
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

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

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

Գևորգ Բաղդասարյան 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

Գլխավոր խմբագրի հասցեն.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ա.Ս. ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 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 երրորդ
դասի պետական խորհրդական Արթուր Սարգսի ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության
երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2019թ. հոկտեմբերի 18
Երևան
ՆՀ-235-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Վ.Պ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով վարչապետի 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 զինվորական դատախազ, Հայաստանի Հանրա պե տու -
թյան գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
Վահե Պետիկի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության երրորդ դասի պետա -
կան խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2019թ. սեպտեմբերի 13
Երևան
ՆՀ-199-Ա
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Դ.Մ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով վարչապետի 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 դատախազի տեղակալ, արդարադատության
առաջին դասի խորհրդական Դավիթ Մանուկի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության
երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2019թ. սեպտեմբերի 13
Երևան
ՆՀ-200-Ա
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Քն նարկ վել են դա տա կան և ի րա վա պահ
հա մա կար գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րա պատ -
րաստ ման, ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ո լոր -
տում եր կու երկր նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու -
թյան ընդ լայն ման և այդ շրջա նակ նե րում ար -
դա րա դա տու թյան ա կա դե միա նե րի նե րու ժի
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը վե րա բե -
րող հար ցեր:

Ըստ Ար թուր Դավթ յա նի` Հա յաս տա նը և
Խոր վա թիան հա մա կար գա յին լու ծում նե րի էա -
կան նմա նու թյուն ներ ու նեն հատ կա պես դա -
տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի և քն նիչ նե րի վե -

րա պատ րաստ ման, ու սուց ման գոր ծըն թա ցի
միաս նա կա նաց ման ա ռու մով, ինչը ևս նպաս -
տա վոր նա խա դրյալ ներ է ստեղ ծում գոր ծակ -
ցու թյան ընդ լայն ման, եվ րո պա կան փորձն ա -
վե լի օգ տա կար և կի րա ռե լի դարձ նե լու հա մար:
Գլ խա վոր դա տա խա զը հա վե լել է, որ անհ րա -
ժեշտ է ի րա վուն քի զար գաց ման տեմ պե րին

հա մա հունչ կա տա րե լա գոր ծել ոչ միայն քրեա -
իրա վա կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի վե րա -
պատ րաս տում նե րի և ո րա կա վոր ման ծրա գրերն
ու նյու թը, այլ նաև ու սուց ման, գի տե լիք նե րի և
հմտու թյուն նե րի փո խանց ման մե թոդ ներն ու ե -
ղա նակ նե րը:

Խոր վա թիա յի Հան րա պե տու թյան Գե րա -
գույն դա տա րա նի նա խա գահ Դու րո Սե սան
շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել ըն դու նե լու թյան
հա մար և ներ կա յաց րել Խոր վա թիա յում Ար դա -
րա դա տու թյան ա կա դե միա յի հեն քին դա տա -
վոր նե րի և դա տա խազ նե րի վե րա պատ րաստ -
ման և ու սուց ման ինս տի տու ցիո նալ, կա ռուց -
ված քա յին և կազ մա կեր պա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը: Նա կարևո րել է դա տա վոր նե րի
և դա տա խազ նե րի հա մար աշ խա տան քա յին և
սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի միաս նա կա նաց -
ման, ինչ պես նաև նրանց մաս նա գի տա կան
զար գաց մանն ուղղ ված ընդ հա նուր դա սըն թաց -
նե րի ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, ին չը բխում է
նաև Եվ րո պա յի խորհր դի հա մա պա տաս խան
հանձ նա րա րա կան նե րից: Նա հույս է հայտ նել,
որ փո խայ ցե լու թյուն նե րը կնպաս տեն այդ կա -
ռու ցա կար գե րի ամ րապնդ մա նը, եր կու երկրնե -
րի ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա նե րի միջև
տե ղե կա տվու թյան փո խա նակ ման դյու րաց մա -
նը, ինչ պես նաև հա մա տեղ գի տա գործ նա կան
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

Կողմերը քննարկել են նաև փոխադարձ
հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր: 
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը Բիշ քե կում մաս նակ ցել է Ան կախ պե տու -
թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան մաս նա կից
երկր նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի հա մա -
կար գող խորհր դի 29-րդ նիս տին:

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են կո ռուպ -
ցիա յի, մարդ կանց առևտ րի, ա նօ րի նա կան միգ -

րա ցիա յի, ա հա բեկ չու թյան և բռ նու թյան այլ
ձևե րով ար տա հայտ վող ծայ րա հե ղա կա նու թյան,
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ -
մամբ կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ
ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան

ծրագ րե րի կա տար ման 2018թ. արդ յունք նե րը,
ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, ինչ պես նաև 2019-
2023թթ. հան ցա վո րու թյան դեմ հա մա տեղ պայ -
քա րի պլան նե րը: 

Այս շրջա նակ նե րում ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խազ Ար թուր Դավթ յա նը ներ կա յաց րել է Հա -
յաս տա նում կա լան քը որ պես խա փան ման մի -
ջոց ընտ րե լու վե րա բեր յալ դա տա րան ներ կա -
յաց նող միջ նոր դու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա ծու -
թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ ՀՀ դա տա -
խա զու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ Հա յաս տա նի,
այն պես էլ այլ պե տու թյուն նե րի դեմ ՄԻԵԴ կա -
յաց ված ո րո շում նե րի, ներ պե տա կան ի րա վա -
կի րառ պրակ տի կա յի հա մա կող մա նի ու սում -
նա սի րու թյան շնորհիվ կա տար ված քայ լե րը և
դրանց արդ յունք նե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը Բիշ քե կում մաս -
նակ ցել է նաև Շան հա յի հա մա գոր ծակ ցու թյան
կազ մա կեր պու թյան ան դամ-պե տու թյուն նե րի
գլխա վոր դա տա խազ նե րի 17-րդ նիս տի աշ խա -
տանք նե րին, որ տեղ Հա յաս տանն ու նի երկ խո -
սու թյան գոր ծըն կե րոջ կար գա վի ճակ: Նիս տի
օ րա կար գում քննարկ վել են մաք սա նեն գու թյա -
նը, թմրան յու թե րի, հո գե մետ նյու թե րի ա պօ րի -
նի շրջա նա ռու թյան դեմ պայ քա րում կազ մա -
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կեր պու թյան մաս նա կից և գոր ծըն կեր երկր նե -
րի գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ ման մե խա նիզմ -
նե րը:

Ար թուր Դավթ յանն իր ե լույ թում անդ րա -
դար ձել է ներ պե տա կան և անդ րազ գա յին մա -
կար դակ նե րում այս վտան գա վոր և այլ հան -
ցա տե սակ ներ ծնող հան ցա գոր ծու թյան դեմ
պայ քա րի հիմ նա կան բար դու թյուն նե րին և
դրանց հաղ թա հար ման ուղ ղու թյամբ ՀՀ-ում ի -
րա կա նաց ված հա մա կար գա յին մի ջո ցա ռում -
նե րին: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, մաս նա վո -
րա պես, նշել է, որ ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու -
թյան ռազ մա վա րու թյու նից բխող հա մա կար -
գա յին մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նակ նե րում նա -
խորդ տա րի նե րին էա կա նո րեն բա րե լավ վել է
այս հան ցա տե սա կի դեմ պայ քա րի արդ յու նա -
վե տու թյու նը, ին չի շնոր հիվ հայտ նա բեր վել և
առգ րավ վել են մեծ քա նա կու թյամբ թմրա մի -
ջոց ներ, ո րոնց առ յու ծի բա ժի նը նա խա տես ված
է ե ղել տա րանց ման հա մար:

Բիշ քեկ կա տա րած այ ցի շրջա նակ նե րում

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զն ա ռան ձին երկ կողմ
հան դի պում ներ է ու նե ցել գոր ծըն կեր երկր նե րի
պատ վի րա կու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի, գլխա -
վոր դա տա խազ նե րի հետ:

Ար թուր Դավթ յա նի և Ուզ բեկս տա նի Հան -
րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խազ Նիգ մա -
թիլ լա Ի յուլ դոշևի երկ կողմ հան դիպ ման արդ -
յուն քով ստո րագր վել է հան ցա վո րու թյան վի -
ճա կի և այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ տե ղե կա -
տվու թյան փո խա նակ ման, ի րա վա կան հար ցե -
րով խորհր դատ վու թյուն նե րի, քրեա կան գոր -
ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու և
հանձն ման մա սին հար ցում նե րի շրջա նակ նե -
րում հա ղոր դակ ցու թյան արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց ման, դա տա խա զա կան մար մին նե րի
գոր ծու նեու թյան հար ցե րով գի տա գործ նա կան
հա մա տեղ մի ջո ցա ռում ներ անց կաց նե լու և այլ
ուղ ղու թյուն նե րով եր կու երկր նե րի գլխա վոր դա -
տա խա զու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու -
թյան հու շա գիր: 
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ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա շառք տվող անձն ա -
զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից, ե թե տե ղի է ու նե ցել կա շառ քի շոր թում, և
այդ ան ձը մինչև կա շառք տա լու մա սին քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մին նե րին հայտ նի դառ -
նա լը, բայց հան ցան քի կա տա րու մից հե տո՝ ոչ
ուշ, քան ե ռօր յա ժամ կե տում, այդ մա սին կա -
մո վին հայտ նել է քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին նե րին ու ա ջակ ցել հան ցա գոր ծու թյու նը բա -
ցա հայ տե լուն:

«Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին»
ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի համա -
ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում նոր մի
կի րառ ման հա մար թվարկ ված բո լոր պայ ման -
նե րի առ կա յու թյու նը պար տա դիր է, ե թե ի րա -
վա կան ակ տում նշված նոր մի կի րա ռու մը պայ -
մա նա վոր ված է միայն «և» կամ «ու» շաղ կա -
պով բա ժան ված պայ ման նե րով, կամ նշված
նոր մի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է միայն
ստո րա կե տե րով բա ժան ված պայ ման նե րով,
կամ նշված նոր մի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր -
ված է ստո րա կե տե րով և «և» կամ «ու» շաղ կա -
պով բա ժան ված պայ ման նե րով:

Այ սինքն՝ հա մա պա տաս խան խրա խու սա -
կան նոր մի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է
հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ -
կա յու թյու նը՝ 

1) կա շառ քի շոր թում տե ղի ու նե նա լու պայ -
մա նը,

2) ան ձի կող մից հան ցան քի կա տար ման
մա սին քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին նե րին կա մո վին հայտ նե լու պայ մանը,

3) հան ցան քի կա տա րու մից հե տո՝ ոչ ուշ,
քան ե ռօր յա ժամ կե տում, հան ցան քի
կա տար ման մա սին հայտ նե լու պայ մանը,

4) կա շառք տա լու մա սին քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մին նե րին հայտ նի չլի -
նե լու պայ մա նը,

5) ան ձի կող մից հան ցա գոր ծու թյան բա -
ցա հայտ մանն ա ջակ ցե լու պայ մա նը:

Ստաց վում է, որ օ րենսդ րի կող մից սահ -
ման ված վե րոնշ յալ պայ ման նե րին բա վա րա րե -
լու դեպ քում միայն ի րա վա կի րառ մարմ նում
կծա գի ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լու պար տա կա նու թյու նը:

Հարկ է նկա տել, որ կա շա ռա կե րու թյու նը
դաս վում է այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար քը,
ո րոնք հա մար վում են դժվար բա ցա հայ տե լի,
այն պատ ճա ռով, որ հան ցա գոր ծու թյան բո լոր
մաս նա կից նե րի շա հե րը հա մընկ նում են, և վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա մար ստեղծ -
վում են լուրջ խո չըն դոտ ներ ա պա ցույց ներ ձեռք
բե րե լու հար ցում: 

Հետևա բար՝ կո ռուպ ցիոն գոր ծարք նե րում
ներգ րավ ված ան ձանց՝ հան ցա գոր ծու թյան բա -
ցա հայտ ման մեջ շա հագրգռ ված չլի նե լու հան -
գա մանքն էա պես ազ դում է վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում
պատ շաճ քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու օ րենս -
դրո րեն ամ րագր ված պար տա կա նու թյան ի րա -
կա նաց ման վրա:

Օ րենսդ րի կող մից կա շառք տա լու հա մար
խրա խու սա կան նոր մի նա խա տե սումն ու նի մեկ
նպա տակ, այն է՝ շա հագրգ ռել կա շառք տվո -
ղին հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ ման մեջ՝
ա զա տե լով սահ ման ված քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ամ րագր ված բո լոր պայ -
ման նե րի առ կա յու թյու նն ա պա հո վե լու դեպ -
քում:

Սա կայն խրա խու սա կան նոր մով ամ րա -
գրված դրույթ նե րը, որ պես կա նոն, դրանք գործ -
նա կա նում դարձ նում են ոչ կի րա ռե լի:

Կար ծում ենք՝ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյու նից ա զատ վե լու հա մար կա շառ քի շորթ -
ման վե րա բեր յալ պայ մա նի պար տա դիր լի նե -
լու հան գա ման քի նա խա տե սու մը խնդրա հա -
րույց է, այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ գործ -

ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության
իրավական ապահովման և արտաքին կապերի 
բաժնի գլխավոր մասնագետ
____________________________________________________________________________________________________________

Î²Þ²èø î²Èàô Êð²Êàôê²Î²Ü ÜàðØÆ ÎÆð²èºÈÆàôÂÚ²ÜÜ
²èÜâìàÔ àðàÞ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºð
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նա կա նում կա րող են լի նել այն պի սի դեպ քեր,
երբ հան ցա գոր ծը, ա պա հո վե լով ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քով ամ րագր ված մյուս պայ ման նե րի
առ կա յու թյու նը, դրանք են՝ հա մա պա տաս խան
ժամ կե տում կա շառք տա լու մա սին քրեա կան
հե տապնդ ման մար մին նե րին` մինչև նրանց
կող մից այդ դեպ քի մա սին տե ղե կա նա լը կա -
մո վին հայտ նե լը, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու -
թյան բա ցա հայտ մա նն ա ջակ ցե լը, այ նուա մե -
նայ նիվ, չի ա զատ վում կա շառք տա լու հա մար
նա խա տես ված քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից, քա նի որ բա ցա կա յում է կա շառ քի շոր -
թում տե ղի ու նե նա լու փաս տը: 

Այ սինքն՝ նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ կա -
շառք տվո ղի ա ջակ ցու թյամբ վա րույթ ի րա կա -
նաց նող մարմ նին կհա ջող վի բա ցա հայ տել կո -
ռուպ ցիոն մեծ շղթա և ձեռք բե րել դրա մաս նա -
կից նե րի մեր կաց մանն ուղղ ված ար ժե քա վոր
ա պա ցույց ներ, միևնույն է՝ ան ձի վրա չի տա -
րած վի խրա խու սա կան նոր մով ամ րագր ված
կար գա վո րու մը մեկ պայ մա նի՝ կա շառ քի շորթ -
ման բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Կար ծում ենք՝ ող ջա միտ չէ նաև քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հա մար
ե ռօր յա ժամ կետ սահ մա նե լը, քա նի որ գործ -
նա կա նում հնա րա վոր է, որ ան ձը, սուբ յեկ տիվ
պատ ճառ նե րով պայ մա նա վոր ված, ի վի ճա կի
չլի նի սահ ման ված ժամ կե տում կա շառք տա լու
մա սին հայտ նելու քրեա կան հե տապնդ ման
մար մին նե րին: 

Որպես արդ յունք՝ կա րող է ստեղծ վել մի ի -
րա վի ճակ, երբ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ -
նի աշ խա տա կից նե րը, տվյալ ժա մա նա կա հատ -
վա ծում չի մա նա լով հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման փաս տի մա սին, վա րույթ ի րա կա նաց նեն
դեպ քից բա վա կան ուշ: Ստաց վում է՝ հան ցա -
գործ նե րին հայտ նա բե րե լուն ուղղ ված կա շառք
տվող ան ձի՝ ե ռօր յա ժամ կե տից ուշ ցու ցա բե -
րած ա ջակ ցու թյու նը չի ա զա տի վեր ջի նիս քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու ան -
խու սա փե լիու թյու նից: 

Ա ներ կ բա է, որ լա տեն տայ նու թյան բարձր
մա կար դակ ու նե ցող այս հան ցա տե սա կի դեմ
պայ քա րում կա շառք տվող ան ձի հա մա գոր -

ծակ ցու թյան նշա նա կու թյու նը չպետք է թե րա -
գնա հա տել:

Վե րոգր յա լից միար ժե քո րեն բխում է, որ
գոր ծող խրա խու սա կան նոր մը ոչ միայն չի
նպաս տում, այլև քրեա կան հե տապնդ ման մարմ -
նի հա մար ստեղ ծում է լուրջ դժվա րու թյուն ներ
հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ մանն ուղղ ված
ան փո խա րի նե լի ա պա ցույ ցներ ձեռք բե րե լու
հար ցում:

Այս պի սով՝ գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա -
վո րում նե րը, մեղմ ա սած, չեն նպաս տում այս
հան ցա տե սա կի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու -
թյան բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև չեն օ ժան -
դա կում կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման խնդիր -
նե րի լուծ մա նը:

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի ծրագ -
րի1 հա մա ձայն՝ հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի
արդ յու նա վե տու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է ե -
րաշ խա վո րել փոխզս պում նե րի և հա կակ շիռ -
նե րի սկզբուն քի կի րար կու մը, հնա րա վո րինս
նվա զեց նել օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե -
րում եր կա կի մո տե ցում ներ կի րա ռե լու հնա -
րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ներդ նել նոր
գոր ծի քա կազմ։

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան
«Կո ռուպ ցիա յի դեմ» կոն վեն ցիա յի ( Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է 2007
թվա կա նին)2 37-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր Մաս նա կից պե տու թյուն
պետք է քննար կի այն մա սին հար ցը, որ նա -
խա տե սի, իր ներ քին օ րենսդ րու թյան հիմ նա -
րար սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան, այն
ան ձին քրեա կան հե տապն դու մից ան ձեռնմ խե -
լիու թյուն տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյու նը, ով
արդ յու նա վե տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է որևէ
ի րա վա խախտ ման կա պակ ցու թյամբ քննու -
թյա նը կամ քրեա կան հե տապնդ մա նը, որ
այդ պի սին է ճա նաչ վել սույն Կոն վեն ցիա յին հա -
մա պա տաս խան։

Եվ րո պա յի խորհր դի կող մից ըն դուն ված
«Կո ռուպ ցիա յի մա սին քրեա կան ի րա վուն քի
կոն վեն ցիա յի» ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նը վա վե րաց րել է 2004 թվա կա նին)3 23-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր

1 Տե՛ս https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf:
2 Տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Treaties/XI_9.pdf:
3 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=29959:
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Կողմ պետք է ըն դու նի այն պի սի օ րենսդ րա կան
և այլ մի ջոց ներ, նե րառ յալ՝ անհ րա ժեշտ հա -
տուկ քննչա կան տեխ նի կա յի օգ տա գոր ծու մը
թույ լատ րող մի ջոց նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու -
թյուն են տա լիս, ներ պե տա կան ի րա վուն քին
հա մա պա տաս խան, դյու րաց նե լու սույն Կոն -
վեն ցիա յի 2-14-րդ հոդ ված նե րում նա խա տես -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի առն չու թյամբ ա -
պա ցույց նե րի հա վա քու մը և կո ռուպ ցիա յի
գոր ծիք նե րի ու ե կա մուտ նե րի կամ այլ գույ -
քի, ո րը հա մար ժեք է նման ե կա մուտ նե րին,
նույ նաց նե լը, հայտ նա բե րե լը, սա ռեց նե լը և
առգ րա վե լը` սույն Կոն վեն ցիա յի 19-րդ հոդ վա -
ծի 3-րդ կե տում սահ ման ված մի ջոց նե րի կի -
րառ ման նպա տա կով:

Այս պի սով՝ հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ -
ման շա հե րից ել նե լով՝ անհ րա ժեշտ է վե րա նա -
յել, մեղ մել հա մա պա տաս խան խրա խու սա կան
նոր մում ամ րագր ված պայ ման նե րը: 

Կար ծում ենք՝ կա շառք տվող ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րի նա -
խա տե սու մը՝

1) ե թե տե ղի է ու նե ցել կա շառ քի շոր թում,
կամ՝

2) այդ ան ձը մինչև կա շառք տա լու մա սին
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րին
հայտ նի դառ նա լը այդ մա սին կա մո վին
հայտ նել է քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին նե րին, կամ՝

3) ա ջակ ցել է հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա -
հայ տե լուն:

Ինչ պես նկա տե լի է՝ խրա խու սա կան նոր -
մի կի րառ ման հա մար ա ռա ջարկ վող պայ ման -
նե րը բա ժան ված են «կամ» շաղ կա պով, այ -
սինքն՝ պայ ման նե րից առն վազն մե կի առ կա -
յու թյան դեպ քում ան ձը կա զատ վի քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից: Ա ռա ջարկ վող կար -
գա վոր մամբ բա ցառ վում է նաև խրա խու սա -
կան նոր մի կի րառ ման հա մար նա խա տես ված
ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կու մը:

Այ սինքն՝ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ, օ րի -
նակ՝ ան ձը մինչև կա շառք տա լու մա սին քրեա -

կան հե տապնդ ման մար մին նե րին հայտ նի դառ -
նա լը այդ մա սին կա մո վին կհայտ նի քրեա կան
հե տապնդ ման մար մին նե րին, ա պա խրա խու -
սա կան նոր մի կար գա վո րում նե րի ու ժով կա -
զատ վի քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից,
քա նի որ առն վազն մեկ պայ մա նը բա վա րա րե -
լը ի րա վա չափ կդարձ նի հիշ յալ նոր մի դրույթ -
նե րի տա րա ծու մը:

Գոր ծող խմբագ րու թյամբ խրա խու սա կան
նոր մի վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը բխում
է նաև մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու -
նից: 

Մաս նա վո րա պես՝ Ղա զախս տա նի քրեա -
կան օ րենսգր քի4 367-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
վում է, որ կա շառք տվողն ա զատ վում է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե տե ղի է
ու նե ցել կա շառ քի շոր թում, կամ այդ ան ձը ա -
րար քի մա սին կա մո վին հայտ նել է ի րա վա պահ
մար մին նե րին:

Ռու սաս տա նի քրեա կան օ րենսգր քի5 291-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա շառք տվող անձն
ա զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից, ե թե նա ակ տի վո րեն ա ջակ ցել է հան -
ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ մա նը և (կամ) քննու -
թյա նը, և կամ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից
տե ղի է ու նե ցել կա շառ քի շոր թում, կամ այդ
ան ձը հան ցան քի կա տա րու մից հե տո այդ մա -
սին կա մո վին հայտ նել է քրեա կան հե տապընդ -
ման մար մին նե րին: 

Մա կե դո նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի6 358-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա -
րանն ան ձին ա զա տում է քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից, ե թե կա շառ քը տրվել է պաշ -
տո նա տար ան ձի ա ռա ջար կի հի ման վրա, և
կա շառք տվողն այդ մա սին հայտ նել է ի րա վա -
պահ մար մին նե րին մինչև հան ցա գոր ծու թյան
բա ցա հայ տու մը:

Բոս նիա և Հեր ցե գո վի նա յի քրեա կան օ -
րենսգր քի7 218-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով՝ անձն
ա զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից, ե թե կա շառք տվողն այդ մա սին հայտ -
նել է ի րա վա պահ մար մին նե րին մինչև հան ցա -
գոր ծու թյան բա ցա հայ տու մը:

4 Տե՛ս https://online.zakon.kz /document/?doc_id= 31575252&doc_id2 =31575252#pos= 0;12654&pos2 =4952;-62:
5 Տե՛ս http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_ 10699/ 0108932a3c 6234f73590 b25799588 ada 492deb23/:
6 Տե՛ս http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan016120.pdf:
7 Տե՛ս http://www.iccnow.org/documents/criminal-code-of-bih.pdf:
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Չեռնոգորիայի քրեա կան օ րենսգր քի8

324-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ կա շառք
տվող անձն ա զատ վում է քրեա կան պա տաս -
խա նա տվու թյու նից, ե թե տե ղի է ու նե ցել կա -
շառ քի շոր թում, կամ կա շառք տա լուց հե տո
ան ձը կա մո վին հայտ նել է հան ցան քի կա տար -
ման մա սին ու ակ տի վո րեն ա ջակ ցել է հան ցա -
գոր ծու թյան բա ցա հայտ մա նը և քն նու թյա նը: 

Մոլ դո վա յի քրեա կան օ րենսգր քի9 325-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա շառք տվող անձն ա -
զատ վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից, ե թե տե ղի է ու նե ցել կա շառ քի շոր թում,
կամ ան ձը հանձն վել է քրեա կան հե տապն դում
ի րա կա նաց նող մար մին նե րին՝ չի մա նա լով, որ
նրանք տեղ յակ են կա տար ված հան ցա գոր ծու -
թյան մա սին:

Վ րաս տա նի քրեա կան օ րենսգր քի10 339-րդ
հոդ վա ծով կա շառք տվողն ա զատ վում է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե կա մո վին
այդ մա սին հայտ նում է ի րա վա պահ մար մին նե -
րին:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ նմա նաբ նույթ կար -
գա վո րում ներ են ամ րագր ված նաև Լատ վիա յի
(323-րդ հոդ ված)11, Ղրղզս տա նի (314-րդ հոդ -
ված)12, Մոն ղո լիա յի (269-րդ հոդ ված)13 քրեա -
կան օ րենսգր քե րով:

Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի 312-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը մինչև 2014
թվա կա նին կա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյուն ներ կա տա րելն ու ներ հետևյալ բո վան -
դա կու թյու նը. կա շառք տվող անձն ա զատ վում

է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե
տե ղի է ու նե ցել կա շառ քի շոր թում, կամ ե թե
այդ ան ձը կա շառք տա լու մա սին կա մա վոր
հայտ նել է ի րա վա պահ մար մին նե րին:

Կար ծում ենք՝ վե րոնշ յալ խմբագ րու թյամբ
նոր մի կի րա ռե լիու թյան հնա րա վո րու թյունն ա -
ռա վել ի րա տե սա կան է՝ ի տար բե րու թյուն գոր -
ծող կար գա վոր ման:

Հատ կան շա կան է նաև, որ գոր ծող խմբա -
գրու թյամբ խրա խու սա կան նոր մում ամ րագըր -
ված պայ ման նե րն ի րա վա կի րառ մարմ նի հա -
մար ստեղ ծում են խո չըն դոտ ներ, որպես արդ -
յունք՝ կար գա վոր մա նը տա լով խիստ սահ մա -
նա փակ կի րա ռե լիու թյուն ու նե ցող նոր մի կար -
գա վի ճակ:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ, «Կո ռուպ ցիա յի
դեմ» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի14 5-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր Մաս նա կից պե տու թյուն
պետք է ձգտի պար բե րա բար գնա հա տել հա -
մա պա տաս խան ի րա վա կան փաս տաթղ թե րը
և վար չա կան մի ջոց նե րը` կո ռուպ ցիա յի կան -
խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի տե սանկ յու -
նից դրանց հա մար ժե քու թյու նը ո րո շե լու նպա -
տա կով։

Այս պի սով՝ ա ներկ բա է ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա -
խա տես ված գրե թե կի րա ռե լիու թյուն չու նե ցող
նոր մում ամ րագր ված պայ ման նե րի վե րա նայ -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ին չի շնորհիվ կվե -
րաց վեն հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտումը խո -
չըն դո տող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը:

8 Տե՛ս https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Foreign-Bribery-Offence-Enforcement-ENG.pdf, p.84:
9 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/3559/file/Criminal%20Code%20RM.pdf:
10 Տե՛ս file:///C:/Users/User/Downloads/Georgia_CC_2009_am2019_en.pdf:
11 Տե՛ս file:///C:/Users/User/Downloads/Latvia_CC_1998_am2018_en.pdf:
12 Տե՛ս https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kg/kg013en.pdf:
13 Տե՛ս https://www.unodc.org/res/cld/document/mng/2001/criminal_code_of_mongolia_html/ Mongolia_Criminal_Code_2002.pdf:
14 Տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Treaties/XI_9.pdf:



Актуальность темы. В теории уголовного
права имеются два подхода к рассмотрению
проблемы объекта преступлений против военной
службы: с одной стороны – это порядок
прохождения военной службы, а с другой – это
военная безопасность государства. 

Кроме того, малочисленность научных
исследований в теории уголовного права этой
группы преступлений и при этом многочис лен -
ность, наличие широкой правовой базы,
регулирующей сферу военной службы как в
РА, так и в РФ, вследствие чего и накопилось
большое количество как законодательно, так и
научно не опрделенных терминов, раскрытие
содержания которых приведет к разрешению и
проблемы объекта преступлений против военной
службы, и проблемы их субъекта.

Исходя из этого, целью данной работы
является определение и отграничение ряда
применяемых на законодательном уровне
терминов, которые. так или иначе, соотносятся
с группой преступлений против военной службы
с учетом того, что большинство диспозиций
преступлений против военной службы является
бланкетной. В связи с достижением поставленной
цели, появляется необходимость разрешения
следующих задач: во-первых, систематизация
законодательства, соотносящегося с преступле -
ния ми против военной службы, выделение из
числа регулирующих военную службу норма -
тив но-правовых актов ряда терминов, законо -
да тельно, научно неопределенных, и определе -
ние их границ друг от друга, что позволит раз -
ре шить поставленную перед автором цель.

Методы проведенного исследования. В
процессе проведенного исследования автор
воспользовался рядом общенаучных, уголовно-

правовых методов, таких как: дедукция и индук -
ция, анализ и синтез, систематический, толкова -
ние, сравнительно-правовой, граммати ческий,
императивный и др. 

Раздел XI главы 33 Уголовного Кодекса
Российской Федерации выделяет группу
преступлений против военной службы.

Эта группа преступлений представляет
собой совокупность отдельно зафиксированных
в уголовном законодательстве общественно
опасных деяний, которые совершаются
военнослужащими или пребывающими в
установленном законом порядке в запасе
гражданами. Военные преступления посягают
именно на порядок прохождения военной
службы, а также порядок прохождения соот -
ветствую щими субъектами военных сборов.

Указанный раздел включает в себя 22
статьи, устанавливающие ответственность
именно за нарушения определенного законом
порядка прохождения военной службы и военных
сборов.

Аналогичную группу преступлений против
военной службы содержит и Уголовный Кодекс
РА, который устанавливает соответствующие
нормы в разделе 12 «Преступления против
порядка военной службы», состоящей из одной
главы – главы 32 с аналогичным названию
раздела заглавием.

Порядок прохождения военной службы
определяется рядом нормативно-правовых актов,
лишь посредством исследования которых может
определиться родовой объект рассматриваемой
группы преступлений.

Так, во-первых, основой привлечения лиц
к военной службе является сама Конституция
РФ, которая в статье 59 признает «защиту
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Отечества долгом и обязанностью гражданина
РФ». В ч. 2 же закрепляет положение, согласно
которому, гражданин РФ несет военную службу
в соответствии с законодательством РФ.

Аналогично, но несколько иначе приме -
няет ся термин «военная служба» в Конституции
РА. Хоть этот термин непосредственно связы -
вается с понятием «Вооруженные силы» и по
своему теоретическому смыслу и содержанию
предполагает службу именно в Вооруженных
силах РА, однако в Конституции РА устанавли -
вается обязанность каждого гражданина в
установленном законе порядке участвовать в
защите Республики РА (ч. 3 ст. 14), а в ч. 1, по
сути, закрепляются основные направления
деятельности вооруженных сил РА – обеспечение
защиты, безопасности, территориальной
целостности и неприкосновенности границ РА. 

Анализ законодательно закрепленных
формулировок приводит к необходимости
рассмотрения и отграничения содержания
широко применяемых в сфере обороны ка те -
горий «воинская обязанность» и «военная
служба», и соответственно «военнообязанный»
и «военнослужащий».

Анализ статьи 59 Конституции РФ и
исследование научной литературы вызывает
необходимость рассмотрения проблемы
соотношения понятий «защита отечества»
и «обязанность несения военной службы».

По общему правилу, под словом «защита»
(«защитить») этимологически в ряде толковых
словарей понимается охрана, ограждение от
посягательств, враждебных действий, опасности,
а также «предохранять, обезопасить от чего-
либо» [1].

Помимо этого, в ряде словарей синонимов,
в качестве тождественных по смыслу слов-
синонимов, выделены такие, как «оборона,
охрана, щит, ограда, ограждение, обеспечение,
предохранение, оплот, столп, твердыня, опора,
заступничество, покровительство, протекция и
т. д.» [2].

Примечательным в рассматриваемой кон -
сти туционной норме является то, что на кон -
сти туционном уровне, помимо обязанности, при -
ме няется и формулировка «долг», которая со -
дер  жит в себе и морально-нравственный аспект.

Так, по своему определению в философском
и этическом контексте под словом «долг»
понимается осознание личностью безусловной
необходимости исполнения того, что следует
из морального идеала.

Закрепленная на конституционном уровне
формулировка «долг» включает в себя также и
добровольный контекст, согласно которому,
гражданин по своему желанию может нести
военную службу по контракту на добровольных
началах, но при этом после вступления в контракт
также становится обязанным и должным
защищать Родину. 

При рассмотрении проблемы соотношения
этих терминов, а также для выявления полного
содержания защищаемых уголовным законом
общественных отношений необходимо обра -
титься также и к другим нормативно-правовым
актам, регулирующим военную службу и военную
сферу.

Второй категорией подобного рода норма -
тивно-правовых актов являются следующие
Законы:

1. ФЗ РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 г.
№61-ФЗ.

2. ФЗ РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе» от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ.

3. ФЗ РФ «О статусе военнослужащего»
от 27 мая 1998 г.

Согласно научным определениям и коммен -
та риям к статье 1 рассматриваемого Закона,
определяющего формы воинской обязанности,
исследуемой нормой устанавливается «порядок
исполнения гражданами Российской Федерации
долга и обязанности защищать с оружием в
руках свое Отечество, нести военную службу,
проходить различные формы вневойсковой
военной подготовки и выполнять другие
связанные с обороной и безопасностью
государства обязанности» [3]. 

Исходя из этого, фактически можно
разработать следующее определение
термина «воинская обязанность».

Воинская обязанность – это обязанность
соответствующих субъектов в различных
формах по обеспечению защиты, обороны,
безопасности государства в установленном
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законом или в добровольном порядке
посредством их непосредственного участия
в процессе реализации военной службы или
вневойсковой военной подготовки.

Исходя из такой постановки проблемы и
рассмотрения сути и содержания исследуемых
терминов, однозначно можно выделить характе -
ри зующий суть и содержание дефиниций «защи -
та» и «обязанность несения военной службы» и
являю щийся общий по содержанию термин –
«обо рона», которая этимологически определяется
как «защита, отражая нападения противника»
[1]. 

В соответствии же со ст.1 ФЗ РФ «Об
обороне», «под обороной понимается система
политических, экономических, военных,
социальных, правовых и иных мер по подготовке
к вооруженной защите и вооруженная защита
Российской Федерации, целостности и
неприкосновенности ее территории».

Обратим внимание на то обстоятельство,
что и по своему этимологическому смыслу, и
по вложенному законодателем своему юри -
дическому содержанию термин «оборона»
является более широкой категорией, нежели
«защита Отечества» или «обязанность несения
военной службы». Фактически, «защита»
является лишь одной из форм обороны, а
обязанность несения военной службы –
составной частью, элементом обороны. 

В условиях отсутствия законодательного
опре деления понятия «воинская обязанность»,
статья 1 ФЗ РФ «О воинской обязанности и
военной службе» устанавливает круг обязан -
нос тей граждан, составляющих содержание
воинской обязанности:

1. воинский учет;
2. обязательную подготовку к военной

службе;
3. призыв на военную службу;
4. прохождение военной службы по при-

зыву;
5. пребывание в запасе;
6. призыв на военные сборы и прохождение

военных сборов в период пребывания
в запасе.

В той же статье в части 2 устанавливается
также круг обязанностей, относящихся к периоду

мобилизации, военного положения или военного
времени, включающий в себя:

1. призыв на военную службу по мобили-
зации, в период военного положения и
в военное время;

2. прохождение военной службы в период
мобилизации, в период военного поло-
жения и в военное время;

3. военное обучение в период военного
положения и в военное время.

Категория «военная служба» же в
Конституциях наших государств практически
упо требляется лишь в двух нормах, закре пляю -
щих понятие и направления деятельности Воору -
женных сил в целом. 

Кроме того, с понятием «военная служба»,
как уже было отмечено, можно столкнуться на
законодательном уровне в регулирующих сферу
обороны Законах РФ и РА. В РФ действует ФЗ
РФ «О воинской обязанности и военной службе»
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ, а в РА Закон РА «О
военной службе и статусе военнослужащего»
от 15.11.2017 г №195-Н с определенной ссылкой
на утративший силу Закон РА «О воинской
обязанности» от 16.09.1998 г. №АЗ-250.

Аналогичные данным Законам, в РА
действуют Закон РА «О воинской обязанности»
от 16.09.1998 г. (в редакции от 15.11.2017 г.) и
Закон РА «О военной службе и статусе
военнослужащего» от 15.11.2017 г №195-Н.

В статье 2 же ФЗ РФ «О воинской
обязанности и военной службе» от 28.03.1998
г. №53-ФЗ закреплено определение термина
«военная служба». Согласно дефиниции, военная
служба представляет собой «особый вид
федеральной государственной службы,
исполняемой гражданами, не имеющими
гражданства (подданства) иностранного
государства, в Вооруженных Силах Российской
Федерации и в войсках Национальной гвардии
Российской Федерации (далее также - другие
войска), в спасательных воинских формиро ва -
ниях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны (далее – воинские
формирования), Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной
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охраны, органах военной прокуратуры, военных
следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской
Федерации (далее – органы), воинских подраз -
де лениях федеральной противопожарной службы
и создаваемых на военное время специальных
формированиях, а гражданами, имеющими
гражданство (подданство) иностранного госу -
дарства, и иностранными гражданами – в Воору -
женных Силах Российской Федерации и воинских
формированиях».

Итак, в предмет Закона «О воинской
обязанности» входят военный учет, подготовка
к военной службе, призыв, военная служба, а
также отношения, связанные с организацией и
проведением подготовки в резервах.

Военнообязанными указанным законом
признаются граждане мужского пола допризыв -
ного и призывного возраста или состоящие на
учете в резерве, а также граждане женского
пола, имеющие военную специальность или
прошедшие военную службу.

По части 2 рассматриваемой статьи,
воинская обязанность граждан включает в себя
воинский учет, подготовку к военной службе,
призыв и военную службу, состояние в резерве. 

По общему правилу, и в Конституции РА, и
в Конституции РФ закреплены аналогичные по
содержанию понятия Вооруженных сил. 

Исследование и анализ рассмотренных
выше норм, предусматривающих обязанность
граждан нести военную службу, позволяет
выделить некоторые особенности, во-первых,
при рассмотрении соотношения понятий
«воинская обязанность» и «военная служба»:

1. «защита Отечества», «военная служба»
и «обязанность несения военной службы»
объединены одним общим понятием
«оборона»;

2. эти термины нельзя считать тождествен-
ными или однозначными, поскольку они
отличаются по ряду нескольких призна-
ков:
а. по своей юридической природе;
б. по характеру и объему явлений, со-

ставляющих их содержание;

в. по объему предъявляемых к субъектам
законодателем требований, заклю-
чающихся в различных формах и
способах. 

Изложенное означает, что на законода -
тель ном уровне в исследуемые понятия вложены
разные смыслы. Так, военная служба являет -
ся очередным этапом воинской обязаннос -
ти.

В рамках данной статьи предлагается
конкретизировать суть и содержание воинской
обязанности. 

Так, предлагается в зависимости от воли
субъекта воинскую обязанность класси фици -
ровать на воинскую обязанность в силу
закона и воинскую обязанность на добро -
вольной основе.

Кроме того, все остальное,  вы шепере чис -
лен ное и приведенное в рассмотренных выше
Законах, можно рассматривать как этапы несе -
ния воинской обязанности, подразделяемые
на 3 этапа:

1. допризывной (воинский учет; обязатель-
ная подготовка к военной службе)

2. призывной (призыв на военную службу;
призыв на военные сборы);

3. период военной службы (прохождение
военной службы по призыву);

4. постслужебный период (пребывание в
запасе; прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе).

Следующим основанием классификации
воинской обязанности может выступить период,
в течение которого может быть реализована
военная служба. Так, в связи с этим, можно
вы делить воинскую обязанность в мирное
время и воинскую обязанность в военный
период, подразделяющийся на три вида –
моби ли зация, военное положение, военное
время.

Исходя из этого, воинская обязанность в
военный период включает в себя 3 этапа:

1. призыв на военную службу по мобили-
зации, в период военного положения и
в военное время;

2. прохождение военной службы в период
мобилизации, в период военного поло-
жения и в военное время;
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3. военное обучение в период военного
положения и в военное время.

С учетом изложенного, можно полностью
согласиться с мнением авторов Комментария к
Конституции относительно того, что в категорию
«защита» может быть вложено несколько
смыслов: 

1. отпор агрессии или другим каким-либо
попыткам ущемления интересов России; 

2. в формулировку «защита Отечества»
вкладывается особый смысл в том кон-
тексте, что Отечество – это не просто
государство, выступающее юридической
организацией, а именно государство с
реализуемыми им и своим населением
суверенности, целостности, а также с
состоявшимся высоким уровнем сознания
гражданским обществом, стоящим за
свои, общенациональные и общегосу-
дарственные интересы;

3. «защита Отечества» связана с терминами
«долг» и «обязанность». Это означает,
что, с одной стороны, защита является
моральной обязанностью каждого граж-
данина, которая находит свое правовое
закрепление в Конституции, а с другой
стороны – это закрепляемая и конкре-
тизируемая на законодательном уровне
обязанность [4]. 

В отличие от российского законодателя,
армянский законодатель ни в одном из
имеющихся законов не определил понятие
«военной службы». Лишь в части 1 статьи 3 За -
кона РА «О военной службе и статусе военно -
служащего» от 15.11.2017 г №195-Н воен ная
служба характеризуется как установленный
Законом особый вид государственной службы
в Вооруженных силах Республики Армения и
иных войсках. 

В Законе РА «О воинской обязанности» от
16.09.1998 г. №АЗ-250 дается определение
термина «воинская обязанность». Так, согласно
закрепленной в статье 3 рассматриваемого
Закона норме-дефиниции, под воинской
обязанностью следовало понимать не только
конституционную обязанность участия граждан
в защите страны. Однако такое определение
не является достаточным для осмысления самого

понятия «воинская обязанность» и его раз гра -
ни чения от понятия «военная служба». Но
раскрыть содержание «воинской обязанности»
можно посредством анализа некоторых статей
вышеприведенного закона, регулирующих его
предмет (ст. 1) и круг субъектов, подпадающих
под понятие «воинская обязанность» (ст. 3).

Статьей 331 УК РФ определяется понятие
преступлений против военной службы. Так,
согласно ч. 1 рассматриваемой статьи: «Преступ -
ле ниями против военной службы признаются
предусмотренные соответствующей главой
преступления против установленного порядка
прохождения военной службы, совершенные
военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву либо по контракту, а также
гражданами, пребывающими в запасе, во время
прохождения ими военных сборов».

В части 3 же закреплено положение,
согласно которому: «Уголовная ответственность
за преступления против военной службы,
совершенные в военное время либо в боевой
обстановке, определяется законодательством
Российской Федерации военного времени».

Итак, исходя из названия раздела и такого
изложенного в УК РФ определения преступлений
против военной службы, а также статей,
изложенных в данном разделе, можно сделать
вывод о том, что в рамках рассматриваемого
раздела устанавливаются группы деяний,
касающих ся лишь этапа военной службы и
постслужебного этапа.

Учитывая Конституционную установку, а
также вышеисследуемое содержание понятий
воинской обязанности и военной службы,
которая является лишь одним из этапов воинской
обязанности, предлагаются расширение и,
соответственно, редакция названия как раздела,
так и самой ст. 331 УК РФ и замена понятия
военной службы на понятие «Преступления
против несения воинской обязанности».

Такая постановка вопроса предоставит
возможность, во-первых, перенесения из главы
«Преступления против порядка управления»
статью 328 УКРФ «Уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы».
Хоть под порядком управления понимается
«нормальная деятельность органов власти и
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местного самоуправления, понимаемая как
складывающиеся между органами власти
управления и гражданами отношения по поводу
осуществления первыми распорядительных,
административных функций и подчиненности,
обязательности исполнения и дисциплины
вторыми» [5, с. 568] и нахождение этой статьи
в группе преступлений против порядка
управления по своему непосредственному
объекту не противоречит родовому и видовому,
тем не менее, в предлагаемой редакции родовой,
видовой и непосредственный объекты будут
конкретизированы и точны. 

Во-вторых, предоставит возможность
включения в данную главу некоторых статей,
которые стали необходимостью.

Аналогична и структура соответствующего

раз дела УК РА с одной лишь разницей, что
армянский законодатель озаглавил раздел как
«Преступления против порядка военной службы»,
что представляется несколько более коррект -
ным, чем подход российского законодателя,
поскольку данной группой преступлений
нарушаются именно установленные правила и
порядок прохождения военной службы по
призыву или по контракту, а также порядка
прохождения гражданами, пребывающими в
запасе военных сборов.

Таким образом, предмет исследования
данной статьи нуждается в широком, полном и
всестороннем исследовании и анализе не только
на теоретическом и законодательном уровне,
но и на правоприменительном.
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Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձինք բնու թագր վում են ա ռանձ նա հա տուկ այն -
պի սի ո րակ նե րով և հատ կու թյուն նե րով, ո րոն -
ցով տար բեր վում են դի տա վո րու թյամբ հան -
ցանք ներ կա տա րող ան ձան ցից:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց բնու թագ րա կան են այն պի սի ո րակ ներ,
ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ ան տար բե րու թյու նը հա -
սա րա կա կան շա հե րի, անվ տան գու թյան կա -
նոն նե րի և դրանց պահ պան ման նկատ մամբ,
ան կար գա պա հու թյու նը և այլն: Հենց այդ ո -
րակ նե րի և հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ
ձևա վոր վում է թեթևամ տու թյու նը՝ մե ղա վոր ան -
ձի ան պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քը ի րա -
վուն քի նոր մե րով պահ պան վող օբ յեկտ նե րի և
դրանց կա պակ ցու թյամբ ու նե ցած պար տա կա -
նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այս պատ ճա ռով՝
անզգու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձինք,
ել նե լով ի րենց ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման հա -
կա սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նից, կա րող են
ա ռանձ նա նալ որ պես հան ցանք կա տա րող ան -
ձանց ինք նու րույն կրի մի նա լո գիա կան խումբ:1

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց ի րա վա գի տակ ցու թյու նը բա վա կա նին խոր
ու սում նա սիր ված չէ ի րա վա բա նա կան գրա կա -
նու թյան մեջ, սա կայն ո րոշ հե տա զո տու թյուն -
ներ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս եզ րա կաց նե -
լու նրանց ի րա վա գի տակ ցու թյան թե րու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք տար բե րում են վեր -
ջին նե րիս դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա -
րած ան ձան ցից:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան -
ձանց ի րա վա գի տակ ցու թյան թե րու թյուն նե րի
յու րա հատ կու թյու նը, մեր կար ծի քով, ար տա -

հայտ վում է ոչ միայն նրանց բա ցա սա կան վե -
րա բեր մուն քով հա սա րա կու թյու նում գո յու թյուն
ու նե ցող հա մա պա տաս խան նոր մե րի և կա նոն -
նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նշում են ի րա վա -
բան-գիտ նա կան նե րը,2 այլ նաև կոնկ րետ նոր -
մե րի ու կա նոն նե րի չի մա ցու թյամբ, կամ դրանք
չըն դու նե լու, դրանց չեն թարկ վե լու ցան կու թյամբ,
կամ ընդ հա նուր և հա տուկ կա նոն նե րին հետևե -
լու պատ րաս տա կա մու թյան բա ցա կա յու թյամբ
անվ տան գու թյան այն ո լորտ նե րում, որ տեղ
նրանք դրսևո րել են անզ գու շու թյուն:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս
նշե լ, որ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի կրի մի նա լո գիա կան բնու թա գի րը պայ մա -
նա վոր ված է նրանց սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա -
կան, բա րո յա հո գե բա նա կան, քրեաի րա վա կան
հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող, հան ցա վոր վար -
քա գի ծը պայ մա նա վո րող ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով:

Այս պես, ըստ սե ռի տար բե րակ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի՝ նշենք, որ անզգու -
շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի զանգ վա -
ծում տղա մար դիկ զգա լիո րեն գե րա կա յում են.
կա նայք կազ մում են մոտ 2%-ը: Սա հիմ նա կա -
նում կապ ված է վա րորդ նե րի մեջ տղա մարդ -
կանց ու կա նանց ոչ հա մա չափ տե սա կա րար
կշռով և նրանց տար բեր վե րա բեր մուն քով`
ուղղ ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա -
նոն նե րի պահ պան մա նը: Ու չնա յած վեր ջին
տա րի նե րին նկատ վում է նաև հան ցանք կա -
տա րող նե րի մեջ կա նանց մաս նա բաժ նի ա ճի
մի տում, մաս նա վո րա պես՝ կին վա րորդ նե րի
կող մից կա տար վող անզ գույշ հան ցանք նե րի
թվի ա վե լաց ման հաշ վին, միևնույն է՝ ի րա վա -
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Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների
դատախազության ավագ դատախազ
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կի րառ պրակ տի կան վկա յում է այն մա սին, որ
կին-վա րորդ նե րին ա ռա վել բնու թագ րա կան է
կար գա պա հու թյու նը: Ընդ ո րում՝ վի ճա կագ րա -
կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ ավ տոտ րանս -
պոր տա յին պա տա հար նե րի հետևանքով մահ -
վան դեպ քե րը տղա մարդ կանց մե ղա վո րու -
թյամբ 5-6 ան գամ ա վե լի շատ են, քան կա -
նանց մեղ քով կա տար ված նե րը, ան կախ այն
հանգամանքից, որ անձ նա կան ավ տո մե քե նա -
ներ վա րող նե րի շար քում գնա լով ա վե լա նում է
կա նանց թիվը:

Ըստ տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րի՝ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի կազ մում մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում
մի ջին տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այս պես՝
անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա -
տա պարտ ված ները, ըստ տա րի քի, դա սա կարգ -
վում են հետևյալ կերպ. 14-17 տա րե կան նե րը՝
1%, 18-24 տա րե կան նե րը` 31,4%, 25-29 տա րե -
կան նե րը՝ 23,5%, 30-49 տա րե կան նե րը՝ 39,7%,
և 50 և ա վե լի տա րե կան նե րը՝ 5,4%: Ինչ պես
նկա տում ենք՝ ա ռա վել քրեածին է 30-49 տա -
րե կան նե րի խում բը: Սա պայ մա նա վոր ված է
այն հանգամանքով, որ այս ան ձինք ավ տո մե -
քե նա վա րե լու բա վա կա նին փորձ են ձեռք բե -
րում, և նրանց մեջ ճա նա պար հա յին երթևե կու -
թյան կա նոն նե րի խախտ ման վտան գա վոր
հետևանք նե րից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյան
չհիմ նա վոր ված վստա հու թյուն է ձևա վոր վում,
ինչ պես նաև՝ սահ ման ված կա նոն նե րի նկատ -
մամբ ան տար բե րու թյուն: Ըստ կրթա կան մա -
կար դա կի՝ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա -
րող նե րի մեջ մեծ մա սը մի ջին նույ նիսկ ոչ լրիվ
կրթու թյուն ու նե ցող ներ են, և միայն նրանց
չնչին մասն ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն:

Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են
տվել, որ հան ցա վոր վար քագ ծի պար զա բան -
ման ա ռու մով կրի մի նա լո գիա կան ո րո շա կի նշա -
նա կու թյուն ու նեն նաև ըն տա նե կան և սո ցիալ-
դե րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Քա նի որ
անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձանց
թվում գե րա կա յում են ճա նա պար հատ րանս -
պոր տա յին հան ցանք կա տա րած նե րը, ուստի
սո ցիալ-դե րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը
կա րող ենք ներ կա յաց նել այս հա մա տեքս տում:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ այս
ա ռու մով նշա նա կու թյուն ու նի վա րոր դա կան
փոր ձը: Այս պես՝ անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րը դա սա -
կարգ վում են հետևյալ կերպ. 1-2 տար վա վա -
րոր դա կան ստաժ ու նե ցող նե րը՝ 32-34%, նախ -
կի նում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թարկ ված նե րը՝ 80%, իսկ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ ված նե րը՝ 12%: Ըստ
մաս նա գի տու թյուն նե րի՝ բան վոր նե րը` 9,7%, պե -
տա կան ծա ռա յող նե րը` 5,8%, թո շա կա ռու նե րը`
3,7%, այլ մաս նա գի տու թյուն ներ` 15%, իսկ չաշ -
խա տող ի րա վա խախտ նե րը` 3,3%3:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա -
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա -
լիս, որ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին հան -
ցանք ներ կա տա րած ան ձանց 6-8%-ն ու նե ցել
են դատ վա ծու թյուն, իսկ դրանց 25-30%-ը նախ -
կի նում են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան: Ի տար բե րու թյուն ՌԴ, որ տեղ
այդ ան ձանց շրջա նա կում նախ կի նում վար չա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ ված նե -
րը կազ մում են 80%, իսկ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ ված նե րը՝ 12%,4 Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված
ցու ցա նի շը, ինչ պես տես նում ենք, ա վե լի ցածր
է:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ
հան ցա վոր վար քագ ծի պար զա բան ման ա ռու -
մով կրմի նա լո գիա կան նշա նա կու թյուն ու նեն
անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի բա -
րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը:

Ան ձանց բա ցա սա կան ո րակ նե րի, ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րի վեր հա նու մը թույլ է տա -
լիս ո րո շե լ դրանց հիմ քում ըն կած սո ցիա լա կան
պա հանջ մունք ներն ու ար ժե քա յին կողմ նո րո -
շում նե րը:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի
բա րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը դրսևոր վում են սահ ման ված հա մա պա -
տաս խան կա նոն ներն այդ ան ձանց կող մից
խախ տե լու հան րա յին վտան գա վո րու թյան թե -
րագ նա հատ մամբ, դրանց չհետևե լու կամ չպահ -
պա նե լու, ինչ պես նաև դրանց նկատ մամբ ան - Օ
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պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քի դրսևոր -
մամբ:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց բնու թագ րա կան են այն պի սի հատ կու -
թյուն ներ, ինչ պի սիք են ե սա սի րու թյու նը, ի րենց
ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի սո ցիա լա -
կան հետևանք նե րի նկատ մամբ ան տար բե րու -
թյու նը, սե փա կան ու նա կու թյուն նե րի և հ նա -
րա վո րու թյուն նե րի գե րագ նա հա տու մը, մաս նա -
գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ
ձևա կան վե րա բեր մուն քը: Ուս տի հենց այդ
պատ ճա ռով անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
չի կա րե լի դի տար կել ըն դա մե նը որ պես բարդ
ի րա վի ճա կում ո րո շա կի թե րա ցում նե րի ար -
դյունք:

Բ նու թագ րե լով անզ գույշ հան ցանք կա տա -
րած ան ձանց անձ նա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը՝ ընդգ ծենք եր կու կարևոր պահ: Ա -
ռա ջին հեր թին, ի տար բե րու թյուն դի տա վո րու -
թյամբ հան ցանք կա տա րած ան ձանց՝ նրանց
ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի խա թա րու մը եր -
բեք չի հաս նում ին տեն սի վու թյան այն մա կար -
դա կի, որ ու նակ լի նի գլո բալ կրի մի նալ ուղղ -
վա ծու թյուն հա ղոր դե լու ան ձին: Դրանք վե րա -
բե րում են միայն ո րոշ հո գե բա նա կան շե ղում -
նե րի, և այդ պատ ճա ռով անզ գու շու թյամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց հո գե բա նա կան կողմ -
նո րո շու մը շատ ար ժեք նե րի նկատ մամբ համ -
ընկ նում է հա սա րա կու թյան օ րի նա պահ ան -
դամ նե րի հո գե բա նա կան կողմ նո րոշ մա նը:

Երկ րորդ՝ վար քագ ծի բա ցա սա կան տա -
րա տե սակ նե րը սո վո րա բար կապ ված են ան -
վտան գու թյան կա նոն նե րի պահ պան ման պար -
տա կա նու թյան ո րոշ տե սակ նե րի հետ և ունեն
ան հա տա կան, լո կալ բնույթ:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց մեծ մա սի ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն է սո ցիա լա կան ան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը: Իր հեր թին՝ վեր ջինս
ձևա վո րում է ան հո գա տա րու թյուն, անվս տա -
հու թյուն: Ա վե լին՝ այս ան ձանց բնու թագ րա կան
է նաև ա րար քի հնա րա վոր հետևանք նե րը հա -
մար ժե քո րեն գնա հա տե լու և կան խա տե սե լու
ան կա րո ղու թյու նը կամ չցան կա նա լը: Այս տեղ
էլ ար տա հայտ վում է անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րին բնու թագ րա կան ե սա սի րու -
թյու նը, ան հա տա պաշ տու թյու նը, անձ նա կան
շա հե րի վեր դա սու մը հա սա րա կու թյան մյուս

ան դամ նե րի շա հե րից կամ այ լոց անվ տան գու -
թյու նից:

Վե րը քննարկ վող ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը դրսևոր վում են նրանց բնու թագ րա կան
այն պի սի ո րակ նե րում, ինչ պի սիք են հու զա կան
սառ նու թյու նը, թեթևամ տու թյու նը, ռիս կի դի -
մե լը, ոչ սկզբուն քա յին լի նե լը, պո տեն ցիալ տու -
ժող նե րին կա րեկ ցե լու թույլ կա րո ղու թյու նը:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց ո րո շա կի մա սին բնու թագ րա կան է ոչ
հա մար ժեք ինք նագ նա հա տա կա նը (կա րե լի է
ա սել՝ բարդ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու սե փա -
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի և ու նա կու թյուն նե -
րի ակն հայտ գե րագ նա հա տու մը, բարձր ինք -
նագ նա հա տա կա նը) սահ ման ված հա մա պա -
տաս խան կա նոն նե րին հետևե լու հետ կապ -
ված մաս նա գի տա կան կամ այլ պար տա կա նու -
թյուն նե րի կա տար ման առն չու թյամբ:

Ան շուշտ, անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հիմ նա կան մա սը կապ ված է մաս նա գի տա -
կան գոր ծու նեու թյան անվ տան գու թյան կամ
կեն ցա ղա յին կա նոն նե րի չի մա ցու թյան (կամ՝
թե րի ի մա ցու թյան) կամ կոնկ րետ ի րա վի ճա -
կում դրանք կի րա ռե լու ան կա րո ղու թյան հետ
(օ րի նակ՝ մաս նա գի տա կան ոչ բա վա րար պատ -
րաստ վա ծու թյան կամ փոր ձի պա կա սի պա րա -
գա յում): Սա կայն հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց
են տա լիս, որ նշված կա նոն նե րի խախ տում նե -
րի 55-60%-ը կա տար վել են գի տակց ված և ոչթե
ար տա կարգ, այլ՝ սո վո րա կան ի րա վի ճակ նե -
րում:

Պա տա հա կան չէ, որ հա ճախ են այն դեպ -
քե րը, երբ անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րին
նա խոր դում են որևէ հան ցա վոր հետևանք ա -
ռա ջաց րած անվ տան գու թյան հա մա պա տաս -
խան կա նոն նե րի մի շարք խախ տում ներ: Ան -
ձանց ա վե լի քան ¾-ը նախ կի նում (մինչև անզգու -
շու թյամբ հան ցանք կա տա րե լը) թույլ են տվել
անվ տան գու թյան հա մա պա տաս խան կա նոն -
նե րի մի շարք խախ տում ներ, ո րոնք բա րե հա -
ջող են ա վարտ վել` ա ռանց ծանր, քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող հե -
տևանք նե րի:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել ճա -
նա պար հատ րանս պոր տա յին հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րի բա -
րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րի հետևյալ պատ կե րը: Այս պես՝ դա տա պարտ -
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ված նե րի 60%-ի մեջ որ պես տվյալ հան ցա գոր -
ծու թյան պատ ճառ հա մար վել է թեթևամ տու -
թյու նը, դա տա պարտ ված նե րի 90%-ի մեջ՝ չա -
փից ա վե լի ինք նավս տա հու թյու նը, 43%-ի մեջ՝
կոնկ րետ ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լու ան -
կա րո ղու թյուն, և ակն հայտ, բա ցար ձակ ան -
զգու շու թյուն՝ 4,4%-ի մեջ5: Անզ գու շու թյամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց մեծ մասն ու նի դրա -
կան կամ չե զոք սո ցիալ-բա րո յա կան կողմ նո -
րո շում (87%), ո րը կա րե լի է դի տել որ պես նրանց
ոչ բարձր հան րա յին վտան գա վո րու թյան ցու -
ցա նիշ: Դրա հետ մեկ տեղ՝ կան նաև ան ձինք
(9%), ովքեր բնու թագր վում են հա կա սո ցիա լա -
կան ուղղ վա ծու թյամբ: Օ րի նակ՝ ան զգույշ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի այն գոր ծե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը, ո րոնք կապ ված են տեխ նի կա յի կի -
րառ ման հետ, ցույց է տա լիս, որ ճա նա պար -
հատ րանս պոր տա յին հան ցա գոր ծու թյուն ներ
կա տա րած վա րորդ նե րին բնու թա գրա կան է
բարձր բա րո յա հո գե բա նա կան լար վա ծու թյու -
նը՝ 15%, շփոթ վա ծու թյու նը՝ 35%, հոգ նա ծու թյու -
նը՝ 4%, մեղ սու նա կու թյու նը չբա ցա ռող հո գե -
կան ա նո մա լիա նե րը՝ 2%6:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա -
ռանձ նաց նում են անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի հետևյալ խմբե րը7.

1) Պա տա հա կան. սրանք այն ան ձինք են,
ովքեր հան գա մանք նե րի պա տա հա կան բե րու -
մով կամ ինչ-որ պա տա հա կան ի րադ րու թյան
ազ դե ցու թյան տակ, կամ յու րա հա տուկ հո գե -
ֆի զիո լո գիա կան ի րա վի ճա կում ա ռա ջին ան -
գամ կա տա րում են անզ գույշ հան ցա գոր ծու -
թյուն: Այս խմբի մեջ ներառվող ան ձինք բնու -
թա գրվում են դրա կան ուղղ վա ծու թյամբ, քա նի
որ նախ կի նում չեն կա տա րել ի րա վա խախ տում -
ներ: Այս խում բը կազ մում է 50-60%:

2) Ան կա յուն. սրանք, որ պես կա նոն՝ ա ռա -
ջին ան գամ են կա տա րում անզ գույշ հան ցա -
գոր ծու թյուն, սա կայն գի տակ ցա բար և ոչ հար -
կադր ված խախ տում են սահ ման ված կա նոն -
նե րը նոր մալ պայ ման նե րում: Այս ան ձինք բնու -

թագր վում են ան կա յու նու թյամբ, ո րոշ դեպ քե -
րում նաև՝ բա ցա սա կան ուղղ վա ծու թյամբ: Այս
խում բը կազ մում է 30-40%:

3) Չա րա միտ. սրանք այն ան ձինք են, ով -
քեր նախ կի նում դա տա պարտ ված են ե ղել հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, հա ճա խա կի անվ -
տան գու թյան կա նոն նե րի խախ տում ներ են թույլ
տվել և են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան, բնու թագր վում են բա ցա սա կան,
և կար ծում են, թե կա րող են խու սա փել պա -
տաս խա նատ վու թյու նից: Նրանք կազ մում են
10-15%:

Փաս տո րեն, անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի շար քում տար բե րում են «պա -
տա հա կան», «ան կա յուն» և «չա րա միտ» տե -
սակ նե րը: Ո րոշ ի րա վա բան ներ ա ռանձ նաց նում
են նաև «ա ռանձ նա պես չա րա միտ» տե սա կը և
նշում, որ «չա րա միտ» և «ա ռանձ նա պես չա րա -
միտ» տե սակ նե րը հան դի պում են շատ ա վե լի
հազ վա դեպ և, որ պես կա նոն՝ նա խորդ եր կու
տե սակ նե րի ան ձանց հե տա գա խե ղաթ յուր ման
արդ յունք են8:

Միևնույն ժա մա նակ՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց -
նել նաև նշված ան ձանց ար ժե քա յին կողմ նո -
րո շում նե րի և այլ հո գե բա նա կան հատ կու թյուն -
նե րի ո լոր տին վե րա բե րող մի շարք այլ ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն ներ: Անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան հատ -
կու թյուն նե րի շե ղում նե րը, որ պես կա նոն, լո կալ
բնույթ ունեն, այլ կերպ ա սած՝ դրսևոր վում են
այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ թույլ են տրվում
անվ տան գու թյան, նա խազ գու շա կան հա մա պա -
տաս խան կա նոն նե րի խախ տում նե րը: Ընդ հա -
նուր առ մամբ՝ նշված ան ձինք հիմ նա կա նում
դրա կան են բնու թագր վում թե՛ կեն ցա ղում և թե՛
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում:
Մինչև անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րե լը
քննարկ վող կա նոն նե րը պար բե րա բար խախ -
տող նե րի մեջ ձևա վոր վում է ի րենց պար տա -
կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ ան պա տաս խա -
նա տու և ար հա մար հա կան վե րա բեր մունք, ինչն
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էլ հե տա գա յում հան գեց նում է անզ գու շու թյամբ
հան ցա վոր ա րարք ներ կա տա րե լուն:

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի ան ձը բնու թագ րող ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս
եզ րա կաց նել, որ, չնա յած այս հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում էա -
կան դեր են կա տա րում ի րադ րու թյու նը և տեխ -
նի կան, կազ մա կեր պա կան, տեխ նի կա կան
երևույթ նե րը, սա կայն հիմ նա կան դե րն ան ձինն
է: Ան ձի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն
են, որ պատ ճա ռի դեր են կա տա րում քննարկ -

վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րում: Ուս տի անզ գու -
շու թյամբ կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կան խար գել ման արդ յու նա վե տու թյու նը կախ -
ված է ոչ միայն կազ մա կեր պա կան, տեխ նի կա -
կան մի ջո ցա ռում նե րից, այլև ա ռա վել վտան գի
աղբ յուր նե րի շա հա գործ մա նը մաս նակ ցող ան -
ձանց հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րից.
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում, կար -
գա պա հու թյան ամ րապն դում և դրա մա կար -
դա կի բարձ րա ցում, անվ տան գու թյան տար րա -
կան կա նոն նե րին ծա նո թա ցում, բա րո յա հո գե -
բա նա կան մի ջո ցա ռում ներ և այլն:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 134-ը
պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում հո գե -
բու ժա կան հի վան դա նո ցում ա պօ րի նի տե ղա -
վո րե լու կամ պա հե լու հա մար: Սույն հոդ վա ծով
նա խա տես ված ա րար քն այն ե զա կի հան ցա -
կազ մե րից է, ո րի հետ կապ ված վի ճե լի հար ցե -
րը վե րա բե րում են սուբ յեկ տին: Իսկ հան ցա -
կազ մի մյուս տար րե րի ա ռու մով, որ պես կա -
նոն, քրեա գետ նե րը միա կար ծիք են: Այդ կար -
ծիք նե րը հան գում են հետևյա լին.

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան հիմ նա կան
ան մի ջա կան օբ յեկ տը մար դու ա զա տու թյան ա -
պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն ներն են: Տվ յալ հան ցա գոր ծու թյան
լրա ցու ցիչ ան մի ջա կան օբ յեկտ նե րի դե րում ո -
րոշ դեպ քե րում կա րող են հան դես գալ մար դու
ա ռող ջու թյու նը, պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու -
թյու նը1: Օբ յեկ տիվ կող մից այս ա րար քը բնու -
թագր վում է ինչ պես գոր ծո ղու թյամբ, այն պես
էլ ան գոր ծու թյամբ, ո րոնք դրսևոր վում են ան -
ձին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում ա պօ րի -
նի տե ղա վո րե լով կամ պա հե լով2: Ընդ ո րում՝
մեր կար ծի քով՝ ան ձին հո գե բու ժա կան հի վան -
դա նո ցում հնա րա վոր է տե ղա վո րել՝ միայն ո -
րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, իսկ
դիս պո զի ցիա յի երկ րորդ մա սը՝ հո գե բու ժա կան
հի վան դա նո ցում պա հե լը, կա րող է ի րա կա նաց -
վել ինչ պես գոր ծո ղու թյամբ (օ րի նակ՝ ի րա կա -
նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող եզ րա կա ցու -
թյուն կամ ախ տո րո շում տա լով), այն պես էլ՝
ան գոր ծու թյամբ (օ րի նակ՝ ա ռող ջա ցած պա -
ցիեն տի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան փաս -
տաթղ թեր չտրա մադ րե լով): Հան ցա գոր ծու թյան

սուբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է ուղ ղա կի դի -
տա վո րու թյամբ: Ան ձը գի տակ ցում է, որ ա ռանց
օ րի նա կան հիմ քե րի տու ժո ղին տե ղա վո րում է
հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում և ցան կա նում
է դա: Շար ժա ռիթ նե րը կա րող են տա րաբ նույթ
լի նեն՝ վրեժ, խանդ, կա րեկ ցանք, շահ և այլն3:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է ու սում նա սիր վող
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տին՝ այս հար ցում,
ինչ պես ար դեն նշե ցինք, ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ միաս նա կան ըն կա լում չկա: Հե -
ղի նակ նե րի մի մա սը նշում է, որ քննարկ վող
հան ցա կազ մի սուբ յեկ տն ընդ հա նուր է՝ հա վե լե -
լով, որ այս հան ցա գոր ծու թյու նը հիմ նա կա նում
կա տար վում է այն պի սի ան ձանց կող մից, ո րոնց
մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ
ներառվում է մարդ կանց հո գե բու ժա կան հի վան -
դա նո ցում տե ղա վո րե լու ո րոշ ման կա յա ցու մը
(հոս պի տա լաց ված ան ձին բու ժող բժիշ կը, ան -
ձին ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նու թյուն ցույց
տվող բժիշ կը)4: Իսկ, օ րի նակ՝ Ա.Ս. Գո րե լի կը
հա մա րում է, որ քննարկ վող ա րար քի սուբ յեկտ
կա րող են լի նել միայն հո գե բու ժա կան հաս տա -
տու թյան աշ խա տա կից նե րը, և այն հար ցը, թե
հոդ վա ծի ո՞ր մա սով պետք է ո րակ վի ա րար քը,
կախ ված է հան ցա վո րի ի րա կա նաց րած ֆունկ -
ցիա նե րից: Զուտ մաս նա գի տա կան ֆունկ ցիա -
ներ ի րա կա նաց նե լիս (հե տա զո տու թյուն, ախ -
տո րո շում) և դրա ըն թաց քում ոչ ի րա վա չափ
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետևան քով ան -
ձին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա վո -
րե լու դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է
հաս նում հե տա զոտ վող հոդ վա ծի ա ռա ջին մա -
սով: Իսկ կա ռա վար չա կան (հո գե բու ժա կան բա -
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ժան մուն քի վա րի չի, բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի
նա խա գա հի, բուժ հաս տա տու թյան ղե կա վա րի)
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման պա րա գա յում
ա րար քը ան հրա ժեշտ է ո րա կել հոդ վա ծի երկ -
րորդ մա սով5: Բա ցի այս՝ ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ առ կա է նաև այն մո տե ցու մը,
որի հա մա ձայն՝ ան հատ քա ղա քա ցի նե րը կա -
րող են հան դես գալ միայն այս հան ցա գոր ծու -
թյան օ ժան դա կո ղի դե րում6: Մեր կար ծի քով՝
ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րն ար ժա նի են
քննա դա տու թյան: Այս պես՝ քննարկ վող հոդ վա -
ծի ա ռա ջին մա սի դիս պո զի ցիա յի վեր լու ծու թյու -
նը որևէ հիմք չի տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ այդ
ա րար քի սուբ յեկ տը հա տուկ է: Ընդ հա կա ռակն՝
սույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի 2-րդ կե տը հոդ -
վա ծի 1-ին մա սից սահ մա նա զատ վում է՝ հենց
սուբ յեկ տա յին չա փա նիշ նե րից ել նե լով, ո րի դեպ -
քում ա ռա ջին մա սի սուբ յեկ տն ընդ հա նուր է,
իսկ 2-ի նը՝ հա տուկ: Օ րեն քի տա ռա ցի մեկ նա -
բա նու թյու նից չբխող և ար հես տա կան է թվում
նաև սույն հան ցան քի սուբ յեկ տի տա րան ջա տու -
մը՝ ըստ ի րա կա նաց վող ֆունկ ցիա նե րի բնույ -
թի: Հար ցն այն է, որ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում
խոս քը պաշ տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լու և
ոչ թե ա րար քը պաշ տո նա տար ան ձի կող մից
կա տա րե լու մա սին է, իսկ 1-ին մա սում՝ սուբ յեկ -
տի հա տուկ լի նե լու մա սին, ինչ պես նշել ենք,
ընդ հան րա պես որևէ վե րա պա հում չկա: Այ սինքն՝
ան ձը մեկ այլ ան ձի հո գե բու ժա կան հի վան դա -
նո ցում տե ղա վո րե լիս պաշ տո նեա կան դիրքն
օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի ոչ միայն
այն դեպ քե րում, երբ ին քն օժտ ված է կա ռա -
վար չա կան լիա զո րու թյուն նե րով, այլ նաև այն
դեպ քե րում, երբ ին քն այդ պի սիք չու նի (օ րի նակ`
բժիշ կը կամ հեր թա պահ բժիշ կը): Փաս տո րեն,
պաշ տո նեա կան դիրք բա ռա կա պակ ցու թյու նը
հոդ վա ծում օգ տա գործ ված է լայն ի մաս տով: Եվ
վեր ջա պես՝ բա ցար ձակ ան հիմն է թվում այն
մո տե ցու մը, որի հա մա ձայն՝ ան հատ քա ղա քա -
ցի նե րը կա րող են հան դի սա նալ միայն այս հան -
ցա գոր ծու թյան օ ժան դա կող ներ: Մո տե ցումն ան -
հիմն է այն քա նով, որ պրակ տի կա յում հնա րա -
վոր են դեպ քեր, երբ քննարկ վող ա րար քը կա -
րող է կա տար վել բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան ան -

ձանց կող մից, օ րի նակ՝ երբ որևէ անձ իր հա րա -
զա տին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում տե ղա -
վո րե լու հա մար կեղծ տե ղե կանք ներ կամ այլ
բժշկա կան փաս տաթղ թեր է ներ կա յաց նում հո -
գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն կամ են թադր յալ
հի վան դի մա սին ներ կա յաց նում է ոչ հա վաս տի
տե ղե կու թյուն ներ: Այս պա րա գա յում բժիշկ նե րը
որևէ պա տաս խա նատ վու թյան չեն են թարկ վի
կամ ա ռա վե լա գույ նը կկրեն կար գա պա հա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ի րենց մաս նա գի տա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րը բա րե խիղճ կեր -
պով չկա տա րե լու հա մար: Ա մեն դեպ քում՝ նրանց
ա րար քը դի տարկ վող հոդ վա ծով ո րակ վել չի կա -
րող, քա նի որ այս հան ցա տե սա կի կա տա րու մը
հնա րա վոր է միայն ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ,
այ սինքն՝ այս դեպ քում բժիշկ նե րի պարագայում
սուբ յեկ տիվ կող մը, հետևա բար նաև՝ պա տաս -
խա նատ վու թյու նը բա ցա կա յում է: Եվ ստաց վում
է մի տա րօ րի նակ ի րա վի ճակ, որ հան ցան քը
կա տար վում է միայն օ ժան դա կող նե րի կող մից՝
ա ռանց կա տա րո ղի, ին չը, բնա կա նա բար, ան -
հնար է: Միևնույն ժա մա նակ՝ մենք կար ծում ենք,
որ քրեա կան օ րենսգր քի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տը
հա ջող չի ձևա կերպ ված, քա նի որ նման ձևա -
կերպ ման պա րա գա յում ստաց վում է, որ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սով պա տաս խա նատ վու թյան կա -
րող են են թարկ վել միայն ան հատ քա ղա քա ցի -
նե րը, իսկ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով՝ հո գե բու ժա -
կան հի վան դա նո ցի բո լոր բժիշկ նե րը՝ ի րենց
պաշ տո նից և կա ռա վար չա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի առ կա յու թյու նից անկախ: Նման վի ճա կը
դժվար է ար դա րա ցի հա մա րել, ո րով հետև այս
դեպ քում հոդ վա ծի 1-ին մա սը սուբ յեկ տի տես -
անկ յու նից ան տե ղի նե ղաց ված է, մինչ դեռ երկ -
րորդ մա սը չա փա զանց լայն է: Կար ծում ենք՝
խնդրի կար գա վոր ման տե սանկ յու նից նպա տա -
կա հար մար կլի ներ հոդ ված 134-ի 2-րդ մա սի 2-
րդ կե տը շա րադ րել այս պես. նույն ա րար քը, ո րը
կա տար վել է պաշ տո նա տար ան ձի կող մից՝ իր
լիա զո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լով: Դիս պո զի -
ցիա յի այս պի սի սահ ման մամբ՝ որ պես քննարկ -
վող հոդ վա ծի 1-ին մա սի սուբ յեկտ կդիտ վեն ան -
հատ քա ղա քա ցի նե րը և հո գե բու ժա կան հաս -
տա տու թյուն նե րի այն աշ խա տող նե րը, ովքեր
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օժտ ված չեն կա ռա վար չա կան և վար չահ րա մա -
յա կան ֆունկ ցիա նե րով, իսկ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սով պա տաս խա նատ վու թյուն կկրեն այդ պի սի
գոր ծա ռույթ նե րով օժտ ված աշ խա տա կից նե րը: 

Դի տարկ վող ա րար քի հետ կապ ված հե -
տաքրք րու թյուն հա րու ցող հա ջորդ հար ցն այս
հան ցա գոր ծու թյու նն այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հետ հա մակ ցու թյամբ ո րա կելն է: Մաս նա վո -
րա պես՝ ո րո շա կի դժվա րու թյուն ներ կա րող է ա -
ռա ջաց նել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված
352-ով նա խա տես ված ա րար քը՝ ակն հայտ ան -
ար դար դա տավ ճիռ, վճիռ կամ դա տա կան այլ
ակտ կա յաց նե լը, հոդ ված 134-ի հետ հա մակ -
ցու թյամբ ո րա կե լը: Այ սինքն՝ դա տա վո րի կող -
մից կա յաց ված ակ տով ան ձին հո գե բու ժա կան
հի վան դա նո ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լու դեպ -
քում տվյալ դա տա վո րը պա տաս խա նատ վու -
թյան պետք է են թարկ վի քրեա կան օ րենսգր քի
հոդ ված 134-ով, հոդ ված 352-ով, թե` դրանց հա -
մակ ցու թյամբ: Տվ յալ խնդրի կար գա վոր ման հա -
մար սկզբուն քա յին նշա նա կու թյուն ու նի այն
հար ցը, թե արդ յոք դա տա վո րը կա րո՞ղ է հան -
դես գալ որ պես հոդ ված 134-ով նա խա տես ված
ա րար քի սուբ յեկտ: Կար ծում ենք՝ դա տա վո րը չի
կա րող լի նել հոդ ված 134-ի սուբ յեկտ, և նա
պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի միայն
հոդ ված 352-ով: Այս մո տե ցու մը բխում է քրեական
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ առ կա քրեաի րա վա -
կան նոր մե րի մրցակ ցու թյան ինս տի տու տի պա -
հանջ նե րից: Այս պես՝ տե սու թյան մեջ ըն դունված
է հա մա րել, որ ընդ հա նուր և հա տուկ նոր մե րի
մրցակ ցու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ ընդ -
հա նուր հան ցա կազ մից ա ռանձ նաց վում է դրա
մաս նա վոր, հա տուկ հան ցա կազ մը: Հա տուկ
հան ցա կազմն իր հատ կա նիշ նե րով հա մընկ նում
է ընդ հա նուր հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րին,
բայց տար բեր վում է վեր ջի նից որևէ մեկ հատ -
կա նի շի ա ռանձ նա հատ կու թյամբ (սուբ յեկ տի, օբ -
յեկ տի և այլն), ո րի ու ժով էլ ա ռանձ նաց վում է
որ պես ինք նու րույն հան ցա կազմ: Ընդ հա նուր և
հա տուկ նոր մե րի մրցակ ցու թյան դեպ քում նա -
խա պատ վու թյու նը տրվում է հա տուկ նոր մին, և
ա րար քը ո րակ վում է միայն հա տուկ նոր մով7:
Ներկայաց ված օ րի նա կում այդ հան ցա կազ մե -
րը մի մյան ցից տար բեր վում են սուբ յեկ տով. հոդ -

ված 352-ում սուբ յեկտ կա րող է լի նել միայն դա -
տա վո րը, թեև ո րո շա կի տար բե րու թյուն կա նաև
ու սում նա սիր վող հան ցա կազ մե րի օբ յեկ տի հար -
ցում, սա կայն այդ տար բե րու թյու նը ուղ ղա կիո -
րեն բխում է սուբ յեկ տից: Մաս նա վո րա պես՝ հոդ -
ված 134-ի հիմ նա կան ան մի ջա կան օբ յեկ տն ան -
ձի ա զա տու թյունն է, մինչ դեռ հոդ ված 352-ում
ան ձի ա զա տու թյու նը հան ցա կազ մի լրա ցու ցիչ
օբ յեկ տի դե րում է, իսկ հան ցա կազ մի հիմ նա -
կան ան մի ջա կան օբ յեկ տն ար դա րա դա տու թյան
ի րա կա նաց ման հետ կապ ված բնականոն գոր -
ծու նեու թյունն է: Միևնույն ժա մա նակ՝ կար ծում
ենք, որ հոդ ված 134-ն անհ րա ժեշտ է հա մակցու -
թյամբ ո րա կել կա շառք ստա նա լու (հոդ ված 311),
կա շառք տա լու (հոդ ված 312), փաս տաթղ թեր,
դրոշմ ներ, կնիք ներ, ձևաթղ թեր, տրանս պոր -
տա յին մի ջոց նե րի պետ հա մա րա նիշ ներ կեղ ծե -
լու, ի րաց նե լու կամ օգ տա գոր ծե լու (հոդ ված 325)
հան ցա կազ մե րի հետ: Թեև հի շա տակ ված հան -
ցա կազ մե րը հա ճախ կա րող են հան դես գալ որ -
պես հոդ ված 134-ով նա խա տես ված ա րար քի
կա տար ման մի ջոց, այ դու հան դերձ՝ դրանք դուրս
են գա լիս վեր ջի նի սահ ման նե րից, ինք նու րույն
հան ցա կազ մեր են՝ ա ռա ջաց նե լով ա ռան ձին
քրեաի րա վա կան գնա հատ ման անհ րա ժեշ տու -
թյուն: Եվ այս պա րա գա յում քրեաի րա վա կան
նոր մե րի մրցակ ցու թյան մա սին խոսք լի նել չի
կա րող: 

Ա վար տե լով հոդ վա ծի շա րադ րան քը՝ հարկ
ենք հա մա րում հա վե լել, որ, մեր գնա հատ մամբ,
հոդ ված 134-ում՝ որ պես ծան րաց նող հան գա -
մանք ներ, անհ րա ժեշտ է ա վե լաց նել հետևյալ -
նե րը՝ նույն ա րար քի կա տա րու մն ան չա փա հա -
սի և ակն հայտ հղի կնոջ նկատ մամբ: Այդ հան -
գա մանք նե րն էա կա նո րեն բարձ րաց նում են կա -
տար վող ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու -
թյան աս տի ճա նը: Ա ռա ջին դեպ քում՝ կապ ված
իր ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան զար գաց ման
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ ե րե խա յի հա մար
զգա լիո րեն բար դա նում է իր շա հե րի պաշտ -
պա նու թյու նը, իսկ երկ րոր դում՝ հան ցա վո րը
ոտնձ գում է ոչ միայն տու ժո ղի ա զա տու թյան և
ա ռող ջու թյան դեմ, այլ նաև վտան գում է պտղի
հե տա գա զար գաց մա նը: 
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Ե թե պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման սուբյեկ -
տիվ մո տեց ման հիմ քը կամ քի ինք նա վա րու -
թյան սկզբունքն է, ա պա օբ յեկ տիվ մո տեց ման
հիմ քը վստա հու թյան պաշտ պա նու թյան
սկզբունքն է՝ ինչ պես ան մի ջա կա նո րեն պայ -
մա նագ րի կող մե րի, այն պես էլ` եր րորդ ան -
ձանց: 

Տե սա կան մա կար դա կով այս սկզբուն քը
մշակ վել է գեր մա նա ցի ցի վի լիստ նե րի կող մից`
գոր ծար քում կամ քի և կա մար տա հայ տու թյան
հայտ նի քննար կում նե րի շրջա նակ նե րում: Այս -
պես՝ պրո ֆե սոր Կ. Լա րեն ցը մեկ նա բան ման
սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ մե թոդ նե րի դուա լիզ մը
բա ցատ րում է կամ քի և կա մար տա հայ տու թյան
դուա լիզ մով1: Հիմ նա կան հար ցը քննարկ վող
դիս կուր սում այն է, թե ին չի՞ն տալ նա խա պատ -
վու թյուն մեկ նա բանելիս՝ ի րա կան կամ քի բա -
ցա հայտ մա ՞նը (սուբ յեկ տիվ տե սու թյուն), թե՞
պայ մա նագ րի նշա նա կու թյան հաս տատ մա նն
ար տա քին նշան նե րի մի ջո ցով (օբ յեկ տիվ տե -
սու թյուն)2:

Մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ տե սու թյու նն ու -
սում նա սի րե լիս պետք է ու շադ րու թյուն դարձ -
նել, որ պայ մա նագ րի հաս կա ցու թյան ե լա կե տը
հա մար վում է ոչ թե կող մե րի հա մա ձայ նու թյու -
նը՝ հիմն ված կամ քի ինք նա վա րու թյան սկզբուն -
քի վրա, ինչ պես դա սա կան մո դե լում է, այլ՝
պայ մա նագ րի հա յե ցա կար գը որ պես ան հա տա -
կա նու թյուն նե րի հա ղոր դակց ման ակտ: Սրա
հետ կապ ված՝ պրո ֆե սոր Ռ. Ցի մեր մա նը նշում
է. «Կա մար տա հայ տու թյու նը որ պես ան հա տա -
կան ինք նա վա րու թյան է մա նա ցիա3 գո յու թյուն

չու նի սո ցիա լա կան վա կուու մում, այլ հանգեցնում
է հիմ նա վոր սպա սում նե րի (reasonable expecta-
tions), մյուս ան ձանց կող մից, ովքեր պետք է
ար դա րաց ված լի նեն, և իր ազ դե ցու թյունն է
թող նում ան հա տա կա նու թյան վրա հիմն ված
պայ մա նագ րա յին տե սու թյան վրա, ո րը պայ -
մա նա գի րը դի տար կում է որ պես մարդ կա յին
վար քի սո ցիա լա կան հետևանք: Այս տե սու թյան
հա մա ձայն՝ ա ռա ջին պլան է մղվում կող մի
վստա հու թյան (reliance) փաս տը մյուս կող մի
ա րած հայ տա րա րու թյան նկատ մամբ»4:

Այս հո ղի վրա ձևա վոր վել է պայ մա նագ րի
ինք նու րույն տե սու թյուն՝ պայ մա նագ րի որ պես
խոստ ման տե սու թյուն (reliance theory)5: Պայ -
մա նագ րի մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ տե սու թյու -
նը (objective interpretation, normative Auslegung)
նա խա տես ված է պաշտ պա նե լու ա ռա ջին հեր -
թին կող մի ող ջա միտ, հիմ նա վոր վստա հու թյու -
նը (justifiable reliance) մյուս կող մի հայ տա րա -
րու թյան բո վան դա կու թյան հետ:

Ա մենևին չթե րագ նա հա տե լով հաս ցեա տեր
կող մի շա հե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու -
նից սուբ յեկ տիվ տե սու թյան դե րա կա տա րու մը՝
կար ծում ենք, որ սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ մո -
տե ցում նե րի միջև տար բե րու թյու նը հսկա յա -
կան է: Ե թե սուբ յեկ տիվ տե սու թյու նը դա տա -
րան նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա -
նա լու դի մորդ կող մի ի րա կան կամ քը հաս ցեա -
տի րոջ տե սանկ յու նից, ա պա օբ յեկ տիվ տե սու -
թյան կի րառ ման դեպ քում պետք է ել նել վի ճե լի
պայ մա նի այն պի սի հաս կա ցո ղու թյու նից, ո րին
տի րա պե տում է բա նա կան ան ձը: Այլ խոս քե -
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րով՝ ա ռա ջի նի դեպ քում պետք է պա տաս խա -
նել այն հար ցին, թե ինչ պե՞ս է հաս կա ցել դի -
մորդ կող մի կամ քն ինք նին հաս ցեա տեր կող -
մը, իսկ երկ րորդ մո տեց ման դեպ քում պետք է
հաս տա տել, թե ինչ պի սի՛ն կլի ներ բա նա կան
ան ձի հաս կա ցո ղու թյու նը հաս ցեա տի րոջ տեղում:

Գեր մա նա կան դոկտ րի նում ըն դուն ված է
խո սել բա նա կան կամ քի մա սին, ո րը, ի տար -
բե րու թյուն էմ պի րիկ կամ քի, վե րա բեր ում է ոչ
թե ի րա կա նու թյան մեջ առ կա փաս տե րին, այլ
ին տե լեկ տուալ վե րա ցարկ ման արդ յունք է` շրջա -
նա ռու թյան և կոնկ րետ գոր ծար քի պայ ման նե -
րին6 մոտեցված: Բա նա կան կամ քը, ո րի հաս -
տատ մանն ուղղ ված է մեկ նա բան ման օբ յեկ -
տիվ տե սու թյու նը, ընդգր կում է պայ մա նագ րի
պայ մա նի ա ռա վել հա վա նա կան նշա նա կու թյու -
նը՝ ել նե լով այն հանգամանքից, թե ինչ պե՛ս բա -
նա կան ան ձը (մի ջին վի ճա կագ րա կան կոնտր -
ա գեն տը) կհաս կա նար նրա նշա նա կու թյու նը:

Չ նա յած եվ րո պա կան կո դի ֆի կա ցիա նե -
րում դրված է պայ մա նագ րի դա սա կան մո դե լը,
իսկ մեկ նա բան ման գե րակշ ռող կա նոն նե րը
հիմն ված են սուբ յեկ տիվ մո տեց ման վրա, այ -
նուա մե նայ նիվ, հաս ցեա տի րոջ և ամ բողջ շրջա -
նա ռու թյան շա հե րը պահ պա նե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը չէր կա րող դուրս մնալ դոկտ րի նի և,
հատ կա պես՝ պրակ տի կա յի տե սանկ յու նից:

Այս պես՝ Ֆրան սիա յի դա տա րան նե րը, ձևա -
վոր ված ա վան դույ թի հա մա ձայն, հղում են կա -
տա րում Ֆրան սիա յի քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գր քի (Code civil) 1156-րդ հոդ վա ծին, սա կայն
պրակ տի կա յում մե ծ  մա սամբ հե տա զոտ վում է
օբ յեկ տիվ փաս տե րը հաս տա տե լու հա մար կող -
մի «սուբ յեկ տիվ» կամ քը: Ինչ պես նշում է պրո -
ֆե սոր Ս. Վո գե նաուե րը՝ ֆրան սիա կան մո տե -
ցու մը սուբ յեկ տիվ է` գա ղա փա րա խո սու թյան և
հ ռե տո րա բա նու թյան, այլ ոչ թե բո վան դա կա -
յին տե սանկ յու նից7:

Գեր մա նիա յում կա մար տա հայ տու թյան մեկ -
նա բան ման սուբ յեկ տիվ մո տե ցու մը, ամ րագըր -
ված քա ղա քա ցիա կան կա նո նագր քի (Bürger-
liches Gesetzbuch, BGB) 133-րդ հոդ վա ծում,
լրաց վեց պա հան ջով, ո րն ամ րագր վեց 157-րդ

հոդ վա ծում: Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ պայ մա նա -
գի րը պետք է մեկ նա բա նել բա րեխղ ճո րեն՝ հաշ -
վի առ նե լով քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան
սո վո րույթ նե րը (Treu und Glauben): Պ րո ֆե սոր
Ս. Վո գե նաուե րը նշում է. «Այ սօր դա տա րաննե -
րը և գիտ նա կան նե րը մեկ նա բանելիս հղում են
կա տա րում 133-րդ և 157-րդ հոդ ված նե րին միա -
ժա մա նակ, ին չի ե լա կետն է հա մար վում այն,
որ պայ մա նագ րե րը պետք է մեկ նա բա նել այն
նշա նա կու թյա նը հա մա ձայն, ո րը կու նե նար կող -
մի տե ղում հայտն ված բա նա կան ան ձը: Որ պես
արդ յունք՝ կող մե րից ոչ մե կը չի կա րող հղում
կա տա րել, որ հաս կա ցել է պայ մա նա գի րը ո րո -
շա կի ի մաս տով, ե թե այդ ի մաս տը տար բեր -
վում է բա նա կան ան ձի հաս կա ցո ղու թյու նից, ո -
րը հաս տատ վում է պայ մա նագ րի վեր լու ծու -
թյու նից և համա տեքս տից»8:

Բա նա կան ան ձի կա ռու ցա կար գը մեր ձեց -
նում է գեր մա նա կան մո տե ցու մն ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի երկր նե րի դոկտ րի նին, որ տեղ պայ -
մա նագ րի մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ մո տե ցու -
մը ա ռա վել զար գա ցած է: Անգ լիա կան դա տա -
րան նե րը լայ նո րեն կի րա ռում են բա նա կան ան -
ձի կա ռու ցա կար գը, որ հաս տա տեն, թե ինչ պի -
սի՛ն կա րող էին լի նել պայ մա նա դիր կող մե րի
մտադ րու թյուն նե րը: Ինչ պես նշված էր Rear-
don-Smith Line Ltd v. Hansen-Tange (1976թ.)
դա տա կան գոր ծի ո րոշ ման մեջ՝ երբ խո սում են
պայ մա նագ րի կող մե րի մտադ րու թյուն նե րի մա -
սին, խո սում են օբ յեկ տի վո րեն, կող մե րը ինք -
նու րույն չեն կա րող ներ կա յաց նել ա պա ցույց -
ներ առ այն, թե ինչ պի սին էին ի րենց մտադրու -
թյուն նե րը, և հաս տատ ման են թա կա է բա նա -
կան ան ձի մտադ րու թյու նը, ե թե նա հայտն ված
լի ներ կող մե րի տե ղում9:

Պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ
տե սու թյան կարևոր հան գա մանք ներ են հիմ -
նա վոր վել Investors Compensation Scheme գոր -
ծի շրջա նակ նե րում, ո րը քննարկ վել է Մեծ Բ րի -
տա նիա յի Լոր դե րի պա լա տի կող մից 1997 թ .:
Դրա հա մա ձայն՝ մեկ նա բա նու մն այն պի սի նշա -
նա կու թյան հաս տա տում է, ո րը փաս տա թուղ -
թը հա ղոր դում է բա նա կան ան ձին, քան զի վեր -
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6 Տե՛ս Lüderitz A. Auslegung von Rechtsgeschäften. Köln,1966. էջ 342: 
7 Տե՛ս Vogenauer S. Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations. էջ 4:
8 Տե՛ս Vogenauer S. նշվ. աշխ. էջ 5:
9 Տե՛ս Lewison K. The interpretation of contracts, L. 2011, էջ 25:



ջինս տի րա պե տում է բո լոր ե լա կե տա յին գի -
տե լիք նե րին, ո րոնք հա սա նե լի էին կող մե րին
այն ի րա վի ճա կում, ո րում նրանք կնքել են պայ -
մա նա գի րը10:

Օբ յեկ տիվ մո տե ցու մը լայ նո րեն կի րառ վում
է նաև մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում: Այս պես՝
ապ րանք նե րի մի ջազ գա յին ա ռու վա ճառ քի մա -
սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
կե տի հա մա ձայն՝ ե թե նա խորդ կե տը (սուբ յեկ -
տիվ) կի րա ռե լի չէ, ա պա կող մի հայ տա րա րու -
թյուն նե րը և այլ վար քա գի ծը մեկ նա բան վում
են այն հաս կա ցո ղու թյա նը հա մա պա տաս խան,
ո րը կու նե նար բա նա կան ան ձը՝ գոր ծող այն
կար գա վի ճա կում, ինչ որ մյուս կող մը հա մա -
նման հա րա բե րու թյուն նե րում11:

Մաս նա վոր ի րա վուն քի ու նի ֆի կա ցիա յի Մի -
ջազ գա յին ինս տի տու տի (UNIDROIT) սկզբունք -
նե րի12 (2016 թ -ի խմբագ րու թյամբ) 4.1 հոդ վա -
ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե կող մե րի ընդ -
հա նուր մտադ րու թյու նը հնա րա վոր չէ հաս տա -
տել, ապա պայ մա նա գի րը պետք է մեկ նա բան -
վի այն նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, ո -
րը կող մե րին հա ման ման բա նա կան ան ձինք
կտա յին այդ պի սի հան գա մանք նե րում:

Եվ րո պա կան պայ մա նագ րա յին ի րա վուն -
քի սկզբունք նե րի (The Principles of European
Contract Law)13 5:101 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ ե թե կող մե րի մտադ րու թյուն նե րը հնա -
րա վոր չէ հաս տա տել սուբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե -
րով (1-ին և 2-րդ կե տե րի կի րառ մամբ), ա պա
պայ մա նա գի րը մեկ նա բան վում է այն նշա նա -
կու թյա նը հա մա պա տաս խան, ո րը դրան կտա -
յին կող մե րին նման բա նա կան ան ձինք հա -
ման ման հան գա մանք նե րում: 

Հա ման ման կար գա վո րում կա նաև եվ րո -
պա կան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի ընդ հա -
նուր մո դե լի նա խագ ծի (The Draft Common
Frame of Reference)14 8:101 հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սում, ո րի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը մեկ նա -
բան վում է բա նա կան ան ձի հաս կա ցո ղու թյա նը
հա մա պա տաս խան, ե թե հար ցը ծա գել է այն

ան ձի հետ, ով, չհա մար վե լով պայ մա նագ րի
կողմ, ող ջամ տո րեն և բա րեխղ ճո րեն հեն վում
էր պայ մա նագ րի ակն հայտ նշա նա կու թյան վրա: 

Վե րոնշ յալ նոր մա տիվ կար գա վո րում նե րից
հետևում է, որ օբ յեկ տիվ տե սու թյու նը հիմ նա -
կա նում խա ղում է օ ժան դակ դեր սուբ յեկ տիվ
տե սու թյան հա մար: Օբ յեկ տիվ մո տե ցու մը պա -
տաս խա նում է այն հար ցին, թե ինչ պի սի՞ հաս -
կա ցո ղու թյուն կու նե նար բա նա կան ան ձը՝ գոր -
ծող նույն կար գա վի ճա կում, ինչ որ մյուս կող մը
հա ման ման հան գա մանք նե րում: Գ րե թե բո լոր
ի րա վա կար գա վո րում նե րում մեկ նա բան ման օբ -
յեկ տիվ տե սու թյու նը հղում է կա տա րում բա նա -
կան ան ձին, ուս տի պետք է հստա կեց նել այդ
կա տե գո րիան:

Բա նա կան ան ձի (reasonable man) ա ռա վել
տա րած ված կա ռու ցա կարգ է առ կա անգ լիա -
կան ի րա վուն քում, որ տեղ դա տա րան նե րը պայ -
մա նագ րա յին վե ճե րով ո րո շում ներ կա յաց նե -
լիս հղում են կա տա րում, թե ինչ պե՛ս սո վո րա -
կան (մի ջին վի ճա կագ րա կան) կոնտ րա գեն տը
կվար վեր այս կամ այն վի ճե լի ի րա վի ճա կում:
Հատ կան շա կան է, որ պես զի ընդգծ վի այն փաս -
տը, որ բա նա կան ան ձը շրջա նա ռու թյան մի -
ջին վի ճա կագ րա կան մաս նա կիցն է, ընդ հա -
նուր ի րա վուն քի դոկտ րի նում այդ հաս կա ցու -
թյու նը բնու թագր վում է հետևյալ եզ րույ թով՝
մար դն ավ տո բու սից (the man of the bus)15: 

Այս պես՝ Ի. Ա. Պոկ րովս կու աշ խա տու -
թյուն նե րում մինչ հե ղա փո խա կան օ րենսդ րու -
թյան հետ կապ ված կան հետևյալ մտքե րը. ե -
թե մենք ընդ հա նուր հա յաց քով նա յենք քա ղա -
քա ցիա իրա վա կան նոր մե րի մե խա նիզ մին, ա -
պա կնկա տենք, որ դրանք բո լո րը հան գում են
ինչ-որ վերացական մար դու են թադ րու թյա նը,
իր տե սա կով՝ «քա ղա քա ցիա կան մար դու»:
Դա հենց այն մի ջին ֆի գուրն է, որը պա հանջ -
մունք նե րի և ո րակ նե րի էմ պի րիկ ամ փո փում
(մարմ նա վո րում) է՝ բնու թա գրա կան մի ջին մար -
դուն տվյալ հա սա րա կու թյու նում և տվ յալ ժա -
մա նա կա հատ վա ծում: Հռո մայե ցի նե րի հա մար
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10 Տե՛ս նույն տեղը:
11 Տե՛ս https://clck.ru/HxJip
12 Տե՛ս https://clck.ru/G7ADX
13 Տե՛ս https://clck.ru/HxJn2
14 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, տե՛ս

(https://clck.ru/HxJo6):
15 Տե՛ս Martin E. A. Oxford Dictionary of Law. Oxford, 1997. էջ 382:
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դա ե ղել է այս պես կոչ ված bonus paterfamilias-
ը, մեզանում հա տուկ ա նուն չու նի, բայց և մեր
աչ քե րի ա ռաջ կա այդ վերացական ֆի գու րը,
երբ մենք ստեղ ծում ենք այս կամ այն նոր մը,
երբ մտա ծում ենք պա հանջ մունք նե րի մա սին,
երբ ո րո շում ենք մեղ քի առ կա յու թյան հար ցը
և այլն16:

Մեկ նա բան ման նպա տակ նե րի հա մար բա -
նա կան մար դու հե ռան կա րը վի ճե լի պայ մա նի
գնա հա տումն է շրջա նա ռու թյան հա սա րակ
մաս նակ ցի տե սանկ յու նից, ցան կա ցած եր րորդ
ան ձի՝ չշա հագրգռ ված վե ճի ել քով, բա վա րար
փորձ և գի տե լիք չու նե ցող, որ պես զի մեկ նա -
բա նի նոր մը ա ռա վել հա վա նա կան ձևով: Պետք
է ա սել, որ բա նա կան մար դու ֆիկ ցիա յի կի -
րա ռումն է, դա փաս տի դա տա կան գնա հա -
տումն է՝ հաշ վի առ նե լով ող ջամ տու թյան
սկզբուն քը, ո րը լավ հայտ նի է բո լոր ի րա վա -
կար գե րում17:

Անգ լիա կան ի րա վուն քում վի ճե լի պայ մա -
նի բա նա կան մար դու կող մից հաս կա նա լու հա -
յե ցա կար գն էա կա նո րեն հա մընկ նում է գեր մա -
նա կան ի րա վուն քում կա մար տա հայ տու թյան
հաս ցեա տի րոջ օբ յեկ տիվ հո րի զո նի (objektiver
Empfängerhorizont) հետ18:

Պ րակ տի կա յում գեր մա նա կան դա տա րան -
նե րը, հղում կա տա րե լով Կա նո նագր քի 157-րդ
հոդ վա ծին, ձևա վո րել են պա հանջ, ո րի հա մա -
ձայն՝ կա մար տա հայ տու թյու նը պետք է հասկա -
նալ այն պես, ինչ պես կհաս կա նար կա մար տա -
հայ տու թյան հաս ցեա տե րը՝ հաշ վի առ նե լով
բա րեխղ ճու թյան պա հան ջը և ու շադ րու թյուն
դարձ նե լով քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան
սո վո րույթ նե րին19: Միևնույն ժա մա նակ՝ գեր -
մա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ընդգծ վում է,
որ հաս ցեա տի րոջ հաս կա ցո ղու թյան հո րի զո -
նը պետք է ու սում նա սի րել օբ յեկ տի վո րեն, այ -
սինքն՝ կրկին բա նա կան ան ձի տե սանկ յու նից:
Այս պես, պրո ֆե սոր Ա. Լ յու դե րի ցի հա մա ձայն՝

հաս կա ցողու թյան օբ յեկ տիվ հո րի զո նը գի տակ -
ցա բար, բա րե խիղճ և ի րա վա չափ մտա ծող բա -
նա կան մար դու մասշ տաբն է: Հենց վի ճե լի
պայ մա նի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու և եզ -
րա հան գում ա նե լու ու նա կու թյունն է պայ մա -
նա վո րում հաս կա ցո ղու թյան օբ յեկ տիվ հո րի -
զո նը20:

Ներկայացնենք մեկ օ րի նակ. ռես տո րա նի
հա ճա խոր դը պատ վեր է կա տա րում հին կե -
րակ րա ցան կի հա մա ձայն, ո րը գոր ծել է նախ -
կի նում և թողն վել է սե ղա նին այլ հա ճա խոր դի
կող մից: Կա րե լի՞ է արդ յոք մեկ նա բա նել հին
գներ պա րու նա կող` սե ղա նին թողն ված կե րակ -
րա ցան կը որ պես օ ֆեր տա: Արդ յոք պե՞տք է
այս պի սի հան գա մանք նե րում հաշ վի առ նել ռես -
տո րա նի տի րոջ կամ քը, ով կա րող էր մեկ նա -
բա նել պատ վե րը որ պես պայ մա նագ րի կնքման
պա հին գոր ծող գնե րով ար ված օ ֆեր տա21:

Ե թե չտրվենք այն հար ցի ու սում նա սիր մա -
նը, թե կա րո՞ղ էր արդ յոք ռես տո րա նի տե րը
կան խել հին հա ճա խոր դի կող մից թողն ված կե -
րակ րա ցան կը (են թադ րենք՝ կա րող էր), ա պա
ռես տո րա նի մի ջին վի ճա կագ րա կան հա ճա -
խոր դը (բա նա կան անձ) կա րող էր են թադ րել,
թե սե ղա նի վրա դրված կե րակ րա ցան կի գնե -
րը պատ վեր կա տա րե լու պա հին հա մար վում
էին ի րա կան: Իսկ ինչ վե րա բեր ում է ար ված
պատ վե րը ռես տո րա նի տի րոջ կող մից հաս կա -
նա լուն՝ կրկին պատ վե րի կա տար ման հան գա -
մանք նե րի հա մա ձայն՝ պետք է ել նել այն հան -
գա ման քից, որ տի րոջ հա մար ևս ակն հայտ էր,
որ սե ղա նին թողն ված կե րակ րա ցան կը ցան -
կա ցած հա ճա խոր դի կող մից կըն կալ վի որ պես
ի րա կան գնե րը պա րու նա կող օ ֆեր տա:

Վի ճե լի պայ մա նի նշա նա կու թյու նը հաս -
կա նա լու հա մար կող մե րի ող ջա միտ մի ջոց ներ
ձեռ նար կե լու անհ րա ժեշ տու թյա նը մեծ ու շա -
դրու թյուն է դարձ վում գեր մա նա կան դոկ տրի -
նում. հաս ցեա տե րը պետք է օգ տա գոր ծի բո լոր

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

4
  2

0
1

9

16 Տե՛ս Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права // Вестник гражданского
права. №4, 1913. էջ 32:
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հա սա նե լի ող ջա միտ մի ջոց նե րը, որ պես զի եզ -
րա կա ցու թյուն կա յաց նի կամ քի մա սին: Սա -
կայն, մյուս կող մից՝ հայ տա րա րո ղը ևս պետք է
գի տակ ցի իր վար քագ ծի հետևանք նե րը, իր
բա ռե րի հա մոզ վա ծու թյու նը կամ հիմ նա վոր վա -
ծու թյու նը22:

Մեկ այլ գոր ծով՝ ոսկ յա զար դե րի ա պա հո -
վագ րու թյան պայ մա նագ րով վի ճե լի էր այն պայ -
մա նը, որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հար նե -
րին վե րա բեր ում է ոսկ յա զար դե րը գո ղա նա լը՝
թաքն ված ներ թա փանց ման մի ջո ցով, այն տա -
րած քից, որ տեղ պահ վում է: Գոր ծի փաս տե րի
հա մա ձայն՝ Ա-ն, ձևա նա լով որ պես հե ռա խո սի
վե րա նո րոգ ման մաս նա գետ, մտնում է տի կին
Բ-ի տուն և, շե ղե լով վեր ջի նիս ու շա դրու թյու նը՝
գո ղա նում է ա պա հո վագր ված ապ րանք նե րը:
Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հրա ժար վեց
հա տու ցում տա լուց՝ հղում կա տա րե լով, որ ա -
պա հո վագր ված ապ րան քը հափշ տակ վել է քո -
ղարկ ված ներ թա փան ցու մից տար բեր վող ե ղա -
նա կով: Լու ծե լով գոր ծը հօ գուտ Բ-ի՝ դա տա րա -
նը ե կավ այն հետևու թյան, որ այդ պայ մա նի
ող ջա միտ մեկ նա բա նու մը թույլ է տա լիս հաս -
տա տել, որ խա բեու թյան հետևան քով կա տար -
ված ներ թա փան ցու մը նույն պես քո ղարկ ված
ներ թա փանց ման ձև է23:

Ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի վի ճե լի
պայ մա նը պետք է նա յել բա նա կան մար դու տե -
սանկ յու նից: Հա սա րակ կոնտ րա գեն տի հա մար
քո ղարկ ված ներ թա փան ցում ձևա կեր պու մից
ակն հայ տո րեն հետևում է, որ ա պա հո վագ րու -
թյան պայ մա նա գի րը չի ընդգր կում բա ցա հայտ
հափշ տա կու թյան դեպ քե րը (օ րի նակ՝ կո ղո -
պուտ): Մնա ցած դեպ քե րը, այդ թվում նաև՝
խա բեու թյան կամ վստա հու թյան չա րա շահ ման
հետևանքով ներ թա փան ցու մը, քո ղարկ ված ներ -
թա փանց ման տե սակ ներ են, ո րոնք ա պա հո -
վագր վա ծը կան խել չէր կա րող:

Դժ վար չէ նկա տել, որ բա նա կան մար դը,
ում օբ յեկ տիվ հաս կա ցո ղու թյան հո րի զո նը դա -
տա րա նը պետք է հաս տա տի, տե ղա վոր վում է
կող մի դե րում, և նրա հաս կա ցո ղու թյան մեջ են
ներառվում այն հան գա մանք նե րը և տվ յալ նե -
րը, ո րոնք վե րա բեր ում էին կոնկ րետ վե ճի կող -

մին: Բա նա կան ան ձի կա ռու ցա կար գի այս պի -
սի հստա կե ցու մը գործնական տե սան կյու նից
ու նի կարևոր նշա նա կու թյուն: Այս պես՝ օբ յեկ -
տիվ չա փա նի շը կի րա ռե լիս պետք է հաս տա -
տել վի ճե լի պայ մա նի այն պի սի հաս կա ցո ղու -
թյու նը, ո րը ու ներ ոչ թե ցան կա ցած աբստ -
րակտ եր րորդ ան ձը, այլ՝ բա նա կան մար դը
կա մար տա հայ տու թյան հաս ցեա տեր կող մի տե -
ղում:

Այլ խոս քե րով՝ վի ճե լի պայ մա նը հաս կա -
նա լու բա նա կան ան ձի հե ռան կար նե րի մեջ
ներառվում են այն բո լոր գի տե լիք նե րը, ո րոնց
տի րա պե տում էր կող մը պայ մա նագ րի կնքման
պա հին, այն լեզ վի ի մա ցու թյու նը, ո րով կնքվել
էր պայ մա նա գի րը, տեխ նի կա կան գի տե լիք -
նե րը, ո րոնք վե րա բեր ում են պայ մա նագ րի
կա տար մա նը, ինչ պես նաև բո լոր հան գա -
մանք նե րը, ո րոնց մա սին պետք է ի մա նար
կող մը, այդ թվում նաև՝ պայ մա նագ րին նա -
խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րի բո վան դա կու -
թյու նը, հա մաշ խար հա յին առևտ րի մի տու մը,
ո րոնք չէին կա րող հայտ նի չլի նել կոնտ րա -
գեն տին, և այլն:

Կ. Վ. Կա նա րի սի և Հ. Կ. Գ րի գո լեյ թի կար -
ծի քով՝ հա ղոր դակց ման ակ տը գնա հա տե լիս,
որ պես կա նոն, ան խու սա փե լիո րեն ու շադ րու -
թյան են դարձ վում գոր ծի ան հա տա կան հան -
գա մանք նե րը, օ րի նակ՝ առևտ րի ո լոր տը, կող -
մե րի նպա տա կը և այլն: Նման մո տե ցու մը հա -
մա պա տաս խա նում է հեր մենևտի կա յի ընդ հա -
նուր պա հան ջին, ո րի հա մա ձայն՝ հա ղոր դա -
կցման ակ տը պետք է հաս կա նալ դրա համա -
տեքս տում: Ուս տի սխալ է մեկ նա բան ման սուբ -
յեկ տիվ մո տեց մա նը հա կա դրել օբ յեկ տիվ մո -
տե ցու մը, ինչ պես տա րած ված է դոկտ րի նում:
Ա ռա վել ու շա դիր ու սում նա սի րու թյամբ՝ նշա նա -
կու թյուն է ձեռք բե րում հաս ցեա տի րոջ սուբ յեկ -
տիվ հո րի զո նը, հենց այդ տե սանկ յունն է օբ -
յեկ տի վաց վում, բայց ո րո շա կի աս տի ճա նի, այ -
սինքն՝ ող ջամ տու թյան և բա րեխղ ճու թյան
սկզբունք նե րի մի ջո ցով24:

Հա ման ման դիր քո րո շում է ար տա հայ տում
նաև պրո ֆե սոր Ս.Վո գե նաուե րը. վեր լու ծե լով
օբ յեկ տիվ տե սու թյու նը, մի կող մից՝ բա նա կան
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ան ձի հաս կա ցո ղու թյու նը միտ ված է, որ բա -
ցառ վեն այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ ան ձինք,
մտնե լով պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թյան մեջ,
չմտած ված բա ռեր օգ տա գոր ծեն, և նրանք պետք
է պա տաս խան տան այն հայ տա րա րու թյուն նե -
րի հա մար, որ ա նում են: Մյուս կող մից՝ կող մի
տե ղում բա նա կան ան ձի տե ղա վո րու մը դա տա -
րա նին սահ մա նա փա կում է պայ մա նագ րի վե -
րա շա րադ րու մից վերացական հիմ քե րով՝ հաշ -
վի առ նե լով բա րեխղ ճու թյու նը և ար դա րու թյու -
նը25: Օբ յեկ տիվ հո րի զո նի մեջ ան հա տա կան
հան գա մանք նե րը և ո րակ նե րը ներառե լը հան -
գե ցում է նրան, որ բա նա կան ան ձի կա ռու ցա -
կար գը վերացական ի րա վա կան են թադ րու -
թյուն նե րից անց նում է պայ մա նա գրա յին վե ճե -
րի լուծ ման գործնական դաշտ՝ դառ նա լով ար -
դյու նա վետ մի ջոց վի ճե լի պայ մա նի ա ռա վել
հա վա նա կան ի մաս տի բա ցա հայտ ման հա -
մար26: 

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Ա. Լ յու դե րի ցը՝
բա նա կան ան ձի հաս կա ցու թյու նը սահ մա նե լու
հա մար անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել ե րեք
հարցի. 1. արդ յոք հան գա մանք նե րը, ո րոն ցից
հետևում է հաս տատ վող կա մար տա հայ տու -
թյու նը կամ հաս կա ցո ղու թյու նը, ակն հա՞յտ են,
2. արդ յոք ե լա կե տե րը (լեզ վի օգ տա գոր ծում,
շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ ներ և այլն) ճա նա -
չե լի՞ են, 3. պե՞տք է արդ յոք, հաշ վի առ նե լով
կող մե րի հա մա պա տաս խան փոր ձը, տրվի ո -
րո շա կի եզ րա հան գում27:

Այս հար ցե րը ա ռաջ են բե րում մի նոր
հար ցի ձևա վոր ման՝ ինչ պի սի՞ հան գա մանք ներ
պի տի ներառվեն օբ յեկ տիվ հաս կա ցո ղու թյան
հո րի զոնում: Այլ խոս քե րով՝ ինչ պի սի՞ սուբ յեկ -
տիվ տարրեր պետք է հաշ վի առն վեն բա նա -
կան ան ձի կա ռու ցա կար գը կի րառ ելիս: Ինչ -
պես նշում է Ֆ. Լո թենշ լա գե րը՝ այն աս պեկտ -
նե րը, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն, բայց հայտ նի
չեն կող մե րին, չպետք է ու շադ րու թյան դարձ -
վեն, քան զի դրանց ու սում նա սի րու մը խախ -
տում է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն -

քը: Հայ տա րա րո ղը, հաշ վի առ նե լով հաս ցեա -
տի րոջ մեջ առկա հա տուկ հան գա մանք նե րը,
միայն այն ժա մա նակ կա րող է ստեղ ծել իր
հայ տա րա րու թյու նը, երբ նա կա րող է հիմ նա -
վոր են թադ րել, որ հաս ցեա տե րը ու շադ րու -
թյուն կդարձ նի նման հա տուկ նշա նա կու թյա -
նը: Հա կա ռա կը ևս հ նա րա վոր է, հաս ցեա տե -
րը կա րող է հաշ վի առ նել հա տուկ հան գա -
մանք նե րը, ո րոնք շրջա պա տում են հայ տա րա -
րո ղի ան ձը, միայն ե թե հայ տա րա րո ղը պետք
է հիմ նա վոր են թադ րեր, որ հաս ցեա տե րը գի -
տեր դրանց մա սին28:

Գոր ծի հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ հայց -
վո րը, ով կեն դա նի նե րի կե րի պրո ֆե սիո նալ
մա տա կա րար էր, կնքել էր ա ռու ծա խի պայ մա -
նա գիր պա տաս խա նող նե րի հետ, ով քեր, ի -
րենց հեր թին, զբաղ վում էին ջրա քիս նե րի բուծ -
մամբ: Պայ մա նագ րի ա ռար կան կեն դա նի նե -
րի կե րն էր, ո րը հայտ նի էր “King Size” ա նու -
նով: Պայ մա նագ րի ա ռար կա յի ո րա կի մա սին
պայ մա նի հա մա ձայն՝ կե րը պետք է մա տա -
կա րար վեր հա մա պա տաս խան սե զո նի հա մար
մի ջին ո րա կից բարձր: Պայ մա նա գի րը պա -
րու նա կում էր կե րի մեջ պա րու նակ վող բա -
ղադ րիչ նե րի բնու թագ րու թյուն: Մա տա կա րար -
ված ապ րան քը պատ ճառ դար ձավ հա զա րա -
վոր ջրա քիս նե րի սատկելուն, քան զի պա րու -
նա կում էր թու նա վոր բա ղադ րիչ, ին չը, սա -
կայն, հա մա պա տաս խա նում էր այլ կեն դա նի -
նե րին` բա ցա ռու թյամբ ջրա քիս նե րի: Լոր դե րի
պա լա տը հանգեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ
մա տա կա րա րը պա տաս խա նա տու է մա տա -
կա րար ված կե րի ո րա կի հա մար՝ պաշտ պա -
նե լով գնոր դի ող ջա միտ վստա հու թյու նը, ով
հեն վում էր մա տա կա րա րի գի տե լիք նե րի և ի -
մա ցու թյան վրա: Այս գոր ծով դա տա րա նը նշեց,
որ ա ռանց քա յին հար ցն այն է, թե ի՞նչ էր խոս -
տաց վել վա ճա ռո ղի կող մից գնոր դին: Դա տա -
րա նի կար ծի քով՝ գնոր դի հայ տա րա րու թյու նը
պետք է հաս տատ վի՝ ել նե լով այն բա ռե րից և
վար քագ ծից, ո րոնք հաս ցեա տի րո ջը դրդել են
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25 Տե՛ս Vogenauer S. նշվ. աշխ. էջ 5:
26 Հետևաբար՝ դժվար է համաձայնել անգլիական իրավունքում ձևավորված այն տեսակետին, որ բանական անձի

ֆիգուրը միայն դատավորի մտքի քողարկում է, ավելի շուտ հակառակը՝ հասցեատիրոջ կամարտահայտության
հետ կապված բոլոր փաստերի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն էականորեն սահմանափակում է դատական
հայեցողությունը:

27 Տե՛ս Lüderitz A. նշվ. աշխ. էջ 284:
28 Տե՛ս Lautenschlager F. նշվ. աշխ. էջ 5:



ող ջամ տո րեն հեն վել այդ հայ տա րա րու թյա -
նը29:

Այս գոր ծով դա տա րա նը հանգեց եզ րա -
կա ցու թյան այն մա սին, որ բա նա կան մար դը
կա րող էր հեն վել ո րա կի պայ մա նի վրա՝ ել նե -
լով այն հանգամանքից, որ մա տա կա րա րից,
ով տեղ յակ էր պայ մա նագ րի վերջ նա կան նպա -
տա կից, կա րե լի էր սպա սել ապ րանք նե րի մա -
տա կա րար ման այն պի սի մի ջոց նե րի ձեռ նար -
կում, ո րը կհա մա պա տաս խա ներ պայ մա նա -
գրի վե րոնշ յալ նպա տա կին:

Կար ծում ենք, որ բա նա կան ան ձի հաս կա -
ցո ղու թյան հո րի զո նի մեջ ո րոշ ան հա տա կան
(սուբ յեկ տիվ) հան գա մանք ներ ներառե լը պայ -
մա նագ րի օբ յեկ տիվ մեկ նա բա նու մը չի դարձ -
նում սուբ յեկ տիվ: Դա տա րա նը, մեկ նա բա նե լով
պայ մա նա գի րն օբ յեկ տիվ, կա րող է ու շադ րու -
թյուն դարձ նել այն հան գա մանք նե րին, ո րոնք
գուցե հայտ նի չեն ե ղել կող մե րից մե կին, սա -
կայն պետք է հայտ նի լի նեին բա նա կան ան -
ձին: Այս ձևա կեր պու մն իր ա ջակ ցու թյունն է
ստա նում հատ կա պես անգ լիա կան դոկտ րի -
նում: Investors Compensation Scheme գոր ծով30

լորդ Հոֆ մա նը նշում է. ե լա կե տա յին տվյալ նե -
րը պետք է լի նեն օբ յեկ տիվ, այ սինքն՝ ող ջա -
մտո րեն հա սա նե լի կող մե րին, բայց նրանք կա -
րող է և ի րա կա նում չի մա նան դրանց մա սին:
Օբ յեկ տիվ մո տե ցու մը մեկ նա բան ման պրո ցես
կա րող է բե րել տեղեկատվություն, ո րի շուրջ
կող մե րը չէին պայ մա նա վոր վել: Որ պես օ րի -
նակ՝ կա րե լի է ներկայացնել Prenn v Simmonds
գոր ծը, որ տեղ մեկ նա բա նու մը վե րա բեր ում էր
ե կա մուտ բա ռին: Արդ յոք ե կա մուտ նե րը վե րա -
բեր ո՞ւմ էին հոլ դին գա յին ըն կե րու թյա նը, թե՞
ընդգր կում էին ամ բողջ խմբի, հոլ դին գա յին ըն -
կե րու թյան և նրա դուստր ըն կե րու թյուն նե րի ե -
կա մուտ նե րը: Լորդ Վիլ բեր ֆոր սը նույն պես հա -
մա ձայն եց, որ դա ար տա ցո լում է ըն դուն ված
բիզ նես պրակ տի կան և հաշ վա պա հա կան հաշ -
վառ ման պրակ տի կան, ո րոնց հա մա ձայն՝ եկա -

մուտ նե րը վե րա բեր ում են ամ բողջ հոլ դին գի
հա մախմբ ված հաշ վետ վու թյա նը: Այս տե ղե կա -
տվու թյունը վե րա բեր ում էր համար տեքս տին,
ո րի հա մա ձայն՝ ան կախ կող մե րն ի րա կա նում
գի տեի՞ն ըն դուն ված բիզ նես պրակ տի կա յի մա -
սին, պայ մա նագ րի ող ջա միտ կող մը, գոր ծող
նմա նա տիպ փաս տա կան հան գա մանք նե րում,
պի տի ի մա նար դրա մա սին31:

Բա նա կան ան ձի կա ռու ցա կար գի հետ կապ -
ված՝ ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վում
բա րեխղ ճու թյան հար ցին, ո րը բարձ րաց վում է
գեր մա նա կան գրա կա նու թյան մեջ և պ րակ տի -
կա յում` հաս կա ցո ղու թյան օբ յեկ տիվ հո րի զո նի
հետ կապ ված: Այս հար ցը կա րե լի է ձևա կեր -
պել հետևյալ կերպ. պե՞տք է արդ յոք բա նա կան
ան ձը միա ժա մա նակ հան դի սա նա նաև բա րե -
խիղճ: Մեկ նա բանելիս գեր մա նա կան դա տա -
րան նե րը հղում են տա լիս ոչ միայն ող ջամ տու -
թյա նը, այլ նաև բա րեխղ ճու թյա նը, քան զի Կա -
նո նագր քի 157-րդ հոդ վա ծն ուղ ղա կի նա խա -
տե սում է բա րե խղճու թյան սկզբուն քը (Treu und
Glauben): Գեր մա նա կան ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ լայ նո րեն կի րառ վում է այն թե -
զի սը, որ պայ մա նա գի րը պետք է մեկ նա բա նել
բա նա կան ան ձի տե սանկ յու նից, ով միա ժա մա -
նակ նաև բա րե խիղճ է32:

Բա նա կան ան ձի հաս կա ցո ղու թյան հաս -
տատ ման ժա մա նակ բա րեխղ ճու թյան սկզբուն -
քի կի րառ ման օ րի նակ կա րե լի է հան դի պել
գեր մա նա կան դա տա րան նե րի կող մից քննած
ե րաշ խի քի պայ մա նը մեկ նա բան ելիս33: Գոր ծի
հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ իր բիզ նես գործ -
ըն կե րոջ վար կի ե րաշ խա վոր ման հա մար ա -
մու սի նը հա մո զեց իր կնո ջը (պա տաս խա նող)
ստո րագ րել ե րաշ խի քն ըստ ա ռա ջին իսկ պա -
հան ջի (demand guarantee – պա հան ջար կի ե -
րաշ խիք) հօ գուտ հայց վոր ըն կե րու թյան: Այդ -
պի սի ե րաշ խի քը են թադ րում է դրա նում նշված
գու մա րի ան մի ջա կան վճա րում բե նե ֆի ցիա րի
ա ռա ջին իսկ պա հան ջով և սահ մա նա փա կում է
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29 Տե՛ս Cases, Materials and Text on Contract Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe. Oxford, 2010.
էջ 669:

30 Նշենք, որ այս գործը, որը քննվել է 1997թ. Լորդերի Պալատի կողմից, դարձավ հեղափոխական՝ պայմանագրի
մեկնաբանման օբյեկտիվ տեսության համար: Տե՛ս https://clck.ru/HxK5M

31 Տե՛ս Mitchell C.– Interpretation of contracts / Current controversies in law/ NY. 2007. էջ 50: 
32 Տե՛ս Lüderitz A. նշվ. աշխ. էջ 356:
33 Տե՛ս Cases, Materials and Text on Contract Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe. Oxford, 2010.

էջ 671.
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ա ռար կու թյուն նե րի ներ կա յաց ման հնա րա վո -
րու թյու նը: Դա տա րա նում պա տաս խա նո ղը հղում
էր կա տա րում, որ չու ներ նման ե րաշ խիք կնքե -
լու փորձ և հաս կա ցել է ներ կա յաց ված ե րաշ -
խի քը որ պես սո վո րա կան: Վճ ռե լով գոր ծը հօ -
գուտ պա տաս խա նո ղի՝ դա տա րա նը նշեց, որ
հայց վո րը, սահ մա նե լով ե րաշ խի քի պայ ման -
նե րը, գի տակ ցա բար ընտ րել է այն պի սի ձևա -
կեր պում ներ, ո րոնք սո վո րա բար կի րառ վում են
բան կե րի կող մից ա ռա ջին պա հան ջով ե րաշ -
խի քի դեպ քում, սա կայն հայց վո րի չի ունեցել
հիմ քեր՝ են թադ րե լու, որ պա տաս խա նո ղը, չու -
նե նա լով հա մա պա տաս խան պրո ֆե սիո նալ
փորձ, կա րող էր հաս կա նալ, որ ստա նում էր
հենց ա ռա ջին պա հան ջով ե րաշ խիք:

Ակն հայտ է, որ այդ գոր ծով ո րո շու մը կա -
յաց ված է ոչ այն քան ող ջամ տու թյան պա հանջ -
նե րով, որ քան բա րեխղ ճու թյան պա հան ջով:
Կոնկ րետ այս դեպ քում հայց վո րի հաս կա ցո -
ղու թյու նը թեև ող ջա միտ է, սա կայն չի հա մա -
պա տաս խա նում բա րեխղ ճու թյան պա հան ջին:
Ինչ պես նշվում է գեր մա նա կան գրա կա նու թյան

մեջ՝ բա րե խիղճ ան ձի հաս կա ցո ղու թյան սահ -
մա նու մը տա լիս դա տա րա նը պետք է հաշ վի
առ նի եր կու կող մի կո րուստ նե րը՝ խու սա փե լով
պայ մա նագ րի կող մե րի ան հա վա սար կար գա -
վի ճա կից, իսկ էա կան տնտե սա կան ան հա վա -
սա րու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյուն տա
թույլ կող մին34: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ բա րե -
խղճու թյան սկզբուն քի կի րառ ման մասշ տաբ -
նե րը հա ճախ դուրս են գա լիս մեկ նա բան ման
շրջա նակ նե րից, կար ծում ենք՝ բա րե խղճու թյան
սկզբուն քի կի րա ռու մը մեկ նա բանելիս ար դա -
րաց ված է ա ռա ջին հեր թին հան րա յին շա հե րի
պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից, երբ դա տա -
րա նը բախ վում է կող մե րի տնտե սա կան ան -
հա վա սա րու թյանը (օ րի նակ՝ սպա ռող նե րի հետ
վե ճե րում) կամ կող մե րից մե կի ակն հայտ ան -
բա րեխղ ճու թյանը, ո րը, չնա յած և հաս կա նում
էր վի ճե լի պայ մա նը ող ջամ տո րեն, սա կայն, ել -
նե լով կոնկ րետ հան գա մանք նե րից, չէր կա րող
չի մա նալ, որ նման հաս կա ցո ղու թյու նն ակնհայ -
տո րեն չի բխում մյուս կող մի շահերից:
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34 Տե՛ս Lüderitz A. նշվ. աշխ. էջ 356: 



Խո սե լով հաշ տա րա րու թյան մա սին` ան -
հրա ժեշտ է նախ ներ կա յաց նել բա ռի ծա գում -
նա բա նու թյու նը և պատ մա կան ակ նարկ կա -
տա րել: Այս պես՝ հաշ տա րա րու թյուն բա ռը ծա -
գում է լա տի նե րեն «mediare»1 բա ռից, ո րը թարգ -
մա նա բար նշա նա կում է հաշ տեց նող կամ միջ -
նոր դող: Հաշ տեց նո ղը բա նակ ցող, չե զոք, ան -
կողմ նա կալ եր րորդ անձն է, ով շա հագրգռ ված
է մի միայն այն հան գա ման քով, որ կող մե րը լու -
ծեն ի րենց միջև ծա գած վե ճն ի րենց փո խա -
դարձ հա մա ձայ նու թյամբ, ի րենց հա մար ա ռա -
վե լա գույն ըն դու նե լի տար բե րա կով: 

Պարզ վում է, որ վե ճե րի այ լընտ րան քա յին
լու ծու մը հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով սաղմ նա -
վոր վել է դեռևս հին ժա մա նակ նե րից, պատ մա -
բան նե րը նմա նա տիպ դեպ քե րի են հան դի պել
Փ յու նի կիա յի և Բա բե լո նի առևտ րա յին հա րա -
բե րու թյուն նե րում2: Հին Հու նաս տա նում ան գամ
գո յու թյուն է ու նե ցել օ րեն քով կար գա վոր ման
փորձ, մաս նա վո րա պես՝ Հու նաս տա նի (530-
533 թթ.) Կո դեքս նե րով, ըն դուն վել է հաշ տա -
րա րու թյուն: Իսկ հռո մայե ցի նե րը տար բեր կերպ
են ան վա նել հաշ տա րա րին՝ բա նակ ցող, միջ -
նորդ, հաշ տա րար և այլն: Հաշ տա րա րու թյու նն
իր պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում աշ -
խար հի տար բեր եր կըր նե րում ըն թա ցել է տար -
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում և տար բեր կերպ,
սա կայն նպա տա կը միշտ էլ նույն է ե ղել՝ վի ճող
կող մե րին հաշ տեց նե լը: 

Հաշ տա րա րու թյունն սկսեց զար գա նալ XX
դա րի երկ րորդ կե սից՝ տեղ գտնե լով անգ լո-
սաք սո նա կան ի րա վա կան ըն տա նի քի ան դամ
երկր նե րի կո դեքս նե րում՝ ԱՄՆ-ում, Ավստ րա -
լիա յում, Մեծ Բ րի տա նիա յում, եվ րո պա կան ո -
րոշ երկր նե րում և այլուր3: Սա կայն հաշ տա րա -

րու թյան ինս տի տու տը, թե պետ ի րա վա կան տե -
սանկ յու նից զար գա ցել է սկզբնա կան շրջա նում
անգ լո-սաք սո նա կան ի րա վա կան ըն տա նի քի
ան դամ երկր նե րում, այ նու հան դերձ՝ կի րա ռու -
թյուն է ու նե ցել նաև ռո մա նագեր մա նա կան ի -
րա վուն քի ան դամ երկր նե րի ի րա վա կան հա -
մա կար գում: Հաշ տա րա րու թյուն կի րա ռե լու ա -
ռա ջին փոր ձե րը, որ պես կա նոն, ձեռ նարկ վել
են ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա -
վա ռում վե ճե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում: Հե -
տա գա յում հաշ տա րա րու թյու նը ճա նաչ վել է վե -
ճե րի լուծ ման լայն շրջա նա կում՝ ըն տա նե կան
հա կա սու թյուն նե րից մինչև առևտ րա յին և հան -
րա յին ո լորտ ներ: Հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա -
կար գը, մաս նա վո րա պես՝ հաշ տու թյու նը, որ -
պես ներ քին վե ճե րի լուծ ման գոր ծիք, սո վո րա -
բար լայն տա րա ծում ու նի Ճա պո նիա յում: Ճա -
պո նիա յի գոր ծա րար շրջա նակ նե րի հա մար վե -
ճե րի լուծ ման այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րի
հանձ նա ռու թյու նը սո վո րա բար կապ ված է է թի -
կա կան կող մի հետ` բա ցա սա կան վե րա բերմուն -
քը պե տա կան դա տա րա նի ընտ րու թյան հար -
ցում՝ որ պես վե ճե րի կար գա վոր ման մի ջոց:
Ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում հաշ -
տա րա րու թյու նը, որ պես վե ճե րի լուծ ման այլ -
ընտ րան քա յին մի ջոց և ար դա րա դա տու թյա նը
օ ժան դա կող ի րա վա կան ինս տի տուտ, նոր է: 

Ի րա վա կան հա մա կար գում իր տե ղը և դե -
րը ստանձ նեց 2015թ. մա յի սի 7-ին Ազ գա յին
ժո ղո վի կող մից օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րի և լրա ցում նե րի մի ջո ցով: Իսկ հիմ նա դիր
փաս տա թուղթ կա րող ենք հա մա րել «Կա նաչ
փաս տա թուղթ» քա ղա քա ցիա կան և առևտ րա -
յին ի րա վուն քի ո լոր տում վե ճե րի լուծ ման այլ -
ընտ րան քա յին (ՎԼԱ) և Հա յաս տա նի Հան րա -
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԹԱՍԱԼՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի
իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական իրավունքի և ակադեմիայի Իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեաբանության ամբիոնի դասախոս, 3-րդ կուրսի սովորող
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ  
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Þî²ð²ðàôÂÚ²Ü ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È ÐÆØøºðÀ

1 Տե՛ս ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ, http://buryatia.arbitr.ru/process/mediation, / 10.06.2018թ./:
2 Տե՛ս Медиация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D.
3 6 Законодательство в мире, http://mediacia.com/zakon.htm (27.06.2018թ.):
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պե տու թյան ի րա վա կան4 և դա տա կան բա րե-
փո խում նե րի 2012- 2016 թվա կան նե րի ռազ մա -
վա րա կան ծրագ րից5: Ի տար բե րու թյուն հաշ -
տու թյան ինս տի տու տի ի րա վա կան զար գաց -
ման՝ հաշ տա րա րու թյու նը կամ բա նակ ցու թյունը,
մե զա նում գոր ծել է ա վե լի վաղ, ան հի շե լի ժա -
մա նա կաշր ջա նից: Կա րող ենք ա սել` դա սո վո -
րութա յին ի րա վուն քի մաս է կազ մում, պահ -
պան վել և մեզ է փո խանց վել հա սա րա կու թյան
և մար դու գի տակ ցու թյան շնոր հիվ: Ու սում նա -
սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ պատ մական
զար գա ցու մից, պե տու թյան կա ռա վար ման ձևից
անկախ՝ հաշ տա րա րու թյան հիմ նախն դիր ներն
ու ի րա կա նաց ման ե ղա նա կը նույ նա կան են,
իսկ նպա տա կը մեկն է՝ հաշ տու թյու նը: Իսկ հաշ -
տա րա րի կամ բա նակ ցո ղի բնու թա գի րը բո լոր
ժա մա նակ նե րում նույնն է՝ բա նի մաց, սո վո րու -
թա յին ի րա վուն քին կամ օ րենք նե րին քա ջա -
տեղ յակ, ան կողմ նա կալ անձ, ով իր մաս նա գի -
տա կան ո րա կով օգ նում է կող մե րին՝ լու ծե լու
ծա գած հա կա սու թյուն նե րը: Հաշ տա րա րու թյան
գոր ծըն թա ցը հիմ նա կա նում հիմն ված է փո խա -
դարձ հա մա գոր ծակ ցու թյան և բա նակ ցու թյուն -
նե րի վրա: Հաշ տա րա րու թյան մեջ ո րո շա կի
պայ ման նե րում վե ճը հաշ տու թյամբ ա վար տե -
լու կամ դա դա րեց նե լու ո րո շու մն ըն դուն վում է
հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե -
րի կող մից, քա նի որ հաշ տա րարն ի րա վա սու
չէ որևէ վճիռ կա յաց նելու կող մե րի վե րա բեր -
յալ: Հաշ տա րարն օգ նում է, որ կող մե րը միմ -
յանց ա վե լի լավ հաս կա նան, հաս նեն փո խա -
դարձ հա մա ձայ նու թյան, իսկ ո րոշ դեպ քե րում`
օգ նե լով գտնել այն պի սի այ լընտ րան քա յին տար -
բե րակ ներ, ո րոնք վե ճը կա րող են լու ծել հաշ -
տեց մամբ: Հաշ տա րա րու թյունը, ըստ էու թյան,
բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց է, երբ հաշ տա րա րը
նա խա ձեռ նող է և ղե կա վա րում կամ վա րում է
բա նակ ցու թյուն նե րն այն պես, որ կող մե րը հա -
մա ձայ նու թյան հաս նեն եր կու կող մե րի ա ռա վել
շա հա վետ ի րա տե սա կան և բա վա րա րող շա -
հե րին, ո րոնց շնորհիվ կող մե րը կլու ծեն ի րենց
միջև ծա գած հա կա սու թյուն նե րը: Հաշ տու թյան
գոր ծըն թա ցը հաշ տա րա րն ի րա կա նաց նում է
օ րեն քից բխող կա մա վո րու թյան, գաղտ նիու -

թյան, կող մե րի հա վա սա րու թյան, հաշ տա րա -
րի ան կա խու թյան և ան կողմ նա կա լու թյան
սկզբունք նե րի հի ման վրա6: Այդ սկզբունք նե րը
հաշ տա րա րը պետք է ան վե րա պա հո րեն պահ -
պա նի: Դրանք մեկ ամ բող ջա կան շղթա յի մաս
են կազ մում և միմ յանց փոխլ րաց նող սկզբունք -
ներ են, ո րոնց ան տե սու մը հաշ տա րա րի կող -
մից կհան գեց նի հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա -
ցի անբ նա կան լուծ ման և վե ճի կար գա վոր ման
գոր ծըն թա ցի խե ղաթ յուր ման: 

Աշ խար հի գրե թե բո լոր երկր նե րում նույ -
նա կան է նաև ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման
հար ցը: Հաշ տա րա րա կան գոր ծըն թա ցում, ըստ
էու թյան, հաշ տա րա րը չի քննար կում ա պա -
ցույց նե րի ներ կա յաց վող՝ վե րա բե րե լիու թյան,
թույ լատ վու թյան հար ցը և չի գնա հա տում կող -
մե րի պա հանջ նե րի լե գի տի մու թյու նը, դրանց
մա սին որևէ գնա հա տող կար ծիք չի ար տա հայ -
տում, ա վե լին` ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան
հա մա ձայն՝ գոր ծի մաս նակ ցող ան ձի կող մից
հաշ տա րա րու թյան ըն թաց քում որևէ փաս տի
ըն դու նու մը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ՝ դա -
տա վա րու թյան ըն թաց քում այդ փաս տը հաս -
տատ ված հա մա րե լու հա մար: Սա կայն, կար -
ծում ենք, որ հաշ տու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ -
տա րա րն ի րա վա սու է ըն դու նե լու այն պի սի ա -
պա ցույց ներ, ո րոնք հիմք կհան դի սա նան ա -
պա ցու ցե լու կամ պար զե լու՝ արդ յոք այս կամ
այն գոր ծի շրջա նա կում կա րո՞ղ են կող մե րի
ներ կա յա ցու ցիչ հան դես գալ փաս տա բա նե րը
և արդ յոք լիա զոր վա՞ծ են մաս նակ ցե լու գոր ծըն -
թա ցին և ստո րագ րե լու հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյու նը: Եվ վեր ջա պես՝ ինչ պե՞ս պետք է պար -
զի հաշ տա րա րը եր րորդ ան ձի կամ գույ քի բաժ -
նե մա սի վե րա ծե լու հա մար հա տա կագ ծե րը,
կամ արդ յոք ժա ռան գա կան վե ճի լու ծե լիս կողմը
ժա ռան գորդ է, և այլն: Այդ մա սով հաշ տա րա րը
չպետք է կաշ կանդ ված լի նի կամ մտա վա խու -
թյուն ու նե նա, գործ նա կա նում կող մե րի պաշտ -
պան նե րի և ի րենց խնդիրն է ոչ ստույգ տե ղե -
կու թյուն տա լը, կամ ի րենք են ի րենց հաշ տու -
թյան տեքս տը կազ մում, հաշ տա րա րին չպետք
է ծան րա բեռ նել կամ, դրա նից ել նե լով՝ ո րա կա -
վո րել: Աս վա ծից կա րող ենք հետևու թյուն ա նել,
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4 Տե՛ս ԵՎրոպական համայնքների հանձնաժողով, Բրյուսել, 19.04.2002թ. (05.07.2018թ.):
5 Տե՛ս Ընդունվել է ՀՀ նախագահի կողմից 30.06.2012թ.:
6 Տե՛ս Հաշտարարության մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվ./ ՀՀՊՏ 2018.07.04/52(1410) / (11.07.2018թ.):



որ հաշ տա րա րը պետք է ըն դու նի և պա հան ջի
այն պի սի փաս տեր, ո րոնք էա կան նշա նա կու -
թյուն կու նե նան վե ճի գրա գետ և ի րա վա բա նո -
րեն ճիշտ լուծ ման հա մար: Այդ պա հին գոր ծող
օ րեն քի պա հան ջից անկախ՝ հաշ տա րա րը պետք
է և պար տա վոր է ստու գել ո րո շա կի փաս տեր:
Կար ծում եմ՝ հե տա գա օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րի շնորհիվ այս հար ցը լու ծում կստա -
նա: Ի հա՛ր կե, սա ա մենևին չի նշա նա կում, թե
այդ ա պա ցույց նե րը պետք է դի տարկ վեն դա -
տա րա նում որ պես ա պա ցուց ված, վե րա բե րե լի
և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ, դրանք դա տա -
րա նը կա րող է գնա հա տել՝ ըստ դա տա վա րա -
կան ըն թա ցա կար գի: Հաշ տա րա րի հիմ նա կան
խնդիրն է կող մե րի փո խըմբռն ման ա պա հո վու -
մը, բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար ըն դու նե լի
պայ ման նե րով խնդրի լուծ ման հնա րա վո րու -
թյու նը հայտ նա բե րելն ու կող մե րին օգ նե լը: Այդ
իսկ պատ ճա ռով նա պետք է բազ մա կող մա նի
և հիմ նա վոր ու սում նա սի րի գոր ծը, որ կա րո -
ղա նա գրա գետ ու ճիշտ ի րա կա նաց նել գոր -
ծըն թա ցը: Հաշ տա րա րն իր առջև դրված խնդիր -
նե րը լու ծե լու հա մար նախ և ա ռաջ պետք է
հետևի վե րը նշ վա ծին, ի հար կե դա կա տա րե -
լիս պետք է կա րո ղա նա մշա կել նաև իր հա մար
մարտավարական մե թոդ ներ, ին չո՞ւ չէ, յու րա -
քանչ յուր գոր ծի հա մար մի շարք մար տա վա -
րու թյուն ներ կա րող է օգ տա գործ վել` բա նակ -
ցա յին գոր ծըն թա ցի բնույ թից անկախ: Այլ տեխ -
նի կա յի կամ գոր ծիք նե րի ամ բող ջա կան օգ տա -
գոր ծու մը սահ մա նա փակ վում է և ըն թա նում է
ո րո շա կի փու լե րում, տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնք
լայ նո րեն կի րառ վում են բո լոր ժա մա նակ նե -

րում և գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րում: Հաշ տա -
րա րի գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ մար տա վա րա -
կան տեխ նի կան, կար ծում ենք՝ կա րող են լի նել
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի: Ա նուղ ղա կի դեպ -
քում հար ցի պա տաս խա նը շատ ա նո րոշ է: Ժա -
մա նա կի հե տաձ գու մը կի րառ վում է այն դեպ -
քե րում, երբ կող մե րը փոր ձում են հե տա ձգել
բա նակ ցու թյուն նե րը: Սպա սու մը դրսևոր վում է
մաս նակ ցի ցան կու թյամբ նախ լսե լու հա կա -
ռակ կող մի կար ծի քը, որ պես զի այ նու հետև,
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նից կախված, ձևա -
կեր պի իր դիր քո րո շու մը: Ե թե ա վե լի խոր քա -
յին դի տար կենք վե րոգր յա լը, ապա կնկա տենք,
որ ներ պե տա կան հա մա կար գում ևս սկսել է
հաշ տա րա րու թյու նը զար գա նալ, նախ և ա ռաջ,
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում. մեզանում
ևս առ կա է հո գե բա նա կան ու պատ մա կա նո -
րեն վե ճե րի լուծ ման հաշ տեց ման տար բե րա -
կը: Սա կայն ներ պե տա կան հա մա կար գում զար -
գաց նե լու հա մար հա մաշ խար հա յին պրակ տի -
կան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մեզ՝ բազ մա -
թիվ օ րի նակ ներ օ րենսդ րա կան հա մախմբում
զար գաց նելու հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տը:
Պատ կան ակ տե րը, ո րոնք ըն դուն ված են Միաց -
յալ Նա հանգ նե րի, Ավստ րիա յի, Գեր մա նիա յի,
եվ րո պա կան երկր նե րի կող մից, հա վա նու թյուն
են տա լիս հաշ տա րա րին զար գաց նելու մաս -
նա գի տա կան ի մա ցու թյու նը, իսկ եվ րո պա կան
Մո դե լա յին օ րենք նե րը ևս հաշ տա րա րու թյան
ա ռա վել զար գաց ման և կեն սա կան շունչ տա լու
հա մար էա կան նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե -
նալ մե զա նում՝ հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու -
տի զար գաց ման հա մար:
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Քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե րի դա տա -
կան կար գով լու ծու մը ներ կա ժա մա նա կա շրջա -
նում ՀՀ-ում հա մար վում է ա վան դա բար ա մե -
նավս տա հե լի ու կա յուն տար բե րա կը, սա կայն,
հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե -
ճե րի բազ մա զա նու թյունն ու մեծ ծա վա լը, պե -
տու թյու նը պետք է վե ճե րի լուծ ման հա մար նա -
խա տե սի լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ։ Վե ճե րի
լուծ ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ նե րի կի րա -
ռու թյան ընդ լայ նու մը թույլ կտա էա կա նո րեն
նվա զեց նել ինչ պես դա տա րան նե րի ծան րա -
բեռն վա ծու թյունն ու բարձ րաց նել վե ճե րի լուծ -
ման արդ յու նա վե տու թյու նը, այդ պես էլ կնվա -
զեց նի կո ռուպ ցիոն ռիս կերն ընդ հան րա պես1:

Վե ճե րի այ լընտ րան քա յին լուծ ման ե ղա -
նակ նե րը մի ջազ գա յին հան րու թյան ու շադ րու -
թյան կենտ րո նում են հայտն վել 20-րդ դա րում,
ո րի արդ յուն քը հան դի սա ցավ մի ջազ գա յին մի
շարք ի րա վա կան ակ տե րով դրանց ճա նա չումն
ու կար գա վո րու մը, մաս նա վո րա պես՝ Եվ րո պա -
կան Միու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի հա -
մար 2004 թվա կա նի հու նի սի 2-ին նա խա տես -
ված՝ Բր յու սե լում Հաշ տա րա րի վար քագ ծի կա -
նոն նե րի վե րա բեր յալ օ րենս գիր քը, «Մի ջազ գա -
յին առևտ րա յին հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե -
րի վե րա բեր յալ» նմու շա յին օ րեն քը (UNICITRAL),
ՄԱԿ-ի «Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո -
շում նե րի ճա նաչ ման և կա տար ման մա սին»
Նյու յորք յան 1958 թ. Կոն վեն ցիան և այլն։ 

ՀՀ օ րենս դի րը ևս  որ դեգ րեց քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան վե ճե րի ա վե լի ա րագ և արդյու -
նա վետ լուծ ման ար բիտ րա ժա յին ու հաշ տա -
րա րա կան տար բե րակ նե րը, ինչն ար տա հայտ -
վեց՝ նախ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քում լրա ցում ներ կա տա րե լով և

այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր -
մեր նա խա տե սե լով, և հե տո միայն՝ ա ռան ձին
օ րենք նե րով կար գա վո րե լով` «Ա ռևտ րա յին ար -
բիտ րա ժի մա սին», «Հաշ տա րա րու թյան մա -
սին», «Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա -
րի մա սին» օ րենք նե րով, թեև դրանց ի րա կա -
նաց ման հա մար հիմ նա րար նոր մե րը նա խա -
տես ված են նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քով (այ սու հետ նաև՝ ՔԴՕ,
Օ րենս գիրք)։

Ինչ պես նկա տե ցինք՝ ՀՀ-ում գոր ծող օ -
րենսդ րու թյա նը հայտ նի է վե ճե րի լուծ ման այլ -
ընտ րան քա յին, ոչ դա տա կան եր կու տար բե -
րակ՝ ար բիտ րա ժա յին և հաշ տա րա րա կան, այդ
թվում նաև՝ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ -
տա րա րու թյան (այ սու հետ նաև՝ ՖՀՀ) քննու -
թյամբ։ Ոչ դա տա կան կար գով վե ճի լուծ մամբ
դա տա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման ռիս կայ նու թյան
զսպմանն է ուղղ ված այն հան գա ման քը, որ այս
կար գե րով վե ճե րի լու ծումն ու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ
միայն կող մե րի հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա.
ար բիտ րա ժա յին կար գով քննու թյան դեպ քում՝
օ րեն քով նա խա տես ված կար գով կնքված ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյամբ, հաշ տա րա -
րու թյան դեպ քում՝ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ
(կող մերն են ո րո շում հաշ տա րա րին, հաշ տա -
րա րու թյան ի րա կա նաց ման կար գը, տե ղը և այլ
պայ ման ներ), ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ -
տա րա րի մի ջո ցով քննու թյան դեպ քում՝ ֆի նան -
սա կան կազ մա կեր պու թյան հետ ի րա վա հա րա -
բե րու թյան մեջ մտած հա ճա խոր դի ցան կու -
թյամբ։ 
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ԷԴԳԱՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
«Արարատբանկ» ԲԲԸ-ում իրավաբան,
ՀԵՀ մագիստրատուրայի ուսանող
____________________________________________________________________________________________________________

²ð´Æîð²ÄÜ àô Ð²Þî²ð²ðàôÂÚàôÜÀ àðäºê ìºÖÆ ÈàôÌØ²Ü
²ÚÈÀÜîð²Üø²ÚÆÜ Î²ð¶ ÐÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚ²Ü

öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ ÈàôÚêÆ Üºðøà

1 Տե՛ս ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի N 92 որոշումը` ՀՀ դատական համակարգի հակակոռուպցիոն
ռազմավարության ծրագրին նախագծին հավանություն տալու մասին:



թյամբ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան առ -
կա յու թյան դեպ քում է, որ վե րը թվարկ ված չա -
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող գոր ծը դառ -
նում է են թա կա ար բիտ րա ժի քննու թյա նը:
Թերևս՝ դա է պատ ճա ռը, որ ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան ար բիտ րա ժա յին ձևն  ու սում -
նա սի րող բո լոր գիտ նա կան նե րն ար բիտ րա ժա -
յին հա մա ձայ նու թյու նը դի տար կում են որ պես
ար բիտ րա ժա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
ծագ ման պար տա դիր նա խադր յալ: Քա նի դեռ
չկա վա վեր ու գոր ծող ար բիտ րա ժա յին հա մա -
ձայ նու թյուն, գոր ծը են թա կա է դա տա րա նի
քննու թյա նը2:

ՀՀ Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
րա նն ԱՐԱԴ/1377/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր -
ծով եզ րա կաց րել է, որ քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյու նում հայ ցա դի մու մի ըն դուն ման
հար ցի քննու թյան փու լում դա տա րա նը չի կա -
րող անդ րա դառ նալ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ -
նու թյա նը՝ դրա նով իսկ հայ ցա դի մու մի ըն դու -
նե լիու թյան հար ցի լու ծու մը կախ ման մեջ դնե -
լով գոր ծի նա խա պատ րաս տա կան փու լում ըստ
էու թյան լուծ ման են թա կա հար ցից, սահ մա նա -
փա կե լով Դա տա րա նի մատ չե լիու թյու նը` դա -
տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րաի րա -
վա կան մի ջո ցը դարձ նե լով ա նարդ յու նա վետ,
ա վե լին` փաս տի հաս տա տու մը կամ հեր քու մը
կա րող է տե ղի ու նե նալ դա տաքն նու թյան փու -
լում` ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի ու կող -
մե րի ի րա վունք նե րի պահ պան մամբ, հա կա ռակ
դեպ քում՝ ար դա րա ցի դա տաքն նու թյան ի րա -
վուն քը կի մաս տազրկ վի3: Վե րաքն նիչ դա տա -
րա նի տվյալ մեկ նա բա նումն ուղ ղա կի բխում է
ՀՀ ՔԴՕ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և
հայ ցը կամ դի մումն ա ռանց քննու թյան թող նե -
լու հիմ քե րից։ 

Հա մա ձայն ե լով վե րաքն նիչ դա տա րա նի
վե րոգր յալ դիր քո րոշ ման հետ՝ անհ րա ժեշտ ենք
հա մա րում նշել, որ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ -
նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում հայ ցա դի մու մը
ոչ թե պետք է վե րա դարձ վի, ինչ պի սի պրակ -
տի կա ձևա վոր վել է շատ դա տա վոր նե րի պա -
րա գա յում, այլ կա րող է ա ռա ջաց նել միայն հայ -

ցի ա ռանց քննու թյան թող նե լուն, սա կայն այս
դեպ քում էլ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան
առ կա յու թյու նը պետք է վկա յա կո չի պա տաս -
խա նո ղը (ՔԴՕ հոդ ված 180-րդ, մաս 1-ին, կետ
3-րդ)։ Ինչ պես տես նում ենք՝ օ րենս դի րը, քաղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում դա տա րա նի
պա սիվ դե րը հաշ վի առ նե լով, դա տա րա նին չի
օժ տել ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան առկա -
յու թյան դեպ քում սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ
կող մե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քը սահ մա նա փա կե լու հնա րա վո րու թյամբ։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով այն, որ
ար բիտ րա ժը չի հա մար վում մինչ դա տա կան
կամ նա խա դա տա կան կար գով վե ճի լուծ ման
կարգ, այլ ինք նին հա մար վում է դա տա կան
քննու թյան ամ բող ջա կան «այ լընտ րանք», կար -
ծում ենք՝ գոր ծող ՔԴՕ-ն, մեծ կարևո րու թյուն
տա լով ար տա դա տա կան կար գին, այդ թվում՝
ար բիտ րա ժա յին քննու թյա նը, պետք է նաև դրա
ա պա հով ման հա մար լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ
նա խա տե սեր։ Այս պես՝ ար բիտ րա ժա յին հա մա -
ձայ նու թյան առ կա յու թյունն ինք նին են թադ րում
է կող մե րի ցան կու թյամբ դա տա կան կար գով
վե ճի քննման բա ցա ռու թյուն։ Հետևա բար, կար -
ծում ենք՝ ար բիտ րա ժա յին կար գի ի րա կան
նպա տակն ա պա հո վե լու և դե րը բարձ րաց նե լու
հա մար պետք է ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու -
թյան առ կա յու թյու նը (վկա յա կո չո ղից կամ նա -
խա ձեռ նո ղից անկախ) հա մար վի հայ ցա դի մու -
մը վա րույթ ըն դու նե լու մերժ ման հիմք։ Կարծում
ենք, որ այս դեպ քում կա րող է կի րառ վել ՔԴՕ
126-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, որի
հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մեր -
ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե գոր ծը
են թա կա չէ քննու թյան քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան կար գով։ Փաս տա ցի ար բիտ րա -
ժա յին հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյունն ինք -
նին բա ցա ռում է դա տա կան կար գով վե ճի
քննու թյու նը և, հետևա բար՝ են թա կա չէ քա ղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննու -
թյան։

Բայց, քա նի որ կար ծում ենք՝ վե րոգր յալ
նոր մի նման մեկ նա բա նու մը կա րող է այլ տա -
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րա մեկ նա բա նում նե րի և ան ձի դա տա կան
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ան հիմն սահ մա -
նա փակ ման տե ղիք տալ, ո րո շա կիու թյան
սկզբուն քից ել նե լով՝ ա ռա ջար կում ենք ար բիտ -
րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը նա -
խա տե սել որ պես հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն -
դու նե լը մեր ժե լու ա ռան ձին հիմք և ձևա կեր պել
այս պես. «Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մեր -
ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե` ...կող -
մե րի միջև առ կա է ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ -
նու թյուն՝ բա ցա ռու թյամբ, ե թե այդ պի սի հա -
մա ձայ նու թյան հի ման վրա ար բիտ րաժ դի մե -
լու հնա րա վո րու թյու նը վե րա ցել է, կամ այդ պի -
սի հա մա ձայ նու թյունն ան վա վեր է ճա նաչ վել
դա տա րա նի կող մից, ինչ պես նաև Օ րենսգր քի
320-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված
դեպ քե րում»։ 

Ար բիտ րա ժի նման բարձր կար գա վի ճակ
տա լու զսպմանն է ուղղ ված ՔԴՕ 45-րդ գ լու -
խը, ո րը նա խա տե սում է Ար բիտ րա ժի վճի ռը
չեղ յալ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դի մում նե րով
գոր ծե րի վա րույ թը, ո րի 320-րդ հոդ վա ծի 5-րդ
մա սը սահ մա նում է, որ այն դեպ քում, երբ ար -
բիտ րա ժի վճիռն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա -
կիո րեն չեղ յալ է ճա նաչ վում ար բիտ րա ժա յին
հա մա ձայ նու թյան ան վա վե րու թյան հետևան -
քով, կամ ե թե նման վճի ռը կա յաց վել է ար բիտ -
րա ժա յին հա մա ձայ նու թյամբ ար բիտ րա ժին չվե -
րա պահ ված վե ճի վե րա բեր յալ, կամ չի հա մա -
պա տաս խա նում դրա պայ ման նե րին, կամ ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյամբ չնա խա տես -
ված հար ցե րով ո րո շում ներ է պա րու նա կում,
ար բիտ րա ժա յին վա րույ թի կող մերն ի րենց վե -
ճը լու ծե լու հա մար կա րող են դի մել դա տա րան՝
ՔԴՕ-ով նա խա տես ված ընդ հա նուր կա նոն նե -
րի պահ պան մամբ:

Իսկ հաշ տա րա րու թյունն իր բնույ թով ուղղը -
ված չէ վե ճի լուծ մա նը, այլ իր նպա տա կը վե ճը
դա դա րեց նելն է: Հաշ տա րա րն իր առջև չի
դնում վեճն ըստ էու թյան լու ծե լու պա հանջ և
չի պար զում` ո՛վ է ճիշտ, և ո՛վ՝ սխալ: Հաշ տա -
րա րու թյու նը պար զա պես բա նակ ցու թյուն ներ
վա րե լու մե թոդ է ա ռանց հաշ տա րա րի` վե ճի
ի րա վա կան կող մի վե րա բեր յալ գնա հա տա կա -
նի4:

Գոր ծող ՔԴՕ-ի նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը
ցույց է տա լիս, որ քա ղա քա ցաի րա վա կան վե -
ճի լուծ ման քննարկ վող եր կու տե սակ նե րի հա -
մար ներ կա յաց նում է ոչ միա տե սակ կար գա վո -
րում ներ՝ ար հես տա կա նո րեն ա ռանձ նաց նե լով
ար բիտ րա ժա յին ու ՖՀՀ կար գա վո րում նե րն
ընդ հա նուր հաշ տա րա րա կան կար գա վո րում -
նե րից։

Ար բիտ րա ժի ու ՖՀՀ-ի վե րա բեր յալ ՀՀ
ՔԴՕ-ում նա խա տես ված նոր մե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ար բիտ րա ժա յին
կամ ՖՀՀ կար գով քննված վե ճը դա տա կան
կար գով քննու թյան ա ռար կա լի նել չի կա րող:
Ն ման կար գե րով քննված վե ճը կա րող է բե -
կան վել միայն մի դեպ քում, երբ կող մը դի մում է
դա տա րան՝ ար բիտ րա ժի վճի ռը կամ ֆի նան -
սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը
չեղ յալ ճա նա չե լու պա հան ջով (ՀՀ քաղ. դատ.
օր. Գ լուխ 45, 49)։ Այլ խոս քով՝ դա տա րա նը
հան դես է գա լիս ար բիտ րա ժի վճռի կամ ֆի -
նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու -
մը ճա նաչ ված հա մա րե լու կան խա վար կա ծով:
Ս րա ա պա ցույց է ՀՀ քաղ. դատ. օր. 126-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տը, ո րի հա մա -
ձայն՝ դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը
մեր ժում է, ե թե նույն ան ձանց միջև նույն ա -
ռար կա յի մա սին և միևնույն փաս տա կան հիմ -
քե րով գոր ծի վե րա բեր յալ առ կա է ար բիտ րա -
ժի վճիռ կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ -
տա րա րի ո րո շում: 

Դա տա րա նը կա րող է ար բիտ րա ժի վճի ռը
կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի
ո րո շու մը վե րա նա յել միայն այն դեպ քում, երբ
վի ճող կող մը դրա չեղ յալ ճա նա չե լու պա հան ջի
մա սին դի մում ներ կա յաց նի դա տա րան: Ա վե -
լին՝ ար բիտ րա ժի և ՖՀՀ-ի ո րո շում նե րը չեղ յալ
հա մա րե լու հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող
քա ղա քա ցիադա տա վա րա կան նոր մե րի ու սում -
նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս (ՔԴՕ գ լուխ 45,
50), որ այդ ո րո շում նե րի վե րա նայ ման դեպ -
քում դա տա րա նը ևս չի ի րա կա նաց նում տվյալ
վե ճի քննու թյուն, այլ միայն ո րո շում է տվյալ
վե ճի՝ ար տա դա տա կան կար գով լուծ ման հնա -
րա վո րու թյուն նե րի, պայ ման նե րի ու կար գի օ -
րի նա կա նու թյու նը: Օ
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Ար բիտ րա ժա յին կար գով քննու թյան վե -
րա բեր յալ հա ման ման կար գա վո րում ներ է նա -
խա տես ված նաև ՖՀՀ-ի դեպ քում, մաս նա վո -
րա պես՝ ՀՀ ՔԴՕ-ի 49-րդ գ լու խը նա խա տե -
սում է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա -
րի կա յաց րած ո րո շու մը չեղ յալ հա մա րե լու պա -
հան ջով դա տա րան դի մե լու՝ կող մի ի րա վուն քը։
Մինչ դեռ՝ նույն Օ րենսգր քի 39-րդ գ լու խը նա -
խա տե սում է ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս -
նակ ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու
վա րույ թը: Հե տաքր քիր է այն, որ օ րենս դի րը
հաշ տա րա րու թյան միայն մի ո լոր տի՝ ֆի նան -
սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման
չեղ յալ հա մա րե լու պա հան ջի հնա րա վո րու թյունն
է նա խա տե սել կող մի հա մար՝ ան տե սե լով մյուս,
այդ թվում՝ ար տո նագր ված հաշ տա րար նե րի
կող մից կա յաց րած ո րոշ ման (հաշ տու թյան հա -
մա ձայ նու թյան) չեղ յալ ճա նա չե լու դի մում ներ -
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 

Կա րող ենք գալ այն եզ րա հանգ ման, որ
ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ -
ման նկատ մամբ դա տա րանն ու նի դրա հաս -
տատ ված հա մա րե լու կան խա վար կած (քա նի
դեռ 49-րդ գլ խի կա նոն նե րով չեղ յալ չի ճա նաչ -
վել), իսկ ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս -
նակ ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան նկատ մամբ՝ ճա -
նաչ ված չհա մար վե լու կան խա վար կած (քա նի
դեռ 39-րդ գլ խի կա նոն նե րով չի հաս տատ վել):

ՀՀ քաղ. դատ. օր. 126-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սը սահ մա նում է. «Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա -
րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե -
թե նույն ան ձանց միջև նույն ա ռար կա յի մա սին
և միևնույն փաս տա կան հիմ քե րով գոր ծի վե -
րա բեր յալ առ կա է ար բիտ րա ժի վճիռ կամ ֆի -
նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շում՝
բա ցա ռու թյամբ դա տա րա նի կող մից ար բիտ -
րա ժի վճռի կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի
հաշ տա րա րի ո րոշ ման հար կա դիր կա տար ման
հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լը մեր ժե լու
դեպ քի»: Ինչ պես տես նում ենք՝ օ րենս դի րը հայ -
ցա դի մումն ըն դու նե լու մերժ ման հիմք չի համա -
րել ար տա դա տա կան կար գով ար տո նագր ված
հաշ տա րա րի մի ջո ցով կող մե րի միջև կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը:
Օ րենսդ րի նման մո տե ցու մից կա րե լի է են թա -
դրել, որ ե թե ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս -

նակ ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնքվել
է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, բայց Օ րենս -
գրքի 39-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա որևէ կողմ չի
դի մել այդ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա -
տա րա նի կող մից հաս տա տե լու, ու րեմն՝ այդ
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը որևէ ուժ չու -
նի, և կող մը կա րող է ան խո չըն դոտ դի մել դա -
տա րան՝ նույն վե ճի քննու թյան նպա տա կով:

Այս դեպ քում, կար ծում ենք՝ դա տա րա նին
տրված ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ -
ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու
լիա զո րու թյու նը դա տա րա նին օժ տում է «նոտա -
րի կար գա վի ճակ»: Ե թե կող մե րի միջև, տնօրին -
չա կա նու թյան սկզբուն քի հի ման վրա, կա ար -
դեն իսկ ար տա դա տա կան կար գով, այն էլ ար -
տո նագր ված հաշ տա րա րի կող մից կնքված հա -
մա ձայ նու թյու նը, և կող մե րը, ար տո նագրված
հաշ տա րա րին դի մե լով, ցույց են տվել ի րենց՝
դա տա րան դի մե լու մտադ րու թյան բա ցա կա յու -
թյան մա սին, ա պա այս դեպ քում ի՞նչ ի րա վա -
կան հետևանք ներ կա ռա ջաց նի կող մե րի հա -
մար նրանց՝ ար դեն իսկ կա յաց ված հա մա ձայ -
նու թյու նը դա տա րա նի կող մից հաս տա տե լու
պա րա գա յում: 

Կար ծում ենք, որ այս դեպ քում օ րենսդ րի
նպա տա կն ար տա դա տա կան կար գով կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան նկատ մամբ դա -
տա րա նի կող մից «ի րա վա չա փու թյան ստու գում»
սահ մա նելն է (ՀՀ քաղ. դատ. օր. 151-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սի հիմ քե րի հա մա ձայն): Այս պա -
րա գա յում էլ նսե մաց վում է ար տո նագր ված հաշ -
տա րար նե րի դե րը, քա նի որ են թադր վում է, թե
ար տո նագր ված հաշ տա րա րի կնքած հաշ տու -
թյան հա մա ձայ նու թյունն այն քան էլ «ո րակ յալ»
չէ՝ ի տար բե րու թյուն հաշ տա րա րու թյան մյուս
տե սա կի՝ ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա -
րա րի, ո րի պա րա գա յում կա յաց ված ո րո շու մը
են թա կա չէ դա տա րա նի կող մից հաս տատ ման:

Նախ կին ՀՀ քաղ. դատ. օր. նույ նա բնույթ
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րի
(1998թ. ՀՀ քաղ. դատ. օր., հոդ ված 149.14)
ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գոր ծող
ՀՀ ՔԴՕ-ն , ար տա դա տա կան կար գին մեծ ու -
շադ րու թյուն դարձ նե լով հան դերձ, գոր ծող
Օրենսգր քով որևէ փո փո խու թյուն չի նա խա -
տե սել հենց ար տո նագր ված հաշ տա րա րի կող -
մից ար տա դա տա կան կար գով ի րա կա նաց ված
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հաշ տա րա րու թյան դե րը բարձ րաց նե լու նպա -
տա կով: 

Ար տո նագր ված հաշ տա րար նե րի կող մից
հաշ տա րա րու թյան վեր ջինս՝ որ պես ո լոր տի
մաս նա գետ, կի րա ռում է ա վե լի ճկուն մո տե -
ցում, ա ռա վել ման րակր կիտ է ու սում նա սի րում
վե ճը, վեր է հա նում կոնկ րետ գոր ծով նրբու -
թյուն նե րը և կենտ րո նա նում է կող մե րի հա մար
ա ռա վել կարևո րու թյուն ու նե ցող խնդիր նե րի
վրա: Իսկ դա տա վո րը պար տա վոր է հետևել
ֆոր մալ ըն թա ցա կար գե րի և սո վո րա բար չու նի
նեղ մաս նա գի տա ցում5:

Կար ծում ենք, որ գոր ծող ՀՀ ՔԴՕ-ով ար -
տա դա տա կան, այդ թվում նաև՝ հաշ տա րա րու -
թյամբ վե ճե րի լուծ ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րի
նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո ար դա րաց ված կլի -
ներ, բա ցի ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ -
տա րա րից, բարձ րաց նել նաև ար տո նագր ված
հաշ տա րա րի կող մից ար տա դա տա կան կար -
գով ի րա կա նաց ված հաշ տա րա րու թյան դե րը:
Ս րա հա մա ձայն՝ ա ռա ջար կում ենք, որ նախ
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի
մեջ լրա ցում կա տար վի, և մերժ ման հիմք հան -
դի սա նա նաև ար տո նագր ված հաշ տա րա րի
մաս նակ ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով
կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը: Սրան
հա մա պա տաս խան՝ փո փոխ վի Օ րենս գրքի 39-
րդ գ լու խը և սահ ման վի որ պես. «Ար տո նա -
գրված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու թյամբ ար տա -
դա տա կան կար գով կնքված հաշ տու թյան հա -
մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ կամ խախտ ված ճա -
նա չե լու և դրա հար կա դիր կա տար ման հա մար
կա տա րո ղա կան թերթ տա լու վե րա բեր յալ դի -
մում նե րով գոր ծե րի վա րույթ նե րը»: Այս գլխում
կսահ ման վեն նոր մեր, ո րոնք կկար գա վո րեն

հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ ճա նա -
չե լու հիմ քերն ու կար գը, խախտ ման առ կա յու -
թյունն ու դ րա հա մար վրա հաս նող պա տաս -
խա նատ վու թյունն ու դրա ա պա հով ման նպա -
տա կով կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու
կար գը: Գլ խում պետք է նա խա տես վի նաև
նորմ, ո րի հա մա ձայն՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյան չեղ յալ ճա նաչ վե լու դեպ քում, վի ճող
կող մը նույն վե ճի քննու թյան հա մար կա րող է
դի մել դա տա րան՝ ընդ հա նուր կա նոն նե րով:

Քն նարկ ված հար ցի դեպ քում անհ րա ժեշտ
ենք հա մա րում շեշ տել, որ ար տո նագր ված հաշ -
տա րա րի ար տա դա տա կան կար գով կնքված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը տար բեր վում
է ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու -
թյամբ դա տաքն նու թյան կամ հար կա դիր կա -
տա րո ղա կան փու լում կնքված հաշ տու թյան
հա մա ձայ նու թյու նից, ո րոնց դեպ քում Օ րենս -
գիր քը ա ռան ձին գլխով նա խա տե սել է ան -
հրա ժեշտ նոր մե րը (Գ լուխ 19, 38): Ար տա դա -
տա կան կար գով և դա տաքն նու թյան, հար կա -
դիր կա տա րո ղա կան փու լում կնքված հաշ տու -
թյան հա մա ձայ նու թյուն նե րի միջև տար բե րու -
թյու նը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կնքման
ու հաս տատ ման ի րա վա կան հետևանք նե րի
միջև է։

Այս պի սով, կար ծում ենք՝ վե րոգր յալ հե -
տա զո տու թյունն ու ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ -
նե րը կա րող են նպաս տել քննարկ վող ինս տի -
տուտ նե րի ի րա պես նպա տա կա յին կար գա վոր -
մա նը, ո րը, բա ցի դա տա րան նե րի գեր ծան րա -
բեռն վա ծու թյան խնդրից, կլու ծի նաև ան ձի ար -
դար դա տաքն նու թյան՝ գոր ծի ող ջա միտ ժամ -
կե տում քննու թյան ի րա վուն քի ա պա հո վու մը:
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5 Տե՛ս Riskin L., Understanding Mediator’s Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for the Perplexed, 1, Harvard
Negotiation Law Review, 1996.
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Понятие «обеспечительные меры» в граж -
данском судопроизводстве представляет собой
собирательное понятие и включает в себя меры
по обеспечению иска и предварительные
обеспечительные меры. Применение обес пе чи -
тель ных мер судом, будучи вмешательством в
права человека до вынесения решающего дело
по существу судебного акта, требует надлежащего
мотивирования. Такое требование вытекает из
статьи 200 Гражданско-процессуального кодекса
Республики Армения (далее по тексту – ГПК РА)
(в определении суда обязательно должны быть
указаны мотивы, по которым суд пришел к своим
выводам), а также из части 2 статьи 131 ГПК РА
(если ходатайство о применении меры по
обеспечению иска не содержит обоснования
относительно наличия основания применения
меры по обеспечению иска и указания о мерах
по обеспечению иска, то оно не рассматривается
судом). Следовательно, суд должен обосновать,
почему по конкретному делу нет угрозы
невозможности исполнения судебного акта или,
наоборот, неприменение обеспечительных мер
может привести к указанным последствиям. Меж -
ду тем, суды зачастую обосновывают удов лет -
ворение ходатайства о применении обес пе че ния
иска одним предложением, ссылаясь лишь на
угрозу невозможности исполнения судебного акта
в будущем. Например, по делам № ԼԴ/1662/02/18
и № ԼԴ/1247/02/18 суд первой инстанции отметил

следующее: «Суд находит, что ходатайство нужно
удовлетворить, так как не  применение таких мер
может сделать не возмож  ным или затруднить
исполнение судебного акта»1.

В связи с этим, интересно обратиться к
опы ту Германии, где институт по обеспечению
иска является одним из наиболее древних и
поэ тому довольно развит. В немецком граж -
дан ском процессуальном праве институт обес -
пе чения иска называется институтом пред ва -
ри тельной защиты прав. В соответствии с п. 1
§917 Гражданско-процессуального кодекса Фе -
де ра тивной Республики Германия, для при ме -
не ния меры предварительной защиты прав
необ ходимо существование возможности того,
что, если данные меры не будут приняты, ис -
пол нение будущего судебного решения станет
не возможным или затруднительным. При этом
истец сам должен доказать обстоятельства, сви -
де тельствующие об угрозе ухудшения имущест -
вен ного положения ответчика (немецкие про -
цес суалисты считают, что исполнение будущего
су деб ного решения могут затруднить также
форс-мажорные обстоятельства). Наличие осно -
ва ний для принятия мер предварительной за -
щи ты прав считается доказанным, если судья
убеж ден в «преобладающей вероятности» на -
ли чия доказываемых юридических фактов2.
Применение обеспечительных мер зависит от
оценивания судом приведенных истцом доводов

МИЛЕНА САРГСЯН 
Магистрант 1 курса Института Права и Политики Российско-Армянского (Славянского) 
университета по направлению «Корпоративный юрист»
____________________________________________________________________________________________________________

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

1 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի հայցն ընդդեմ Կարեն Մխիթարյանի թիվ ԼԴ/1662/02/18 քաղաքացիական գործով ՀՀ Լոռու
մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 11.05.2018թ. որոշում. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=30962247438251119 (дата обращения: 11.09.2019г.).
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ի հայցն ընդդեմ Կամո Նազինյանի թիվ ԼԴ/1247/02/18 քաղաքացիական գործով ՀՀ Լոռու
մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 05.04.2018թ.-իորոշում. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=30962247438250103 (дата обращения: 11.09.2019г.).

2 Волченко О.Ю. Доказывание оснований принятия мер по обеспечению иска в гражданском процессуальном праве
России и Германии// Труды Института государства и права Российской академии наук № 2/2011.– С. 105.
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о невозможности исполнения судебного решения
в будущем.

Таким образом, обеспечительные меры
долж ны применяться судом, исходя из особен -
нос тей конкретного случая с полным обоснова -
нием необходимости их применения, и суд не
дол жен ограничиваться одним предложением о
возможности затруднения исполнения будущего
судебного решения.

Предоставление лицу, участвующему в деле,
возможности ходатайствовать об обеспечении
иска должно сопровождаться определением
процессуальных границ реализации данного
права, что исходит из принципа правовой
определенности. До принятия ГПК РА от
09.02.2018 нельзя было точно определить
процессуальное время реализации права на
обеспечение иска, потому что частью первой
статьи 97 ГПК РА от 17.06.1998 предусма три -
ва лось, что суд на любой стадии процесса по
ходатайству лица, участвующего в деле, или по
своей инициативе мог принять меры по
обеспечению иска, если непринятие таких мер
сделало бы невозможным или затруднило бы
исполнение судебного акта или привело бы к
ухудшению состояния имущества, составляюще -
го предмет спора. При этом не уточнялось, о
каком суде конкретно идет речь. Сегодня с
точки зрения правовой определенности данная
проблема уже разрешена: частью первой статьи
128 ГПК РА устанавливается, что меры по
обеспечению иска могут применяться только
судом первой инстанции. Однако в содержа -
тельном смысле такое регулирование, по нашему
мнению, является неправильным. Вышестоящие
судебные инстанции, пересматривающие дело
в апелляционном и кассационном порядке,
также должны быть наделены полномочием по
применению обеспечительных мер по сле -
дующей причине: возможно, что основания
применения мер по обеспечению иска (обстоя -
тельства, угрожающие исполнению судебного
акта) возникли во время пересмотра судебного
акта или истец во время рассмотрения дела
судом первой инстанции по определенным
причинам не представил соответствующего

ходатайства и желает представить его уже в
апелляционном суде. Правосудие будет носить
формальный характер, если апелляционный
суд будет постоянно отклонять такие ходатайства,
а судебные акты останутся неисполненными.
Например, в рамках пересмотра судебного
решения, вынесенного по гражданскому делу
№ ԵԱՔԴ/1043/02/10, истец представил Граж -
дан скому апелляционному суду Республики
Армения РА ходатайство о применении меры
по обеспечению иска. Протокольным определе -
нием Гражданского апелляционного суда
Республики Армения от 10.01.2014г. ходатайство
было отклонено по основанию отсутствия
соответствующего полномочия. Впоследствии
всё недвижимое имущество ответчика было
отчуждено, что существенно воспрепятствовало
исполнению судебного акта3. То есть непри -
мене ние Гражданским апелляционным судом
обеспечительных мер вследствие огра ни читель -
ного толкования статьи 97 действовавшего в
то время ГПК РА привело к нарушению права
лица на исполнение вступившего в законную
силу судебного акта, лишив возможности вос -
ста новления определенных судебным решением
прав.

Таким образом, часть первая статьи 128
ГПК РА ограничивает право лица на исполнение
вступившего в силу судебного решения, что, в
свою очередь, является составляющим
конвенционного права на справедливое судебное
разбирательство. Поэтому институт обеспечения
иска должен действовать в рамках рассмотрения
дела как в суде первой инстанции, так и в
судах апелляционной и кассационной инстанций.

Одним из проблемных является вопрос
уве домления ответчика о примененных обес пе -
чи тельных мерах. Согласно части 5 статьи 131
ГПК РА, определение суда относительно хода -
тайства о применении меры по обеспечению
иска отправляется представившему ходатайство
лицу не позднее чем на следующий день его
принятия. При этом нет ни одного положения
об уведомлении ответчика. Этот вопрос регу -
ли руется Законом Республики Армения «О
принудительном исполнении судебных актов».

3 Григорян В.Г. Основные проблемы полномочий апелляционного суда. ЕГУ.– Ереван.: изд. «Айрапет», 2016.– С. 188.



Однако регулирование касается уведомления
ответчика о принятии акта о совершении испол -
ни тельных действий в рамках уже возбужденного
исполнительного производства (статья 28
указанного закона). То есть ответчик после по -
лу че ния копии акта о совершении испол ни -
тельных действий должен сам принять меры
для ознакомления с определением суда. Конечно,
логика законодателя в данном случае ясна: есть
риск, что ответчик, узнав о подлежащих
применению обеспечительных мерах, может
проявить недобросовестное поведение и сделать
невозможным исполнение определения суда.
Однако считаем, что такой подход не всегда
оправдан: нельзя исходить из презумпции недо -
бро совестности ответчика. Реализация ответ -
чи ком права на представление ходатайства об
изменении избранной обеспечительной меры
или же об их отмене существенно затрудняется,
так как ответчик должен сам принять меры по
ознакомлению с определением суда, что
непосредственно сказывается на оперативности
его «реакции» на примененные меры. Более
того, часто служба принудительного исполнения
судебных актов не обеспечивает уведомления
ответчика о принятии акта о совершении
исполнительных действий, и ответчик впервые
узнает о примененных обеспечительных мерах
только после фактического обнаружения того,
что на его имущество, например, наложен арест.
И если ответчик поздно обнаружит, что его
имущество находится под арестом, то пред -
став ление одного из вышеуказанных ходатайств
будет запоздалым. В связи с этим, более спра -
ведливым нам представляется регулирование,
предусмотренное ГПК РФ, согласно статье 142
которого определение суда об обеспечении иска
приводится в исполнение немедленно, а на
основании определения суда об обеспечении
иска суд выдает истцу исполнительный лист и
направляет ответчику копию определения суда.
Сроки направления копии определения ответчику
законом не определены, что является сущест -

вен ным пробелом, но ответчик, во всяком
случае, информируется. Между тем, нет единого
доктринального подхода к вопросу извещения
судом ответчика о примененных обес пе чи -
тельных мерах. Так, например, Огибалин Ю.А.
считает, что «ответчик вообще должен иметь
право на своевременное извещение о рас смо -
трении заявления истца об обеспечении иска,
так как это соответствует дополнительному
укреплению процессуальных гарантий прав и
свобод и законных интересов личности»4. Другие
считают, что Огибалин Ю.А. рассчитывает на
«дисциплинированного» ответчика, однако во
многих случаях ответчик умышленно затягивает
процесс, избегая для себя материальных потерь5.

Считаем, что участие ответчика в рассмо -
тре нии судом заявления об обеспечении иска
не является целесообразным в силу риска
недо бро со вестных действий ответчика, но
последний хотя бы должен быть уведомлен об
уже примененных судом мерах посредством
направ ления ему копии определения суда.
Учитывая законодательное требование о
«немедленном» исполнении определения суда
о применении меры по обеспечению иска
(статья 132 ГПК РА), а также сформировав -
шуюся правоприме нитель ную практику,
считаем, что отправление определения
ответчику может быть осуществлено в течение
пяти дней с момента вынесения такого
определения. Учитывая необходимость опе ра -
тивного разрешения вопроса о применении
обеспечительных мер и их неотлагательную
природу, перейдем к рассмотрению проблемы
их исполнения. В соответствии с законода -
тель ством Республики Армения, определение
суда, предусматривающее применение
обеспечитель ных мер, подлежит исполнению
немедленно, в порядке, предусмотренном За -
коном Республики Армения «О принуди тельном
исполнении судебных актов». Однако не до -
пус тимо исполь зова ние слова «немедленно»
без конкретного обозначения временных границ
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4 Огибалин Ю. А. Средства и способы обеспечения индивидуальной свободы личности в гражданском материальном
и процессуальном праве: Учеб. пособие.– Тверь, 1991.– С. 23

5 Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н. Иск в гражданском судопроизводстве.– М.: Волтерс
Клувер, 2009.– С. 135.
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исполнения определения суда. Закон Рес пуб -
лики Армения «О принудительном исполнении
судебных актов» не определил точных сроков
исполнения определения суда о применении
меры по обеспечению иска, установив лишь,
что для совершения предусмотренных законом
или иными правовыми актами исполнительных
действий могут быть установлены сроки
немедленного исполнения (часть 1 статьи 34
указанного закона). Как отмечает Опалев Р.О.:
«В данном случае мы имеем дело с «неточным
понятием процессуального права»6. В связи с
этим, предлагаем внести дополнения в статью
34 Закона Республики Армения «О прину ди -
тель ном исполнении судебных актов», преду -
сма тривающие сроки исполнения определения
суда о применении меры по обеспечению иска.

Одним из нововведений ГПК РА является
предоставление суду полномочия в определенных
законом случаях отправлять определение о
применении меры по обеспечению иска не
службе принудительного исполнения судебных
актов, а самому лицу, против которого была
применена та или иная мера, если примененная
обеспечительная мера связана с запретом
совершения определенных действий. Напротив,
во всех тех случаях, когда примененная судом
мера связана с исполнением определенных
действий, адресатом является служба при ну ди -
тельного исполнения судебных актов, соот вет -
ственно, позитивная обязанность совершения
соответствующих действий возлагается на службу
принудительного исполнения судебных актов.
Важно отметить, что в законодательстве Респуб -
лики Армения на данный момент существует
определенное несоответствие между некоторыми
нормами, регулирующими вопросы исполнения
определения суда о применении меры по
обеспечению иска.

Так, согласно статье 125 ГПК РА, общий
срок для отправления лицам, участвующим в
деле, определения о принятии искового
заявления к производству составляет три дня
со дня принятия определения. Но в случаях,
когда истец вместе с исковым заявлением

представляет также ходатайство о применении
меры по обеспечению иска и суд удовлетворяет
это ходатайство, определение о принятии
искового заявления к производству, само исковое
заявление и копии приложенных к нему
документов отправляются ответчику и другим
лицам, участвующим в деле, в течение трех
дней после исполнения определения суда об
обеспечении иска. При этом закон не уточняет,
должно ли быть вынесено одно определение
о принятии искового заявления к производ -
ству, содержащее также удовлетворение хо -
датайства о применении меры по обес пе че -
нию иска, или два отдельных определения по
каждому вопросу. На практике суды в случае
представления вместе с исковым заявлением
также ходатайства о применении меры по
обеспечению иска зачастую выносят два
отдельных определения по каждому вопросу.
Однако считаем, что законодатель, предусмотрев
такую норму, имел в виду принятие одного
определения, содержащего ответы на оба
вопроса, так как продление срока отправления
ответчику определения о принятии искового
заявления к производству может быть вызвано
только необходимостью временно скрыть от
него информацию о применении обеспечения
иска для того, чтобы предотвратить его
возможное недобросовестное поведение. В
противном случае, допуская принятие отдельных
определений, мы лишаем смысла рассма три -
вае мую норму: если принято отдельное опре -
деление о применении меры по обеспечению
иска, а, по правилам ГПК РА, ответчик и так не
получает такого определения, то зачем лишать
его возможности ознакомиться с определением
о принятии искового заявления к производству
в общий трехдневный срок? Кроме того, если
будет принято одно определение о принятии
искового заявления к производству, одно вре -
мен но содержащее и удовлетворение ходатайства
о применении меры по обеспечению иска, а
примененная мера будет заключаться в запре -
ще нии ответчику совершать определенные
действия, то ответчик, получив определение

6 Опалев Р.О. Оценочные понятия в арбитражном гражданском процессуальном праве: Серия «Гражданский и арбит-
ражный процесс: современный взгляд».– М: Волтерс Клувер, 2008.– С. 60.



суда в соответствии с частью 3 статьи 132 ГПК
РА для исполнения, сразу же проинформируется
и о принятии искового заявления к производству,
что, в принципе, рационально, однако противо -
речит положению о том, что определение суда
о принятии иска к производству отправляется
ответчику в течение 3 дней после исполнения.
Иначе говоря, если ответчик будет сам исполнять
определение, то он автоматически узнает и о
наличии в производстве суда искового заявления.
Поэтому считаем, что рассматриваемая норма
применима только в тех случаях, когда адресатом
возложенной определением суда обязанности
является не ответчик, а служба принудительного
исполнения судебных актов. В связи с этим
предлагаем изложить часть 3 статьи 125 ГПК
РА в следующей редакции:

«3. В случае, когда истец вместе с иско -
вым заявлением представляет также хо да -
тай ство о применении меры по обеспечению
иска и суд удовлетворяет это ходатайство
определением о принятии искового заяв -
ления к производству, определение о
принятии искового заявления к производству,
исковое заявление и копии приложенных к
нему документов отправляются ответчику и
другим лицам, участвующим в деле, в течение
трех дней после исполнения определения
суда об обеспечении иска, за исключением
случаев, когда в порядке, предусмотренном
частью 3 статьи 132 настоящего кодекса,
определение о принятии искового заявления
к производству, содержащее удовлетворение
ходатайства о применении меры по обес -
пе че нию иска, отправляется непос ред -
ствен но ответчику».

Такое изложение не лишает суда воз -
можности вынести два отдельных определения:
соответственно, о принятии искового заявления
к производству и об удовлетворении ходатайства
о применении меры по обеспечению иска. В
таком случае в части определения о принятии

искового заявления к производству будет
действовать общий срок, предусмотренный
частью 2 статьи 125 ГПК РА.

Механизм обеспечения иска порождает
многочисленные проблемы в связи с тем, что
представление заявления (ходатайства) о при -
ме нении обеспечения иска и его рассмотрение
судом представляют собой процедуру ex-parte.
Необходимость оперативного разрешения
вопроса об обеспечении иска лишает возмож -
ности лицо, против которого было заявлено
ходатайство, высказать свою правовую позицию,
так как судья при разрешении данного вопроса
основывается только на заявлении истца.
Следовательно, применение обеспечения иска
создает ситуацию, в которой правовая позиция
одной из сторон изначально не учитывается.
Данная проблема еще более усугубляется тем
фактом, что применение обеспечения иска
является вмешательством в права человека до
вынесения решающего дело по существу
судебного акта. Например, это часто ограни -
чивает право владения (Статья 1 Протокола N 1
к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод).7 Между тем,
Европейский суд по правам человека по делу
Домбо Бехеера против Нидерландов сформули -
ро вал правовую позицию, согласно которой, в
судебных процессах, где сталкиваются проти -
во положные частные интересы, принцип
равноправия сторон предполагает, что каждая
сторона должна иметь разумную возможность
представлять свое дело в условиях, которые
не ставят ее в существенно неблагоприятное
положение по сравнению с противоположной
стороной, т. е. в условиях, в которых ни одна
из сторон не имеет явного преимущества8.

Из вышеуказанного следует, что наиболее
важным и сложным вопросом при рассмотрении
вопроса об обеспечении иска является именно
предварительное оценивание, которое судья
должен произвести для удовлетворения
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7 M. Aichinger, W. Petritz, El. Reich Interim measures and the applicability of article 6 . [Электронный ресурс]: URL:
http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/Written%20paper%20Lisbon/Written_paper_%20Austria_1_%20Interpretation_an
d_application_of_article_5_and_6_of_the_ECHR%20.pdf (дата обращения: 11.09.2019г.).

8 Dombo Beheer B.V. v. Netherlands. Постановление Европейского суда по правам человека от 27 октября 1993 г. .
[Электронный ресурс]: URL: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Dombo_Beheer_B_V_v_the_Netherlands_27_10_1993.pdf
(дата обращения: 11.09.2019г.).
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ходатайства о применении меры по обеспечению
иска. Здесь мы должны выделить:

 необходимость наличия следующих
условий: fumus boni iuris («вероятность
успеха по существу дела»), безотлага -
тель ность рассмотрения вопроса об
обеспечении иска и вред, который может
быть причинен заявителю в случае
непринятия соответствующих мер;

 необходимость балансировать конфлик -
тую щие интересы, отдавая при этом
предпочтение некоторым из них вместо
других9.

В контексте необходимости обеспечения
справедливого баланса между конфликтующими
интересами, стоит обратить внимание на еще
один вопрос, связанный с видами обеспечи -
тельных мер, наилучшим образом отвечающих
требованию соблюдения баланса между
интересами. Речь идет о судебном секвестре
как об обеспечительной мере. Авторитетные
юридические справочники термином секвестр
(лат. Sequestrum) обозначают нейтрального
посредника, доверенного лица сторон, которому
они сообща передали на хранение спорную
вещь10, или «передачу имущества третьему лицу
на хранение до разрешения спора между двумя
другими лицами о праве на это имущество»11.

Начнем с того, что нормы, регулирующие
отношения относительно передачи спорной
вещи на хранение в порядке секвестра,
закреплены в Гражданском кодексе РА (далее
по тексту – ГК РА). Так, согласно статье 853 ГК
РА, вещь, которая является предметом спора
между двумя или несколькими лицами, может
быть передана на хранение в порядке секвестра
по решению суда (судебный секвестр) с целью
ее дальнейшего возвращения лицу, которому
она будет присуждена по решению суда. При
этом отмечается, что хранителем в таком случае
может быть как назначенное судом лицо, так и

лицо, которого стороны выбирают по своему
усмотрению. Возникает вопрос, что такое
судебный секвестр, если не обеспечительная
мера? Ведь к хранению в порядке судебного
секвестра лица обращаются тогда, когда между
ними возник спор о праве на вещь и им
необходимо, чтобы суд принял какие-то пред -
ва рительные временные меры до окон ча -
тельного разрешения самого спора. Судебный
секвестр служит гарантией, что вещь не будет
утрачена одной из сторон до окончательного
разрешения спора судом. Кроме того, считаем,
что судебный секвестр может служить как мерой
по обеспечению иска, так и предварительной
мерой защиты прав. Иначе говоря, стороны
могут обратиться в суд с целью передачи вещи
на хранение в порядке судебного секвестра как
до возбуждения иска, так и после.

По этому поводу внимания заслуживает
правовая практика Российской Федерации, где
судебный секвестр применяется судами именно
в качестве обеспечительной меры. Например,
по делу №33-5235/2013 судья Сормовского
районного суда г. Н. Новгорода 16 апреля 2013
года вынес определение о применении
обеспечительных мер в виде судебного
секвестра. 18 июня 2013 года Судебная коллегия
по гражданским делам Нижегородского
областного суда, проанализировав статью 926
Гражданского кодекса Российской Федерации,
вынесла апелляционное определение об
оставлении без изменения определения судьи
Сормовского районного суда12. Такой правовой
позиции при дер живается также Верховный суд
Российской Федерации. Согласно пункту 33
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№10, Пленума Верховного Арбитражного Суда
РФ №22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав», в

9 Ana María Chocrón Giráldez. Interim measures and EU legislation/e-Revista Internacional de la Protección Social, ISNN
2445-3269. 2016, Vol. I, Nº1, p. 139.

10 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М.: Юрид. лит., 1989. С. 292.
11 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Юринформцентр, 2001., С. 406.
12 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от

18.06.2013г. по делу № 33-5235/2013 [Электронный ресурс]: URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZRkjGDibJ8Lz/ (дата
обращения: 11.09.2019г.).



целях обеспечения нахождения имущества во
владении ответчика в период судебного спора
о праве на это имущество, суд по ходатайству
истца может принять обеспечительные меры, в
частности, запретить ответчику распоряжаться
и/или пользоваться спорным имуществом (арест),
запретить государственному регистратору
изменять запись в ЕГРП о праве на это
имущество, передать спорное имущество на
хранение другому лицу в соответствии с пунктом
2 статьи 926 ГК РФ (судебный секвестр)13.

Предусмотренная статьей 853 ГК РА
правовая норма о возможности передачи
спорной вещи на хранение в порядке судебного
секвестра является «мертвой», так как нет
случаев ее претворения в жизнь в право при ме -
нительной практике. Для разрешения данной
проблемы предлагаем закрепить судебный
секвестр в качестве обеспечительной меры в
ГПК РА и исключить из ГК РА соответствующую
правовую норму.

Итак, из вышеизложенного следует, что
обеспечительные меры выступают фактором
эффективного судопроизводства, поэтому суд
обязан оценить степень необходимости
применения обеспечительных мер по кон крет -
ному делу и вынести определение с полным
обоснованием наличия или отсутствия оснований
их применения.

Возможность применения обеспечительных
мер при рассмотрении дела также в судах
апелляционной и кассационной инстанций
призвана гарантировать право лица на
исполнение вступившего в законную силу

судебного акта, что, в свою очередь, является
составляющим конвенционного права на
справедливое судебное разбирательство.

Необходимость уведомления ответчика о
примененных обеспечительных мерах после
исполнения определения суда об обеспечении
иска исходит из принципа равноправия сторон,
который не допускает подхода ко всем
ответчикам как к «недобросовестным».

Неотлагательная природа института
обеспечительных мер требует законодательного
определения сроков исполнения определения
суда об обеспечении иска, однако данный
вопрос в гражданско-процессуальном законо -
да тельстве Республике Армения не урегулирован.

Для достижения целей гражданского
судопроизводства, а также обеспечения защиты
и восстановления нарушенных или оспариваемых
прав лиц необходимо устранить некоторые
несоответствия между правовыми нормами
гражданско-процессуального законодательства
Республики Армения, регулирующими вопросы
исполнения определения суда о применении
меры по обеспечению иска.

В контексте достижения баланса между
конфликтующими интересами при разрешении
вопроса о применении обеспечительных мер
важно закрепление судебного секвестра как
обеспечительной меры в гражданско-процес -
суальном законодательстве и исключение
правовой нормы о судебном секвестре из ГК
РА. При этом можно заимствовать опыт других
стран, особенно Франции, где судебный секвестр
получил широкое применение.
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13 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»// Российская газета.–
21.05.2010 г.– №109(5188).
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Մեր կար ծի քով՝ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
աղ ճատ մա նը նպաս տող դե րա կա տա րում ու նի
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծը՝ սահ -
մա նա փակ վե լով սոսկ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ի րա կա նաց ման եր կու ձևի ընդ հա նուր ամ րա -
գրմամբ: Այս են թադ րու թյու նը հաս տա տե լու հա -
մար ան հրա ժեշտ է հե տա զո տու թյամբ պար -
զել, թե այլ երկր նե րի սահ մա նադ րա կան պրակ -
տի կա յում ի րա վա բա նա կան ի՞նչ բա նաձևով է
ամ րագր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն -
քը, արդ յոք այդ ձևա կեր պումն ու նի՞ նշա նա կու -
թյուն ժո ղովր դաիշ խա նու թյան կա յաց ման հա -
մար: Ա ռա ջին հիմ նա հար ցի հե տա զո տու մից
հե տո հնա րա վոր է պար զել նաև շատ կարևոր
նշա նա կու թյուն ունեցող երկ րորդ խնդի րը. ո՞ր
երկ րից (կամ երկր նե րից) է փո խառ ված ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան մեր սահ մա նադ րա կան
մո դե լը և արդ յոք այդ երկ րի պատ մա քա ղա քա -
կան պայ ման նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը նմա՞ն են ՀՀ-ին: 

Ա ռա ջին հար ցի հե տա զոտ ման աղբ յու րը
մի շարք երկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն ներն են:
Երկր նե րի ընտ րու թյան հար ցում հետևել ենք
հան րա յին կա ռա վար ման տե սակ նե րի դա սա -
կարգ մա նը՝ կա պի տա լիս տա կան (ա զա տա կան),
սո ցիա լիս տա կան և մահ մե դա կան1: ՀՀ հան -
րա յին կա ռա վար ման ու պե տաի րա վա կան հա -
մա կար գը կա րող ենք հա մա րել ան ցու մա յին
փու լում գտնվող հա մա կարգ, ո րը նպա տա -
կամղ ված է ա զա տա կան, ժո ղովր դա վա րա կան,
ի րա վա կան հա սա րա կու թյան կա յաց մա նը:

Հետևա բար՝ ա ռա ջին հեր թին կանգ կառ նենք
միայն հետ խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե -
րի՝ որ պես ՀՀ նմա նու թյամբ ան ցու մա յին պե -
տու թյուն նե րի2 սահ մա նադ րու թյուն նե րի վեր լու -
ծու թյան վրա, ո րոնք դաս վում են ա զա տա կան
տի պի մեջ:

ՌԴ 1993 թ. Սահ մա նադ րու թյան հոդ. 3-ը
սահ մա նում է. «1. ՌԴ-ում ինք նիշ խա նու թյան
կրո ղը և իշ խա նու թյան միակ աղբ յու րը նրա
բազ մազգ ժո ղո վուրդն է: 2. Ժո ղո վուրդն ի րա -
կա նաց նում է իր իշ խա նու թյունն ան մի ջա կա -
նո րեն, ինչ պես նաև պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի մի ջո ցով: 3. Ժո ղովր դի իշ խա նու -
թյան ար տա հայտ ման բարձ րա գույն ան մի ջա -
կան ձևեր են հան րաք վեն և ա զատ ընտ րու -
թյուն նե րը»3: Հոդ վա ծի հիմ քում ըն կած է ա զա -
տա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան գա ղա փա րա -
խո սու թյու նը, սա կայն այդ իշ խա նու թյան կեն -
սա գործ ման հար ցում ՀՀ և ՌԴ Սահ մա նա դրու -
թյուն նե րի ձևա կեր պում նե րի միջև կան տար -
բե րու թյուն ներ, ո րոնք բխում են հա մե մա տա -
կան ձևա կան-ի րա վա կան ու տրա մա բա նա կան
վեր լու ծու թյու նից: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ո -
րում մեկ ձևա կերպ ման մեջ միա վոր ված են ՌԴ
Սահ մա նադ րու թյան 3 հոդ. 2-րդ և 3-րդ մա սե -
րի հա ման ման դրույթ նե րը, սահ մա նա փա կում
է ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը միայն եր կու ձևով՝
հան րաք վե և ընտ րու թյուն ներ: ՌԴ Սահ մա նա -
դրու թյու նից տրա մա բա նո րեն բխում է, որ կան
ան մի ջա կան կա ռա վար ման ինչ-որ ձևեր, ո րոն -

ՌՈԶԱ ԱԲԱՋՅԱՆ
ԵՊՀ Պետության և իրավունքի տեսության 
ու պատմության ամբիոնի հայցորդ
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Ð²ØºØ²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ

1 Տե՛ս Чиркин В.Е., Опыт зарубежного управления: государственное и муниципальное управление: М.: Юристь, 2006,
27-30:

2 Հետաքրքիր հետազոտական ուղղություն կլիներ ներկա սոցիալիստական երկրներում իշխանության պատկանելիության
սահմանադրական նորմերի սկզբունքների ուսումնասիրությունը, սակայն այդ նորմերի հիմնքում ընկած են
հանրային իշխանության կազմակերպման և գործունեության լրիվ այլ սկզբունքներ, արևմտյան ժողովրդաիշխանությանը
հակասող հանրային-իշխանական կառավարման կարգեր, հետևաբար՝ այդ հարցին չենք անդրադառնա: 

3 Տե՛ս Конституция РФ. //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь, 1999, էջ 338: 



ցից հան րաք վեն և ընտ րու թյուն նե րը բարձ րա -
գույնն են, հետևա բար՝ օ րենք նե րը կա րող են
նա խա տե սել այլ ձևեր: Ե թե Սահ մա նադ րու -
թյան մեկ նա բա նո ղը և կի րա ռո ղը (օ րենս դիր,
ի րա վա կի րառ) չու նի ի րա վա բա նա կան, լայն,
ա զա տա կան մտա ծո ղու թյուն, ա պա նա ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան դրույթ նե րը կդի տար կի
սահ մա նա փա կող կար գա վո րում, ին չը և տե ղի
ու նե ցավ Հա յաս տա նում՝ Սահ մա նադ րու թյան
ըն դու նու մից հե տո: Սա կայն ՌԴ սահ մա նա -
դրա գի տու թյունն ի րենց Սահ մա նադ րու թյան 3-
րդ հոդ. չի դի տար կում սահ մա նա փա կող4, իսկ
ե թե ան գամ դի տար կում է, ա պա այն պատ ճա -
ռով, որ ահ ռե լի տա րած քով պե տու թյան մեջ
հնա րա վոր չէ բո լոր ձևե րի կի րա ռու մը5: Բա ցի
այդ՝ այս գնա հա տա կա նը հա րա բե րա կան է, ո -
րով հետև դաշ նու թյան սուբ յեկտ նե րի մա կար -
դա կով ի րա վի ճակն այլ է: ՌԴ սուբ յեկտ նե րի և
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա կար դակ -
նե րով սահ ման վել և կի րառ վում են ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան բազ մա թիվ ձևեր:
ՌԴ-ում այդ ուղ ղու թյամբ տար վում է հա տուկ

քա ղա քա կա նու թյուն6: Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
կա ռու ցա կար գե րի սահ մա նադ րա կան կար գա -
վոր ման հար ցում մի շարք երկր նե րի սահ մա -
նադ րու թյուն ներ ժո ղովր դի իշ խա նու թյան ի րա -
կա նաց ման կա ռու ցա կար գը տրո հում են եր կու
մա սի, ճա նա չում այդ իշ խա նու թյան ան մի ջա -
կան տե սա կը՝ ա ռանց դրա կոնկ րետ ձևե րի
թվարկ ման կամ էլ դրանց շրջա նա կի սահ մա -
նադ րա կան սահ մա նա փակ ման: Հետևա բար՝
օ րեն քը կա րող է նա խա տե սել ցան կա ցած ձև:
Այդ պի սին են Թուրք մե նստանի7, Ուկ րաի նա -
յի8, Լիտ վա յի9, ՌԴ, Վ րաս տա նի10 սահ մա նա -
դրու թյուն նե րը: Բե լա ռու սի Սահ մա նադ րու թյան
3-րդ հոդ. սահ մա նում է, որ ժո ղո վուրդն իր իշ -
խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ան մի ջա կա նո -
րեն, ներ կա յա ցուց չա կան և այլ մար մին նե րի
մի ջո ցով՝ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված
ձևե րով ու շրջա նակ նե րում: Այս ձևա կեր պու մը
կա րե լի է դի տար կել սահ մա նա փա կող կար գա -
վո րում, ո րով հետև, ճա նա չե լով ժո ղովր դի իշ -
խա նու թյան ի րա կա նաց ման եր կու կա ռու ցա -
կար գե րը, ան մի ջա կա նը սահ մա նա փա կում է
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4 Տե՛ս Баглай М.Б., Габричидзе Б.Н., Конституционное право Российской Федерации. М., Издател. группа ИНФРА.М-
КОДЕКС, 1996, с. 104-106:

5 Դեռևս խորհրդային շրջանում պետականագիտությունն այդ գործոնով էր բացատրում անմիջական ձևերի չկիրառումը
(տե՛ս Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия. Проблемы и перспективы. Автореф. дис. д-ра юрид. Наук.–
М, 1968, էջ 19): Արդի շրջանում այս տեսակետը պաշտպանում են Ա. Բեզուգլովը և Ս. Սոլդատովը, ովքեր
ժողովրդաիշխանության ձևերի սահմանափակվածությունը դաշնային մակարդակով համարում են որոշումների
ընդունման ոչ օպերատիվ, հետևաբար՝ անարդյունավետ կարգ (տե՛ս А.А. Безуглов, С.А. Солдатов, Конституционное
право России. В трех томах, Том 1: М.; 2001, էջ 226-227):

6 Այդ ձևերից են քաղաքացիական օրենսդրական (իրավաստեղծ) նախաձեռնությունը, պաշտոնատար անձանց հետ
կանչելը, դիմումները (հանրագրերը), բնակիչների ժողովները, կոնֆերանսները, հանրային քննարկումները և այլն
(այդ մասին մանրամասն տե՛ս Чеботаревa Г.Н., Иванов К.А. Общественные инциативы как компонент гражданского
общества /Монография. Тюмень: Вектор Бук, 2015.– 136 էջ:

7 «Թուրքմենստանի ժողովուրդն իրականացնում է իր իշխանությունն անմիջականորեն կամ ներկայացուցչական
մարմինների միջոցով» (տե՛ս Конституция Туркеменистана //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.–
М.: Юристь, 1999, էջ 412): Թուրքմենստանում կային տեղական և համապետական հանրաքվեները, որոնք
նախաձեռնելու սուբյեկտ էին ընտրողների խմբերը (տե՛ս նույն տեղը, էջ 432);

8 «Ժողովուրդն իրականացնում է իշխանությունն անմիջականորեն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների
միջոցով» (տե՛ս Конституция Республики Украини //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.:
Юристь, 1999, էջ 474): Ուկրաինայի Սահմանադրության հոդված 65-ն ամրագրում էր, որ ժողովրդական
կամահայտնությունն իրականացվում է ընտրությունների, հանրաքվեի և անմիջական ժողովրդաիշխանության այլ
ձևերի միջոցով (տե՛ս նույն տեղը, էջ 492): Հանրաքվեն կարող էր նախաձեռնվել նաև 3 մլն քաղաքացիների
պահանջի հիմամն վրա: 

9 «Բարձրագույն ինքնիշխան կամքը ժողովուրդն իրականացնում է անմիջականորեն կամ ժողովրդավարական
ճանապարհով ընտրված իր ներկայացուցիչների միջոցով» (տե՛ս Конституция Литовской Республики //Конституции
стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.- М.: Юристь, 1999, էջ 554):

10 Վրաստանի 1995 թ. Սահմանադրության 5 հոդ. 2-րդ կետը սահմանում է, որ ժողովուրդն իրականացնում է իր
իշխանությունը հանրաքվեի, ինչպես նաև անմիջական ժողովրդաիշխանության այլ ձևերի ու իր ներկայացուցիչների
միջոցով (տե՛ս Конституция Грузии //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь, 1999, էջ
160): Սահմանադրության հետագա հոդվածներում ամրագրվում էին ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնության
ինստիտուտը (30 հազար ընտրող), այդ թվում՝ Սահմանադրությունը փոխելու հանրաքվեի ժողովրդական
նախաձեռնության իրավունքը:
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«Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ձևե րով ու
շրջա նակ նե րով»: Այս պի սով՝ Բե լա ռու սի Սահ -
մա նադ րու թյունն ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան ձևե րը դնում է սահ մա նադ րա կան շրջա -
նա կի մեջ: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 1995 թ. և 2005 թ.. խմբագ րու -
թյուն նե րի, բա ցի ան մի ջա կան եր կու ձևի՝ ընտ -
րու թյուն նե րի և հան րաք վեի կար գա վո րու մից11,
ամ րագ րում է մի շարք այլ ձևեր. ա) պե տա կան
և հա սա րա կա կան հար ցե րի քննար կում նե րը
հան րա պե տա կան և տե ղա կան ժո ղով նե րում,
բ) կո լեկ տիվ դի մում ներ ներ կա յաց նե լու ի րա -
վունք, գ) պատ գա մա վոր նե րին և հան րա պե -
տու թյան խորհր դի ան դամ նե րին հետ կան չե լու
ինս տի տուտ նե րը, դ) օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ -
նու թյան ի րա վուն քը (50 հա զար ստո րագ րու -
թյամբ), ե) հա մա պե տա կան և տե ղա կան հան -
րաք վե նա խա ձեռ նե լու ի րա վուն քը12: 

Մոլ դո վա յի 1994 թ. Սահ մա նադ րու թյան
հոդ. 2-ի (Ինք նիշ խա նու թյու նը և պե տա կան իշ -
խա նու թյու նը) 1-ին մա սում սահ մա նվում էր, որ.
«Ազ գա յին ինք նիշ խա նու թյու նը պատ կա նում է
ժո ղովր դին, որը դա ի րա կա նաց նում է ան մի -
ջա կա նո րեն և իր ներ կա յա ցուց չա կան մար մին -
նե րի օգ նու թյամբ՝ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ -
ման ված ձևե րով»13: Այս ձևա կեր պու մից բխում
է, որ Սահ մա նադ րու թյու նը հա ջոր դող դրույթ -
նե րում կա րող է նա խա տե սել ան մի ջա կան ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան տա րաբ նույթ ձևեր և դեռ
1999 թ. դրու թյամբ սահ մա նում էր հանրա քվեն,
ընտ րու թյուն նե րը, ժո ղովր դա կան օ րենսդ րա -
կան սահ մա նադ րա կան նա խա ձեռ նու թյունը14:

Բե լա ռու սի և Մոլ դո վա յի Սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը հան գեց նում է այն
եզ րա կա ցու թյա նը, որ այս երկր նե րը ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան և դրա ի րաց ման
ձևե րի կար գա վոր ման տե սանկ յու նից կա րե լի է

ա ռանձ նաց նել որ պես ինք նու րույն խմբի երկր -
ներ, ո րոնց սահ մա նադ րու թյուն ներն աչ քի են
ընկ նում հետևյա լով՝ ճա նա չում են ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը, չեն սահ մա նա փա -
կում դրա ձևե րի շրջա նա կը, միա ժա մա նակ ամ -
րագ րում ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
մի շարք կարևոր ձևեր՝ նպաս տե լով դրա կա -
յաց մա նը և կան խե լով օ րենսդ րի կող մից հա յե -
ցո ղա կան չկար գա վոր ման հնա րա վո րու թյու նը:
Այս խմբին կա րե լի է վե րագ րել նաև ՌԴ-ի սահ -
մա նադ րա կան կար գա վո րու մը՝ հիմք ըն դու նե -
լով ոչ թե դաշ նա յին Սահ մա նադ րու թյու նը, այլ՝
դաշ նու թյան սուբ յեկտ նե րի օ րենսդ րու թյու նը:
Այս մո դելն ա մե նաարդ յու նա վետն է, հատ կա -
պես՝ ան ցու մա յին երկր նե րի հա մար: Ցա վոք,
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հոդ ված 2-ը չի հա մա -
պա տաս խա նում այդ չա փա նիշ նե րին: 

Ադր բե ջա նի Սահ մա նադ րու թյան հոդ ված
2-ը (ժո ղովր դի ինք նիշ խա նու թյու նը) իր շա րա -
դրման տեխ նի կա յի և օգ տա գործ ված եզ րույթ -
նե րի տե սանկ յու նից տար բեր վում է ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծից, սա կայն իր ի -
րա վա կան ի մաս տով ու նի նույն թե րու թյուն նե -
րը: Ճա նա չե լով ժո ղովր դին ինք նիշ խան՝ հոդ -
վա ծում ամ րագր վում է իշ խա նու թյան ի րա կա -
նաց ման եր կու ձև՝ հան րաք վե, ընտ րու թյուն -
ներ15: Ձևա կան-ի րա վա բա նա կան նույն ի մաստն
ու նեն նաև Ղա զախս տա նի 1995 թ. Սահ մա -
նադ րու թյան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը16:
Դա չի նա խա տե սում ժո ղովր դաիշ խան որևէ
այլ ձև՝ բա ցի ընտ րու թյուն նե րից և հան րաքվեից:

Ուզ բեկս տա նի 1992 թ. Սահ մա նադ րու թյու -
նը, սահ մա նե լով, որ ժո ղո վուր դը հա մար վում է
պե տա կան իշ խա նու թյան աղբ յուր, ամ րագ րում
է դրա ի րա կա նաց ման եր կու ընդ հա նուր ձևե -
րը՝ ընտ րու թյուն նե րը և հան րաք վեն, ինչ պես
նաև հա մա ժո ղովր դա կան քննար կու մը17:

11 Տե՛ս Конституция Республики Беларусь //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь, 1999,
էջ 118, 131-134:

12 Տե՛ս նույն տեղում, հոդվածներ 37, 72, 74, 75, 97, 99:
13 Տե՛ս Конституция Республики Молдова //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь, 1999,

էջ 290: 
14 Տե՛ս Михалева М.А., Конституционное право зарубежных стран СНГ: М., Юристь, 1998, էջ 114 (352):
15 Տե՛ս Конституция Республики Азербайджан //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь,

1999, էջ 24:
16 Տե՛ս Конституция Республики Казахстан //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь, 1999,

էջ 202:
17 Տե՛ս Конституция Республики Узбекистан //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь,

1999, էջ 441:



Լատ վիա յի Սա հա մա նադ րու թյու նը չի կար -
գա վո րում ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբունքն
այն ի րա վա կան տեխ նի կա յով ու եզ րույթ նե րով,
ինչ պես նաև հա յե ցա կար գով, ինչ հետ խորհըր -
դա յին այլ հան րա պե տու թյուն նե րի սահ մա նա -
դրու թյուն նե րը, ո րով հետև Լատ վիան գոր ծո -
ղու թյան մեջ է դրել իր 1922 թ. փետր վա րի 22-ի
Սահ մա նադ րու թյու նը18: Ընդ հա նուր դրույթ նե -
րի հոդ. 2-ը սահ մա նում է, որ Լատ վիա պե տու -
թյան մեջ ինք նիշ խա նու թյու նը պատ կա նում է
լատ վիա ցի ժո ղովր դին: Սահ մա նադ րու թյու նը
նա խա տե սում է ժո ղովր դա կան օ րենսդ րա կան
նա խա ձեռ նու թյան ինս տի տու տը, այդ թվում՝
սահ մա նադ րա կան: Ստաց վում է, որ Լատ վիա -
յում ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ձևերն են ընտ -
րու թյու նը և ժո ղովր դա կան օ րենսդ րա կան նա -
խա ձեռ նու թյու նը:

Էս տո նիա յի Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ գլու -
խը, որ վեր նագր ված է «Ժո ղո վուր դը», սահ մա -
նում է, որ գե րա գույն պե տա կան իշ խա նու թյու -
նը ժո ղո վուրդն ի րա կա նաց նում է ձայ նի ի րավունք
ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի մի ջո ցով՝ 1) պե տա -
կան ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, 2) հան -
րաք վեի ճա նա պար հով19: Սահ մա նադ րու թյամբ
սահ ման ված է. հան րաք վեն կա րող են նա խա -
ձեռ նել միայն պե տա կան մար մին նե րը:

Այս պի սով՝ Ադր բե ջա նը, Ղա զախս տա նը,
Ուզ բեկս տա նը, Էս տո նիան, Լատ վիան ի րենց
սահ մա նադ րու թյուն նե րով ան մի ջա կան ժո ղովըր -
դաիշ խա նու թյան կար գա վոր ման չա փա նի շով
կա րե լի է դա սա կար գել մի խմբում, քա նի որ
սահ մա նադ րա կան ձևա կեր պում նե րը շա րադըր -
ված են ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ձևե րի սահ մա նա փակ մամբ, ո րում նե րա ռվում
են ընտ րու թյուն ներ և հան րաք վե, իսկ վեր ջինս
կա րող են նա խա ձեռ նել միայն պե տա կան մար -
մին նե րը; Բա ցի այդ՝ դրա հիմ նադ րույթ նե րը
գո նե մա սամբ կոնկ րե տաց ված չեն սահ մա -
նադ րու թյուն նե րով: Ակն հայտ է, որ այս խմբի

սահ մա նադ րու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կա -
նու թյամբ աչ քի չեն ընկ նում: 

Կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նը
հա րում է այս խմբի երկր նե րին: Պարզ վում է,
որ Հա յաս տա նը ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սահ -
մա նադ րա կան կար գա վոր ման ձևա կերպ ման
մո դելն ըն դօ րի նա կել է (ո րով հետև դրանց մեծ
մա սը Սահ մա նադ րու թյունն ըն դու նել է ա վե լի
վաղ) ոչ այն քան ժո ղովր դա վա րա կան համ բավ
ու նե ցող երկր նե րից: Հարց է ա ռա ջա նում, թե
նախ ի՞նչն է տվյալ երկր նե րում խնդրի կար գա -
վոր ման սահ մա նա փա կող ե ղա նա կի հա կա ժո -
ղովր դա վա րա կան ո ճը, և արդ յոք նմա նու թյուն
կա՞ այդ երկր նե րի այդ արդ յուն քի պատ ճառ նե -
րի ու ՀՀ արդ յունք նե րի ու պատ ճառ նե րի միջև: 

Մինչ այս հար ցադր մա նը պա տա խա նե լը՝
պետք է նկա տի ու նե նալ, որ արևմ տաեվ րո պա -
կան մի շարք երկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն -
նե րը ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի և դրա
ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րի ու ձևե րի
սահ մա նադ րա կան շրջա նա կի տե սանկ յու նից
ու սում նա սի րե լը հա րա բե րա կան նշա նա կու թյուն
ու նի, ո րով հետև սրանք (ի տար բե րու թյուն հետ -
խորհր դա յին նե րի) հիմ նա կա նում XX դա րի երկ -
րորդ կե սե րի Սահ մա նադ րու թյուն ներ են, որոնք
շա րադր ված են այն ժա մա նակ վա ի րա վա կան
տեխ նի կա յի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:
XX դա րի կե սե րին ըն դուն ված արևմտ յան սահ -
մա նադ րու թյուն նե րին բնու թագ րա կան է ժո -
ղովր դի կամ ազ գի ինք նիշ խա նու թյան սկզբուն -
քի ընդ հա նուր ամ րագ րու մը, «ամ բողջ իշ խա -
նու թյու նը ել նում է ժո ղովր դից կամ ազ գից»
ձևա կերպ ման օգ տա գործ մամբ`20 ա ռանց այդ
ընդ հա նուր ի րա վա բա նա կան ձևա կերպ ման
ման րա մաս նեց ման: Դրան ցից ոչ բո լո րում է,
որ հնա րա վոր է հան դի պել ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյա նը նվիր ված հա տուկ հոդ վա ծի, եր բեմն
էլ՝ նույ նիսկ դրույթ նե րի21: Օ րի նակ՝ Շ վեյ ցա -
րիա յի գոր ծող Սահ մա նադ րու թյան (ընդ հա նուր
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18 Տե՛ս Конституция Латвийской Республики //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь,
1999, էջ 534: Այդ Սահմանադրությունը փոփոխվել և լրացվել է 1933, 1994 և 1996 թթ..: Միաժամանակ՝ Լատվիայի
Սահմանադրության բաղկացուցիչ մասն է «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների մասին»
սահմանադրական օրենքը (տե՛ս նույն տեղը, էջ 543):

19 Տե՛ս Конституция Эстонской Республики //Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.– М.: Юристь,
1999, էջ 610:

20 Տե՛ս Конституционное право зарубежных стран /Под общей ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина.– 2-е изд.,
перераб.– М.: Норма, 2005. c. 78 (1056):

21 Տե՛ս Федеральная Конституция Швейцарской конфедерации принятой в 1998 г. //Конституции зарубежных стран.
Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.– М.: издательство «Юрлитинформ», 2008, էջ 93-95:



53

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

4
  2

0
1

9

դրույթ ներ) բաժ նի 6 հոդ ված նե րից ոչ մե կը չի
վե րա բե րում ժո ղովր դաիշ խա նու թյա նը՝ չնա յած
դրանց մե ծա գույն մա սը ժո ղովր դա վա րա կան
սահ մա նադ րա կան սկզբունք ներ են22: Սա կայն
կա գլուխ՝ նվիր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
եր կու կարևո րա գույն ձևե րի՝ ժո ղովր դա կան օ -
րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ու հան րա քվեի
կա նո նա կարգ մա նը, և սահ մա նում է դրանց մի
քա նի տե սակ՝ լայն ժո ղովր դա վա րա կան հիմ -
քե րով: Պետք է նկա տի ու նե նալ՝ ժո ղովր դա -
վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի ինս տի տու տը Շվեյ-
ցարիա յի քա ղա քա կան հա մա կար գի հիմ նաքա -
րե րից է: Բա ցի այդ՝ ար դեն ձևա վոր ված դարա -
վոր պատ մու թյուն ու նե ցող արևմտ յան ա վան -
դույթ նե րը վտանգ չեն ստեղ ծում ժո ղովր դին
պատ կա նող իշ խա նու թյան յու րաց ման կամ
զավթ ման հա մար: Հետևա բար՝ Շվեյցարիան
սահ մա նադրա կան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի
կա րիք չու նի, ինչ պես որ դրանք անհ րա ժեշտ
են ժո ղովր դա վա րու թյան ան ցու մա յին փու լե -
րում գտնվող երկր նե րին:

Նույն օ րի նա չա փու թյու նը բնո րոշ է նաև Ի -
տա լիա յին, ո րի Սահ մա նադ րու թյու նում մեզ հե -
տաքր քող տեխ նի կա յով ու շա րադր ման եզ րու -
թա յին շղթա յով հոդ ված ներ ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան պաշտ պա նու թյա նը չկան: Ի տա լիա յի
1947 թ. Սահ մա նադ րու թյան «Հիմ նա կան
սկզբունք նե րի» 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է,
որ ինք նիշ խա նու թյու նը պատ կա նում է ժո ղո -
վըրդին, որը նա ի րա կա նաց նում է Սահ մա նա -
դրու թյամբ սահ ման ված ձևե րով ու շրջա նակ -
նե րով23: Մյուս կող մից՝ Ի տա լիա յի Սահ մա նա -
դրու թյու նը ճա նա չում է տե ղա կան ինք նա վա -
րու թյուն նե րը և կի րա ռում է լայն վար չա կան ա -
պա կենտ րո նա ցում: Այդ իսկ պատ ճա ռով ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան ան մի ջա կան ձևե րը տա -
րած ված են ա վե լի շատ այս մա կար դա կում: Ի -
տա լիա յին բնո րոշ այս օ րի նա չա փու թյու նը բնու -
թագ րա կան է նաև Գեր մա նիա յին: Անհ րա ժեշտ

է հաշ վի առ նել նաև այն, որ այս երկր ներն ի -
րենց տա րած քով և բ նակ չու թյան թվով բա վա -
կա նին մեծ են, ին չի պատ ճա ռով ան մի ջա կան
ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ինս տի տուտ նե րի կի -
րա ռու մը, այն էլ՝ XX դա րի կե սե րի տեխ նո լո -
գիա յով, բարդ, ծախ սա տար և ժա մա նա կա -
տար ձևեր են: Բա ցի այդ՝ սրանց հիմ նա կան
մասն ա պա կենտ րո նաց ված է (Ֆրան սիա, Ի -
տա լիա), իսկ մյուս նե րը՝ դաշ նա յին ( Գեր մա -
նիա, Շ վեյ ցա րիա) պե տու թյուն ներ են: Հետևա -
բար՝ ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ձևե -
րի ամ րագ րու մը բնու թագ րա կան է ինք նա վար
վար չա կան մա սե րին կամ դաշ նու թյան սուբյեկտ -
նե րին: Այս պի սի եզ րա կա ցու թյան ա պա ցույ ցը
ԳԴՀ-ի և Բա վա րիա յի Սահ մա նադ րու թյուն նե -
րի հա մե մա տու թյունն է: Օ րի նակ` ԳԴՀ-ի Սահ -
մա նադ րու թյան 20 հոդ. 2-րդ մա սը սահ մա նում
է, որ. «Ամ բողջ պե տա կան իշ խա նու թյու նը ել -
նում է ժո ղովր դից: Ժո ղո վուրդը դա ի րա կա -
նաց նում է ընտ րու թյուն նե րում, հան րա քվեի և
օ րենս դիր, գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի ու ար -
դա րա դա տու թյան հա տուկ մար մին նե րի մի ջո -
ցով»: Հոդ վա ծը, կար ծես թե, ոչն չով չի տար -
բեր վում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2 հոդ վա ծից,
ո րը քննա դա տե լի է: Սա կայն այդ քննա դա տու -
թյու նը Գեր մա նիա յի դեպ քում զրկվում է հիմ քե -
րից, երբ ու սում նա սի րում ենք Բա վա րիա յի Սահ -
մա նադ րու թյու նը: Ե թե տրա մա բա նա կան հեր -
թա կա նու թյամբ շա րադ րենք Բա վա րիա յի՝ որ -
պես «ժո ղովր դա կան պե տու թյան» Սահ մա նա -
դրու թյան հոդ ված ներ 2, 5, 7-ի մա սե րը, ա պա
կու նե նանք հետևյալ ի րա վա կան դրույթ նե րը.
Բա վա րիան ժո ղովր դա կան պե տու թյուն է, ո -
րում պե տա կան իշ խա նու թյան կրո ղը ժո ղո -
վուրդն է: Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը պատ կա -
նում է բա ցա ռա պես ժո ղովր դին և ժո ղովր դա -
կան ներ կա յա ցուց չու թյա նը: Ժո ղո վուրդն ար -
տա հայ տում է իր կամքն ընտ րու թյուն նե րի և
քվեար կու թյան մի ջո ցով: Հար ցե րը լուծ վում են

22 Ժողովրդի ինքնիշխանությունը և ժողովրդավարությունն անհրաժեշտ է տարբերել: Այս հարցում մենք համակարծիք
ենք այն հեղինակների հետ, ովքեր դրանք զանազանում են՝ համարելով, որ ժողովրդաիշխանության սուբյեկտը
միայն ժողովուրդն է, իսկ ժողովրդավարության սուբյեկտներ են ոչ միայն ժողովուրդը, այլև անհատները, նրանց
միավորումները, պետական առանձին մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները: Ժողովրդավարությունը
ոչ թե ժողովրդի իշխանությունն է, այլ՝ անհատների և նրանց միավորումների մասնակցությունն իշխանության
իրականացմանը (տե՛ս А.А. Безуглов, С.А. Солдатов, Конституционное право России. В трех томах, Том 1: М.; 2001,
էջ 219-220): Ժողովրդավարության իրացման ձևերը մարդու իրավունքներն են, հատկապես՝ քաղաքական:

23 Տե՛ս Конституция Итальянской Республики //Конституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.– М.: из-
дательство «Юрлитинформ», 2008, էջ 69:



մե ծա մաս նու թյամբ: Բա վա րիա յի ժո ղովր դա կան
պե տու թյան քա ղա քա ցին իր քա ղա քա կան ի -
րա վունք ներն ի րա կա նաց նում է՝ մաս նակ ցե լով
դաշ նա յին հո ղի ընտ րու թյուն նե րին, օ րենսդ րա -
կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, հան րաք վե նե -
րին, ինչ պես նաև ԳԴՀ բնակ չու թյան ժո ղովր -
դա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին և հա մա ժո -
ղովր դա կան հան րաք վե նե րին: Գեր մա նա կան
պե տա կա նա գի տու թյու նը ժո ղո վրդա վա րու թյան
այդ կարգն ան վա նում է «ա զա տու թյան» ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյուն (ժո ղովր դա վա րու թյուն)24:
Այս քանն ար դեն բա վա րար է ԳԴՀ-ի Սահ մա -
նադ րու թյան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ձևե րի
աղ քա տի կու թյան պատ ճառ նե րը բա ցատ րե լու
հա մար: Բայց այս ի րա վադ րույթ նե րը՝ վերց ված
Բա վա րիա յի Սահ մա նադ րու թյու նից, որ և՛ տա -
րած քով, և՛ բնակ չու թյամբ գե րակշ ռում է ՀՀ-
ին, բա վա րար են հենց ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
դրույթ նե րի աղ քա տի կու թյու նը ցու ցադ րե լու և
հիմ նա վո րե լու հա մար:

Ֆրան սիա յի 1958 թ. Սահ մա նադ րու թյան
3 հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ազ գա յին ինք նիշ -
խա նու թյու նը պատ կա նում է ժո ղովր դին, որը
դա ի րա կա նաց նում է իր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի
մի ջո ցով և հան րաք վեի ճան պար հով25: Այ նու -
հետև նույն հոդ վա ծում կար գա վոր վում են ընտ -
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ Սահ մա նա -
դրու թյան մաս կազ մող Մար դու և քա ղա քա ցու
ի րա վունք նե րի հռչա կա գի րը (1789 թ.) ճա նա -
չում է քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունքն ան ձամբ
մաս նակ ցել օ րենս դրմա նը26:

Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մա սին սահ մա -
նադ րա կան դրույթ ներ չկան նաև ԱՄՆ-ի Սահ -
մա նադ րու թյան մեջ27: Սա կայն ակն հայտ է, որ
վերջինս կա ռուց ված է ա մե րիկ յան Սահ մա նա -
դրու թյան հայ րե րի և այլ մտա ծող նե րի ժո ղովր -
դա վա րա կան ու ժո ղովր դաիշ խա նա կան հա յե -
ցա կար գե րի վրա28: ԱՄՆ-ին՝ որ պես դաշ նա յին
պե տու թյա նը, ևս բ նո րոշ է նույն օ րի նա չա փու -
թյունը ինչ որ նկատ վեց Գեր մա նիա յում: Ե թե
դաշ նա յին Սահ մա նադ րու թյու նը, որն ըն դունվել
է շատ վա ղուց, ան տե սում է ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան սկզբուն քի և դրա ձևե րի ամ րա գրու մը,
ա պա, օ րի նակ՝ Կա լի ֆոռնիա յի Սահ մա նադ րու -
թյունն ամ րագ րում է ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան շատ գոր ծուն, ի րենց ի րա վա կան
հետևանք նե րով իմ պե րա տիվ նշա նա կու թյուն
ու նե ցող ձևեր՝ հան րագ րի մի ջո ցով իշ խա նու -
թյա նը պատ վի րան ներ տա լը, «քվեար կու թյունն
ընտ րու թյուն նե րում», օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ -
նու թյու նը, հան րաք վեն (տար բեր տե սակ նե րով),
ընտ րո վի պաշ տո նա տար ան ձանց հետ կան չե -
լը, երդվ յալ ա տե նա կալ նե րի ինս տի տու տը, տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը29: 

ԱՄՆ-ին՝ որ պես դաշ նու թյա նը բնո րոշ այս
օ րի նա չա փու թյու նը հա տուկ չէ դաշ նու թյուն հա -
մար վող Բ րա զի լիա յի Հան րա պե տու թյա նը, ո րի
Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րել է. իշ խա նու -
թյու նը ել նում է ժո ղովր դից, որը դա ի րա կա -
նաց նում է ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի -
ջո ցով կամ ան մի ջա կա նո րեն՝ Սահ մա նադ րու -
թյան շրջա նակ նե րում. ժո ղովր դա կան ինք նիշ -
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24 Տե՛ս Manuz Theodor: Deutshes Staatsrecht: Ein Studenbuch / von Theodor Manuz und Reinhold Zippelius.– 29.,
volligneubearb. Aufl.– Munchen: Beck, 1994, s. 422-434 (442 էջ):

25 Տե՛ս Конституция Французской Республики //Конституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.– М.:
издательство «Юрлитинформ», 2008, էջ 49:

26 Տե՛ս Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. //Графский В.Г. Всеобщая история права и
государства. М.: Изд.-во НОРМА (издательская группа НОРМА-ИНФРА.М) 2001, с 456-460 (744 с.).

27 Տե՛ս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը, Հավելված Հենրիկ Խաչատրյան Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների Սահմանադրությունը (Քաղաքական-իրավական վերլուծություն) - Եր.: Հայաստան, 1991, գրքի 90-
139 էջերում (140 էջ):

28 Բ. Ֆրանկլինի, Թ. Պեյնի, Թ. Ջեֆերսոնի, Ա. Համիլտոնի, Ջ. Ադամսի, Ջ. Մեդիսոնի, Ջ. Մարշալի, Վ. Վիլսոնի
քաղաքական-իրավական հայացքների մասին տե՛ս История политических и правовых учении /Под. общ. ред. акад.
РАН, д.ю.н. проф. В.С.. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2003, էջ 15 473-505
(944 էջ), ինչպես նաև Мухаев Р.Т., История политическиь и правовых учении.- 20- исд., переработ. и доп.- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005, էջ 276-290: ԱՄՆ-ի կառավարման համակարգի ժողովրդավարական ինստիտուտների ու
ընթացակարգերի մասին տե՛ս նաև Մաքս Ջ. Սքիդմոր, Մարշալ Քարթեր Թրիմի, Ամերիկյան կառավարում:
Համառոտ ներածություն: Հինգերորդ հրատարակությունից թարգմանեցին Ա.Է. Գրիգորյանը և Ա.Հ. Հովհաննիսյանը:
Երևանի պետ. Համալսարան. - Երևանի համալս. hրատ., 1997, 432 էջ:

29 Տե՛ս Конституция Штата Калифорния //Коституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.-М.: издательство
«Юрлитинформ», 2008, էջ 258, 260, 263-266, հոդված 1, մասեր՝ 3-րդ, 16-րդ, հոդված 2, մասեր՝ 1-20 և այլն,
ինչպես նաև Васильев В.И., Прямая демократия: опыт Калифорнии / Государство и право. 1994. № 1. 116-123 էջեր:
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խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է հա մընդ հա նուր
և հա վա սար ընտ րու թյուն նե րով՝ ուղ ղա կի և
գաղտ նի քվեար կու թյամբ, օ րեն քին հա մա պա -
տաս խան, պլե բիս ցի տի, հան րաք վեի, ժո ղո -
վըրդա կան նա խա ձեռ նու թյան մի ջո ցով. Սահ -
մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված է տե ղա կան
ինք նա կա ռա վա րու մը, դաշ նու թյան նա հանգ նե -
րում (օկ րուգ նե րում) կա ռա վա րու մը կա ռուց վում
է վե րը նշ ված սկզբունք նե րի վրա30:

Արևմտ յան ա զա տա կան մի շարք երկր նե -
րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ
դրանց սահ մա նադ րու թյուն նե րին բնո րոշ չէ ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի սահ մա նա -
դրա կան-ի րա վա կան կար գա վոր ման այն տեխ -
նի կան և եզ րու թա բա նու թյու նը, ին չը որ բնու -
թագ րա կան է XXI դա րի սկզբնե րի սահ մա նա -
դրու թյուն նե րին: Այդ երկր նե րի սահ մա նադ րու -
թյուն ներն աչ քի են ընկ նում խայ տաբ ղե տու -
թյամբ՝ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի սահ -
մա նադ րա կան ձևա կերպ ման տե սանկ յու նից,
բայց դրան ցում էլ չկա ան մի ջա կան ժո ղո վրդաիշ -
խա նու թյան ձևե րի շրջա նա կի կոշտ սահ մա -
նադ րա կան-ի րա վա կան սահ մա նա փա կում: Ո -
րոշ երկր նե րում սահ մա նադ րա կան կար գա վո -
րում նե րը շատ ընդ հա նուր են՝ բա ցա ռու թյամբ
Բ րա զի լիա յի Սահ մա նադ րու թյան, ո րը կոնկ րե -
տաց նում է այդ ձևե րը՝ ամ րագ րե լով ան մի ջա -
կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մի քա նի էա կան,
գոր ծուն ձևեր: 

Ե թե ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2 հոդ. հա մե -
մա տենք Ֆրան սիա յի, ԳԴՀ-ի Սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հետ,
ապա դա կստեղ ծի ա ռա ջա դի մա կան տպա վո -
րու թյուն, ո րով հետև ամ րագ րում է ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան 2 հիմ նա կան ձևերը՝ ընտ րու թյուն -

ներ և հան րաք վե: Բայց, ե թե հա մե մա տենք
Բա վա րիա յի և Կա լի ֆոռ նիա յի սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հետ,
ա պա այդ տպա վո րու թյու նը կվե րած վի հիաս -
թա փու թյան, քան զի սրանք ամ րագ րում են ան -
մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան բա զում ձևեր: 

Ար ված վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս եզ -
րա կաց նե լու, որ ե թե ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
հոդ ված 2-ը փո խառ վել է եվ րո պա կան երկր նե -
րից, ա պա փո խառ նող նե րը պետք է նկա տի ու -
նե նա յին, որ դրանք ու նեն մեծ տա րածք ներ և
բ նակ չու թյան մեծ քա նակ: Այդ իսկ պատ ճա ռով
նրանց սահ մա նադ րու թյուն նե րը հա մա պե տա -
կան մասշ տա բով ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան ձևե րին, բա ցի եր կու հիմ նա կան -
նե րից, հա տուկ ու շադ րու թյուն չէին դարձ նում՝
այդ ձևե րի ամ րագր ման վեկ տորն ուղ ղոր դե լով
դե պի տա րած քա յին միա վոր ներ, դաշ նու թյան
սուբ յեկտ ներ, հան րա յին կա ռա վար ման ստո -
րին մա կար դակ ներ: Հետևա բար՝ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան հոդ. 2-ի փո խա ռու մը պետք է կա -
տար վեր ոչ թե խո շոր պե տու թյուն նե րի, այլ՝
դաշ նու թյան սուբ յեկտ նե րի սահ մա նադ րու թյուն -
նե րից, քա նի որ հան րա յին կա ռա վար ման բո -
լոր ձևե րը (ներ կա յա ցուց չա կան, ան մի ջա կան,
պե տա կան և ոչ պե տա կան և այլն) պետք է լի -
նեն պե տու թյան բո լոր տե սա կի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րին հա մա հունչ, դրանց վրա խարըսխ -
ված, դրան ցից բխող: Այ սինքն՝ ՀՀ-ն 1995 թ.
պետք է ըն դօ րի նա կեր ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
ան մի ջա կան ձևե րի սահ մա նադ րու թյամբ չսահ -
մա նա փակ ված շրջա նակ, օ րենսդ րո րեն կար -
գա վո րեր դրանք, ժո ղովր դին տար ի րա կան
հնա րա վո րու թյուն, ի րա վա զո րու թյուն՝ ազ դե լու
պե տա կան իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան վրա:

30 Տե՛ս Конституция Федеративной Республики Бразилии //Конституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубро-
вин.– М.: издательство «Юрлитинформ», 2008, էջ 288, 298, 307-308:



Տար բեր երկր նե րում և տար բեր ժո ղո վուրդ -
նե րի մեջ պատ մա կան նույն ժա մա նա կաշր ջա -
նում հա սա րա կու թյան պե տա կան կազ մա կեր -
պու թյան ձևը տար բեր է ե ղել: Սա կայն, դրա -
նով հան դերձ՝ գո յու թյուն ու նեն նաև ընդ հա -
նուր օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնք բնո րոշ են
տվյալ պատ մա կան դա րաշր ջա նի պե տու թյուն -
նե րին: Պե տու թյուն նե րի դա սա կարգ ման ա ռա -
ջին փոր ձե րը կա տար վել են դեռևս հին Հու -
նաս տա նում (Պ լա տոն, Ա րիս տո տել, Պո լի բիոս,
Կի կե րոն և այլք): Այ նու հետև, պե տա կա նու թյան
զար գաց ման հետ զու գա հեռ՝ մշակ վե ցին բազ -
մա թիվ և բազ մա զան տե սա կետ ներ պե տու -
թյան տի պերն ու ձևե րը դա սա կար գե լու վե րա -
բեր յալ: [1 էջ 401]: Պե տա կան կա ռա վար ման
ձևը ցույց է տա լիս գե րա գույն պե տա կան իշ -
խա նու թյան կազ մա կերպ ման ե ղա նա կը, պե -
տա կան մար մին նե րի ձևա վոր ման կար գը,
դրանց փոխ գոր ծակ ցու թյու նը միմ յանց միջև,
բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը պե -
տա կան մար մին նե րի ձևա վոր մա նը: Գո յու թյուն
ու նեն պե տա կան կա ռա վար ման եր կու հիմ նա -
կան ձևեր՝ միա պե տու թյուն և հան րա պե տու -
թյուն: Հան րա պե տու թյու նը պե տա կան կա ռա -
վար ման ձև է, ո րում բարձ րա գույն իշ խա նու -
թյու նը պատ կա նում է ո րո շա կի ժամ կե տով ժո -
ղովր դի կող մից ընտր ված մար մին նե րին, ո -
րոնք պա տաս խա նա տու են ընտ րող նե րի առջև:
[2]

Կա ռա վար ման հան րա պե տա կան ձևի տե -
սակ ներն են նա խա գա հա կան և պառ լա մեն -
տա կան հան րա պե տու թյուն նե րը: Դրանք տար -
բեր վում են ի րա րից այնքանով, թե պե տա կան
իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րից ո՞վ
է կազ մում կա ռա վա րու թյու նն ու ղե կա վա րում
նրա գոր ծու նեու թյու նը՝ խորհր դա րա՞ նը, թե՞ նա -
խա գա հը, և նրան ցից ո՞ւմ առջև է պա տաս խա -
նա տու կա ռա վա րու թյու նը: [2 էջ 128]:

Հան րա պե տու թյունն այն պի սի կա ռա վար -
ման ձև է, ո րի պայ ման նե րում բարձ րա գույն
պե տա կան մար մին նե րը (նա խա գա հը, խորհըր -
դա րա նը, կա ռա վա րու թյու նը) ընտ րո վի և փո -
փո խե լի են. ընդս մին՝ միայն խորհր դա րանն է
ա ռանց բա ցա ռու թյան բո լոր հան րա պե տա կան
կա ռա վար ման մո դել նե րում ընտր վում ան մի -
ջա պես բնակ չու թյան կող մից: [8 էջ 143]:

Հայ կա կան պե տա կա նու թյան պատ մա -
իրա վա կան անց յա լի ու սում նա սի րու թյունն ակ -
ներև է դարձ նում այն հան գա ման քը, որ Հա -
յաս տա նը ևս ան մասն չի մնա ցել պե տու թյան
կա ռա վար ման վե րը նշված ձևե րի կի րա ռու -
թյու նից: Բայց նախ հարկ ենք հա մա րում ան -
դրա դառ նալ «պատ մաի րա վա կան» եզ րույ թի
վեր լուծ մա նը, քա նի որ ինչ պես պառ լա մեն տա -
կան կա ռա վար ման ձևը, այն պես էլ նա խա գա -
հա կան կա ռա վար ման ձևը և առ հա սա րակ բո -
լոր պե տաի րա վա կան եզրույթներն էլ ու նեն
պատ մաի րա վա կան ա կունք ներ: Ինչ պես հայտ -
նի է՝ պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, ո րի ու սում -
նա սիր ման ա ռար կան ընգր կում է մար դու գոր -
ծու նեու թյու նը, աշ խար հա յացք նե րը, սո ցիա լա -
կան կա պե րը, կյան քի կազ մա կեր պու մն անց -
յա լում: [3]

Իսկ ի րա վուն քը մարդ կանց հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րում ա զա տու թյան համ -
ընդ հա նուր և անհ րա ժեշտ ձևն է [4 էջ 41]: Այս
սահ մա նում նե րից երևում է, որ «պատ մաի րա -
վա կան» եզ րույ թը վե րա բե րում է անց յա լում տե -
ղի ու նե ցած մարդ կու թյան այն պի սի գոր ծու -
նեու թյա նը, որն ու նե ցել է ոչ միայն պատ մա -
կան, այլև ի րա վա կան նշա նա կու թյուն: Այ սինքն՝
տվյալ պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նն ա ռա -
ջաց րել, փո փո խել կամ դա դա րեց րել է ո րո շա -
կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: Մեր պա րա գա -
յում պառ լա մեն տա րիզ մին վե րա բե րող պատ -
մաի րա վա կան ի րա դար ձու թյուն ներ են այն պի -
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սի ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնց ընթացքում ըն -
դուն վել են պառ լա մեն տին վե րա բե րող նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տեր: Այդ ակ տե րը ոչ միայն
ի րա վա կան, այլ նաև պատ մա կան ար ժեք ու -
նեն: Ի հա՛ր կե, ի րա վա կան փաս տա թուղ թը, տա -
րի նե րի մի ջով հաս նե լով մեզ, ստա նում է «պատ -
մաի րա վա կան» ան վա նու մը: Իսկ այժմ անդրա -
դառ նանք հայ կա կան պառ լա մեն տա րիզ մի
պատ մաի րա վա կան ա կունք նե րին:

Հայ ի րա կա նու թյան մեջ ազ գա յին ժո ղով -
ներ կամ աշ խար հա ժո ղով ներ գու մար վել են
դեռևս վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից: Ազ գա յին
ժո ղով ներ, ի հար կե, ոչ ներ կա ըմբռն մամբ, Հա -
յաս տա նում գու մար վել են ժա մա նակ առ ժա -
մա նակ` ազ գի առջև ծա ռա ցած բախ տո րոշ ու
ճա կա տագ րա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ վճիռ -
ներ կա յաց նե լու, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կա նոն ներ
ըն դու նե լու նպա տա կով: Այս պես` 449թ. Ար տա -
շա տում գու մար ված հայ ա վա գա նու` նա խա -
րար նե րի և բարձ րաս տի ճան հոգևո րա կան նե -
րի ժո ղո վը մեր ժո ղա կան պա տաս խան տվեց
Հազ կերտ Բ-ի` քրիս տոն յա հպա տակ նե րին զրա -
դաշ տու թյուն պար տադ րող հրո վար տա կին: Հա -
յաս տա նի օ րենսդ րու թյու նը ներ կա յաց վել է հիմ -
նա կա նում ե կե ղե ցա կան գրա վոր կա նոն նե րով`
«Կա նո նա գիրք Հա յոց»: Դա միջ նա դար յան ի -
րա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի պաշ տո նա -
կան ժո ղո վա ծու է, ո րը բաղ կա ցած է հոգևոր-
եկե ղե ցա կան, բա րո յախ րա տա կան, գա ղա փա -
րա քա ղա քա կան և տն տե սա կան-քա ղա քա ցիա -
կան խնդիր ներ ընդգր կող կա նոն-հոդ ված նե -
րից: Դրանք ամ փոփ ված են ա ռան ձին բնա գա -
վառ նե րի 57 կա նո նախմ բում և 1332 կա նո նում:
Այս ա մե նը, ի հար կե, շատ հե ռու է բուն պառ լա -
մեն տա րիզ մից, ո րը են թադ րում է ժո ղովր դի
կող մից ընտր ված, մշտա պես գոր ծող ներ կա -
յա ցուց չա կան օ րենս դիր մար մին, սա կայն նե -
րա ռում է դրա նախ նա կան տար րեր. ազ գի ճա -
կա տա գի րը ո րո շող ա վա գա նին հա վաք վում,
հար ցեր էր քննար կում, բա նա վի ճում, քվեար -
կու թյամբ ըն դու նում ազ գի հա մար բախ տո րոշ
ո րո շում ներ ու կա նոն ներ և դրանց հա մա պա -
տաս խան կազ մա կեր պում իր գոր ծու նեու թյունն
ու ձևա վո րում հա րա բե րու թյուն նե րը: Խորհր -
դա րա նա կան կա ռա վար ման գա ղա փա րը հայ
ի րա կա նու թյան մեջ սկզբնա վոր վեց XVIII դա րի
վեր ջին: Շ.Շա հա միր յա նը «Ո րո գայթ փա ռաց»

աշ խա տու թյու նում (1773 թ., Մադ րաս) ա ռա ջին
ան գամ ձևա կեր պեց սահ մա նադ րա կան հան -
րա պե տու թյան և խորհր դա րա նա կան կար գի
մա սին հիմ նա կան դրույթ նե րը: Ըն դար ձակ նե -
րա ծու թյու նում նա դա տա պար տում է ա վա տա -
տի րա կան-միա պե տա կան կար գե րը, հիմ նա վո -
րում թուրք-պարս կա կան բռնա կա լու թյու նից
Հայաս տա նի ա զա տագր ման ու ղի նե րը և ժո -
ղովր դա վա րա կան կար գե րի հաս տատ ման
սկզբունք նե րը: «Ո րո գայթ փա ռացի» երկ րորդ
գրքի վեր նա գիրն է «Նշա վակ», ո րը կի րառ ված
է «կար գադ րու թյուն», «սահ մա նադ րու թյուն» ի -
մաստ նե րով և հո մա նիշ է «Սահ մա նադ րու թյուն
հա յոց» ան վան մա նը: Վեր ջինս Սահ մա նադ րու -
թյան նա խա գիծ է (521 հոդ ված) և ներ կա յաց -
նում է ա պա գա ան կախ Հա յաս տա նի հա սա -
րա կա կան-պե տա կան կա ռուց ված քը, կա ռա -
վար ման մար մին նե րի ստեղծ ման կար գը և ի -
րա վա սու թյուն նե րը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք -
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, տնտե սու -
թյան, լու սա վո րու թյան, զին ված ու ժե րի կազ -
մա կերպ ման և այլ հար ցեր: Անդ րա դառ նա լով
ժո ղովր դի իշ խա նու թյան, ի րա վուն քի գե րա կա -
յու թյան, ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու -
թյան, իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման, սո -
ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան, սահ մա նա -
դրա կան ար դա րա դա տու թյան և բազ մա թիվ այլ
սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի` ա ռա ջին ան -
գամ հայ ի րա կա նու թյան մեջ ներ կա յաց վում է
պե տա կան (սահ մա նադ րա կան) ի րա վուն քի նոր -
մե րի ամ բող ջա կան ու կա նո նա կարգ ված հա -
մա կար գը` ոչ միայն ընդ հան րաց նե լով հայ և
հա մաշ խար հա յին հա սա րա կա կան մտքի նվա -
ճում նե րը, այլև սկիզբ դնե լով պե տա կան նոր
մտա ծո ղու թյան: Հե ղի նա կը, ան կաս կած, քա -
ջա տեղ յակ է ե ղել Եվ րո պա յի, մաս նա վո րա պես՝
Մեծ Բ րի տա նիա յի պե տա կան կա ռա վար ման
ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րին: «Ի րա -
վուն քի և ար դա րու թյան ծա ռի պտղա բե րում նե -
րը» կա րող են միայն «ար դար կա ռա վա րու -
թյուն նե րի» բա րե պաշտ գոր ծե լա կեր պի հիմ քը
դառ նալ` ար դա րու թյան ու օ րի նա կա նու թյան
մեջ փնտրե լով ան հա տի ու հա սա րա կու թյան
եր ջան կու թյու նը, ե լա կետ ու նե նա լով «...օ րեն -
քով ու ար դա րու թյամբ մեր կյան քը վա րե լու»
հրա մա յա կա նը. սա՛ է «Ո րո գայթ փա ռացի» հե -
ղի նա կի մե ծա գույն պատ գա մը: Ազ գա յին սահ -
մա նադ րու թյու նն արևմ տա հա յե րի ներ քին կյան -
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քին վե րա բե րող կա նո նադ րու թյունն էր: Դա
1860թ. մա յի սի 24-ին ըն դու նել է Կ.Պոլ սի Ազ -
գա յին ժո ղո վը, իսկ 1863թ. մար տի 17-ին վա -
վե րաց րել Է սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը`
«Հա յոց ազ գի կա նո նադ րու թյուն» ան վան մամբ:
Փաս տաթղ թի հիմ քում բել գիա կան Սահ մա նա -
դրու թյան սկզբունք ներն են, և դա ունի Ֆրան -
սիա կան մեծ հե ղա փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը:
Ն. Ռու սին յա նի ա ռա ջար կով՝ փաս տա թուղթն
ան վան վեց «Ազ գա յին Սահ մա նադ րու թյուն»:
Արևել յան Հա յաս տա նում (1828թ. Ռու սաս տա -
նին միա նա լուց հե տո) գոր ծել է Հա մազ գա յին
ընդ հա նուր ժո ղով, ո րի գոր ծա ռույթ նե րը սահ -
ման ված էին 1836թ. մար տի 11-ին Նի կո լայ I-ի
հաս տա տած «Պո լո ժե նիե» կա նո նադ րու թյամբ:
Դրա հիմ նա կան ի րա վա սու թյու նն Ա մե նայն հա -
յոց կա թո ղի կո սի ընտ րու թյունն էր: [5] 

1918թ. մա յի սի 28-ին հռչակ վեց Հա յաս -
տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ան կա խու -
թյու նը: 1918թ. օ գոս տո սի 1-ին Երևա նի քա ղա -
քա յին ա կում բի դահ լի ճում հան դի սա վոր պայ -
ման նե րում Խորհր դի նա խա գահ Ա վե տիք Սա -
հակ յա նի բաց ման ճա ռով իր գոր ծու նեու թյու նն
սկսեց Հա յաս տա նի Խոր հուր դը: Նշա նա կո -
վիու թյան սկզբուն քով ստեղծ ված օ րենս դիր
այս մարմ նի գոր ծու նեու թյու նը տևեց շուրջ ինն
ա միս՝ մինչև 1919թ . ապ րի լի վերջ: [6 էջ 523]:
Կազմ վեց կա ռա վա րու թյուն` հիմ նա կա նում դաշ -
նակ ցա կան նե րից: Վար չա պետ նշա նակ վեց
Հ.Քա ջազ նու նին: Պատ մա քա ղա քա կան բարդ
ժա մա նակ նե րում եր կու սու կես տա րի գո յու թյուն
ու նե ցած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը
խորհր դա րա նա կան սկզբուն քով կա ռա վար վող
եր կիր էր: Խորհր դա րա նը միա պա լատ էր, ու -
ներ մշտա կան հանձ նա ժո ղով ներ և ա վագ նե րի
խոր հուրդ: Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու -
նը հաշ վե տու էր օ րենս դիր մարմ նին` խորհրդա -
րա նին: Վեր ջինս իր գո յու թյան ըն թաց քում հաս -
տա տել էր կա ռա վա րու թյան չորս կազմ: Հա -
յաս տա նի խորհր դա րանն իր գո յու թյան ըն թաց -
քում հան րա պե տու թյան ներ քին և ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան վե րա բեր յալ ըն դու նեց 1000-
ից ա վե լի օ րենք ներ և օ րեն քի ուժ ու նե ցող ի -
րա վա կան փաս տաթղ թեր: Ու շագ րավ են հա յե -
րե նը պե տա կան լե զու հռչա կե լու, պե տա կան
հա մալ սա րան, դպրոց ներ, գրա դա րան ներ, թան -
գա րան ներ հիմ նե լու, գաղ թա կա նու թյան, բան -
վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րը, թո շակ ներն ա վե -

լաց նե լու, ա զա տագ րա կան կռիվ նե րում զոհ -
ված նե րի ե րե խա նե րի ու սու ցու մը կազ մա կեր -
պե լու, հայ գրող նե րին, գիտ նա կան նե րին նյու -
թա կան օգ նու թյուն, ար տա սահ մա նում սո վո -
րող ե րի տա սար դու թյա նը նպաստ ներ հատ կաց -
նե լու և բազ մա թիվ մեծ ու փոքր, սա կայն էա -
կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ կա տար ված օ -
րենսդ րա կան քայ լե րը: 1920 թվա կա նի նո յեմ -
բե րի 29-ին Հա յաս տա նում հաս տատ վե ցին
խորհր դա յին կար գեր: Այդ կար գե րի օ րոք ըն -
դուն վել է ե րեք Սահ մա նադ րու թյուն` 1924թ.,
1937թ. և 1978թ.: Հա յաս տա նի Երկ րորդ հան -
րա պե տու թյան պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ -
րա գույն մար մի նը ՀՍՍՀ Գե րա գույն խոր հուրդն
էր` 1938թ. սկսած, իսկ մինչ այդ` Խոր հուրդ նե -
րի հա մա գու մա րը: ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի
ի րա վա սու թյուն նե րը սահ ման վում էին Հայ կա -
կան ՍՍՀ սահ մա նադ րու թյամբ: ՀՍՍՀ Գե րա -
գույն խոր հուր դը ի րա վա զոր էր լու ծե լու ՍՍՀՄ
Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՍՍՀ Սահ մա նադ րու -
թյամբ ՀՍՍՀ տնօ րի նու թյա նը վե րա պահ ված
բո լոր հար ցե րը: Ընտր վում էր 5 տա րի ժամ կե -
տով, միա պա լատ էր և կազմ ված էր 340 դե -
պու տա տից, ո րոնք ընտր վում էին ըստ հա վա -
սար թվով բնակ չու թյուն ու նե ցող ընտ րա կան
օկ րուգ նե րի: ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և նրա
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան կար գը ո րոշ վում
էր ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի կա նո նա կար -
գով և ՀՍՍՀ մյուս օ րենք նե րով: ՀՍՍՀ Գե րա -
գույն խոր հուր դը նշա նա կում էր ՀՍՍՀ Մի -
նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հին, նրա ներ -
կա յաց մամբ հաս տա տում էր Մի նիստր նե րի
խորհր դի կազ մը, վեր ջի նիս ա ռա ջար կու թյամբ
կազ մում ու լու ծա րում էր ՀՍՍՀ մի նիստ րու -
թյուն նե րը և պե տա կան կո մի տե նե րը, ընտ րում
Գե րա գույն դա տա րան, հաս տա տում ՀՍՍՀ
տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց ման պե -
տա կան պլան նե րը, ՀՍՍՀ պե տա կան բյու ջեն:
ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի մշտա պես գոր ծող
մար մի նը նրա նա խա գա հու թյունն էր, ո րը
նստաշր ջան նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ -
վա ծում ի րա կա նաց նում էր պե տա կան իշ խա -
նու թյան բարձ րա գույն մարմ նի գոր ծա ռույթ նե -
րը: ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հությու -
նը գլխա վո րում էր ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհրդի
նա խա գա հը: Հա յաս տա նի ա ռա ջին գու մար -
ման Գե րա գույն խոր հուր դը 1990թ. կազ մա -
վոր վեց մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով (260
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պատ գա մա վոր), եր կու փու լով` մա յի սի 20-ին և
հու նի սի 3-ին: Այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նը
դեռևս խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն էր: Նոր
խորհր դա րա նում, որն սկսեց գոր ծել հու լի սի
20-ից, ներ կա յաց ված էր եր կու քա ղա քա կան
ուժ: ՀՀ ա ռա ջին գու մար ման Գե րա գույն խոր -
հուրդն ա ռա ջին նստաշր ջա նում` օ գոս տո սի 23-
ին, ըն դու նեց «Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա -
սին» հռչա կա գի րը, ո րով հռչակ վեց ան կախ
պե տա կա նու թյան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցի
սկիզ բը: Հռ չա կագ րի ըն դու նու մից ան մի ջա պես
հե տո` օ գոս տո սի 24-ին, հիմն վե լով «Հա յաս -
տա նի ան կա խու թյան մա սին» հռչա կագ րի վրա,
ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ո րո շեց Հայ կա -
կան Խորհր դա յին Սո ցիա լիս տա կան Հան րա -
պե տու թյու նը վե րան վա նել Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյուն, իսկ գոր ծող տաս ներ կուե րորդ
գու մար ման Գե րա գույն խոր հուր դը հա մա րել
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռա ջին գու -
մար ման Գե րա գույն խոր հուրդ: 1991թ. մար տի
1-ին Գե րա գույն խոր հուրդն ըն դու նեց «1991թ.
սեպ տեմ բե րի 21-ին ՀՀ տա րած քում ԽՍՀՄ-ի
կազ մից դուրս գա լու վե րա բեր յալ հան րաք վե
անց կաց նե լու մա սին» ո րո շու մը: 1991թ. հու նի -
սի 25-ին ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ո րո շեց ՀՀ
Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րը նշա նա կել 1991թ.
հոկ տեմ բե րի 16-ին: 1991թ. սեպ տեմ բե րի 23-ին
ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը, հիմք ըն դու նե լով
ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու մա սին 1991թ. սեպ -
տեմ բե րի 21-ի անց կաց ված հան րաք վեի ար -
դյունք նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը
հռչա կեց ան կախ պե տու թյուն: ՀՀ ա ռա ջին գու -
մար ման Գե րա գույն խոր հուրդն իր աշ խա տանք -
նե րն սկսեց 1990թ. հու լի սի 20-ին և ա վար տեց
1995թ. մա յի սի 15-ին: Այդ ըն թաց քում ըն դուն -
վե ցին 1169 ո րո շում և 185 օ րենք, ո րոն ցից 104-
ը` «մայր», իսկ 81-ը` փո փո խու թյուն ներ և լրա -
ցում ներ գոր ծող օ րենք նե րում: Վա վե րաց վել է
148 մի ջազ գա յին պայ մա նա գիր: 1995թ. հու լի -
սի 5-ին ըն դուն վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը: 1995թ . հու լի սի
5-ին ընտր վեց նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան ա ռա ջին գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո -
վը: [5]:

Ինչ պես նկա տե ցինք՝ ար դեն ՀՀ Ազ գա յին
ժո ղով, ոչ թե ՀՀ Գե րա գույն խոր հուրդ: Ազ գա -
յին ժո ղո վն օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը մարմ -
նա վո րող, ժո ղովր դի կող մից ընտր վող ներ կա -

յա ցուց չա կան մար մին է՝ Խորհր դա րան, Հա -
յաս տա նի պառ լա մեն տը կոչ վում է Ազ գա յին
ժողով [7 էջ 680]: Ել նե լով հայ կա կան պառ լա -
մեն տա րիզ մի ծագ ման և զար գաց ման պատ -
մաի րա վա կան վե րը նշված ըն թաց քից՝ պետք է
ա վե լաց նել, որ Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա -
պե տու թյու նն իր կա ռա վար ման տի պով բուր -
ժուա կան էր, իսկ Հա յաս տա նի Երկ րորդ հան -
րա պե տու թյու նը կամ ՀՍՍՀ-ն՝ սո ցիա լիս տա -
կան, ինչից էլ բխում էին այդ պե տու թյան պառ -
լա մեն տա րիզ մի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Իսկ ի՞նչ է վերջ ի վեր ջո պառ լա մեն տա րիզ -
մը: Պառ լա մետն տա րիզ մը հա մա կարգ է, ո րը
կազ մա կեր պում և գոր ծա ռու թայ նաց նում է պե -
տա կան իշ խա նու թյու նը՝ հեն վե լով իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի և օ րեն քի գե -
րա կա յու թյան վրա [9 էջ 116]: «Պառ լա մեն տա -
րիզ մի «էու թյու նը վեր հա նե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է ո րո շել «պառ լա մեն տա րիզմ-պառ լա -
մենտ» եզրույթ նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: Ընդ -
հա նուր առ մամբ՝ պառ լա մեն տա րիզմ ա սե լով՝
հաս կա նում են պառ լա մեն տի թե՛ տե սա կան և
թե՛ գործ նա կան գոր ծու նեու թյու նը: Սա կայն գո -
յու թյուն ու նի նաև պառ լա մենտ հաս կա ցու թյու -
նը լայն ի մաս տով. նրան ա սո ցաց նում են ներ -
կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան հետ,
իսկ նշա նա կու թյու նն այն է, որ դա պե տա կան
իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին է:
Այ նուա մե նայ նիվ, մեկ բան հստակ է, որ չի կա -
րող լի նել ժո ղովր դա վա րու թյուն ա ռանց պառ -
լա մեն տա րիզ մի, իսկ պառ լա մեն տա րիզմ չի կա -
րող լի նել ա ռանց պառ լա մեն տի: [10 Էջ 7]: 

Հա յոց պե տա կա նու թյան ժո ղովր դա վա րա -
կան քա ղա քա կան ռե ժի մի վե րած նուն դն սկսվում
է 1991թ.: Այդ ժա մա նակ վա նից մինչև 2005թ.
հայ կա կան պառ լա մեն տա րիզ մը (պառ լա մեն -
տը) շա րու նա կեց զար գա նալ նա խա գա հա կան
կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում, այ նու հետև
2005թ. մինչև 2015թ.՝ կի սա նա խա գա հա կան
կա ռա վար ման ձևի: Կա ռա վար ման ձևե րի այս
փո փո խու թյուն նե րը, բնա կա նա բար, ու ղեկց վում
էին Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րով,
ո րոնք ուղղ ված էին պառ լա մեն տի ի րա վա սու -
թյուն նե րն ընդ լայ նե լուն, իսկ պառ լա մեն տի ի -
րա վա սու թյուն նե րի ընդ լայն ման գա գաթ նա կե -
տը պառ լա մեն տա կան պե տու թյան հռչա կումն
է, ին չն ի րա վա բա նո րեն հնա րա վոր չէ ա նել ա -
ռանց տվյալ պե տու թյան հա սա րա կու թյան:
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Իրավա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ի րա վա -
ցիո րեն նշվում է, որ պառ լա մեն տա րիզ մը բնու -
թագ րում է հա սա րա կու թյան կազ մա կերպ վա -
ծու թյու նը և ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա -
կը [11]: 2015թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի արդ յուն քով Հա յաս տա նում պառ լա -
մեն տա կան կա ռա վար ման ձևը հաղ թա նակ
տա րավ կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
ձևի նկատ մա մբ: «Պառ լա մեն տա րիզմ» և «պառ -
լա մեն տա կան կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյուն -
նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են այնքա նով,
որ պառ լա մեն տա րիզմ կա րող է լի նել նաև պառ -
լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձև չու նե ցող երկ -
րում, բայց, մեր կար ծի քով՝ պառ լա մեն տա րիզ -
մը ոչ թե սոսկ զար գա ցած, հե ղի նա կա վոր և
գոր ծուն պառ լա մենտ ու նե նալն է, այլ՝ այն, որ
պառ լա մեն տը՝ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, Սահ -
մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով, ու նի ոչ թե ա -
ռա վե լու թյուն, այլ՝ ա ռաջ նա յ նու թյուն, սկզբնայ -
նու թյուն իշ խա նու թյուն մյուս թևե րի՝ գոր ծա դի -
րի և դա տա կա նի հա մե մատ: Օ րի նակ՝ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան մի քա նի դրույթից երևում է, որ
գոր ծա դի րը և դա տա կան իշ խա նու թյու նը
կազմվում են պառ լա մեն տի մի ջո ցով: Պառ լա -
մեն տա րիզ մը պե տու թյան կա ռա վար ման հան -
րա պե տա կան ձևի հետ գո յու թյուն ու նե ցող հա -
մա կարգ է, ո րը, ի տար բե րու թյուն հան րա պե -
տա կան կա ռա վար ման մյուս ձևե րի՝ նա խա գա -
հա կա նի և կի սա նա խա գա հա կա նի (կամ՝ կի -
սա խորհր դարանա կա նի), հան դես է գա լիս որ -

պես պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձևի ի -
րա վա քա ղա քա կան ան վա նում: Այ սինքն՝ նա -
խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևը երբևի ցե չի
ստա նում «նա խա գա հա կա նիզմ» ան վա նու մը:
Փաս տո րեն, պառ լա մեն տա կան հան րա պե տու -
թյու նում չկա «նա խա գա հա կա նիզմ» եզրույթ,
բայց սո վո րա բար կա նա խա գա հի ինս տի տուտ,
իսկ նա խա գա հա կան հան րա պե տու թյուն նե րում
կա րող է լի նել պառ լա մեն տա րիզմ, քա նի որ կա
պառ լա մենտ: Պառ լա մեն տա րիզ մը ծնվում է քա -
ղա քա կա նու թյան շնորհիվ, ի սկզբա նե քա ղա -
քա կան է, սա կայն ձևա վոր վում և գոր ծում է
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ջո ցով, ին չի
հետևանքով դառ նում է նաև ի րա վա կան:

Այս քա նով` եզ րա փա կե լով պառ լա մեն տա -
րիզ մի հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ մեր մտքե -
րը և ել նե լով դրա նցից՝ պետք է ամ փո փենք
նաև հայ կա կան պառ լա մեն տա րիզ մի պատ -
մաի րա վա կան ըն թաց քը՝ վերջինս պայ մա նա -
կա նո րեն բա ժա նե լով չորս փու լի՝ ծագ ման, զար -
գաց ման, ըն դուն ման և հաս տատ ման: Ա ռա ջին
փու լը ինչ պես տե սանք՝ սկսվում է դեռևս միջ -
նա դար յան Հա յաս տա նից և ա վարտ վում է
1918թ.: Երկ րորդ փու լն ընդգր կում է 1918թ.
մինչև 2015թ. տե ղի ու նե ցած պատ մաի րա վա -
կան ի րա դար ձու թյուն նե րը: Եր րորդ՝ ըն դուն -
ման փու լը մենք հա մա րում ենք 2015 թվա կա -
նը: Իսկ 2015թ. հե տո մենք թևա կո խել ենք
պառ լա մեն տա րիզ մի 4-րդ պատ մաի րա վա կան
փուլ՝ հաս տատ ման փուլ: 
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В современных демократических государст-
вах роль представительной демократии наиболее
велика, поскольку именно она привносит в го-
сударственные учреждения элементы демокра-
тической культуры, точнее – демократические
принципы принятия решений (например, прин-
цип верховенства права, принцип большинства),
в результате чего собственно государственная
власть приобретает демократический характер.

В демократических государствах единствен-
ным источником и носителем власти является
народ. На это указывает также и статья 2 Кон-
ституции РА от 2015 года, закрепляющая поло-
жение о том, что власть в Республике Армения
принадлежит народу, которая осуществляется
в особых демократических способах и формах:
с помощью референдумов и свободных выбо-
ров. 

Одним из результатов осуществления пред-
ставительной демократии считатется формиро-
вание Парламента, как основного представи-
тельного органа законодательной власти, кото-
рый является единственным общенациональным
мандатарием народа, выразителем его воли и
интересов, а наличие демократической избира-
тельной системы является гарантией народного
представительства в Парламенте. 

Независимо от того, какая форма правления
существует в том или ином государстве и каковы
границы полномочий Парламента, законода-
тельная функция – это главное предназначение
представительного органа, суть которого за-
ключается в том, что полномочие принятия за-
конов, то есть нормативно правовых актов,
обладающих юридической силой, принадлежит
исключительно Парламенту, и исключена воз-
можность создания каких-либо государственных

органов власти, которым бы было предоставлено
аналогичное полномочие. Таким образом, пред-
ставительная демократия, оказывая влияние и
непосредственно соединяясь с политической
культурой, привносит в содержание политиче-
ского процесса демократические принципы при-
нятия решений и тем самым изменяет его ха-
рактер. В результате, технология формирования
государственных органов, как посредством
представительной, так и непосредственной де-
мократии, и осуществляемая ими деятельность
приобретают демократический характер, по-
скольку Парламент как представительный орган
и выразитель народной воли обеспечивает кос-
венным образом участие народа при осуществ-
лении своих полномочий. 

Важно отметить, что с изменениями Кон-
ституции РА Республика Армения стала парла-
ментской республикой, государством при форме
правления, которой полномочия в целом рас-
пределяются со значительным перевесом в
пользу Парламента. В частности, в соответствии
со статьей 88 Конституции РА, Национальное
Собрание осуществляет законодательную власть,
контроль в отношении исполнительной власти,
принимает государственный бюджет и осу-
ществляет иные функции, установленные Кон-
ституцией.

Получая доверие народа, высший пред-
ставительный орган в условиях парламентской
формы правления, казалось бы, может в полной
мере приступить к реализации своих полномочий.
Однако, по существу являясь органом законо-
дательной ветви власти, все же Парламент не
занимает то особое место, которое ему отведено
в системе разделения властей. Речь в данном
случае идет о возможности осуществлении Пар-
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ламентом законодательной функции в полном
объеме, включающей в себя не только регла-
ментированный процесс принятия законов, но
и их разработки.

Безусловно, сам законодательный процесс,
“как процесс принятия Парламентом законо-
проекта к рассмотрению, его обсуждение, при-
нятие1”, в системе разделения властей является
одним из особых направлений деятельности
законодательной ветви власти демократического
государства, и подобная формулировка отно-
сительно Парламента часто встречается в юри-
дической литературе при обозначении законо-
дательного органа2,3,4. Однако при этом вовсе
не учитывается возможность Парламента (де-
путатов и фракций) разрабатывать законопроек-
ты в рамках законодательной инициативы, на-
правлять их на обсуждение государственных
органов и представлять на рассмотрение Пар-
ламента в целом, поскольку право законода-
тельной инициативы часто отделяется и рас-
сматривается как отдельный институт консти-
туционного права. В таких случаях, по нашему
мнению, роль Парламента, как органа законо-
дательной ветви власти, искусственно сводится
исключительно к обсуждению, принятию либо
отклонению соответствующего законопроекта,
разработанного и представленного Правитель-
ством, что, в свою очередь, не позволяет опре-
делить его в том числе и как орган, участвующий
в законотворчестве5, тем самым не давая воз-
можности с учетом всего объема компетенции
определить содержание его конституционного
статуса, которым он должен обладать в совре-
менном демократическом государстве. 

Хотя сам институт права законодательной
инициативы является одной из гарантий обес-
печения принципа демократизма в государстве,
тем не менее, целесообразно ли говорить о

“праве” в отношении какого-либо государст-
венного органа, включая органы законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти, с учетом
того, что весь спектр прав и обязанностий в
целом заключается в полномочиях, которые со-
ставляют их строго определенную компетенцию?
Подобное закрепление присутствует в Консти-
туциях и законах (например, Армения, Россия,
Беларусь и Грузия), которыми закрепляются
основы правового регулирования права зако-
нодательной инициативы. 

Говоря о законодательном закреплении,
важно отметить, что часть 1 статьи 109 Консти-
туции РА устанавливает возможность предло-
жения Национальному Собранию проекта закона
для депутатов, фракций НС, Правительства РА
и 50 тысяч граждан в порядке гражданской
инициативы, обладающих избирательным пра-
вом. При этом в порядке гражданской, фрак-
ционной или депутатской инициативы, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 109 Конституции РА
и частью 5 статьи 65 Конституционного закона
“Регламент Национального Собрания”, не могут
представляться проекты законов, касающихся
государственного бюджета, международных до-
говоров, амнистии, административно-террито-
риального деления, состава и деятельности Пра-
вительства РА, межобщинных делений, поскольку
последние составляют исключительное право
законодательной инициативы Правительства РА
и которые выставляются на голосование лишь
с поправками, приемлемыми для него. Следует
отметить также, что, в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 3, закрепляющей права депутатов,
и пунктом 1 части 1 статьи 8, определяющей
полномочия фракций, Конституционного закона
РА “Регламент Национального Собрания”, и де-
путаты, и фракции имеют возможность выступать
с законодательной инициативой.
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Примечательно, что четкое определение
входящих в компетенцию полномочий, опти-
мизация противовесов и сдержек является важ-
нейшей гарантией внутренней самозащиты Кон-
ституции и стабильности государства. Решение
подобной проблемы, в свою очередь, предпо-
лагает наибольшую ясность в вопросах консти-
туционального закрепления и практической реа-
лизации принципа разделения властей, а ком-
петенция всякого государственного органа де-
мократического государства устанавливается
исключительно Конституцией и законами, с
учетом принципов верховенства права, правовой
определенности и разделения властей. Необхо-
димо отметить важность того, что полномочия
законодательной, исполнительной и судебной
ветвей властей не дублируются, поскольку в
противном случае их основное назначение не
отражалось бы6. 

Положения подобного содержания получили
свое закрепление и в статье 6 Конституции РА,
в соответствии с которой, государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица правомочны выполнять только
те действия, на которые они уполномочены
Конституцией или законами, а уполномочиваю-
щие нормы, на основе которых государственные
органы осуществляют свою деятельность, долж-
ны соответствовать принципу правовой опре-
деленности. Соответственно, учитывая выше-
изложенное, законодательная инициатива, реа-
лизованная со стороны Правительства, депутатов
и фракций Парламента в рамках конституцион-
ных положений, должна рассматриваться скорее
как правомочие или полномочие, нежели право,
так как в данном контексте оно не будет обладать
чисто диспозитивным характером.

Сопоставляя и анализируя вышеуказанные
положения, можно сделать вывод о том, что
Парламент РА, являясь законодательным органом
власти, созданным на основе Конституции и
осуществляющий свои полномочия исключи-
тельно на основе Конституции, имеет возмож-
ность участвовать в законотворческом процессе
исключительно посредством реализации права
законодательной инициативы его депутатами и

фракциями, за исключением тех случаев, кото-
рые Конституцией и конституционным законом
отнесены к исключительному праву Правитель-
ства РА. 

Как уже было отмечено, если рассматривать
законодательную инициативу в качестве пра-
вомочия при ее реализации со стороны госу-
дарственных органов и должностных лиц, то
она не будет обладать чисто диспозитивным
характером, однако, в данном случае, следует
провести параллели между порядком реализации
права законодательной инициативы Правитель-
ства, депутатов и фракций, а также обратить
внимание на законодательное закрепление и
регулирование ее реализации.

Важно отметить, что после того, как про-
грамма Правительства утверждается Нацио-
нальным Собранием, Правительство, в свою
очередь, в течение 3 месяцев утверждает, как
правило, пятилетнюю программу своих меро-
приятий, которая включает в себя мероприятия
по разработке всеми государственными органами
управления законодательных и подзаконных
нормативно правовых актов, а также иные ме-
роприятия, направленные на реализацию ос-
новных целей и направлений программы Пра-
вительства в целом, тем самым в обязательном
порядке реализуя свое “право” законодательной
инициативы, при этом искусственным образом
включая полномочия законотворчества в свою
компетенцию.

В данном случае, государственные органы
управления в рамках области своей деятель-
ности разрабатывают ряд законопроектов, в
установленном порядке законотворческой дея-
тельности, которые уже Правительство, в
рамках законодательной инициативы, пред-
ставляет на обсуждение Национального Со-
брания. В этом контексте невозможно не учи-
тывать факт того, что на практике большая
часть законопроектов на обсуждение Парла-
мента была внесена именно Правительством –
в частности, среди 725 вопросов, обсужденных
и принятых Национальным Собранием 6-ого
созыва в период от 18-ого мая 2017 до 25-ого
октября 2018 года, 649 вопрос составляют за-

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

4
  2

0
1

9

6 Авакъян С.А. Конституционное право России, Том 2. М., 2010 г. С. 399.



конопроекты, внесенные Правительством и
лишь 43 депутатами НС. 

Таким образом, на практике роль Парла-
мента в Армении, хоть и условно, но все же
ограничивается обсуждением законопроектов
и их принятием. При этом, в условиях отсутствия
правовой определенности: во-первых, учитывая
общий объем работы, количество внесенных
на обсуждение вопросов, а также сжатые сроки
их обсуждения, Парламент в целом просто не в
состоянии в полной мере рассмотреть законо-
проект, внесенный в рамках законодательной
инициативы Правительством, поскольку не уча-
ствует в его начальном обсуждении в какой бы
то ни было форме; во-вторых, не имея импера-
тивного характера, “право” законодательной
инициативы реализуется Парламентом значи-
тельно реже или вовсе не реализуется, что, в
свою очередь, приводит к отнесению законо-
творчества к полномочиям Правительства; и в-
третьих, при наличии реального политического
плюрализма, представляемые оппозицией ра-
зумные законопроекты в качестве законода-
тельной инициативы ее депутатов или фракций,
могут получить предложение отрицательного
характера со стороны Правительства, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 77 Конституционного
закона “Регламент Национального Собрания”,
и быть отозваны со стороны автора с учетом
данного предложения, или, впоследствии, не
быть одобрены “стабильным” парламентским
большинством.

Именно поэтому в демократическом госу-
дарстве четкое закрепление компетенции любого
конституционного органа, в особенности Пар-
ламента, в соответствии с его функциональной
ролью, а также установление строго опреде-
ленных механизмов и процедур реализации его
полномочий являются залогом сбалансирован-
ности полномочий и обеспечения функциональ-
ного равновесия и сдержанности государствен-
ной власти. 

С этой целью, рассматривая практику за-

рубежных стран с устоявшейся демократической
культурой, можно обратить внимание на практику
реализации права законодательной инициативы
в ФРГ и Великобритании, где подавляющее
большинство законопроектов также принимается
по инициативе Правительства7. Все же необхо-
димо обратить внимание на некоторые особен-
ности, присущие данным государствам. 

В конце прошлого столетия, в Великобри-
тании была установлена практика публикации
некоторых правительственных законопроектов
до их официального внесения в Парламент в
качестве законодательной инициативы, которая
стала основанием для появления стадии пред-
варительного законодательного надзора (pre-
legislative scrutiny), при которой проекты биллей
публикуются и размещаются на официальном
сайте Правительства.8

Некоторые особенности в области осу-
ществления законотворчества присущи ФРГ,
где депутаты бундесрата и бундестага также
обладают правом инициативы, однако с одним
установленным ограничением, в соответствии
со статьей 76 параграфа 1 Основного закона
ФРГ, указывающей на то, что законопроект
может быть выдвинут из среды бундестага.
Параграф 76 Регламента бундестага конкрети-
зирует это положение и требует, чтобы законо-
проект был поддержан фракцией или, по мень-
шей мере, 5% членов палаты.9

Рассмотренный международный опыт не
всегда может быть применим в отношении на-
ционального законодательства, тем не менее,
сопоставляя вышеуказанные положения и вы-
являя цели и основные идеи, заложенные за-
конодателями в данные положения, можно за-
метить, что идеи, заложенные в данных меха-
низмах, вполне могут себя оправдать и привести
к благоприятным последствиям, существующим
в международной практике.

Как было отмечено ранее, в условиях по-
литического плюрализма представленные оп-
позицией законопроекты могут получить за-
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ключение (предложение) отрицательного ха-
рактера со стороны Правительства, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 77 Конституционного
закона “Регламент Национального Собрания”,
и быть впоследствии отозваны со стороны ав-
тора с учетом данного предложения или, впо-
следствии, не быть одобрены “стабильным”
парламентским большинством. Так, для урегу-
лировании проблемы, возникающий при осу-
ществлении законодательной инициативы де-
путатов и фракций Парламента РА, необходимо
дать возможность осуществлять законодатель-
ную инициативу комиссиям Парламента РА. По-
скольку в Армении депутат, в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 3 Конституционного
закона РА “Регламент Национального Собрания”,
обязан быть включенным в состав одной по-
стоянной комиссии, а последняя, в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 12 того же закона,
полномочна осуществлять парламентский конт-
роль, то можно констатировать, что комиссия
Парламента РА в целом могла бы участвовать в
осуществлении законодательной инициативы,
как результат своей контрольной деятельности
участвовать в законотворческом процессе и
придавать некую политическую поддержку
своим законопроектам. Однако, ввиду отсутствия
в Конституции прямого, определенного указания
на данную возможность, не обладает данным
правомочием. В рамках существующих поло-
жений законодательства РА, конечно же, можно
обойти данное ограничение посредством осу-
ществления одной законодательной инициативы
двух или более депутатов, однако с учетом по-
ложений Конституционного закона РА “Регламент
Национального Собрания”, почему комиссия
Парламента не входит в число субъектов зако-
нодательной инициативы. Схожее положение
закреплено, например, в части 1 статьи 45 Кон-
ституции Грузии, где право законодательной
инициативы предоставлено также комитетам
Парламента. Таким образом, уже на первых
стадиях законотворчества заявленные со сто-
роны комиссий Парламента РА законопроекты
будут обладать достаточной политической под-

держкой, сдерживая Правительство и принуждая
его оценивать данный проект реально, не учи-
тывая при этом частные интересы одной пре-
валирующей политической силы в стране.

Важно также отметить, что в Республике
Армения существует процедура публикации за-
конопроектов до их внесения на рассмотрения
Национальным Собранием, которая регулируется
законом РА “О нормативно-правовых актах” и
решением Правительства РА от 10 октября 2018
года N1146-Н “Об определении порядка орга-
низации и проведения общественных обсужде-
ний”. 

В частности, часть 1 статьи 3 закона РА “О
нормативно правовых актах” устанавливает, что
проекты законодательных актов подлежат об-
щественному обсуждению, за исключением про-
екта закона о ратификации международного
договора (присоединения к нему). В соответствии
с частью 1 статьи 4 данного закона, обще-
ственное обсуждение организуется органом или
членом Правительства, имеющим правомочие
на принятие акта, а часть 5 той же статьи опре-
деляет, что подлежащий общественному об-
суждению представленный Правительству про-
ект, не прошедший общественного обсуждения,
может быть возвращен Правительством в пред-
ставивший его орган. Решение Правительства
РА от 10 октября 2018 года N1146-Н “Об опре-
делении порядка организации и проведения
общественных обсуждений”, в свою очередь,
конкретизирует значение общественного об-
суждения, определяя, что это процесс получения
и обобщения предложений и замечаний, а также
выявления общественного мнения, информи-
рования общественности о проектах, с целью
обеспечения прозрачности и подотчетности
правотворчества и участия общества в процессе
подготовки проектов нормативно правовых ак-
тов10.

Тем не менее, установленный порядок про-
ведения общественных обсуждений, во-первых,
по существу, носит обязательный характер лишь
для законопроектов, которые разрабатываются
в рамках законодательной инициативы Прави- Օ
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тельства РА, поскольку последствием несоблю-
дения данной процедуры может стать лишь
возвращение Правительством законопроекта в
представивший его орган; во-вторых, порядок,
по существу, никак не вписывается в рамки
предварительного законодательного надзора,
как составной части парламентского контроля,
так как нет положений, которые бы регулировали
или определяли возможность или обязанность
участия Парламента (депутатов или фракций) в
данном процессе, а сами депутаты лишь при
желании высказать мнение по поводу законо-
проекта будут участвовать в обсуждении, пред-
ставляя свои замечания (предложения) как
обычные граждане, не имеющие надзорных
полномочий; в-третьих, цель организации дан-
ного процесса решением Правительства была
ограничена и сведена исключительно к инфор-
мированию общественности и определению
его мнения относительно законопроекта. 

И хотя в Республике Армения предвари-
тельный законодательный надзор частично осу-
ществляется постоянными комиссиями Парла-
мента в рамках предварительного обсуждения
законопроектов, все же следует учесть факт
того, что он осуществляется уже во время зако-
нодательного, но не законотворческого процесса,
когда проект уже был представлен на рассмот-
рение Парламента. В существующих условиях
необходимо закрепление таких положений, ко-
торые установят обязанность для Правительства
РА и органов государственного управления на
начальных стадиях законотворчества направлять

законопроекты на обсуждение в соответствую-
щие комиссии Парламента РА в рамках предва-
рительного законодательного надзора. Подобные
положения будут способствовать повышению
роли Парламента как коллегиального государст-
венного органа, осуществляющего законода-
тельную власть.

Обобщая вышесказанное, предлагается
внести в законодательные и подзаконные акты
Республики Армения соответствующие изменения
и дополнения в целях урегулирования института
общественного обсуждения в полном объеме,
придав ему значение скорее “публичного об-
суждения”, более четкой регламентации пред-
варительного законодательного надзора, как
одной из составных частей парламентского
контроля комиссий и Парламента РА в целом,
установления возможности реализации права
законодательной инициативы не только со сто-
роны депутата или фракции, но и со стороны
комиссий Парламента РА, в качестве его струк-
турных органов. 

Законодательное закрепление подобных
механизмов даст возможность Парламенту не
только участвовать в обсуждении законопроекта
на стадии законотворчества, но и более эф-
фективно осуществлять парламентский надзор
в отношении исполнительной ветви власти, по-
скольку последней будет реализовано целостное
полномочие, сочетающее в себе элементы функ-
циональных, сдерживающих и противовесных
полномочий. 
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Երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը պե -
տու թյան սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի
հա մա կար գում դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է վեր
հա նել նաև այդ գոր ծա ռույ թի կեն սա գործ ման
կա ռու ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝
օգ տա գոր ծե լով միջճ յու ղա յին-հա մա լիր գի տա -
կան մո տեց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Հե տա -
զո տա կան այս խնդրի ի րա կա նա ցու մը կարևոր
հիմք է երկ րի պաշտ պա նու թյան հա րա բե րու -
թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման
մի շարք հիմ նա հար ցե րի հե տա զոտ ման և պար -
զա բան ման, դրանց սահ մա նադ րա կան կար -
գա վոր ման ա ռար կա յի (հա րա բե րու թյուն նե րի
շրջա նա կի), կար գա վոր ման այլ յու րա հատ կու -
թյուն նե րի տե սա կան ի մաս տա վոր ման հա մար:
Ա վան դա բար երկ րի պաշտ պա նու թյան տե սա -
կան և ի րա վա կան հիմ նա հար ցե րի ու սում նա -
սի րու թյունն առնչ վում է մի շարք գի տա կան
ճյու ղե րի հետ: Մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան և
ի րա վուն քի տե սու թյան մաս կազ մող «պե տու -
թյան ֆունկ ցիա նե րի» տե սու թյու նը, սահ մա -
նադ րա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նը, ռազ մա -
կան (կամ ռազ մա վար չա կան) ի րա վուն քի տե -
սու թյու նը1, եր բեմն՝ կա ռա վար ման տե սու թյու -
նը, և ի հա՛ր կե, ռազ մա գի տու թյու նը, հատ կա -
պես՝ դրա ռազ մա կան «ստրա տե գիա» կոչ ված
ո լոր տը: Փոր ձենք երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թը և դրա կեն սա գործ ման կա ռու ցա կար -
գը քննար կել այս գի տա կան ո լորտ նե րի տես -
անկ յուն նե րից, այ նու հետև միա վո րել ստաց ված
արդ յունք նե րը:

Ցան կա ցած պե տու թյուն (եր կիր) խնդիր ու -
նի ա պա հո վե լու իր ինք նիշ խա նու թյու նը, պե -
տա կան սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը,

ար տա քին անվ տան գու թյու նը: Այդ խնդրի լուծ -
ման հա մար պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է
երկ րի պաշտ պա նու թյան ար տա քին գոր ծա -
ռույթ: Այդ գոր ծա ռույ թի պե տա կա նա գի տու -
թյան կող մից մատ նանշ ված տար րերն աչ քի են
ընկ նում ո րո շա կի ա ռան ձա հատ կու թյուն նե րով: 

1. Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի օբ -
յեկ տը երկ րի ռազ մա կան պաշտ պա նու թյան
հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն ներն են, ո րոնք ի րենց բնույ թով էա կա նո -
րեն տար բեր վում են հա սա րա կա կան այլ հա -
րա բե րու թյուն նե րից: Այդ տար բե րու թյան հիմ -
նա կան չա փա նի շը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց -
ման շնորհիվ հիմ նադր ված կա ռույ ցը՝ բա նա կը
կամ զին ված ու ժերն են: Դրանց կի րառ ման ու
գոր ծու նեու թյան ձևերն էա կա նո րեն տար բեր -
վում են այլ ո լորտ նե րի օբ յեկտ նե րից: Իսկ կա -
ռա վար ման օբ յեկ տի և կա ռա վար ման ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նի սերտ
կապ: Այդ կա պը շեշ տադ րում է նաև կա ռա -
վար ման գի տու թյու նը, ըստ ո րի՝ հա սա րա կա -
կան հա մա կար գը պե տա կան կա ռա վար ման
օբ յեկտ դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է ել նել
հետևյալ հիմ նա րար դրույթ նե րից.

ա)կա ռա վար վող օբ յեկտ նե րի բո վան դա -
կու թյու նը և ձևե րը, գոր ծա ռույթ ներն ու
կա ռուց վածքն ան մի ջա կա նո րեն պայ -
մա նա վոր ված են օբ յեկ տիվ բնա կան ու
սո ցիալ-պատ մա կան պայ ման նե րով ու
օ րի նա չա փու թյուն նե րով,

բ) յու րա քանչ յուր կա ռա վար վող օբ յեկ տի
յու րա հատ կու թյու նը (չա փո րո շիչ նե րը) և
տե ղը հա սա րա կա կան կեն սա գոր ծու -
նեու թյան մեջ ո րոշ վում են օբ յեկ տի բո -

1 Տե՛ս Военное право, под ред д. ю. н., професора В.Г. Стрекозова, д. ю. н. А.В. Кудашкина. Серия “Право в
Вооруженных силах – консультант” – М., “За права военнослужащих”, 2004, 640 c.; Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.,
Военное право. М.: ООО изд-во «Юрлитинформ», 2002, 456 c.; Военное право. Под ред. засл. деятеля науки РФ,
академика Кузнецова Н.И.– М.: издательство Военный университет МО РФ – Всеармейский издательский центр гу-
манитарной учебной литературы, 1996, 318 c. և այլն:

ՍԱՍՈՒՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի 
Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ (հանրային իրավունք)
____________________________________________________________________________________________________________

ºðÎðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ¶àðÌ²èàôÚÂÆ ÎºÜê²¶àðÌØ²Ü
Î²èàôò²Î²ð¶Æ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ



վան դա կու թյամբ, տեխ նո լո գիա յով, դրա
կող մից կամ դրա նում ի րա կա նաց վող
աշ խա տան քի այլ դրսևո րում նե րով,

գ) ար դի աշ խա տան քի մաս նա գի տաց ված,
կոո պե րաց ված և կո լեկ տիվ բնույ թը
բարդ կա ռույ ցի է վե րա ծում կա ռա վար -
վող օբ յեկտ նե րին, ո րոնք հա սա րա կա -
կան հա մա կար գում հան դես են գա լիս
ո րո շա կի (և զար գա ցող) կազ մա կեր պա -
կան ձևե րում,

դ) կա ռա վար վող օբ յեկտ ներն ի րենց մարդ -
կա յին բնույ թի ու ժով ըն դու նակ են ի -
րենց ակ տի վու թյան նպա տա կադր ման,
հար մա րեց ման և տար րե րա յին ինք նա -
կար գա վոր ման, գի տակ ցա կան ինք նա -
կա ռա վար ման,

ե) պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գում (սուբ յեկ տի և կա ռա վար վող օբ յեկ -
տի միաս նու թյան տե սանկ յու նից) կա -
ռա վար ման օբ յեկտ նե րը կա տա րում են
հա սա րա կա կան կյան քի վե րար տադ րու -
թյան գլխա վոր գոր ծա ռույ թը և այդ իսկ
պատ ճա ռով հա մար վում են ո րո շիչ (օբ -
յեկ տի վո րեն պատ ճա ռա կա նաց ված) պե -
տա կան մար մին նե րի նկատ մամբ2: 

Ե թե կա ռա վար ման գի տու թյան կող մից
հիմ նա վոր ված այս ընդ հա նուր և հիմ նա րար
դրույթ նե րը փո խադ րենք պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի տի րույթ, ա պա կստա նանք հետևյալ
եզ րա կա ցու թյուն նե րը. երկ րի պաշտ պա նու թյան
պե տա կան կա ռա վար ման կամ պաշտ պա նու -
թյան գոր ծա ռույ թի բո վան դա կու թյու նը, ի րա -
կանց ման ձևե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե րը, կա -
ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված են զին ված ու ժե -
րի կազ մա կերպ ման ու զին ված պայ քա րի (պա -
տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ մա կան պայ -
ման նե րով ու օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ -
յեկ տում գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու -
ժերն են՝ ի րենց բնո րոշ կազ մա կեր պա կան ու
գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով
հան դերձ, ինչն էլ հենց պաշտ պա նա կան գոր -
ծա ռույ թի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է:
Այդ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան
կազ մա կեր պա կան ձևը բա նակն է՝ իր ներ քին
կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում նե րով հան -

դերձ: Նա ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նի
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար -
գում: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
պե տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին -
նե րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ա նի մաստ
կա ռույց ներ են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի -
րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան հիմ նա կան
ցու ցի չը մար տու նակ բա նակն է, այլ ոչ թե դրա
ի մի տա ցիան կամ քա ղա քա կան-ի րա վա կան կա -
ռա վա րումն ու կար գա վո րու մը: 

Կա ռա վար ման տե սու թյան կող մից ա ռաջ
քաշ ված և վե րը ներկայացված ինք նա կա ռա -
վար ման և ինք նա կար գա վոր ման ըն դու նա կու -
թյու նը ևս բ նու թագ րա կան է երկ րի պաշտ պա -
նու թյա նը: Ան շուշտ, ար դի շրջա նում երկ րի
պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան սուբ յեկ տը պետու -
թյունն է՝ ի դեմս նրա զին ված ու ժե րի ու դրանց
կա ռա վար ման մար մին նե րի, սա կայն պատ մա -
կա նո րեն ե ղել են շատ դեպ քեր, երբ ռազ մա -
կան ա ռու մով նվաճ ված երկր ներն ու ժո ղո -
վուրդ նե րը ինք նա կազ մա կերպ ման ճա նա պար -
հով (ընդ հա տակ յա գոր ծու նեու թյու նից սկսած,
մինչև պար տի զա նա կան պա տե րազմ ներն ու
ապս տամ բու թյուն նե րը) կա րո ղա ցել են ա զատ -
վել և արդ յու նա վետ կազ մա կեր պել ա զա տա -
գրված տա րածք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

2. Պե տու թյան այլ գոր ծա ռույթ նե րի հետ
հա մե մա տած՝ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն
աչ քի է ընկ նում նաև իր ի րա կա նաց ման սու -
բյեկ տա յին կազ մով: Նախ՝ գոր ծա ռույ թի կեն -
սա գործ ման հիմ նա կան և գ րե թե մե նաշ նոր -
հա յին սուբ յեկ տը պե տու թյունն է, որը դա կա -
տա րում է հան րա յին իշ խա նա կան ա պա րա տի
և հա տուկ ստեղծ ված կա ռույ ցի՝ զին ված ու ժե -
րի մի ջո ցով: Ե թե պե տու թյան մի շարք գոր ծա -
ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցում են
նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան օ տա -
րաբ նույթ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
ան հատ ները՝ ի րենց գոր ծու նեու թյամբ, ա պա
պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման
կա ռու ցա կար գում, դրա կազ մա կերպ ման և կա -
ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում՝ բարձ րա -
գույն քա ղա քա կան ղե կա վա րու մից մինչև ագ -
րե սո րի կամ սահ մա նա խախ տի դեմ տար վող
մարտը, ի րա կա նաց նում են հան րա յին իշ խա -
նա կան կա ռույց նե րը: Քա ղա քա ցի նե րը և կազ -
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2 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекций.– М. Юрид. лит., 1997, էջ 91:
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մա կեր պու թյուն ներն այս տեղ գոր ծում են որպես
հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան պար տա կա նու -
թյուն կրող սուբ յեկտ ներ, ո րի բո վան դա կու -
թյունն ամ րագր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ ու
օ րենք նե րով: Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի
ի րա կա նաց ման ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը
և գոր ծա ռու թա յին կեն սա գործ ման հան րա յին
ի րա վա կան պար տա կա նու թյու նը կրում են պե -
տու թյու նը և նրա մար մին ներն ու հա տուկ կա -
ռույց նե րը:

Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ -
մա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման հիմ նա -
կան ընդ հա նուր սուբ յեկ տը պե տու թյունն է՝ ի
դեմս նրա մար մին նե րի, կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի և կա ռույց նե րի: Ռազ մա գի տու թյան ու
ռազ մա կան անվ տան գու թյան տե սու թյան մեջ
երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ մա կան ան -
վտան գու թյան ա պա հով ման սուբ յեկտ նե րը դի -
տարկ վում են որ պես պաշտ պա նու թյան ու ռազ -
մա կան անվ տան գու թյան հա մա կար գի բա ղա -
դրա տարր՝ հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րով3:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Պաշտ պա նու -

թյան մա սին» 2017 թ. նո յեմ բե րի 15-ի ՀՀ օ րեն -
քի վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս ա ռաջ քա շե -
լու պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ձևա վոր -
ման ու ի րա կա նաց ման սուբ յեկտ նե րի հետևյալ
շրջա նա կը՝ օ րենս դիր մար մի նը, կա ռա վա րու -
թյու նը, նա խա գա հը, դա տա րան նե րը, անվ տան -
գու թյան խոր հուր դը, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
մար մին նե րը, պե տու թյան զին ված կազ մա կեր -
պու թյու նը, ո րը նե րա ռում է զին ված ու ժե րը և
այլ զոր քե րը4: Ըստ էու թյան՝ զին ված ու ժերն
ըն դուն ված է հա մա րել պե տու թյան ռազ մա կան
կազ մա կեր պու թյան մի ջու կը և երկ րի պաշտ -
պա նու թյան ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման հիմ քը5: Պե տու թյան ռազ մա կան
կազ մա կեր պու թյու նը կոչ ված է ա պա հո վելու
երկ րի պաշտ պա նու թյու նը ռազ մա կան մե թոդ -
նե րով:

Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույթն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ նե րի շար -
քում հա տուկ գոր ծառռւ թա յին-նպա տա կա յին
ինս տի տուտ է բա նա կը կամ պե տու թյան ռազ -
մա կան կազ մա կեր պու թյու նը, որը, ի տար բե -
րու թյուն այլ գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին պե -

3 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 129-130: Ս.Ա. Ֆոմինն այդ
սուբյեկտների հասկացությունը բնորոշում է հետևյալ կերպ. «Հասարակական հարաբերությունների այն մասնակիցը,
որին իրավական նորմերն օժտել են իրավունքներով ու պարտականություններով» (տե՛ս նույն տեղը):

4 Գրականության մեջ օգտագործվում են մի շարք եզրույթներ՝ կապված զինված կազմավորումների հետ: Դրանցից
են՝ «պետության ռազմական կազմակերպությունը», «ռազմական ուժեր», «բանակ», «զորք», «ուժային կառույցներ»,
«զինված ուժեր»: «Պետության ռազմական կազմակերպությունը» ներառում է զինված ուժերը, այլ զորքերը,
զինված կազմավորումները և մարմինները, որոնք իրենց առջև դրված խնդիրներն իրագործում են ռազմական
մեթոդներով, ռազմական կառավարման մարմինները, ինչպես նաև արդյունաբերական ու գիտական համալիրները»
(տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина,
Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 92-93): «Պաշտպանության
մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն «Զինված ուժերը» պետական ռազմական կառույց է, որն ապահովում
է ՀՀ պաշտպանության ռազմական բաղադրիչը, իսկ «այլ զորքերը» ներառում է ոստիկանության զորքերը,
սահմանապահ զորքերը, պետական պահպանության ծառայությունը և ազգային անվտանգության հատուկ
ստորաբաժանումները» (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի ՀՀ օրենքը //ՀՀ ՊՏ
2017.12.06.173(1348): Ըստ ռազմագիտության՝ բանակը պետության ռազմական մարմինը (կառույցը) է, որը
նախատեսված է զինված բռնության միջոցներով նրա քաղաքականության իրականացման համար: «Բանակ»
բառը «զինված ուժերի» հոմանիշներից մեկն է: Բանակն ունի մի շարք հատկանիշներ, պետական կառույց է,
զինված մարդկանց կազմակերպություն է, իր գործառույթները կատարում է զինված միջոցներով, կոչված է
պատերազմ վարելու և դրա համար ունի բավարար մարտական հզորություն (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф.,
Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный университет, Академия
военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 92):

5 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 133: Ռազմական գիտության
մեջ ընդունված է երկրի պաշտպանության ու ռազմական անվտանգության համակարգի հիմք համարել դրանց
ապահովման մարմինները, ուժերը և միջոցները (տե՛ս նույն տեղը, էջ 131): «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդ. 3-րդ մասի համաձայն՝ զինված ուժերը կազմված են զինվորական կառավարման կենտրոնական
մարմնից՝ ԶՈՒ գլխավոր շտաբից, զինվորական կառավարման այլ մարմիններից, զորամիավորումներից,
միավորումներից, զորատեսակներից և զորամասերից, զինվորական հաստատություններից և զինվորական այլ
կազմավորումներից: Պատերազմի կամ ռազմական դրության ժամանակ զինված ուժերի կազմում ընդգրկվում են
նաև այլ զորքերը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների լիազոր պետական մարմնի
ուժերը (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկ. 15-ի ՀՀ օրենքը // ՀՀ ՊՏ 2017.12.06.173(1348)):



տա կան ինս տի տուտ նե րի, ի սկզբա նե, պե տու -
թյան ա ռա ջաց մամբ գո յու թյուն ու նե ցող կա -
ռույց է: Ե թե պե տու թյան կա ռու ցա կար գի մնա -
ցած գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին ինս տի -
տուտ նե րի հիմ նա կան ու գե րա կշռող մա սի
պատ մու թյու նն սկսվում է նոր դա րաշր ջա նից,
ա պա բա նա կի պատ մու թյու նը հաշ վվում է պե -
տու թյան պատ մու թյա նը զու գըն թաց:

Պե տա կան ինս տի տուտ նե րի պատ մա կան
զար գաց ման շար քի ու սում նա սի րու թյու նը հաս -
տա տում է կա յուն մի տում՝ պե տա կան կա ռա -
վար ման մաս նա գի տա ցում և ճ յու ղա վո րում:
«Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի, նպա տակ նե րի
ո րոշ ման կա ռու ցա կար գե րի, ո րո շում նե րի մշակ -
ման ու ըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի բար դա -
ցումն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է «իշ -
խա նու թյան ծառի» ճյու ղա վոր ման: Հիմ նա կան
«ճյու ղե րը» ծնում են են թաճ յու ղեր, ո րոնք կոչված
են ամ րաց նելու «ծա ռի» ար մատ ներն ու բու նը՝
պե տա կան ո րո շում նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի
ո րա կի բարձ րաց ման ճա նա պար հով»6: 

Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռաջ քա շած այս օ րի -
նա չա փու թյունն ան հեր քե լի է: Իս կա պե՛ս, նոր
դա րաշր ջա նի պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ
պե տա կան կա ռա վար ման բար դա ցումն ա ռաջ
է բե րում նոր նպա տա կա յին ինս տի տուտ նե րի
ձևա վո րում, ո րոնք նա խա տես ված են «պե տու -
թյան այս կամ այն գոր ծա ռույ թի շրջա նա կում և
հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի
պա տաս խա նատ վու թյան գո տում գոր ծե լու հա -
մար»: Սա կայն Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռաջ քա -
շած այս մի տու մը չի վե րա բե րում բա նա կին,
չնա յած նա բա նա կը ևս նե րա ռում է նման գոր -
ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին հա տուկ ինս տի -
տուտ նե րի շար քում: 

Բա նա կը պե տու թյան մշտա կան գոր ծա -
ռու թա յին-նպա տա կա յին ու ղե կիցն է: Հետևա -
բար՝ ար դի շրջա նում կա րող է խոսք լինել միայն
բա նա կի վե րա կա ռուց ման, ձևա փոխ ման մա -
սին, այլ ոչ թե՝ նոր ձևա վոր ված ինս տի տու տի:
Սա կայն պետք է հա մա ձայն վել այդ հե ղի նա կի
այն մտքի հետ, որ բա նա կը, զին ված ու ժե րը՝

որ պես հա տուկ կեր պով կազ մա կերպ ված ներ -
գոր ծու թյան ուժ, գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա -
յին կա ռույց է: «Բա նակն ու նի խիստ ստո րա -
կար գա յին կա ռուց վածք, զին վո րա կան ծա ռա -
յու թյան ան ձանց կազմ, զեն քի զա նա զան տե -
սակ ներ և լրիվ նյու թա կան բա զա»7: Սրան
պետք է ա վե լաց նել նաև բա նա կի հա տուկ ա -
ռանձ նաց վա ծու թյունն այլ պե տա կան կա ռույց -
նե րից, նրա կազ մի բազ մաթ վու թյու նը և դրա
հետևանքով բա նա կի քա ղա քա կան դե րա կա -
տա րու թյու նը: Այս պայ ման նե րում կարևոր վում
է բա նա կի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի սահ մա -
նադ րա կան ամ րագ րու մը, դրա քա ղա քա կան
չե զո քու թյան ա պա հով ման կա ռու ցա կար գե րի
հիմ նադ րու մը8:

3. Երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն
աչ քի է ընկ նում նաև իր ի րա կա նաց ման ձևե -
րով ու մե թոդ նե րով: Ընդ հան րա պես ըն դուն -
ված է պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նաց ման մե թոդ նե րը բնո րո շել որ պես ե ղա նակ -
նե րի, հնարք նե րի և մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյուն,
ո րոնք կի րառ վում են գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա -
նաց նե լիս: Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն -
դուն ված է մե թոդ նե րը կա պել գոր ծա ռույ թի և
դա ի րա կա նաց նող հան րա յին իշ խա նա կան
մար մին նե րի հետ: Վ. Ա ֆա նասևի կար ծի քով՝
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
մե թոդ նե րը բազ մա զան են, և դրանք կախ ված
են գոր ծա ռույ թի տե սա կից, ինչ պես նաև դրանք
ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մին նե րից: Որ -
պես օ րի նակ՝ այս հե ղի նա կը մատ նան շում է
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման, ի րա վա կար գի
պահ պա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոն ցում օգ -
տա գործ վում են թույ լատ րա կան, ար գե լող, պա -
հան ջող, հա մոզ ման ու հար կադ րան քի մե թոդ -
նե րը, իսկ տնտե սա կան գոր ծա ռույթն ի րա կա -
նաց նե լիս, բա ցի վար չաի րա վա կան մե թոդ նե -
րից, կի րառ վում է տնտե սա կան մե թոդ նե րի
ամ բող ջա կան հա մա լիր՝ բա րո յա կան և նյու թա -
կան խրա խու սում, կան խա տե սում, պլա նա վո -
րում, ար տոն յալ վար կա վո րում և ներդ րում ներ,
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6 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 143:
7 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 144:
8 Բանակը պետք է օգտագործվի միայն արտաքին և եզակի դեպքերում պետության մեջ սահմանադրական կարգերի

պաշտպանության համար: Եղել են դեպքեր, երբ բանակը՝ Հունաստանում (1960-ական թթ.), Չիլիում (1970-ական
թթ.), Արգենտինայում և այլ երկրներում վերցրել է իշխանությունը (տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография
/Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 144): 
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պե տա կան սուբ սի դա վո րում, սպա ռող նե րի
պաշտ պա նու թյուն և այլն9: Այս հե ղի նա կի մո -
տեց ման վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ պե -
տու թյան ա մեն մի գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե -
լիս կի րառ վում են ընդ հա նուր և հա տուկ մե -
թոդ ներ: Ընդ հա նուր մե թոդ նե րը բնու թագ րա -
կան են բո լոր գոր ծա ռույթ նե րին, իսկ հա տուկ
մե թոդ նե րը բխում են տվյալ գոր ծա ռույ թի ներ -
գոր ծու թյան օբ յեկ տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րից: Դրանք հիմ նա կա նում չեն կի րառ վում
այլ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լիս: Ան կախ
այն հանգամանքից, թե որ քա նո՞վ է ճիշտ գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի նկատ -
մամբ այս մո տե ցու մը, պետք է նկա տի ու նե -
նալ, որ երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի
հա տուկ մե թոդ ներն ի րա պես յու րա հա տուկ են,
այլ ո լորտ նե րում կի րառ վող մե թոդ նե րից էա -
կա նո րեն տար բեր վող, ին չը պայ մա նա վոր ված
է դրանց ռազ մա կա նաց ված բնույ թով:

Ա. Վա ղարշ յա նը պե տու թյան գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը կա պում է
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ձևե րի (ի րա վա -
կան և ոչ ի րա վա կան) հետ՝10 կար ծե լով, թե
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման յու րա քան չյուր
ձևի հա մա պա տաս խա նում են ի րեն բնո րոշ
մեթոդ նե րը: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի -
րա կա նաց ման ի րա վա կան (ի րա վաս տեղծ, ի -
րա վա կի րառ, ի րա վա պահ պան, մեկ նա բա նո -
ղա կան-ի րա վա կան, հսկիչ-վե րահս կիչ, հիմ նա -
դիր» ձևերն ընդ հա նուր են պե տու թյան բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: Հետևա բար՝ ընդ հա -
նուր են նաև դրան ցից ա մեն մե կում կի րառ վող
մե թոդ նե րը՝ օ րի նա կա նու թյու նը, օ րի նա կան
հար կադ րան քը, ի րա վա կան տե ղե կու թա վո րու -
մը, հա մո զու մը, խթա նու մը և խ րա խու սու մը,
խորհր դատ վու թյու նը, ան մի ջա կան կա ռա վա -
րու մը, ար գե լու մը, պար տադ րու մը և այլն: Նույն
մո տեց մամբ կա րող ենք պնդել, որ պե տու թյան
գոր ծա ռույթ նե րի կազ մա կեր պա կան ձևե րից յու -

րա քանչ յու րին (կազ մա կեր պա կան կա նո նա -
կար գող, կազ մա կեր պա կան-տնտե սա կան, կազ -
մա կեր պական-գա ղա փա րա կան) բնո րոշ են ի -
րա կա նաց ման ի րենց մե թոդ նե րը, և քա նի որ
այդ ձևերն օգ տա գործ վում են գրե թե բո լոր գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս, հետևա բար՝ այդ
մե թոդ նե րը կի րա ռե լի են բո լոր գոր ծա ռույթ նե -
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Այս հար -
ցում միան շա նակ պետք է հա մա ձայն վել Յ.Ա.
Տի խո մի րո վի հետ, ըստ ո րի՝ պե տու թյան կարևոր
գոր ծա ռույթ ներն ու նեն են թա գոր ծա ռույթ ներ,
և ինչ պես գոր ծա ռույթ նե րը, այն պես էլ են թա -
գոր ծա ռույթ ներն անհ րա ժեշտ է մաս նա տել պե -
տա կան ինս տի տուտ նե րի ու մար մին նե րի ի րա -
վա կան կեր պով սահ ման ված խնդիր նե րի և ի -
րա վա սու թյան՝ հետևյալ շղթա յով. ա) զար գաց -
ման ծրագ րա յին նպա տա կադ րու մը, բ) նոր մա -
տիվ ի րա վա կան կար գա վո րու մը, գ) պե տա կան
կա ռա վա րու մը, դ) կազ մա կեր պա կան գոր ծու -
նեու թյու նը, զ) նյու թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
է) վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը և հար -
կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ը) հա սա -
րա կու թյան տե ղե կատ վա կան սպա սար կու մը11:

Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման՝ Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռա ջադ րած այս կա -
ռու ցա կարգն ըն դու նե լի է պե տու թյան բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: Ե՛վ պաշտ պա նու թյան
և՛ ի րա վա կար գի ա պա հով ման գոր ծա ռույթ ներն
ի րա կա նաց նե լիս պե տու թյու նը և նրա մար մին -
նե րը գոր ծում են կա ռու ցա կար գա յին նույն շղթա -
յով: Տար բեր վում են միայն այդ կա ռու ցա կար -
գի ո րոշ տար րե րի դրսևո րում նե րը. մաս նա վո -
րա պես՝ պե տու թյան պաշտ պա նու թյան գոր ծա -
ռույ թի ծրագ րա յին նպա տա կադր ման ձևը, որ -
պես կա նոն, ռազ մա կան դոկտ րինն է: Կան
տար բե րու թյուն ներ պե տա կան կա ռա վար ման
և դրա ըն թաց քում օգ տա գործ վող կազ մա կեր -
պա կան ձևե րի ու մե թոդ նե րի միջև, ինչ պես
նաև նյու թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Մաս նա -

9 Տե՛ս Афанасьев В.С., Государство, новые подходы к сущности, функциям, типологии // В кн. Общая теория права и
государства /Под. ред. В.В. Лазарева.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристь, 1996, էջ 283:

10 Տե՛ս Ա.Գ. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն-1 (Դասախոսություններ), ԵՊՀ. – Եր.: Հեղինակային
հրատարակություն, 2016. էջ 125:

11 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 172:
12 Երկրի պաշտպանության ու ռազմական անվտանգության համակարգն ընդունված է տրոհել մի քանի ենթահամակարգի՝

պետական կառավարման, տարածքային, գործառութային, բուն ռազմական կազմակերպության (տե՛ս Фомин С.А.,
Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 128): Թվարկված ենթահամակարգերից
յուրաքանչյուրն ունի իր կառավարման մարմինները՝ իհա՛րկե, ստորակարգային կապերի պահպանման միջոցով:



վո րա պես՝ պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի կա ռա վա րու մը բազ մա մա կար դակ է12, իսկ
դրա սկզբունք նե րը յու րա հա տուկ են՝ մյուս նե -
րից էա կա նո րեն տար բեր վող: Պաշտ պա նա -
կան ո լոր տում կի րառ վում են այն պի սի կազ մա -
կեր պա կան ձևեր ու մե թոդ ներ, ո րոնք այլ գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս օբ յեկ տի վո րեն
ա նըն դու նե լի են: Օ րի նակ՝ «ՀՀ ռազ մա կան
դոկտ րի նն» ամ րագ րում է Զին ված ու ժե րի օգ -
տա գործ ման հիմ նա կան ձևե րը՝ ա) ռազ մա վա -
րա կան, օ պե րա տիվ, մար տա վա րա կան և հա -
տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րը, բ) սահ մա նադ րա կան
կար գին սպառ նա ցող վտանգ նե րի վե րաց ման
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված կար գով, գ) դաշ նակ ցա յին պար տա -
վո րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րը,
դ) մի ջազ գա յին խա ղա ղա պահ գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ե) տար րե րա յին ա ղետ նե րի և այլ ար տա -
կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ
գոր ծո ղու թյուն ներ13: 

Թ վարկ ված ձևե րը պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա տուկ կազ մա կեր -
պա կան-ի րա վա կան ձևերն են: Հիմք ըն դու նե -
լով «Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-
րդ հոդվ. 1-ին կե տում ամ րագր ված «պաշտ -
պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը14՝ կա րող ենք ա -
ռանձ նաց նել պաշտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման
քա ղա քա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան, տե -

ղե կատ վա կան սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և այլ
բնույ թի մի ջոց նե րը: Այս դեպ քում մի ջոց նե րը
պետք է հաս կա նալ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց -
ման ձևե րի ի մաս տով: 

Ինչ վե րա բե րում է պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րին՝ ո՛չ «ՀՀ
ռազ մա կան դոկտ րի նը», ո՛չ էլ «Պաշտ պա նու -
թյան մա սին» ՀՀ 2017 թ. նո յեմ բե րի 15-ի օ րեն -
քը չեն ամ րագ րում դրանց շրջա նա կը15: Ռազ -
մա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ըն դուն ված
է, որ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման ռազ մա կան մե թոդ նե րը նա խո րո շում
են զոր քե րի գոր ծու նեու թյան յու րա հա տուկ բո -
վան դա կու թյու նը, դրանք են թադ րում են զեն քի
և զի նամ թեր քի օգ տա գոր ծում՝ պաշտ պա նու -
թյան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար16: Ռազ մա -
կան անվ տան գու թյան տե սու թյան մեկ այլ հե -
ղի նակ Ս.Ա. Ֆո մի նը երկ րի պաշտ պա նու թյան
ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան կա ռուց ված -
քում՝ օբ յեկտ, սուբ յեկտ, ա ռար կա, ա ռանձ նաց -
նում է նաև դրա մեկ այլ կարևոր տարր՝ մե -
թոդ նե րը և մի ջոց նե րը17: 

Այս հար ցը կա րիք ու նի հա տուկ հե տա զո -
տու թյան ու ամ փոփ ման, ո րով հետև նախ նա -
կան տպա վո րու թյունն այն է, որ երկ րի պաշտ -
պա նու թյան ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման մե -
թոդ նե րի խնդրում առ կա է ո րո շա կի տե սա կան
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13 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը», կետ 41, հաստատված է ՀՀ նախագահի 25.12.2007
ՆՀ-308-Ն հրամանագրով: Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ՊՏ 2008.01,07/1 (591), հոդված 14
(http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Doc1D=41116): ՌԴ ռազմական դոկտրինը զորքերի կիրառման հիմնական
ձևեր է համարում օպերացիաները (ռազմավարական, համատեղ, հակատեռորիստական) և մարտական
գործողությունները (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Ку-
дашкина, Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

14 «Պաշտպանությունը ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը և անվտանգությունը,
այդ թվում՝ քաղաքացիների պաշտպանվածությունը, ռազմական սպառնալիքներից ապահովելու նպատակով
խաղաղ ժամանակ և ռազմական դրության պայմաններում քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական,
սոցիալական, իրավական և այլ բնույթի միջոցների կիրառման ու միջոցառումների իրականացման ընդհանրություն»
է (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի ՀՀ оրենք // ՀՀ ՊՏ 2017.12.06.173(1348)):

15 Դրանք իրավաբանորեն ամրագրված չեն նաև ՌԴ-ում: Տեսաբանները համարում են, որ ռազմական մեթոդների
հարցը սկզբունքային է, և եթե մարտական գործողությունների ժամանակ (պատերազմի վիճակում կամ ռազմական
բախումների ընթացքում) այդ մեթոդներն ակնհայտ են, ապա խաղաղ ժամանակ՝ անորոշ: Անհրաժեշտ է հստակ
սահմանել, թե խաղաղ ժամանակ ո՛ր մեթոդներն են համարվում ռազմական, այսինքն՝ կարող են օգտագործվել
պետության ռազմական կազմակերպության մեջ ներառվող կառույցների կողմից և, հետևաբար՝ չեն կարող օգտա -
գործ վել այլ պետական մարմինների ու կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ պետական կազմակերպությունների
կողմից (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина,
Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93): Այս տեսաբանների
եզրակացությունը միանշանակ է. ռազմական մեթոդները ենթակա են իրավական կարգավորման, ընդ որում՝
բացառապես իմպերատիվ, այլ ոչ թե դիսպոզիտիվ ձևով: 

16 Տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный
университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

17 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 83, 103:
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անհս տա կու թյուն: Նշա նա կում է՝ անհ րա ժեշտ
է միա վո րել պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե -
սու թյան, ռազ մա կան գի տու թյան ու ռազ մական
ի րա վուն քի տե սա մե թո դա բա նա կան մոտե ցում -
նե րը և ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել
նշված գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ձևե րի, մե -
թոդ նե րի ու մի ջոց նե րի հա մա կար գի մա սին: 

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
ձևեր են հա մար վում ի րա վա կա նը և կազ մա -
կեր պա կա նը (կազ մա կեր պա կան-կա նո նա կար -
գող, տնտե սա կան, գա ղա փա րա խո սա կան): Այս
ձևե րը հա մընդ հա նուր են ու կի րա ռե լի բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում:
Սա կայն, բա ցի այս ընդ հա նուր ձևե րից՝ ա մեն
մի գոր ծա ռույ թին բնո րոշ են իր ի րա կա նաց -
ման հա տուկ ձևե րը, մաս նա վո րա պես՝ մեզ հե -
տաքրք րող գոր ծա ռույ թի հա մար օ րենքն ամ -
րագ րում է դրա ի րա կա նաց ման վե րը նշված
ձևե րը: Սա կայն այս ձևե րը կի րա ռե լի են պաշտ -
պա նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման պե -
տա կան կա ռա վար ման վեր ջին մա կար դա կում՝
զին ված ու ժե րում, երբ որ նրանք ձեռ նար կում
են կազ մա կեր պա կան գոր ծու նեու թյուն ու նյու -
թա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Բայց մինչ այդ՝ գոր -
ծա ռույ թի ի րա վա կան կար գա վոր ման ու պաշտ -
պա նա կան հա մա կար գի հիմ նադր ման ու պե -
տա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում պե տա -
կան օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րը կի -
րա ռում են ի րա վա կան ու կազ մա կեր պա կան
բո լոր վե րը նշված, ինչ պես նաև այլ հնա րա վոր
ձևե րը: Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր ձևե -
րից բա ցի՝ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում կի րա ռում են նաև հա տուկ ձևեր, ո -
րոնք ամ րագր ված են օ րեն քով:

Գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ -
նե րի հար ցում պե տու թյան և ի րա վուն քի տե -
սու թյու նը՝ որ պես պե տու թյան և ի րա վուն քի
գոր ծա ռու թա վոր ման ընդ հա նուր և հիմ նա կան
օ րի նա չա փու թյուն ներն ու սում նա սի րող գի տու -
թյուն, անդ րա դառ նում է ընդ հա նուր կեր պով,

այ սինքն՝ վեր է հա նում և հե տա զո տում այն բո -
լոր մե թոդ նե րը, ո րոնք ու նեն ի րա վա կան բնույթ
ու կի րառ վում են բո լոր գոր ծա ռույթ ներն ի րա -
կա նաց նե լիս: Ռազ մա կան ի րա վուն քի տե սա -
բան նե րը ևս այս հար ցին անդ րա դառ նում են
ընդ հա նուր տե սանկ յու նից (տե՛ս վերևում)՝ ա -
ռաջ քա շե լով միայն ռազ մա կան հա տուկ մե -
թոդ նե րի գա ղա փա րը՝ մատ նան շե լով դրանց
ա ռանձ նա հա տուկ գծե րը՝ զեն քի ու զի նա տե -
սա կի, ինչ պես նաև զոր քե րի կի րա ռու մը18:

Այս հար ցում աչ քի են ընկ նում այն տե սա -
բան նե րը, ով քեր երկ րի պաշտ պա նու թյու նը և
ռազ մա կան անվ տան գու թյու նը քննար կում են
ի րա վա կան տե սանկ յու նից: Մաս նա վո րա պես՝
Ս.Ա. Ֆո մինն այդ մե թոդ նե րը բնու թագ րում է
որ պես երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ մա կան
անվ տան գու թյան ա պա հով ման սուբ յեկտ նե րի
վրա դրված նպա տակ նե րի, խնդիր նե րի ու գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կանաց ման ե ղա նակ ներ19: Այս
հե ղի նա կը դրանց բազ մա զա նու թյու նը դա սա -
կար գում է եր կու հա մընդ հա նուր խմբում՝ հա -
մոզ ման և հար կադ րան քի: Որ պես հա մոզ ման
մե թո դի հա տուկ դրսևո րում՝ նա նշում է դրա ի -
րա կանաց ման այն պի սի խա ղաղ մի ջոց ներ, ինչ -
պի սիք են պե տու թյուն նե րի ռազ մա կան դոկտ -
րին նե րի հա մա ձայ նե ցու մը՝ նրանց միջև հա -
րա բե րու թյուն նե րի ա պա ռազ մա կա նա ցու մը,
դոկտ րի նի դրույյթ նե րի հռչա կու մը պաշ տո նա -
տար ան ձանց հայ տա րա րու թյուն նե րում, ռազ -
մա կան զսպման քա ղա քա կա նու թյան տեխ նի -
կա կան կեն սա գործ ման ցու ցադ րու մը՝ վար -
ժանք ներ, զո րա շար ժեր, զեն քի և ռազ մա կան
տեխ նի կա յի փոր ձար կում ներ՝ դրանք ԶԼՄ-նե -
րով լայն լու սա բա նե լով: Հար կադ րան քի մե -
թոդ ներն Ս.Ա. Ֆո մի նը բնու թագ րում է որ պես
ռազ մա կան (կամ ու ժա յին)՝ համարե լով, որ
դրանք են թադ րում են զեն քի և զի նամ թեր քի
օգ տա գոր ծում20: Այս մո տե ցու մը, լի նե լով սկզբուն -
քո րեն ճիշտ, ո րո շա կի ճշգրտման կա րիք ու նի՝
ընդ հա նուր մո տե ցում նե րի, մաս նա վո րա պես՝
պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան դիր քե -
րից: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -

18 Տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный
университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

19 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 101-102:
20 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 102: Նույն տեսակետին են

նաև «Военное право, под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный университет, Академия военных наук.–
М.: За права военнослужащих, 2004» գրքի համահեղինակները (տե՛ս էջ 93):



ման կա ռու ցա կար գում մե թոդ նե րը սեր տո րեն
կապ ված են գոր ծա ռույ թի ի րա կանաց ման ձևե -
րի հետ: Գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա մընդ -
հա նուր ձևե րին հա մա պա տաս խա նում են դրան -
ցից ա մեն մե կին բնո րոշ հա մընդ հա նուր մե -
թոդ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա կան ձևե -
րին՝ դրանց հա մա պա տաս խա նող ի րա վա կան
ընդ հա նուր մե թոդ նե րը, կազ մա կեր պա կան ա -
մեն մի ձևին ի րեն բնո րոշ մե թոդ նե րը: Հետևա -
բար՝ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման մե թոդ նե րը կա րող են լի նել ընդ հա -
նուր՝ ի րա վա կան ու կազ մա կեր պա կան, ինչ -
պես նաև զուտ պաշտ պա նու թյա նը բնո րոշ հա -
տուկ կամ զին ված ու ժե րի գոր ծու նեու թյա նը
բնո րոշ մե թոդ ներ՝ ռազ մա կան և ռազ մա կան
հար կադ րան քի մե թոդ ներ:

Վեր լու ծե լով երկ րի պաշտ պա նու թյան ու
ռազ մա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման գոր -
ծա ռույ թի կեն սա գործ ման կա ռու ցա կար գը պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե սու թյան, ռազ մա -
գի տու թյան ու ռազ մա կան ի րա վուն քի տե սու -
թյան մի ջա ռար կա յա կան մո տե ցում նե րի միա -
վոր ման մի ջո ցով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը ստա -
տիկ վի ճա կում բաղ կա ցած է հետևյալ տար րե -
րից՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան հա սա րա կա կան
պե տա կան խնդիր, խնդրի լուծ մանն ուղղ ված
գոր ծու նեու թյուն (ի րա կանաց վող գոր ծա ռույթ),
դրան բնո րոշ օբ յեկտ, գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման ձևեր և մե թոդ ներ: Երկ րի պաշտ պա -
նու թյան գոր ծա ռույ թի այս տար րե րի բնու թա -
գրե րն էա կա նո րեն տար բեր վող են և յու րա հա -

տուկ: Դի նա միկ վի ճա կում երկ րի պաշտ պա -
նու թյու նը կա ռուց ված է մի շարք կա ռա վար չա -
կան գոր ծըն թաց նե րից՝ ծրագ րա յին նպա տա -
կադ րում, նոր մա տիվ ի րա վա կան կար գա վո -
րում, պե տա կան կա ռա վա րում, գա ղա փա րա -
հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյուն, կազ մա կեր -
պա կան գոր ծու նեու թյուն, նյու թա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներ, վե րահս կո ղու թյուն, հա սա րա կու -
թյան տե ղե կատ վա կան սպա սար կում:

Երկ րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան կա -
ռա վար ման բո վան դա կու թյու նը, ի րա կանաց -
ման ձևե րը և մե թոդ նե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե -
րը, կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված են զին -
ված ու ժե րի կազ մա կերպ ման ու զին ված պայ -
քա րի (պա տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ -
մա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ պա նու -
թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ յեկ տում
գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու ժերն են՝ ի -
րենց բնո րոշ կազ մա կեր պա գոր ծա ռու թա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ինչն էլ հենց գոր -
ծա ռույ թի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է:
Բա նա կը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա -
կան, ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ունեցող կազ -
մա կեր պա կան (նաև՝ ի րա վա կա նաց ված) ձևն
է: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պե -
տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին նե -
րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ան զոր կա -
ռույց ներ են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի րա -
կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան ցու ցի չը մար -
տու նակ բա նակն է, այլ ոչ թե դրա քա ղա քա -
կան-ի րա վա կան կա ռա վար ման ու կար գա վոր -
ման ի մի տա ցիան: 
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ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության
իրավական ապահովման և արտաքին կապերի
բաժնի գլխավոր մասնագետ

ԿԱՇԱՌՔ ՏԱԼՈՒ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Գիտական հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
նախատեսված՝ կաշառք տալու խրախուսական նորմը: Խրախուսական նորմում ամրագրված պայմաններն
իրավակիրառ մարմնի համար ստեղծում են խոչընդոտներ՝ որպես արդյունք՝ նորմը դարձնելով գրեթե ոչ
կիրառելի: Գիտական հոդվածում առաջարկվել են այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք
կնպաստեն կաշառք ստանալու հանցագործության բացահայտմանը:

Բանալի բառեր. կաշառք տվող, խրախուսական նորմ, վարույթն իրականացնող մարմին, օրենսդրական
խոչընդոտներ:

НЕЛЛИ ТЕР-ТОРОСЯН
Главный специалист отдела Правового обеспечения и
внешних связей Специальной следственной службы РА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ
ДАЧИ ВЗЯТКИ

В научной статье анализируется статья 312, часть 4 Уголовного кодекса РА, в которой предусматривается
поощрительная норма дачи взятки. В поощрительной норме есть серьезные препятствия для применения
органом, осуществляющим уголовное производство. В научной статье предлагаются правовые регулирования,
которые будут способствовать раскрытию преступления получения взятки.

Ключевые слова: дача взятки, поощрительнaя норма, орган, осуществляющий уголовное производство,
законодательные препятствия.

NELLY TER-TOROSYAN
Chief specialist of the Legal Provision and
External Relations Department of the RA Special Investigation Service

CERTAIN ISSUES RELATED TO APPLICATION OF ENCOURAGMENT NORM OF BRIBE GIVING

Article 312 part 4 of the RA Criminal Code, which envisages encouragement norm for bribe giving was
analyzed in the scientific article. The terms stipulated in the encouragement norm make serious obstacles for
the body conducting criminal proceedings when applying. Legal regulations which will contribute to detection of
bribe taking crime are offered in the scientific article.

Keywords: bribe giver, encouragement norm, body conducting criminal proceedings, legislative obstacles.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազ, 
Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի
Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

«ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՎ «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 

Զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն անց նե լու պար տա կա նու թյու նը ոչ միայն սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված
կա տե գո րիա է, այլև՝ հաս կա ցու թյուն, որը պա րու նա կում է բա րո յաէ թի կա կան աս պեկտ: ՌԴ (ՀՀ) Սահ մա -
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նադ րու թյան և օ րենսդ րու թյան մեջ լայ նո րեն կի րառ վող «զի նա պար տու թյուն», «զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյուն», ինչ պես նաև «պահ պա նու թյուն», «պաշտ պա նու թյուն», «զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն» և «զին վո րա -
կան ծա ռա յու թյուն անց նե լու պար տա կա նու թյուն» եզ րույթ նե րը պա հան ջում են ոչ միայն ի րենց ի մաս տա -
յին մեկ նա բա նու թյու նը և սահ մա նու մը, այլև ու նեն ի րա վա կան կա նո նա կարգ ման, զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օբ յեկ տը ճիշտ ի մաս տա վո րե լու և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան
ո լոր տում կա տար ված կամ կա տար վող ա րարք նե րը ճիշտ ո րա կե լու կա րիք: Անց կաց ված ու սում նա սի րու -
թյան արդ յուն քով հոդ վա ծում ա ռա ջարկ վում է զի նա պար տու թյուն հաս կա ցու թյան հե ղի նա կա յին սահ մա -
նու մը: 

Նշենք, որ վե րոնշ յալ բո լոր կա տե գո րիա նե րը միա վոր ված են բո վան դա կու թյամբ մեկ ընդ հա նուր եզ -
րույ թով՝ «պաշտ պա նու թյուն», ո րը ստու գա բա նո րեն սահ ման վում է որ պես «պաշտ պա նու թյուն՝ ար տա ցո -
լե լով հա կա ռա կոր դի հար ձա կում նե րը»։ Հոդ վա ծում քննարկ վող բո լոր եզ րույթ նե րից ա ռա վել ճշգրիտ օ -
րենսդ րո րեն սահ ման ված է հենց «պաշտ պա նու թյու նը»։ Ըստ ՌԴ «Պաշտ պա նու թյան մա սին» դաշ նա յին
օ րեն քի. «Պաշտ պա նու թյուն ասելով՝ հաս կաց վում է զին ված պաշտ պա նու թյան նա խա պատ րաստ մանն
ուղղ ված քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և այլ մի ջո ցա ռում նե րի հա -
մա կար գը և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան զին ված պաշտ պա նու թյու նը՝ իր տա րած քի ամ բող ջա կա նու թյամբ
և ան ձեռնմ խե լիու թյամբ»: Սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, վե րոնշ յալ բո լոր կա տե գո րիա նե րը, ո րոնք կի րառ -
վում են Սահ մա նադ րու թյան մեջ, Ք րեա կան օրենսգր քում և ռազ մա կան ո լոր տի այլ նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տե րում, նե րա ռում են տար բեր լիա զո րու թյուն ներ, փու լեր և սուբ յեկտ նե րի շրջա նակ, ո րոնք նույն -
պես ներ կա յաց ված են հոդ վա ծում: 

Բանալի բառեր. զի նա պար տու թյուն, զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն, պահ պա նու թյուն, պաշտ պա նու -
թյուն, զին վո րա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ:

АРТУР АНТОНЯН
Военный прокурор Ереванского гарнизона, соискатель
Кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права 
Российско-Армянского университета

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ» И 
«ВОЕННАЯ СЛУЖБА» 

Обязанность несения военной службы – это не только чисто правовая, конституционно закрепленная
категория, но и понятие, которое содержит в себе и морально-этический аспект. Широко применяемые в
Конституции и в законодательстве РФ (РА) термины “воинская обязанность”, “военная служба”, а также
“защита”, “оборона”, “военная служба” и “обязанность несения военной службы” требуют своего не только
смыслового толкования и определения, но и нуждаются в правовой регламентации, определении в целях
правильного осмысления объекта преступлений против военной службы и правильной квалификации
деяний, совершенных или совершаемых в сфере военной службы. В результате проведенного исследования,
в статье предлагается авторское определение понятия воинская обязанность. Итак, предлагается воинскую
обязанность определить как обязанность соответствующих субъектов в различных формах по
обеспечению защиты, обороны, безопасности государства в установленном законом или в
добровольном порядке посредством их непосредственного участия в процессе реализации военной
службы или вневойсковой военной подготовки.

Здесь же отметим, что все вышеперечисленные категории объединены одним общим по содержанию
тер ми ном – “оборона”, которая этимологически определяется как “защита, отражая нападения противника”1.
Из всех рас сма триваемых в статье терминов наиболее точно законодательно определена именно «оборона».
В соот ветствии же со ст. 1 ФЗ РФ “Об обороне”: “Под обороной понимается система политических,
экономических, военных, социаль ных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории”. Однако,
несмотря на это, все же все вышеперечисленные категории, применяемые в Конституции, в УК и иных
нормативно-правовых актах военной сферы, включают в себя различные полномочия, этапы и круг
субъектов, что также будет представлено далее в статье. 

Ключевые слова: воинская обязанность, военная служба, защита, оборона, преступления против
военной службы.

1 Толковый Словарь С.И. Ожегова стр. 426
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THE CONTENT AND LEGAL DEFINITION OF THE TERMS «MILITARY DUTY» AND
«MILITARY SERVICE»

It’s not just legal, or constitutional term the duty of performing military service, it also includes moral and
ethical aspects. There is largely used in Armenian and Russian Constitutions and legislations terms such as
“military duty”, “military service”, “defense”, “duty of performing military service” that needs in both semantic
and legal interpretation. Such all definitions and interpretations will allow to define and detect the objects of the
crimes against the military service and to qualify the acts in the military sphere right.

Keywords: military duty, military service, defense, duty of performing military service, crimes against the
military service.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՍԵՎԱԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների դատախազության ավագ դատախազ

ԱՆԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձանց ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ: Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա հե ղի նա կը ցույց է տա լիս, որ անզ գու շու թյամբ հան -
ցանք կա տա րող նե րին բնու թագ րա կան են մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. ար հա մար հա կան վե րա -
բեր մունք անվ տան գու թյան կա նոն նե րի նկատ մամբ, ան պա տաս խա նատ վու թյուն, ե սա սի րու թյուն, ան հա -
տա պաշ տու թյուն, ան կար գա պա հու թյուն: Հե ղի նա կը եզ րա կաց նում է, որ, թեև անզ գու շու թյամբ կա տար -
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում ի րադ րու թյու նը և տեխ նի կան էա կան դեր են
կա տա րում, սա կայն պատ ճա ռի դեր է կա տա րում ան ձը, նրա բա ցա սա կան բա րո յա հո գե բա նա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ուս տի այս հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը չպետք
է սահ մա նա փակ վեն տեխ նի կա կան կամ կազ մա կեր պա կան մի ջո ցա ռում նե րով. կարևոր նշա նա կու թյուն
ու նեն ա ռա վել վտան գի աղբ յուր նե րի շա հա գործ մա նը մաս նակ ցող ան ձանց հետ տար վող հա մա պա տաս -
խան աշ խա տանք նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձինք, ար ժե քա յին կողմ նո րո շում, ան -
վտան գու թյան կա նոն ներ, հա կա սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյուն, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լում,
ան կար գա պա հու թյուն, մաս նա գի տա կան վերապատրաստում:

СЕВАК ПОГОСЯН
Старший прокурор прокуратуры административных
округов Кентрон и Норк-Мараш

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ

В статье рассматриваются некоторые особенности лиц, совершающих преступление по неосторожности.
На основе статистических данных, автор показывает, что для тех, кто совершает преступление по
неосторожности, характерен ряд особенностей: пренебрежительное отношение к правилам безопасности,
безответственность, эгоизм, эгоцентризм, недисциплинированность. Автор приходит к выводу, что, хотя
ситуация и техника играют существенную роль в причинном механизме преступлений, совершающихся по
неосторожности, в роли причины выступает человек, его негативные моральные и психологические
особенности, так что меры предупреждения преступности не должны ограничиваться техническими или

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

4
  2

0
1

9



организационными мероприятиями. Особое значение приписывается также соответствующим действиям
с лицами, участвующими в эксплуатации источников опасности.

Ключевые слова: лица, совершающие преступление по неосторожности, ценностные ориентации,
правила безопасности, антисоциальная ориентация, предотвращение преступления, недисциплинированность,
профессиональная переподготовка.

SEVAK POGHOSYAN
Senior prosecutor of the Prosecution office
of Kentron & Nork-Marash administrative districts

CRIMINOLOGICAL PECULIARITIES OF PERSONS COMMITTING CRIMINAL NEGLIGENCE

The article discusses some peculiarities of persons committing criminal negligence. On the basis of
statistical data, the author points out that a number of features are characteristic of those who negligently
commit crimes- contemptuous attitude towards safety rules, irresponsibility, selfishness, egocentrism,
misbehaviour. The author concludes that though the situation and the technique play an essential role in the
causal mechanism of negligent crimes, the person, his/her negative moral and psychological peculiarities are
the cause. Therefore, the measures for preventing these crimes should not be restricted by technical or
organizational measures. The relevant activities with the persons involved in the exploitation of sources of
danger are much more important.

Keywords: persons committing a crime of negligence, value orientation, safety rules, anti-social orientation,
crime prevention, misbehaviour, professional training.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳՈՒՐԳԵՆ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
Փրիորիթի իրավաբանական գրասենյակի տնօրեն

ՀՈ ԳԵ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ Ա ՊՕ ՐԻ ՆԻ ՏԵ ՂԱ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ ԿԱՄ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ 
ՀԱՆՑԱԿԱԶ ՄԻՆ ԱՌՆՉ ՎՈՂ Ո ՐՈՇ ՀԱՐ ՑԵՐ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում ա պօ րի նի տե ղա վո րե լու կամ պա հե լու
հան ցա կազ մին առնչ վող վի ճե լի հար ցե րին: Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կը մատ նան շում է տվյալ հան ցա -
կազ մի սուբ յեկ տի ճշգրիտ սահ ման ման հետ կապ ված քրեաի րա վա կան բար դու թյուն նե րը: Հոդ վա ծի
շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ է կա տար վում նաև տվյալ հան ցա գոր ծու թյու նն այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հետ հա մակ ցու թյամբ ո րա կե լու խնդրին: Բա ցի այդ՝ ա ռա ջար վում է լրաց նել քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված
134-ի 2-րդ մա սը:

Բա նա լի բա ռեր. հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց, ա պօ րի նի տե ղա վո րել, ընդ հա նուր սուբ յեկտ, հա -
տուկ սուբ յեկտ, հան ցա կազմ, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն, ծան րաց նող հան գա մանք:

ГУРГЕН КОТАНДЖЯН
Кандидат юридических наук,
директор юридической конторы Приорити

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОСТАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Эта статья посвящена спорным вопросам, связанным с незаконным помещением или содержанием
в психиатрической больнице. В частности, автор указывает на уголовно-правовые сложности, связанные
с точным определением субьекта преступления. В статье также рассматривается вопрос о квалификации
данного преступления в совокупности с другими преступлениями. Кроме того, предлагается дополнить
часть 2 статьи 134 Уголовного кодекса РА.

Ключевые слова: психиатрическая больница, незаконное помещение, общий субьект, особый
субьект, состав преступления, совокупность преступлений, отягчающие обстоятельства.
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GURGEN KOTANJYAN
PhD in Law,
Director of Priority legal office

SOME ISSUES RELATED TO THE CRIME OF ILLEGAL PLACEMENT OR DETENTION
IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

This article focuses on controversial issues related to illegal placement or detention in a psychiatric
hospital. In particular, the author points out the criminal law difficulties associated with the precise definition of
the subject of the crime. The article also addresses the issue of qualifying this crime in conjunction with other
crimes. In addition, it is proposed to supplement part 2 of article 134 of the RA Criminal Code.

Keywords: psychiatric hospital, illegal placement, general subject, special subject, set of crimes, aggravating
circumstances.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ տե սու թյան էու թյան բա ցա հայտ -
մա նը և հե տա զոտ մա նը: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են պայ մա նագ րա յին ի րա վուն քի ար տա սահ ման յան
երկր նե րի օ րենսդ րա կան փոր ձը, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին կո դի ֆի կա ցիա նե րը: Այդ վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քով քննարկ վում է պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ տե սու թյան ա ռանձ նաց ման հնա րա վո րու -
թյու նը:

Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կի կող մից քննարկ վում են այն նա խադր յալ նե րը, ո րոնք ըն կած են այդ տե -
սու թյան հիմ քում, ինչ պես նաև վեր են հան վում այս տե սու թյան դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը:

Բա նա լի բա ռեր. պայ մա նագ րի մեկ նա բա նում, պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման կա նոն, վստա հու թյան
տե սու թյուն, մեկ նա բան ման օբ յեկ տիվ նա խադր յալ, բանական անձ: 

ДАВИТ ОГАНЯН
Аспирант Образовательного комплекса
полиции Республики Армения

ОБЪЕКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ ДОГОВОРА

Данная статья посвящена выявлению и исследованию сущности объективной теории толкования
договора. В статье анализируются законодательный опыт иностранных стран, а также международные
унификации договорного права. В результате данного анализа, обсуждается возможность разделения
объективной теории толковании договора.

В частности, автор обсуждает те предпосылки, которые лежат в основе объективной теории, а также
выявляет положительные и отрицательные аспекты этой теории.

Ключевые слова: толкование договора, правила толкования договора, теория доверия, объективная
предпосылка толкования, разумное лицо.

DAVIT OHANYAN
Postgraduate student of Educational Complex
of Police of RA

THE OBJECTIVE THEORY OF INTERPRETATION OF CONTRACT

This article is devoted to the study and research of the essence of the objective theory of interpretation of
contract. In the research have been analyzed the legal experience of foreign countries and international
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codifications about contractual law and elements, which are of the origin of this institute. As a result, the author
discusses the opportunity of the division of objective theory of interpretation of contract.

The author, particularly, discusses the prerequisites, which are basics of this theory and recoveries
negative and positive aspects of this theory.

Keywords: interpretation of contract, the canon of interpretation of contract, reliance theory, objective
prerequisite of interpretation, reasonable man.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԻՆԵ ԹԱՍԱԼՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի
իրավագիտության ֆակուլտետի Քրեական ակադեմիայի Իրավագիտության ֆակուլտետի
իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի դասախոս, 3-րդ կուրսի սովորող
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՔԵՐԸ

Աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են ներ պե տա կան հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի հիմ նախն դիր նե -
րը, ու սում նա սիր վել են այլ պե տու թյուն նե րի հաշ տա րա րու թյան հիմ նախն դիր նե րը, և հա մե մա տա կան եզ -
րեր են տար վել: Ու սում նա սիր վել են հաշ տա րա րու թյան պատ մա կան զար գա ցում նե րը՝ Հին Հռո մից մինչ
մեր օ րե րը: Ու սում նա սի րու թյուն ներ են կա տար վել անգ լո սաք սո նա կան և ռո մա նա գեր մա նա կան ի րա վուն -
քում հաշ տա րա րու թյան ծագ ման նա խադր յալ նե րի վերաբերյալ, ինչ պես նաև ո սում նա սիր վել է Ռու սաս -
տա նի Դաշ նու թյան, Գեր մանիայի, Նիդերլանդների և այլ եվ րո պա կան երկր նե րի փորձը և՛ գի տա կան, և՛
գործ նա կան ո լոր տում: 

Բա նա լի բա ռեր. այ լընտ րան քա յին, հաշ տա րար, օ րենք, իրավունք 

ЛУСИНЕ ТАСАЛЯН САМВЕЛ АКОПЯН
Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии студент 3-го курса Академии
факультета правоведения Академии образовательного Образовательного комплекса
комплекса полиции Республики Армения, полиции Республики Армения
старший лейтенант полиции

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ

В работе представлены проблемы института внутреннего примирения, изучены проблемы медиации
других государств и их сравнительные термины. Исторические разработки медиации изучались от
Древнего Рима до наших дней. Были проведены исследования о предпосылках медиации в англосаксонском
и римскогерманском законодательстве, а также об опыте Российской Федерации, Германии, Нидерландов
и других европейских стран в области «науки и практики». Раскрыты все преимущества, которые
являются типичными для нашего мышления, решения практических вопросов и примирения в качестве
научного исследования. Также были некоторые предложения, которые, по нашему мнению, необходимы и
будут способствовать решению проблем института посредничества.

Ключевые слова: альтернатива, закон, медиатор, право.

LUSINE TASALYAN SAMVEL HAKOBYAN
Lecturer of the Chair Law and Criminology The third year law faculty student
of the Academy of Educational Complex of Police of paid education in the Educational Complex
of the Republic of Armenia, Senior Lieutenant of Police of the RA

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF MEDIATION

The paper presents the problems of the institution of inter-state conciliation, studied the problems of
conciliation from other states and their comparative terms. The historical development of conciliation has been
studied from ancient Rome to nowadays. Studies have been conducted on the premises of conciliation in Anglo-
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Saxon and Roman-German legislation, as well as on the experience of the Russian Federation, Germany, the
Netherlands and other European countries in the field of «science and practice». It should be uncovered all the
advantages that are typical to our thinking, the solution of practical issues and conciliation as a scientific study.
There were also some proposals that, in our opinion, are necessary and will contribute to solving the problems
of the institution of conciliation.

Keywords: alternative, mediation, enactment, right.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԷԴԳԱՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
«Արարատբանկ» ԲԲԸ-ում իրավաբան,
ՀԵՀ մագիստրատուրայի ուսանող

ԱՐԲԻՏՐԱԺՆ ՈՒ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՎԵՃԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է քա ղա քա ցիա կան վե ճե րի լուծ ման ար տա դա տա կան կար գե րի ա մե նա -
տա րած ված տե սակ նե րին՝ ար բիտ րա ժին ու հաշ տա րա րու թյա նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
գոր ծող օ րենսգր քում ա ռաջ քաշ ված ոչ դա տա կան կար գով վե ճե րի լուծ ման նոր կար գա վո րում նե րի լույ սի
ներ քո սույն հար ցի վե րա բեր յալ ու սում նա սի րու թյունն ա ռա վել քան ար դիա կան է դար ձել: Հե տա զո տե լով
այս կար գե րի ի րա կան նպա տա կը, դրանց նկատ մամբ օ րենսդ րի դիր քո րո շումն ու առ կա պրակ տի կան՝
հոդ վա ծում փորձ է ար վել մի քա նի օ րենսդ րա կան ա ռա ջարկ նե րի շնոր հիվ բարձ րաց նել ար բիտ րա ժա յին
ու հաշ տա րա րա կան կար գով վե ճե րի լուծ ման դե րը: Նման կար գե րի նկատ մամբ մեծ ու շադ րու թյու նը նաև
ուղղ ված է լու ծե լու այ սօր յա դա տա կան հա մա կար գի առջև ծա ռա ցած գեր ծան րա բեռն վա ծու թյան խնդի րը,
ո րը միան շա նակ ի ր ազ դե ցու թյունն է ու նե նում ար դա րա դա տու թյան ո րա կի վրա: Հաշ վի առ նե լով նաև
նման փո փո խու թյուն նե րի հետևանքով հնա րա վոր չա րա շա հում նե րի են թադր յալ ռիս կը՝ հոդ վա ծում ներ -
կա յաց վել է նաև դրանց զսպման մի քա նի օ րենսդ րա կան գոր ծող կար գա վո րում ներ: 

Մեր կող մից կա յաց ված ու սում նա սի րու թյունն ու ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը, կար ծում ենք, կնպաս -
տեն վե ճե րի ոչ դա տա կան կար գով լուծ ման նկատ մամբ վստա հու թյան և դրանց դե րի բարձ րաց մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. դա տա կան պաշտ պա նու թյուն, ար տա դա տա կան կարգ, ար բիտ րաժ, ար բիտ րա ժա -
յին հա մա ձայ նու թյուն, հաշ տա րա րու թյուն, ար տո նագր ված հաշ տա րար, օ րենսդ րա կան ա ռա ջարկ, ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կում:

ЭДГАР АВЕТИСЯН
Юрист в ОАО АРАРАТБАНК, 
студент магистратуры Европейского Университета в Армении

АРБИТРАЖ И ПРИМИРИТЕЛЬСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РА

Данная статья посвящена наиболее распространенным видам внесудебных порядков урегулирования
гражданских споров – арбитражу и примирительству. Исследование этого вопроса в свете новых несудебных
порядков разрешения споров, изложенных в действующем Гражданском процессуальном кодексе Республики
Армения, стало более чем актуальным. Исследуя реальную цель этих порядков, позицию законодателя по от-
ношению к ним и существующую практику, в статье предпринята попытка повысить роль решения споров
в арбитражном и примирительном порядке с помощью ряда законодательных предложений. Большое
внимание к подобным порядкам также направлено на решение проблемы перезагруженности, поставленной
перед повседневной судебной системой, которая однозначно влияет на качество правосудия. Принимая во
внимание также предполагаемый риск возможных злоупотреблений в результате таких изменений, в статье и
изложены некоторые действующие законодательные меры, принятые для их сдерживания.

Мы полагаем, что проведённые нами исследования и представленные рекомендации поспособствуют
повышению доверия к разрешению споров во внесудебном порядке и их роли.

Ключевые слова: судебная защита, внесудебный порядок, арбитраж, арбитражное соглашение, со-
глашательство, лицензированный примиритель, законодательное предложение, ограничение права.
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EDGAR AVETISYAN
Lawyer at ARARATBANK OJSC,
Master’s student at European University in Armenia

ARBITRATION AND CONCILIATION AS AN ALTERNATIVE PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF
DISPUTES IN THE LIGHT OF CHANGES TO THE CIVIL PROCEEDINGS OF THE RA

This article is devoted to the most common types of extrajudicial procedures for the settlement of civil
disputes - arbitration and conciliation. The study of this issue in the light of new non-judicial dispute resolution
procedures set forth in the current Civil Procedure Code of the Republic of Armenia has become more than
relevant. Exploring the real purpose of these orders, the position of the legislator in relation to them and
existing practice, the article attempts to increase the role of dispute resolution in arbitration and conciliation
with the help of a number of legislative proposals. Much attention to such an order is also aimed at solving the
problem of overloading faced by the everyday judicial system, which clearly affects the quality of justice. Taking
into account the alleged risk of possible abuse as a result of such changes, the article also outlines some existing
legislative measures taken to restrain them.

We believe that our studies and the recommendations made will help increase confidence in out-of-court
dispute resolution and their role.

Keywords: judicial protection, extra-judicial procedure, arbitration, arbitration agreement, conciliation,
licensed mediator, legislative proposal, restriction of law.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՄԻԼԵՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
«Կորպորատիվ իրավաբան» ուղղվածությամբ՝ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի՝ Իրավունքի և 
քաղաքականության ինստիտուտի 1-ին կուրսի մագիստրանտ

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա կան նպա տակ է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց խախտ -
ված կամ վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: Սա -
կայն այդ նպա տա կին հաս նե լն անհ նար կլի նի, ե թե դա տա կան ակ տը, ո րը սահ մա նել է ան ձանց սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և վե րա կանգն ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, մնա ան կա տար: Միևնույն
ժա մա նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դիա կան խնդիր է դա տա կան ակ տե րի ան կա տար
մնա լը, ին չի պատճառով՝ ի րա կա նաց ված ար դա րա դա տու թյու նը կորց նում է իր կարևո րու թյու նը՝ վար կա -
բե կե լով դա տա կան իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը: Այս ա ռու մով բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ու նի ա պա -
հով ման մի ջոց նե րի ինս տի տու տը, ո րը ե րաշ խա վո րում է պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան մի ջոց նե րի և ար -
դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը՝ ի սկզբա նե բա ցա ռե լով «մե ռած» դա տա կան ակտ ըն դու նե լու
հնա րա վո րու թյու նը: Հոդ վա ծը նպա տակ ու նի ի հայտ բե րել ա պա հով ման մի ջոց նե րի ինս տի տու տի տե -
սա կան և գործ նա կան խնդիր նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու -
նում, ինչ պես նաև ա ռա ջար կել դրանց լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, դա տա կան ակ տի կա տա րում, բախ վող շա հե րի հա -
վա սա րակշ ռում, դա տա կան սեկ վեստր:
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МИЛЕНА САРГСЯН 
магистрант 1 курса Института Права и Политики
Российско-Армянского (Славянского) университета
по направлению «Корпоративный юрист»

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Основная цель гражданского судопроизводства заключается в защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле. Достигнуть данной цели будет невозможно,
если вынесенное судебное решение, признавшее субъективное право человека и необходимость его
защиты и восстановления, останется неисполненным. Однако в Республике Армения актуальной остается
проблема неисполнения вынесенных судебных решений, в результате чего осуществленное правосудие
утрачивает свое значение, умаляя авторитет судебной власти.

В связи с этим, особое значение приобретает институт обеспечительных мер, гарантирующий
эффективность правовых средств защиты и осуществленного правосудия и изначально исключающий
возможность вынесения «мертвого» судебного акта.

Актуальность выбранной темы возросла с принятием в 2018 году в Республике Армения нового ГПК,
предусмотревшего большое количество нововведений по вопросам обеспечения иска. К сожалению,
более детальное, по сравнению с ГПК РА от 1998г., регулирование вопросов применения обеспечительных
мер, хотя и разрешило часть существующих в правоприменительной практике проблем, породило новые.
Статья преследует цель выявить теоретические и практические проблемы института обеспечительных
мер в гражданском судопроизводстве Республики Армения, а также представить возможные пути их
разрешения.

Ключевые слова: меры по обеспечению иска, обеспечительные меры, исполнение судебного
решения, баланс между конфликтующими интересами, судебный секвестр.

MILENA SARGSYAN
1st year master’s student of the Institute of Law and
Politics of the Russian-Armenian (Slavonic) University
in the direction of «Corporate Lawyer»

SOME LEGAL PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF INTERIM MEASURES IN THE CIVIL PROCEDURE
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

The main goal of civil proceedings is to protect violated or disputed rights, freedoms and legitimate
interests of persons participating in the case. It will be impossible to achieve this goal if a court decision
recognizing a person’s subjective right and the need to protect and restore it remains unenforced. However, in
the Republic of Armenia, the problem of non-enforcement of court decisions remains relevant, as a result the
justice completely loses its significance, diminishing the authority of the judiciary.

In this regard, the institute of interim measures is of particular importance, guaranteeing the effectiveness
of legal remedies and the administration of justice and excluding the possibility of a “dead” judicial act.

The relevance of the chosen topic increased in 2018 with the adoption of a new Civil Procedure Code in the
Republic of Armenia, which provided for a large number of innovations on the application of interim measures.
Unfortunately, a more detailed, in comparison with the Civil Procedure Code of the Republic of Armenia from
1998, regulation of the application of interim measures resolved some of the problems existing in practice, but
gave rise to new ones. The article deals with the theoretical and practical problems of the institute of interim
measures in the civil procedure of Republic of Armenia.

Keywords: interim measures, enforcement of judgment, balance between conflicting interests, sequestra-
tion.
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ՌՈԶԱ ԱԲԱՋՅԱՆ
ԵՊՀ Պետության և իրավունքի տեսության 
ու պատմության ամբիոնի հայցորդ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը, հա մե մա տա կան ի րա վա կան մե թո դի հի ման վրա վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 2-րդ հոդ վա ծը, եզ րա կաց նում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու մը ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյան ան մի ջա կան ձևե րի հար ցում մինչև 2015 թ. բա վա կա նին կոշտ ու սահ մա նա փա կող էր: Այդ պի սի
կար գա վո րում հետ խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րից բնու թագ րա կան էր ե զա կի երկր նե րի: Ըստ էու -
թյան՝ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան յու րաց ման ու աղ ճատ ման գոր ծում իր դերն է կա տա րել նաև ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րու թյուն, ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու -
թյուն, ա զա տա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, քա ղա քա կան կա յու նու թյուն, պահ պա նո ղա կան ժո ղովր դա -
վա րու թյուն, սահ մա նա փա կում:

РОЗА АБАДЖЯН
Соискатель кафедры теории и 
истории государства и права ЕГУ

ПРИНЦИП НАРОДОВЛАСТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В статье автор, исследуя методом сравнительного правового анализа вторую статью Конституции
Республики Армения, делает вывод, о том, что конституционное регулирование РА 2015 года о
непосредственных формах народовластия было довольно жестким и ограничительным. Такое регулирование
характерно для еденичных стран постсоветского пространства. По существу, в вопросе присвоения и
искажения народовластия свою роль сыграла также Конституция Республики Армения.

Ключевые слова: конституция, народовластие, непосредственное народовластие, либеральное
народовластие, политическая стабильность, консервативное народовластие, ограничение.

ROZA ABAJYAN
An applicant of the YSU
Chair of Theory and History of State and Law

PRINCIPLE OF DEMOCRACY: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL FIXING
OF DIRECT FORMS OF IMPLEMENTATION

In the article, the author examining the second article of the Constitution of the Republic of Armenia by the
method of comparative legal analysis, concludes that the 2015 constitutional regulation of the RA on direct
forms of democracy was quite tough and restrictive. Such regulation is characteristic of single countries of the
post-Soviet space. In essence, the Constitution of the Republic of Armenia also played a role in the issue of ap-
propriation and distortion of democracy.

Keywords: constitution, democracy, direct democracy, liberal democracy, political stability, conservative
democracy, restriction.
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ՎԱՉԻԿ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի դասախոս,
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտի 
պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի հայցորդ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

Հոդ վա ծի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են դար ձել հայ կա կան պառ լա մե նտի ծագ ման և զար գաց -
ման այն պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք ու նե ցել են ի րա վա կան նշա նա կու թյուն տվյալ ժա մա -
նա կաշր ջա նի հա մար: Հայ կա կան պառ լա մեն տա րիզ մի պատ մաի րա վա կան ըն թաց քը բա ժա նել ենք չորս
պայ մա նա կան փու լե րի, անդ րա դարձ ենք կա տա րել նաև պառ լա մե տա րիզ մ հաս կա ցու թյա նը, պառ լա մեն -
տի ի րա վա կան դե րին և նշա նա կու թյա նն անց յա լում և հի մա:

Բա նա լի բա ռեր. պառ լա մեն տա րիզմ, պատ մա կան, ի րա վա կան, Ազ գա յին ժո ղով, կա ռա վար ման ձև,
պառ լա մեն տա կան պետություն:

ВАЧИК ШАХВЕРДЯН
Преподаватель Армяно-русского международного университета им. Мхитара Гоша, 
соискатель в Институте философии, социологи и права НАНРА.

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ АРМЯНСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Предметом исследования статьи стало зарождение армянского парламента и развитие исторических
событий, которые имели правовое значение для того времени. Исторический правовой процесс армянского
парламентаризма мы условно разделили на 4 этапа, а также ознакомили со значением самого парламентаризма,
правовой роли значения парламента в прошлом и сейчас. 

Ключевые слова: парламентаризм, исторический, правовой, парламент, вид управления, парламентарная
страна.

VACHIK SHAHVERDYAN
Lecturer at the Mkhitar Gosh Armenian-Russian International University,
RANAS Petitioner of the State Legal Department of the Institute of Philosophy,
Law and Sociology

THE HISTORICAL AND LEGAL PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF ARMENIAN
PARLIAMENTARISM

The subject of the article is the historical events of the origin and development of the Armenian parliament
that were of legal importance for that period. We have divided the historical and legal process of Armenian par-
liamentarism into four conditional stages, and have also touched upon the notion of parliamentarism, the legal
role and significance of parliament in the past and now.

Keywords: Parliamentarism, Historical, Legal, National Assembly, Form of Government, Parliamentary State.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
Հայ-ռուսական համալսարան,
Իրավունքի և քաղաքականության Ինստիտուտ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Տվ յալ հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել են ՀՀ օ րենս դիր մարմ նի, պատ գա մա վոր նե րի և խմ բակ ցութ յուն -
նե րի կող մից օ րի նաս տեղծ գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան ի րա վուն քի ի -
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րա կա նաց ման հիմ նախն դիր նե րը, վեր լուծ վել վեր ջի նիս ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը խորհր դա րա նա կան
վե րահս կո ղութ յան մաս հան դի սա ցող նախ նա կան օ րենսդ րա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում,
ինչ պես նաև՝ ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յան ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րը:

Ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քով ամ րագր վել է. ՀՀ օ րենս դիր մարմ նի դե րի բարձ -
րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է այն պի սի դրույթ նե րի օ րենսդ րա կան ամ րա գրում, ո րոնք կսահ մա նեն
օրենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու նն ամ բողջ ծա վա լով և
կապա հո վեն խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան մաս հան դի սա ցող նախ նա կան օ րենսդ րա կան վե -
րա հս կո ղութ յան գրա գետ ի րա կա նա ցու մը:

Բանալի բառեր. խորհր դա րան, օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն, ի րա վա կան ո րո շա կիութ յուն,
նախ նա կան օ րենսդ րա կան վե րահս կո ղութ յան, խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յուն:

АЙК ЦАТУРЯН
Аспирант кафедры теории права и конституционного права
Российско-Армянский университет 
Институт Права и Политики

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПАРЛАМЕНТА В РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с определением роли Парламента в Республике
Армения как законодательного органа в процессе законотворческой деятельности, реализуемой со стороны
его депутатов или фракций права законодательной инициативы, проанализированы особенности ее
проявления в рамках предварительного законодательного надзора как части парламентского контроля,
проанализированы положения правовых актов внутринационального и зарубежного законодательства. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что для повышения роли Парламента
в Республике Армения как законодательного органа необходимо законодательное закрепление таких
положений, которые установят возможность осуществления на практике в полном объеме права законода-
тельной инициативы и обеспечат грамотную реализацию предварительного законодательного контроля
как составной части парламентского контроля.

Ключевые слова: парламент, законодательная инициатива, правовая определенность, предварительный
законодательный контроль, парламентский контроль.

HAYK TSATURYAN
PhD Student of The Department of Theory of Law and Constitutional Law 
Russian-Armenian University
Institute of Law and Politics

PARLIAMEN’S LEGISLATIVE INITIATIVE WITHIN PRELEGISLATIVE SUPERVISION

This article describes issues related to definition the Parliament’s role in the Republic of Armenia as a
legislative body in the process of legislative activity with the right of legislative initiative implemented by its
deputies or factions, analyzes the features of its manifestation within the prelegislative supervision as a part of
parliamentary control, and the provisions of legal acts of the domestic and foreign legislation.

According to the results of the study, it was established that the increasing role of the Parliament in the
Republic of Armenia as a legislative body, requires legislatively recognition of such provisions which will
establish the possibility of full implementation of the right of legislative initiative and ensure the competent im-
plementation of prelegislative supervision as part of parliamentary control.

Keywords: parliament, legislative initiative, legal certainty, prelegislative supervision, parliamentary con-
trol.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՍԱՍՈՒՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի Իրավունքի 
տեսության և սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ (հանրային իրավունք)

ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երկ րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան կա ռա վար ման բո վան դա կու թյու նը, ի րա կանաց ման ձևե րը և
մե թոդ նե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե րը, կա ռուց ված քը, պայ մա նա վոր ված են զին ված ու ժե րի կազ մա կերպ -
ման ու զին ված պայ քա րի (պա տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ մա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ յեկ տում գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու ժերն են՝ ի րենց
բնո րոշ կազ մա կեր պա գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ինչն էլ հենց գոր ծա ռույ թի գլխա վոր
ա ռանձ նա հատ կու թյունն է: Բա նա կը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան, ա ռաջ նա յին նշա նա կու -
թյուն ունեցող կազ մա կեր պա կան (նաև՝ ի րա կա նաց ված) ձևն է: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
պե տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին նե րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ան զոր կա ռույց ներ
են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան ցու ցի չը մար տու նակ բա նակն է, այլ ոչ
թե դրա քա ղա քա կան-ի րա վա կան կա ռա վար ման ու կար գա վոր ման ի մի տա ցիան:

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյան գոր ծա ռույթ, օբ յեկտ, սուբ յեկտ, կա ռու ցա կարգ, ձև, մե թոդ, ռազ մա կան
մե թոդ, զին ված ու ժեր, բա նակ, ռազ մա կան կառավարում:

САСУН БАГДАСАРЯН
Асспирант кафедры теории права и
конституционного права Российско-Армянского университета

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Содержание государственного управления обороной страны, формы и методы ее осуществления,
подфункции, структура обусловлены социально-историческими закономерностями формирования
вооруженных сил и ведения вооруженного конфликта (войны). Главенствующая роль в рамках объекта
воздействия функции обороны принадлежит вооруженным силам, с присущими им организационно-
функциональными особенностями, что является главной особенностью функции. Армия - это основная
организационная (также реализованая) форма. Государственное управление в оборонной сфере
(государственные органы) без боеспособной армии бессильно, следовательно показателем эффективной
реализации функции обороны является способная армия, а не иммитация ее политико-правового
управления и регулирования.

Ключевые слова: функция государства, объект, субъект, форма, метод, военный метод, вооруженные
сила, армия, военное управление.

SASUN BAGHDASSARYAN
Postgraduate student of the chair of constitutional law
and theory of law of Russian-armenian university

PECULIARITIES OF THE STRATEGY OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION FUNCTION

The content, forms and methods of implementation, methods, sub-functions, structure of the state defense
system of the country are conditioned by the socio-historical patterns of the organization of the armed forces
and the conduct of the armed struggle (war). The Armed Forces with their peculiar organizational-functional
features are the main factors in the defense system. The Army is the primary (and also legalized) form of the im-
plementation of the function. State governance of defense relations (state bodies) are powerless structures
without an efficient army, thus an efficient army is an indicator of the effectiveness of its function, not an
imitation of its political-legal governance and regulation.

Keywords: state function, object, entity, structure, form, method, military method, armed forces, army,
military administration. 
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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 

ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ


