն ման հե ռան կար նե րին առնչ վող հար ցեր:
Պատ վի րա կու թյան կող մից գո հու նա կու թյամբ
ընդգծ վել է դա տա խա զու թյան վե րա բեր յալ GRE-
CO-ի հանձ նա րա րա կան նե րը գրե թե լիար ժե -
քո րեն կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը:

ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր
Դավթյանի գլխավորած պատվիրակությունը
Մինսկում մասնակցել է ԱՊՀ կոռուպցիայի
հակազդման միջպետական խորհրդի նիստին:

Նիս տի ըն թաց քում մաս նա կից երկր նե րի
պատ վի րա կու թյուն ները ներ կա յաց րել են կո -
ռուպ ցիա յի հա կազդ ման սե փա կան փոր ձը: Այդ
շրջա նակ նե րում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը հան -
դես է ե կել ան ցած տար վա ըն թաց քում Հա յաս -
տա նում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի արդ յու -
նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված ինս տի -
տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րա -
կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին ու հե տապըն -

դած խնդիր նե րին, կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, պատ ճառ ված վնաս -
նե րի վե րա կագն ման ո լորտ նե րում հիմ նա կան
արդ յունք նե րին վե րա բե րող ե լույ թով:

Ար թուր Դավթ յա նը, մաս նա վո րա պես, նշել
է, որ Հա յաս տա նում մեկ նար կած հա կա կո ռուպ -
ցիոն բա րե փո խում ներն ու նեն քննու թյուն բռնե -
լու և երկ րի ընդ հա նուր զար գաց ման, ժո ղովըր -
դա վա րաց ման, պե տա կան կա ռա վար ման հա -
մա կար գի թա փան ցի կու թյան, հաշ վետ վո ղա կա -
նու թյան և արդ յու նա վե տու թյան մա կար դա կի
կտրուկ բարձ րաց ման լիար ժեք մեկ նար կա յին
նա խադր յալ ներ, քա նի որ հիմն ված են դրսևոր -
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վող քա ղա քա կան կամ քի, հա սա րա կու թյան
լիար ժեք օ ժան դա կու թյան, ի րա վա պահ մար -
մին նե րի պրո ֆե սիո նա լիզ մի և վճ ռա կա նու թյան,
ինչ պես նաև ա վե լի վաղ կո ռուպ ցիա յի կան -
խար գել մանն ուղղ ված ինս տի տու ցիո նալ մի
շարք կա ռու ցա կար գե րի, մաս նա վո րա պես՝ ապ -
օ րի նի հարս տա ցու մը քրեա կա նաց նե լու, հայ -

տա րա րա գիր ներ կա յաց նող և նրանց փոխ կա -
պակց ված ան ձանց շրջա նակ ներն ընդ լայ նե լու
ի րա վա կան հիմ քե րի ստեղծ ման, ազ դա րա րի
ինս տի տու տի ներդր ման վրա: Ըստ գլխա վոր
դա տա խա զի՝ այս բա զա յի հեն քին Հա յաս տա -
նը ներ կա յումս հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը տես նում է
հան ցա վոր ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնագ րավ -
ման, երկ րից ա պօ րի նի դուրս բեր ված ակ տիվ -
նե րը վե րա դարձ նե լու և օ րի նա կան տի րա պե -
տո ղին հանձ նե լու ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րի
կա տա րե լա գործ ման, հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ -
րո նաց ված մո դե լի ստեղծ ման և այլ կոն ցեպ -
տու ալ ուղ ղու թյուն նե րով: «Մեր կող մից այս կա -
ռու ցա կար գե րի ներդր ման հար ցում դրսևոր վում
է ընդգծ ված զգու շա վո րու թյուն, քա նի որ առ կա
է շատ հստակ նա խա պայ ման՝ գտնել այն պի սի
լու ծում ներ, ո րոնք լիար ժե քո րեն կե րաշ խա վո -
րեն, մի կող մից, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե -
լիու թյան և մար դու սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քի պաշտ պա նու թյան, իսկ մյուս կող մից՝ սո -
ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն ման հան -
րա յին շա հի բա վա րար ման հա վա սա րակշ ռու -
թյու նը»,– հա վե լել է Ար թուր Դավթ յա նը:

Փո խըմբռն ման, վստա հու թյան և կա ռու ցո -
ղա կան եր խո սու թյան ո գով անց կաց ված Խորհըր -
դի նիս տի ըն թաց քում ընդ հա նուր առ մամբ ըն -
դուն վել է 10 ո րո շում, ո րոնք վե րա բե րում են

ԱՊՀ կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան
խորհր դի կող մից ըն դուն ված նախ կին ո րո շում -
նե րի, հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րում Միջ պե -
տա կան խորհր դի մաս նա կից երկր նե րի հա մա -
գոր ծակ ցու թյան կոն ցեպ ցիա յի ի րա կա նաց ման
արդ յունք նե րին, ինչ պես նաև հան ցա վո րու թյան
դեմ հա մա տեղ մի ջոց նե րի 2019-2023թթ. միջ -
պե տա կան ծրագ րով ա ռա ջի կա մեկ տար վա
հա մար նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րին: Մաս -
նա կից երկր նե րի պատ վի րա կու թյուն նե րի ղե -
կա վար ներն արդ յու նա վետ են գնա հա տել նա -
խորդ տա րի անց կաց ված «Միա սին ընդ դեմ կո -
ռուպ ցիա յի» մի ջազ գա յին ե րի տա սար դա կան հա -
կա կո ռուպ ցիոն մրցույ թը, ին չից ել նե լով՝ ո րոշվել
է այս տա րի ևս նման մի ջո ցա ռում անց կաց նել: 

Բարձր գնա հա տե լով ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խազ Ար թուր Դավթ յա նի նա խա գա հու թյամբ
նա խորդ տար վա ըն թաց քում Միջ պե տա կան
խորհր դի գոր ծու նեու թյան դի նա մի կան և ար -
դյու նա վե տու թյու նը՝ նիս տի ըն թաց քում սահ -
ման ված կար գով նա խա գա հու թյու նը փո խանց -
վել է Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյա նը:

Ո րոշ վել է ԱՊՀ կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման
միջ պե տա կան խորհր դի հա ջորդ տար վա նիստն
անց կաց նել Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում:

Բե լա ռուս կա տա րած աշ խա տան քա յին այ -
ցի շրջա նակ նե րում Ար թուր Դավթ յա նը նաև
երկ կողմ հան դի պում ներ է ու նե ցել ԱՊՀ կո -
ռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան խորհըր -
դի ան դամ ա ռան ձին երկր նե րի պատ վի րա կու -
թյուն նե րի ղե կա վար նե րի, գլխա վոր դա տա -
խազ նե րի հետ, ո րոնց ըն թաց քում քննարկ վել
են ի րա վա կան փո խօգ նու թյան և այլ ո լորտ նե -
րում երկ կողմ և բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցու -
թյան ամ րապնդ մանն առնչ վող հար ցեր: 
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Институт освобождения от уголовной от-
ветственности за дачу взятки и посредничество
во взяточничестве в связи с добровольным со-
общением в Беларуси, Казахстане и Киргизии
имеет свои особенности. В главе 35 УК Респуб-
лики Беларусь «Преступления против интересов
службы» установлена ответственность за полу-
чение взятки (ст. 430), дачу взятки (ст. 431) и
посредничество во взяточничестве (ст. 432).
Согласно примечанию к ст. 431 УК Республики
Беларусь, лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, если в отношении
его имело место вымогательство взятки либо
если это лицо после дачи взятки добровольно
заявило о содеянном1. Содержание данной нормы
имеет некоторые сходства с содержанием ана-
логичной нормы, установленной в УК РФ. Но
институт освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с добровольным сообщением о
даче взятки трактуется более расширительно
законодателем Республики Беларусь, чем ана-
логичный институт в РА и РФ. Так, во-первых,
не установлено каких-либо временных ограниче-
ний для добровольного сообщения о даче взятки,
что приветствуется нами. Во-вторых, законода-
телем Республики Беларусь не установлен пере-
чень государственных органов и организаций,
куда взяткодатель может обратиться с добро-
вольным заявлением. Данное обстоятельство,
с одной стороны, носит положительный характер,
так как законодатель не ставит каких-либо
ограничений в выборе органов и организаций,

куда можно обратиться с добровольным заявле-
нием о даче взятки. Но, с другой стороны,
трактовка данной поощрительной нормы вы-
зывает множество вопросов, таких как, например,
может ли считаться добровольным заявлением
о даче взятки заявление, данное штатному со-
труднику какой-либо коммерческой организации.
По мнению автора, в целях единообразного тол-
кования закона необходимо иметь перечень ор-
ганов и организаций, в которые можно давать
заявления о фактах взяточничества, будучи уве-
ренным в том, что заявление лица будет учтено
при решении вопроса о привлечении лица к
уголовной ответственности.

Также, в УК Республики Беларусь установлена
поощрительная норма об освобождении от уго-
ловной ответственности посредника во взяточ-
ничестве. В соответствии с примечанием к ст.
432 УК РБ, виновный в посредничестве во взя-
точничестве либо соучастник в даче или получении
взятки освобождается от уголовной ответствен-
ности, если он после совершения преступных
действий добровольно заявил о содеянном2. В
данной норме белорусский законодатель, в от-
личие от российского и армянского законодателя,
также устанавливает возможность освобождения
от уголовной ответственности соучастника в даче
или получении взятки. Мы считаем, что нашему
законодателю необходимо обратить внимание
на данную трактовку указанной нормы. Также,
в данной норме прямо указывается на то, что
соучастник и посредник во взяточничестве – это

АНУШ АКОПЯН
Российско-Армянский университет,
Институт права и политики,
аспирант Кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В БОРЬБЕ СО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1 См.: Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: URL: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--
90ais/statya-431 (дата обращения: 31.05.2019)

2 См.: Там же. 
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два разных понятия, с разными функциями и
ролями, что не вызывает каких-либо затруднений
в разграничении их ответственности.

В главе 13 УК Республики Казахстан «Кор-
рупционные и иные преступления против инте-
ресов государственной службы и государствен-
ного управления» установлена ответственность
за получение взятки (ст. 366), дачу взятки (ст.
367) и посредничество во взяточничестве (ст.
368). В соответствии с примечанием 2 к ст. 367
УК Республики Казахстан, лицо, давшее взятку,
освобождается от уголовной ответственности,
если в отношении него имело место вымога-
тельство взятки со стороны лица, указанного в
части первой статьи 366 настоящего Кодекса,
или если это лицо добровольно сообщило пра-
воохранительному или специальному государст-
венному органу о даче взятки3. Здесь мы также
видим два самостоятельных основания осво-
бождения взяткодателя от уголовной ответствен-
ности. Также, законодатель Республики Казахстан
не ставит каких-либо дополнительных условий
освобождения взяткодателя в связи с добро-
вольным заявлением, таких как способствование
раскрытию преступления, а равно не ставит ка-
ких-либо временных ограничений для добро-
вольного заявления. Но, в отличие от законода-
теля Республики Беларусь, здесь установлен
круг органов, в которые лицо может сообщить
о факте взяточничества. Исходя из толкования
данной статьи, автор приходит к выводу, что
уголовное законодательство Республики Казахстан
дает возможность сообщать о содеянном пре-
ступлении в довольно широкий круг органов.
Интерес вызывает понятие специального госу-
дарственного органа о даче взятки, но законо-
датель Республики Казахстан не дает определения
понятия данного органа. Не содержится опре-
деления круга специального государственного
органа и в нормативном постановлении Верхов-
ного суда Республики Казахстан от 27 ноября

2015 года №8 “О практике рассмотрения неко-
торых коррупционных преступлений”.

В УК Республики Казахстан не установлено
поощрительной нормы, освобождающей от уго-
ловной ответственности посредника во взяточ-
ничестве. Но интерес вызывает иная поощри-
тельная норма, установленная в примечании к
ст. 366 УК РК, в которой говорится, что не яв-
ляется преступлением в силу малозначительности
и преследуется в дисциплинарном или админи-
стративном порядке получение впервые лицом,
уполномоченным на выполнение государствен-
ных функций, либо приравненным к нему лицом
имущества, права на имущество или иной иму-
щественной выгоды в качестве подарка при
отсутствии предварительной договоренности
за ранее совершенные законные действия (без-
действие), если стоимость подарка не превышала
двухмесячных расчетных показателей4. То есть
законодатель даёт возможность освобождения
взяткополучателя от уголовной ответственности
в виду малозначительности деяния, если:

 это деяние совершено впервые;
 взяткополучатель совершил законные

действия до получения предмета взятки;
 у сторон отсутствовала договоренность

о совершении действий за вознаграж-
дение; 

 стоимость предмета взятки не превышает
двухмесячных расчетных показателей.

Аналогичная норма установлена и в ст. 367
УК Республики Казахстан. Законодатель Рес-
публики Казахстан обращает особое внимание
на вышеуказанные поощрительные нормы, спе-
циально указывая в пункте 27 нормативного
постановления Верховного суда Республики Ка-
захстан от 27 ноября 2015 года №8 “О практике
рассмотрения некоторых коррупционных пре-
ступлений” об их обязательном учете органом,
ведущим уголовный процесс5. По мнению автора,
армянскому законодателю следует обратить вни-

3 См.: Уголовный Кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]: 
URL: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/367.htm (дата обращения: 31.05.2019)

4 См.: Там же. 
5 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года №8 “О практике

рассмотрения некоторых коррупционных преступлений” [Электронный ресурс]: URL: 
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P150000008S/ (дата об-
ращения: 31.05.2019)
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мание на данную поощрительную норму и
внести аналогичную норму в законодательство.

В главе 44 УК Кыргызской Республики
«Коррупционные и иные преступления против
интересов государственной и муниципальной
службы» установлена ответственность за полу-
чение взятки (ст. 325), дачу взятки (ст. 328) и
посредничество во взяточничестве (ст. 327). В
соответствии с примечанием к ст. 328 УК Кыр-
гызской Республики, лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно
сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о даче взятки6. Нужно отметить,
что до принятия нового уголовного кодекса
Кыргызской Республики от 02 февраля 2017
года, законодатель устанавливал возможность
освобождения от уголовной ответственности
при добровольном сообщении взяткодателя о
предстоящей даче взятки. Трактовка данной
нормы была неопределенной, так как законо-
датель вначале говорил о лице, давшем взятку,
то есть об оконченном преступлении, а далее о
предстоящей даче взятки, то есть о неокончен-
ном преступлении. При буквальном толковании
данной нормы было очевидно, что законодатель
Кыргызской Республики устанавливал возмож-
ность освобождения от уголовной ответствен-
ности при добровольном сообщении взяткода-
теля лишь в случае, когда преступление не
окончено, а именно – когда предмет взятки не
был передан. В данном случае имеет место
добровольный отказ от совершения преступле-
ния, а не деятельное раскаяние, в отличие от
предыдущих случаев. То есть законодатель
Кыргызской Республики не устанавливал воз-
можности освобождения от уголовной ответ-
ственности взяткодателя за оконченное пре-
ступление. В целях недопущения неопределен-
ности в применении данной нормы были вне-
сены изменения в поощрительную норму в
виде отделения оснований освобождения от

уголовной ответственности за дачу взятки, когда
имело место вымогательство взятки, и осво-
бождения от уголовной ответственности за дачу
взятки, когда лицо добровольно заявило об
этом органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело.

Согласно примечанию к ст. 327 УК Кыр-
гызской Республики, лицо, являющееся по-
средником в получении или даче взятки другому
лицу, освобождается от уголовной ответствен-
ности за деяние, предусмотренное настоящей
статьей, если оно добровольно сообщило об
этом органу, имеющему право возбуждения уго-
ловного дела, и способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления7. По мнению
автора, законодатель поступил нелогично, уста-
новив более строгие условия освобождения по-
средника во взяточничестве от уголовной от-
ветственности, по сравнению с освобождением
взяткодателя при добровольном заявлении о
даче взятки. Считаем, что установление условия
о способствовании раскрытию и (или) пресече-
нию преступления в отношении посредника во
взяточничестве излишне, если аналогичное
условие не установлено для взяткодателя, так
как, по мнению автора, дача взятки и получение
взятки являются более тяжкими преступлениями
и при конструировании поощрительных норм
для данных статей должны применяться более
строгие или равнозначные условия.

Также, интерес вызывают поощрительные
нормы об освобождении от уголовной ответ-
ственности за факты взяточничества некоторых
стран СНГ, таких как Республика Узбекистан и
Республика Украина.

Так, согласно ч. 3 ст. 369 УК Украины,
лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если в отношении него имело
место вымогательство взятки или если после
дачи взятки оно добровольно заявило о слу-
чившемся, до возбуждения уголовного дела в
отношении него орган, наделенный законом
правом на возбуждение уголовного дела8. Но

6 См.: Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]: URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111527 (дата обращения: 31.05.2019)

7 См.: См.: Там же. 
8 См.: Уголовный Кодекс Республики Украина. [Электронный ресурс]: URL: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukrai-

ni/statja-369.htm    http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-17/ (дата обращения: 31.05.2019)



данная поощрительная норма утратила силу, и
в соответствии с последними изменениями УК
Украины от 15 марта 2016 года, в УК Украины
не содержится какой-либо поощрительной нор-
мы, освобождающей взяткодателя от уголовной
ответственности.

В соответствии со ст. 211 УК Республики
Узбекистан, лицо, давшее взятку, освобождается
от ответственности, если в отношении него
имело место вымогательство взятки, и это лицо
в течение тридцати суток после совершения
преступных действий добровольно заявило о
случившемся, чистосердечно раскаялось и ак-
тивно способствовало раскрытию преступления9.
Исходя из данной нормы, законодатель установил
одно основание освобождения от уголовной от-
ветственности, включающее в себя соблюдение
следующих условий:

 имело место вымогательство взятки;
 лицо добровольно заявило о случив-

шемся в течение тридцати суток после
совершения преступных действий;

 лицо чистосердечно раскаялось;
 лицо активно способствовало раскрытию

преступления.
Данная трактовка поощрительной нормы

имеет сходство с трактовкой, данной армянским
законодателем. Здесь также установлено одно
основание освобождения взяткодателя от уго-
ловной ответственности, также установлено вре-
менное ограничение – тридцатидневный срок,
также установлены дополнительные условия в
виде способствования раскрытию преступления.
Но, в отличие от армянского законодательства,
в законодательстве Республики Узбекистан име-
ется поощрительная норма, дающая возмож-
ность освобождения от уголовной ответствен-
ности и посредника во взяточничестве. Согласно
ст. 212 УК Республики Узбекистан, лицо, вы-
полнявшее посреднические функции во взя-
точничестве, освобождается от ответственности,
если оно в течение тридцати суток после со-
вершения преступных действий добровольно

заявило о случившемся, чистосердечно раская-
лось и активно способствовало раскрытию пре-
ступления10. 

Особый интерес вызывает поощрительная
норма, установленная в УК Латвии. Статья 324
УК Латвии посвящена освобождению взяткода-
теля и посредника во взяточничестве от уго-
ловной ответственности. В соответствии с ч. 1
ст. 324, лицо, давшее взятку, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если в
отношении этого лица имело место вымога-
тельство взятки, или если оно после дачи взятки
добровольно сообщило о происшедшем и ак-
тивно способствовало раскрытию или рассле-
дованию преступления11. В данной норме в от-
дельности установлено основание освобождения
от уголовной ответственности взяткодателя,
если в отношении него имело место вымога-
тельство взятки, и в отдельности установлено
основание освобождения от уголовной ответ-
ственности при добровольном сообщении о
преступлении. Также, в части 3 указанной нормы
установлена поощрительная норма об освобож-
дении от уголовной ответственности посредника
во взяточничестве, в соответствии с которой,
посредник или пособник во взяточничестве
могут быть освобождены от уголовной ответ-
ственности, если он после совершения пре-
ступных действий добровольно сообщает о
происшедшем и активно способствует раскры-
тию или расследованию преступления. По со-
держанию данные нормы практически во всем
аналогичны с нормами, установленными в УК
РФ. Считаем необходимым выделить то суще-
ственное различие данной поощрительной нор-
мы, которое выражается в том, что в УК Латвии
установлена диспозитивная поощрительная нор-
ма, которая дает возможность выбора право-
охранительным органам при принятии решения
об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности, даже при наличии такого основания,
как вымогательство взятки. Данная норма под-
верглась изменению 13 декабря 2012 года. До

10
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9 См.: Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]: URL: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_33
(дата обращения: 31.05.2019)

10 См.: Там же. 
11 См.: Уголовный Кодекс Латвии. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html (дата обращения:
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внесения изменений, в УК Латвии содержалась
императивная норма об освобождении взятко-
дателя, посредника во взяточничестве и пособ-
ника от уголовной ответственности на основании
вымогательства взятки либо добровольного со-
общения о совершенном преступлении. 

Часть 2 ст. 324 УК Латвии дает определение
понятия вымогательства взятки. Согласно ука-
занной норме, под вымогательством взятки по-
нимается требование взятки для принятия за-
конного решения либо требование взятки, свя-
занное с угрозой причинить вред законным
интересам лица. Как было отмечено выше, по-
ощрительные нормы вначале носили импера-
тивный характер. В 2013 году данная норма
подверглась изменениям, согласно которым,
жертвы вымогательства и лица, добровольно
заявившие о совершенном преступлении, не
будут автоматически освобождаться от уголовной
ответственности, а лишь при наличии всех усло-
вий, указанных в ст. 324 УК Латвии. Также
было предусмотрено дополнительной условие
освобождения от уголовной ответственности –
активное способствование раскрытию или рас-
следованию преступления.

Основанием для принятия изменений в
указанную норму послужили рекомендации меж-
дународных организаций, в частности, Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), которая в Отчете об имплемен-
тации Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточ-
ничеством в Латвии указала, что многие лица
могут необоснованно ссылаться на наличие вы-
могательства взятки со стороны должностных
лиц и тем самым освобождаться от уголовной
ответственности. Прокуроры и следователи
должны учитывать все обстоятельства при при-
нятии решения об освобождении лица от уго-
ловной ответственности на основании вымога-
тельства взятки или добровольного сообщения.
Факторы, которые должны учитываться, вклю-
чают в себя мотивы добровольного заявления,
выгоду, полученную от преступления, протя-

женность заявления и др. Постановление об
освобождении лица от уголовной ответственности
должно быть пересмотрено прокурором, а в
случае принятия его прокурором – вышестоящим
прокурором12.

В 2014 году Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) выпустило
руководящие принципы для следователей, чтобы
обеспечить последовательное применение вы-
шеуказанного положения. Данные руководящие
принципы требуют от следователей учитывать
конкретные факторы, такие как то, предоставил
ли взяткодатель информацию, неизвестную сле-
дователям, было ли получение такой информации
иным способом сложным либо невозможным,
мотивы участия и др. Не существует такого ру-
ководства для прокуроров или судов, которые
также правомочны освобождать лицо от уго-
ловной ответственности13.

Статья 227 уголовного кодекса Литовской
Республики содержит поощрительную норму
об освобождении взяткодателя от уголовной
ответственности, согласно которой, лицо осво-
бождается от уголовной ответственности за
дачу взятки, если у него потребовали или его
спровоцировали дать взятку, и он, предлагая,
обещая дать или давая взятку, как можно
скорее, но в любом случае до признания его
подозреваемым, уведомляет об этом право-
охранительные органы, либо в случаях, когда
он обещает дать или дает взятку, когда право-
охранительным органам известно об этом. Трак-
товка данной поощрительной нормы имеет
сходства с трактовкой, данной армянским за-
конодателем. Считаем, что наличие таких оце-
ночных понятий, как «как можно скорее со-
общило правоохранительным органам о даче
взятки», может привести к неопределенности в
правоприменительной практике применения
данного института.

Что касается поощрительных норм рас-
сматриваемого института, схожих с нормой,
установленной в УК РА, то к таковым можно
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12 Phase 1 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Latvia. June 2014. - С. 17 [Электронный ресурс]:
URL: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/LatviaPhase1ReportEN.pdf (дата обращения: 31.05.2019)

13 Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Latvia. October 2015. - С. 46-47 [Электронный
ресурс]: URL: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Latvia-Phase-2 (дата обращения: 31.05.2019)



отнести также норму, установленную в ст. 426
УК Испании. В соответствии с данной статьей,
освобождается от наказания за взяточничество
частное лицо, которое, соглашаясь с просьбой
о подарке или другой компенсации, сделанной
должностным лицом или государственным слу-
жащим, сообщает об этом деянии должностному
лицу, ответственному за расследование, до на-
чала соответствующего производства, если со
дня деяния прошло не более двух месяцев14. То
есть, в УК Испании, как и в УК Армении, уста-
новлено одно основание освобождения взятко-
дателя от уголовной ответственности, имеющее
место при наличии следующих условий:

 имело место вымогательство взятки;
 лицо добровольно заявило о случив-

шемся должностному лицу, ответствен-
ному за расследование;

 заявление было сделано до начала рас-
следования;

 лицо сообщило об этом не позднее двух
месяцев с момента совершения деяния.

Данная норма имеет схожие черты с нормой,
установленной в УК РА. УК Испании содержит
более гуманные условия освобождения взятко-
дателя от уголовной ответственности, такие

как, например, двухмесячный срок для добро-
вольного заявления о совершенном преступле-
нии.

Из сравнительно-правового исследования
законодательного регулирования добровольного
сообщения о даче взятки и посредничестве во
взяточничестве в некоторых зарубежных странах,
как поощрительной нормы об освобождении
взяткодателя и посредника во взяточничестве
от уголовной ответственности, автор пришел к
такому выводу, что ни одна из всех тех стран,
содержащих в уголовном законодательстве дан-
ную поощрительную норму, не устанавливает
такое количество дополнительных условий осво-
бождения взяткодателя от уголовной ответ-
ственности, как Республика Армения. Несмотря
на то, что уровень коррупции в указанных стра-
нах намного ниже, и во многих станах коррупция
носит эпизодичный характер, в то время как в
Республике Армения коррупция носит системный
характер, ни одна из указанных стран, при со-
блюдении рекомендаций со стороны междуна-
родных организаций, при имплементации меж-
дународных актов против коррупции не создала
стольких препятствий для применения данной
поощрительной нормы.

12

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9
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Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը քրեա կան
ար դա րա դա տու թյան կարևո րա գույն սկզբունք -
նե րից մեկն է: Դա քրեա դա տա վա րա կան ե -
րաշ խիք նե րի բարդ հա մակ ցու թյուն է, ո րի տար -
րե րը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: Ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծը հռչակ ված է ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյամբ, մար դու ի րա վունք նե րի վե -
րա բեր յալ մի ջազ գա յին-ի րա վա կան փաս տա -
թղթե րում և կոնկ րե տաց ված՝ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քում, ո րոն ցից բխում
է, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հիմ նա -
կան բա ղադ րիչ նե րը ե րեքն են.

1. ան ձը հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղա վոր
կա րող է ճա նաչ վել բա ցա ռա պես օ րի -
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով
(ան ձի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա -
կի կա նոն և ե րաշ խիք),

2. ան ձը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցելու իր
ան մե ղու թյու նը, մե ղադ րան քի ա պա ցուց -
ման պար տա կա նու թյու նը կրում են
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը
(ա պա ցուց ման բե ռի կա նոն),

3. չփա րատ ված կաս կած նե րը մեկ նա բան -
վում են հօ գուտ մե ղադր յա լի (ա պա ցույց -
նե րի գնա հատ ման կա նոն):

Ա պա ցուց ման բե ռի կա նոնն ան մե ղու թյան
կան խա վար կա ծի հիմ նա քա րե րից մեկն է: Ինչ -
պես ի րա վա ցիո րեն նշվում է մաս նա գի տա կան
գրա կա նու թյան մեջ՝ դա խիստ գործ նա կան
նշա նա կու թյուն ու նի. ե թե ան մե ղու թյան կան -
խա վար կա ծի ա ռա ջին կա նո նը ե րաշ խա վո րում
է, որ անձն ան մեղ է, քա նի դեռ բա ցա ռիկ ար -
դա րա դա տա կան ակ տով հա կա ռա կը չի փաստ -
վել, և պաշտ պա նում ան ձին նրա մե ղա վո րու -

թյան մա սին կան խա կալ դիր քո րո շու մից ու
հա սա րա կա կան ըն կա լու մից, ա պա հա ջորդ
եր կու կա նոն ը կազ մում են ա պա ցուց ման գոր -
ծըն թա ցի հիմ քը և ու ղեն շում, թե ինչ պե՛ս կա -
րող է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը հաղ -
թա հար վել՝ ան ձի մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց -
վել1:

Ա պա ցուց ման բե ռի կա նո նից բխում է, որ
մե ղադ րան քը հիմ նա վո րե լու պար տա կա նու -
թյունն ուղ ղա կիո րեն դրված է քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րի վրա, իսկ մե ղա դրյալը
դա հեր քե լու պար տա կա նու թյուն չու նի: Մե -
ղադր յալն ի րա վունք ու նի, բայց պար տա վոր չէ
ա պա ցու ցելու իր ան մե ղու թյու նը, ուս տի սե փա -
կան ան մե ղու թյան մա սին վկա յող ա պա ցույց -
ներ չներ կա յաց նե լը չի կա րող օգ տա գործ վել
նրա դեմ և չի կա րող բարձ րաց նել մե ղադ րա -
կան ա պա ցույց նե րի կշի ռը։ Այ սինքն՝ մե ղա -
դրյա լի կող մից իր ան մե ղու թյու նը հաս տա տող
ա պա ցույց ներ չներ կա յաց նելն ինք նին չի հաս -
տա տում վեր ջի նիս մե ղա վո րու թյու նը2:

Աս վա ծից ակն հայտ է, որ ան մե ղու թյան
կան խա վար կա ծի գործ նա կան ե րաշ խի քա յին
աս պեկտը, ի թիվս այլ նի, ար տա հայտ վում է ա -
պա ցուց ման բե ռի վե րա բեր յալ կա նո նում, ո րը,
հան դի սա նա լով ան ձի կար գա վի ճա կի կա նո նի
շա րու նա կու թյու նը, ա զա տում է նրան իր ան մե -
ղու թյու նը հաս տա տե լու պար տա կա նու թյու նից,
ինչը դնում հա կա ռակ՝ մե ղադ րան քի կող մի
վրա: Անձն այդ կերպ ե րաշ խա վոր վում է մե ղա -
վո րու թյան կան խա վար կա ծից ու դա հեր քե լու,
հա կա ռա կը հիմ նա վո րե լու բե ռից:

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի այս պի սի
բա ցար ձա կու թյու նը խորհր դա յին քրեա կան դա -
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տա վա րու թյա նը բնո րոշ մո տե ցում էր, ո րը ժա -
մա նա կի ըն թաց քում փոխ վեց, հատ կա պես՝ եվ -
րո պա կան ի րա վուն քի ազ դե ցու թյամբ: Ինչ պես
ակն հայտ է Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վուն -
քից՝ մե ղադր յա լը կամ կաս կած յալն ա զատ ված
են ի րենց ան մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու պար -
տա կա նու թյու նից (Թելֆ ներն ընդ դեմ Ավստ -
րիա յի3), սա կայն այս ի րա վուն քը չունի բա ցար -
ձակ բնույթ, և ա պա ցուց ման պար տա կա նու -
թյու նը բա ցա ռիկ դեպ քե րում կա րող է դրվել
պաշտ պա նու թյան կող մի վրա: Այդ պի սի մո տե -
ցում է ար տա հայտ ված հատ կա պես այն հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով, ո րոնց դեմ պայ -
քա րը հռչակ ված է որ պես հա մընդ հա նուր առաջ -
նա հեր թու թյուն: Դրա ա պա ցույցն ա պօ րի նի
հարս տաց ման գոր ծե րով ա պա ցուց ման բե ռը
մե ղադր յա լի վրա դնե լու մա սին Կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի կոն վեն ցիա յի 20-րդ հոդ վա ծի
դրույթն4 ու Ֆամ Հոան գի գործն է, ո րով դի մու -
մա տո ւի ու ղե բե ռում թմրա մի ջո ցի առ կա յու թյու -
նը բա վա րար էր դիտ վել փաս տե լու, որ թմրամի -
ջոցը հենց դի մու մա տո ւին էր պատ կա նում: Բա -
ցի այդ՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը հա մա ձայ -
նում է, որ դա տա րան նե րը փաս տե րը գնա հա -
տե լիս կա րող են հետևու թյուն նե րի հան գել նաև
մե ղադ րան քի կա պակ ցու թյամբ մե ղադր յա լի
խե լա միտ բա ցատ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան
հի ման վրա՝ փաս տե լով միա ժա մա նակ, որ այդ
հետևու թյուն նե րը պետք է լի նեն ող ջա միտ:

Ա պա ցուց ման բե ռի բա ցար ձա կու թյունն
ար տա հայտ ված է նաև ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և
4-րդ մա սե րում, ինչ պես նաև 65-րդ հոդ վա ծի
3-րդ մա սում, որի հա մա ձայն՝ «Մե ղադր յա լի
կող մից իր ի րա վունք նե րից օգտ վե լը կամ դրան -
ցից օգտ վե լուց հրա ժար վե լը չպետք է մեկ նա -
բան վի ի վնաս նրա և նրա հա մար ա ռա ջաց նի
որևէ ան բա րեն պաստ հետևանք (…)»:

Միա ժա մա նակ՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րում ներն
ու դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը ոչ բո լոր դեպ -
քե րում են ար տա հայ տում մե ղադր յա լի՝ իր ան -

մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու -
նից ա զատ լի նե լու ան վե րա պա հու թյու նը և հիմ -
քեր տա լիս պնդե լու, որ ա ռան ձին դեպ քե րում
վեր ջինս առն վազն ա նուղ ղա կիո րեն կրում է իր
ան մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու -
թյունն ու դա չկա տա րե լու բա ցա սա կան
հետևանք նե րը: Այդ պի սի բո վան դա կու թյուն ու -
նեն վե րաքն նու թյան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ
նոր մերն ու դրանց դա տա կան մեկ նա բա նու -
թյուն նե րը:

Վե րաքն նու թյան՝ որ պես դա տա կան վե -
րա նայ ման հա մա կար գի բա ղադ րի չի նպա տա -
կը ստո րա դաս դա տա րա նի թույլ տված դա -
տա կան սխալ ներն ուղ ղելն է: Ինչ պես նշվում է
Տիգ րան Ա ռա քել յա նի և մյուս նե րի վե րա բեր յալ
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝
«Վե րաքն նիչ վե րա նա յումն ու նի օբ յեկ տիվ-ի -
րա վա կան և սուբ յեկ տիվ-ի րա վա կան հիմ քեր և
մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի
ի րա վա չա փու թյունն ա պա հո վե լու կարևոր ե -
րաշ խիք է: Վե րաքն նիչ վա րույ թում դա տա կան
սխալ նե րի ուղ ղումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով հստակ ո -
րոշ ված սահ ման նե րում, ո րոնք ո րո շում են նաև
վե րաքն նիչ դա տա րա նում փաս տարկ ներ և
դրանք հիմ նա վո րե լու հա մար նոր ա պա ցույց -
ներ ներ կա յաց նե լու դա տա վա րու թյան մաս նա -
կից նե րի, այդ թվում՝ ամ բաս տան յա լի հնա րա -
վո րու թյու նը5»: 

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 385-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն.

«1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան
ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ -
քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում:

2. Բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 45.1
գլխի կա նոն նե րով քննված գոր ծե րի՝ վե րաքըն -
նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա -
յում է գոր ծում ե ղած, իսկ սույն օ րենսգր քի 382
հոդ վա ծի եր րորդ մա սով նա խա տես ված բա -
ցա ռիկ դեպ քե րում՝ նաև լրա ցու ցիչ ներ կա յաց -
վող ա պա ցույց նե րով:

3.(…)»:
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4 Ս. Դիլբանդյան. Անմեղության կանխավարկածը և ապացուցման պարտականությունը քրեական դատավարությունում.

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,
Երևան, 2017, էջ 434-444:

5 Տիգրան Առաքելյանի և մյուսների վերաբերյալ ԵԿԴ/0225/01/11 քրեական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2013
թվականի մայիսի 8-ի որոշում, կետ 21:
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ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 382-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

«3. Բա ցա ռիկ դեպ քե րում կող մերն ի րա -
վունք ու նեն ի րենց բո ղո քի, ինչ պես նաև մյուս
կող մի բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ տրված պա -
տաս խան նե րի հիմ քե րը հաս տա տե լու հա մար
դա տա րան ներ կա յաց նե լու նոր նյու թեր կամ
միջ նոր դե լու դա տա րան կան չել ի րենց նշած
վկա յին կամ փոր ձա գե տին, նշա նա կե լու փոր -
ձաքն նու թյուն, ե թե նրանք հիմ նա վո րում են, որ
օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել
ներ կա յաց նե լու այդ նյու թե րը, կան չե լու վկա յին
կամ փոր ձա գե տին, ինչ պես նաև ա ռա ջին ա -
տյա նի դա տա րա նում միջ նոր դե լու նշա նա կել
փոր ձաքն նու թյուն, կամ հիմ նա վո րում են, որ
ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյունն ա ռա ջին ա -
տյա նի դա տա րա նի կող մից մերժ վել է ան հիմն»:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, Տիգ րան Ա ռա -
քել յա նի և մյուս նե րի վե րա բեր յալ գոր ծով ո րոշ -
մամբ անդ րա դառ նա լով վե րաքն նու թյան սահ -
ման նե րին, մեջ բեր ված քրեա դա տա վա րա կան
նոր մե րի վեր լու ծու թյամբ ար ձա նագ րել է, որ.
«Վե րաքն նիչ վա րույ թի հիմ քում ըն կած է սահ -
մա նա փակ վե րա նայ ման հա յե ցա կար գը, ին չը
թույլ չի տա լիս վե րաքն նիչ դա տա րա նին ի րա -
կա նաց նել գոր ծի ամ բողջ ծա վա լով քննու թյուն.
վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե -
րա նա յում է միայն վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի
ու հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում, իսկ նոր
ա պա ցույց նե րի հե տա զո տում կա րող է ի րա կա -
նաց նել միայն կող մի միջ նոր դու թյան հի ման
վրա և բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ միջ նոր -
դու թյուն հա րու ցած կող մը հիմ նա վո րում է, որ
օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել
ներ կա յաց նե լու այդ նյու թե րը, կան չե լու վկա յին
կամ փոր ձա գե տին կամ ստո րա դաս դա տա -
րա նում միջ նոր դե լու նշա նա կել փոր ձաքն նու -
թյուն, կամ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյունն ան -
հիմն մերժ վել է: Այլ կերպ ասած՝ ա ռա ջին ա -
տյա նի դա տա րա նի կող մից հաս տատ ված փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ եզ րա -
կա ցու թյուն ա նե լու նպա տա կով վե րաքն նիչ դա -
տա րա նը գոր ծի դա տաքն նու թյու նը նոր ա պա -
ցույց նե րով լրաց նե լու հար ցում ու նի սահ մա նա -
փակ հա յե ցո ղա կան մո տե ցում դրսևո րե լու հնա -

րա վո րու թյուն, ինչն ամ բող ջա պես բխում է վե -
րաքն նիչ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը համարում է, որ դա -
տա կան ակ տի սահ մա նա փակ վե րա նայ ման
հա յե ցա կարգը` ընդ հան րա պես, և Վե րաքն նիչ
դա տա րա նի կող մից նոր ա պա ցույց նե րի հե -
տա զոտ ման հար ցում սահ մա նա փակ հա յե ցո -
ղա կան մո տե ցում դրսևո րե լու հնա րա վո րու թյու -
նը` մաս նա վո րա պես, հե տապն դում են ի րա -
վա չափ նպա տակ ներ և ինք նին ան հա մա տե -
ղե լի չեն շա հագր գիռ ան ձի` ար դար դա տա կան
քննու թյունն ա պա հո վող ի րա վա կան ար ժեք նե -
րի հետ: Վե րաքն նիչ վա րույ թի ըն թաց քում դա -
տաքն նու թյու նը նոր ա պա ցույց նե րով լրաց նե -
լու հնա րա վո րու թյու նը կա նո նա կար գող քրեա -
դա տա վա րա կան ի րա վա նոր մե րը մեկ նա բա նե -
լիս և դրան ցով սահ ման ված ի րա վա կան մե -
խա նիզմ նե րը գոր ծադ րե լիս, սա կայն, հարկ է
նկա տի առ նել, որ դրանք չեն կա րող հան գեց -
նել ար դար դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի
չե զո քաց մա նը: Ուս տի խնդրո ա ռար կա հար ցի
կա պակ ցու թյամբ հան րա յին և մաս նա վոր ի -
րա վա չափ շա հե րը պետք է այն պես հա վա սա -
րակշռ վեն, որ շա հագր գիռ ան ձը չզրկվի իր ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա -
վետ պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նից6:

Մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե -
րից բխում է, որ վե րաքն նու թյան սահ ման նե րի
կա նոն նե րը, սահ մա նա փա կե լով վե րաքն նիչ դա -
տա րա նում նոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու
հնա րա վո րու թյու նը, չեն կա րող չե զո քաց նել կամ
նվա զեց նել ար դա րա դա տու թյան հիմ նա րար
դրույթ նե րի գոր ծո ղու թյու նը: Չ նա յած դրան՝ վե -
րաքն նիչ դա տա րա նում նոր ա պա ցույց ներ հե -
տա զո տե լու հնա րա վո րու թյան մա սին հենց
Վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո -
շում նե րը կաս կա ծի տակ են դնում ար դար դա -
տաքն նու թյան ի րա վուն քի կարևո րա գույն բա -
ղադ րիչ նե րից մե կի՝ ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծի սկզբուն քի կեն սու նա կու թյու նը: 

Այս պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Գևորգ
Հախ նա զար յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ո րոշ -
մամբ անդ րա դառ նա լով վե րաքն նիչ դա տա րա -
նում քրեա կան գոր ծի քննու թյու նը վե րաքն նու - Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9

6 Տիգրան Առաքելյանի և մյուսների վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0225/01/11 քրեական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի
2013 թվականի մայիսի 8-ի որոշում, կետեր 21-22:



թյան կամ վճռա բե կու թյան կա նոն նե րով ի րա -
կա նաց նե լու խնդրին, ի րա վա կան դիր քո րո շում
է հայտ նել այն մա սին, որ «(…) լրա ցու ցիչ ներ -
կա յաց վող ա պա ցույց նե րով ՀՀ վե րաքն նիչ
քրեա կան դա տա րա նը բո ղո քը կա րող է քննել
այն դեպ քե րում, երբ հա մոզ վում է, որ բո ղո քա -
բերն օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չի ու նե -
ցել այդ ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նելու մինչև
վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյու նը,
այ սինքն՝ գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թի և
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում վա րույ թի ըն -
թաց քում»:

Լ րա ցու ցիչ ա պա ցույց նե րի ներ կա յաց ման
կամ հե տա զոտ ման օբ յեկ տիվ հիմ քե րի բա ցա -
կա յու թյան դեպ քում ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան
դա տա րանն ի րա վա սու է գոր ծը քննել վճռա բե -
կու թյան, այ սինքն՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 418-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
ված կար գով:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է գոր ծը
քննել Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր ծե րի քննու -
թյան հա մար սահ ման ված կա նոն նե րով միայն
այն դեպ քում, երբ`

ա) դա տա կան նիստ նշա նա կե լու մա սին
ո րոշ ման մեջ նշել է այդ մա սին, և հիշ յալ ո րո -
շու մը պատ շաճ կար գով ու ղարկ վել է դա տա -
վա րու թյան մաս նա կից նե րին,

բ) վե րաքն նիչ բո ղոք կամ բո ղո քի պա տաս -
խան ներ կա յաց րած կող մը նոր նյու թեր չի ներ -
կա յաց րել և չի միջ նոր դել հա վա քե լու կամ հե -
տա զո տե լու նոր ա պա ցույց ներ, կամ վե րաքըն -
նիչ դա տա րանն այն հա մոզ ման է ե կել, որ կող -
մը, միջ նոր դե լով գոր ծին կցել նոր նյու թեր, կամ
դա տա րան կան չել իր նշած վկա յին կամ փոր -
ձա գե տին, կամ նշա նա կել փոր ձաքն նու թյուն,
չի հիմ նա վո րել, որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա -
րա նում օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չի ու -
նե ցել կա տա րե լու վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե -
րը, կամ որ դրանց կա տար ման վե րա բեր յալ
միջ նոր դու թյուն նե րն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա -
րա նի կող մից մերժ վել են ան հիմն7:

Լևոն Պետ րոս յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ո -
րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով
մեջ բեր ված դիր քո րո շում նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա -
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ

քրեա կան դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու -
թյան վճռա բե կու թյան կար գից վե րաքն նու թյան
կար գին ան ցում կա տա րե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ պայ մանն այն է, որ նոր նյութ, ինչ պես
նաև նոր ա պա ցույց հա վա քե լու կամ հե տա զո -
տե լու միջ նոր դու թյունն ա ռա ջին ատ յա նի դա -
տա րան կող մի չներ կա յաց նե լը պայ մա նա վոր -
ված լի նի օբ յեկ տիվ, ան ձի կամ քից ան կախ
պատ ճառ նե րով։ Այլ կերպ ասած՝ կող մը պետք
է մատ նան շի այդ պի սիք ա ռա ջին ատ յա նի դա -
տա րան չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րը, ընդ ո -
րում՝ հիմ նա վո րի, որ դրանք ա ռա ջին ատ յա նի
դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ընթացքում ա -
նար գել կամ ող ջա միտ ջան քե րի գոր ծադր ման
պարագայում էլ չէին կա րող ներ կա յաց վել։

Դա, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում է այն
դեպ քե րին, երբ՝

– ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն ան հիմն
հրա ժար վել է նոր նյութն ըն դու նե լուց և
հե տա զո տե լուց կամ ան հիմն մեր ժել կող -
մի՝ նոր ա պա ցույց հա վա քե լու միջ նոր -
դու թյու նը,

– ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի
քննու թյան ընթացքում այդ նյութն օբյեկ -
տի վո րեն առ կա է ե ղել, սա կայն դա ներ -
կա յաց նե լու որևէ հնա րա վո րու թյուն ան -
ձը չի ու նե ցել,

– ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի
քննու թյան ընթացքում այդ նյութն օբյեկ -
տի վո րեն առ կա չի ե ղել և ա ռա ջա ցել է
գոր ծի քննու թյան ա վար տից հե տո։ Ընդ
ո րում՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում
գոր ծի քննու թյան ա վար տից հե տո ա -
ռա ջա ցած նոր նյու թի ըն դու նե լիու թյան
հար ցը լու ծե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա -
նը պետք է հաշ վի առ նի այն, թե արդյոք
ան ձի կող մից հա մա պա տաս խան կա -
մա հայտ նու թյուն դրսևոր վե լու և ջան քեր
գոր ծադր վե լու դեպ քում այդ նյութն օբ -
յեկ տի վո րեն չէ՞ր կա րող ի հայտ գալ ա -
վե լի վաղ։ Ե թե դա օբ յեկ տի վո րեն չէր
կա րող ի հայտ գալ ա վե լի վաղ (որևէ
կերպ կախ ված չէր ներ կա յաց նող ան ձի
կա մա հայտ նու թյու նից և ջան քե րից), ա -
պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է
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7 Գևորգ Հախնազարյանի վերաբերյալ թիվ ԵՔՐԴ/0219/01/18 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009
թվականի հունիսի 29-ի որոշում, կետեր 13 և 19:
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ըն դու նի այդ նյութը։ Ե թե դա կա րող էր
ի հայտ գալ ա վե լի վաղ (ա վե լի վաղ ի
հայտ գա լը կախ ված էր ներ կա յաց նող
ան ձի կա մա հայտ նու թյու նից և ջան քե -
րից), ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը
չպետք է ըն դու նի այդ նյութը։

Այս պի սով՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա -
տա րա նը չի կա րող գոր ծի քննու թյան վճռա բե -
կու թյան կար գից ան ցում կա տա րել վե րաքըն -
նու թյան կար գին, ե թե պարզ վում է, որ կողմն
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում դրսևո րել է ոչ
բա րե խիղճ վար քա գիծ և, ու նե նա լով ի րա կան
հնա րա վո րու թյուն՝ չի ներ կա յաց րել հա մա պա -
տաս խան նյու թը կամ հան դես չի ե կել հա մա -
պա տաս խան միջ նոր դու թյամբ՝ հե տապն դե լով
ոչ ի րա վա չափ, օ րի նակ՝ գոր ծի քննու թյու նը
ձգձգե լու նպա տակ։ Ուս տի գոր ծի քննու թյան
կար գը փո խե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք
է նախ և ա ռաջ պար զի վե րոգր յալ գոր ծո ղու -
թյուն ներն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում կա -
տար ված չլի նե լու պատ ճառ նե րը, այդ պատ -
ճառ նե րին տա ի րա վա կան գնա հա տա կան,
գնա հա տի դրանց` հար գե լի կամ ոչ հար գե լի
լի նե լը (…)8։

Մեջ բեր ված ո րո շում նե րի վեր լու ծու թյու նից
ակն հայտ է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նում նոր
ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու կող մի ի րա վունքն
ուղ ղա կիո րեն կախ ված է այդ ա պա ցույցն ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րան ներ կա յաց նե լու նրա
օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նից և դրան ուղղը -
ված՝ նրա գոր ծո ղու թյուն նե րից: Ա վե լի պարզ՝
կող մը, այդ թվում՝ ամ բաս տան յա լը, չի կա րող
վե րաքն նիչ դա տա րան նոր ա պա ցույց ներ կա -
յաց նել, միջ նոր դել հար ցաքն նե լու վկա յին կամ
նշա նա կել փոր ձաքն նու թյուն, ե թե ու նե ցել է
դրանք ստո րա դաս դա տա րա նում կա տա րե լու
հնա րա վո րու թյուն և չի կա տա րել: Ա վե լին՝ դա
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում կա տա րե լու
նրա օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու -
թյու նը գնա հա տե լու չա փա նիշ նե րից մեկն ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու -
թյան ընթացքում նրա վար քա գիծն է՝ այդ ա -
պա ցույ ցի գո յու թյու նը պար զե լու ուղ ղու թյամբ
ջան քեր գոր ծադ րած լի նե լը կամ չլի նե լը:

Նախ՝ պետք է նշել, որ նոր նյութ ներ կա -

յաց նե լու, ինչ պես նաև նոր ա պա ցույց հա վա -
քե լու կամ հե տա զո տե լու միջ նոր դու թյու նը վե -
րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լու հնա րա -
վո րու թյան՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից
թվարկ ված սահ մա նա փակ դեպ քե րը հաշ վի չեն
առ նում, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նը
հիմ նա վո րե լու հա մար ա պա ցույց ներ ներ կայաց -
նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ա ծանց յալ է այն բո -
ղո քի փաս տարկ նե րից, ո րի դեմ ներ կա յաց վում
է պա տաս խա նը: Այ սինքն՝ դա տա վա րու թյան
կող մի՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նը հիմ -
նա վո րե լու նպա տա կով նոր ա պա ցույց ներ ներ -
կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը կա րող է ա -
ռա ջա նալ միայն վե րաքն նիչ բո ղոք և դրա նում
հա մա պա տաս խան փաս տարկ ներ կա յաց վե -
լուց հե տո, իսկ նախ քան այդ փաս տար կը ներ -
կա յաց վե լը՝ պա տաս խա նի հե ղի նա կը դրան հա -
կա փաս տար կե լու, ուս տի և՝ այդ նպա տա կով
նոր ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու հիմք, պատ ճառ
և անհ րա ժեշ տու թյուն կա րող էր և չու նե նալ:
Հետևա բար՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա -
նը հիմ նա վո րե լու, բո ղո քով ա ռա ջին ան գամ
ա ռաջ քաշ ված փաս տար կը հեր քե լու հա մար
նոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու՝ կող մի ի րա -
վուն քը չի կա րող կախ ման մեջ դրվել այն
հանգամանքից, թե վեր ջինս ա ռա ջին ատ յա նի
դա տա րա նում ի մա ցե՞լ է այդ ա պա ցույ ցի գո յու -
թյան մա սին, դա հայտ նա բե րե լու և ներ կա յաց -
նե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն ու նե ցե՞լ կամ
այդ ուղ ղու թյամբ ջան քեր գոր ծադ րե՞լ է, թե՞ ոչ:

Բա ցի այդ՝ այն քա նով, որ քա նով վե րա -
քննիչ դա տա րան նոր ա պա ցույց ներ կա յաց նե -
լու հնա րա վո րու թյան սահ մա նա փա կում նե րը
վե րա բե րում են նաև իր ան մե ղու թյու նը հիմ նա -
վո րե լու հա մար վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց -
րած ամ բաս տան յա լին կամ նրա պաշտ պա նին,
հետևա բար՝ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քին,
ա վե լի կոնկ րետ՝ ա պա ցուց ման բե ռի վե րա բե -
րյալ կա նո նին:

Խնդիրն այն է, որ ամ բաս տան յալն իր ան -
մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու և այդ նպա տա կով
որևէ ա պա ցույց կամ դրա ձեռք բե րե լու վե րա -
բեր յալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու պարտա -
կա նու թյուն չու նի քրեա կան դա տա վա րու թյան Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9

8 Լևոն Պետրոսյանի վերաբերյալ թիվ ՍԴ/0137/01/14 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2016 թվականի
մարտի 30-ի որոշում, կետեր 24-25:



որևէ փու լում: Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
այդ կա նո նը փու լա յին տար բե րա կում չի ենթա -
դրում: Մե ղադր յա լի ան մե ղու թյան ա պա ցուց -
ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող դրվել
պաշտ պա նու թյան կող մի վրա՝ ան կախ այն
հան գա ման քից, թե այդ մա սին վկա յող ա պա -
ցույց օբ յեկ տի վո րեն կա՞ր, վեր ջինս գի տե՞ր դրա
մա սին, կամ ներ կա յաց նե լու որևէ հնա րա վո -
րու թյուն ու նե՞ր, թե՞ ոչ։ Այ նինչ՝ վե րաքն նիչ դա -
տա րա նում իր ան մե ղու թյու նը հիմ նա վո րե լու
հա մար նոր ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու՝ ամ բաս -
տան յա լի ի րա վուն քը պայ մա նա վոր վում է նա -
խորդ փու լում ներ կա յաց նե լու օբ յեկ տիվ անհ -
նա րի նու թյամբ:

Ա վե լի հստակ՝ պաշտ պա նու թյան կող մի,
դի ցուք՝ ամ բաս տան յա լի և նրա պաշտ պա նի
վրա չդնե լով քրեա կան դա տա վա րու թյան մինչ -
դա տա կան փու լե րում և ա ռա ջին ատ յա նի դա -
տա րա նում ամ բաս տան յա լի ան մե ղու թյունն ա -
պա ցու ցե լու և այդ նպա տա կով ա պա ցույց ներ
ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն՝ օ րենս դի -
րը վեր ջին նե րիս պար տա վո րեց նում է ար դեն
հա ջորդ փու լում՝ վե րաքն նիչ վա րույ թում, պատ -
ճա ռա բա նել նա խորդ փու լե րում ա պա ցույց ներ
չներ կա յաց նե լը, հիմ նա վո րել դրանք ներ կա -
յաց նե լու անհ նա րի նու թյու նը, ա վե լին՝ այդ պի -
սիք Վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լը հա -
մա րում է անհ նա րին հենց այն պատ ճա ռով, որ
վեր ջինս ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում դա
չի ներ կա յաց րել: Այլ կերպ ա սած՝ ամ բաս տա -
նյա լը զրկվում է վե րաքն նիչ դա տա րա նում նոր
նյու թեր ու ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա -
րա վո րու թյու նից միայն այն պատ ճա ռով, որ նա -
խորդ փու լե րում մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել սե -
փա կան ան մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու ուղ ղու -
թյամբ, ինչի պար տա կա նու թյու նը չու ներ՝ ան -
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի ու ժով:

Այս պի սի բա ցար ձակ ի րա վա կար գա վո րում -
ներն ու դրանց խիստ մեկ նա բա նու թյուն նե րը,
ամ բաս տան յա լի կող մից իր ան մե ղու թյան վե -
րա բեր յալ ա պա ցույցն ա ռա ջին ատ յա նի դա -
տա րան չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռով վե րաքննիչ
դա տա րան ներ կա յաց նե լը հա մա րե լով անհ նա -
րին և այդ կերպ ուղ ղա կիո րեն բա ցա սա կան
հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լով իր ան մե ղու թյունն
ա պա ցու ցե լու ուղ ղու թյամբ ջան քեր չգոր ծա -
դրած ամ բաս տան յա լի հա մար՝ ա նուղ ղա կիո -
րեն իր ան մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա -

կա նու թյուն են դնում նրա վրա, ինչն ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի խախ տում
է:

Ա վե լին՝ այդ պի սի կար գա վո րու մը չի ե րաշ -
խա վո րում նաև մե ղադր յա լի պաշ պա նու թյան
ի րա վուն քը, քա նի որ բա ցա սա կան հետևանք -
ներ է ա ռա ջաց նում օ րեն քով չար գել ված բո լոր
մի ջոց նե րով և պաշտ պա նա կան ո րո շա կի մար -
տա վարությամբ իր պաշտ պա նու թյունն ի րա -
կա նաց րած մե ղադր յա լի հա մար:

Հա մա ձայ նե լով, որ վե րաքն նու թյան սահ -
ման ներն ու վե րաքն նիչ վա րույ թում նոր ա պա -
ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե -
րի սահ մա նա փա կում նե րը պայ մա նա վոր ված
են վե րաքն նու թյան տե սա կով և ուղղ ված են ի -
րա վա չափ նպա տա կի, այն է՝ բա ցա ռել դա տա -
կան վե րա նայ ման ա վե լի լայն ծա վա լը գոր ծի
ըստ էու թյան քննու թյան հա մե մա տու թյամբ,
պետք է նկա տել, որ դրանց պատճառով ա ռա -
ջա ցող հետևանք նե րը դուրս են հե տապնդ վող
ի րա վա չափ նպա տա կից և հան գեց նում են ան -
ձի հիմ նա րար ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման:

Միա ժա մա նակ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի
ի րա վուն քի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ վե -
րաքն նու թյան սահ ման նե րի մեկ նա բա նու թյուն -
ներն այ դու հան դերձ չեն հան գում դրանց բա -
ցար ձա կու թյան, և սահ ման ված են դեպ քեր, երբ
վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է դուրս գալու
վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում -
նե րի սահ ման նե րից: Մաս նա վո րա պես՝ Մ.Է լո -
յա նի և այ լոց վե րա բեր յալ գոր ծով կա յաց ված ո -
րոշ ման մեջ քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով
վճռա բեկ վե րա նայ ման սահ ման նե րը` Վճ ռա -
բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է
ձևա վո րել այն մա սին, որ. «(…) ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի
3-րդ մա սում ամ րագ րե լով «բո լոր դեպ քե րում»
ձևա կեր պու մը` օ րենս դիրն ար տա հայ տել է այդ
կա նոնն իմ պե րա տիվ դարձ նե լու կամք` ան կախ
վե րա դաս դա տա րան նե րում վա րույ թի սահ ման -
նե րը ո րո շող ի րա վա նոր մե րից (ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 404-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մաս և 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս): Այլ
կերպ ասած՝ ե թե վե րա դաս դա տա րա նը հայտ -
նա բե րում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ -
րագր ված հան գա մանք նե րից որևէ մե կը, ա պա
ի րա վա սու է ուղ ղել այդ դա տա կան սխա լը` կաշ -
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կանդ ված չլի նե լով դա տա կան վե րա նայ ման
սահ ման նե րի վե րա բեր յալ կա նոն նե րով:

(…) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 404-րդ և 415-րդ հոդ ված նե րով նա -
խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը չունեն և
չեն կա րող ունենալ բա ցար ձակ բնույթ, քա նի
որ կող մե րի ի րա վա կան հետևո ղա կա նու թյան
ա պա հով ման ի րա վա կան շա հին հա կակ շիռ ի -
րա վա կան շա հը` դա տա կան սխալ նե րի ուղ ղու -
մը, ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող է էա պես
մե ծար ժեք լի նել՝ որ պես գե րա կա հան րա յին
շահ: Ուս տի հիմ նա րար բնույթ ունեցող դա տա -
կան սխալ նե րի հայտ նա բեր ման պա րա գա յում
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա սու է դուրս գալու
բո ղո քարկ ման սահ ման նե րից և վե րաց նելու
այդ դա տա կան սխալ նե րը (…)9»: 

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վկա -
յա կոչ ված ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա -
կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն Ար -
թուր Խուր շուդ յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ո րոշ -
մամբ ար ձա նագ րում է, որ վե րոգր յա լը՝ «(…)
վե րա բե րե լի է նաև վե րաքն նիչ դա տա րա նում
գոր ծի քննու թյան սահ ման ներն ամ րագ րող ի -
րա վա նոր մե րին: Այ սինքն՝ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 385-րդ հոդ վա ծում
ամ րագր ված սահ մա նա փա կում նե րը բա ցար -
ձակ բնույթ չունեն, և դրանք պետք է դի տար -
կել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գրքի
այլ ի րա վա նոր մե րի հա մա տեքս տում:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա -
րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա -
րանն ի րա վա սու է դուրս գալ վե րաքն նիչ բո ղո -
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե -
րից միայն այն դեպ քում, երբ առ կա է դա տա -
վա րա կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տում, որն
ան վե րա պա հո րեն պետք է հան գեց նի դա տա -
կան ակ տի բե կան ման (ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 398-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մաս), կամ առ կա է քրեա կան գոր ծի վա րույ թը
կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց նե լու հիմք (ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ
մա սեր)10»:

Փաս տո րեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կարևո -
րե լով հան դերձ դա տա կան վե րա նայ ման սահ -
ման նե րի նշա նա կու թյու նը, դրան հա կակշ ռող
շա հի ա պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ -
մա նա վոր ված՝ հնա րա վոր է հա մա րում այդ
սահ ման նե րի շրջան ցու մը՝ դրա հիմք հա մա րե -
լով, ի թիվս դա տավճ ռի ան վե րա պահ բե կան -
ման այլ դեպ քե րի, այն դեպ քը, երբ գոր ծով
վա րույ թի կարճ ման կամ քրեա կան հե տապընդ -
ման դա դա րեց ման հա մար հիմ քե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը
չի կար ճել վա րույ թը կամ չի դա դա րեց րել հե -
տապն դու մը:

Վե րաքն նու թյան սահ ման նե րի վե րա բե րյալ
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված ի րա վա մեկ -
նա բա նու թյուն նե րը, ըստ էու թյան, մի կող մից՝
բա ցար ձա կաց նե լով վե րաքն նիչ վա րույ թում նոր
ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան
սահ մա նա փա կում նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ դա -
տա կան վե րա նայ ման ըն թա ցա կար գի պահ -
պան մա նը հա կակշ ռող հան րա յին շա հի դեպ -
քում հնա րա վոր հա մա րե լով շրջան ցել վե րա -
քննու թյան սահ ման նե րը, հա յե ցա կար գա յին ա -
ռու մով հա կա սում են միմ յանց: Այդ պի սով՝ այդ
մեկ նա բա նու թյուն նե րը, մի կող մից՝ քրեա կան
հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա ման քի առ կա -
յու թյունը, վե րաքն նու թյան սահ ման նե րից ան -
կախ, ան վե րա պահ հիմք հա մա րե լով դա տա -
վճռի բե կան ման հա մար, մյուս կող մից ամ բաս -
տան յա լին զրկում են քրեա կան վա րույ թը և
քրեա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան գա -
ման քի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար
նոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո -
րու թյու նից այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ նա
այդ ա պա ցույցն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա -
նում չի ներ կա յաց րել: Այս մո տե ցու մը սահ մա -
նա փա կում է ոչ միայն ան մե ղու թյան կան խա -
վար կա ծի սկզբուն քը, այլև անտ րա մա բա նա -
կան հա կա սու թյուն ա ռա ջաց նում վե րաքն նու -
թյան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա կար -
գա վո րում նե րում՝ հան գեց նե լով դա տա կան վե -
րա նայ ման հա մա կար գի նպա տակ նե րի չե զո -
քաց ման:
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9 Մխիթար Էլոյանի և այլոց վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0211/01/10 քրեական գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի
հուլիսի 13-ի որոշում, կետեր 13 և 14։

10 Արթուր Խուրշուդյանի վերաբերյալ ԵԱՔԴ/0065/01/11 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012
թվականի հունիսի 8-ի որոշում, կետ 15:



Հետևա բար՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նում նոր
ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու -
նը սահ մա նող դա տա վա րա կան նոր մե րը պետք
է մեկ նա բան վեն դա տա կան վե րա նայ ման սահ -
ման նե րը շրջան ցե լու դա տա վա րա կան հնա րա -
վո րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում և այն տրա -
մա բա նու թյամբ, ո րը թույլ կտա ամ բաս տան յա -
լին քրեա կան հե տապն դու մը բա ցա ռող հան -
գա ման քը և իր ան մե ղու թյու նը հաս տա տող ա -
պա ցույց ներ ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա -
րան՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում դրանք
ներ կա յաց րած լի նե լու կամ այդ պի սի հնա րա -
վո րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քից անկախ:
Վե րաքն նիչ դա տա րան նոր ա պա ցույց ներ ներ -
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը չի կա րող սահ -

մա նա փակ վել նաև այն դեպ քում, երբ նոր ա -
պա ցույ ցը ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը
պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես վե րաքն նիչ
բո ղո քով՝ դրա նում ներ կա յաց ված փաս տար կը
հեր քե լու հա մար:

Այս պի սի ի րա վա կար գա վո րու մը չի խախ -
տի դա տա կան տար բեր օ ղակ նե րի միջև գոր -
ծա ռու թա յին կա պը և ան հար կի չի ընդ լայ նի
վե րաքն նու թյան սահ ման նե րը՝ միա ժա մա նակ
վե րաց նե լով վե րաքն նիչ դա տա րա նում իր ան -
մե ղու թյունն ա պա ցու ցե լու ամ բաս տան յա լի հնա -
րա վո րու թյան բա ցար ձակ ա նըն դու նե լի ար -
գելքն ու դրա հետևանքով ան մե ղու թյան կան -
խա վար կա ծի սկզբուն քի խախ տու մը:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել տու ժո ղի հետ
հաշ տու թյան կա պակ ցու թյամբ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը և ինք նին
հաշ տե ցու մը: Հաշ տե ցու մը, ինչ պես ար դեն բազ -
միցս նշել ենք, հիմք է դա տա վա րա կան ո րո -
շում կա յաց նե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ հաշ տե -
ցու մը կա րող է հաշ վի առն վել ոչ միայն քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար -
ցը լու ծե լիս, այլև կոնկ րետ քրեա կան գոր ծը
քննե լիս դա տա րա նը կա րող է հաշ վի առ նել ՀՀ
ՔՕ-ի 62-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հի ման վրա՝
որ պես պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը
մեղ մաց նող հան գա մանք: Դրա նով իսկ հաշ -
տե ցու մը դուրս է մնում ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդ վա -
ծում շա րադր ված նոր մի շրջա նա կից: Հենց
միայն դրա նից ել նե լով՝ կա րե լի է պնդել հաշ -
տեց ման ի րա վա կան ա ռանձ նա հա տուկ բնույ -
թի մա սին, ին չը դուրս է մնում ՀՀ ՔՕ-ի 11-րդ
գլ խի սահ ման նե րից, ո րում դի տարկ վում է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը: Աս -
վա ծից ել նե լով՝ միան գա մայն ակնհայտ է դառ -
նում հաշ տեց ման ու նի վեր սալ բնույ թը1: Դրա
հետ մեկ տեղ՝ ակն հայտ է նաև այն, որ հաշ տե -
ցու մը բա վա կա նին հա նե լու կա յին երևույթ է ինչ -
պես քրեա կան ի րա վուն քում, այն պես էլ քրեա -
կան դա տա վա րու թյու նում, ո րով հետև դրան
օրենսդ րա կան որևէ սահ մա նում չի տրվում:
Օրենս դի րը հղում է ա նում հաշ տեց մա նը որ -
պես ինք նըս տինք յան ակն հայտ հաս կա ցու թյան,
ո րը չի կա րող ա ռա ջաց նել ոչ մի հարց այն
առն չու թյամբ, թե դրա ներ քո ի՛նչ պետք է հաս -
կա նալ: Այ դու հան դերձ՝ դրա վե րա բեր յալ բազ -
մա թիվ հար ցեր են ա ռա ջա նում թե՛ տե սու թյան
մեջ, թե՛ պրակ տի կա յում: Ա ռա ջի նը հաշ տե ցու -
մը որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -

նից ա զա տե լու հիմք ըն դու նե լու հարցն է, ինչ
գոր ծո ղու թյուն ներ պետք է կա տա րել, որ պես զի
հա մար վի, որ հաշ տու թյու նը ձեռք է բեր վել՝
հետևա բար և կի րա ռե լով ՀՀ ՔՕ-ի 73 հոդ վա -
ծը: Չէ՞ որ հաշ տե ցու մը կա րե լի է դի տար կել և՛
որ պես տու ժո ղի կող մից հան ցանք գոր ծած ան -
ձի նե րո ղու թյունն ըն դու նե լու նշան, և՛ որ պես
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րոնք կա տար -
վել են այն նպատակով, որ տու ժո ղը նե րի:
Քրեա կան օ րեն քում այդ մա սին պար զա բա -
նում ներ չկան: Այ դու հան դերձ՝ դա կարևոր է,
քա նի որ հաշ տե ցու մը, գոր ծող քրեա կան օ րեն -
քի հա մա ձայն, հիմք է, ո րը կի րա ռե լով հնա րա -
վոր է դառ նում կտրել «հան ցա գոր ծու թյուն-պա -
տիժ» պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պը: Այդ
հիմ քը թույլ է տա լիս հան ցա գոր ծու թյու նը թող -
նել ա ռանց պատ ժի: Ա ռա ջին հա յաց քից ակն -
հայտ է, որ դա ար դա րա ցի չէ, ուս տի նման ըն -
թաց քը կա րող է սո ցիա լա կան դժգո հու թյուն ա -
ռա ջաց նել: Բա րո յա կա նու թյան ըն դուն ված նոր -
մե րի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան հա մար
միշտ պետք է նշա նակ վի պա տիժ, քա նի որ
ան պատ ժե լիու թյու նը հան գեց նում է ա մե նա թո -
ղու թյան, ին չը հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան հիմքն
է: Սա կայն խնդիրն ա վե լի խո րու թյամբ դի տար -
կե լիս ակն հայտ է դառ նում նաև այն, որ հան -
ցանք գոր ծած ան ձի՝ իր մեղ քը գի տակ ցե լը հո -
գե կան մեծ տա ռա պանք ներ է պատ ճա ռում այդ
ան ձին, ո րոնք եր բեմն գե րա զան ցում են այն
տա ռա պանք նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են
քրեա կան պատ ժի նշա նակ մամբ ու պատիժը
կրե լով2: Ուս տի միան գա մայն ակն հայտ է, որ
նման ան ձի նկատ մամբ քրեա կան պա տիժ սահ -
մա նե լը կա րող է ա վե լորդ լի նել, ան գամ վնա -
սա կար, քա նի որ կա րող է չա րաց նել նրան պե -
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տու թյան և հա սա րա կու թյան դեմ: Այս ա ռու -
մով՝ հաշ տե ցու մը հար կա վոր է դի տել որ պես
միան գա մայն ո րո շա կի արդ յունք, ո րին հա սել է
հան ցանք գոր ծած ան ձը՝ մեծ աշ խա տանք կա -
տա րե լով իր ա րար քը վե րաի մաս տա վո րե լու և
սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ու այլ մարդ կանց
գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հա տա կան նե րը վե րա -
նա յե լու ուղ ղու թյամբ, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա -
կաց նել, որ այդ ան ձը կորց րել է հա սա րա կա -
կան վտան գա վո րու թյու նը, քա նի որ այլևս հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ չի կա տա րի: 

Այն որ օ րենսդ րու թյու նում առ կա չէ «հաշ -
տե ցում» հաս կա ցու թյու նը, կա րե լի հա մա րել օ -
րենս դի րի բաց թո ղու մը, որն ինչ-որ ա ռու մով
նաև ան փու թու թյուն է: Սա կայն նման գնա հա -
տա կա նն օ րենս դի րի գոր ծու նեու թյա նը վա ղա -
ժամ է, քա նի որ նման ի րա վի ճակ է առ կա նաև
այլ երկր նե րի օ րենսդ րու թյու նում: Ոչ մի երկ -
րում, որ տեղ հի շա տակ վում է հաշ տե ցու մը, դրա
սահ մա նու մը տրված չէ: Դրա նից կա րե լի է եզ -
րա կաց նել, որ հաշ տեց ման օ րենսդ րա կան սահ -
ման ման բա ցա կա յու թյու նը պա տա հա կան չէ,
դա միան գա մայն ո րո շա կի նպա տա կադ րում ու -
նի: Դրա նով ստեղծ վում են պայ ման ներ հա մա -
պա տաս խան դա տա վա րա կան ո րո շումն ըն դու -
նող ան ձանց հա մար՝ ինք նու րույն մեկ նա բա նե -
լու «հաշ տե ցում» հաս կա ցու թյու նը3: Կա րե լի է
են թադ րել, թե դա հար կա վոր է ա ռա ջա ցող բո -
լոր հնա րա վոր բազ մա զան ի րա վի ճակ նե րը հաշ -
վի առ նե լու և քն նի չին, դա տա վո րին ինչ-ինչ
ձևա կա նու թյուն նե րով չսահ մա նա փա կե լու հա -
մար, որ պես զի նրանք գնա հա տեն հա մա պա -
տաս խան ի րա վի ճա կը և լու ծում տան քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցին:
Շատ հա վա նա կան է, որ այս նկա տա ռում ներն
են ըն կած ե ղել «հաշ տե ցում» հաս կա ցու թյա նն
օ րենսդ րա կան ձևա կեր պում տա լուց հրա ժար -

վե լու հիմ քում: Սա կայն օ րենս դիրն ա ռաջ նորդ -
վում է ոչ միայն դրան ցով: Հաշ տե ցու մը ոչ միայն
կոնֆ լիկ տի կող մե րի միջև ձեռք բեր ված միան -
գա մայն ո րո շա կի արդ յունք է, այլև դրան հաս -
նե լու բուն գոր ծըն թացն է: Նշյալ գոր ծըն թացն
առնչ վում է ար դա րա դա տու թյա նը, սա կայն չի
կա րող դի տարկ վել որ պես քրեա կան դա տա վա -
րու թյան տարր4: Այս տեղ առ կա են մի շարք
սկզբունք նե րի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք բնո րոշ
են հաշ տա րա րու թյա նը: Ա մե նից ա ռաջ նկա տի
է առն վում վե ճի մաս նա կից նե րի կա մա վո րու -
թյան և նա խա ձեռ նո ղու թյան սկզբուն քը, ո րով
նրանք ձգտում են դուրս գալ ստեղծ ված վի ճա -
կից: Պե տու թյու նը չպետք է ճնշում բա նեց նի
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով ա -
ռա ջա ցած կոնֆ լիկ տի մաս նա կից նե րի նկատ -
մամբ, քա նի որ դա սահ մա նա փա կում է նա խա -
ձեռ նո ղա կա նու թյու նը: Բա ցի այդ՝ պե տու թյան
մաս նակ ցու թյան դեպ քում առ կա է վտանգ, որ
կող մե րից մե կին կպար տադր վի դիր քո րո շում,
ո րը չի հա մա պա տաս խա նում նրա շա հե րին,
ինչն իր հետ քը կթող նի ի րա կա նաց վող հաշ -
տեց ման և դրա հի ման վրա ըն դուն վե լիք փոխ -
զիջ ման վրա: Նման հաշ տե ցու մը կող մե րը կա -
րող են միան ման չըն դու նել՝ որ պես ար դա րա ցի
արդ յունք: Դրա նից խու սա փե լու հա մար պե տու -
թյու նը հաշ տա րա րա կան ըն թա ցա կար գե րի ի -
րա կա նա ցումն ըն ձե ռում է հենց վե ճի մաս նա -
կից նե րին5: Նրանք ինք նու րույն են ներկայացնում
ի րենց դիր քո րո շում նե րը հիմ նա վո րող փաս -
տարկ ներ, ինչն ա պա հո վում է եր կու կող մե րին
էլ ձեռն տու լիար ժեք փոխ զիջ ման ո րո նում նե րը,
ուս տի և ըն կալ վում է որ պես ար դա րա ցի փոխ -
զի ջում: Ներ կա յումս պե տու թյու նն անհ րա ժեշտ
չի հա մա րում ան գամ սահ մա նել հաշ տեց ման
գոր ծըն թա ցի ինչ-որ սկզբունք ներ: Դա ամ բող -
ջո վին վե ճի կող մե րի ի րա վա սու թյունն է6: Պե -
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3 Պետք է նշել, որ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի 1-ին հոդվածում առաջին անգամ տրված է քրեական
օրենսդրությունում օգտագործվող հիմնական հասկացությունների նշանակությունը, կարծում ենք՝ այդ շարքում
կարելի է տալ նաև «հաշտեցման» բնորոշումը, որն էական նշանակություն կարող է ունենալ քրեական իրավունքում
այս ինստիտուտի արդյունավետ կիրառության համար։ 

4 Տե՛ս Ларионова А.А. Примирение сторон в уголовном процессе как способ разрешения криминального конфликта //
Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений: Сборник
статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля – 1 марта 2013 г.).– Тюмень: Изд-во
Тюмен. гос. ун-та, 2013, էջ 384-387։

5 Տե՛ս Кузбагарова Е.В. Институт примирения сторон в уголовном процессе как альтернативный способ разрешения
криминальных конфликтов // Третейский суд.– С.– Пб., 2006, №5, էջ 157-160։

6 Տե՛ս Жидков Э.В. Примирение сторон как средство разрешения социального конфликта в уголовном праве и
процессе // Российский следователь.– М.: Юрист, 2003, №3, էջ 29-31։



23

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

տու թյան հա մար կարևոր է միայն այն, որ ձեռք
բեր վի հաշ տու թյուն: Ըստ այդմ էլ հաշ տեց ման
գոր ծըն թա ցը քրեա կան դա տա վա րու թյան գոր -
ծըն թաց չէ և նույ նիսկ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան տարր չէ, այլ գտնվում է քրեա կան դա տա -
վա րու թյան շրջա նա կից դուրս, և դա նույն պես
պետք է դի տել որ պես ե րաշ խիք, որ հե տա գա -
յում կա պա հով վի հա մա պա տաս խան ան ձին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու մա սին ար դար դա տա վա րա կան ո րոշ ման
ըն դու նու մը: Այդ է պատ ճա ռը, որ ժա մա նա կա -
կից օ րենսդ րու թյու նում չի սահ ման վում, թե ի՛նչ
պետք է հաս կա նալ՝ հաշ տե ցում ա սե լով: Օ րենս -
դի րը ստեղ ծել է պայ ման ներ, որ կոնֆ լիկ տի
կող մերն ի րենք գտնեն հաշ տեց ման ձևը, և որ
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում դա հա մա պա տաս -
խա նի ար դա րու թյան մա սին ի րենց պատ կե րա -
ցում նե րին: Այս ա ռու մով պետք է ընդգ ծել հաշ -
տեց ման բուն գոր ծըն թա ցի ոչ քրեա դա տա վա -
րա կան բնույ թը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գի տակ ցու մը, որ հաշ -
տեց ման գոր ծըն թա ցը քրեա դա տա վա րա կան
բնույթ չու նի, այ սինքն՝ չի կա րող դիտ վել որ -
պես ա ռանձ նա հա տուկ ըն թա ցա կարգ, ո րը կազ -
մում է քրեա կան դա տա վա րու թյու նը, բնավ չի
պա տաս խա նում վե րոնշ յալ գոր ծըն թա ցում ձեռք
բեր ված արդ յուն քի բնույ թի վե րա բեր յալ հար -
ցին: Ձեռք բեր վող փոխ զի ջու մը, ան կաս կած,
դրվում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զա տե լու մա սին ո րոշ ման հիմ քում, և հենց
դրա ներ քո է են թադր վում հաշ տե ցու մը, բայց
օ րենսդ րու թյան մեջ չկան ցու ցում ներ, թե ի՛նչ
ձև պետք է ըն դու նի նշյալ փոխ զի ջու մը: ՀՀ
ՔՕ-ի 73-րդ հոդ վա ծում միայն աս վում է այն
մա սին, որ տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու դեպ քում
հան ցանք գոր ծած ան ձն ա զատ վում է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից և պատ ժից:
Այս տեղ ո չինչ աս ված չէ այն մա սին, թե ի՛նչ ձև
պետք է ու նե նա հաշ տե ցու մը: Սրա նից հետևում
է, որ օ րենս դիրն այս հար ցի լու ծու մը վե րա պա -
հում է կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հետևան -
քով ա ռա ջա ցած վե ճի կող մե րին: Օ րենս դի րի
հա մար նշա նա կու թյուն չու նի՝ կձևա կերպ վի՞

հաշ տե ցու մը գրա վոր կամ բա նա վոր ձևով,
կարևոր է միայն, որ ձեռք բեր վի, և հնա րա վոր
լի նի օգ տա գոր ծել կոնկ րետ ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ու պատ ժից ա զա -
տե լու հար ցը լու ծե լու հա մար: Գործ նա կա նում,
որ պես կա նոն, հաշ տեց ման ձևին նշա նա կու -
թյուն չի տրվում: Բա վա րար է հա մար վում այն,
որ հան ցանք գոր ծած ան ձը և տու ժո ղը հաս -
տա տում են հաշ տու թյուն կնքե լու փաս տը: Ուս -
տի պրակ տի կան չի ըն թա նում հաշ տե ցու մը
լրա ցու ցիչ գրա վոր ձևով ամ րագ րե լու ճա նա -
պար հով7: Ա ռա վել ևս, որ դա կա րող էր ան տե -
ղի ձևա կա նաց նել հաշ տու թյան հաս նե լու գործ -
ըն թա ցը, իսկ դա ան խու սա փե լիո րեն կար տա -
ցո լ վի ձեռք բեր վե լիք արդ յուն քի ո րա կի վրա:
Թեև բա ցառ ված չէ, որ հե տա գա յում նման գրա -
վոր հա մա ձայ նու թյունն անհ րա ժեշտ կլի նի, քա -
նի որ հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցում վե ճի կող մե -
րը (ա վե լի հա վա նա կան է՝ տու ժո ղը) կա րող են
ցան կա նալ ար ձա նագ րել այդ հաշ տու թյան պայ -
ման նե րը, ո րոնք պետք է հաշ վի առն վեն հա -
մա պա տաս խան ան ձին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու մա սին ո րո շում կա -
յաց նե լիս: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով այն, որ
ներ կա յումս նա խա տես ված չէ այդ պի սի ձև,
հաշ տե ցու մը տե ղի է ու նե նում բա նա վոր8:

Հաշ տեց ման հաս նե լու մա սին նշվում է հա -
մա պա տաս խան ան ձին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու վե րա բեր յալ ըն դուն -
ված դա տա վա րա կան ո րոշ ման մեջ: Այդ պի սով
ձեռք բեր ված հաշ տե ցու մը հիմք է դառ նում վե -
րոնշ յալ դա տա վա րա կան ո րո շու մը կա յաց նե լու
հա մար: Այս ա մե նը ևս  ի ցույց է դնում հաշ տեց -
ման բնույ թը, այն, որ դա քրեաի րա վա կան չէ:
Հարկ է նշել նաև այն, որ հաշ տեց ման ձևը՝ որ -
պես հա մա պա տաս խան գոր ծըն թա ցում ձեռք
բեր ված արդ յունք, չի սահ ման վում նաև այն
երկր նե րի օ րենսդ րու թյամբ, ո րոն ցում նա խա -
տես ված է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյուն հաշ տեց ման
կա պակ ցու թյամբ:

Ինչ պես ար դեն քա նիցս նշել ենք՝ հաշ տե -
ցու մը հիմք է հան ցանք գոր ծած ան ձին քրեա -
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կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա -
մար: Ուս տի, որ պես զի հաշ տեց ման բնույ թի
մա սին պատ կե րա ցու մը լի նի ա վե լի լիար ժեք,
հար կա վոր է դի տար կել քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լուն վե րա բե րող
քրեա կան ի րա վուն քի ինս տի տու տը, և թե ի՛նչ
տեղ է գրա վում դրա նում քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը հաշտ վե լու պա -
րա գա յում: Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տու մը կի րառ վում է այն դեպ քե րում,
երբ, հաշ վի առ նե լով հան ցա գոր ծու թյան ու հան -
ցանք գոր ծած ան ձի բարձր հա սա րա կա կան
վտան գա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը, վե րա -
նում է պա տիժ կի րա ռե լու ի մաս տը9: Ք րեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում կի րառ -
վում է այն ան ձանց նկատ մամբ, ովքեր կա տա -
րել են ոչ մեծ ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն:
Այս ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն է ՀՀ
ՔՕ-ի 75-րդ հոդ վա ծի նոր մը, ո րի հա մա ձայն՝
ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք կա տա -
րե լու դեպ քում ան ձը կա րող է ա զատ վել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե կա տա -
րե լուց հե տո ան ցել է հա մա պա տաս խա նա բար
տա սը և տասն հինգ տա րի: Ոչ մեծ ծան րու թյան
հան ցան քի դեպ քում քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լը պայ մա նա վոր ված է
այն հանգամանքով, որ այդ հան ցանք նե րի ծան -
րու թյան աս տի ճա նը վկա յում է տվյալ ան ձի
ուղղ վե լու հնա րա վո րու թյան կամ հա սա րա րա -
կան վտան գա վո րու թյու նը կորց նե լու մա սին,
ուս տի և նման պայ ման նե րում պա տիժ կի րա -
ռելն անն պա տա կա հար մար է դառ նում և նույ -
նիսկ կա րող է հան գեց նել ան ցան կա լի արդյուն -
քի՝ ան ձը կհիաս թափ վի ար դա րա դա տու թյու -
նից և կ վե րած վի պե տու թյան ու ար դա րա դա -
տու թյան երդվ յալ թշնա մու՝ ա մեն ին չում տես -
նե լով միայն ա նար դա րու թյուն: Ընդ ո րում՝ պետք
է նշել, որ հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան
աս տի ճա նը միակ հիմ քը չէ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու մա սին ո րո շում
ըն դու նե լու հա մար: Դա միշտ պետք է հա մակց -
վի մյուս հիմ քե րի հետ: ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդ վա -
ծով նա խա տես ված դեպ քում դա տու ժո ղի հետ
հաշ տե ցումն է: ՀՀ ՔՕ-ի 72-րդ հոդ վա ծով նա -
խա տես ված դեպ քում դա գոր ծուն զղջումն է:

ՀՀ ՔՕ-ի 74-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ -
քում ի րա վի ճա կի փո փո խու թյունն է: Այս բո լոր
դեպ քե րը ցույց են տա լիս, որ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցը լու -
ծե լու հա մար միշտ անհ րա ժեշտ է նվա զա գույ -
նը եր կու պայ ման. ա ռա ջի նը կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյան ոչ մեծ ծան րու թյան լի նելն է,
երկ րոր դը՝ հան ցա վո րի անձ նա վո րու թյունն է,
ա վե լի ստույգ՝ այն, որ նա հա սա րա կա կան
վտանգ չի ներ կա յաց նում, ուս տի նոր հան ցանք
չի գոր ծի, և հա սա րա կու թյու նը նրա նից զգու -
շա նա լու կարիք չու նի, ինչից ել նե լով էլ կա րե լի
է կի րա ռել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տում: Նման պայ ման կա րող է լի նե
նաև ան ձի՝ ա ռա ջին ան գամ հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րե լը: Պետք է նշել, որ դա որ պես պայ -
ման նա խա տես ված է ՀՀ քրեա կան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծի 87-րդ հոդ վա ծով։ Այ սինքն՝
այս պայ մա նը հիմք է և կա րող է ու նե նալ բա -
վա կա նին հստակ սահ ման ված կան խար գե լիչ
նշա նա կու թյուն: 

Բա ցի այդ՝ դա նա խա տես ված է կոնկ րետ,
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նից հե տո ստեղծ -
ված ի րադ րու թյան հա մար: Սա կայն ոչ միայն
պայ ման նե րը, այլև հիմ քերն են նա խա տես ված
միան գա մայն ո րո շա կի ան ձի և ի րադ րու թյան
հա մար, ո րոնք ա ռա ջա ցել են կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյու նից հե տո, և ո րոնք թույլ են տա -
լիս եզ րա կաց նել, որ հա մա պա տաս խան անձն
այլևս հան ցանք չի գոր ծի: Նշ յալ պայ ման նե րի
ու հիմ քե րի առ կա յու թյու նը հնա րա վոր է դարձ -
նում կոնկ րետ մե ղա վոր ան ձին ա զա տել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:

ՀՀ ՔՕ-ի 48-րդ հոդ վա ծի համաձայն՝
պատ ժի նպա տակն է վե րա կանգ նել սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյու նը, ուղ ղել պատ ժի են թարկ -
ված ան ձին, ինչ պես նաև կան խել հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը: Սա կայն այդ նպա տակ նե րին
կա րե լի է հաս նել նաև ա ռանց պատ ժի: Նման
դեպ քե րում կա րիք չկա պա տիժ կի րա ռե լու,
քա նի որ պե տու թյան ու հա սա րա կու թյան հա -
մար կարևոր նպա տակ նե րին կա րե լի է հաս -
նել նաև ա ռանց դրա: Այս ա ռու մով՝ հա մա պա -
տաս խան հան ցան քը գոր ծած ան ձը կա րող է
ա զատ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
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նից: Ընդ ո րում՝ քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյու նից ա զա տե լը պետք է դի տար կել որ -
պես հնա րա վո րու թյուն, ո րը կա րող է ստեղծ -
վել միայն ո րո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում:
Ան գամ հա մա պա տաս խան նոր մե րով նա խա -
տես ված հիմ քե րի դեպ քում կոնկ րետ ան ձի
նկատ մամբ կա րող է և չ կի րառ վել քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում10: Քն նի -
չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը կա րող են եզ -
րա կաց նել, որ, թեև առ կա են վե րոնշ յալ հիմ -
քե րը, սա կայն կոնկ րետ ան ձը չի հրա ժար վել
իր քրեա կան շար ժա ռիթ նե րից և շա րու նա կում
է վտանգ ներ կա յաց նել հա սա րա կու թյան հա -
մար, և որ միայն պա տիժ կի րա ռե լով կա րե լի է
ուղ ղել հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե -
ղա վոր ան ձին: Կի րա ռե՞լ, թե՞ ոչ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տու մն ան գամ
հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում. դա ո՛չ տու ժո ղի, ո՛չ էլ, ա ռա վել ևս՝ հան -
ցանք գոր ծած ան ձի ի րա վունքն է11: Նրանք
կա րող են միջ նոր դել, խնդրել այդ մա սին, բայց
ո՛չ պա հան ջել որ պես ի րենց ի րա վունք: Քննի -
չի և դա տա րա նի հա մար քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու վե րա բեր յալ կար -
ծիք նե րը կարևոր են, սա կայն նրանք նման ո -
րո շում պետք է ըն դու նեն՝ ել նե լով ոչ միայն
քրեա կան օ րեն քի հա մա պա տաս խան նոր մում
շա րադր ված հիմ քե րից, այլև նկա տի առ նե լով
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նից հե տո ա ռա -
ջա ցած կոնկ րետ ի րա վի ճա կը, կոնկ րետ մե -
ղա վո րի անձ նա վո րու թյան հետ տե ղի ու նե ցած
փո փո խու թյուն նե րը (նա շա րու նա կո՞ւմ է վտանգ
ներ կա յաց նել հա սա րա կու թյան հա մար, թե՞ ոչ)
և մի շարք այլ հան գա մանք ներ: Ան կաս կած,
ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ տու ժողն իր տե սանկ -
յու նից կա րող է ո րո շել, թե ի՛նչ խո րու թյամբ
փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել հան ցանք
գոր ծած ան ձի հետ, և դրա հի ման վրա եզ րա -
կաց նել իր և հա սա րա կու թյան հա մար նրա

վտան գա վոր լի նե լու մա սին: Բայց հնա րա վոր
է նաև, որ տու ժո ղը չկա րո ղա նա նկա տել հան -
ցանք գոր ծած ան ձի կեղ ծա վո րու թյունն ու ե -
րես պաշ տու թյու նը, և դրա հի ման վրա սխալ
եզ րա հան գում ա նի առ այն, որ այդ ան ձը լրջո -
րեն վե րա փոխ վել է ու այլևս վտանգ չի ներ -
կա յաց նում որևէ մե կի հա մար: Բա ցի այդ՝ չի
կա րե լի բա ցա ռել նաև այն պի սի դեպ քե րը, երբ
հան ցանք գոր ծած ան ձը կստի պի տու ժո ղին
հաշտ վել: Հա ման ման փաս տի բա ցա հայ տու -
մը կբխի տու ժո ղի շա հե րից, ով նման դեպ քե -
րում հատ կա պես զգում է իր ի րա վունք նե րի ու
օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան կա րի -
քը: Այդ պի սի և հա ման ման դեպ քե րում քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու
հնա րա վո րու թյու նն այդ պես էլ կմնա չի րաց -
ված հնա րա վո րու թյուն: Ք րեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հնա րա վո րու -
թյունն ի րաց նե լուց հրա ժար վե լը ևս, ինչ պես և
կի րա ռե լը, դառ նում է ե րաշ խի քը, որ տու ժո ղի
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը հու սա -
լիո րեն կպաշտ պան վեն: Բա ցի այդ՝ կարևոր է
նաև, որ լուծ վում է այն հար ցը, թե հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձը կկա -
տա րի՞ նոր հան ցա գոր ծու թյուն ներ ա պա գա -
յում:

Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը վե րոնշ յալ հիմ քե -
րով շատ կարևոր է ոչ միայն քրեա կան ի րա -
վուն քի, այլև քրեա կան ար դա րա դա տու թյան
հա մար առ հա սա րակ, քա նի որ պայ ման ներ է
ստեղ ծում հա ջո ղու թյամբ բա ցա հայ տե լու և քննե -
լու հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րը: Դրա նով հան դերձ՝ հարց է ծա գում, թե կուզ
և զուտ տե սա կան, հան ցանք գոր ծած ան ձանց
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու ան խու սա փե լիու թյան վե րա բեր յալ12: Խնդիրն
այն է, որ կա հա կա սու թյուն քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մա սին նշյալ պա հան ջի,
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ին չին պետք է ձգտեն ի րա վա պահ մար մին նե -
րը՝ մի կող մից, և այն հանգամանքի միջև, որ
հայտ նա բեր ված և բա ցա հայտ ված հան ցա գոր -
ծու թյան մեջ մե ղա վոր ան ձը կա րող է և չեն -
թարկ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդ վա ծի ու ժով, կամ էլ՝ ՀՀ
ՔՕ-ի 11-րդ գլ խի մեկ այլ նոր մի ու ժով: Այ սինքն՝
այն պես է ստաց վում, որ ՀՀ ՔՕ-ի 11-րդ գլ խի
նոր մե րը անհ նար են դարձ նում հա մա պա տաս -
խան հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու մեջ
մե ղա վոր ան ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու ան խու սա փե լիու թյու նը:
Ըստ այդմ՝ միան գա մայն տրա մա բա նա կան է
այն, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րի շար քում նշված
չէ ան խու սա փե լիու թյան սկզբուն քը13։ 

Ընդ ո րում՝ պետք է նշել, որ պա տաս խա -
նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյան մա սին փոր -
ձու թյուն ան ցած պոս տու լա տը ներ կա յումս ո -
րոշ է վոլ յու ցիոն փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ -
վում՝ պայ մա նա վոր ված քրեա կան ար դա րա -
դա տու թյան և ք րեա կան պատ ժի զար գաց մամբ,
ո րոնք դառ նում են ա վե լի մար դա սի րա կան և
ա վե լի մար դա կենտ րոն՝ վե ճում և քրեա կան
դա տա վա րու թյու նում դրանց կար գա վի ճա կից
անկախ: Այս պես՝ ներ կա յումս կարևոր է յու րա -
քանչ յուր հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայ տումն ու
դրան գնա հա տա կան տա լու հնա րա վո րու թյու -
նը, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե -
լու մեջ մե ղա վոր կոնկ րետ ան ձի վրա ներ գոր -
ծե լը՝ նրան ուղ ղե լու նպա տա կով, և դրա շնոր -
հիվ նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լը14:
Ըստ էու թյան՝ տվյալ դեպ քում ևս  առ կա է ան ձի
պա տաս խա նատ վու թյու նը, բայց ոչ թե բա ռի
քրեաի րա վա կան ի մաս տով, այլ՝ ա վե լի լայն,
հա մա կի րա ռե լի ի մաս տով, քա նի որ, երբ վճռվում
է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա -
տե լու հար ցը, ա պա բա վա կա նին ամ բող ջա -
կան գնա հա տա կան է տրվում ինչ պես բուն ա -

րար քին, այն պես էլ մե ղա վո րի անձ նա վո րու -
թյա նը: Ընդ ո րում՝ այդ ան ձը ստիպ ված է բա -
ցատ րու թյուն ներ տալ իր կա տա րած հան ցա -
գոր ծու թյան և այն շար ժա ռիթ նե րի վե րա բեր -
յալ, ո րոնք դրդել են ի րեն կա տա րե լու դա: Ին -
չո՞վ նման չեն այդ բա ցատ րու թյուն նե րը քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյա նը, ո րը նույն պես
են թադ րում է մե ղա վոր ան ձի պա տաս խա նա -
տվու թյու նը կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար: Այս ա ռու մով ան վե րա պա հո րեն կա րող
ենք պնդել, որ քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լու ինս տի տու տը որևէ չա փով
չի նսե մաց նում կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու ան խու սա փե լիու թյան մա սին պոս -
տու լա տը: 

Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու մա սին հար ցը վճռե լիս քննի չը, դա -
տա խա զը և դա տա րա նը ել նում են ա ռանց ան -
ձի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան քրեա կան
պա տիժ կի րա ռե լու նրա ուղղ վե լու հնա րա վո -
րու թյու նից: Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձի ուղղ վե լու հար ցը
քննվում է ո՛չ այն նպա տա կով, որ նրա նկատ -
մամբ նշա նակ վի հա մա պա տաս խան պա տիժ:
Բայց այս կա պակ ցու թյամբ հարց է ծա գում՝
ի՞նչ է նշա նա կում ուղղ վե լը15: Այս առն չու թյամբ
ՀՀ ՔՕ-ի 48-րդ հոդ վա ծում, որ տեղ գոր ծած -
վում է «ուղ ղել» եզ րույ թը, բա ցատ րու թյուն չկա:
Ուղղ վել ա սե լով՝ կա րե լի է հաս կա նալ, որ հա -
մա պա տաս խան ան ձն այլևս հան ցա գոր ծու -
թյուն չի կա տա րի, կա րե լի է հաս կա նալ նաև
ա վե լի խոր գոր ծըն թաց, ո րը են թադ րում է ան -
ձի ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ նե րի փո խա րի -
նում, ի դեալ նե րի և գա ղա փար նե րի փո փո խու -
թյուն, ինչն ազ դում է վար քագ ծի, բա րո յա կան
վե րա փոխ ման վրա16: Կար ծում ենք՝ նշված
նոր մը միան գա մայն պրագ մա տիկ է, ուս տի
«ուղղ վել» հաս կա ցու թյունն այս տեղ ու նի կի -
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13 Պետք է նշել, որ դա նախատեսված չէ նաև ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով։
14 Տե՛ս Игнатенкова К.Е. Неотвратимость наказания как условие его эффективности // Правовая политика и правовая

жизнь.– М., Самара, 2011, №2, էջ 131-133։
15 Տե՛ս Долгополов К.А., Саруханян А.Р. Исправление осужденного как цель назначение уголовного наказания //

Актуальные проблемы современного российского права: Материалы VI Международной научно-практической кон-
ференции. Невинномысск, 7-8 мая 2014 года.– Невинномысск: НГГТИ, 2014, էջ 203-207։

16 Տե՛ս Беляева Л.И. Исправление как цель уголовного наказания: Доклады пленарного заседания // Уголовно-испол-
нительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы
развития: сборник докладов участников Международной научно-практической конференции (Рязань, 22-23 ноября
2012 г.): в 4 т.: Доклады пленарного заседания.– Рязань: Акад. ФСИН России, 2013, Т. 1, էջ 57-59։
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րա ռա կան նշա նա կու թյուն: Պե տու թյան ու հա -
սա րա կու թյան հա մար միան գա մայն բա վա -
րար է այն, որ ան ձը հե տա գա յում հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ չկա տա րի: Ե թե նկա տի ու նե նա -
յին ա վե լի խոր գոր ծըն թաց, ա պա այդ դեպ -
քում կգոր ծած վեր «վե րա սո ցիա լա կա նաց նել»
հաս կա ցու թյու նը, ո րը նե րա ռում է ան ձի մեջ
նրա հիմ քե րի փո փո խու թյու նը, ո րի ներ քո հաս -
կաց վում են հա մա պա տաս խան ան ձի վար քա -
գի ծը պայ մա նա վո րող ար ժե հա մա կար գը,
սկզբունք նե րը, հա յացք նե րը17: Վե րա սո ցիա լա -
կա նաց նել հաս կա ցու թյու նը զուտ որ պես նոր
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լուց հրա ժա րում
ըն կա լե լը հեշ տաց նում է հան ցա վո րի անձ նա -
վո րու թյան փո փո խու թյուն նե րը կան խա տե սե -
լու աշ խա տան քը: Այդ դեպ քում չկա հա մա պա -
տաս խան ան ձի ա վե լի խոր վեր լու ծու թյան ան -
հրա ժեշ տու թյուն, ին չը քրեա կան դա տա վա -
րու թյան պայ ման նե րում բա վա կա նին դժվար
է, հե րիք է միայն պար զել, թե կոնկ րետ ան ձը
որ քա նով է պատ րաստ հե տա գա յում ևս հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա տա -
րե լու: Ա ռա վել ևս, որ հան ցանք գոր ծած ան ձի
վրա չա փից դուրս մեծ ներ գոր ծու թյունն ինք -
նին կա րող է հա մար վել հո գե կան բռնու թյան
սահ մա նագ ծին մո տե ցող մի քայլ, ին չը խախ -
տում է մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու -
թյուն նե րը, ո րոնք ե րաշ խա վոր վում են ինչ պես
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, այն պես էլ մի ջազ -
գա յին մի շարք փաս տաթղ թե րով: Ք րեա կան
գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ նպա տա կը սահ ման -
ված է ուղ ղե լը, իսկ վե րա սո ցիա լա կա նաց նե լու
մա սին ո չինչ աս ված չէ: Վե րա սո ցիա լա կա նա -
ցու մը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է մար դա -
սի րա կան ար ժեք նե րին, ո րոնք ըն կած են ժա -
մա նա կա կից քրեա կան ի րա վուն քի հիմ քում:
Ուղ ղե լը, ինչ պես նկա տում ենք, այն քան էլ չի
հա մա պա տաս խա նում այդ ար ժեք նե րին, քա -
նի որ են թադ րում է ա վե լորդ ներ գոր ծու թյուն
ան ձի վրա, ինչն ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող
է դիտ վել որ պես չհիմ նա վոր ված հո գե կան
բռնու թյուն: Այս ա մե նից կա րող ենք հետևու -

թյուն ա նել, որ վե րա սո ցիա լա կա նա ցու մը հան -
ցա վոր անձ նա վո րու թյան այն պի սի վե րա փո -
խու թյունն է, ո րը ե րաշ խա վո րում է, որ նա հե -
տա գա յում հան ցա գոր ծու թյուն ներ չի կա տա -
րի: Ուս տի ՀՀ ՔՕ-ի 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ հոդ -
ված նե րով քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տե լու հար ցը քննե լիս պետք է ել նել
այն հանգամանքից, որ ա ռանց պա տիժ նշա -
նա կե լու հնա րա վոր է հաս նել դրված նպա տա -
կին, որն է՝ հա մա պա տաս խան անձն այլևս
հան ցա գոր ծու թյուն չի կա տա րի: Ընդ ո րում՝
պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ հի շա տակ -
ված նոր մե րից յու րա քանչ յու րը են թադ րում է
նշյալ նպա տա կին հաս նե լու իր ե ղա նա կը: Հարկ
է նշել նաև, որ չի բա ցառ վում հա մա պա տաս -
խան ան ձի ուղղ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Դա
հնա րա վոր է, ե թե ան ձը գի տակ ցի իր ա րար -
քի ամ բողջ ծան րու թյու նը, խղճի խայթ և հո -
գե կան այլ ապ րում ներ ու նե նա, ո րոնք կա րող
են փո խել նրա անձ նա վո րու թյան հիմ քե րը:
Բայց և այն պես՝ նպա տակն այդ չէ, թե պետ և
ող ջու նե լի է, քա նի որ մե ծաց նում է ե րաշ խի քը,
որ ան ձը, ում առն չու թյամբ քննվում է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու
հար ցը, նոր հան ցանք չի գոր ծի: Հետևա բար՝
ան ձի ուղղ վե լը միան գա մայն բա վա րար է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու
հար ցը լու ծե լու հա մար:

Ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու տար բեր ձևե րում հաշ տեց ման բնույ -
թը, հետևա բար և՝ տե ղը պատ կե րաց նե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է դի տար կել քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու նման ձևը
որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զա տում վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու
կա պակ ցու թյամբ (ՀՀ ՔՕ-ի 75-րդ հոդ ված):
Նշ յալ հիմ քը չի են թադ րում որևէ ակ տիվ կամ
նույ նիսկ ոչ ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն այն ան ձի
կող մից, ում նկատ մամբ կի րառ վում է քրեական
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու տվյալ
ձևը: Այս տեղ էլ պար զա պես ար ձա նագր վում է
վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը18: ՀՀ ՔՕ-ի
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17 Տե՛ս Байдаков Г.П. Исправление и перевоспитание осужденных и другие цели уголовного наказания // Исполнение
наказаний и социальная адаптация освобожденных. Сборник научных трудов.– М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1990,
էջ 16-22։

18 Տե՛ս Антонов А.Г. Возможно ли освободить от уголовной ответственности осужденного, совершившего побег, в
связи с истечением сроков давности? // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.– М.:
Юрист, 2016, №3, էջ 22-24։



75-րդ հոդ վա ծի նոր մում չկա որևէ շեշ տադ րում
անձ նա վո րու թյան, նրա ուղղ վե լու վրա: Առ կա է
միայն ձևա կան հիմ քը՝ ժա մա նա կը, որն ան ցել
է հան ցա գոր ծու թյան կա տար վե լուց հե տո: Այ -
դո ւա մե նայ նիվ, միան գա մայն պարզ է, որ տվյալ
դեպ քում հենց անձ նա վո րու թյունն ու նրա ա -
ռա վել էա կան հատ կա նիշ ներն են քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու պատ -
ճա ռը: Օ րենս դի րը ել նում է այն հանգամանքից,
որ հան ցա գոր ծու թյան կա տար վե լու պա հից բա -
վա կա նին ժա մա նակ անց հան ցանք գոր ծած
ան ձը պար տա դիր պետք է վե րա սո ցիա լա կա -
նաց վի և ըստ այդմ կորց նի իր հա սա րա կա կան
վտան գա վո րու թյու նը19: Դա հաս տատ վում է ինչ -
պես ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յով, այն պես էլ
հո գե բա նու թյան տվյալ նե րով, ո րոնք վկա յում
են, որ մար դն ան դա դար զար գա նում է, և նրա
նե րանձ նա յինն ան փո փոխ չի մնում: Ուս տի
զգա լի ժա մա նա կա հատ ված անց նե լուց հե տո
հան ցանք գոր ծած ան ձն այլ մարդ է դառ նում:
Ք րեա կան օ րենսդ րու թյան հիմ քում դրված մար -
դա սի րա կան սկզբունք նե րից ել նե լով՝ կի րառ -
վում է այն հիմ նադ րույ թը, որ մար դը փոխ վում
է դե պի լա վը: Հան ցա գոր ծու թյու նից հե տո ըն -
կած եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծը հա մար վում
է հան ցա գոր ծու թյան հան գեց րած հո գե բա նա -
կան հիմ քե րի շուրջ մտո րե լու և դրանք վե րա -
գնա հա տե լու ժա մա նակ: Են թադր վում է, թե
հան ցանք գոր ծած ան ձն ար մա տա պես փո խել
է իր վե րա բեր մուն քը դրա հան դեպ՝ բա ցա սա -
բար գնա հա տե լով այն: Ակ ներև է, որ հա կա -
ռակն էլ կա րող է տե ղի ու նե նալ (ան ձը կշա րու -
նա կի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը՝ կա տա րե -
լով նոր հան ցա գոր ծու թյուն ներ), սա կայն օ րենս -
դի րը, ել նե լով մար դա սի րու թյան սկզբունք նե -
րից, հաշ վի է առ նում ա վե լի բա րեն պաստ կան -
խա տե սում նե րը հա մա պա տաս խան հան ցա վո -
րի անձ նա վո րու թյան վե րա բեր յալ: Նա նախ -
ընտ րում է, որ ուղղ ված ան ձը, այ նո ւա մե նայ -
նիվ, ա զատ վի քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից, չնա յած ո մանց հա մար ժա մա նա կը չի

դար ձել դե պի լա վը փոխ վե լու գոր ծոն: Տվ յալ
նոր մը ցույց է տա լիս, որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա
նկա տի է առ նում ոչ միայն և ոչ այն քան ձևա -
կան հիմ քը՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա տար վե լուց
հե տո ան ցած ժա մա նա կը, այլև հան ցանք գոր -
ծած ան ձի նե րանձ նա յի նի մեջ փո փո խու թյուն -
նե րը, ո րոնք պետք է տե ղի ու նե նա յին: Այս տե -
սանկ յու նից կա րե լի է պնդել, որ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու բո լոր ձևե -
րի հա մար էա կա նը հան ցանք գոր ծած ան ձի
նե րանձ նա յինն է, նրա ուղղ վե լու հնա րա վո րու -
թյու նը:

Պետք է նշել նաև տու ժո ղի հետ հաշտ վե -
լու կա պակ ցու թյամբ քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու այն պի սի կարևոր
հատ կա նիշ, ինչ պի սին դրա խթա նիչ նշա նա -
կու թյունն է: Դա քա ջա լե րում է հան ցանք գոր -
ծած ան ձին՝ տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու ու ղի ներ
ո րո նե լու: Դա ստի պում է նրան վե րա փոխ վել,
ինչ պես նաև գոր ծել այն պես, որ տու ժո ղի հա -
մար հա մո զիչ լի նի իր վտան գա վոր չլի նելն ու
նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րից հե տա գա յում
ձեռնպահ մնա լը: Ա ռա վել ևս,  որ հաշ տու թյան
հաս նե լը կախ ված է հան ցա վոր ան ձի հետքրեա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին տու ժո ղի տված գնա -
հա տա կա նից: Նա է ո րո շում, թե որ քա նով է մե -
ղա վորն ար ժա նի իր հետ հաշտ վե լուն20: Նա ա -
նում է դա՝ վեր լու ծե լով այն, թե ինչ գոր ծո ղու -
թյուն ներ են կա տար վում այդ հաշ տու թյա նը
հաս նե լու հա մար: Դրա նով իսկ հաշ տե ցու մը
խթան է հան ցա վոր ան ձի հա մար՝ ի մաս տա վո -
րե լու կա տա րա ծը և դրա հի ման վրա ուղղ վե լու:
Ըստ էու թյան՝ հաշ տե ցու մը հան ցա վոր ան ձին
ուղ ղե լու խթա նիչ մե թոդ է: Հաշ տե ցու մը մե թոդ
է, քա նի որ են թադ րում է ոչ թե պար զա պես
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա խումբ, այլ՝ գոր ծու -
նեու թյան միան գա մայն ո րո շա կի հա մա կարգ՝
նա խա պես ո րո շա կիաց ված ոչ միայն վերջ նա -
կան, այլև մի ջանկ յալ նպա տակ նե րով: Դրա
հետ մեկ տեղ՝ ո րո շա կիա նում են միան գա մայն
հստակ ձևեր ու մի ջոց ներ, ո րոնք կա րող են կի -
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19 Տե՛ս Кирянина И.А. Институт прекращения уголовного дела по истечении сроков давности уголовного преследования
при реализации положений федерального законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы
уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ. Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук, заслуженного деятеля
высшей школы Юрия Даниловича Лившица – 4 апреля 2014 года.– Челябинск: Цицеро, 2014, Ч. I, էջ 95-99։

20 Տե՛ս Аширбекова М.Т. Законопроект Верховного Суда РФ: процессуальные средства продвижения примирения об-
виняемого с потерпевшим // Мировой судья.– М.: Юрист, 2016, №2, էջ 9-14։
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րառ վել նշյալ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:
Քա նի որ հաշ տե ցու մը խթա նող մե թոդ է, ո րի
նպա տա կը հան ցա վոր ան ձին ուղ ղելն է, դա
նաև կան խիչ դեր ու նի՝ կան խար գե լե լու նույն
ան ձի կող մից նոր հան ցա գոր ծու թյու նը: Ընդ ո -
րում՝ տվյալ մե թո դը մե ղա վոր ան ձին դնում է
այն պի սի վի ճա կի մեջ, որ նա ինք նըս տինք յան
հան գում է այն մտքին, որ անհ րա ժեշտ է փո -
խել իր վար քա գի ծը և հա մա պա տաս խա նա -
բար փո խել իր անձ նա վո րու թյու նը: Նա խթա -
նում է նշյալ ան ձին վե րա փոխ վե լու և վ տանգ
չներ կա յաց նե լու ո՛չ տու ժո ղի, ո՛չ շրջա պա տող
մարդ կանց, ո՛չ պե տու թյան, ո՛չ էլ՝ հա սա րա կու -
թյան հա մար: Հան ցանք գոր ծած ան ձին խթա -

նե լու նպա տակն այն է, որ նա կա մո վին ձեռ -
նար կի հաշ տեց մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն -
ներ: Նման գոր ծո ղու թյուն ներ են, ըստ ՀՀ ՔՕ-
ի 73-րդ հոդ վա ծի, վնա սը հա տու ցե լը, հան ցա -
գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը հար թե լու
այլ ձևե րը: Հաշ վի առ նե լով, որ հաշ տեց մանն
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ցան կը սպա ռիչ չէ,
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր
անձն ին քը պետք է հստա կեց նի այն գոր ծո ղու -
թյուն նե րը (նշված նե րից բա ցի), ո րոնք պետք է
կա տա րի հաշ տու թյան հաս նե լու հա մար: Նման
նա խա ձեռ նո ղու թյունն ինք նըս տինք յան ար դեն
հան գա մանք է, ո րը կա րող է ըն դու նե լի լի նել
տու ժո ղի հա մար և դր վել հաշ տեց ման հիմ քում: 
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Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում պայ մա -
նագ րի մեկ նա բան ման ինս տի տու տի էու թյան
բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև դրա կի րառ ման
ո լոր տի ո րո շա կիաց ման հա մար կարևոր նշա -
նա կու թյուն ու նի այն նա խադր յալ նե րի ու սում -
նա սի րու թյու նը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա -
յում շրջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րը զգում են
այս ինս տի տու տի «օգ նու թյան» կա րի քը: Պայ -
մա նագ րա յին պայ ման նե րի մեկ նա բան ման անհ -
րա ժեշ տու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ բո լոր տե -
սա կի գոր ծե րով և կա րող է պայ մա նա վոր ված
լի նել կող մե րի միջև կնքված պայ մա նագ րում
այս կամ այն պայ մա նի վի ճե լի բնույ թով:

Ակ ներև է, որ պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու -
մը ի րա վա կան վե ճի տրա մա բա նա կան
հետևանք է: Ի րա վուն քի մա սին վե ճի էու թյան
սահ մա նու մը հա մար վել և հա մար վում է ի րա -
վա բա նա կան գրա կա նու թյան ա ռա վել քննարկ -
վող թե մա նե րից մե կը: Ա մենևին չցան կա նա լով
մտնել այս հար ցի շուրջ տե սու թյան մեջ առ կա
հաս կա ցու թա յին «հող մապ տույ տի1» մեջ՝ կցան -
կա նա յինք նշել, որ ի րա վա կան վե ճը են թադրում
է այն ի րա վի ճա կը, երբ կող մե րից մե կի պար -
տա կա նու թյան չկա տա րու մը վե րաց նում է մյուս
կող մի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ռեա լի զաց ման
օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը:

Հա մա պա տաս խա նա բար, պայ մա նագ րի
մեկ նա բան ման մա սին վե ճը են թադ րում է, թե
կող մե րից յու րա քանչ յուրն ու նի վի ճե լի պայ մա նի
մա սին իր պատ կե րա ցում նե րը և իր պա հանջ նե -
րը ներ կա յաց նե լիս հեն վում է դրանց վրա: Հետևա -
բար՝ մեկ պայ մա նի շուրջ եր կու տար բեր պատ -

կե րա ցում նե րի առ կա յու թյու նը պայ մա նագ րի մեկ -
նա բան ման մա սին վե ճի ընդ հա նուր նա խա դրյա -
լն է: Պ րակ տի կա յում դեպ քե րը, երբ կող մե րն ու -
նեն հա կա սու թյուն ներ՝ վի ճե լի պայ մա նի հետ
կապ ված, զա նա զան են և պայ մա նա վոր ված են
տա րա տե սակ երևույթ նե րով: Ուս տի հարց է ա -
ռա ջա նում՝ հնա րա վո՞ր է արդ յոք վեր հա նել նմա -
նա տիպ դեպ քե րի հա մար ընդ հա նուր օ րի նա չա -
փու թյուն ներ: Կար ծում ենք՝ այս հար ցի դրա կան
պա տաս խա նը ոչ միայն հնա րա վոր է տե սա կան
հար թու թյան մեջ, այլև հիմ նա վոր ված է պրագ -
մա տիկ ան հրա ժեշ տու թյամբ2: 

Ի րա վի ճակ նե րը, որ տեղ պայ մա նագ րի պայ -
ման նե րը բնու թագր վում են ա նո րո շու թյամբ,
բազ մի մաս տու թյամբ կամ հա կա սա կա նու թյամբ,
բազ մա զան են և տար բեր վում են ըստ կոնկ -
րետ հան գա մանք նե րի, սա կայն դրանց հայտ -
նա բեր ման ե ղա նակ նե րը մե ծ  մա սամբ հա մընկ -
նում են, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա բնու թա -
գրելու այն դեպ քե րը, երբ ա ռա ջա նում է մեկ -
նա բան ման անհ րա ժեշ տու թյուն: 

Որ պես կա նոն՝ պայ մա նագ րա յին պայ մա -
նի ըն կալ ման տար բե րու թյու նը կապ վում է դրա
բո վան դա կա յին ա նո րո շու թյան հետ, երբ ակըն -
հայտ է, որ կող մե րի կող մից աս վել է, գրվել է
կամ ար տա հայտ վել է այլ բան, և նրանց կա -
մար տա հայ տու թյու նը մնում է ոչ պարզ3: Ս.Վ.
Սար բա շը նշում է, որ մեկ նա բան ման անհ րա -
ժեշ տու թյու նն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ
կամ քի ար տա հայտ ման ձևն ան հաս կա նա լի է,
և պարզ չէ դրա ի մաս տը, կամ դա էա կան կաս -
կած է հա րու ցում4: 
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ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Կցանկանայինք նշել, որ իրավունքի մասին վեճը, որի արմատներն իրականում ավելի խորն են և տանում են դեպի
փիլիսոփայական կոնֆլիկտոլոգիա, սույն հոդվածում նպատակահարմար չէ ուսումնասիրել, քանզի ենթակա է
ինքնուրույն և համապարփակ հետազոտման:

2 Ինչպես նշում է Ֆ. Էնգելսը՝ եթե մենք համադրենք այնպիսի երկու միմյանց նկատմամբ ծայրահեղ երևույթներ,
ինչպիսին, օրինակ, մետեորիտն է և մարդը, ապա այստեղ մենք կունենանք քիչ ընդհանրություններ, լավագույն
դեպքում այն, որ երկուսին էլ վերագրելի են ծանրություն և մարմնի այլ ընդհանուր հատկանիշներ: Սակայն այս
երկու երևույթի միջև կարող են լինել բավականին այլ հատկանիշներ և բնության պրոցեսներ, որոնք հնարավորություն
կտան լրացնելու երևույթները մեկը մյուսով և այդ կերպ ճանաչելու դրանք: Տե՛ս К. Маркс, Ф. Энгельс. Cочинения,
тома 1-39. Издание второе М.: Издательство политической литературы, 1955-1974 г.г. էջ 547:

3 Տե՛ս Цвайгерт К, Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права, Т. 2, М., 1998, էջ 105:
4 Տե՛ս Сарбаш С. В. Некоторые тенденции развития института толкования договора, Государство и право, 1997, №2, էջ 39:
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Ընդ հա նուր ի րա վուն քի (common law)
երկրնե րի դա տա րան նե րի պրակ տի կա յում ձևա -
վոր վել է մի հաս կա ցու թյուն՝ պայ մա նագ րա յին
պայ մա նի ա նո րո շու թյուն (ambiguity of contract
term), երբ վի ճե լի պայ մանն ու նի եր կու և ա վե -
լի ե լա կե տա յին նշա նա կու թյուն, ո րոն ցից յու -
րա քանչ յու րը կա րող է ըն դուն վել ա ռանց լեզ վի
խե ղաթ յուր ման5: Ա նո րո շու թյան նմա նա տիպ
հաս կա ցու թյունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է այն
հանգամանքի հետ, որ լե զուն, որն օգ տա գոր -
ծում են պայ մա նագ րի կող մե րը, բազ մի մաստ
է: Բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի բազմ -
ի մաս տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ինք նին լեզ -
վի էու թյան հետ, ո րը ժա մա նա կա կից հու մա -
նի տար գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է հա մա րել
նշան նե րի (սիմ վոլ նե րի) հա մա կարգ՝ օգ տա -
գործ վող հա ղոր դակց ման և ճա նա չո ղու թյան
նպա տակ նե րի հա մար6: 

Բա ռե րը, հան դի սա նա լով որ պես ա ռա վել
տա րած ված սիմ վոլ ներ, ու նեն մե կից ա վե լի
նշա նա կու թյուն. ցան կա ցած բա ռա րան դրա
վառ ա պա ցույցն է: Ա վե լին` բա ռե րը կամ բա -
ռա կա պակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց նշա նա կու թյու -
նը ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է պարզ թվալ,
մաս նա վոր և, հատ կա պես` պայ մա նագ րա յին
ի րա վուն քում կա րող է այդ պի սի պար զու թյու նը
վե րա նալ: Ինչ պես նկա տում է Կ. Լ յո ւի սո նը`
պայ մա նագ րի բա ռե րը կա րող են լի նել լրիվ
պարզ և միան շա նակ, ինչ պես օ րի նակ՝ իմ զար -
միկ Ջո զեֆ Գրանտ կամ ար դար շու կա յա կան
գին, բայց կոնկ րետ հան գա մանք նե րում, երբ
դուք սկսեք կի րա ռել կոնկ րետ պայ մա նը, դուք
կհայտ նա բե րեք, որ Ջո զեֆ Գրանտ բա ռերը
կա րող են վե րա բեր ել եր կու ան ձանց, կամ գո -
յու թյուն ու նեն եր կու շու կա, ո րոնց կա րող էին
հղում կա տա րել կող մե րը7: 

Ստաց վում է, որ բա նա վոր և գրա վոր կեր -
պով ար տա հայտ ված բա ռե րը, բո լոր մյուս սիմ -
վոլ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով մար դիկ մտնում են ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, կա րող են ոչ
ամ բող ջու թյամբ ար տա ցո լել այն ա մե նը, ինչն

այդ պա հին նրանց հա մար անհ րա ժեշտ էր
թվում8: Քա նի որ պայ մա նա գիր կնքե լիս կող -
մե րն օգ տա գոր ծում են լե զուն իր ամ բող ջու -
թյամբ, հետևա բար՝ բա ռե րի և բա ռա կա պակ -
ցու թյուն նե րի բազ մի մաս տու թյու նը9 մեկ նա բան -
ման հա մար օբ յեկ տիվ նա խադր յալ է ոչ միայն
ի րա վուն քում, այլ նաև հու մա նի տար գի տու -
թյան այլ ճյու ղե րում10:

Հաշ վի առ նե լով, որ պայ մա նագ րի ա նո րո -
շու թյու նը կապ ված է մեկ պայ մա նի շուրջ եր կու
և ա վե լի նշա նա կու թյուն նե րի առ կա յու թյան հետ,
ուս տի դա կա րե լի է դի տար կել որ պես ընդ հա -
նուր լեզ վա կան ա նո րո շու թյան մաս նա վոր
դրսևո րում: Քան զի բա ռի կամ բա ռա կա պակ -
ցու թյան նշա նա կու թյու նը, որն օգ տա գործ վում
է ինչ պես պայ մա նագ րում, այն պես էլ կեն ցա -
ղա յին խոս քում, կախ ված է այն համար տեքս -
տից, ո րում դրանք կի րառ վում են, ոչ միշտ է,
որ մի կող մի պայ մա նի ըն կա լու մը հա մընկ նում
է մյուս կող մի ըն կալ ման հետ:

Վե րոգր յալ ա նո րո շու թյան օ րի նակ է ներ -
կա յացնում պրո ֆե սոր Կ. Լա րեն ցը գեր մա նա -
կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի դա սա գրքում՝
հյու րա նո ցա յին հա մար պատ վի րե լիս պատ վի -
րա տուն պատ վի րում է եր կու սեն յակ ե րեք մահ -
ճա կալով11: Այն ժա մա նակ, երբ պատ վի րա տուն
ցան կա նում է վերց նել եր կու սեն յակ, ո րոն ցից
յու րա քանչ յու րում կլի նեն ե րեք մահ ճա կալ, հյու -
րա նո ցի սե փա կա նա տե րը գրան ցում է եր կու
սեն յակ՝ հա մա պա տաս խա նա բար մեկ և եր կու
մահ ճա կալ նե րով: Քն նարկ վող օ րի նա կում
ակնհայտ է, որ պատ վե րի բո վան դա կու թյու նը
հա մար վում է ա նո րոշ և հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս վեր հա նելու եր կու հա վա սա րա զոր նշա -
նա կու թյուն՝ եր կու սեն յա կի պատ վեր վեց մահ -
ճա կա լով և եր կու սեն յա կի պատ վեր ե րեք մահ -
ճա կա լով: 

Վե րա դառ նա լով պայ մա նագ րի պայ մա նի
ա նո րո շու թյուն հաս կա ցու թյա նը՝ պետք է նշել,
որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
քննարկ վում են նաև լինգ վիս տի կա յի ո լոր տում
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5 Տե՛ս Lewison K. The interpretation of contracts, L. 2011, էջ 419:
6 Տե՛ս Зотов А. Ф. Современная западная философия, М., 2011, էջ 209:
7 Տե՛ս Lewison K.– նշվ. աշխ., էջ 416:
8 Տե՛ս Цвайгерт К., Кетц Х. նշվ. աշխ., էջ 106:
9 Յուրաքանչյուր նշան ունի առարկայական (նշված օբյեկտ) և իմաստային (օբյեկտի բնութագիր) նշանակություն:

Տե՛ս Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М., 2001., էջ 24: 
10 Տե՛ս Mitchell C.– Interpretation of contracts / Current controversies in law/ NY. 2007. էջ 5:
11 Տե՛ս Larenz K, Wolf M.– Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2004, էջ 391:



ար ված հետևու թյուն նե րը (լինգ վիս տի կա կան
«ձեռք բե րում նե րը») ի րա վուն քի դաշտ մե խա -
նի կո րեն փո խադ րե լու նպա տա կա հար մա րու -
թյան հար ցը:

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Ա. Ֆարնս վոր -
դը՝ չնա յած պայ մա նագ իրը մեկ նա բանելիս սե -
ման տի կա յի12 հետևու թյուն նե րը կի րա ռե լու գրավ -
չու թյու նը մեծ է, այ նո ւա մե նայ նիվ, գործնական
տե սանկ յու նից նման կա ռու ցա կար գե րը դժվար
թե օգ նեն ի րա վա բա նին: Դա բա ցատր վում է
այն փաստարկով, որ ժա մա նա կա կից փի լի սո -
փա նե րը և լինգ վիստ նե րը ու սում նա սի րում են
լեզ վի բնու թագ րա կան ֆունկ ցիան, մինչ դեռ
պայ մա նագ րե րում լեզ վի կի րառ ման հիմ նա կան
խնդի րն այլ է՝ կող մե րի վար քագ ծի նկատ մամբ
հսկո ղու թյու նը: Այն ժա մա նակ, երբ լինգ վիստ -
նե րը կենտ րո նա ցած են, որ լե զուն ար տա հայ -
տի ճշմար տու թյու նը, ի րա վա բան նե րի նպա -
տակն այն է, որ լե զուն ար դա րաց նի պայ մա -
նա դիր կող մե րի սպա սում նե րը13: 

Հա ման ման դիր քո րո շում է ար տա հայ տում
նաև Ս. Բար տո նը. պայ մա նագ րի ա նո րո շու -
թյու նը դի տար կել որ պես նշա նա կու թյուն նե րի
բազ մա կիու թյան ի րա վի ճակ ճիշտ է սե ման տի -
կա յի տե սանկ յու նից, բայց ի րա վա բա նա կան
պրակ տի կա յի հա մար ու նի սահ մա նա փակ նշա -
նա կու թյուն, քան զի հնա րա վոր է թույլ տալ վի -
ճե լի պայ մա նի նշա նա կու թյան ան սահ մա նա -
փակ քա նակ, իսկ դա տա կան վե ճում կող մե րը
են թադ րում են, որ պես կա նոն, եր կու հնա րա -
վոր նշա նա կու թյուն, ո րոնք հա մա պա տաս խա -
նում են նրանց շա հե րին14:

Վե րոնշ յալ մո տե ցում նե րի արդ յուն քով
ստաց վում է, որ ե թե հու մա նի տար գի տու թյուն -
նե րի ա ռաջ գլո բալ խնդիր է դրված, ա ռա ջին
հեր թին, ճա նա չո ղու թյան, այ նու հետև, երևույթ -
նե րի բա ցա հայտ ման, ա պա ի րա վուն քի գի տու -
թյան ա ռաջ նա յին խնդի րն այն հետևու թյուն նե -
րի ձևա վո րու մն է, ո րոնք կա րող են դա տա րա -
նին օգ նել ճիշտ լու ծել վե ճը: 

Մի բան ակն հայտ է՝ պայ մա նագ րի ա նո -
րո շու թյու նը որ պես մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ
նա խադր յալ ճիշտ է բնո րո շել որ պես ի րա վի -
ճակ, երբ պայ մա նագ րի պայ մա նը հա վա սա -
րա պես թույլ է տա լիս եր կու և ա վե լի նշա նա -
կու թյան առ կա յու թյուն, ին չը կող մե րի ա պա -
ցուց ման ա ռար կան է: 

Չ նա յած պայ մա նագ րի ա նո րո շու թյու նն օբ -
յեկ տիվ է լեզ վի բազ մի մաս տու թյան ու ժով, դրա
հայտ նա բեր ման ե ղա նակ նե րը տար բեր վում են:
Որ պես զի պար զենք, թե ինչ պի սի ի րա վի ճակ -
նե րում են հայտ նա բեր վում պայ մա նագ րի ա նո -
րո շու թյուն նե րը, պետք է անդ րա դարձ կա տա -
րենք ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նա յում ձևա -
վոր ված ա նո րո շու թյուն նե րի տե սակ նե րին:

Անգ լիա կան ի րա վուն քում ա վան դա բար ըն -
դուն ված է խո սել բա ցա հայտ և թաքն ված ա նո -
րո շու թյուն նե րի մա սին: Գրա կա նու թյան մեջ
դրանք վեր նագր վում են որ պես ներ քին և ար -
տա քին ա նո րո շու թյուն ներ՝ հատ կա պես, որ -
պես զի ընդգծ վի տար բե րու թյու նը դրանց հայտ -
նա բեր ման ե ղա նակ նե րի միջև մեկ նա բան ման
վե ճը լու ծե լիս15: 

Այն ժա մա նակ, երբ բա ցա հայտ ա նո րո -
շու թյու նն ուղ ղա կիո րեն հան դի պում է պայ մա -
նա գրի լեզ վում, թաքն ված ա նո րո շու թյու նը
հան դի պում է այն դեպ քե րում, երբ պայ մա -
նագ րի լե զուն կի րառ վում է կոնկ րետ փաս -
տա կան հան գա մանք նե րում16: Անգ լիա կան
դոկտ րի նա յում որ պես բա ցա հայտ ա նո րո շու -
թյան տե սակ հա ճախ ներկայացնում են այն
վե ճե րը, երբ պայ մա նա գրում տար բեր վում են
գնե րը, ո րոնք տրված են թվե րով և բա ռե րով,
կամ երբ ժամ կետ նե րը, ո րոնք տրված են օ րե -
րի քա նա կով և օ րա ցու ցա յին ամ սաթ վով, չեն
հա մընկ նում17:

Ուս տի կա րող ենք հետևու թյուն ա նել, որ
պայ մա նի բա ցա հայտ ա նո րո շու թյու նը, որ պես
կա նոն, հետևանք է սխա լի (վրի պա կի, անհստա -
կու թյան) կամ շտա պո ղա կա նու թյան, կամ կա -

32

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9

12 Իմաստաբանություն, նշանակաբանություն (հուն.՝ σημανξίκός – նշանակվող), լեզվաբանության բաժին, որը զբաղվում
է լեզվական տարբեր միավորների (ձևույթների, բառերի, քերականական ձևերի և այլն) իմաստների
ուսումնասիրությամբ:

13 Տե՛ս Farnsworth A. Meaning in the law of contracts, Yale law journal, Vol. 76. 1967, էջ 942:
14 Տե՛ս Burton S. j. Elements of contract interpretation, N. Y., 2009, էջ 106:
15 Ամերիկյան դոկտրինայում ներկայացնում են նաև անորոշության այլ տեսակներ՝ տերմինի անորոշություն,

նախադասության անորոշություն, համակարգային անորոշություն, տե՛ս Farnsworth A. նշվ. աշխ. էջ 952:
16 Տե՛ս Burton S. j. նշվ. աշխ. էջ 13:
17 Տե՛ս Lewison K. նշվ. աշխ, էջ 416:
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մար տա հայ տու թյուն նե րի ոչ հստակ ձևա կերպ -
ման: 

Ա ռա վել հա ճախ պայ մա նագ րա յին վե ճե րի
ընթացքում հան դի պում են թաքն ված ա նո րո -
շու թյուն նե րի ի րա վի ճակ ներ, երբ պայ մա նը դա -
դա րում է լի նել միան շա նակ կոնկ րետ փաս տա -
կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:
Այդ պի սի պայ ման նե րում նույ նիսկ ման րակըր -
կիտ կար գա վոր ված պայ մա նա գի րը կա րող է
պա րու նա կել թաքն ված ա նո րո շու թյուն ներ, ո -
րոնք կող մե րը պայ մանագ րի կնքման պա հին
չէին կա րող կան խա տե սել:

Կ. Լ յո ւի սոնն իր աշ խա տու թյան մեջ թաքնը -
ված ա նո րո շու թյան հե տաքր քիր օ րի նակ է ներ -
կայացնում անգ լիա կան պայ մա նագ րա յին
պրակ տի կա յից (Raffles v. Wichelhaus): Գոր ծի
հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ կող մե րը պայմա -
նա վոր վել են բամ բա կի խմբա քա նա կի առ քու -
վա ճառ քի մա սին, ո րը պետք է մա տա կա րար -
վեր Բոմ բե յից Peerless նա վով: Ա ռա ջին հա յաց -
քից՝ այս պայ մա նը շատ պարզ է և կա րիք չու նի
մեկ նա բան ման: Սա կայն հե տա գա յոււմ, պայ -
մա նա գի րը կա տա րե լիս, պարզ վում է, որ Բոմ -
բե յի նա վա հանգս տից տար բեր ժա մա նա կա -
հատ ված նե րում դուրս են գա լիս եր կու նա վ՝
միևնույն ան վա նու մով: Գնոր դը պայ մա նա գի -
րը կնքե լիս նկա տի է ու նե ցել այն նա վը, ո րը
դուրս է ե կել ծով հոկ տեմ բե րին, այ նինչ վա ճա -
ռո ղն ակ ն կա լում էր այն նա վը, որն ուղղ վել է
դե պի նշա նա կու թյան վայր միայն դեկ տեմ բե -
րին18:

Այս գոր ծի հան գա մանք նե րից հետևում է,
որ մա տա կա րար ման պայ մա նը պա հան ջեց դա -
տա կան մեկ նա բա նում միայն կոնկ րետ հան -
գա մանք նե րի բե րու մով, այն ժա մա նակ, երբ
պայ մա նագ րի կնքման փու լում կող մե րի մեջ
տա րա ձայ նու թյուն ներ չէր ա ռա ջաց նում: Դրա -
նում է ինք նին պայ մա նագ րի թաքն ված մեկ նա -
բան ման էու թյու նը, ո րի մեկ նա բան ման անհ -
րա ժեշ տու թյու նն ա ռա ջա նում է միայն պայ մա -
նը կոնկ րետ հան գա մանք նե րում կի րա ռե լիս:

Թաքն ված ա նո րո շու թյան մեկ այլ օ րի նակ
կա րե լի է ներկայացնել ռու սա կան պայ մա նա -
գրա յին ի րա վուն քից: Գոր ծա տու ըն կե րու թյան
և հա մալ սա րա նի միջև կնքվում է պայ մա նա -

գիր, ո րի հա մա ձայն՝ ը նկե րու թյունն իր վրա
պար տա վո րու թյուն է վերց նում վճա րել իր աշ -
խա տո ղի ի րա վա բա նա կան մաս նա գի տաց ման
հա մար, ով պայ մա նագ րի կնքման պա հին աշ -
խա տում է ըն կե րու թյու նում որ պես փա կա նա -
գործ: Պայ մա նագ րով ըն կե րու թյու նը նաև պար -
տա վոր վում է իր կա ռուց ված քա յին ստո րա բա -
ժա նում նե րում ա պա հո վել նրա աշ խա տան քն
ու սուց ման ա վար տից հե տո 5 տա րի ժամ կե -
տով: Ա վար տա կան դիպ լո մը ստա նա լուց հե տո
աշ խա տո ղը դի մում է ըն կե րու թյա նը ի րա վա -
խորհր դա տո ւի աշ խա տան քի տրա մադր ման
հա մար, ին չում նա մերժ վում է այն հիմ նա վոր -
մամբ, որ ար դեն տե ղա վոր ված է աշ խա տան -
քի՝ փա կա նա գոր ծի հաս տի քում19:

Այս ի րա վի ճա կում վի ճե լի պայ մա նի ա նո -
րո շու թյու նը հայտ նա բեր վեց հատ կա պես կող -
մե րի հա րա բե րու թյուն նե րում կի րառելիս, քան -
զի այն հար ցը, թե ի՞նչ մաս նա գի տու թյամբ է
ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել աշ խա տանք տրա -
մադ րել աշ խա տո ղին, պայ մա նագ րի կնքման
պա հին դժվար թե կաս կած հա րու ցեր: Դա տա -
րա նը պետք է գնա հա տեր կող մե րի միջև ձևա -
վոր ված բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րը, որ պես զի
ճիշտ ո րո շում կա յաց ներ առ այն, որ պայ մա -
նագ րով ե րաշ խա վոր վել է այն պի սի աշ խա -
տանք, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա -
բա նա կան մաս նա գի տաց մա նը: Հա կա ռակ պա -
րա գա յում կող մե րի միջև կնքված պայ մա նա գի -
րը դառ նում էր անտ րա մա բա նա կան և կորց -
նում էր իր տնտե սա կան նշա նա կու թյու նը:

Անգ լիա կան ի րա վուն քում ա նո րո շու թյուն -
նե րի տար բե րա կու մն ու նի գործնական նշա -
նա կու թյուն. ակն հայտ ա նո րո շու թյուն նե րի դեպ -
քում դա տա րա նը, որ պես կա նոն, չի կա րող
հղում կա տա րել տեքս տից դուրս գտնվող ա -
պա ցույց նե րի վրա (օ րի նակ՝ բա նակ ցու թյուն -
ներ, թղթակ ցու թյուն, հե տա գա վար քա գիծ և
այլն), այն ժա մա նակ երբ քո ղարկ ված ա նո րո -
շու թյուն պա րու նա կող պայ մա նը մեկ նա բանելիս
դա տա րա նին ոչ միայն թույ լատր վում է, այլ նաև
անհ րա ժեշտ է:

Ա նո րո շու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման ներ -
կա յաց ված դեպ քե րն ար ժե քա վոր են այն քա -
նով, որ քա նով հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա - Օ
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տա րելու հետևյալ եզ րա հան գու մը՝ պայ մա նա -
գրի պայ մա նը, ո րն ա ռա ջին հա յաց քից թվում
է պարզ և միան շա նակ, գոր ծի բո լոր հան գա -
մանք նե րի հետ հա րա բե րակ ցու թյուն տա նե -
լով՝ կա րող են հայտ նա բեր վել թաքն ված ա -
նո րո շու թյուն ներ:

Պայ մա նագ րի պայ մա նի ա նո րո շու թյան
սահ մա նու մը, տար բե րա կում նե րը հնա րա վո -
րու թյուն են տա լիս ուր վագ ծելու այն ի րա վի -
ճակ նե րը, երբ դա տա րա նը պետք է ի րա կա -
նաց նի մեկ նա բա նում: Սա կայն, որ պես զի պարզ -
վի, թե ո րո՛նք են կող մե րի միջև հա կա սու թյուն -
նե րի պատ ճառ նե րը, դա բա վա րար չէ: Պայ մա -
նագ րի ա նո րո շու թյու նը ոչ միայն պետք է դի -
տար կել որ պես լեզ վի օբ յեկ տիվ բնու թա գիր,
այլ նաև կող մե րի կա մար տա հայ տու թյուն նե րի
ճա նա չե լիու թյան խնդիր: Այս աս պեկ տն ա ռա -
վել խո րա պես ու սում նա սիր ված է գեր մա նա -
կան դոկտ րի նա յում, որ տեղ ա վան դա պես պայ -
մա նագ րի պայ մա նի ա նո րո շու թյու նը կա պում
են հաս կա ցո ղու թյուն նե րի տար բե րու թյան հետ,
որն ա ռա ջա նում է կա մար տա հայ տու թյան հե -
ղի նա կի և հաս ցեա տի րոջ միջև: Ի տար բե րու -
թյուն ընդ հա նուր ի րա վուն քի դոկտ րի նա յի, ո րն
ա ռա վե լա պես կենտ րո նաց ված է լեզ վի օբ յեկ -
տիվ բնու թագ րի վրա, գեր մա նա կան դոկտ րի -
նա յում ա ռաջ նա հերթ է հա մար վում վի ճե լի պայ -
մա նի ըն կա լու մն այն ան ձի կող մից, ում հաս -
ցեագր ված է: Այդ պի սի մո տե ցու մը հա մա պա -
տաս խա նում է գեր մա նա կան փի լի սո փա յա կան
ա վան դույթ նե րին, ո րոնց շրջա նակ նե րոււմ ճա -
նա չո ղու թյան ֆե նո մե նը հիմ նա կան հեր մենևտի -
կա կան խնդիր է20: 

Ան հա տա կան բա ռօգ տա գործ ման ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը, ձեռ նար կա տի րա կան փոր -
ձը, գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի տի րա -
պետ ման շրջա նա կը և այլ հան գա մանք ներ
ձևա վո րում են այն, ինչ գեր մա նա կան դոկտ րի -
նա յում ըն դուն ված է հա մա րել վի ճե լի պայ մա նի
մա սին յու րա քանչ յուր կող մի հաս կա ցո ղու թյան
հո րի զոն (Empfängerhorizont): Ոչ միշտ է, որ
հաս ցեա տի րոջ ըն կալ ման հո րի զո նը, ո րը ձևա -
վոր վում է նշված տարրե րից, կա րող է հա մա -
պա տաս խա նել այն նշա նա կու թյա նը, ո րը դրել
է իր կա մար տա հայ տու թյան մեջ հե ղի նա կը,

հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ այդ պի սի նշա -
նա կու թյու նն ա մուր կապ ված է այն հան գա -
մանք նե րի հետ, ո րոնք շրջա պա տում են հե ղի -
նա կին: 

Ներկայացնենք մեկ օ րի նակ գեր մա նա -
կան պայ մա նագ րա յին ի րա վուն քից. գոր ծի փաս -
տե րի հա մա ձայն՝ հո լան դա ցին (վա ճա ռող) և
չե խը (գնորդ) Բեռ լի նում պայ մա նա վոր վում են
ձիու վա ճառ քի մա սին՝ 1000 կրո նի դի մաց:
Միևնույն ժա մա նակ՝ կող մե րից յու րա քանչ յու րը
պայ մա նա գի րը կնքե լիս նկա տի է ու նե նում իր
երկ րի ազ գա յին ար ժույ թը: Ակն հայտ է, որ վե -
ճը կող մե րի միջև ծա գել է, որովհետև օ ֆեր տա -
յի հաս ցեա տի րոջ (վա ճա ռո ղի) ըն կալ ման հո -
րի զո նը չու ներ այն նշա նա կու թյու նը, ինչ հա -
ղոր դել էր իր օ ֆեր տա յին հե ղի նա կը (գնորդ)21: 

Որ պես կող մե րի ըն կալ ման հո րի զոն նե րի
չհա մընկ ման հետևանք՝ ա ռա ջա նում է պայ մա -
նագ րի հիմք հան դի սա ցող կա մար տա հայ տու -
թյուն նե րի բո վան դա կա յին հա կա սու թյուն:
Արևմտ յան ի րա վա կան դոկտ րի նա յում ձևա վոր -
վել է նմա նա տիպ հա կա սու թյան հաղ թա հար -
ման եր կու հիմ նա կան մո տե ցում՝ սուբ յեկ տիվ և
օբ յեկ տիվ: Ա ռա ջին մո տեց ման շրջա նակ նե րում
վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի այն, թե ինչ պես է
կա մար տա հայ տու թյու նն ըն դուն վել կամ ինչ -
պես պետք է ըն դուն վեր այն ան ձի կող մից, ում
հաս ցեագր ված էր: Իսկ երկ րորդ մո տեց ման
շրջա նակ նե րում հաս տատ վում է բա նա կան
մար դու ըն կա լու մը, այ սինքն՝ վերացական եր -
րորդ ան ձի: 

Տար բեր վող ըն կա լում նե րի նշված լու ծու մն
ա մուր կապ ված է այն պի սի փի լի սո փա յա կան
կա տե գո րիա յի հետ, ինչ պի սին ին տեր սուբ յեկ -
տի վու թյունն է, ո րը մշակ վել է ա կա նա վոր գեր -
մա նա ցի փի լի սո փա Է. Գու սեր լի կող մից: Այս
տե սու թյու նը որ պես ճա նա չո ղա կան պրո ցե սի
հիմք ա ռա ջար կում է լրիվ հրա ժա րում ճա նա -
չո ղա կան Ես-ից, այ սինքն՝ սուբ յեկ տի վիզ մի գե -
րա կա յու թյու նից հե ռա ցում, ո րի շրջա նակ նե -
րում ճա նա չո ղա կան Ես-ին հա կադր վում է օ -
բյեկ տիվ աշ խար հը: Պայ մա նագ րի մեկ նա բան -
ման տե սու թյան հետ կապ ված՝ այդ պի սի հրա -
ժա րու մը նշա նա կում է վի ճե լի պայ մա նի հե ղի -
նա կա յին նշա նա կու թյու նից հե ռա ցում: 
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Սո ցիա լա կան ճա նա չո ղու թյան տե սանկ յու -
նից՝ ին տեր սուբ յեկ տի վու թյու նը բնու թագր վում
է որ պես ըն կալ ման ընդ հա նուր հո րի զոն, ին չը
են թադ րում է հա մա գոր ծակ ցող սուբ յեկտ նե րի
փոր ձի ընդ հան րու թյուն և դրանց արդ յունք նե -
րի հա մընդ հան րու թյուն: Այդ պի սի ընդ հա նուր
փոր ձը, վեր ջին հաշ վով, ա պա հո վում է փոխ -
ըմբռն ման հնա րա վո րու թյու նը և դր ված է հա -
ղոր դակց ման հիմ քում22:

Ին տեր սուբ յեկ տի վու թյան խնդի րն ա մե նօր -
յա ճա նա չո ղու թյան օ րի նա կով ներկայացնում է
Է. Գու սեր լի հետևորդ նե րից Ա. Շ յու ցը՝ ա ռօր յա
կյան քում բա նա կան միտ քը ես ըն դու նում եմ
այն պես, ինչ պես են թադր վում է այլ մարդ կանց
բա նա կա նու թյան մեջ: Սրա նից հետևում է, որ
այս աշ խար հի օբ յեկտ նե րը, որ պես կա նոն, հա -
սա նե լի են նրանց ճա նա չո ղու թյա նը, կամ ար -
դեն հայտ նի են, կամ ճա նա չե լի են նրանց կող -
մից: Բայց ես նաև գի տեմ, որ, խիստ ա սած՝
այդ նույն օբ յեկ տն ու նի մի քա նի նշա նա կու -
թյուն ինձ հա մար և ցան կա ցած այլ ան ձի հա -
մար23: 

Ա. Շ յու ցի կող մից ա ռաջ քաշ ված թե զի սը
պայ մա նագ րի վի ճե լի պայ մա նի տար բեր վող
ըն կա լում նե րի տե սանկ յու նից կա րե լի է ձևա -
կեր պել հետևյալ կերպ՝ կող մը, որն ա ռա ջար -
կում է վի ճե լի պայ մա նը, հիմն վում է այն փաստի
վրա, որ մյուս կող մի հա մար բա վա րար է այդ
պայ մա նի մեջ դրված նշա նա կու թյու նը: Եվ հա -
կա ռա կը՝ մյուս կող մը նույն պես են թադ րում է,
թե վի ճե լի պայ մա նի իր ըն կա լու մը հա մընկ նում
է հե ղի նակ-կող մի նշա նա կու թյան հետ: Ընդ -
հա նուր ըն կա լու մը ձևա վոր վում է այն ելակետից,
որ եր կու կող մերն էլ մտա ծում են մե կը մյու սին
ին տեր սուբ յեկ տի վո րեն: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝
ե թե հիմ նա վոր վի, որ մի կող մը գի տեր կամ չէր
կա րող չի մա նալ մյուս կող մի ան հա տա կան ըն -
կալ ման մա սին, ա պա այդ պի սի ըն կա լու մը հա -
մար վում է ճիշտ և ի րա վա չափ ու են թա կա է
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կող մից: Այս գա -
ղա փա րը դրված է պայ մա նագ րի մեկ նա բան -
ման սուբ յեկ տիվ տե սու թյան հիմ քում: 

Ինչ պես ընդգ ծում է Շ յու ցը՝ կա րե լի է են -

թադ րել, թե աշ խար հի այն մա սը, որ ես դի -
տար կում եմ որ պես ան վի ճե լի ի րո ղու թյուն, այդ -
պի սին է նաև ձեզ հա մար, այ սինքն՝ իմ ան հա -
տա կան ԵՍ-ի հա կա ռա կին, ա վե լին՝ այդ պի սին
է հա մար վում Մեր հա մար: Բայց այդ Մեն քն
իր մեջ պա րու նա կում է ոչ միայն ինձ և ձեզ,
այլև ցան կա ցա ծին, ով մե զա նից մե կն է, այ -
սինքն՝ ցան կա ցա ծի, ում ար դիա կա նու թյան հա -
մա կար գն էա կա նո րեն կամ բա վա րար կեր պով
հա մա պա տաս խա նում է ի մին և ձե րին24:

Պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման տե սանկ յու -
նից՝ ե թե ինչ-որ պատ ճա ռով կող մե րի ըն կալ -
ման հո րի զոն նե րը չեն հա մընկ նում, ապա կա -
րե լի է են թադ րել, թե կող մե րից մե կի ներդ րած
նշա նա կու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է ցան -
կա ցած մե կի, այ սինքն՝ վերացական եր րորդ
ան ձի ըն կալ մա նը: Այս միտքն էլ, իր հեր թին,
ըն կած է մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ տե սու -
թյան հիմ քում:

Սա կայն չպետք է մո ռա նալ, որ լե զուն և
ըն կա լու մն ա մուր կապ ված են միմ յանց հետ,
քան զի լե զուն հաս կա ցո ղու թյան պայ մա նն է:
Այս միտ քը Հ. Գ. Գա դա մե րը ձևա կեր պում է
հետևյալ կերպ. հաս կա նալ այն, ինչ ա սում է ու -
րի շը, նշա նա կում է փո խըմբռն ման գալ խնդրի
էու թյան հար ցում, այլ ոչ թե քեզ դնել դի մա ցի -
նի տե ղում ու վե րար տադ րել նրա զգա ցում նե -
րը: Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ այս
ողջ պրո ցե սը հենց լեզ վա յին պրո ցես է: Պա -
տա հա կան չէ, որ ան հա տա կան հաս կա ցո ղու -
թյան խնդի րը՝ հաս կա ցո ղու թյու նը որ պես ար -
վեստ տի րա պե տե լու փոր ձը, որն ինք նին հեր -
մենևտի կա է, ա վան դա պես պատ կա նում է լեզ -
վա բա նու թյան և հռե տո րա բա նու թյան ժան րին:
Լե զուն է հա մար վում այն մի ջա վայ րը, որ տեղ
տե ղի է ու նե նում զրու ցա կից նե րի փո խա դարձ
պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը, և ձեռք է բեր վում
գոր ծի էու թյան շուրջ փո խըմբռ նում25:

Կա րե լի է փաս տել, որ խոս քի օբ յեկ տիվ
բազ մի մաս տու թյու նը և ըն կալ ման սուբ յեկ տիվ
տար բե րու թյուն նե րն ա մուր կապ ված են մի -
մյանց հետ, քան զի պայ մա նա գրում կի րառ վող
բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի նշա նա -
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22 Տե՛ս Зайцев И. Д. Интерсубъективность как проблема социальной философии: Автореферат дис...., канд. философ.
наук, М., 2008, էջ 4:

23 Տե՛ս Шюц А. Избранное: Мир светящийся. М., 2004, էջ 14:
24 Տե՛ս նույն տեղը:
25 Տե՛ս Гадамер Х. Г. Истина и метод, Основы философской герменевтики, М, 1988, էջ 446-447:



կու թյու նն ուղ ղա կիո րեն կախ ված է կի րա ռե լու
համա տեքս տից, ին չի ո րոշ ման հնա րա վո րու -
թյունն էլ, իր հեր թին, կախ ված է կող մե րի ըն -
կալ ման հո րի զոն նե րից:

Այդ իսկ պա տճա ռով, խո սե լով պայ մա նա -
գրի բո վան դա կու թյան մեջ առ կա հա կա սու -
թյուն նե րի պատ ճառ նե րի մա սին՝ պետք է ա -
ռանձ նա ցնել օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ նա խա -
դրյալ ներ: Ա ռա ջի նը կապ ված է պայ մա նա գրում
օգ տա գործ վող բա ռե րի նշա նա կու թյան բազ -
մա կիու թյան, իսկ երկ րոր դը՝ կող մե րի ըն կալ -
ման հո րի զոն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան
հետ: Ընդ ո րում՝ այս եր կու նա խա դրյալի ա -
ռանձ նա ցումն ու նի նաև կարևոր գործնական

նշա նա կու թյուն: Այս պես՝ օբ յեկ տիվ նա խադրյա -
լի առ կա յու թյան հաս տատ ման տրա մա բա նա -
կան արդ յուն քն այն է, որ հնա րա վոր է ո րո շել
մեկ նա բան ման անհ րա ժեշ տու թյան առ կա յու -
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Իսկ սուբ յեկ տիվ
նա խադր յա լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փաս -
տե լու, որ մեկ նա բան ման վե ճը կա րող է պայ -
մա նա վոր ված լի նել ինչ պես ա նո րո շու թյամբ,
այն պես էլ այլ հան գա ման քով (օ րի նակ՝ դա -
տա կան պրո ցե սում կող մե րից մե կի դի տա վոր -
յալ գոր ծո ղու թյամբ, ո րը ցան կա նում է խու սա -
փել պայ մա նագ րա յին պա տաս խա նատ վու թյու -
նից՝ հղում կա տա րե լով պայ մա նի ա նո րո շու -
թյա նը)26: 

36

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9

26 Տե՛ս Burton S. j. նշվ աշխ. էջ 9:
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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 դա
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 լ րա 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, թե 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
դրան 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 -
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 -
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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 -
րենց 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 նո ւա 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 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 կան կամ ար տա դա -
տա կան 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 կել ու մեկ նա բա նել 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, կամ
հաշ տա րա րի կող մից գոր ծըն թա ցը դա դա րեց -
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նե լու, կամ հաշ տա րա րու թյան շնորհիվ 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, որ 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: Նշ ված 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 նը ձեռ նար կել է այս
ո լոր տում շատ ակ տիվ դիր քո րո շում, ո րի նպա -
տակն է այն պի սի պայ ման ներ ստեղ ծել քա ղա -
քա ցի նե րի հա մար, 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 րի 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, 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 շատ ի -
րա վա կան դպրոց նե րում մշտա պես ու սում նա -
սի րում են հաշ տա րա րու թյուն: Այ սինքն՝ յու րա -
քանչ յուր ոք, ով գա լիս 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 -
տի տու տի հի ման վրա, ո րը կար գա վո րում է
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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, որ 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 -
րը ար դա րա դա տու թյանն օ ժան դա կող է: Օ րի -
նակ` պատ կե րաց րեք, 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 տեգըր -
ման, 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 այ սօր: 

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 ղիում
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 րա -
գրման 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 պարդյուն
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 նան 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 նախըն -
դիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ ման համար:
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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.
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Սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գա ցում նե -
րի ար դի պայ ման նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան՝ որ պես պե տու թյան հան րա յին իշ խա նու -
թյան ինք նու րույն և ան կախ դրսևոր ման գոր -
ծու նեու թյունն ար տա ցոլ վում է ընդ հա նուր ի -
րա վա սու թյան կա ռա վար չա կան մար մին նե րի
գոր ծու նեու թյան մեջ՝ նպա տակ ու նե նա լով ա -
պա հո վել օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն դուն -
ված և սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված այլ
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի կեն սա գործ -
մա նը` հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ -
նե րում առ կա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա -
վոր ման նպա տա կով:

Որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բնու թա -
գրիչ գծեր՝ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ ա ռանձ նաց նում են հետևյալ նե րը` ա) գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը պե տա կան իշ խա նու -
թյան ինք նու րույն թև է, ո րը սեր տո րեն հա մա -
գոր ծակ ցում է ինչ պես օ րենս դիր, այն պես էլ
դա տա կան իշ խա նու թյան հետ: Նա ինք նու րույն
է թե՛ գոր ծառ նա կան, թե՛ ի րա վա սու թյան բնա -
գա վա ռում, և նրա հիմ նա կան գոր ծա ռույ թն օ -
րենք նե րի կի րա ռումն է, բ) գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյու նը հա մա պե տա կան մասշ տա բով ի րա -
կա նաց վում է պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված
հա սա րա կու թյան ան հա տա կան և կո լեկ տիվ
բազ մա թիվ բա ղադ րա տար րե րի հետ հա րա բե -
րու թյուն նե րում՝ որ պես ի րա վա կի րա ռա կան
բնույթ ու նե ցող պե տաիշ խա նա կան գոր ծա ռույթ,
գ) գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն իր ար տա հայ տու -
թյունն է գտնում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կազ մա կեր պա կան բնույթ ու նե ցող
գոր ծա դիր գոր ծու նեու թյամբ, դ) գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի ան մի ջա կան տնօ րին -
ման և տի րա պետ ման տակ են գտնվում պե -

տա կան իշ խա նու թյան էա կան բա ղադ րա մա -
սե րը:1

Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա -
հայտ ված մեկ այլ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը բնո րո շում է որ պես հա -
սա րա կու թյան և պե տու թյան կա ռա վար մանն
ուղղ ված գոր ծու նեու թյուն տա րա տե սակ, ո րի
հիմ քում, ըստ էու թյան, ըն կած է պե տա կան
կա ռա վա րու մը, վե րահսկ վում է պե տա կան իշ -
խա նու թյան այլ թևե րի կող մից և ար տա հայտ -
վում է պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի
հա տուկ հա մա կար գի կող մից օ րեն քով սահ -
ման ված ի րենց ի րա վա սու թյան շրջա նակ նե -
րում ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րով:

Որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը բնո րոշ
բնու թագ րիչ գծեր՝ ա ռանձ նաց վում են՝ ա) գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը միաս նա կան պե տա կան
իշ խա նու թյան ինք նու րույն թև է, ո րը մշտա պես
և ան դա դար ի րա կա նաց վում է գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի կող մից, բ) գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան կազ մա կերպ մա նը և գոր -
ծու նեու թյա նը բնո րոշ է են թաօ րենսդ րա կան
բնույթ, գ) գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը պա տաս -
խա նա տու է իր կա ռա վար չա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի և ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րի
հա մար, դրանք ի րա կա նաց նում է պլա նա վոր -
ված և ծ րագ րա վոր ված ու բա ցա ռա պես իր ի -
րա վա սու թյան սահ ման նե րում:2

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը վար չա կան իշ -
խա նու թյունն է` ժո ղովր դա վա րա կան և ի րա -
վա կան պե տու թյան պայ ման նե րում: Իր հեր -
թին` վար չա կան իշ խա նու թյուն եզ րույ թը կա րե -
լի է մեկ նա բա նել եր կու տե սանկ յու նից` ի րա -
վա բա նա կան և քա ղա քա գի տա կան: Ի րա վա -
բա նա կան տե սանկ յու նից՝ վար չա կան իշ խա - Օ
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իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
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նու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես պաշ տո նա -
կան ղե կա վար նե րի ի րա վուն քը և հնա րա վո -
րու թյու նը՝ կա ռա վա րելու որևէ սուբ յեկ տի, ի -
րենց կամ քին են թար կելու այլ ան ձանց և հրա -
պա րա կելու իշ խա նա կան ակ տեր: Քա ղա քա -
գի տա կան տե սանկ յու նից՝ այս եզ րույթն ընդգըր -
կում է քա ղա քա կան-ի րա վա կան երևույթ նե րի
ամ բող ջա կան մի հա մա կարգ, և ա մե նից ա -
ռաջ՝ հան րա յին վար չա կազ մը, նրա մար մին նե -
րի և ծա ռա յող նե րի ի րա վա սու թյու նը, նրանց
գոր ծու նեու թյու նը:3

Ար տա սահ ման յան ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը բնո -
րոշ վում է որ պես պե տա կան քա ղա քա կա նու -
թյու նը ձևա վո րող և հա սա րա կա կան կյան քի
տար բեր ո լորտ նե րում դրա ի րա կա նաց ման հա -
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող պե տա կան
իշ խա նու թյան թև:4 Ի րա վա բա նա կան հան րա -
գի տա րան նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը,
իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման հայե ցա -
կար գին հա մա պա տաս խան, բնո րոշ վում է որ -
պես ինք նու րույն և ան կախ հան րա յին իշ խա -
նու թյուն, ո րը, հան դի սա նա լով միաս նա կան պե -
տա կան իշ խա նու թյան 3 թևից մե կը, կոչ ված է
ա պա հո վելու օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տե րի կեն սա գոր ծու մը և ի րա կա -
նաց նելու պե տու թյան գոր ծե րի ան մի ջա կան
կա ռա վա րու մը:5 Որ պես միաս նա կան պե տա -
կան իշ խա նու թյան թև՝ դա պե տա կան գոր ծե -
րի կա ռա վար մանն ուղղ ված լիա զո րու թյուն նե -
րի ամ բող ջու թյուն է՝ նե րա ռե լով են թաօ րենս -
դրա կան ի րա վա կար գա վոր ման, ար տա քին
քաղա քա կան ներ կա յա ցուց չու թյան ո լոր տին
առնչ վող լիա զո րու թյուն նե րը, տա րաբ նույթ վար -
չա կան վե րահս կո ղու թյան, եր բեմն` օ րենսդ րա -
կան լիա զո րու թյուն ներ:6

Հա մադր ված դի տար կե լով վե րոնշ յալ սահ -
մա նադ րաի րա վա կան բնու թագ րիչ նե րը՝ կարծում
ենք, որ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նն իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման
հա մա կար գում հան դես է գա լիս որ պես միաս -
նա կան պե տա կան իշ խա նու թյան ան կախ և

ինք նու րույն թև, որը նե րա ռում է պե տու թյան
գոր ծե րի ա մե նօր յա և ան մի ջա կան կա ռա վար -
մանն ուղղ ված լիա զո րու թյուն նե րի հա մա խում -
բը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են պե տա կան-իշ -
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված պե -
տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից ի -
րա կա նաց վող են թաօ րենսդ րա կան բնույ թի գոր -
ծա դիր գոր ծու նեու թյամբ` սեր տո րեն հա մա գոր -
ծակ ցե լով պե տա կան իշ խա նու թյան մյուս եր -
կու` օ րենս դիր և դա տա կան թևե րի հետ: 

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ան կա խու թյու նը
և ինք նու րույ նու թյունն ի րենց դրսևո րումն են
ստա նում նրա թե՛ ինս տի տու ցիո նալ, թե՛ գոր -
ծառ նա կան ո լոր տում: Ընդ ո րում՝ այս ա ռու մով
հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ պե տա կան իշ խա -
նու թյան և ոչ մի թև բա ցար ձակ ան կախ չէ և չի
կա րող լիո վին ինք նու րույն գոր ծել: Բո լոր ե րեք
իշ խա նու թյուն նե րը փոխ կա պակց ված են մի -
մյանց հետ, ին չը, սա կայն, չպետք է հան գեց նի
իշ խա նու թյան մեկ թևի փո խա րին մա նը մյու -
սով: 

Հիշ յալ բնո րոշ մամբ, սա կայն, ա ռաջ են
գա լիս եր կու կարևոր հար ցադ րում ներ, այն է`
ո՞ր պե տա կան մար մին ներն են ի րա վա սու ի րա -
կա նաց նելու գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն, և լիա -
զո րու թյուն նե րի ո՞ր հա մա խումբն է կոչ վում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ՀՀ
կա ռա վա րու թյու նը, ո րի կար գա վի ճա կը՝ որ պես
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար -
մին, սահ ման ված է երկ րի հիմ նա կան օ րեն քի՝
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ գլ խում: Բա ցի
այդ՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մյուս գլուխ նե րում
ամ րագր ված բազ մա թիվ հոդ ված ներ նույն պես
դրույթ ներ են պա րու նա կում տար բեր բնա գա -
վառ նե րում Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան բարձ րա գույն մարմ նի ի րա վա կան
կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ, ի տար բե րու թյուն
1995 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծի, ո րի ա ռա ջին
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մասն ամ րագ րում էր, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն
ի րա կա նաց նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, 2005
թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նա դրու -
թյան մեջ կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հե -
տևանքով 85-րդ հոդ վա ծից հան վել է այդ դրույ -
թը, ին չի պատճառով ա ռա ջա ցել է մի ի րա վի -
ճակ, երբ երկ րի հիմ նա կան օ րեն քը չի սահ մա -
նում, թե ո՞ր պե տա կան մարմ նին է վե րա պահ -
ված գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման
ի րա վա սու թյու նը: Այս ա ռու մով բա ցա ռու թյուն
չէ նաև 2015 թվա կան խմբագ րու թյամբ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րի 146-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սը սահ մա նում է, որ կա ռա վա րու թյու նը
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար -
մինն է: Մինչ դեռ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 4-րդ
հոդ վածն ազ դա րա րում է, որ պե տա կան իշ -
խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է Սահ մա նա դրու -
թյա նը և օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան՝ օ -
րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման ու հա վա սա րակշռ ման
հի ման վրա:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ կարծում ենք,
որ նմա նա տիպ ի րա վա կար գա վո րու մը որևէ
կերպ չի բխում սահ մա նադ րա կան կար գի հիմ -
նաս յուն հան դի սա ցող՝ իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քից,
քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան տա րան ջա -
տու մը թևե րի և դրանք ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րի սահ մա նու մը բա ցա ռա պես սահ մանա -
դրաի րա վա կան կար գա վոր ման ա ռար կա են: 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն -
նե րին՝ հարկ է ա ռա ջին հեր թին նկա տել, որ
«լիա զո րու թյուն» եզ րույ թը բնո րոշ վում է որ պես
պե տա կան մարմ նի, պաշ տո նա տար ան ձի, կազ -
մա կեր պու թյան կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ -
ներ ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի, ինչ -
պես նաև օ րենսդ րու թյամբ կամ ի րա վա բա նա -
կան ան ձի հիմ նա դիր փաս տաթղ թե րով սահ -
ման ված գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նող այլ
ան ձանց ի րա վա սու թյան և ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կի բաղ կա ցու ցիչ մաս, որը նե րա ռում է
հա մա պա տաս խան ի րա վա սուբ յեկ տի ի րա վուն -
քը (միա ժա մա նակ նաև՝ պար տա կա նու թյու նը)
ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում գոր ծելու օ րեն քով

կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված
կար գով և ձևե րով: 

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րին
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի ծա վա լը և
բնույ թը կան խո րոշ վում են գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան գոր ծա ռույթ նե րով: Վեր ջին ներս ի -
րենց հեր թին բնո րոշ վում են որ պես գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյան ուղ ղու թյուն ներ, ո րոն ցում ի րենց ար տա -
հայ տու թյունն են գտնում պե տա կան իշ խա -
նու թյան տվյալ թևի էու թյու նը, սահ մա նա դրա -
իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը և նշա նա կու -
թյու նը:

Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րը պայ մա նա կա -
նո րեն տա րան ջատ ված են եր կու մա կար դակի:
Ա ռա ջին մա կար դակը նե րա ռում է ե րեք հիմ -
նա կան գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք հիմ նա րար նշա -
նա կու թյուն ու նեն հա սա րա կա կան կյան քի հա -
մար և ել նում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան սուբս -
տան ցիո նալ բնույ թից: Դրանց շար քն են դաս -
վում հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան
և ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման,
կա նո նա կար գող-կա ռա վար չա կան, որը տնտե -
սու թյան, ֆի նանս նե րի, մշա կույ թի, գի տու թյան,
կրթու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան, պաշտ պա նու -
թյան, ար տա քին և ներ քին գոր ծե րի բնա գա -
վառ նե րի ղե կա վար մանն ուղղ ված գոր ծու նեու -
թյու նն է, ինչ պես քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գոր -
ծա ռույթ նե րը:

Երկ րորդ մա կար դա կի գոր ծա ռույթ ները,
ուղղ ված լի նե լով հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի
ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը, ստա նում են օ -
ժան դա կող բնույթ: Որ պես կարևո րա գույն օ -
ժան դա կող գոր ծա ռույթ է մատ նանշ վում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի ի րա վա -
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, որն իր ար տա հայ տու -
թյունն է գտնում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կող մից կա ռա վար չա կան նոր մա տիվ
ակ տե րի հրա պա րակ ման մեջ: Մեկ այլ օ ժան -
դա կող գոր ծա ռույթ է օ պե րա տիվ-կա տա րո ղա -
կան գոր ծա ռույ թը, որն ար տա հայտ վում է գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից օ -
րենք նե րի կամ այլ նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ -
տե րի նոր մե րի կա տար ման ա պա հով ման մեջ:7
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Ա ռանձ նաց վում են նաև գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան այն պի սի կարևո րա գույն գոր ծա ռույթ -
ներ, ինչ պի սիք են գոր ծա դի րը, այ սինքն` օ -
րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե -
րի կա տար ման գոր ծա ռույ թը, ի րա վա պահ պա -
նը, այ սինքն` մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման և
պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը, բնակ չու թյան
բա րե կե ցու թյան բարձ րաց մանն ու հան րա յին
շա հե րի բա վա րար մանն ուղղ ված սո ցիալ-տնտե -
սա կան գոր ծա ռույ թը, օ րի նա կա նու թյան և սահ -
մա նադ րա կան կար գի պահ պան ման գոր ծա -
ռույ թը, կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թը, ո րի շրջա -
նակ նե րում ի րա կա նաց վում է ղե կա վա րում, վե -
րահս կո ղու թյուն, հա մա կար գում, հաշ վա ռում,
կան խա տե սում և այլն, նոր մաս տեղծ և պահ -
պան ման գոր ծա ռույթ նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան գոր ծա ռույթ ները, ի րենց հեր թին, սեր -
տո րեն փոխ կա պակց ված են պե տու թյան գոր -
ծա ռույթ նե րի հետ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են
ար դի զար գա ցում նե րի փու լում պե տու թյան
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի և դր ված նպա -
տակ նե րի հետ: Դրան հա մա պա տաս խան՝ պե -
տու թյան պատ մա կան զար գաց ման հետևանքով՝
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րի հա -
մա կար գում տե ղի ու նե ցած ո րո շա կի փո փո -
խու թյուն նե րի շնորհիվ ա ռա ջա ցան գոր ծու նեու -
թյան նոր ուղ ղու թյուն ներ, ո րոշ նե րը կորց րե -
ցին ի րենց անհ րա ժեշ տու թյու նը, փո փոխ վեց
մյուս նե րի բո վան դա կու թյու նը, սա կայն ան փո -
փոխ մնաց գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա -
դիր գոր ծա ռույ թը, ո րը հիմ նա րար նշա նա կու -
թյուն ու նի մյուս բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի հա -
մար: 

2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 146-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ կա ռա վա րու թյան՝ որ պես գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մարմ նի լիա -
զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են Սահ մա նա -
դրու թյամբ և օ րենք նե րով: Կա ռա վա րու թյան ի -
րա վա սու թյանն են են թա կա գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյա նը վե րա բե րող բո լոր այն հար ցե րը, ո -
րոնք վե րա պահ ված չեն պե տա կան կա ռա վար -
ման կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման այլ
մար մին նե րի: ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ որ պես գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մարմ նի
լիա զո րու թյուն նե րը կազ մում են նրա սահ մա -

նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կի կարևո րա -
գույն և ան բա ժա նե լի մա սը: Ի րա կա նաց նե լով
ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը` կա ռա վա րու -
թյունն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում կա -
ռա վա րում է Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան,
սո ցիալ-մշա կու թա յին և վար չա քա ղա քա կան
գոր ծու նեու թյան բո լոր հիմ նա կան ո լորտ ներն
ու ճյու ղե րը: Նա հա մա կար գում, միա վո րում և
վե րահս կում է հան րա պե տա կան գոր ծա դիր և
տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի աշ -
խա տան քը, ո րո շում է դրանց խնդիր նե րը, մի -
ջոց ներ ձեռ նար կում այդ մար մին նե րի հա մա -
կար գի, աշ խա տան քի ձևե րի ու մե թոդ նե րի կա -
տա րե լա գործ ման ուղ ղու թյամբ:

Դրա հետ մեկ տեղ՝ հարկ է ար ձա նագ րել,
որ 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծով սահ ման վե -
ցին պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա -
կան նպա տակ նե րը, ո րոնք, ըստ էու թյան՝ ունեն
պար տա դիր բնույթ պե տա կան և տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մար և ի -
րենց ի րա վա սու թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն -
նե րի շրջա նա կում պար տա վոր են ի րա գոր ծել
Սահ մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
ված նպա տակ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ տնտե -
սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ո լորտ -
նե րում պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակ ներն են`

1) գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը և
ձեռ նար կա տի րու թյան խթա նու մը, 2) բնակ չու -
թյան զբաղ վա ծու թյան խթա նու մը և աշ խա տան -
քի պայ ման նե րի բա րե լա վու մը, 3) բնա կա րա -
նա յին շի նա րա րու թյան խթա նու մը, 4) կա նանց
և տ ղա մարդ կանց միջև փաս տա ցի հա վա սա -
րու թյան խթա նու մը, 5) ծնե լիու թյան և բազ մա -
զա վա կու թյան խթա նու մը, 6) ե րե խա նե րի ան -
հա տա կա նու թյան լիա կա տար և բազ մա կող մա -
նի զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման -
նե րի ստեղ ծու մը, 7) բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան
պահ պան ման և բա րե լավ ման ծրագ րե րի ի րա -
կա նա ցու մը, արդ յու նա վետ և մատ չե լի բժշկա -
կան սպա սարկ ման պայ ման նե րի ստեղ ծու մը,
8) հաշ ման դա մու թյան կան խար գել ման, բուժ -
ման, հաշ ման դամ նե րի ա ռող ջու թյան վե րա -
կանգն ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, հա սա -
րա կա կան կյան քին հաշ ման դամ նե րի մաս նակ -
ցու թյան խթա նու մը, 9) սպա ռող նե րի շա հե րի
պաշտ պա նու թյու նը, ապ րանք նե րի, ծա ռա յու -
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թյուն նե րի և աշ խա տանք նե րի ո րա կի նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյու նը, 10) տա րած քա յին
հա մա չափ զար գա ցու մը, 11) ֆիզ կուլ տու րա յի և
սպոր տի զար գա ցու մը, 12) քա ղա քա կան, տնտե -
սա կան և մշա կու թա յին կյան քին ե րի տա սար -
դու թյան մաս նակ ցու թյան խթա նու մը, 13) ան -
վճար բարձ րա գույն և այլ մաս նա գի տա կան
կրթու թյան զար գա ցու մը, 14) հիմ նա րար և կի -
րա ռա կան գի տու թյան զար գա ցու մը, 15) ազ -
գա յին և հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին յու րա -
քանչ յու րի ա զատ հա ղոր դակց մա նը նպաս տե -
լը, 16) բա րե գոր ծու թյան խթա նու մը` մշա կու -
թա յին, կրթա կան, գի տա կան, ա ռող ջա պա հա -
կան, մար զա կան, սո ցիա լա կան և այլ հաս տա -
տու թյուն նե րի հիմ նադր ման, ֆի նան սա վոր ման,
ինչ պես նաև դրանց ֆի նան սա կան ան կա խու -
թյան ա պա հով ման նպա տա կով:

Այս հա մա տեքս տում հարկ է նաև նկա տել,
որ թվարկ ված նպա տակ ներն ի րենց սահ մա -
նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյամբ կան խո -
րո շիչ բնույթ ու նեն նաև կա ռա վա րու թյան գոր -
ծու նեու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 156-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝
Ազ գա յին Ժո ղո վին ներ կա յաց վող տա րե կան
զե կույ ցի շրջա նակ նե րում նա պար տա վոր է տե -
ղե կատ վու թյուն ներ կա յաց նել այդ նպա տակ -
նե րի ի րա գործ ման վե րա բեր յալ:

Քն նարկ վող հիմ նախն դիր նե րի դի տարկ -
ման հա մա տեքս տում կարևոր վում է նաև «պե -
տա կան կա ռա վա րում» և «գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյուն» եզ րույթ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան բա -
ցա հայտ ման հիմ նա հար ցը:

Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ -
տոր, պրո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նի կար ծի -
քով՝ պե տա կան կա ռա վա րում եզ րույ թը պետք
է դի տար կել եր կու ի մաս տով` լայն և նեղ: Լայն
ի մաս տով դի տար կե լիս դա պե տու թյան կա նո -
նա կար գող ներ գոր ծու թյունն է՝ ուղղ ված հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ
դրանց` ո րո շա կի ի րա վի ճա կի բե րե լուն: Այս ի -
մաս տով դի տար կե լիս պե տա կան կա ռա վա -
րումն ի րա կա նաց վում է ողջ պե տա կան ա պա -
րա տի կող մից և ողջ պե տա կան իշ խա նու թյան
գոր ծա ռույ թն է ու նպա տա կը: Սո ցիա լա կան
կա ռա վար ման այլ տա րա տե սակ նե րից դա տար -
բեր վում է իր հան րա յին իշ խա նա կան և ի րա -

վա կան բնույ թով: Պե տա կան կա ռա վա րումն ի -
րա կա նաց վում է վար քագ ծի հա մա պար տա դիր
կա նոն նե րի` ի րա վա կան նոր մե րի սահ ման ման
և դրանց կա տար ման ա պա հով ման մի ջո ցով`
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կի րա ռե լով պե -
տա կան հար կադ րան քի մի ջոց ներ: Ընդ ո րում`
պե տա կան կա ռա վար ման բաղ կա ցու ցիչ մաս
հան դի սա ցող գոր ծու նեու թյան բո լոր տե սակ -
նե րը կար գա վոր վում են ի րա վա կան նոր մե րով
և պե տա կան կա ռա վարում ի րա կա նացնելիս
բո լոր պե տա կան մար մին նե րը և պաշ տո նա -
տար ան ձինք գոր ծում են այն ձևե րով և կար -
գով, ո րոնք սահ ման ված են Սահ մա նադ րու -
թյամբ, օ րենք նե րով և նոր մա տիվ ի րա վա կան
այլ ակ տե րով նա խա տես ված ի րենց ի րա վա -
սու թյամբ:8

Նեղ ի մաս տով դի տար կե լիս պե տա կան
կա ռա վա րումը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող, սո ցիա լա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի օբ յեկտ նե րի և
բնա գա վառ նե րի, ինչ պես օ րի նակ` պե տա կան
սե փա կա նու թյուն, կրթու թյուն, ա ռող ջա պա հու -
թյուն, պաշտ պա նու թյուն, սո ցիա լա կան ա պա -
հո վու թյուն, ա մե նօր յա ան մի ջա կան կա ռա վար -
մանն ուղղ ված գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու -
նեու թյուն է: Պե տա կան կա ռա վա րու մն ունի
խիստ են թաօ րենսդ րա կան բնույթ, այ սինքն` ի -
րա կա նաց վում է օ րեն քի հի ման վրա և ի կա -
տա րումն օ րեն քի պա հանջ նե րի: Պե տա կան
կա ռա վար ման ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա սու թյու -
նը վե րա պահ վում է օ րենս դիր և դա տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին նե րին: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ՝ կա րե լի է եզ -
րա կաց նել, որ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը նույ -
նա կան չէ պե տա կան կա ռա վար ման հետ, քա -
նի որ վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես պե տա -
կան-իշ խա նա կան գոր ծու նեու թյան ո րո շա կի
տա րա տե սակ, ո րի շրջա նակ նե րում գործ նա -
կա նում ի րա կա նաց վում է գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյու նը: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյունը, ըստ էու -
թյան, ա ռա վե լա պես քա ղա քա կան-ի րա վա կան
կա տե գո րիա է, իսկ պե տա կան կա ռա վա րու մը`
կազ մա կեր պա կան-ի րա վա կան: Վերջինս իր
գոր ծա ռույ թա յին նշա նա կու թյամբ, ըստ էու թյան,
կազ մում է պե տա կան կա ռա վար չա կան գոր -
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8 Տե՛ս Арутюнян Г.Г., Баглай М.В. Նշված աշխ., էջ 107:



ծու նեու թյան բո վան դա կու թյու նը: Ընդ ո րում`
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը գործ նա կա նում ի -
րա կա նաց վում է պե տա կան ա պա րա տի հա -
տուկ օ ղա կի` գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կող մից, ո րոնք, ըստ էու թյան, հան -
դես են գա լիս որ պես պե տա կան կա ռա վար -
ման մար մին ներ: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ինչ պես նաև օ -
րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյու նը վկա յում են, որ
որ պես պե տաի րա վա կան հա վա սա րա զոր կա -
տե գո րիա ներ օգ տա գոր ծում են և՛ «պե տա կան
կա ռա վա րում», և՛ «գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն»
հաս կա ցու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ «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 ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ 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:

Որպես արդ յուն ք՝ ստաց վում է, որ «պե -
տա կան կա ռա վար ման մար մին» հաս կա ցու -
թյու նը նույ նաց վում է «գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
մար մին» հաս կա ցու թյան հետ, և վե րոնշ յալ նոր -
մե րի վեր լու ծու թյան և հա մադր ված դի տարկ -
ման շնորհիվ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ «պե -
տա կան կա ռա վար ման մար մի նը» միա ժա մա -
նակ հան դես է գա լիս որ պես «գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մար մին»: Կարծում ենք, որ ինչ -
պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, այն պես էլ օ -
րենսդ րու թյան եզ րու թա բա նու թյան միաս նա -
կա նու թյան ա պա հով ման տե սանկ յու նից՝ ա -
ռանձ նա կի կարևո րու թյուն է ներ կա յաց նում հիշ -
յալ հաս կա ցու թյուն նե րի փո խա րի նու մը միաս -
նա կան` «գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին ներ»
եզ րույ թով, ին չը, մեր կար ծի քով, թույլ կտա քիչ

թե շատ ո րո շա կիու թյուն ներմուծել առ կա խառ -
նաշ փոթ ի րա վի ճա կում, ինչ պես նաև խու սա -
փել պրակ տի կա յում առ կա ինչ պես սահ մա նա -
դրա կան, այն պես էլ օ րենսդ րա կան նոր մե րի
տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րից:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ կա րող ենք փաս -
տել, որ պե տա կան կա ռա վա րումն իր նշա նա -
կու թյամբ ոչ այ լինչ է, ե թե ոչ պե տա կան-իշ խա -
նա կան գոր ծու նեու թյան տա րա տե սակ, ո րի
շրջա նակ նե րում ի րա գործ վում է գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյու նը: Չ նա յած վե րոնշ յալ հաս կա ցու -
թյուն նե րի նույ նաց ման վե րա բեր յալ առ կա մո -
տե ցում նե րին՝ կարծում ենք, որ, այ նու մե նայ -
նիվ, հիշ յալ հաս կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող փո -
խա րի նել միմ յանց: Դա, թերևս, պայ մա նա վոր -
ված է այն հանգամանքով, որ գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան խնդիր նե րը գործ նա կա նում ի րա -
կա նաց վում են պե տա կան գոր ծու նեու թյան այն -
պի սի տա րա տե սա կի շրջա նակ նե րում, ինչ պի -
սին պե տա կան կա ռա վա րումն է: 

Ամ փո փե լով կա տար ված ու սում նա սի րու -
թյան արդ յունք նե րը՝ եզրակացնում ենք, որ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նն իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման հա մա կար գում
կա րե լի է բնո րո շել որ պես միաս նա կան պե տա -
կան իշ խա նու թյան ինք նու րույն թև, որն իր ար -
տա հայ տու թյունն է գտնում պե տա կան ա պա -
րա տի հա տուկ օ ղա կի` գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի հա մա կար գում, և կոչ ված է
ա պա հո վելու օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն -
դուն վող օ րենք նե րի և Սահ մա նադ րու թյամբ նա -
խա տես ված այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե -
րի կեն սա գոր ծու մը` պե տու թյան ամ բող ջա կա -
նու թյան ու պե տու թյան կող մից կար գա վոր վող
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յուն
զար գաց ման ա պա հով ման նպա տա կով:
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Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րի
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ
հան րա պե տու թյան նա խա գահ նե րի սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճակ նե րը՝ պե տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գում հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու տի ինս -
տի տու ցիո նալ տե ղը, գոր ծա ռույթ նե րի և լիա -
զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը, դրանց ի րա կա -
նաց ման կար գը, ինչ պես նաև հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան մե խա նիզմ նե -
րը և հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ ված ո -
րոշ այլ կար գա վո րում ներ, խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն նե րում միմ յան ցից ո րո շա -
կիո րեն տար բեր վում են։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե -
րում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու -
տի սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ -
ված հար ցե րից մե կը վե րա բե րում է պե տա կան
իշ խա նու թյան ե ռաթև բա ժան ման հա մա կար -
գում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու -
տի տե ղին։ Այս ա ռու մով հիմ նա կան հար ցա -
դրումն այն է, թե խորհր դա րա նա կան հան րա -
պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի ինս տի տու տն արդ յոք ներառվո՞ւմ է գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա կար գում, թե՞ գտնվում
է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա կար գից դուրս։

Պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա -
մա կար գում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
ինս տի տու տի տե ղի հստա կե ցու մն ու նի ինչ պես
տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան կարևո րու -

թյուն: Գործ նա կան կարևո րու թյու նը պայ մա նա -
վոր ված է այն հանգամանքով, որ պե տա կան
իշ խա նու թյան մարմին նե րի հա մա կար գում գոր -
ծա ռույթ-ինս տի տուտ-լիա զո րու թյուն շղթան հնա -
րա վոր է պատ շաճ ե րաշ խա վո րել միայն այն
պա րա գա յում, երբ հստակեց վի պե տա կան իշ -
խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րն ի րա կա նաց նող
ինս տի տուտ նե րի շրջա նա կը:

Կա ռա վար ման նա խա գա հա կան և կի սա -
նա խա գա հա կան ձևե րի դեպ քե րում հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու տը գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան հա մա կար գի մաս է, մինչ դեռ
խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու ցիո -
նալ կար գա վի ճա կը պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րի հա մա կար գում միան շա նակ չի ըն -
կալ վում2։ Ո րոշ խորհր դա րա նա կան հան րա պե -
տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
ինս տի տու տը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մա -
կար գի մաս է3, օ րի նակ՝ Ֆին լան դիա յի Սահ մա -
նադ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյու նն ի րա կա նաց նում են հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հը և կա ռա վա րու թյու նը։
Սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ՝ խորհր դա րա նա -
կան հան րա պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի ինս տի տու տը պե տա կան իշ -
խա նու թյան որևէ ճյու ղի հա մա կար գի մաս չէ և
ձևական ա ռու մով գտնվում է պե տա կան իշ խա -
նու թյան ե ռաթև բա ժան ման հա մա կար գից դուրս։ 

Պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա -
մա կար գում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս -
տի տու ցիո նալ տե ղը ա ռա վել ո րո շա կիաց ված է
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÀ
ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜÜºðàôØ 

(Ð²ØºØ²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ)1

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:

2 Առավել մանրամասն տե՛ս К. А Половченко «Особенности правового статуса президента в системе органов госу-
дарственной власти Республики Сербия», Москва, «Право и управление, XXI век» журнала, №2(35)/2015:

3 Հունաստանի Սահմանադրության 26-րդ հոդված, Իսլանդիայի Սահմանադրության 2-րդ հոդված:



այն խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե -
րում, որ տեղ հան րա պե տու թյան նա խա գահն ու -
նի հա մե մա տա բար լայն լիա զո րու թյուն ներ: Այդ
պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի ինս տի տու տը, որ պես կա նոն, գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի
մաս է: Մինչ դեռ պե տա կան իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի հա մա կար գում հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի ինս տի տու ցիո նալ տե ղն ա ռա վել դժվար
է ո րո շել այն պե տու թյուն նե րում, որ տեղ հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հի գոր ծա ռույթ նե րը՝ ա -
ռա վե լա պես, եր բեմն՝ բա ցա ռա պես ունեն ա րա -
րո ղա կար գա յին և ներ կա յա ցուց չա կան բնույթ:

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե -
րում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճա կը բնու թագ րող հիմ -
նա կան հատ կա նիշ նե րից մեկն այն է, որ հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հը քա ղա քա կան ա ռու -
մով գտնվում է չե զոք կար գա վի ճա կում, ո րի պա -
րա գա յում չի կա րող լի նել որևէ կու սակ ցու թյան
ան դամ կամ այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան
գոր ծու նեու թյամբ4։ Սահ մա նադ րու թյամբ հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի քա ղա քա կան ա ռու -
մով չե զոք կար գա վի ճա կի ե րաշ խա վո րու մը միտ -
ված է պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ա պա հո վե լու
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ա նա չա ռու թյու -
նը։ Այդ հան գա ման քը հատ կա պես կարևոր վում

է այն պե տու թյուն նե րի դեպ քում, որ տեղ պե տու -
թյու նում ա ռա ջա ցած քա ղա քա կան ճգնա ժա մե -
րի հաղ թա հար ման գոր ծում հան րա պե տու թյան
նա խա գա հին վե րա պահ ված է «քա ղա քա կան
ար բիտ րի» դե րա կա տա րու թյուն։ Օ րի նակ՝ Հու -
նաս տա նի Սահ մա նադ րու թյամբ հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հին լիա զո րու թյուն է վե րա պահ -
վել քա ղա քա կան դե րա կա տա րու թյուն ստանձ -
նել այն դեպ քում, երբ քա ղա քա կան ու ժե րին չի
հա ջող վում հա մա ձայ նու թյան գալ այն պի սի հար -
ցե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել
սահ մա նադ րա կան ան կա յու նու թյան և ճգ նա ժա -
մի (Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ ված)5։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րում հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի գոր ծա ռու թա յին կար գա վի -
ճա կը բա վա կա նին ընդ հան րա կան է բնո րոշ -
վում, մաս նա վո րա պես՝ հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հը «պե տու թյան գլուխն է», «ներ կա յաց -
նում է ժո ղովր դի միաս նու թյու նը», «պե տու թյան
ինք նիշ խա նու թյան և ան կա խու թյան ե րաշ խա -
վորն է», «ժո ղովր դի միաս նու թյան և պե տա -
կան իշ խա նու թյան խորհր դա նիշն է», «մարմ -
նա վո րում է պե տու թյան միաս նու թյու նը», «հե -
տևում է Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը»,
«հոգ է տա նում պե տա կան կա ռա վար ման կա -
նո նա վոր և ներ դաշ նակ գոր ծու նեու թյան և կա -
յու նու թյան մա սին»6 և այլն։ Նշ վա ծից բխում է,
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4 Խորվաթիայի նախագահը ընտրվելուց հետո պետք է հրաժարվի կուսակցության անդամակցությունից (Սահմա նա -
դրության 96-րդ հոդված): Ղրղստանի նախագահը պաշտոնավարման ընթացքում կասեցնում է իր անդամակցությունը
քաղաքական կուսակցությանը և դադարեցնում է քաղաքական կուսակցությունների գործունեության հետ կապված
ցանկացած գործողություն (Սահմանադրության 63-րդ հոդված): Նմանատիպ կարգավորում նախատեսված է նաև
Էստոնիայի Սահմանադրությամբ (Սահմանադրության 84-րդ հոդված):

5 Հանրապետության նախագահին նմանատիպ լիազորություն վերապահված է նաև Ռումինիայում (Սահմանադրության
80-րդ հոդված): Պետությունում քաղաքական ճգնաժամերից խուսափելու գործում որոշակի լիազորություն
վերապահված է նաև Լատվիայի նախագահին: Լատվիայի Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի համաձայն՝
պետությունում անհաղթահարելի քաղաքական ճգնաժամ առաջանալու դեպքում հանրապետության նախագահը
կարող է առաջարկել խորհրդարանի արձակում, որի հետևանքով տեղի է ունենում հանրաքվե, եթե մեծամասնությունը
կողմ է քվերարկում հանրապետության նախագահի առաջարկությանը, ապա խորհրդարանը արձակվում է,
հակառակ դեպքում՝ հանրապետության նախագահի լիազորությունները դադարում են: 

6 Իտալիայի նախագահը պետության գլուխն է, մարմնավորում է պետության միասնությունը (Սահմանադրության 87-
րդ հոդված), Ալբանիայի նախագահը պետության ղեկավարն է և ներկայացնում է ժողովրդի միասնությունը (Սահ -
մա նադրության 86-րդ հոդված), Մոլդովայի նախագահը պետության ղեկավարն է, ներկայացնում է պետությունը,
պե տության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային միասնության և ամբողջականության երաշխավորն
է (Սահմանադրության 77-րդ հոդված), Ղրղզստանի նախագահը ժողովրդի միասնության և պետական իշխանության
խորհրդանիշն է (Սահմանադրության 66-րդ հոդված), Բուլղարիայի նախագահը պետության ղեկավարն է, ով
երաշ խավորում է ազգի միասնությունը և միջազգային հարաբերություններում ներկայացնում է պետությունը (Սահ -
մա նադրության 92-րդ հոդված), Մակեդոնիայի նախագահը ներկայացնում է պետությունը, պետության զինված
ուժե րի գլխավոր հրամանատարն է (Սահմանադրության 79-րդ հոդված), Խորվաթիայի նախագահը ներկայացնում
է պետությունը միջազգային հարաբերություններում, հոգ է տանում պետական կառավարման կանոնավոր և ներ -
դաշ նակ գործունեության և կայունության մասին, պատասխանատու է պետության անկախության և տարածքային
ամ բողջականության համար (Սահմանադրության 92-րդ հոդված):
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որ խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե -
րում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի գոր ծա -
ռու թա յին կար գա վի ճա կը բնու թագ րող հաս կա -
ցու թյուն նե րը բա վա կա նին ընդգր կուն են։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում հան րա պե տու թյան նա խա գահ նե րին վե -
րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի և լիա զո րու թյուն -
նե րի7 ու սում նա սի րու թյունից, ա ռա ջին հա յաց -
քից, կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղծ վել, թե
հան րա պե տու թյան նա խա գա հն օժտ ված է հզոր
դե րա կա տար մամբ։ Սա կայն, դա ի րա կա նում
թվաց յալ է, քա նի որ պե տու թյուն նե րի սահ մա -
նադ րու թյուն նե րում նա խա տես ված են ո րո շա -
կի գոր ծի քա կազ մեր, ո րոնք էա կա նո րեն թու -
լաց նում են հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ազ -
դե ցու թյան լծակ նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ մի շարք
պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հն իր լիա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց նում է
կա ռա վա րու թյան կամ վար չա պե տի ա ռա ջար -
կու թյամբ կամ օ րեն քով սահ ման ված այն պի սի
ըն թա ցա կար գով, ո րը կան խո րո շում է հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հի ո րոշ ման բո վան դա -
կու թյու նը։ Կամ՝ խորհր դա րա նա կան մի շարք
հան րա պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի ո րո շում նե րը կրկնաս տո րագր վում
են8, ո րի պա րա գա յում հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հը զրկվում է ա ռանց գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան հա մա ձայ նու թյան ո րո շում ըն դու նե լու
հնա րա վո րու թյու նից։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ ե թե խորհր դա րա նա -
կան հան րա պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու -
թյան նա խա գահ նե րի լիա զո րու թյուն նե րի ծա -
վալ նե րը դի տար կենք կոնկ րետ պե տու թյուն նե -
րի օ րի նակ նե րով, ա պա պարզ է դառ նում, որ
հան րա պե տու թյան նա խա գահ նե րին վե րա պահ -
ված լիա զո րու թյուն նե րի ծա վալ նե րը միմ յան -

ցից ո րո շա կիո րեն տար բեր վում են։ Մի շարք
պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի լիա զո րու թյուն նե րն ա ռա վել ծան րակ շիռ
են, իսկ ո րոշ պե տու թյուն նե րում՝ ա ռա վե լա պես
ա րա րո ղա կար գա յին և ներ կա յա ցուց չա կան։ Օ -
րի նակ՝ Էս տո նիա յի նա խա գա հին Սահ մա նա -
դրու թյամբ վե րա պահ ված են շուրջ 20 լիա զո -
րու թյուն , Հուն գա րիա յի նա խա գա հին՝ 23 լիա -
զո րու թյուն, հա մե մա տա բար լայն լիա զո րու -
թյուն նե րով են օժտ ված նաև Բուլ ղա րիա յի և
Չե խիա յի նա խա գահ նե րը, սա կայն Չեռ նո գո -
րիա յի, Մա կե դո նիա յի, Խոր վա թիա յի նա խա -
գահ նե րի լիա զո րու թյուն նե րը հա մե մա տա րա -
բար նվազ են։

Նշ վա ծով հան դերձ՝ հատ կան շա կան է, որ
խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի դե րա կա տա -
րու թյու նը ո րոշ դեպ քե րում պայ մա նա վոր ված է
ոչ այն քան հան րա պե տու թյան նա խա գա հի սահ -
մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի և լիա զո րու -
թյուն նե րի ծա վա լով, որ քան հա սա րա կու թյու -
նում իր հե ղի նա կու թյամբ, ո րի առ կա յու թյան
պա րա գա յում հան րա պե տու թյան նա խա գա հը
կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ իր «հե ղի նա -
կու թյան ու ժով»։

Հատ կան շա կան է նաև, որ ո րոշ խորհըր -
դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հին վե րա պահ վել են
այն պի սի լիա զո րու թյուն ներ, ո րոնք լայն ա ռու -
մով բնո րոշ չեն խորհր դա րա նա կան կա ռա վար -
ման ձևի հան րա պե տու թյուն նե րին, օ րի նակ՝ Ի -
տա լիա յի նա խա գա հը լիա զոր ված է ըն դու նե լու
օ րեն քի ուժ ու նե ցող ո րո շում ներ, բա ցի այդ՝
նա խա գա հում է բարձ րա գույն դա տա կան խոր -
հուր դը (Սահ մա նադ րու թյան 87-րդ հոդ ված),
Լատ վիա յի նա խա գա հն ու նի օ րենսդ րա կան
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7 Ընդհանուր առմամբ՝ խորհրդարանական հանրապետություններում հանրապետության նախագահն ունի հետևյալ
հիմնական լիազորություններ՝ ա) սահմանված կարգով ներկայացնում է պետությունը միջազգային հարաբե րու -
թյուն ներում (Սլովակիա, Չեռնոգորիա), բ) ստորագրում է պառլամենտի ընդունած օրենքները, որպես կանոն՝
կարող է վետո կիրառել դրանց նկատմամբ, գ) Սահմանադրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով կարող է
լուծարել պառլամենտը (Սլովակիա), դ) սահմանված կարգով նշանակում և ազատում է կառավարության անդամներին,
բարձրաստիճան այլ պաշտոնյանների (Բուլղարիա, Իտալիա), ե) սահմանված կարգով կարող է կնքել միջազգային
պայմանագրեր (Սլովակիա), զ) սահմանված կարգով շնորհում է պետական պարգևներ և կոչումներ, լուծում է
քաղաքացիություն և ներում շնորհելու հետ կապված հարցերը (Չեռնոգորիա, Հունգարիա), է) մի շարք պետություններում
սահմանված կարգով գլխավորում է զինված ուժերը, նշանակում և ազատում է զինված ուժերի ղեկավարությանը
(Մակեդոնիա, Հունաստան, Բուլղարիա), ը) պետությունների մեծ մասում մասնակցում է դատական իշխանության
ձևավորմանը (Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա)

8 Սլովակիայի Սահմանադրության 102-րդ հոդված, Հունգարիայի Սահմանադրության 9-րդ հոդված, Բուլղարիայի
Սահմանադրության 102-րդ հոդված



նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք (Սահ մա նադ րու -
թյան 47-րդ հոդ ված), Հու նաս տա նի (Սահ մա -
նադ րու թյան 47-րդ հոդ ված) և Իս լան դիա յի
(Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ հոդ ված) նա խա գահ -
նե րը պառ լա մեն տի հետ հա մա տեղ՝ օ րենս դիր
իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ են, Բուլ -
ղա րիա յում գոր ծում է փոխ նա խա գա հի պաշ -
տոն (Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ ված)։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում տար բեր է հան րա պե տու թյան նա խա -
գահ նե րի լիա զո րու թյուն նե րի ծա վա լը զին ված
ու ժե րի ո լոր տում։ Ո րոշ պե տու թյուն նե րում հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հը զին ված ու ժե րի ո -
լոր տում ու նի ոչ ֆոր մալ բնույ թի լիա զո րու թյուն -
ներ, օ րի նակ՝ Ի տա լիա յի, Բուլ ղա րիա յի, Սլո վա -
կիա յի և Հուն գա րիա յի նա խա գահ նե րը հա մար -
վում են զին ված ու ժե րի գե րա գույն հրա մա նա -
տար ներ, բա ցի այդ՝ Ի տա լիա յի և Բուլ ղա րիա յի
նա խա գահ նե րը նաև Անվ տան գու թյան խոր -
հուր դի նա խա գահ ներ են։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ կան նաև՝
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից վե տո
կի րա ռե լու լիա զո րու թյան հետ կապ ված, ընդ -
հա նուր առ մամբ՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց նել
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի վե տո կի րառ -
ման հետևյալ տա րա տե սակ նե րը՝

ա) hան րա պե տու թյան նա խա գա հը կա րող
է վե տո կի րա ռել և պառ լա մեն տի կող մից ըն -
դուն ված օ րենք նե րը վե րա դարձ նել պառ լա մեն -
տը, ե թե պառ լա մեն տը հաղ թա հա րում է վե -
տոն՝ հան րա պե տու թյան նա խա գա հը ստո րագ -
րում է պառ լա մեն տի ըն դու նած օ րեն քը9.

բ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հը կա րող
է վե տո կի րա ռել պառ լա մեն տի կող մից ըն դուն -
ված օ րեն քի նկատ մամբ, ե թե պառ լա մեն տի
հաղ թա հա րում է վե տոն՝ հան րա պե տու թյան
նա խա գա հը կա րող է վի ճար կել Սահ մա նա դրա -
կան դա տա րա նում10.

գ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հը չի կա -
րող վե տո կի րա ռել պառ լա մեն տի կող մից ըն -
դուն ված օ րեն քի նկատ մամբ, սա կայն մինչև
ստո րագ րե լը կա րող է պառ լա մեն տի ըն դու նած
օ րեն քը վի ճար կել Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նում11։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վո րում ներ են
նա խա տես ված նաև՝ հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի պաշ տո նա վար ման անհ նա րի նու թյան
դեպ քում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա -
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող մե -
խա նիզմ նե րի հետ կապ ված։ Խորհր դա րա նա -
կան հան րա պե տու թյուն նե րում հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա -
նա ցումն ա պա հով վում է հետևյալ մե խա նիզմ -
նե րով՝ 

ա) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ -
տո նա վար ման անհ նա րի նու թյան դեպ քում հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե -
րը փո խանց վում են պառ լա մեն տի նա խա գա -
հին, ընդ ո րում՝ ո րոշ պե տու թյուն նե րում հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե -
րի կա տար ման ըն թաց քում պառ լա մեն տի նա -
խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց վում են12.

բ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րը փո խանց վում են հանձ նա ժո ղո -
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9 Սլովակիայի նախագահն իրավունք ունի պառլամենտի կողմից ընդունված օրենքն իր առարկությամբ հետ
վերադարձնել պառլամենտ։ Պառլամենտի կողմից այդ օրենքը վերստին հաստատվելու դեպքում հանրապետության
նախագահը պետք է ստորագրի և հրապարակի։ Ընդ որում՝ նախատեսված է, որ օրենքները պետք է ստորագրվեն
ոչ միայն հանրապետության նախագահի, այլ նաև պառլամենտի նախագահի ու վարչապետի կողմից:
Հանրապետության նախագահի անհամաձայնության դեպքում օրենքը կարող հրապարակվել է առանց
հանրապետության նախագահի ստորագրման (Սահմանադրության 88-րդ հոդված)։ Սերբիայի նախագահը ևս
իրավունք ունի պառլամենտի կողմից ընդունված օրենքն իր առարկությամբ հետ վերադարձնել պառլամենտ։
Պառլամենտի կողմից այդ օրենքը վերստին հաստատվելուց հետո, եթե հանրապետության նախագահը չի
ստորագրում պառլամենտի կողմից ընդունված օրենքը, այդ լիազորությունը փոխանցվում է պառլամենտի
նախագահին (Սահմանադրության 113-րդ հոդված):

10 Էստոնիայի նախագահը կարող է պառլամենտի ընդունած օրենքը հետ վերադարձնել պառլամենտ, և եթե
հանրապետության նախագահի վետոն հաղթահարվում է, ապա հանրապետության նախագահը պառլամենտի
կողմից վերստին հաստատված օրենքի սահմանադրականությունը կարող է վիճարկել Սահմանադրական դատարան
(Սահմանադրության 107-րդ հոդված):

11 Խորվաթիայի նախագահը պառլամենտի ընդունած օրենքը կարող է վիճարկել միայն Սահմանադրական
դատարանում՝ սահմանադրականությունն ստուգելու նպատակով (Սահմանադրության 89-րդ հոդված)։ 

12 Էստոնիայի Սահմանադրության 83-րդ հոդված: 



51

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

վի, ո րը բաղ կա ցած է վար չա պե տից, պառ լա -
մեն տի նա խա գա հից և Գե րա գույն դա տա րա նի
նա խա գա հից13.

գ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րի մի մա սը փո խանց վում է վար չա -
պե տին, մի մա սը՝ պառ լա մեն տի ներ քին պա -
լա տի նա խա գա հին, իսկ մյուս մա սը՝ սե նա տի
նա խա գա հին14.

դ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րի մի մա սը փո խանց վում է կա ռա -
վա րու թյա նը, մի մա սը՝ վար չա պե տին, իսկ մյուս
մա սը՝ պառ լա մեն տի նա խա գա հին15.

ե) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րը փո խանց վում են վար չա պե տին,
իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ վար չա -
պե տին փո խա րի նող ան ձին16.

զ) հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո -
րու թյուն նե րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան
դեպ քում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա -
զո րու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում է փոխ նա խա -
գա հը17։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րում առ կա է նաև
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան -
կու թյուն ինս տի տու տը, և որ պես պաշ տո նա -
նա կու թյան հիմք՝ պե տու թյուն նե րի մեծ մա սում
նշվում է հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող -
մից Սահ մա նադ րու թյան խախ տու մը18։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում տար բեր են նաև հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի ընտ րու թյան և հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի թեկ նա ծո ւին ներ կա յաց վող պա -
հանջ նե րը։ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
ընտ րու թյուն նե րն անց կաց վում են ուղ ղա կի կամ
ա նուղ ղա կի ձևե րով19։ Ա նուղ ղա կի ընտ րու թյան

դեպ քում հան րա պե տու թյան նա խա գա հն ընտըր -
վում է պառ լա մեն տի կող մից, ընդ ո րում՝ գո յու -
թյուն ու նեն ա նուղ ղա կի ձևով հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան տար բեր մե -
խա նիզմ նե ր, մաս նա վո րա պես՝ ա) հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հն ընտր վում է պառ լա մեն -
տի եր կու պա լատի կող մից հա մա տեղ նիստում20,
բ) հան րա պե տու թյան նա խա գահն ընտր վում է
պառ լա մեն տի եր կու պա լատի և տա րած քա յին
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից կազմ ված խորհր -
դի կող մից21, գ) ե թե պառ լա մեն տին չի հա ջող -
վում հան րա պե տու թյան նա խա գահ ընտ րել, ա -
պա հան րա պե տու թյան նա խա գահն ընտր վում
է ընտ րա կան խորհր դի կող մից, ո րը բաղ կա -
ցած է պառ լա մեն տի և տա րածք նե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րից22։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ կան նաև՝
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի թեկ նա ծուն նե -
րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի հետ կապ -
ված, ընդ հա նուր առ մամբ՝ հան րա պե տու թյան
նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րին ա ռա ջադր վում են
հետևյալ հիմ նա կան պա հանջ նե րը՝ 

ա) քա ղա քա ցիու թյուն (Մա կե դո նիա, Սլո -
վա կիա), ի դեպ՝ Լատ վիա յի, Ալ բա նիա յի և Բուլ -
ղա րիա յի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում ամ րագըր -
ված է, որ երկ քա ղա քա ցիու թյուն ու նե ցող ան -
ձինք չեն կա րող ընտր վել հան րա պե տու թյան
նա խա գահ, դեռ ա վե լին՝ Ֆին լան դիա յում հան -
րա պե տու թյան նա խա գահ կա րող է ընտր վել
միայն ծա գու մով Ֆին լան դիա յի քա ղա քա ցին,
նմա նա տիպ կար գա վո րում է նա խա տես ված
նաև Հու նաս տա նի Սահ մա նադ րու թյամբ.

բ) տա րի քա յին շեմ՝ Բուլ ղա րիա յում հան -
րա պե տու թյան նա խա գահ կա րող է ընտր վել
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13 Իսլանդիայի Սահմանադրության 8-րդ հոդված, Իռլանդիայի Սահմանադրության 14-րդ հոդված:
14 Չեխիայի Սահմանադրության 66-րդ հոդված:
15 Սլովակիայի Սահմանադրության 105-րդ հոդված:
16 Ֆինլանդիայի Սահմանադրության 59-րդ հոդված: 
17 Բուլղարիայի Սահմանադրության 98-րդ հոդված:
18 Չեռնոգորիայի Սահմանադրության 98-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ

արվել Սահմանադրության խախտման պատճաոռվ։ Խորվաթիայի Սահմանադրության 105-րդ հոդվածի համաձայն՝
հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել Սահմանադրության յուրաքանչյուր խախտման
համար։ Սերբիայի Սահմանադրության 118-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրապետության նախագահը կարող է
պաշտոնանկ արվել սահմանադրության խախտման դեպքում:

19 Ուղղակի ձևով են ընտրվում Իռլանդիայի, Ֆինլանդիայի, Սլովենիայի, Սերբիայի, Մոլդովայի նախագահները, իսկ
անուղղակի ձևով են ընտրվում Չեխիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի նախագահները:

20 Չեխիայի Սահմանադրության 54-րդ հոդված:
21 Գերմանիայի Սահմանադրության 54-րդ հոդված, Իտալիայի Սահմանադրության 83-րդ հոդված:
22 Էստոնիայի Սահմանադրության 79-րդ հոդված:



քա ռա սուն տա րին լրա ցած ան ձը, Մա կե դո նիա -
յում՝ հի սուն տա րին լրա ցա ծը, իսկ Ղրղզս տա -
նի նա խա գա հի թեկ նա ծուն պետք է լի նի ոչ
պա կաս, քան ե րե սուն հինգ և ոչ ա վելի, քան
յոթա նա սուն տա րե կան.

գ) նստակ յա ցու թյան ցենզ՝ Մա կե դո նիա -
յում հան րա պե տու թյան նա խա գահ կա րող է
ընտր վել այն ան ձը, ով վեր ջին տասն հինգ տա -
րի նե րից առն վազն տա սը ե ղել է պե տու թյան
մշտա կան բնա կիչ, Ալ բա նիա յում հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հը պետք է վեր ջին հինգ
տա րի նե րը մշտա պես բնա կու թյուն հաս տա տած
լի նի պե տու թյու նում։

Այս պի սով՝ կա տար ված վեր լու ծու թյամբ
կա րող ենք ա ռանձ նաց նել հետևյալ եզ րա հան -
գում նե րը՝ ա) հան րա պե տու թյան նախա գա հի
սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կը որո շա կի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի խորհրդա րա -

նա կան տար բեր մո դե լի հան րա պե տու թյուն նե -
րում, բ) խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու -
թյուն նե րում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի
ինս տի տու ցիո նալ կար գա վի ճա կը պետա կան
իշ խա նու թյան ե ռաթև բա ժան ման հա մա կար -
գում միան շա նակ չի ըն կալ վում, գ) խորհր դա -
րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի սահ մա նա -
դրու թյուն նե րում նա խա տես ված են գոր ծի քա -
կազ մեր, ո րոնք հան րա պե տու թյան նա խա գա -
հի լիա զո րու թյուն նե րի մեծ մա սի ի րա կա նա -
ցու մը ֆոր մա լաց նում են, դ) խորհրդա րա նա -
կան հան րա պե տու թյուն նե րում ո րո շա կիո րեն
տար բեր են նաև հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կար -
գը, ընտ րու թյան մե խա նիզմ ներ, ինչ պես նաև
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի թեկ նա ծո ւին
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։
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Եվ րո պան ժա մա նա կա կից պառ լա մեն տա -
րիզ մի ծագ ման և կա յաց ման բնօր րանն է: Եվ -
րո պա կան խորհր դա րա նա կան ինս տի տուտ նե -
րը լայն տա րա ծում են գտել ամ բողջ աշ խար -
հում: Այդ իսկ պատ ճա ռով եվ րո պա կան պե -
տու թյուն նե րի պատ մա կան փոր ձի ու սում նա -
սի րու թյու նը բա ցա ռիկ անհ րա ժեշ տու թյուն է
պառ լա մեն տա րիզ մի էու թյու նը և դրա տար բեր
ձևե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաս կա նա -
լու հա մար: 

Մաս նա գետ նե րը եվ րո պա կան պառ լա մեն -
տա րիզ մի ու սում նա սի րու թյունն ա վան դա բար
սկսում են Մեծ Բ րի տա նիա յից, ո րի խորհր դա -
րա նը հա ճախ ան վա նում են խորհր դա րա նա -
կան նա խա հայր կամ բո լոր խորհր դա րան նե րի
«մայ րը»1: Եվ ի րո՛ք, խորհր դա րա նա կան ինս -
տի տուտ նե րը Բ րի տա նա կան կղզի նե րում ու նեն
բազ մա դար յա պատ մու թյուն: Այս պես՝ Անգ լիա -
կան խորհր դա րա նի (պառ լա մեն տի)2 ծագ ման
տա րե թիվ է հա մար վում 1265 թվա կա նը, երբ
երկ րի փաս տա ցի ղե կա վար (լորդ-պրո տեկ տոր)
Սի մոն դը Մոն ֆո րը՝ կոմս Լես տե րա ցին, հա -
մա տեղ նիս տի հրա վի րեց Թա գա վո րա կան մեծ
խորհր դի ան դամ նե րին (միա պե տա կան իշ -
խա նու թյանն ա ռըն թեր խորհր դակ ցա կան մար -
մին, ո րի կազ մում ընդգրկ ված էին ա ռա վել
ազն վա տոհ միկ, աշ խար հիկ և հոգևոր ան ձինք),
կոմ սու թյուն նե րի և քա ղաք նե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րին (եր կո ւա կան աս պետ յու րա քանչ յուր
կոմ սու թյու նից և եր կո ւա կան ներ կա յա ցու ցիչ՝
յու րա քանչ յուր քա ղա քից): Այս ի րա դար ձու թյունն
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված էր Հեն րիխ III ար -
քա յի և ֆեո դա լա կան վեր նա խա վի միջև ծա -
վալ վող պայ քա րի հետ, ո րի ա ռաջ նոր դը Մոն -

ֆորն էր: Պայ քա րի ըն թաց քում եր կու կող մն էլ
ձգտում էին նվա ճել ա ռա վել ազ դե ցիկ սո ցիա -
լա կան խմբե րի ա ջակ ցու թյու նը: Սա կայն այս,
ա ռա ջին հա յաց քից, մե կան գամ յա ի րա դար ձու -
թյու նն ու նե ցավ հե ռուն գնա ցող հետևանք ներ:
Անգ լիա յի թա գա վոր նե րը խորհր դա րա նի մեջ
շատ ա րագ նշմա րե ցին սե փա կան իշ խա նու -
թյու նն ամ րապն դե լու հզոր գոր ծի քի դե րը, նրանք
միա ժա մա նակ սկսե ցին դի մել խորհր դա րա նի
օգ նու թյա նը ֆի նան սա կան խնդիր նե րի լուծ ման
հա մար: 1295թ. Էդ վարդ I թա գա վո րը հրա վի -
րեց, այս պես կոչ ված՝ Օ րի նա կե լի խորհր դա -
րա նը (Model Parliament) Մոն ֆո րի սխե մա յով`
ա րիս տոկ րատ ներ, ե պիս կո պոս ներ, ինչ պես
նաև կոմ սու թյուն նե րի և քա ղաք նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ ներ, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում սկսե -
ցին կոչ վել «հա մայնք ներ» (the Commons): 1297թ.
թա գա վո րը հաս տա տեց խորհր դա րա նի չա փա -
զանց կարևոր՝ հար կե րի վե րա բեր յալ3 քվեար -
կու թյամբ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն -
քը:

XIV դա րի կե սե րին տե ղի ու նե ցավ Անգ -
լիա յի խորհր դա րա նի բա ժա նու մը եր կու պա -
լատ ի` լոր դե րի և հա մայնք նե րի; Ա ռա ջի նում ի -
րենց նիս տերն էին անց կաց նում բարձ րաշ խար -
հիկ ա րիս տոկ րատ նե րը և ե կե ղե ցու իշ խան նե -
րը, իսկ երկ րոր դում` աս պետ նե րը և քա ղա քա -
ցի նե րը: Զու գա հե ռա բար՝ XIV-XVդդ. խորհր դա -
րա նին աս տի ճա նա բար ի րա վունք վե րա պահ -
վեց հրա պա րա կելու օ րի նագ ծեր (բիլ լեր), ո րոնք
հե տա գա յում ստա նում էին օ րեն քի ուժ (նախ -
կի նում խորհր դա րա նը կա րող էր միայն
խնդրագ րեր ներ կա յաց նել, ո րոնց հի ման վրա
ար քա յա կան պա լա տը հրա պա րա կում էր իր
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ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
«Եվրասիա» միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, 
նույն ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

ä²èÈ²ØºÜî²ðÆ¼ØÀ ä²îØàôÂÚ²Ü Øºæ. ºìðàä²Î²Ü öàðÒÀ

1 Տե՛ս Graham H. The mother of parliaments. London: Methuen & Co., 1910, 181-185 p.:
2 «Պառլամենտ» բառը (անգլերեն` «parliament») ունի ֆրանսիական ծագում («parler»` խոսել բայից): Դա կապված է

այն փաստի հետ, որ Անգլիայի նորմանդական զավթումից հետո (1066թ.) պալատական շրջաններում և ֆեոդալական
վերնախավում ֆրանսերենը դարձավ գերակշռող լեզու: «Պառլամենտ» բառը կիրառվել է նաև մինչև 1265թ.,
սակայն ի սկզբանե նշանակել է ֆեոդալների ժողով (օրինակ՝ հայտնի է «Կատաղի պառլամենտը»` բարոնների
համագումարն Օքսֆորդում 1258թ.): 

3 Տե՛ս Барашков Г. М. Парламенты мира. Саратов: Наука, 2008, 65-69 с.:



ստա տուտ նե րը): Ըստ ո րում՝ միջ նա դար յան
Անգ լիա յի խորհր դա րա նը ֆեո դա լա կան դա -
րաշր ջա նի տոհ մա կան ազն վա կան նե րի ներ -
կա յա ցուց չու թյան ինս տի տուտ էր և շատ հե ռու
էր ժա մա նա կա կից տի պի բարձ րա գույն օ րենս -
դիր մարմ նի կար գա վի ճա կից: 

Այդ ժա մա նակ նե րում հա ման ման ինս տի -
տուտ ներ կա յին նաև եվ րո պա կան այլ երկր նե -
րում: Այս պես՝ 1302թ. Ֆրան սիա յում Ֆի լիպ IV
թա գա վո րը հրա վի րեց Գլ խա վոր շտատ ներ
(Etats Généraux), որը երկ րի ե րեք տար բեր
խա վե րի՝ հոգևո րա կան նե րի, ազն վա կա նու թյան
և եր րորդ խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ժո -
ղով էր, որն ընդգր կում էր մնա ցած ամ բողջ
բնակ չու թյա նը, և ո րի ա նու նից հան դես էր գա -
լիս քա ղա քա ցի նե րի վեր նա խա վը: Սրա ան մի -
ջա կան ա ռի թը Հռո մի Պապ Բո նի ֆա ցիուս VIII-
ի հետ տե ղի ու նե ցած հա կա մար տու թյու նում
մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյու նը նվա ճե լու թա -
գա վո րի ցան կու թյունն էր: Հե տա գա յում Ֆրան -
սիա յի թա գա վոր նե րը սկսե ցին կա նո նա վո րա -
պես հրա վի րել Գլ խա վոր շտատ ներ՝ ֆի նան -
սա կան հար ցերն ա ռա վել հա ճախ քննար կե լու
հա մար: Չ նա յած սե փա կան դիր քերն ամ րապն -
դե լու ա ռան ձին փոր ձե րին՝ Գլ խա վոր շտատ նե -
րը միա ժա մա նակ կախ վա ծու թյան մեջ էին թա -
գա վո րա կան իշ խա նու թյու նից: Պետք է նկա տի
ու նե նալ նաև, որ միջ նա դար յան Ֆրան սիա յում
միջ դա սա յին հա կա սու թյուն նե րը չա փա զանց
ու ժեղ էին, ին չը ծայր աս տի ճա նի դժվա րաց -
նում էր դրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից
միաս նա կան դիր քո րոշ ման ձեռք բե րու մը: 

Անգ լիա յից և Ֆրան սիա յից էլ ա ռաջ դա -
սա յին-ներ կա յա ցուց չա կան հաս տա տու թյուն ներ
էին գոր ծում Պի րենե յան թե րակղ զու երկր նե -
րում, որ տեղ կոչ վում էին կոր տես ներ (cortes):
1188թ. Լիո նում Թա գա վո րա կան կու րիա յի (Curia
Regia) նիս տե րին, աշ խար հիկ և հոգևոր ֆեո -
դալ նե րից զատ, սկսե ցին մաս նակ ցել նաև քա -
ղաք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: XIII դա րում կոր -
տես ներ ձևա վոր վե ցին Ա րա գո նում, Կաս տի -
լիա յում, Պոր տու գա լիա յում և Նա վա ռա յում (Կաս -
տի լիա յում դրան ցում ներ կա յաց ված էր նույ -
նիսկ ա զատ գյու ղա ցիու թյու նը)4: Մի շարք հան -

գա մանք նե րի բե րու մով (ա ռա ջին հեր թին՝ ա -
րաբ նե րի հետ մշտա կան պա տե րազ մի` ռե կոն -
կիս տա յի պայ ման նե րում)՝ կոր տես ներն օժտ -
ված էին բա վա կա նին լայն ի րա վունք նե րով և
ըն դու նում էին ոչ միայն հար կե րին վե րա բե րող
ո րո շում ներ, այլև քննար կում էին օ րենսդ րու -
թյա նը և գա հա ժա ռան գու թյանն առնչ վող հար -
ցե րի լայն շրջա նակ:

Գեր մա նա կան ազ գի Սր բա զան Հռո մեա -
կան կայս րու թյու նում (ո րի կազ մում, գեր մա նա -
կան և ավստ րիա կան տա րածք նե րից բա ցի՝
ընդգրկ ված էին նաև Չե խիան, Ի տա լիա յի մի
մա սը և այլն) նույն պես ստեղծ վեց դա սա յին
ներ կա յա ցուց չու թյան մար մին` կայ սե րա կան
սեյ մը (ռայխս տա գը): Սա կայն եր կար ժա մա -
նակ այս կա ռույ ցը ձևա կան ինս տի տու տի գոր -
ծա ռույթ ու ներ, դրա կազ մը փո փո խա կան էր,
իսկ նիս տե րը հրա վիր վում էին ա ռի թից ա ռիթ:
Եվ միայն 1495 թ. կայ սե րա կան բա րե փո խու -
մից հե տո ռայխս տա գը իս կա պես դար ձավ «կայ -
սե րա կան խա վե րի» (հոգևոր և աշ խար հիկ
կուրֆ յուրստ նե րի, իշ խան նե րի և ա զատ կայ սե -
րա կան քա ղաք նե րի) բարձ րա գույն ներ կա յա -
ցուց չա կան մար մին: 

Միջ նա դա րում յու րօ րի նակ ներ կա յա ցուց -
չա կան մար մին ներ գո յու թյուն ու նեին նաև Հյու -
սի սա յին Եվ րո պա յի ո րոշ երկր նե րում: Ծա գու -
մով դրանք հաս նում էին մինչև նա խա ֆեո դա -
լա կան դա րաշր ջա նի ազ գա յին ժո ղով նե րը
(տին գե րը), ո րոնց մաս նակ ցում էին բո լոր հա -
սուն տղա մար դիկ: Այս պես՝ Իս լան դիա յում
930թ. ա ռա ջին ան գամ հրա վիր վեց ալ տինգ,
ո րը դար ձավ երկ րի բարձ րա գույն օրենս դիր և
դա տա կան մար մի նը` այդ ժա մա նա կաշր ջա նի
կլան նե րի (գո դորդ նե րի) յու րա տե սակ դաշ նու -
թյու նը: Յու րա քանչ յուր տար վա հու նի սին եր -
կու շա բա թով հրա վիր վող ալ տին գի աշ խա -
տան քում տե սա կա նո րեն կա րող էին մաս նակ -
ցել բո լոր հա սուն տղա մար դիկ, չնա յած՝ գլխա -
վոր դե րա կա տար ներն այս տեղ կլան նե րի ա -
ռաջ նորդ ներն էին (գո դի նե րը): Նոր վե գիա յին
Իս լան դիա յի միա ցու մից հե տո 1262թ. ալ տին -
գն իր գոր ծա ռույթ նե րի մեծ մա սից զրկվեց,
չնա յած՝ ան վա նա կան շա րու նա կում էր հրա -
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վիր վել մինչև 1799թ.: Տե ղա յին մա կար դա կում
ժո ղովր դա կան օ րենս դիր ժո ղով ներ (լագ տինգ -
ներ) գո յու թյուն ու նեին նաև միջ նա դար յան
Նոր վե գիա յում, որ տեղ ֆեո դա լիզ մը եվ րո պա -
կան այլ երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ նվազ
զար գա ցած էր: 

Միջ նա դա րում Արևել յան Եվ րո պա յի երկրնե -
րում նույն պես կա յին դա սա յին ներ կա յա ցուց -
չու թյան մար մին ներ: Ո րոշ չա փով դրանք սլա -
վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի հնա գույն վե չեա յին
ա վան դույթ նե րի ժա ռան գորդ ներն էին: Միա -
ժա մա նակ, ի տար բե րու թյուն արևմ տաեվ րո -
պա կան պե տու թյուն նե րի՝ այս մար մին նե րում
ներ կա յաց ված էին միայն ֆեո դալ նե րի տար -
բեր խմբեր: Սա վե րա բեր ում է Լե հա կան սեյ -
մին, ո րի ա ռա ջաց ման տա րեթ վի առ թիվ մինչ
օրս միաս նա կան տե սա կետ չկա (պատ մա բան -
նե րի մեծ մա սը նշում է XV դա րի վեր ջը, չնա -
յած՝ որ եր բեմն հան դի պում է նաև 1180 թվակա -
նը): Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև միջ նա դար յան
Չե խա կան սեյ մի (ազն վա կա նու թյան ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի յու րա տե սակ հա մա գու մա րի) մասին: 

XV դա րի վեր ջից սկսած՝ եվ րո պա կան ա -
ռա ջա տար երկր նե րում աս տի ճա նա բար ան -
ցում է տե ղի ու նե նում դե պի բա ցար ձակ միա -
պե տու թյուն (աբ սոլ յու տիզմ): Թա գա վո րա կան
իշ խա նու թյան ամ րապնդ մա նը զու գա հեռ՝ պե -
տա կան բյու րոկ րա տիա յի զար գաց ման ֆո նի
վրա, դա սա յին ներ կա յա ցուց չու թյան մար մին -
նե րն սկսե ցին կորց նել ի րենց նշա նա կու թյու նը
կամ ընդ հան րա պես դա դա րեց րին ի րենց գո -
յու թյու նը, կամ էլ՝ մնա ցին որ պես զուտ ան վա -
նա կան ինս տի տուտ ներ: Այս պես՝ կտրուկ նվա -
զեց կոր տես նե րի դե րն Իս պա նիա յի բո լոր մար -
զե րում, դրանք սկսե ցին ա վե լի ու ա վե լի հազ -
վա դեպ հրա վիր վել (օ րի նակ՝ Կար լոս II-ի օ րոք
Կաս տի լիա յի կոր տես նե րը ոչ մի ան գամ չհրա -
վիր վե ցին), իսկ դրանց գոր ծու նեու թյու նը հան -
գեց րեց ըն դա մե նը գա հին տրա մադր վող սուբ -
սի դիա նե րի հաս տատ մա նը: Ֆրան սիա յում
1484թ. մինչև 1560թ. Գլ խա վոր շտատ նե րն ընդ -
հան րա պես չհրա վիր վե ցին, իսկ դրա նից հե տո
դա սա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մի քա նի ան գամ
հա վաք վե ցին XVI դա րի երկ րորդ կե սի կրո նա -
կան պա տե րազմ նե րի ճգնա ժա մա յին շրջա նում,

սա կայն դրանց ա վար տից ան մի ջա պես հե տո
թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը կրկին հրա -
ժար վեց Գլ խա վոր շտատներին դի մե լու պրակ -
տի կա յից (այդ դա դա րը ձգվեց ա վե լի քան մեկ
և կես հար յու րամ յակ՝ ընդ հուպ մինչև Ֆրան -
սիա կան մեծ հե ղա փո խու թյու նը): Գեր մա նա -
կան ազ գի Սր բա զան Հռո մեա կան կայս րու թյու -
նում Ռայխս տա գը շա րու նա կում էր իր նիս տե -
րը մինչև 1806թ., երբ լու ծար վեց, սա կայն Գեր -
մա նիա յի քա ղա քա կան մաս նատ վա ծու թյան
պայ ման նե րում, ո րը վերջ նա կա նա պես ամ -
րագր վեց 1648թ., դրա ի րա կան իշ խա նու թյու -
նը հասց վեց նվա զա գույ նի: Ռայխստագը մնաց
որ պես դա սա յին մի մար մին, որ տեղ ներ կա -
յաց ված էր միայն ֆեո դա լա կան վեր նա խա վը: 

Վե րը նշվա ծից միակ բա ցա ռու թյու նն
անգ լիա կան խորհր դա րանն էր: Ի տար բե րու -
թյուն դա սա կան ֆեո դա լիզ մի մնա ցած բո լոր
եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի՝ Անգ լիա յում տե -
ղի ու նե ցավ ֆեո դալ նե րի ստո րին խա վի (աս -
պետ նե րի և ջենթ րիի) մեր ձե ցու մը ձևա վոր վող
բուր ժո ւա զիա յի հետ: Հենց սրանց վրա էին
հեն վում Թ յու դոր նե րի դի նաս տիա յի (1485-1603)
թա գա վոր նե րը, ո րոնց գա հա կա լու թյան տա րի -
նե րին Անգ լիա յում սկսեց ձևա վոր վել միա պե -
տու թյու նը: Որպես արդ յուն ք՝ խորհր դա րա նը ոչ
միայն չկորց րեց իր նշա նա կու թյու նը, այլ՝ ընդ -
հա կա ռա կն՝ ո րով հետև անհ րա ժեշտ էր թա գա -
վո րա կան իշ խա նու թյա նը` ներ քին և ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան կարևո րա գույն հար ցե րի
լուծ ման հա մար: Օ րի նակ՝ խորհր դա րա նն ակ -
տի վո րեն սա տա րեց Հեն րիխ VIII-ի կող մից ռե -
ֆոր մա ցիա յի և ե կե ղե ցու հո ղե րի սե կուլ յա րի -
զա ցիա յի ի րա կա նա ցու մը և ա ջակ ցեց Ե ղիսա -
բեթ I-ին` Իս պա նիա յի դեմ պայ քա րում: 

XVII դա րում Անգ լիա յում պատ կե րա ցում
ձևա վոր վեց այն մա սին, որ խորհր դա րա նը,
թա գա վո րի հետ պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ -
րա գույն մար մի նն է, իսկ դրա պատ գա մա վոր -
ներն օժտ ված են ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րով
և ար տո նու թյուն նե րով «ան հի շե լի ժա մա նակ -
նե րից»5: Մաս նա վո րա պես՝ նման գա ղա փար -
ներ էին ձևա կերպ ված 1604թ. կազմ ված «Հա -
մայնք նե րի պա լա տի ա պո լո գիա յում»: Սթ յուարտ -
նե րի նոր ար քա յա կան տոհ մի ա ռա ջին եր կու Օ
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թա գա վորի (Հա կոբ I և Կարլոս I)` Անգ լիա յում
միա պե տա կան կար գեր հաս տա տե լու և խորհըր -
դա րա նից հրա ժար վե լու փոր ձե րը վեր ջի նիս
կող մից հան դի պե ցին կա յուն դի մադ րու թյան,
ին չն ստա ցավ նաև բնակ չու թյան լայն շեր տե րի
ա ջակ ցու թյու նը: XVII դա րի ա ռա ջին տաս նամ -
յակ նե րում թա գա վոր նե րը մի քա նի ան գամ լու -
ծա րե ցին խորհր դա րա նը, սա կայն այդ պես էլ
չկա րո ղա ցան ի րա վի ճա կը փո խել հօ գուտ ի -
րենց: Կար լոս I-ի տասն մե կամ յա «խորհր դա -
րա նա զուրկ» իշ խա նա վա րու մը հան գեց րեց խո -
րը ճգնա ժա մի: Որպես արդյունք՝ թա գա վո րը
ստիպ ված էր հրա վի րել նոր խորհր դա րան, ինչն
էլ ե լա կե տա յին դար ձավ անգ լիա կան ա ռա ջին
հե ղա փո խու թյան հա մար, որը ըստ էու թյան՝
թա գա վո րի պա տե րազմ էր ընդ դեմ խորհր դա -
րա նի, և որն էլ, ի վեր ջո՝ հաղ թա նակ տա րավ:
1649-1653թթ. Անգ լիա յում գոր ծում էր կա ռա -
վար ման հան րա պե տա կան ձևը (ին դե փեն դա -
կան հան րա պե տու թյուն): Այ նու հետև՝ սո ցիա -
լա կան և քա ղա քա կան ան կա յու նու թյան պայ -
ման նե րում, իշ խա նու թյունն ան ցավ Օ լի վեր
Քրոմ վե լի ձեռ քը, ով էլ սահ մա նեց պրո տեկ տո -
րա տի վար չա կարգ (ըստ էու թյան` ռազ մա կան
դիկ տա տու րա): Ք րոմ վե լի մա հից հե տո հան -
րա պե տու թյու նը կարճ ժա մա նա կով վե րա կանգն -
վեց, սա կայն ար դեն 1660թ. Սթ յուարտ նե րը
կրկին իշ խա նու թյան ե կան, և Անգ լիան կրկին
դար ձավ միա պե տու թյուն: Ռես տավ րա ցիա յի
ժա մա նա կաշր ջա նում (Կարլոս II-ի և Հա կոբ II-
ի օ րոք) թա գա վո րի և խորհր դա րա նի դի մա -
կա յու թյու նը շա րու նակ վեց, ընդ ո րում՝ վեր ջի -
նիս կազ մում ա ռա ջին ան գամ ընդգրկ վել էին
այդ ժա մա նակ ծնունդ ա ռած եր կու քա ղա քա -
կան խմբա վո րում նե րի (ա պա գա կու սակ ցու -
թյուն նե րի)` թո րի նե րի և վի գե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րը: Պառ լա մեն տը հաս տա տա կա մո րեն
պնդում էր, որ թա գա վո րը կա րող է կա ռա վա -
րել եր կի րը միայն «իր հետ հա մա տեղ և իր հա -
մա ձայ նու թյամբ»: 1679թ. խորհր դա րա նը վեր -
ջա պես հա սավ չա փա զանց կարևոր մի օ րեն քի
ըն դուն մա նը` Habeas Corpus Act, ո րով ե րաշ -
խա վոր վում էր ան ձի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը6: 

1688թ. Անգ լիա յի բո լոր ա ռա ջա տար քա -
ղա քա կան ու ժե րը հան դես ե կան Հա կոբ II-ի
դեմ, ում վա րած քա ղա քա կա նու թյունն ընդ հան -
րա պես բա րի համ բավ չէր վա յե լում: Երկ րում
տե ղի ու նե ցավ հե ղաշր ջում` գործ նա կա նում ա -
ռանց ար յու նա հե ղու թյան, ո րը պատ մու թյան
մեջ մտավ «Փա ռա վոր հե ղա փո խու թյուն» ան -
վան մամբ: Իշ խա նու թյունն ան ցավ Վիլ հելմ III
և Մա րիա II ա մու սին նե րին, և հենց նրանց օրոք
էլ 1689թ. հոկ տեմ բե րին ըն դուն վեց Բիլլ ի րա -
վունք նե րի մա սին, ո րում հստակ ար տա ցոլ -
ված էին խորհր դա րա նա կան իշ խա նու թյան
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը: Այդ պա հից
սկսած՝ Անգ լիա յում վերջ նա կա նա պես հաս -
տատ վեց սահ մա նադ րա կան միա պե տու թյուն:
Թա գա վո րի իշ խա նու թյու նն օ րենսդ րա կան, ֆի -
նան սա կան, ռազ մա կան և դա տա կան ո լորտ -
նե րում սահ մա նա փակ վեց կա նո նա վո րա պես
հրա վիր վող խորհր դա րա նի կող մից:

XVIII դա րի ըն թաց քում խորհր դա րա նի դե -
րը Անգ լիա յի (1707 թվա կա նից` ար դեն Մեծ
Բրի տա նիա յի) պե տա կան իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի հա մա կար գում է՛լ ա վե լի է ամ րապընդ -
վում: Աս տի ճա նա բար մշակ վում են կա ռա վար -
ման խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի հիմ նա -
կան սկզբունք նե րը` կա ռա վա րու թյան (կա բի -
նե տի) ձևա վո րու մը խորհր դա րա նում մե ծա -
մաս նու թյուն ստա ցած կու սակ ցու թյան կող մից,
նա խա րար նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը
խորհր դա րա նի ա ռաջ, կա նո նա վոր ան ցկաց -
վող ընտ րու թյուն ներ և այլն: Ի հա՛ր կե, չպետք է
մո ռա նալ, որ այդ ժա մա նակ խորհր դա րա նը
ներ կա յաց նում էր երկ րի բնակ չու թյան լոկ մի
խմբին` իշ խող դա սա կար գի վեր նա խա վին, իսկ
ձայ նի ի րա վունք ու ներ բնակ չու թյան ըն դա մե -
նը 5%, պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի
հա մար սահ ման ված էր գույ քա յին մեծ ցենզ,
ընտ րա կան հա մա կար գը խիստ հե ռու էր կա -
տար յալ լի նե լուց: Եվ, այ նու հան դերձ՝ Անգ լիա -
յի քա ղա քա կան հա մա կար գն ա մե նաա ռա ջա -
դի մա կանն էր իր ժա մա նա կի հա մար և օ րի -
նակ էր ծա ռա յում մյուս երկր նե րի համար: 
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Ժա մա նա կա կից ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա -
նա յին և հա մաշ խար հա յին պե տաի րա վա կան
գա ղա փա րա խո սու թյան կա ռուց ված քում ի րա -
վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը խիստ կարևոր
տեղ է զբա ղեց նում: Ընդ ո րում՝ դա գոր ծառ -
նում է ոչ թե ինքն ի րեն, այլ՝ իր էու թյամբ, բնույ -
թով, սո ցիա լա կան դե րով և նշա նա կու թյամբ
այլ հա ման ման տե սու թյուն նե րի հետ սերտ կա -
պով և փո խազ դե ցու թյամբ:

Խոս քը, մաս նա վո րա պես, ա վան դա կան,
մա քուր ի րա վա կան և պե տա կան տե սու թյուն -
նե րի մա սին է. մի կող մից՝ բնա կան ի րա վուն քի
տե սու թյուն ներ, իսկ մյուս կող մից՝ պո զի տիվ ի -
րա վուն քի տե սու թյուն ներ: Դա, մաս նա վո րա -
պես՝ ի րա վուն քի ֆե նո մե նո լո գիա կան, բնա կան
ի րա վուն քի էք զիս տեն ցիալ և հեր մե նեվ տիկ տե -
սու թյունն է, ի րա վուն քի հո գե բա նա կան նոր -
մա տի վիզ մի, սո լի դա րիզ մի, ի րա վուն քի սո ցիո -
լո գիա կան ռեա լիզ մի, ինս տի տու ցիո նա լիզ մի,
ֆունկ ցիո նա լիզ մի, նեո ֆունկ ցիո նա լիզ մի տե -
սու թյուն նե րը: Նկա տի է առն վում նաև Արևմուտ -
քում հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան պե տու -
թյան տե սու թյու նը, սո ցիա լա կան պե տու թյան
հա յե ցա կար գը, զու գա միտ ման տե սու թյու նը և
այլն, իսկ Արևել քում՝ նախ կին ԽՍՀՄ-ում, հա -
մա ժո ղովր դա կան պե տու թյան տե սու թյու նը: Ի -
հա՛ր կե, ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան և
այլ տե սու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու թյան և
փոխ ազ դե ցու թյան բնույթն ու մա կար դա կը մի -
մյանց հան դեպ միշտ չէ, որ պարզ է և միան շա -
նակ: Դա զգա լիո րեն կախ ված է մի շարք հան -
գա մանք նե րից, ո րոնք առնչ վում են, մաս նա վո -
րա պես, դի տարկ վող տե սու թյան բնույ թին և
այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Կա րե լի է ա սել, որ, օ րի նակ՝ ի րա վա կան

պե տու թյան տե սու թյան փոխ կապ վա ծու թյան և
փո խազ դե ցու թյան մա կար դա կը, ո րի հիմ քում
ըն կած է ի րա վուն քի հետ պե տու թյան կապ վա -
ծու թյան մա սին բնա կան-ի րա վա կան տե սու -
թյուն նե րով թե զը, որն ու շադ րու թյու նը կենտ -
րո նաց րել է «բնա կան», «հա մընդ հա նուր», «ան -
քակ տե լի», «հիմ նա րար» ի րա վունք նե րի վրա1,
կլի նի ա վե լի բարձր, քան պո զի տի վիս տա կան
տե սու թյուն նե րի հետ իր փոխ կապ վա ծու թյան
և փո խազ դե ցու թյան մա կար դա կը:

Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար ձա նա -
գր վում է, որ բնա կան-ի րա վա կան տե սու թյուն -
նե րի հետ ո րո նե լի տե սու թյան զգա լի մոտ լի -
նե լը պայ մա նա վոր ված է, բա ցի դրանց բնույ թի
և բո վան դա կու թյան ընդ հան րու թյու նից՝ նաև,
որ. «Նոր ժա մա նակ նե րում ի րա վա կան պե տու -
թյան պատ կե րա ցում նե րի մա սին գա ղա փար -
նե րի ձևա վո րումն ըն թա նում էր բնա կան ի րա -
վուն քի դոկտ րի նի հաս տատ ման, աշ խար հիկ
աշ խար հա յաց քի ծագ ման և ամ րապնդ ման,
ֆեո դա լա կան կա մա յա կա նու թյան քննա դա տու -
թյան, աբ սոլ յու տիս տա կան և ոս տի կա նա կան
կար գե րի, բո լոր մարդ կանց հա վա սա րու թյան
և ա զա տու թյան ճա նաչ ման հու նով»2:

Հետևե լով այլ տե սու թյուն նե րի հետ ի րա -
վա կան պե տու թյան տե սու թյան փոխ կապ վա -
ծու թյան և փո խազ դե ցու թյան բնույ թին ու մա -
կար դա կին՝ կա րե լի է նաև պնդել, որ ո րո նե լի
տե սու թյան և դրա հիմ քում ըն կած գա ղա փար -
նե րի կա պն ան հա մե մատ ա վե լի մեծ չա փով է
հետևում ժա մա նա կա կից նույ նան ման գա ղա -
փար նե րի և տե սու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու -
թյուն նե րին, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ սո ցիա լա -
կան պե տու թյան տե սու թյու նը, հա մընդ հա նուր
բա րե կե ցու թյան տե սու թյան պե տու թյու նը, հա -
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մա ժո ղովր դա կան պե տու թյու նը և այլն, քան իր
ծագ ման և կա յաց ման ժա մա նա կով ա վե լի վաղ
տե սու թյուն նե րը և գա ղա փար նե րը:

Սա կայն դա ա մենևին չի նշա նա կում, ինչ -
պես եր բեմն պնդում են գի տա կան գրա կա նու -
թյան մեջ, որ ի րա վա կան պե տու թյան և դրա
տե սու թյան սաղ մե րը միայն վեր ջերս են ի հայտ
ե կել պատ մա կան հա մա չա փու թյան մեջ, իսկ
ա վե լի կոնկ րետ՝ Նոր ժա մա նակ նե րում3, որ ոչ
մի կապ չկա անց յա լի հա մա պա տաս խան գա -
ղա փար նե րի, տե սու թյուն նե րի և դոկտ րին նե րի
հետ: Մի տե սու թյուն և դոկտ րին չի ծա գում
ոչն չից, մի ակն թար թում, դրան նա խոր դող այլ
գա ղա փար նե րի, տե սու թյուն նե րի և դոկտ րին -
նե րի պատ մա կան կա պից դուրս: Ծա գե լով հա -
սա րա կու թյան, պե տու թյան և ի րա վուն քի զար -
գաց ման նույն փու լե րում՝ մար դա սի րա կան գա -
ղա փար նե րը և մար դուն շրջա պա տող պե տա -
իրա վա կան աշ խար հի մա սին պատ կե րա ցում -
նե րը բա վա կա նին հստակ կեր պով ձևա փոխ -
ված և կեր պա փոխ ված ձևով ար տա հայտ վում
են հա ջոր դող մյուս փու լե րում, ընդ հուպ մինչև
ներ կա յիս փու լը, երբ ա վարտ վում է ի րա վա -
կան պե տու թյան տե սու թյան սահ մա նադ րա -
կան և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ձևա վոր ման և
ձևական-ի րա վա կան ամ րագր ման գոր ծըն թացն
այն տես քով, որ ա ռա ջա ցել և գոր ծում է մինչև
այժմ:

Ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան, ինչ -
պես և այլ տե սու թյուն նե րի վե րա բեր յալ խոսք
կա, մի կող մից՝ հա սա րա կու թյան զար գաց ման
միայն ո րո շա կի փու լում այս կամ այն մար դա -
սի րա կան գա ղա փար նե րի մշակ ման, այդ ի -
մաս տով՝ դրանց ո րո շա կի նույ նա կա նու թյան,
իսկ մյուս կող մից՝ դրանց հե տա գա զար գաց -
ման և շա րու նա կու թյան մա սին:

Միան գա մայն բնա կան և օ րի նա չափ է այն
հան գա ման քը, որ տե սու թյուն նե րի և գա ղա -
փար նե րի տես քով շատ մար դա սի րա կան
երևույթ ներ այդ գոր ծըն թա ցում խա ղում են շատ
կարևոր հա մա կարգ ձևա վո րող դեր՝ ան կախ
այն հանգամանքից, թե ի րա վա կան պե տու -
թյան տե սու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում,

միմ յանց հետ կապ ված լի նե լով «գե նե տի կո -
րեն», վեր ջին հաշ վով՝ դառ նո՞ւմ են «շի նա նյութ»,
թե՞ ոչ: Միայն մեկ տար բե րու թյամբ, որ դրան -
ցից որոշներն ուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն են ու նե -
նում տվյալ գոր ծըն թա ցի վրա, իսկ մյուս նե րը՝
ա նուղ ղա կի: Դրան ցից որոշներն, ի րա վա կան
պե տու թյան տե սու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն -
թա ցում հան դես գա լով իբրև «շի նան յութ», դրա
վրա ազ դում են ան մի ջա կա նո րեն, այն դեպ -
քում, երբ մյուս նե րը, չլի նե լով այդ պի սին, ազ -
դում են միջ նոր դա վոր ված ձևով:

Դրա հետ կապ ված՝ ի րա վա կան պե տու -
թյան տե սու թյունը դի տարկ ելիս տե սա կան և
գործ նա կան տե սանկ յու նից կարևոր է թվում
այդ գոր ծըն թա ցի, մի ջա վայ րի ձևա վոր ման և
զար գաց ման վրա ազ դող ոչ միայն նյու թա կան,
այլև հոգևոր (ին տե լեկ տո ւալ) ա ռու մով ու շա -
դրու թյուն դարձ նե լը:

Ի՞նչն է մեր ձեց նում ի րա վա կան պե տու թյան
տե սու թյու նը դրա հետ զու գա կից այլ տե սու -
թյուն նե րի հետ: Ին չո՞ւմ է դրանց ընդ հան րու -
թյու նը, և ին չո՞ւմ՝ դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյու -
նը: Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված այդ ընդ հան -
րու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Նմա -
նա տիպ այլ հար ցե րը, մի կող մից՝ ա ռա ջա նում
են, երբ փոր ձում ենք ո րո շել ո րո նե լի տե սու -
թյան էու թյու նը և բնույ թը, իսկ մյուս կող մից՝
սահ մա նել դրա տեղն ու դե րը՝ դրա հետ սեր -
տո րեն կապ ված այլ տե սու թյուն նե րի հա մա -
կար գում:

Դրանց պա տաս խա նե լով ընդ հա նուր տե -
սա կան դիր քե րից՝ թվում է, թե պետք է ու շա -
դրու թյուն դարձ նել, ա ռա ջին հեր թին՝ հոգևոր
և նյու թա կան պայ ման նե րին՝ բա ռի ա մե նա լայն
ի մաս տով: Ընդ ո րում՝ հենց դրանք են վճռա -
կան դեր խա ղում՝ հաշ վի առ նե լով, որ նման
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ պայ ման նե րում նա -
խադր յալ ներ են ա ռա ջա նում «գե նե տիկ ա ռու -
մով» միմ յանց միջև փոխ կա պակց ված ընդ հան -
րու թյուն նե րի, ի րա վուն քի տե սու թյուն նե րի և
գա ղա փար նե րի ի հայտ գա լու և ամ րապնդ վե -
լու հա մար և ընդ հա կա ռա կն4:

Իսկ երկ րոր դը՝ պա տաս խա նե լով նմա նա -
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տիպ մյուս հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե րում են ի -
րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան և դրա հետ
զու գա կից ի րա վուն քի տե սու թյուն նե րի ընդ հան -
րու թյուն նե րին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին,
միա ժա մա նակ վե րա բե րում են դրանց էու թյա -
նը, բնույ թին, ձևական-ի րա վա բա նա կան և փի -
լի սո փա յա կան բո վան դա կու թյա նը և նշա նա -
կու թյա նը: 

Խո սե լով այդ մա սին՝ չպետք է տե սա դաշ -
տից բաց թող նել այն ո րո շիչ փաս տը, որ բո լոր
դի տարկ վող տե սու թյուն նե րը ոչ այլ ինչ են, քան
հա մա սեռ և հա մաձև երևույթ ներ, իսկ ա վե լի
կոնկ րետ՝ տե սու թյուն ներ, ո րոնք այս կամ այն
չա փով հա մար ժեք կեր պով ար տա ցո լում են ի -
րա վուն քի կյանքն ու ի րա կա նու թյու նը, բայց
ինք նին օբ յեկ տի վո րեն գոր ծող «նյու թա կա նաց -
ված» ի րա կա նու թյան բա ղադ րի չ չեն: Փի լի սո -
փա յա կան տե սանկ յու նից դրանք՝ որ պես տե -
սու թյուն, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից անկախ,
«պատ կե րա ցում նե րի, գա ղա փար նե րի մի հա -
մա լիր են, որն ուղղ ված է որևէ երևույ թի մեկ -
նա բա նու թյա նը և բա ցատ րու թյա նը»5, տվյալ
դեպ քում՝ գլխա վո րա պես՝ պե տու թյա նը, մասամբ՝
ի րա վուն քին: «Ա վե լի նեղ ու հա տուկ ի մաս տով»
ա մեն տե սու թյուն հան դես է գա լիս որ պես «գի -
տա կան գի տե լիք նե րի բարձ րա գույն, ա մե նա -
զար գա ցած ձև՝ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում
տա լով ի րա կա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րի
և էա կան կա պե րի՝ տվյալ տե սու թյան օբ յեկ տի
մա սին»6, ինչ պի սիք դի տարկ վող դեպ քում պե -
տու թյու նն է և ի րա վուն քը:

Վեր լու ծե լով ի րա վա կան պե տու թյան և տե -
սու թյան վեր ջին տաս նամ յակ նե րի մի տում նե -
րը՝ թեև ո րոշ վե րա պա հում նե րով, անհ նար է
չհա մա ձայ նել գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ -
ված այն կար ծի քին, թե. «XX դարի վեր ջին
տաս նամ յա կի ռու սա կան հետտ րավ մա տիկ ի -
րա վա գի տակ ցու թյու նը բնու թագր վում է ի րա -
վա կան պե տու թյան նկատ մամբ բարձր պա -
հանջ նե րով, «դրա կեր պա րի մի ֆա կա նաց մամբ»
և «ի րա կա նաց նե լով կոմ պեն սա տո րա կան գոր -
ծա ռույթ՝ ի րա վա կան պե տու թյու նն ըն կալ վում է

որ պես սո ցիա լա կան ի դեալ, չտեսն ված ու
խորհր դա վոր Կի տեժգ րադ, ին չի փնտրտու քը
կլու ծի բո լոր սո ցիա լա կան խնդիր նե րը և ի -
մաստ կտա հա մընդ հա նուր կյան քին»7:

Չ նա յած տվյալ պնդման ար դա րա ցիու թյա -
նը՝ վե րա պա հում նե րը վե րա բե րում են «ռու սա -
կան հետտ րավ մա տիկ ի րա վա գի տակ ցու թյա -
նը», որ տեղ խախտ ված է տրա մա բա նու թյու նը:
Բա ցի այդ՝ դրանք վե րա բե րում են այն պնդման
ոչ բա վա րար լի նե լուն, որ Կի տեժ-գրադի
փնտրտու քով զբաղ վում են միայն ժա մա նա -
կա կից Ռու սաս տա նում, այլ ոչ թե՝ «քա ղա քա -
կիրթ»8 աշ խար հում, ո րը, «մաս նա կիո րեն հրա -
ժար վե լով «հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան պե -
տու թյու նից», վա ղուց գոր ծա ծու թյան մեջ է դրել
«սո ցիա լա կան պե տու թյու նը» և «ի րա վա կան
պե տու թյու նը»:

Ըստ երևույ թին՝ ար տա սո վոր երևա կա յու -
թյամբ պայ մա նա վոր ված ակն հայտ չա փա զան -
ցու թյուն է պնդումն այն մա սին, որ «ի րա վա գի -
տու թյան մեջ ի րա վա կան պե տու թյան կա ռուց -
ման հետ են գիտ նա կան նե րը կա պում ռուս ժո -
ղովր դի կյանքն ու մա հը»9: Շատ կա տե գո րիկ և
բարձ րա ձայն է հնչում, բայց ինչ պես ցույց է
տա լիս հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյան վեր -
լու ծու թյու նը, այդ քան էլ ճշմար տան ման չէ: Նույ -
նիսկ այն հե ղի նակ նե րը, ով քեր Հա յաս տա նի
ճա կա տա գի րը կա պում են միայն ի րա վա կան
պե տու թյան հետ, ա մենևին էլ չեն պաշտ պա -
նում այդ պի սի ծայ րա հե ղա կան, ա պո կա լիպ -
տիկ հա յացք նե րը: Հա մե նայն դեպս՝ դա չի
բխում հայտ նա բեր ված մաս նա գի տա կան եզ -
րա կա ցու թյուն նե րից և դա տո ղու թյուն նե րից: Ու -
շադ րու թյուն դարձ նե լով նշված վե րա պա հում -
նե րին՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է նկա տել, որ
հարցն այժմ դրան ցում չէ, այլ՝ ի րա վա կան պե -
տու թյան մի ֆա կա նաց ման և ի դեա լա կա նաց -
ման վե րա բեր յալ պնդման:

Ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան նման
մո տե ցու մը, մի կող մից, դրան մո տեց նում է զու -
գա կից տե սու թյուն նե րին, քա նի որ դրան ցից
յու րա քանչ յու րը, ար տա հայ տե լով պե տաի րա -
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վա կան ի րա կա նու թյան այս կամ տե սա կետ նե -
րը, որ պես կա նոն՝ ո րո շա կիո րեն ի դեա լա կա -
նաց նում է դա:

Սա կայն, մյուս կող մից էլ՝ ի րա վա կան պե -
տու թյան տե սու թյու նն իր հետ կապ ված տե սու -
թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նից ա ռանձ նա նում է,
ա ռա ջին հեր թին՝ ի դեա լա կա նաց ման ձևով և
ա նուղ ղա կի ա ռար կա յով:

Ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյու նն այդ
տե սանկ յու նից հա մադ րե լով այլ տե սու թյուն նե -
րի հետ՝ դժվար չէ նկա տել, որ ե թե ինքն է ու -
շադ րու թյուն դարձ նում և հայտ նի չա փով ի -
դեա լա կա նաց նում, ա ռա ջին հեր թին, պե տու -
թյան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը և ի րա վուն -
քը, ա պա, օ րի նակ՝ «հա մընդ հա նուր բա րե կե -
ցու թյան տե սու թյու նն» իր ու շադ րու թյու նը կենտ -
րո նաց նում է և ո րո շա կիո րեն ի դեա լա կա նաց -
նում կա պի տա լիս տա կան պե տու թյան հա րա -
բե րու թյուն նե րի բնույ թը տնտե սու թյան, նյու թա -
կան ար տադ րու թյան և քա ղա քա ցի նե րի կեն -
սա պա հով ման հետ10: Մինչ դեռ «սո ցիա լա կան
պե տու թյու նը» ջան քեր է գոր ծադ րում և ի դեա -
լա կա նաց նում պե տու թյան սո ցիա լա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րն իր քա ղա քա ցի նե րի և ընդ -
հան րա պես հա սա րա կու թյան հետ11:

Ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը, ինչ -
պես նաև շատ այլ տե սու թյուն ներ, անց նում են
դրա ձևա վոր ման և զար գաց ման շատ եր կար
պատ մա կան և տ րա մա բա նա կան ու ղի: Այդ ու -
ղին սկսվում է հա սա րա կու թյան զար գաց ման
վաղ փու լե րում ի րա վա կան պե տու թյան և դրա
տե սու թյան հա մար բա րո յա քա ղա քա կան հիմք
ստեղ ծող մար դա սի րա կան գա ղա փար նե րի և
դա տո ղու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման ու զար գաց -
ման հետ կապ ված էմ պի րիկ տե սու թյան աս -
տի ճա նից և ա վարտ վում ի րա վա կան պե տու -
թյան սե փա կան տե սու թյան ձևա վոր ման հետ
ա սո ցաց վող տե սա կան աս տի ճա նով, ընդ հուպ
մինչև իր է վոլ յու ցիա յի ժա մա նա կա կից փու լե -
րը:

Ինչ վե րա բե րում է հա մա կար գա յին ի դեա -

լա կա նաց ված օբ յեկ տի տես քով դի տարկ վող ի -
րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան բար դու թյա -
նը և բազ մա մա կար դա կու թյա նը12՝ դա, ինչ պես
և ցան կա ցած այլ հա ման ման տե սու թյուն, կազմ -
ված է այն պի սի տար րե րից, ինչ պի սիք են ո րո -
նե լի տե սու թյան հիմ քը կազ մող տար բեր մար -
դա սի րա կան գա ղա փար նե րի ամ բող ջու թյան
տես քով հան դես ե կող ե լա կե տա յին էմ պի րիկ
բա զան՝ որ պես նախ նա կան (մի ջանկ յալ) եզ -
րա կա ցու թյուն նե րի ընդ հան րա ցում նե րի և դա -
տո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն: 

Հետևո ղա կա նո րեն տա նե լով այն միտ քը,
որ «ի րա վա կան պե տու թյան ի դեա լի հիմ քում»
ըն կած է «բո լո րի հա մար միաս նա կան և հա -
վա սար ի րա վունք նե րի» պա հան ջը՝ Պ. Նո վո -
գո րոդցևն այդ կա պակ ցու թյամբ նշել է. «Պե -
տու թյու նն ընդ հա նուր կյան քի նպա տա կով պետք
է միա վո րի բո լոր դա սա կար գա յին, խմբա կա -
յին և ան հա տա կան շա հե րը»13:

Ար տա ցո լե լով ժա մա նա կա կից պե տաի րա -
վա կան ի րա կա նու թյան ի դեա լա կա նաց ված տե -
սա կե տը՝ ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը
ձգտում է ի մի բե րել բո լոր այն բազ մա թիվ և
խիստ բազ մա զան մաս նա վոր և հան րա յին շա -
հե րը, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն և դրսևոր վում են
այս կամ այն ա ռան ձին վերց ված հա սա րա կու -
թյան շրջա նակ նե րում:

Դա վե րա բե րում է նաև ա վան դա կան՝ ազ -
գա յին և այլ ար ժեք նե րին, ո րոնք ըն կած են
կոնկ րետ հա սա րա կու թյան և նրա սահ ման նե -
րում ստեղծ վող ի րա վա կան պե տու թյան հիմ -
քում:

Լի նե լով այս կամ այն հա սա րա կու թյան
քա ղա քա կան, ի րա վա կան պե տու թյու նը և դրա
տե սու թյու նը՝ ար տա ցո լում են ազ գա յին, ներ -
պե տա կան կամ վե րազ գա յին ի մաս տով շա հեր
և ար ժեք ներ, ո րոնք ներ կա յումս ակն հայտ ա -
ռաջ նա հեր թու թյուն ու նեն բո լոր, այդ թվում և՝
հա մաշ խար հա յին շա հե րի, և ար ժեք նե րի նկատ -
մամբ, ին չի մա սին վկա յում է հա մաշ խար հա յին
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և պե տաի րա -
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վա կան պրակ տի կան14: Օ րի նակ՝ ինչ պես դա
մաս նա կիո րեն կա Եվ րա միու թյան սահ ման նե -
րում15: Այս ա ռու մով խիստ վի ճե լի է թվում հայ -
րե նա կան ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
գո յու թյուն ու նե ցող դա տո ղու թյուն ներն այն մա -
սին, որ ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նը, սահ մա -
նադ րա կան մա կար դա կով ի րեն հռչա կե լով ի -
րա վա կան պե տու թյուն, պետք է «ամ բող ջո վին
վե րա նա յի այն ար ժեք նե րը, ո րոնք պետք է
դրվեն հա սա րա կա կան կյան քի հիմ քում: Ան -
կյու նում պետք է դրված լի նեն հա մա մարդ կա -
յին ար ժեք նե րը, իսկ ա վան դա կան նե րը հա -
մար վեն որ պես երկ րոր դա կան»:

Միայն այդ ժա մա նակ, այդ, ըստ Ֆ.Մ.Ռա -
յա նո վի կար ծի քի. «Ռու սաս տա նը կա րող է ներ -
գրավ վել զար գա ցող գլո բալ աշ խար հում, ին -
տեգր վել քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան հետ»16:

Ա վե լին՝ կար ծում է հե տա զո տո ղը, «Ե թե
Ռու սաս տա նը չըն կա լի հա մա մարդ կա յին ար -
ժեք նե րը և ա պա վի նի միայն իր ա վան դա կան
ար ժեք նե րին», ա պա իր ամ բող ջա կա նու թյան
և միաս նու թյան պահ պան ման նրա ձգտում նե -
րը, ո րոնք «ա ռա ջին հեր թին ա պա հով վում են
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րով», այլ ոչ թե՝
«միայն սե փա կան ու ժի և ա վան դույ թի» վրա
հեն վե լով, կա րող են միայն ա րա գաց նել երկ րի
ոչն չա ցու մը ներ սից»: Քան զի այ սօր ին տեր նե -
տի դա րաշր ջան է, հենց ի րեն ցից՝ հա յե րից, ա -
վե լի ու ա վե լի դժվար է թաքց նել այս կամ այն
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն նե րը17:

Ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում ցան կա ցած
դի տարկ վող հար ցի կա պակ ցու թյամբ տար բեր,
այդ թվում՝ շատ վի ճե լի տե սա կետ նե րի առ կա -
յու թյու նը միան գա մայն բնա կան և ցան կա լի
երևույթ է, քա նի որ խթա նում է վի ճե լի հար ցի
լուծ ման ո րո նու մը և թար մաց նում մտա ծո ղու -
թյու նը: Սա կայն պետք է նշել, որ տվյալ դա տո -
ղու թյու նը խո ցե լի է.

ա) Քան զի, ի րա վա կան պե տու թյուն ստեղ -

ծե լով՝ պետք է «վե րաի մաս տա վո րի» իր ա վան -
դա կան ազ գա յին ար ժեք նե րը և դի տար կի
դրանք որ պես «երկ րոր դա կան ար ժեք ներ»:
Ճիշտ է՝ հե ղի նա կը տվյալ թե զը հաս ցեագ րում
է միայն նրանց, ով քեր շատ բան գի տեն ի րա -
վա կան պե տու թյան մա սին և «զոմ բիաց ված
չեն Ռու սաս տա նի եր կաթ բե տո նե ինք նու թյան,
յու րօ րի նա կու թյան գա ղա փա րա խո սու թյամբ»,
քա նի որ մյուս բո լո րի «ի րա վա կան պե տու թյան
ի դեալ նե րը քիչ բա նով կօգ նեն»18:

բ) «Քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան կող մից»
ստեղծ ված ազ գա յին ար ժեք նե րը և շա հե րը,
ինչ պես ցույց է տա լիս Եվ րամիու թյան և այլ
պե տու թյուն նե րի փոր ձը, եր բեք չեն մնա ցել երկ -
րորդ պլա նում՝ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տա լով
յու րա քանչ յուր այլ տա րա ծաշր ջա նա յին կամ
հա մաշ խար հա յին շա հե րին կամ ար ժեք նե րին19:

գ) Դրույթ նե րի ոչ հա մո զիչ լի նե լու մեջ, որ
«ցան կա ցած պե տու թյան», այդ թվում՝ Հա յաս -
տա նի ամ բող ջա կա նու թյու նը պահ պան վում է
ա ռա ջին հեր թին մի ջազ գա յին ի րա վուն քով, ոչ
թե սե փա կան ու ժե րով և ա վան դույթ նե րով: Այս
դեպ քում ակն հայտ է, որ ցան կա լին ի րա կա նու -
թյան տեղ է ներ կա յաց վում: Մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քին հա կա ռակ՝ ՆԱՏՕ-ի կող մից «մար դա -
սի րա կան ռմբա կո ծու թյան» են թարկ ված, իսկ
հե տո Հա րավս լա վիա յի բռնի մաս նատ ման
տխուր փոր ձը, ԱՄՆ-ի և նրա դաշ նա կից նե րի
կող մից ժա մա նա կա կից Ի րա քի և Աֆ ղանս տա -
նի օ կու պաց ման, ինչ պես նաև նմա նա տիպ այլ
երկր նե րի փոր ձե րը վկա յում են, որ երբևէ ագ -
րե սիա յի են թարկ ված այդ և մյուս պե տու թյուն -
նե րին չեն բա վա կա նաց րել ոչ թե դրանց «պահ -
պա նե լուն» կոչ ված մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
նոր մե րը կամ սկզբունք նե րը, այլ՝ դրանց պաշտ -
պա նե լու հա մար նա խա տես ված սե փա կան ու -
ժե րը:

Բ նա կա նա բար, ի րա վա կան պե տու թյու նը
և դրա տե սու թյու նը, մի կող մից՝ չեն կա րող և
չպետք է նույ նիսկ ա մե նան վա զա գույն չա փով
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ան տե սեն այդ թվում և իր ազ գա յին ար ժեք -
ներն ու շա հե րն ար տա ցո լող և պաշտ պա նող
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի պա հանջ նե րը: Մյուս
կող մից՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի վրա հիմնված
ի րա վա կան պե տու թյու նը չի կա րող և չպետք է
հասց վի ինչ-որ մի սո ցիա լա կան կազ մա վոր -
ման, ո րը, ինչ էլ լի նի՝ նա խա պատ վու թյու նը
տա լիս է հա մա մարդ կա յին շա հե րին: Հա մե -
նայն դեպս՝ ներ կա յումս, ժա մա նա կա կից աշ -
խար հում տե սա կան և, հատ կա պես՝ գործ նա -
կան ա ռու մով, դա կարևոր ոչ այն քան ի դեա լա -
կան, այլ նաև՝ ու տո պիս տա կան է: Միա ժա մա -
նակ պետք է նշել, որ ի րա վա կան պե տու թյան
տե սու թյան բո վան դա կու թյան և էու թյան ար -
տա հայ տու թյուն նե րը պո զի տիվ ի րա վուն քի նմա -
նու թյամբ, փի լի սո փա յա կան լեզ վով ա սած, «ա -
վե լի շատ «անհ րա ժեշտ են», քան «գու յու թյուն
ու նեն»:

Կախ ված այն հանգամանքից, թե ներ կա -
յումս որ քա՞ն հա մար ժեք է ի րա վա կան պե տու -
թյան տե սու թյան մեջ ար տա ցոլ վում կամ էլ տե -
սա նե լի ա պա գա յում կար տա ցոլ վի պե տաի րա -
վա կան ի րա կա նու թյու նը, դրան ցից թե միմ յանց
հետ ինչ պե՛ս կհա րա բե րակց վեն իրենց հիմ քում
«դրված» «անհ րա ժեշ տը» կամ «գու յու թյուն ու -
նե ցո ղը»:

Դի տարկ վող տե սու թյան մեջ «գու յու թյուն
ու նե ցո ղի», գե րակշ ռու մը, ան կաս կած, վկա յում
է դրա ի րա կան լի նե լու մա սին՝ գի տա կա նու -
թյան ու կեն սու նա կու թյան ա ռու մով: Եվ ընդ -
հա կա ռա կն՝ ի րա վա կան պե տու թյան տե սու -
թյան մեջ «անհ րա ժեշ տի» ամ բող ջա կան գեր -
իշ խու մը «գու յու թյուն ու նե ցո ղի» նկատ մամբ խո -
սում է դրա ձևա կա նու թյան և մտա ցա ծին լի նե -
լու մա սին:

Ո րոշ հե ղի նակ ներ, ի րա վա կան պե տու թյու -
նը դի տար կե լով ժա մա նա կա կից և ա պա գա
պե տու թյան ի դեա լի և նմու շի տես քով, վճռա -
կա նո րեն հայ տա րա րում են, որ «աշ խար հում
չի ե ղել, չկա և չի լի նի ի րա վա կան պե տու թյուն
այն պատ ճա ռով, որ յու րա քանչ յուր ի դեալ ան -
հա սա նե լի է», և հետևա բար՝ դրա տրա մա բա -
նու թյունը դա սում են ի դեա լա կա նաց ված նե րի,
ձևա կան երևույթ նե րի կար գը, իսկ մյուս հե տա -

զո տող նե րը, զար գաց նե լով ի րա վա կան պե տու -
թյան մա սին գա ղա փար նե րը՝ որ պես «պե տու -
թյան ի դեա լա կան տե սակ», ո րի վրա պետք է
կենտ րո նա նան ժա մա նա կա կից բո լոր պե տու -
թյուն նե րը, ել նում են տվյալ պե տաի րա վա կան
կազ մա վոր ման ի րա կա նու թյու նից և, հետևա -
բար՝ իր տե սու թյան հա մար ժե քու թյու նից և կեն -
սու նա կու թյու նից20:

Ի տար բե րու թյուն ի րենց գոր ծըն կեր նե րի,
ով քեր հակ ված են այն տե սա կե տին, որ ի րա -
վա կան պե տու թյու նը մի ի դեալ-ու տո պիա է, այս
տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը, խո սե լով ի րա վա -
կան պե տու թյան մա սին՝ որ պես մի ի դեա լի,
իսկ ա վե լի կոնկ րետ՝ որ պես մի պե տու թյան ի -
դեա լա կան տե սա կի, ա մենևին էլ դա չեն հա -
մա րում ու տո պիա կան: 

Ի րա վա կան պե տու թյան ի րա կան լի նե լը,
նշում է Ֆ.Մ. Ռա յա նո վը, հաս տատ վում է ի րա -
վա կան պե տու թյու նը կազ մող տար րե րի կամ
սկզբունք նե րի ճա նա չո ղու թյան տար բեր մա -
կար դակ նե րով, այդ թվում և՝ «ռեֆ լեք սիվ-ճա -
նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյան մի ջո ցով»21:

Ի րա վա կան պե տու թյու նը ժա մա նա կա կից
պե տու թյունն է, պնդում է հե ղի նա կը, «ո րի ձևա -
վո րու մը ո րոշ երկր նե րում նոր միայն սկսվում է,
իսկ ո րոշ երկր նե րում ար դեն ստա ցել է միան -
գա մայն ի րա կան հատ կա նիշ ներ»: Եվ ե թե այս -
օր, եզ րա կաց նում է հե տա զո տո ղը, «Գեր մա -
նիան, Իս պա նիան և ո րոշ այլ երկր ներ հայ տա -
րա րել են, որ ի րենք ի րա վա կան պե տու թյուն -
ներ են, ա պա դրան հա վա տա լու ինչ պի սի՞ հիմ -
քեր ու նենք»22: Ի րա կա նում ինչ պի սի՞ հիմ քեր ու -
նենք, օ րի նակ, որ չճա նա չենք ԱՄՆ-ը, ո րը (Մեծ
Բ րի տա նիա յի, Ֆրան սիա յի, Կա նա դա յի, Ավստ -
րիա յի և «ո րոշ այլ պե տու թյուն նե րի» հետ) ի րեն
հայ տա րա րել է ի րա վա կան՝ որ պես այդ պի սին:

Մի՞ թե, XX դա րի 60-ա կան թվա կան նե րին
ԱՄՆ-ի նա խա գահ Քե նե դիի սպա նու թյու նը, ա -
մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րի մի ջազ գա յին հե ռա -
խո սա յին խո սակ ցու թյուն նե րի չսանկ ցա վոր ված
գաղտ նալս ման՝ մա մու լի սե փա կա նու թյու նը դար -
ձած բազ մա թիվ փաս տե րն այդ չեն հաս տա -
տում: Ինչ վե րա բե րում է ԱՄՆ-ի պաշ տո նա -
կան շրջա նակ նե րի կամ որևէ այլ «քա ղա քա -
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կիրթ» պե տու թյան կող մից «ի րենցում հայ տա -
րար ված» ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան,
ժո ղովր դա կան և այլ վար չա կար գե րի առ կա յու -
թյա նը՝ դրա, ինչ պես ցույց է տա լիս պատ մու -
թյու նը, պա կա սու թյու նը եր բեք չի ե ղել և չկա:

Որ պես զի հա մոզ վենք դրա նում՝ բա վա կան
է հա յացք նե տենք, օ րի նակ, Արևմուտ քում, իսկ
XX դա րի 90-ա կան թվա կան նե րից հետո՝
Խորհր դա յին Հա յաս տա նում զար գա ցող «ա մե -
նա մար դա սի րա կան»՝ ա զա տա կան, իսկ ա վե լի
կոնկ րետ՝ նո րա զա տա կան գա ղա փա րա խո սու -
թյան, «ա մե նա ժո ղովր դա վա րա կան»՝ «հա մընդ -
հա նուր բա րե կե ցու թյան պե տու թյան» տես քով
սո ցիալ-քա ղա քա կան տե սու թյուն նե րի ժա մա -
նա կա կից քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան,
դրա նում կենտ րո նա կան դեր խա ղա ցող ազ -
գա յին և վե րազ գա յին կոր պո րա ցիա նե րի, ժա -
մա նա կա կից աշ խար հում Միաց յալ Նա հանգ -
նե րի բա ցա ռի կու թյան (exclusiveness) և, վեր -
ջա պես՝ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի բազ մա թիվ սահ մա նադ րա -
կան հռչա կագ րե րի վրա և այլն:

Ի հա՛ր կե, բո լոր հնա րա վոր հռչա կագ րե -
րին, տե սու թյուն նե րին և արևմտ յան պե տու -
թյուն նե րի, ինչ պես և ժա մա նա կա կից Հա յաս -
տա նի պաշ տո նա կան շրջա նակ նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի ա մեն տե սա կի հայ տա րա րու թյուն -
նե րին կա րե լի էր հա վա տալ, ե թե դրանք, նե -
րառ յալ ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը,
ակ տի վո րեն ար տա ցո լեին ի րա կա նու թյու նը, և
ի րենց հիմ քում լի նեին ոչ թե ձևա կան, ի դեա -
լիս տա կան, այլ՝ ի րա տե սա կան երևույթ ներ:

Սա կայն «պրակ տի կա յում», ռեալ ի րա կա -
նու թյան մեջ, ինչ պես ցույց է տա լիս ի րենց ժո -
ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան և այլն կո չող
ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րի հա սա րա կա -
կան–քա ղա քա կան փոր ձը, հա ճախ ա մեն ինչ
ա մենևին էլ այդ պես չէ՝ ոչ հա ճախ նրանց կող -
մից կան խադ րութա յին պաշ տո նա կան վար կա -
ծը և «մար դա սի րա կան» գա ղա փա րա խո սու -
թյու նն այդ պես էլ կմնան ոչ այլ ինչ, քան որ պես

կյան քի չկոչ ված տե սու թյուն և գա ղա փա րա խո -
սու թյուն:

Արդ յոք սա նշա նա կո՞ւմ է, թե ի րա վա կան
պե տու թյան տե սու թյու նը, ինչ պես և իր նշա նա -
կա լից մա սով ձևականաց ված և այս ի մաս տով
յու րա հա տուկ ցան կա ցած այլ մա քուր տե սու -
թյուն ոչ մի նշա նա կու թյուն չու նի այլ պե տա -
իրա վա կան տե սու թյուն նե րի հա մա կար գում:
Կա րե լի՞ է դրա նից եզ րա կաց նել, որ ի րա վա կան
պե տու թյան տե սու թյան հան գա մա նա լից դի -
տար կու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը հա սա րա կու -
թյան զար գաց ման ժա մա նա կա կից փու լում ա -
ռա վե լա պես նրա ձևականաց ված բնույ թի պատ -
ճա ռով կորց նում են ա մեն ի մաս տով:

Ակն հայտ է, որ՝ ո՛չ, ա ռա ջին հեր թին՝ այն
պատ ճա ռով, որ այս տե սու թյու նը, դա տե լով
Արևմուտ քի և Արևել քի շատ երկր նե րում իր
տա րած ման աշ խար հագ րու թյու նից ու բարձ -
րաց ված այն ու շադ րու թյու նից, ո րն այլ պե տա -
իրա վա կան տե սու թյուն նե րի հետ դարձ վում է
դրա վրա աշ խար հի տար բեր տա րա ծաշր ջան -
նե րում, հա սա րա կու թյան զար գաց ման ժա մա -
նա կա կից փու լում ա ռա ջա տար տե սու թյուն նե -
րի հետ դառ նում է տե սա կան կա ռուց վածք նե -
րից մե կը, որն ու նի խիստ կարևոր տե սա կան-
մե թո դաբանա կան և քա ղա քա կան-գա ղա փա -
րա կան նշա նա կու թյուն: Բ նա կա նա բար, տվյալ
հան գա ման քը տե սա դաշ տից բաց թող նե լը և
ո րո նե լի տե սու թյան զար գաց ման ու կա տա րե -
լա գործ ման գոր ծըն թա ցին չմաս նակ ցե լը, ան -
կաս կած, սխալ ո րո շում կլի ներ: Չ պետք է մո -
ռա նալ նաև, որ ներ կա պա հին Հա յաս տա նի,
ինչ պես նաև շատ այլ կա պի տա լիս տա կան և
կի սա կա պի տա լիս տա կան պե տու թյուն նե րի հա -
մար ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը, հե -
տա զո տող նե րի ար դա րա ցի դի տո ղու թյամբ, ծա -
ռա յում է որ պես մի յու րա տե սակ «գոր ծո ղու -
թյան ու ղե ցույց», մի յու րա հա տուկ կողմ նո րո շիչ
ազ գա յին պե տա կա նու թյան հե տա գա զար գաց -
ման և կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցում23: 
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Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի1 հար -
ցը բո լոր ժա մա նակ նե րում բա վա կա նին սուր է
քննարկ վում: Դա հա մար վում է պե տա կան
կարևոր ծա ռա յու թյուն, ո րը կոչ ված է Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում քրեա կան պա -
տիժ նե րի կա տար մա նը: 2006թ. ՀՀ ար դա րա -
դա տու թյան նա խա րա րու թյան քրեա կա տա րո -
ղա կան ծա ռա յու թյու նում գոր ծում է սո ցիա լա -
կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա -
տանք նե րի բա ժին, ո րի գոր ծա ռույթ նե րն ի րա -
կա նաց վում են  Կա լա նա վոր ված ան ձանց և
դա տա պարտ յալ նե րի հետ սո ցիա լա կան, հո գե -
բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա -
կա նաց նող կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում -
նե րի գոր ծու նեու թյան կար գը հաս տա տե լու
մա սին ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի
13.07.2016թ. թիվ 279-Ն հրա մա նով2: Բաժ նի
խնդիր նե րից է կա լա նա վոր ված ան ձանց ու դա -
տա պարտ յալ նե րի հո գե կան ա ռող ջու թյու նը
պահ պա նե լը և ամ րապն դե լը: Այս հար ցի շուրջ
ՔԿ հա մա կար գում հատ կա պես վեր ջին տա րի -
նե րին նկատ վում է դրա կան ա ռա ջըն թաց. կա
ո րո շա կի մշակ ված գոր ծի քա կազմ, մաս նա գետ -
նե րի վե րա պատ րաս տում և այլն, այ նո ւա մե -
նայ նիվ, այդ քա նով հան դերձ՝ դեռևս կան չլուծ -
ված խնդիր ներ, և հա յե ցա կար գում դրված է
ան ա զա տու թյան մեջ գտնվող ան ձի՝ կա լա նա -
վոր ված ան ձի և/ կամ դա տա պարտ յա լի և շրջա -
կա մի ջա վայ րի անվ տան գու թյան հար ցը:

Մինչ օրս ա նա զա տու թյան մեջ գտնվող
ան ձանց աու տո դետ րուկ տիվ վար քագ ծի կան -
խա տե սու մը հա մար վում է ոչ լիար ժեք ու սում -
նա սիր ված: Այս ո լոր տի հե տա զո տող նե րի, ու -
սում նա սի րող նե րի դրսևո րում նե րը հիմ նա կա -
նում սահ մա նա փակ վում են ար դեն իսկ կա լա -
նա վոր ված ան ձի և/ կամ դա տա պարտ յա լի կող -
մից կա տար ված վար քագ ծի սո ցիալ-հո գե բա -
նա կան բնու թագ րի վեր լու ծու թյամբ:

Թե մա յի շուրջ հա սա րա կու թյան տար բեր
խմբե րում կա տար վել են հե տա զո տու թյուն -
ներ, սա կայն փակ տի պի հա մա կար գե րում,
ինչ պի սիք են ՔԿ հիմ նարկ նե րը, թե ման լիար -
ժեք ու սում նա սիր ված չէ: 2012–2018թթ. ըն -
թաց քում մոտ 4000 կա լա նա վոր ված ան ձան -
ցից և դա տա պարտ յալ նե րից (2017թ.՝ մոտ
5000) ՔԿ հիմ նարկ նե րում ինք նաս պա նու թյուն
են գոր ծել 22-ը, իսկ ինք նավ նա սում նե րին թի -
վը շատ ա վե լի մեծ է3: Պատ կե րը մտա հո գիչ
է, ուս տի աու տո դեստ րուկ տիվ վար քի հիմ -
նախնդ րի ախ տո րոշ ման գոր ծըն թա ցը դար -
ձել է մեր ու սում նա սիր ման հիմ նա կան նպա -
տա կը: Նպա տա կի շուրջ ի րա կա նաց ված հե -
տա զո տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տվել դուրս
բե րելու այն նա խան շան նե րը, ո րոնք բնո րոշ
են ինք նա կոր ծա նիչ վարք կրող նե րին, այն
գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տում են աու տո -
դեստ րուկ տիվ վար քի ա ռա ջաց մա նը և դրսևոր -
մա նը, ինչ պես նաև նման վար քագ ծի հե տա -
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2 Այսուհետ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարի 13.07.2016թ. թիվ 279-Ն հրամանը [էլեկտրոնային տարբերակ]. –

URL: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107555 (մուտք` 25.04.2019թ.):
3 2011-2017թթ. ՀՀ ԱՆ ՔԿ հիմնարկներում արձանագրված ինքնասպանությունների և ինքնավնասումների դեպքերի

վիճակագրություն [էլեկտրոնային տարբերակ] – URL: http://pmg.am/hy/news/successful-cases/2011-2018 (մուտք՝
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ՀԵՐՄԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԵՊՄՀ զարգացման և կիրառական 
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ,
արդարադատության կապիտան
____________________________________________________________________________________________________________

ÐÐ ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü
ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ Î²È²Ü²ìàðì²Ì ²ÜÒ²Üò ºì

¸²î²ä²ðîÚ²ÈÜºðÆ ²àôîà¸ºêîðàôÎîÆì ì²ðø²¶ÌÆ
²ÊîàðàÞØ²Ü àðàÞ Ð²ðòºð



65

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

գա հաղ թա հար ման հա մար մշա կել ռազ մա -
վա րու թյան պլան:

Նախ քան աու տո դեստ րուկ տիվ վար քա -
գծի կան խա տես ման քննար կու մը՝ անհ րա ժեշտ
է հաս կա նալ տվյալ հաս կա ցու թյան նշա նա կու -
թյու նը: Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ դեստ -
րուկ տիվ հաս կա ցու թյու նը մշակ վել է գեր մա նա -
ցի հո գե բան, սո ցիո լոգ, փի լի սո փա Է. Ֆրո մի
կող մից4: Յու.Մ. Ան տոն յա նի կող մից ա ռա ջադըր -
վել են իննք նաս պա նու թյուն նե րի պատ ճառ նե -
րի եր կու խմբի դա սա կար գում՝ ինք նաս պա նու -
թյան դեպ քեր հա սա րա կու թյան մեջ և պե նի -
տեն ցիար` բնո րոշ միայն ՔԿ հիմ նարկ նե րին5:

Այս պես՝ աու տո դեստ րուկ տիվ կամ ինք նա -
կոր ծա նիչ վար քը (անգլ. auto –  ինք նա, destruction
– կոր ծա նել, ոչն չաց նել) մարդ կու թյան սո ցիա -
լա կան հրա տապ խնդիր նե րից մեկն է և այն քա -
նով գո յու թյուն ու նի, որ քա նով մարդն է ապ րում
Երկ րի վրա՝ ընդգր կե լով հա սա րա կու թյան գրե -
թե բո լոր շեր տե րը՝ սե ռից, տա րի քից, դա վա -
նան քից, կրթա կան մա կար դա կից, ըն տա նե կան
և սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից անկախ: Սո -
վո րա բար ինք նաս պա նու թյու նը սահ ման վում է
որ պես հո գե բա նա կան դե զա դապ տա ցիա յի արդ -
յունք, երբ ան ձը հո գե կա նի ախ տա բա նա կան
կամ սահ մա նա յին վի ճա կում ինք նա կամ (ներ -
քին կամ ար տա քին ազ դակ նե րից դրդված) դի -
մում է լե տալ ա վար տով աու տո դեստ րուկ տիվ
գոր ծո ղու թյուն նե րի: Ցան կա ցած սո ւի ցի դալ գոր -
ծո ղու թյուն են թադ րում է դե զա դապ տա ցիա, և
բո լոր սո ւի ցի դենտ նե րի մեջ նա խա սո ւի ցի դալ
շրջա նում դրսևոր վել է ա ռաջ նա յին և երկ րոր -
դա յին դե զա դապ տա ցիա՝ իր ֆունկ ցիո նալ և
օր գա նա կան, սո մա տիկ հետևանք նե րով6:

Աու տո դեստ րուկ տիվ վարք հաս կա ցու -
թյու նը կի րառ վում է շատ գի տու թյուն նե րում ու
ոչ միան շա նակ ձևով և հան դի պում է ժա մա նա -
կա կից գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տար -
բեր կերպ՝ դևիանտ վարք, սո ւի ցի դալ վարք,
աու տո ագ րե սիվ վարք, ա դիկ տիվ վարք:

Կի րառ վող աու տո դեստ րուկ տիվ վարք հաս կա -
ցու թյունը պետք է հաս կա նալ որպես գոր ծո ղու -
թյուն, ո րը նպա տակ ու նի կոր ծա նելու սե փա -
կան կյան քը (ինք նաս պա նու թյուն), կամ էլ՝ անձ -
նա զո հու թյուն, կամ էլ՝ եր կա րատև ինք նա կոր -
ծա նում (ա նա ռողջ ապ րե լա կերպ): Վար քա յին
այս բո լոր ձևե րը պա րու նա կում են սե փա կան
ան ձին վնաս հասց նե լու տար րեր:

Ա մե րիկ յան հո գե բան Ռ. Բե րո նը նշում է,
որ ագ րե սիվ վար քագ ծի մո դել նե րը կա րող են
ձևա վոր վել սո ցիա լա կան տար բեր գոր ծոն նե րի
ազ դե ցու թյամբ, դրանք են՝ ան ձի սո ցիա լա կան
կար գա վի ճա կը, ֆրուստ րա ցիան, սթրե սը, մի -
ջա վայ րը, ինչ պես նաև ՔԿ հիմ նարկ նե րում տի -
րող քրեա կան են թամ շա կույ թը և այլն7:

Աու տոագ րե սիվ վար քա գի ծը, ըստ իր ուղղ -
վա ծու թյան, բա ժան վում է ինք նա սպա նու թյան,
որ տեղ նպա տա կը հենց սե փա կան ան ձի մահն
է և ինք նավ նաս ման, որ տեղ նպա տա կը կյան -
քից զրկե լը չէ, այլ՝ նման վար քագ ծի մի ջո ցով
հաս նել ուրիշ արդ յուն քի: Ան շուշտ, այս սահ -
մա նու մը և դա սա կար գու մը միան շա նակ չեն:
Մեր կար ծի քով՝ այս ա ռու մով նպա տա կա հար -
մար է կի րա ռել ինք նա կոր ծա նիչ վար քա գիծ
հաս կա ցու թյու նը, որը ՔԿ հիմ նարկ նե րում բա -
ժա նել ինք նաս պա նու թյուն և ինք նա կոր ծա նիչ
վար քա յին ձևե րի (Տե՛ս նկար 1):

Ա ռաջ քաշ ված նպա տա կից բխող խնդիր -
նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար ՀՀ ԱՆ  Գո րիս
ՔԿ հիմ նար կում 2012–2017թթ. որ պես հո գե բան
աշ խա տե լու ըն թաց քում հե ղի նա կի կող մից ի -
րա կա նաց վել է հե տա զո տու թյուն, ո րին մաս -
նակ ցել են թվով ա րա կան սե ռի 18–60 տա րե -
կան մեկ և ա վե լի ան գամ դա տա պարտ ված 80
կա լա նա վոր ված ան ձինք և դա տա պարտ յալ ներ:
Նրան ցից 19-ը՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րի թիվ 13.07.2016թ. 279-Ն հրա մա նի 10-
րդ գլ խի 47-րդ կե տի 2-րդ  են թա կե տի8 հա մա -
ձայն, վերց ված են ե ղել ինք նաս պա նու թյան և
ինք նավ նաս ման հա կում նե րով հաշ վառ ման:
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4 Տե՛ս Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм; пер. с нем. Э.М. Телятниковой.– М.: АСТ: АСТ
МОСКВА, 2009.– С. 8.
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Հե տա զո տու թյան հա մար կի րառ վել է հո -
գե բա նա կան պրո յեկ տիվ մե թոդի կա նե րից Լյու -
շե րի գու նա յին թես տը՝ հո գե հու զա կան վի ճա կի
գնա հատ ման հա մար, իսկ ա վան դա կան՝ էմ -
պի րիկ մե թոդ նե րից՝ դիտ ման, զրույ ցի, անձ -
նա կան գոր ծերի ու սում նա սի րու թյան և վեր լու -
ծու թյան մե թոդ նե րը: Հետազոտությունն իրա-
կանացվել է երկու փուլով, առաջին փուլում,
հաշ վի առ նե լով հե տա զո տու թյան նպա տակն
ու խնդիր նե րը, ի րա կա նաց վել է աու տոագ րե -
սիվ վար քի հո գե բա նա կան հիմ քե րի ժա մա նա -
կա կից ուղ ղըն թաց նե րի վե րա բեր յալ առ կա գրա -
կա նու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն, իսկ երկ-
րորդ փուլում ի րա կա նաց վել է հե տա զո տու -
թյուն, ո րը նե րա ռում է ընտրված մեթոդների
մի ջո ցով ստաց ված արդ յունք ներ, վերլուծու-
թյուն և ընդհան րացում:

Պարզվել է, որ ինքնակործանիչ վարքա-
յին ձևեր կատարած անձանց մեծ մա սը բնու -
թագր վել է բա ցա սա կան՝ (23,75%) չեն ուղղվել,
խախ տել են ՔԿ հիմ նար կի ներ քին կա նո նա -
կար գը, են թարկ վել են կար գա պա հա կան տույ -
ժե րի, վերցված են եղել բացասա կան հակում-
ներով հաշվառման, պատ ժի կրման ըն թաց -
քում կրկնա կի դա տա պարտ վել են: Դրա կան
բնու թագր վող անձինք, ով քեր ըն դու նել և զղջա -
ցել են կա տա րած հան ցան քի հա մար, կանգ նել
են ուղղ ման ճա նա պար հին, մաս նակ ցել են ի -
րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րին, ար ժա նա ցել

են խրա խու սանք նե րի՝ շատ քիչ մասն են կազ -
մել ինքնակործանիչ վարքի թվում (2,5%):

Հետազոտություն է կատարվել նաև ՔԿ
հիմ նար կում ձևա վոր ված ոչ ֆոր մալ խմբե րում
(ազատազրկվածը, հայտն վե լով ՔԿ հիմնար-
կում, բախվում է այնտեղ գործող ոչ ֆորմալ
հարաբերությունների համակարգի հետ, որի
նկարագրման համար կիրառվում է հատուկ
տերմինաբանություն: Այստեղ յուրաքանչյուր
դատապարտյալ հիերարխիկ համակարգում
զբաղեցնում է իրեն համապատասխան կար-
գավիճակ): Պարզվել է, որ ինք նակործանիչ
վարքային ձևերին դի մել են այն ան ձինք, ով -
քեր ընդգրկ ված են եղել, այս պես կոչ ված, մերժ -
ված նե րի խմբում՝ 20%, իսկ 6,25%-ը կազմել
են հե ղի նա կու թյան ձգտող և նրանց մի ջա վայ -
րին մոտ գտնվող ան ձիք:

ՔԿ հիմնարկներում աու տոդեստրուկտիվ
վար քա գի ծը կապ ված է մի շարք օբ յեկ տիվ և
սուբ յեկ տիվ գործոններից: Դրանք են՝ ՔԿ հիմ -
նար կի ռե ժի մը, նախ կին միջավայրից հարկա -
դրաբար մեկուսացու մը, իրավունքների և ա-
զատությունների սահմանափակու մը, ըն տա նե -
կան կա պե րի խզու մը, ադմինիստրացիայի կող-
մից մշտական վերահսկողությու նը, պար տա -
դրա բար միևնույն սեռի խմբում ընդգրկ վե լը,
մենակ մնալու անկարողությու նը, կյանքի ռիթ-
մի միատոնությու նը, քնի խանգարու մը, տե ղե -
կա տվու թյան սահմանափակու մը, շարունակա-
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Նկար. 1. ՔԿ հիմնարկներում ինքնակործանիչ վարքի ձևերը

ՔԿ հիմնարկներում պահվող անձանց ինքնակործանիչ վարքի ձևերը

Ինքնակործանիչ վարքագիծ
(գործողություններ)

Ինքնասպանության ձև
(գործողություններ)

 Ինքնախեղում
 Ցուցադրական ինքնասպանության փորձեր
 Հացադուլ
 Հոգեներգործուն նյութերի օգտագործում
 Կանխամտածված հիվանդությունների

ուռճացում (ագրավացիա9)

 Ինքնասպանություն – արդեն իսկ
կատարված գործողություն

9 Ագրավացիա – (լատ.՝ aggravatio – ճնշում)՝ հիվանդության առանձին ախտանիշների (երբեմն՝ տառապանքի)
չափազանցում հիվանդի կողմից։ Ագրավացային առանձնապես հակված են հոգեկան խանգարում ունեցողները,
հիստերիայով տառապողները։ Ագրավացիան պետք է տարբերել սիմուլյացիայից, որի մեջ մղումներով ցուցադրվում
են հիվանդության փաստացի բացակայության նշանները:
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կան սթրեսները, ֆրուստրացիան, քրեական
միջավայրի շերտավորու մը, ոչ ճիշտ սոցիալա-
կան ընկալումները, խառնվածքը, անկայուն
հուզակամային ոլորտը, կյանքին սպառնացող
վտանգը՝ ինչը հանգեցնում է անվտանգության
զգացումի նվազմանը, անձնային հատկանիշ-
ների, բնավորության գծերի շեշտվածության:

Դի տար կում նե րի ըն թաց քում պարզ վել է,
որ ՔԿ հիմ նարկ նե րում ինքնակործանիչ վար-
քի դիմում են հիմնականում կարանտինա յին
բա ժան մուն քում գտնվող ա ռա ջին ան գամ ան-
ազատության մեջ հայտնված անձինք: Դա տա -
պարտ յա լի ան ձի հոգեբանու թյան տե սանկ յու -
նից այս փուլը համարվում է հոգեբանական
հար մար ման՝ ադապտացիայի փուլ, որը տևում
է 1-3 ա միս և կոչվում է ընդ հա նուր կողմ նո րոշ -
ման փուլ: Այս ընթացքը մշտապես ուղեկցվում
է մի շարք սթրեսներով: Ազատազրկման պայ-
մաններում գտնվող անձանց ադապտացիայի
մեխանիզմները հասկանալու համար պենի-
տենցիար հոգեբանության մեջ վեր ջին ժա մա -
նակ նե րում լայն տարածում է գտել քրեա կա -
տա րո ղա կան սթրես հաս կա ցու թյու նը: Ընդ ո -
րում՝ քրեակատարողական սթրե սը հա ճախ
հա մար վում է հու զա կան լար վա ծու թյան հո մա -
նիշ՝ մե կու սաց ման պայ ման նե րի հետ կապ -
ված10: Քրեա կա տա րո ղա կան սթրե սը բա ցա -
սա բար է անդ րա դառ նում ոչ միայն պա տի ժը
կրող ան ձի ա ռող ջու թյան վրա, այլև նպաս տում
է տար բեր ա պա կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի դրսևորմանը, ինչպիսիք են հա կաիրա-
վական վարքը, ինքնավնասումները, ինք նա -
սպա նու թյուն ները, ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն -
ները, կոնֆլիկտները և այլն: 

Նրանց հետ իրականացված հոգեբանա-
կան աշխատանքների ընթացքում ուշադրու-
թյան է արժանացել նաև այն հանգամանքը, որ
կարանտինային բաժանմունքում գտնվելիս հե-
տազոտվողների 42%-ն ունեցել է Լյու շե րի մե -
թո դի կա յի վեր լու ծու թյան համաձայն ան կա յուն
հո գե վի ճակ, տագ նա պի, ա նո րո շու թյան զգա -
ցում, կյանքի անիմաստության, ինք նա մե կու -
սա նա լու և ինքնաոչնչացման մտքեր, ո րոն ցից
14,75%-ի դեպքում ինքասպանության միտքը

կապված է եղել ազատությունից զրկվելու հետ:
Ընդ որում՝ այս խումբը համարվել է թիրախա-
յին, և նրանց հետ հետագայում իրականացվել
են համապատասխան կանխարգելիչ աշխա-
տանքներ:

Կարանտինա յին բա ժան մուն քն այն վայ-
րերն է, որտեղ ինքնակործանիչ վարքային
դրսևորումները, որպես կանոն, ամենաշատն
են իրականացվում: Այստեղ ինք նա կոր ծա նիչ
վար քը ինչ պես ա ռա ջին ան գամ դա տա պարտ -
ված նե րի, այն պես էլ կրկնա հան ցա գործ նե րի
շրջանում կա րե լի է բա ցատ րել տար բեր դիր քե -
րից. նա խաքննու թյան շրջա նում (հար ցաքն նու -
թյուն, ա ռե րե սում և այլն) ա ռա ջա ցած կոնֆ լիկ -
տա յին ի րա վի ճա կը (հա ճախ ա ռա ջա նում են
նաև նե րանձ նա յին կոնֆ լիկտ ներ), ա նո րո շու -
թյու նը, կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան հա մար
դա տա պար տվե լու և դրա բա ցա սա կան հե -
տևանք նե րի մա սին վախը կա լանավորված ան-
ձին ստի պում են գտնվել մշտա կան սթրե սի
մեջ: Մարդ կա յին հո գե բա նու թյան վրա հատ -
կա պես ցա վա լի է ազ դում նո րեկ նե րի ըն դուն -
ման ա րա րո ղու թյու նը, նրանց փոր ձե լը և այլն,
ո րը նպա տակ ու նի պարզելու նո րե կի ան ձը,
ընդգ ծե լու հան ցա վոր հե ղի նա կու թյան ա ռա վե -
լու թյու նը: Տվ յալ ի րա վի ճա կում նո րեկ նե րի
շրջանում զգա յու նա կու թյան շե մը շատ ա վե լի
բարձր է, և նրանք այդ ֆո նի վրա հա ճախ են
դի մում աուտոդեստրուկտիվ վարքա յին ձևե րի:

Այ սպիսով՝ մեր կողմից իրականացված հե-
տազոտության արդյունքների վերլուծությամբ
կարող ենք ասել, որ.

1. Ինք նա կոր ծա նիչ վար քի ձևե րին հակ -
ված են հիմ նա կա նում բա ցա սա կան բնու թա -
գրվող դա տա պարտ յալ նե րը:

2. Ինք նա կոր ծա նիչ վար քի դի մում են ՔԿ
հիմ նար կում ձևա վոր ված ոչ ֆոր մալ խմբե րում
ընդգրկ ված դա տա պարտ յալ նե րը, ով քեր մերժ -
վել են ռե ֆե րեն տա յին հա մար վող խմբի կող մից:

3. Ինքնասպանության հակված են առա-
ջին անգամ անազատության մեջ հայտնված
անձինք:

ՀՀ Ք րեակատարողական օ րենսգր քի11 հիմ -
նա կան նպա տակն է հա մար վում կա լա նա վոր -
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10 Мельникова Д.В. Пенитенциарный стресс и особенности его проявления у осужденных, подозреваемых, обвиняемых
// Д.В. Мельникова, М.Г. Дебольский / Психология и право, 2015.– №2.– С. 107.

11 Այսուհետ՝ ՀՀ ՔԿՕ:



ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի ուղ ղու մը,
վե րա սո ցիա լա կա նա ցու մը հա սա րա կու թյուն վե -
րա դառ նա լու հա մար, ո րի ի րա կա նաց ման հա -
մար ՔԿ հիմ նարկ նե րի կող մից ձեռ նարկ վում
են համապատասխան միջոցներ: 

ՀՀ ՔԿՕ-ի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՔԿՕ-
ի խնդիր նե րից են՝ սահ մա նել քրեա կան պա -
տիժ ներ կա տա րե լու և պատ ժի կա տար ման
հետ միաց ված բժշկա կան բնույ թի հար կա դրան -
քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու և կ րե լու կարգն ու
պայ ման նե րը, ա պա հո վել դա տա պարտ յա լի
ուղղ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ,
պաշտ պա նել նրա ի րա վունք նե րը և ա զա տու -
թյուն նե րը: Նույն օ րենսգր քի 16-րդ և 17-րդ հոդ -
ված ները վե րա բե րում են դա տա պարտ յա լի
ուղղմանը և դրա հիմ նա կան մի ջոց նե րին12: Իսկ
ըստ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի
13.06.2016թ. թիվ 279-Ն հրա մա նի 27-րդ կե տի
6-րդ  են թա կե տի՝ պետք է կա լա նա վոր ված ան -
ձի կող մից սննդի ըն դու նու մից հրա ժար վե լու,
ինք նավ նաս ման, հի վան դու թյան սի մուլ յա ցիա -
յի դեմ կան խար գե լիչ մաս նա գի տա կան` հո գե -
բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա -
կա նաց վեն13:

Մենք տես նում ենք, որ բա վա կա նին ընդ -
գրկուն մշակ ված է օ րի նա խախտ ան ձանց
ուղղման գոր ծըն թա ցը, սա կայն, այդ քա նով հան -
դերձ՝ ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող ան ձանց
ինք նա կոր ծա նիչ վար քա յին ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը, դրանց ժա մա նա կին ախ տո րո շու մը
դեռևս լիո վին լուծ ված չեն տար բեր պատ ճառ -
նե րով:

Ինք նա կոր ծա նիչ վար քի ախ տո րոշ ման հա -
մար ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը պետք է
նպա տա կաուղղ ված և կազ մա կերպ ված կեր -
պով տա րած վեն բո լոր դա տա պարտ յալ նե րի
վրա, քա նի որ, հա մե մա տած այլ սո ցիա լա կան
խմբե րի, այս խում բը հա մար վում է բարձր ռիս -
կայ նու թյուն պա րու նա կող խումբ: Նման վար -
քա յին դրսևո րու մը պետք է դի տար կել որ պես
ան ձի և մի ջա վայ րի փո խազ դե ցու թյան ար -
դյունք, այդ իսկ պատ ճա ռով կարծում ենք, որ

ՔԿ հիմ նարկ նե րում բազ մա թիվ ի րա վա խախտ,
ան օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ինք նա կոր -
ծա նիչ վար քի ձևե րի ար մատ նե րը նաև պետք է
փնտրել դա տա պարտ յալ նե րի փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րում և նրանց նեղ սո ցիա լա կան մի ջա -
վայ րում, որ տեղ նրանց շա հե րը, հե տաքրք րու -
թյուն նե րը սեր տո րեն հատ վում են: Դա տա -
պարտ յալ նե րի միկ րո մի ջա վայ րը՝ որ պես սո -
ցիա լա կան մի ջա վայր, կապ ված է հան ցա վոր
գոր ծո ղու թյուն նե րի և պատ ժի կրման հետ: Սա
նշա նա կում է, որ մաս նա գետ նե րը, տի րա պե -
տե լով ՔԿ հիմ նարկ նե րում սո ցիալ-հո գե բա նա -
կան մթնո լոր տին, հնա րա վոր է կան խա տե սեն
դա տա պարտ յա լի վար քա գի ծը և ա րագ ազ դեն
պատ ճառ նե րի, պայ ման նե րի վրա՝ կան խե լով
կա տար վե լիք ինք նան կոր ծանիչ վար քը:

ՔԿ հիմ նարկ նե րում պահ վող ինք նա կոր -
ծա նիչ վար քով ան ձանց հար մա րու մը բա վա -
կա նին բարդ շրջան է՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա -
կի, պայ ման նե րի և պատ ճառ նե րի հետ կապ -
ված: Թե պետ պայ ման նե րը և պատ ճառ նե րը
փոխ կապ ված են ի րար հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ,
ախ տո րո շե լու և նա խա կան խե լու հա մար նպա -
տա կա հար մար է դրանք վեր լու ծել ա ռան ձին:
Յու.Մ. Ան տոն յա նը նշում է, որ քրեա գի տու -
թյան կող մից պայ ման նե րը, պատ ճառ նե րը չեն
կա րող լիո վին տա րած վել ՔԿ հիմ նարկ նե րում
դա տա պարտ յալ նե րի շրջա նում, քա նի որ ՔԿ
հիմ նարկ նե րը ո րոշ ա ռու մով նպաս տում են
ան ձի քրեա կա նաց մա նը14: Այս ա ռու մով ու շա -
դրու թյան են ար ժա նի պրո ֆե սոր Վ. Գրո մո վի
ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րը, ո րոնց հա -
մա ձայն ա զա տազր կում կրող դա տա պարտ յալ -
նե րի 51,5%-ը նշել է, որ ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րը
նպաս տում են ի րենց հան ցա վոր վար քագ ծի
խո րաց մա նը15:

Ան խոս՝ ՔԿ հիմ նարկ նե րում ի րա կա նաց -
վող վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը
կարևոր դեր ու նեն դա տա պարտ յալ նե րի
ուղղման, վե րա սո ցիա լա կա նաց ման գոր ծըն -
թա ցում: Ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի շնոր -
հիվ կազմ վում է դա տա պարտ յա լի հո գե բա նա -
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12 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=52053 (մուտք` 25.04.2019թ.):
13 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107555 (մուտք` 25.04.2019թ.):
14 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ: монография.– М.:

Норма: Инфра–М, 2010.– СС. 243–245.
15 Громов В.Г. Криминогенность мест лишения свободы и ее нейтрализация // Автореф. Дис. д-...ра юрид. наук.–

Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2009.– С. 4.
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սո ցիա լա կան բնու թա գի րը, ո րը ՔԿ ծա ռա յող -
նե րին թույլ է տա լիս հե տա գա աշ խա տանք նե -
րը դա տա պարտ յալ նե րի հետ ի րա կա նաց նել՝
ու նե նա լով ո րո շա կի հիմք: Սա կայն անձ նա յին
ա վե լի խո ր ո րակ նե րը, հակ վա ծու թյուն նե րը,
ինչ պի սին է ինք նաս պա նու թյան և ինք նա կոր -
ծա նիչ վար քի նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը, ո -
րը ա մե նա պա տեհ պա հի կա րող է դրսևոր վել,
մնում է ոչ լիար ժեք ախ տո րոշ ված:

Այս ա ռու մով ա նա զա տու թյան մեջ գտնվող
ան ձանց հետ կատար վող աշ խա տանք նե րի
գոր ծա ռույթ նե րից մեկն էլ պետք է հա մար վի
կան խա տե սող և կան խար գե լիչ, ո րի նպա -
տակն է ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող ան ձանց
խմբա յին և ան հա տա կան վար քի կան խա տե -
սու մը, մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րի, սո ւի ցի -
դալ վար քի, հու զա կան այր ման, նե գա տիվ
դրսևո րում նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը
և կան խար գե լու մը: Կան խա տես ման դեպ քում
ժա մա նա կին կբա ցա հայտ վեն ինք նա կոր ծա նիչ
վար քին հակ ված ան ձինք, ո րոնց հետ կի րա -
կա նաց վեն հե տա գա աշ խա տանք նե րը: Իսկ
այդ նպատակով անհ րա ժեշտ է, որ նրանց հետ
կատար վող հո գե բա նա կան աշ խա տանք նե րն
ունենան շա րու նա կա կան բնույթ: Ուս տի ՔԿ
հիմ նարկ նե րում ինք նա կոր ծա նիչ վար քի պատ -
կե րը մեղ մե լու հա մար, նախ, անհ րա ժեշտ է.

1. Բո լոր ՔԿ հիմ նարկ նե րում ի րա կա նաց -
նել մշտա դի տար կում՝ հաս կա նա լու հա մար, թե
ո՞ր տի պի հիմ նարկ նե րում, ա նա զա տու թյան մեջ
պահ վող ան ձանց ո՞ր խմբե րում, պատ ժի կրման
ո՞ր փու լե րում, ի՞նչ հան ցա տե սա կով և պատ ժա -

չա փով ան ձինք են հակ ված ինք նա կոր ծա նիչ
վար քի:

2. Այ նու հետև մշա կել նրանց հետ հե տա -
գա աշ խա տանք նե րի ռազ մա վա րու թյան և մե -
թո դա բա նու թյան ծրագ րեր:

3. Հո գե բան նե րի ընտ րու թյան հար ցում
վա րել կադ րա յին ճիշտ քա ղա քա կա նու թյուն,
քա նի որ մոտ 300 (ո րոշ հիմ նարկ նե րում այդ
թի վը շատ ա վե լի մեծ է) կա լա նա վոր ված ան ձի
և դա տա պարտ յա լի հետ աշ խա տում է ընդ ա -
մե նը մեկ հո գե բան (կան նաև հիմ նարկ ներ,
որ տեղ ժա մա նակ առ ժա մա նակ հո գե բա նի
հաս տի քը մնում է թա փուր), ով ու նի բա զա յին
հո գե բա նա կան կրթու թյուն, բայց ո՛չ պե նի տեն -
ցիար հո գե բա նա կան ուղղ վա ծու թյան մաս նա -
գի տա ցում:

Մենք տես նում ենք, որ ա նա զա տու թյան
մեջ գտնվող ան ձանց ինք նա կոր ծա նիչ վար քի
պատ ճառ նե րը հա մար վում են, այս պես կոչ ված,
պե նի տեն ցիար պատ ճառ ներ, ո րոնք տե ղի են
ու նե նում բա ցա ռա պես ՔԿ հիմ նարկ նե րում և
ա նա զա տու թյան մեջ հայտն վե լու հետևան քով:
Ուս տի, տի րա պե տե լով ա նա զա տու թյան մեջ
պահ վող ան ձանց վրա ազ դող օբ յեկ տիվ և սյու -
բեկ տիվ գոր ծոն նե րին, նրանց հետ տար վող
մշտա կան հո գե բա նա կան աշ խա տանք նե րի մի -
ջո ցով հնա րա վոր է ժա մա նա կին բա ցա հայ տել
ան ձի աու տո դեստ րուկ տիվ վար քի նախ նա կան
գաղտ նի շրջա նը և խու սա փել բա ցա սա կան
հետևանք նե րից, ինչ պի սիք են ինք նաս պա նու -
թյու նը և ինք նա կոր ծա նիչ վար քը:
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ԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարան,
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ
Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՈՇ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կի կող մից վեր լու ծու թյան են են թարկ վում կա շառք տա լու, կա շառ քի միջ -
նոր դու թյան և կա շառք ստա նա լու հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տող նոր մե րը. օ -
տար երկր յա պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ ի րա կա նացվում է նշված խրա խու սա կան նոր -
մե րի ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան օ րենսդ րու թյան հետ: Մաս նա վո րա պես՝ անց կաց վում է
ԵԱԶԲ, ԱՊՀ երկր նե րի, ո րոշ եվ րո պա կան երկր նե րի քրեա կան օ րենս դու թյան ի րա վա հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյու նը ՀՀ և ՌԴ քրեա կան օ րենսդ րու թյան հետ:

Բա նա լի բա ռեր. խրա խու սա կան նոր մեր կա շա ռա կե րու թյան դեմ պայ քա րում, քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը, օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյու նը, ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք,
կա շա ռա կե րու թյուն:

АНУШ АКОПЯН
Российско-Армянский университет,
Институт права и политики,
аспирант Кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В БОРЬБЕ 
СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В данной работе автором рассматриваются нормы, устанавливающие возможность освобождения от
уголовной ответственности за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и получение взятки по зако-
нодательству некоторых зарубежных стран, проводится сравнительно-правовое исследование законодательного
регулирования указанных поощрительных норм с уголовным законодательством Республики Армения и
Российской Федерации. В частности, проводится сравнительно-правовое исследование уголовного зако-
нодательства стран-участников ЕАЭС, стран СНГ, некоторых европейских стран и уголовного законодательства
РА и РФ.

Ключевые слова: поощрительные нормы в борьбе со взяточничеством, освобождение от уголовной
ответственности, законодательство зарубежных стран, УК РА, взяточничество.

ANUSH HAKOBYAN
Russian-Armenian University,
Institute of Law and Politics,
PhD Student at the Department of Criminal Law and Criminal Procedure Law

LEGISLATIVE REGULATION OF INCENTIVES RULES IN FIGHT AGAINST BRIBERY IN SOME FOREIGN
COUNTRIES

In this paper, the author examines the rules that establish the possibility of exemption from criminal liability
for giving a bribe, mediation in bribery and accepting a bribe under the laws of some foreign countries;
conducts a comparative-legal analysis of the legislative regulation of these promotional rules with the criminal
legislation of the Republic of Armenia and the Russian Federation. In particular, a comparative-legal analysis of
the criminal legislation of the countries participating in the EAEU, the CIS countries, some European countries
and the criminal legislation of the Republic of Armenia and the Russian Federation is being conducted.

Keywords: incentive norms in fight against bribery, exemption from criminal liability, legislation of foreign
countries, RA Criminal Code, bribery.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԳՈՀԱՐ ԱԴՈՆՑ
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն 
վարչական շրջանների դատախազության 
դատախազ

ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ՝ ԱՆՄԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԻ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է վերաքննության սահմաններին և վերաքննիչ դատարանում նոր ապացույցներ
ներկայացնելու կողմերի հնարավորության հիմնահարցին, որը քննարկման առարկա է դարձել անմեղության
կանխավարկածի սկզբունքի համատեքստում: Հոդվածում ներկայացվել են անմեղության կանխավարկածի
սկզբունքի հիմնական բովանդակությունն ու ապացուցման բեռի վերաբերյալ կանոնի նշանակությունը,
այնուհետև այդ մեկնաբանությունների համատեքստում քննարկման առարկա են դարձել վերաքննիչ
դատարանում նոր ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորության սահմանափակումները:

Քննարկման շնորհիվ հեղինակը եզրահանգել է, որ վերաքննության սահմանների վերաբերյալ
իրավակարգավորումներն ու դրանց մեկնաբանությունները չեն համապատասխանում անմեղության
կանխավարկածի սկզբունքին, քանի որ, ուղղակիորեն բացասական հետևանքներ առաջացնելով իր
անմեղությունն ապացուցելու համար առաջին ատյանի դատարան ապացույց չներկայացրած ամբաստանյալի
համար ու զրկելով նրան այդ ապացույցը վերաքննիչ դատարան ներկայացնելու հնարավորությունից,
անուղղակիորեն նրա վրա դնում են իր անմեղությունն ապացուցելու պարտականություն:

Հեղինակը եզրակացրել է, որ վերաքննիչ դատարանում նոր ապացույցներ ներկայացնելու
հնարավորությունը սահմանող դատավարական նորմերը պետք է մեկնաբանվեն դատական վերանայման
սահմանները շրջանցելու դատավարական հնարավորությունների համատեքստում և այն տրամաբանությամբ,
որը թույլ կտա ամբաստանյալին քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքը և իր անմեղությունը
հաստատող ապացույցներ ներկայացնել՝ առաջին ատյանի դատարանում դրանք ներկայացրած լինելու
կամ այդպիսի հնարավորություն ունենալու հանգամանքից անկախ: Վերաքննիչ դատարան նոր
ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորությունը չի կարող սահմանափակվել նաև այն դեպքում, երբ նոր
ապացույց ներկայացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բացառապես վերաքննիչ բողոքով՝
դրանում ներկայացված փաստարկը հերքելու համար:

Բանալի բառեր. անմեղության կանխավարկած, ապացուցման բեռ, դատական վերանայում,
վերանայման սահմաններ, վերաքննություն: 

ГОАР АДОНЦ
Прокурор прокуратуры административных
округов Ачапняк и Давташен

ВОПРОСЫ ПРЕДЕЛОВ АПЕЛЛЯЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В КОНТЕКСТЕ ПРЕЗУМПЦИИ 
НЕВИНОВНОСТИ

Статья посвящена вопросам пределов апелляционного рассмотрения дела и возможностей представления
сторонами новых доказательств в Апелляционном суде, который в статье стал предметом обсуждения в
контексте принципа презумпции невиновности. В статье представлены основное содержание принципа
презумпции невиновности и значение правила бремени доказывания, и в контексте этих комментариев
ограничения в возможностях предъявления новых доказательств в Апелляционном суде стали предметами
обсуждения.

В результате обсуждений автор пришел к выводу о том, что правовые нормы, регулирующие
пределы апелляционного рассмотрения дела и их толкования, не соответствуют принципу презумпции не-
виновности, так как, прямо пробуждая негативные последствия для подсудимого, который в суде первой
инстанции не предаставил доказательств своей невинновности, и лишая его возможности представления
данных доказательства в апелляционном суде, косвенно возлагают обязанность доказывания своей не-
винновности на подсудимого.

Автор пришел к выводу, что нормы, устанавливающие возможности представления новых доказательств
в Апелляционном суде, должны толковаться в контексте процессуальных возможностей, позволяющих
обойти пределы судебного пересмотра, и по той логике, которая позволит подсудимому предоставлять об-
стоятельство, исключающее уголовное преследование, и доказательства своей невиновности независимо
от того, было ли оно представлено или было ли в суде первой инстанции. 
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Возможность представления новых доказательств в апелляционном суде также не может быть
ограничена в тех случаях, когда необходимость их представления обусловлена исключительно аппеляционной
жалобой для опровержения доводов, представленных в нем. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, бремя доказывания, судебный пересмотр, пределы пе-
ресмотра, апелляция.

GOHAR ADONTS
Prosecutor in the prosecutor’s office of Ajapnyak and 
Davtashen administrative districts

THE ISSUE OF THE LIMITS OF THE APPELLATE REVIEW IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE 
OF PRESUMPTION OF INNOCENCE

The article is devoted to the issues of the limits of the appellate review and the possibilities of the parties to
present new evidences, which has been discussed in the context of the principle of presumption of innocence.
The article presents the main content of the principle of the presumption of innocence and the meaning of the
concept of the burden of proof. In the context of these interpretations it has been discussed the limitations of the
possibilities to present a new evidence in the Appellate court.

As a result of the discussion, the author concluded that the legal regulations about the limits of the
appellate review and its interpretations did not comply with the principle of the presumption of innocence,
because direct causing of negative consequences to the defendant who did not present evidence in the first
instance court and depriving him of the opportunity to present that evidence to the Court of Appeal, indirectly
shifts the obligation of proving his innocence to the defendant.

The author has found that the procedural norms regulating the possibility of presenting new evidence in
the appellate court should be interpreted in the context of procedural capabilities to circumvent the limits of
judicial review and with the logic that will allow the defendant to present the circumstance excluding the criminal
prosecution and evidences of his innocence, regardless whether they have been presented to the first instance
court or whether there have been such opportunity. 

The opportunity of presenting new evidence to the Appellate Court can not be restricted also in the cases
when the necessity of presenting a new evidence is exclusively due to the appeal in order to refute the
arguments presented therein.

Keywords: presumption of innocence, burden of proof, judicial review, the limitations of the review, appel-
lation.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆԵԼԼԻ ԱՇՐԱՖՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՏՈՒԺՈՂԻ ՀԵՏ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ

Անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել տու ժո ղի հետ հաշ տու թյան կա պակ ցու թյամբ քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լը և ինք նին հաշ տե ցու մը: Հաշ տե ցու մը հիմք է դա տա վա րա կան ո րո շում կա յաց -
նե լու հա մար և կա րող է հաշ վի առն վել ոչ միայն քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցը
լու ծե լիս, այլև կոնկ րետ քրեա կան գոր ծը քննե լիս դա տա րա նը կա րող է հաշ վի առ նել որ պես պա տաս խա -
նատ վու թյունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք: Հաշ տեց ման ինս տի տու տի քրեաի րա վա կան բնույ թի
ու սում նա սի րու թյու նը են թադ րում է հա մա պա տաս խան սկզբունք նե րի ամ րագ րում, ո րը կարևոր է դրա
արդ յու նա վետ կի րա ռու թյան հա մար։

Բա նա լի բա ռեր. հաշ տե ցում, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, պա տիժ, տու ժող, սո ցիա լա կան
ար դա րու թյու ն։
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

НЕЛЛИ АШРАФЯН 
Соискатель Института философии, 
социологии и права НАН РА

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ

Необходимо проводить различие между уголовными преступлениями и примирением с жертвой. При-
мирение является основой для процессуального решения. Это может быть учтено не только при решении
вопроса об уголовной ответственности, но и при рассмотрении конкретного уголовного дела, суд может
принять во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание. Исследование института
примирения в области уголовного правосудия предполагает установление соответствующих принципов,
которые важны для его эффективного применения.

Ключевые слова: примирение, уголовная ответственность, наказание, жертва, социальная справед-
ливость

NELLI ASHRAFYAN 
Aspirant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

CRIMINAL-LEGAL NATURE OF RECONCILIATION WITH THE VICTIM

It is necessary to distinguish between criminal offenses and reconciliation with the victim. Reconciliation is
a basis for a procedural decision. It can be taken into account not only in solving the issue of criminal liability,
but also when considering a specific criminal case, the court may take into consideration the circumstance that
mitigates liability and punishment. The criminal justice study of the institute for reconciliation implies the
establishment of relevant principles that are important for its effective application.

Keywords: reconciliation, criminal liability, punishment, victim, social justice
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման ինս տի տու տի էու թյան բա ցա հայտ մա նը և
հե տա զոտ մա նը: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են այն տարրե րը, ո րոնք այս ինս տի տու տի ա ռա ջաց ման նա -
խադր յալ նե րն են: Այդ վեր լու ծու թյան արդ յուն քով քննարկ վում է պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման տե սու -
թյուն նե րի ա ռանձ նաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կի կող մից ա ռա ջարկ վում է այդ նա խադր յալ նե րի վրա հիմն ված, պայ մա -
նագ րի մեկ նա բան ման եր կու տե սու թյուն՝ սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ, ո րոնք կա րող են լի նել ու ղե նիշ ներ պայ -
մա նագ րի մեկ նա բան ման կա նոն նե րի ձևա վոր ման հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. պայ մա նագ րի մեկ նա բա նում, պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման կա նոն, լինգ վիս տի կա,
մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ նա խադր յալ, մեկ նա բան ման սուբ յեկ տիվ նա խադր յալ, հաս կա ցո ղու թյան հո րի -
զոն, թաքն ված ա նո րո շու թյուն:

ДАВИТ ОГАНЯН
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТОЛКОВАНИЯ ДОГОВОРА 

Данная статья посвящена выявлению и исследованию сущности института толковании договора. В
статье анализируются те элементы, которые являются предпосылками происхождения данного института.
В результате данного анализа обсуждается возможность разделения теорий толкования договора.
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В частности, автор предлагает две теории основанные на данных предпосылках: объективную и
субъективную. которые могут быть ориентирами для образования правил толкования договора. 

Ключевые слова: толкование договора, правила толкования договора, лингвистика, объективная
предпосылка толкования, субъективная предпосылка толкования, горизонт понимания, латентный.

DAVIT OHANYAN
Postgraduate student of Educational Complex of Police of RA

THE PREREQUISITES OF INTERPRETATION OF CONTRACT 

This article is devoted to the study and research of the essence of the institute of interpretation of contract.
In the research have been analyzed the elements, which are the prerequisites of the origin of this institute. As a
result, the author discusses the opportunity of the division of the theories of interpretation of contract.

The author, particularly, offers two theories founded on these prerequisites, which can be the guidelines
for the creation of the canons of interpretation of contract.

Keywords: interpretation of contract, the canon of interpretation of contract, linguistics, objective
prerequisite of interpration, subjective prerequisite of interpretation, the horizon of understanding, hidden am-
biguity.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԻՆԵ ԹԱՍԱԼՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի
ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի դասախոս,
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

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 տար վել են հա մե մա տա կան եզ րեր: Հե տա -
զոտ ման արդ յուն քով 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 կն պաս 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, Հա յաս տա նի 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 выделены все те преимущества, которые будут
иметь положительное значение в практике правоприменения. Исследованы практические медиационные
проблемы и медиация, как наука. В работе приведены соответствующие предложения, которые, как мы
считаем, необходимы и поспособствуют решению основных проблем становления института. 

Ключевые слова: медиации, проблема, альтернатива, Республика Армения.
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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.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

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

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն հոդվածում հեղինակը, քննարկման առարկա դարձնելով պետական իշխանության համակարգում
գործադիր իշխանության բնութագրիչները և դիտարկելով դրանք ժամանակակից սահմանադրական
բարեփոխումների համատեքստում, առաջադրում է իր սեփական տեսակետն իշխանությունների բաժանման
և հավասարակշռության համակարգում գործադիր իշխանության տեղի վերաբերյալ:

Բանալի բառեր. պետական իշխանություն, իշխանությունների բաժանում և հավասարակշռում,
պետական կառավարում, գործադիր իշխանության մարմին, լիազորություն:

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ И БАЛАНСА ВЛАСТЕЙ

В этой статье автор рассматривает характерные черты исполнительной власти в системе государственного
власти и в контексте современных конституционных реформ выдвигает свою точку зрения на положение
исполнительной власти в системе разделения и баланса властей.

Ключевые слова: правительство, разделение и баланс власти, государственное управление, орган
исполнительной власти, полномочие.
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BAGRAT GHAZINYAN
Prosecutor of the Prosecutor’s Office of the Arabkir and Kanaker-Zeytun administrative Districts of the Yerevan,
First Class Counselor of Justice,
PhD in Law, Associate Professor

EXECUTIVE POWER IN THE SYSTEM OF SEPARATION AND BALANCE OF THE STATE POWERS

In this article, the author examines the characteristics of the executive branch in the system of state power
and, in the context of modern constitutional reforms, puts forward his point of view on the position of the
executive branch in the system of separation and balance of powers.

Keywords: government, separation and balance of state power, state governance, executive authority, com-
petence
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

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

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդ վա ծում հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան են են թարկ վել խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րի նա խա գահ նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճակ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մի նե րի հա մա կար գում հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ինս տի տու ցիո նալ տե ղը, գոր ծա ռույթ նե րի և
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը, դրանց ի րա կա նաց ման կար գը, ինչ պես նաև հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի ընտ րու թյան հետ կապ ված հար ցե րը։ Կա տար ված վեր լու ծու թյամբ վեր են հան վել հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հի սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը խորհր դա րա նա -
կան տար բեր մո դե լի հան րա պե տու թյուն նե րում։

Բա նա լի բա ռեր. խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն, նա խա գահ, ինս տի տու ցիո նալ կար գա վի -
ճակ, գոր ծա ռույթ, լիա զո րու թյուն, վե տո, պաշ տո նան կու թյուն։

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ В ПАРЛАМЕНТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

В статье анализируется конституционный статус президентов парламентских республик, в частности,
институциональное положение президента в системе органов государственной власти, объем функций и
полномочий, порядок их реализации, а также вопросы, связанные с президентскими выборами. В
результате анализа выявлены особенности конституционного статуса президента республики в разных
парламентских республиках.

Ключевые слова: парламентская республика, президент, институциональный статус, функция,
власть, вето, отставка.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

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

THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE PRESIDENT IN THE PARLIAMENTARY REPUBLICS 
(COMPARATIVE ANALYSIS)

The article analyzes the constitutional status of the presidents of the parliamentary republics, in particular,
the institutional location of the president in the system of public administration bodies, the scope of functions
and powers, the order of their implementation, as well as issues related to the presidential election. As a result
of the analysis, in the article highlights the peculiarities of the constitutional status of the president of the
republic in parliamentary republics in the various parliamentary republics.

Keywords: parliamentary republic, president, institutional status, function, authority, veto, dismissal.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
«Եվրասիա» միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, 
նույն ամբիոնի հայցորդ

ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ

Եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի պատ մա կան փոր ձի ու սում նա սի րու թյունն անհ րա ժեշ տու թյուն է՝ պառ -
լա մեն տա րիզ մի էու թյու նը հաս կա նա լու հա մար: Սույն հոդ վա ծը վե րա բե րում է 13-18-րդ դա րե րում Անգ լիա -
յում և Ֆրան սիա յում պառ լա մեն տա րիզ մի է վոլ յու ցիոն զար գաց մա նը և բո վան դա կում է կարևոր տե ղե -
կատ վու թյուն՝ պառ լա մեն տա րիզ մի հիմ նա կան տար րե րի զար գաց ման վե րա բեր յալ:

Բա նա լի բա ռեր. պառ լա մեն տա րիզմ, խորհր դա րա նա կան, դա սա կան, միա պե տու թյուն, վար չա կարգ:

МАРТИН МАНУКЯН
Преподаватель юридического факультета Международного университета "Евразия", 
соискатель той же кафедры

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ИСТОРИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Изучение исторического опыта европейских стран необходимо для понимания сути парламентаризма.
Эта статья относится к эволюционному развитию парламентаризма в Англии и Франции в 13-18 веках и со-
держит важную информацию, касающуюся развития основных элементов парламентаризма.

Ключевые слова: парламентаризм, парламентский, классический, монархия, режим.

MARTIN MANUKYAN
Lecturer in the Law Department of "Eurasia" International University, 
suapplicant of the same chair

PARLIAMENTARYISM IN THE HISTORY: EUROPEAN EXPERIENCE

Studing of the historical experience of European countries is essential for understanding the essence of
parliamentarism. This article refers to the evolutionary devolopment of parliamentarism in England and France
in the 13-18th centuries and includes important information concerning the devolopment of the main elements
of parliamentarism.

Keywords: parliamentaryism, parliamentary, classical, monarchy, regime.
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ՍԱՄՎԵԼ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի
հայցորդ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կել է ի րա վա կան պե տու թյան հա յե ցա կար գի բո -
վան դա կա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց տեղն ու նշա նա կու թյու նը ի րա վուն քի տե սու թյան և
հա յե ցա կար գե րի հա մա կար գում:

Հոդ վա ծում հե ղի նա կն անդ րա դարձ է կա տա րել նաև ի րա վա կան պե տու թյան կա յաց ման հիմ նախըն -
դիր նե րին, բա ցա հայ տել է վեր ջին նե րիս հիմ նա կան աս պեկտ նե րը և դրանց լու ծում նե րին ուղղված մո տե -
ցում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վա կան պե տու թյուն, օ րեն քի գե րա կա յու թյուն, ի րա վուն քի տե սու թյուն, հա յե ցա -
կարգ, հա մա կարգ, ի րա վա բա նա կան հա վա սա րու թյուն, ա զա տու թյուն, արդարություն:

САМВЕЛ БАРСЕГЯН
Соискатель института философии, социологии и права 
Национальной академии наук Республики Армения

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ ТЕОРИИ ПРАВА

В данной статье автор тщательно обсудил содержательные особенности концепции правового
государства и их место и значение в системе концепций и теории права.

В статье автор обратился к проблемам становления правового государства, выявил основные аспекты
последних и подходы к их решению.

Ключевые слова: правовое государства, верховенство права, теория права, концепция, система,
юридическое равенство, свобода, справедливость.

SAMVEL BARSEGHYAN
Applicant in low at the Institute of philosophy, sociology and low of the 
Hational Academy of Sciences, RA, supplicant

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPT OF THE RULE OF LAW IN THE SYSTEM 
OF THE THEORY OF LAW

In this article, the author, the author carefully discussed the substantive features of the concept of the rule
of law and their place and importance in the system of concepts and theory of law.

In the article the author turned to the problems of the formation of the rule of law, revealed the main
aspects of the latter and approaches to their solution.

Keywords: rule of law, law supremacy, theory of law, concept, system, legal equality, freedom, justice.

78

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
2

  2
0

1
9



79

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՀԵՐՄԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԵՊՄՀ զարգացման և կիրառական
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ,
արդարադատության կապիտան

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ԱՈՒՏՈԴԵՍՌՐՈՒԿՏԻՎ ՎԱՐՔԱԳԾԻ

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան  Գո րիս քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նար կում կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի կող մից կա տար ված աու տո դեստ րուկ -
տիվ (ինք նաս պա նու թյուն և ին քա կոր ծա նիչ) վար քագ ծի վե րա բեր յալ հե ղի նա կի՝ որ պես հո գե բա նի սե փա -
կան դի տար կում նե րի արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև վեր լուծ վում են բարձ րաց ված հար ցի շուրջ հե տա զո տող
գիտ նա կան նե րի մո տե ցում նե րը: Ներ կա յաց վում է նշված հա մա կար գում առ կա վի ճա կը, ո րը շատ հա ճախ
բա ցա սա կան է անդ րա դառ նում ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող ան ձանց հո գե վի ճա կի վրա՝ դրդե լով դրսևո -
րե լու ինք նա կոր ծա նիչ վար քա գիծ: Տր վում են աու տո դեստ րուկ տիվ վար քի դա սա կար գու մը, ձևե րը և դրան
նպաս տող օբ յեկ տիվ և սյու բեկ տիվ պատ ճառ նե րը, ինչ պես նաև նման վար քագ ծի հե տա գա հաղ թա հար -
ման ռազ մա վա րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ (ՔԿ), դա տա պարտ յալ, ա զա տա զրկում, աու տո -
դեստ րուկ տիվ վարք, ինք նաս պա նու թյուն և ին քա կոր ծա նիչ վարքային ձևեր:

ГЕРМИНЕ ГЕВОРГЯН
Соискатель кафедры развития и прикладной
психологии АГПУ им. Хачатура Абовяна, капитан юстиции

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, 
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА

ЮСТИЦИИ РА

В статье обсуждаются авторские результаты собственного наблюдения и исследования психолога, от-
носящиеся к аутодеструктивным (самоубийство и саморазрушение личности) поведениям лиц, находящихся
в заключении в пенитенциарном учреждении "Горис" Министерства юстиции РА, а также анализируются
различные научные подходы учёных к аутодеструктивному поведению обследуемых заключенных. В
данной системе представляется текущее состояние, которое зачастую негативно влияет на психоло-
гическое состояние лиц, находящихся в заключении, побуждая к проявлению аутодеструктивного
поведения. Даются классификация поведенческих форм, виды и способствующие им субъективные и
объективные факторы, а также стратегия дальнейшего преодоления такого поведения.

Ключевые слова: исправительные учреждения, осуждённый, лишение свободы, аутодеструктивное
поведение, суицидальные и несуицидальные поведенческие формы.

HERMINE GEVORGYAN
PhD Applicant of Practical Psychology at
Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University
Captain of Justice

DIAGNOSIS OF AUTO DISTRACTIVE BEHAVIOR OF PEOPLE, WHO RECENTLY APPEARED BEHIND
BARS, AND SOLIAL-PSYHOLOGICAL PROBLEMS THAT COME FORWARD IN THAT PROCESS

The article discusses the findings of the author about auto-aggressive (suicidal and self-destructive)
behavior of prisoners and convicts in «Goris» penitentiary of RA Ministry of Justice. It also analyzes the views
and approaches of the researchers on the raised issue. The author presents current situation in the system,
which often negatively affects the mental state of detainees provoking self-destructive behavior. The classification
of auto-destructive behavior, its forms, reasons of objective and subjective factors, as well as the strategy for
further overcoming such behavior are given in the article.

Keywords: penitentiary, convict, latency, auto-destructive behavior, suicidal and self-destructive behavior.
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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:

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü Ð²Ü¸ºêàôØ îä²¶ðìàÔ Ðà¸ì²ÌÜºðÆÜ 
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