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Էմիլ Բաբայան ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի ավագ դասախոս, (խորհրդի նախագահ)

Թամարա Շաքարյան ՀՀ գլխավոր դատախազության
իրավական ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու, ՀՀ կառավարման ակադեմիայի իրավագիտու -
թյան ամբիոնի դասախոս, (գլխավոր խմբագիր)

Դավիթ Մելքոնյան ՀՀ գլխավոր դատախազության մեղա -
դրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման
վարչության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ 

Մհեր Հակոբյան ՀՀ գլխավոր դատախազության իրավական
ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի դատախազ, իրավ.
գիտ. թեկնածու 

Գևորգ Դանիելյան ՀՀ սահմանադրական դատարանի
խորհրդական, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմա -
նադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր,
պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Վահրամ Շահինյան ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության
պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու (համաձայնությամբ)

Հովհաննես Ստեփանյան ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի
վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Գառնիկ Սաֆարյան ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, իրավ. գիտ. դոկտոր,
պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Արման Թաթոյան ՀՀ արդարադատության նախարարի
տեղակալ, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Ռուբեն Մելիքյան Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր,
իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի
դոցենտ (համաձայնությամբ)

Խմբագրության հասցեն.
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ՀՀ գլխավոր դատախազության նիստերի դահլիճում հու լի սի 1-ին տեղի ունեցավ հան-
դիսավոր նիստ՝ նվիրված դատախազության աշխատողի օրվան և դատախազության 97-րդ
տարեդարձին: 

Նիստին մասնակցում էին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վ. Սարգսյանը,
ՀՀ ԱԺ նախագահ Գ. Սահակյանը, ՀՀ վարչապետ Հ. Աբրահամյանը, ՀՀ Կառավարու-
թյանն առընթեր ԱԱԾ տնօրեն Գ. Հակոբյանը, Ոստիկանության պետ Վ. Գասպարյանը, ՏԿ
և ԱԻ նախարար Ա. Երիցյանը, ՀՀ ՊՆ Ս. Օհանյանը, ՀՔԾ պետ Վ. Շահինյանը, ՀՀ քննչա-
կան կոմիտեի նախագահ Ա. Հովսեփյանը, ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Ա. Մոսիյանը:

Առաջին անգամ դատախազության աշխատակցի օրվա պաշտոնական միջոցառմանը
ներկա էին ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազները: 

Շնորհավորելով մասնագիտական տոնի առթիվ՝ ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ
Կոստանյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր դատախազներին և դատախազական հա-
մակարգի աշխատակիցներին ամբողջ ներուժով աշխատելու համար, մաղթեց, որ յուրա-
քանչյուր տարի այս օրը նշելիս դատախազական համակարգի յուրաքանչյուր աշխատող իր
մեջ հպարտանալու առիթ ունենա՝ թե՛ իր կատարած աշխատանքի, թե՛ իր գործընկերոջ կա-
տարած աշխատանքի համար:

ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր դատախազի պատասխանատու,
ազնիվ և արդյունավետ աշխատանքը մեխանիկորեն հանգեցնում է ամբողջ համակարգի
գործունեության արդյունավետությանը:

ÐàôÈÆêÆ 1-À ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²ÞÊ²î²ÎòÆ úðÜ ¾
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«Հարգելի՛ դատախազներ,
Դատախազության հարգելի՛ աշխատակիցներ,
Շնորհավորում եմ ձեզ Դատախազության աշխատողի օրվա և Հայաստանում դատա-

խազական ծառայության 97-ամյակի կապակցությամբ:
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատախազության առջև ծառացած են բազմա-

թիվ դժվարին խնդիրներ, որոնց շարքում հատկապես կարելի է առանձնացնել օրենքի գե-
րակայության ամրապնդումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդվածն ամրա գրում է,
որ մեր երկիրը ժողովրդավարական և իրավական պետություն է: Դա ձեր գործունեության
անկյունաքարն է, ուստի և ձեր կառույցին կարևոր առաքելություն է վերապահված մարդու ի-
րավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման գործում:

Դուք պետք է անզիջում լինեք մեր հասարակությունը թուլացնող կոռուպցիայի դրսևո-
րումների հանդեպ, որոնցից ազատվելու համար մեզ անհրաժեշտ են համակարգային լու-
ծումներ, ինչն անհնար է առանց ձեր անխոնջ և աննկուն աշխատանքի: Պետք է առաջնորդ-
վեք սկզբունքայնությամբ և մասնագիտական պատվախնդրությամբ: Վստահ եմ, որ որդե -
գրելով աշխատանքի կազմակերպման նոր մոտեցումներ, դուք կկարողանաք արդյունավե-
տորեն լուծել ձեր առջև դրված խնդիրները:

Ուրախ եմ, որ դատախազության համակարգը շարունակաբար համալրվում է երիտա-
սարդ, բանիմաց ու գիտակ իրավաբաններով: Հավատում եմ, որ այս ոլորտում որակյալ
մասնագետների լուրջ ներուժ կա, որը կարող է իրագործել Սահմանադրությամբ ամրա -
գրված դատախազական լիազորությունները:

Կրկին շնորհավորելով մասնագիտական տոնի առթիվ՝ մաղթում եմ նոր ձեռքբերումներ
ձեր պատասխանատու գործունեության մեջ, քաջառողջություն և հաջողություններ ձեզ և
ձեր ընտանիքներին»:

ÐÐ Ü²Ê²¶²ÐÆ àôÔºðÒÀ ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÆ úðì²
ºì ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 97-²ØÚ²ÎÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´

«Դատախազության համակարգի հարգարժան ներկայացուցիչներ, հարգելի բարեկամ-
ներ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել մասնագիտական տոնի` Դատախազության աշխատողի

օրվա առթիվ: Դատախազությունն անցել է կա-
յացման և զարգացման երկար ճանապարհ՝ մշտա-
պես առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնելով պետա-
կան մարմինների համակարգում: Մյուս կողմից,
այնքան էլ վաղուց չէ, որ անկախ Հայաստանում
պաշտոնապես նշվում է Դատախազության աշ-
խատողի օրը և այդ տեսանկյունից սա դեպի հե-
տագա հոբելյաններ տանող ճանապարհի հերթա-
կան փուլն է: Ի պատիվ ձեզ, պետք է ասեմ, որ
դուք հաջողությամբ եք անցնում այդ ճանապար-
հը: Յուրաքանչյուր իրավական պետություն կա-

ÐÐ ²Ä Ü²Ê²¶²ÐÆ àôÔºðÒÀ ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÆ
úðì² ºì ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 97-²ØÚ²ÎÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´
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յունության և օրինականության հուսալի հիմքերի կարիք ունի: Որպես պետական իշխանու-
թյան հիմնասյուներից մեկը՝ դատախազությունն անցել է մեր երկրի զարգացման բոլոր փու-
լերը: Մեր կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունները որոշակի սրբագրումներ են մտցնում
ցանկացած, այդ թվում և՝ դատախազության համակարգի աշխատանքներում: Այսօրվա ա-
րագ փոփոխվող աշխարհում որևէ կառույցի աշ-
խատանքը գնահատելու համար նրա գործունեու-
թյան ժամանակահատվածի տևողությունը ոչ միշտ
է ընդունվում որպես գնահատման հիմնական չա-
փանիշ: Ավելի կարևոր է ժամանակի ռիթմը զգալը
և ձեռքբերումներ արձանագրելը: Այս տեսանկյու-
նից կարելի է ասել, որ դատախազական համա-
կարգն իր կենսագրությամբ կարողանում է վստա-
հորեն քայլել ժամանակին հա մըն թաց: Այն, որ
նրա հաս ցեին հնչում են նաև քննա դա տու թյուն -
ներ, նշա նա կում է, որ հա մա կարգն աշ խա տող,
գոր ծուն և կեն դա նի օր գա նիզմ է, ո րի պա րա գա յում, բնա կան է և՛ դրվա տան քի, և՛ դժգո հու -
թյան առ կա յու թյու նը: Սա նշա նա կում է լի նել ու շադ րու թյան կենտ րո նում, ար ժա նա նալ վե -
րա բեր մուն քի, ինչն իր հեր թին վկա յում է, որ մարդ կանց մեջ կո տրվում է հա սա րա կա կան
կյան քի նկատ մամբ ան տար բե րու թյան պա տը` ան կախ նրանց ար ձա գան քից, իսկ դուք կա -
րո ղա նում եք ձեր ներդ րումն ու նե նալ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան կա յաց ման գոր -
ծում՝ ա պա հո վե լով ան ձի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րի պատ շաճ պաշտ պա նու -
թյուն, հատ կա պես որ քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նա դրա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ի րաց ման ե րաշ խիք նե րից մե կը հա մար վում են դա տա խա զա կան մար մին նե րը: Իսկ
քա ղա քա ցի նե րի վստա հու թյան ա ճը հա մա կար գի հան դեպ ձեր աշ խա տան քի գնա հա տա -
կա նի գլխա վոր չա փա նիշն է: Դա, ի հար կե, են թա դրում է մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն դա -
տա խա զու թյան աշ խա տա կից նե րի հա մար, մա նա վանդ որ մշտա պես պետք է հի շել, որ յու -
րա քանչ յուր գոր ծո ղու թյան հե տևում մարդն է, մարդ կա յին ճա կա տա գի րը: Հար գե լի բա րե -

կամ ներ, ի րա վա կան հար թու թյու նից բա ցի շատ
կարևոր է դա տա խա զու թյան ու հա սա րա կու թյան
փո խա դարձ կա պը և միմ յանց հաս կա նա լի ու լսե -
լի լի նե լը, ին չը նշա նա կում է նոր մա կար դա կի
բարձ րաց նել դա տա խա զու թյուն-քա ղա քա ցի փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րը: Այդ ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ -
վող քայ լե րը դա տա խա զա կան հա մա կար գում միտ -
ված են ա վե լի հստակ ու վստա հե լի դարձ նել այդ
հա րա բե րու թյուն նե րը: Համոզ ված եմ, որ ձեր փորձն
ու գի տե լիք նե րը կշա րու նա կեն նպաս տել երկ րում
օ րի նա կա նու թյան ու կար գու կա նո նի ամ րապնդ -

մա նը և ձեր հա մա կարգ ված ու ար հես տա վարժ գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ դա տա խա զու թյան
առ ջև դրված խնդիր նե րը, այդ թվում՝ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և պե տու թյան շա հե րի
պաշտ պա նու թյու նը, այ սու հետ ևս հա ջո ղու թյամբ կլուծ վեն: 

Եվս մեկ ան գամ շնոր հա վո րե լով մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ՝ մաղ թում եմ ձեզ ա -
ռող ջու թյուն, բա րե կե ցու թյուն և հաս տա տա կա մու թյուն»:
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Դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար Գա լուստ Սա հակ յա նը ՀՀ ԱԺ նա խա գա հի հու շա մե -
դա լով է պար գևատ րել ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան մար -
մին նե րում քննվող, թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյան հետ կապ ված և կի բերհան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով վար չու թյան պե տի տե ղա կալ, ար դա րա դա տու թյան եր րորդ
դա սի խորհր դա կան Ար մեն Փա նոս յա նին, Շի րա կի մար զի դա տա խազ, ար դա րա դա տու թյան

երկ րորդ դա սի խորհր դա կան Րաֆ ֆի Աս լան յա -
նին և Սյու նի քի մար զի դա տա խազ, ար դա րա դա -
տու թյան երկ րորդ դա սի խորհր դա կան Ար մեն
Աֆանդ յա նին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րի նա կա նու -
թյան ամ րապնդ ման և պե տա կա նու թյան զար գաց -
ման գոր ծում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի հա -
մար և ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա
կա պակ ցու թյամբ վար չա պետ Աբ րա համ յա նը ՀՀ
գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան յա նին պար -
գևատ րել է ան վա նա կան զեն քով:

ÐÐ ì²ðâ²äºîÆ àôÔºðÒÀ ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÆ úðì²
ºì ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 97-²ØÚ²ÎÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´ 

«Դա տա խա զու թյու նը տա րի ներ ի վեր հա մալր վում է նոր մտա ծո ղու թյամբ, գի տե լիք նե -
րով հա րուստ և բա նի մաց աշ խա տա կից նե րով, ով քեր, ձեռք բե րե լով նաև ի րենց ա վագ գոր -
ծըն կեր նե րի հա րուստ փոր ձը, կա րո ղա նում են լա վա գույնս կյան քի կո չել Սահ մա նադ րու -
թյամբ ամ րագր ված դա տա խա զա կան լիա զո րու թյուն նե րը և նպաս տել մեր երկ րի առ ջև ծա -
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար մա նը: Դուք հա ջո ղու թյամբ եք շա րու նա կում ՀՀ
դա տա խա զու թյան հիմ նա դիր նե րից Պե տիկ Թո րոս յա նի և հա մա կար գի կա յաց ման գոր ծում
ի րենց ա վան դը ներդ րած մյուս նվի րյալ նե րի սկսած գոր ծը, ուս տի ու րախ եմ, որ ի դեմս ձեզ՝
դա տա խա զու թյունն ու նի նրանց ար ժա նի հե տևորդ ներ»:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ
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ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ դա տա խա -
զու թյան հա մա կար գում ներդր ված ա վան դի հա մար ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զի հրա մա նով հա տուկ հու -

շան վեր նե րով պարգևատր վել են ՀՀ նախ կին
գլխա վոր դա տա խազ ներ Ար տա վազդ Գևորգ յա -
նը, Սու րեն Օ սիպ յա նը, Բո րիս Նա զար յա նը, Արամ
Թա մազ յա նը և Աղ վան Հով սեփ յա նը:

ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա -
պակ ցու թյամբ և ՀՀ դատախազության համակար-
գում երկարամյա ծառայության համար ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի հրա մա նով Երևան քաղաքի Ավան
և Նոր- Նորք վարչական շրջանների դատախազ,
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
Հարություն Սարգսյանը պարգևատրվել է հու-
շանվերով:

Ծառայողական պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար և Դատախազու-
թյան աշխատակցի օրվա կապակցությամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով ՀՀ գլխա-
վոր դատախազության իրավական ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի պետ, արդարա-
դատության երկրորդ դասի խորհրդական Թամարա Շաքարյանին շնորհվել է արդարադա-
տության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան, Շիրակի մարզի դատախազի
տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Արթուր Պողոսյանին շնորհվել
է արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, Երևան քաղա-
քի դատախազության ավագ դատախազ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական
Արա Մանուկյանին շնորհվել է արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասա-
յին աստիճան:

ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ և ծառայողական պարտակա-
նությունները պատշաճ կատարելու համար ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա ման ներով «Հա-
յաստանի Հանրապետության դատախազություն» կրծքանշանով պարգևատրվել են ՀՀ
գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության ավագ

Ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ մա կար դա կով կա տա րե լու հա մար և
ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ՀՀ վար չա -
պե տի հու շա մե դա լով է պար գևատ րել Ե րևան քա ղա քի դա տա խազ, ար դա րա տու թյան երկ -
րորդ դա սի խորհր դա կան Ար թուր Դավթ յա նին, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան հատ կա պես
կա րևոր գոր ծե րով քննու թյան վար չու թյան պետ, ար դա րա դա տու թյան ա ռա ջին դա սի խորհըր -
դա կան Վա հագն Մու րադ յա նին և ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան մե ղադ րան քի պաշտ պա -
նու թյան և դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վար չու թյան պետ, եր րորդ դա սի խորհր դա կան
Դա վիթ Մել քոն յա նին:



8

ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
8

9
  2

0
1

5

դատախազ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Գևորգ Գևորգյանը, ՀՀ գլխա-
վոր դատախազության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցա-
գործությունների գործերով վարչության ավագ դատախազ, արդարադատության առաջին
դասի խորհրդական Արթուր Սեփոյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազության վերահսկողական-
տեսչական բաժնի ավագ դատախազ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական

Լևոն Կարապետյանը, Երևան քաղաքի Էրեբունի
և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախա-
զության ավագ դատախազ, առաջին դասի խորհըր-
դական Հայկ Մովսեսյանը, Գեղարքունիքի մարզի
դատախազության դատախազ, առաջին դասի
խորհրդական Ալիկ Կարապետյանը, Երևան քա-
ղաքի Ավան և Նոր- Նորք վարչական շրջանների
դատախազության ավագ դատախազ, արդարա-
դատության երկրորդ դասի խորհրդական Մկրտիչ
Ենգիբարյանը և Երևան քաղաքի Շենգավիթ վար-
չական շրջանի դատախազության դատախազ, ա-
ռաջին դասի խորհրդական Արսեն Մարգարյանը:

ՀՀ դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ, ծառայողական պարտակա-
նությունները պատշաճ կատարելու և իրավակարգի ամրապնդման համար ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զի հրա մա նով «Իրավակարգի ամրապնդման համար» մեդալով պարգևատրվել են
ՀՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողո-
քարկման վարչության դատախազ, երկրորդ դասի խորհրդական Նոնա Միքայելյանը, ՀՀ
գլխավոր դատախազության պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրի-
նականության նկատմամբ հսկողության վարչության դատախազ, արդարադատության եր-
րորդ դասի խորհրդական Գարեգին Իսախանյանը, Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-
Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, առաջին դասի խորհրդական
Արա Մնացականյանը:

Ծառայողական պարտականությունները պատշաճ կատարելու և ՀՀ դա տա խա զու թյան
աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զի հրա ման ներով ՀՀ դատախազության
համակարգի մի խումբ ավագ դատախազներ ու
դատախազներ խրախուսվել են շնորհակալություն
հայտարարելով և դրամական պարգևով: 

* * *
Ծննդյան տարեդարձի առթիվ ՀՀ գլխա վոր

դա տա խա զի հրա մա նով ՀՀ պաշտպանության նա-
խարար Սեյրան Օհանյանը պարգևատրվել է հու-
շանվերով:
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Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կո-
միտեի կողմից ԵԽ-ին անդամակցությամբ Հա-
յաստանի ստանձնած պարտավորությունների

կատարման ընթացքի վերահսկման գործըն-
թացի շրջանակներում ՀՀ գլխավոր դատա-
խազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը սույն թվա-
կանի հուլիսի 2-ին ընդունել է ԵԽ գլխավոր
քարտուղարության պատվիրակությանը: Պատ-
վիրակության կազմում էին ԵԽ քաղաքական
տնօրինության ղեկավար Ալեքսանդր Գեսսե-
լը, վերջինիս տեղակալ Դանիիլ Խոշաբոն և
քաղաքական խորհրդատու Մաքսիմ Լոնգան-
գեն, ներկա էին նաև Հայաստանում ԵԽ Գրա-
սենյակի ղեկավար Նատալյա Վուտովան, ԵԽ-
ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ Արմեն Պա-
պիկյանը և ՀՀ ԱԳՆ Եվրոպայի խորհրդի բաժ-
նի ներկայացուցիչը: ՀՀ գլխավոր դատախա-

զությունը ներակայացրել են ՀՀ գլխավոր դա-
տախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը, ՀՀ գլխա-
վոր դատախազության հետաքննության և նա-
խա քննության օրինականության նկատմամբ
հսկողության վարչության պետ Արտակ Հա-
րությունյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազության
մեղա դրանքի պաշտպանության և դատական
ակտերի բողոքարկման վարչության պետ Դա-
վիթ Մելքոնյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազու-
թյան միջազգային-իրավական կապերի բաժ-
նի պետ Եղիազար Ավագյանը, ՀՀ գլխավոր
դատախազության իրավական ապահովման և
եվրաինտեգրման բաժնի պետ Թամարա Շա-
քարյանը:

Հանդիպմանը քննարկվել են ԵԽ ՆԿ Ժո-
ղովրդավարության հարցերով զեկուցողների
խմբի 2013թ. մարտին Հայաստան կատարած
այցից հետո ՀՀ պարտավորությունների կա-

Ð²Ü¸ÆäàôØ ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ
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տարման հարցում տեղի ունեցած զարգացում-
ները` մասնավորապես համապատասխան զե-
կույցի հարցադրումների տեսանկյունից:
Քննարկվել են վերջին երկու տարիների ըն-
թացքում դատախազության անկախությանն ու
հաշվետվողականությանն ուղղված քայլերի,
այլ ընտրանքային պատժատեսակների հարցի
կապակցությամբ առաջընթացի, դատաքննու-
թյան ընթացքում մեղադրանքի պաշտպանա-

կան կողմերի միջև զենքերի անհավասարու-
թյան հարցի լուծման հետ կապված առաջըն-
թացի, արդարադատության ակադեմիայի, մինչ-
դատական քննության ուղղությամբ հիմնական
զարգացումների արդյունավետության, քրեա-
դատավարական օրենսդրության զարգացում-
ների և բարեփոխումների վերաբերյալ հար-
ցեր:
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Սույն թվականի հուլիսի 17-ին Բրյուսելում
տեղի է ունեցել Արդարադատության, ազատու-
թյան և անվտանգության հարցերով ենթակո-

միտեի ԵՄ-ՀՀ 6-րդ նիստը։ Հայաստանի Հան-
րապետության միջգերատեսչական պատվիրա-
կության կազմում ընդգրկված էր նաև ՀՀ գլխա-
վոր դատախազության իրավական ապահովման
և եվրաինտեգրման բաժնի պետ Թ. Շաքար-

յանը: Նիստի օրակարգում ներառված են եղել
արդարադատության, ազատության, անվտան-
գության և հանցավորության դեմ պայքարին
վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորա-
պես՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար, փողերի լվա-
ցում, մարդկանց առևտուր, թմրանյութերի չա-
րաշահում և այլն: Հայաստանի Հանրապետու-
թյան գլխավոր դատախազության ներկայա-
ցուցիչը մանրամասն ներկայացրել է նշված ո-
լորտներում 2014 թվականի ընթացքում Հա-
յաստանի Հանրապետության դատախազու-
թյան կողմից իրականացված աշխատանքնե-
րը, ձեռքբերումները, ինչպես նաև՝ այդ բնա-
գավառներում Հայաստանի Հանրապետության
առջև ծառացած հիմնախնդիրները: Հանդիպ-
ման ընթացքում կողմերն անդրադարձ են կա-
տարել նաև Հայաստանի Հանրապետությու-
նում իրականացվող սահմանադրական բարե-
փոխումներին:

îºÔÆ ¾ àôÜºòºÈ ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü, ²¼²îàôÂÚ²Ü ºì
²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü Ð²ðòºðàì ºÜÂ²ÎàØÆîºÆ 6-ð¸ ÜÆêîÀ
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- Պարոն Բաբայան, մի քանի օր առաջ
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլ-
մար Մամեդյարովն ընդարձակ հարցազրույց
էր տվել ադրբեջանական ԱզերԹաջ գործա-
կալությանը, որտեղ մեկնաբանել էր Եվրոպա-
կան դատարանի «Չիրագովը և այլոք ընդդեմ
Հայաստանի» վճիռը: Հարցա զրույցի ընթաց-
քում անդրադարձ կար նաև Ձեր կողմից, մինչ
դատարանի վճռի հրապարակումը, նույն գոր-
ծի վերաբերյալ մամուլով ներկայացված մեկ-
նաբանություններին: Ձեր դիրքորոշումները
փոխվե՞լ են վճռի հրապարակումից հետո:

- Ադրբեջանի պետական լրատվական գոր-
ծակալությանը տված իր հարցազրույցում Ադր-
բեջանի արտաքին գործերի նախարար Մա-
մեդյարովը ներկայացրել էր իր դիտարկումնե-
րը Եվրոպական դատարանի «Չիրագովը և այ-
լոք ընդդեմ Հայաստանի» վճռի վերաբերյալ,
ինչպես նաև հպանցիկ անդրադարձել էր
«Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի» վճռին: Հար-
ցազրույցում անդրադարձ կա իմ կողմից մինչ
Եվրոպական դատարանի կողմից վճիռների
հրապարակումը ներկայացրած դիտարկումնե-
րին: Այստեղ կցանկանայի հատուկ ընդգծել,

որ ես իմ դիտարկումները ներկայացրել եմ այն
ժամանակ երբ դատարանի վճիռները դեռ հրա-
պարակված չէին և հարցազրույցիս նպատակն
էր ներկայացնել այն սկզբունքները, որոնց վրա
իմ կարծիքով հիմնվելու է Եվրոպական դա-
տարանը վճիռներ կայացնելիս: Հարցազրույ-
ցիս այն հատվածում, որին հղում կա պարոն
Մամեդյարովի հարցազրույցում, ես ընդգծել էի,
որ Եվրոպական դատարանի վճիռների վրա
կարող են ազդել քաղաքական կամ աշխար-
հաքաղաքական գործոններ և, որ ամենա վտան-
գավորն է, այն կարող է ունենալ քաղաքական
և աշխարհաքաղաքական հետևանքներ և նաև
հույս էի հայտնել, որ Եվրոպական դատարանի
դատավորները հստակ կգիտակցեն, թե ինչ
կարևորության գործ է իրենց առջև: Իմ կողմից
հնչեցրած այս միտքը հակադրելով Հայաստա-
նի արտաքին գործերի նախարար պարոն Նալ-
բանդյանի այն մտքի հետ, որ Չիրագովի վճի-
ռը չի կարող ազդել ղարաբաղյան հիմնախնդ-
րի կարգավորման շուրջ բանակցային գործըն-
թացի վրա, պարոն Մամեդյարովը հանգել է
այն եզրակացության, որ Չիրագովի գործով
վճիռը Հայաստանում շոկ է առաջացրել:

âÆð²¶àìÆ ìÖÆèÀ âÆ Î²ðàÔ ²¼¸ºÈ ÈÔ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ðÆ
Î²ð¶²ìàðØ²Ü ìð²

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ, 2006-2012թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանում ՀՀ կառավարության լիազոր ներկայացուցչի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը Aysor.am-
ի թղթակցի հետ զրույցում անդրադարձել է «Չիրագովը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի» գործով
վճռի շահարկումներին և Էլմար Մամեդյարովի վերջին հայտարարություններին:



Միանշանակ է, որ իմ կողմից մինչ վճռի
հրապարակումը արած դիտարկումների և պա-
րոն Նալբանդյանի արդեն վճռի հրապարակու-
մից հետո արված դիտարկումների մեջ հակա-
սություն չկա: Ավելին՝ պարոն Նալբանդյանի,
որպես ղարաբաղյան հակամարտության կար-
գավորման շուրջ բանակցությունների հիմնա-
կան պատասխանատուներից մեկի արած այն
հայտարարությունը՝ որ Եվրոպական դատա-
րանի վճիռը չի կարող ազդեցություն ունենալ
բանակցային գործընթացի վրա, ապացույցն է
այն բանի, որ Եվրոպական դատարանը իսկա-
պես գիտակցել է հարցի ողջ լրջությունն և զերծ
է մնացել այնպիսի ձևակերպումներից, որոնք
կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ
ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար:
Ի դեպ, հենց նման հույս էի հայտնել ես իմ
հարցազրույցում:

- Ի՞նչ կասեք շոկի մասին: Իսկապե՞ս Չի-
րագովի վճիռը շոկ է առաջացրել:

- Չեմ կարող համաձայնել պարոն Մամեդ-
յարովի այս մտքի հետ, Չիրագովի գործը Հա-
յաստանում շոկ չի առաջացրել և ըստ էության
չէր էլ կարող առաջացնել, քանի որ դրանում
մեզ համար որևէ անսպասելի բան չկար: Եվս
մեկ անգամ ընդգծեմ, որ Եվրոպական դատա-
րանը հստակ գիտակցելով այս գործի ամբողջ
լրջությունը և դրանում առկա ցանկացած անըզ-
գույշ ձևակերպման հետևանքները, չափազանց
բծախնդիր է մոտեցել վճռում առկա ձևակեր-
պումներին: Ըստ էության դատարանը, ինչպես
դա պահանջում է կոնվենցիան, կենտրոնացել
է իր առջև եղած կոնկրետ դիմումատուների
կոնկրետ գանգատի քննության վրա և ի հե-
ճուկս Ադրբեջանի իշխանությունների սպասե-
լիքների՝ զերծ է մնացել տվյալ գործով կոնկ-
րետ դիմումատուների իրավունքների պաշտ-
պանության շրջանակից դուրս որևէ հարցի
քննարկումից: 

- Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Եվ-
րոպական դատարանն արձանագրել է, որ Հա-
յաստանն օկուպացրել է ադրբեջանական տա-
րածքներ.

- Վճռում, որևէ տեղ դատարանը չի նշել,
որ Հայաստանն օկուպացրել է Լաչինը կամ
որևէ այլ տարածք և այս հանգամանքը զար-
մանալի չի կարող լինել միջազգային իրավուն-
քին և մասնավորապես Եվրոպական դատա-

րանի նախադեպերին քիչ թե շատ ծանոթ որևէ
մեկի համար: Եթե դատարանն ապացույցներ
ունենար, որ Հայաստանն օկուպացրել է խնդրո
առարկա տարածքները, ապա հենց միայն այդ
փաստը բավարար կլիներ նշված տարածքնե-
րի նկատմամբ Հայաստանի իրավազորությու-
նը ճանաչելու համար, օրինակ՝ ինչպես դա ա-
րեց Լոիզիդուն ընդդեմ Թուրքիայի գործով:
Նման իրավիճակում դատարանը կարիք չէր
ունենա անդրադառնալու Հայաստանի «որոշիչ
ազդեցությանը» և քննարկելու տրամադրված
տնտեսական, քաղաքական և այլ կարգի օգ-
նությանը: Այլ խոսքով՝ դատարանի համար «ո-
րոշիչ ազդեցություն» քննարկելու անհրաժեշ-
տությունն առաջանում է միայն այն դեպքում
երբ օկուպացիան ապացուցված չէ:

- Այդ դեպքում, ինչպե՞ս կմեկնաբանեիք
Չիրագովի վճռի հետ կապված Ադրբեջանի
տարբեր պաշտոնյաների կողմից հնչող հաղ-
թական շեշտադրումները:

- Անկեղծ ասած, ես մի փոքր զարմացած
եմ նման շեշտադրումների կապակցությամբ:
Տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ Չիրա-
գովի գործը Ադրբեջանի իշխանությունների եր-
կարաժամկետ ռազմավարական հաշվարկնե-
րի և հետևողական աշխատանքի արդյունք է:
Իրականում իրավիճակը բացարձակապես այլ
է: Ես Չիրագովի գործով ներգրավված եմ եղել
առաջին իսկ օրից, մանրամասնություններով
ծանոթ եմ ինչպես դիմումատուների, այնպես էլ
Ադրբեջանի որպես երրորդ կողմ ներկայաց-
ված բոլոր փաստարկներին: Անհրաժեշտ եմ
համարում պարզաբանել մի կարևոր հանգա-
մանք, Չիրագովի գործում ներգրավված բոլոր
վեց դիմումատուներն ազգությամբ քրդեր են և
նրանց շահերի պաշտպանությունը, սեփական
նախաձեռնությամբ ստանձնել է Լոնդոնում գոր-
ծող Քրդական մարդու իրավունքների ծրագի-
րը (Kurdish Human Rights Project (KHRP)): Ա-
վելին՝ ոչ թե դիմումատուներն են դիմել նշածս
կազմակերպությանը Եվրոպական դատարան
հայց ներկայացնելու խնդրանքով, այլ այս կազ-
մակերպությունն է նախաձեռնել հայցի հարու-
ցումը, որպես Ադրբեջանում ազգությամբ քուրդ
բնակչության շահերի պաշտպանության ծրա -
գրի բաղկացուցիչ մաս:

Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ առն-
չություն չեն ունեցել այս գանգատի Եվրոպա-
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կան դատարան ներկայացնելու հետ: Ավելին`
երբ նշածս կազմակերպության ղեկավար Քե-
րիմ Յիլդիզը (Kerim Yildiz) մինչ Եվրոպական
դատարան դիմումատուների անունից գանգատ
ներկայացնելը 2005 թվականի փետրվարի 9-
ին այցելել է Բաքու, որպեսզի հանդիպի հենց
այս գործով դիմումատուների հետ, նա Բաքվի
օդանավակայանում ձերբակալվել է և 13 ժամ
կալանքի տակ պահվելուց հետո ազատ է ար-
ձակվել միայն Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիա-
յի դեսպանության միջամտությունից հետո, սա-
կայն արգելվել է նրա մուտքը և նա վտարվել է
Ադրբեջանից: KHRP-ի ղեկավարի նկատմամբ
Ադրբեջանի իշխանությունների նման վերա-
բերմունքը պատահական չէ եթե հաշվի առ-
նենք, որ այս կազմակերպությունը տարածա -
շրջանում իրականացնում է իրավապաշտպան
գործունեություն և լուրջ մասնակցություն է ու-
նեցել Բաքու-Թբիլիսի- Ջեյհան նավթամուղի կա-
ռուցման դեմ իրավապաշտպանների կողմից
կազմակերպված արշավին:

Ադրբեջանի կառավարության որպես եր-
րորդ կողմ ներկայացված փաստարկների հիմ-
նական նպատակը, ինչպես ցանկացած այլ
ատյանում, Եվրոպական դատարանում նույն-
պես, եղել է հասնել նրան որպեսզի Եվրոպա-
կան դատարանը իր վճռում արձանագրի, որ
Հայաստանն օկուպացրել է Ադրբեջանի տա-
րածքները: Ի տարբերություն Ադրբեջանի կա-
ռավարութան՝ դիմումատուների ներկայացու-
ցիչների հիմնական նպատակը եղել է կոնկ-
րետ դիմումատուների իրավունքերի պաշտպա-
նությունը:

- Արդյունքում, ի՞նչ իրավիճակ է ստեղծվել
Չիրագովի վճռից հետո:

- Իրավիճակը հետևյալն է՝ ունենք Եվրո-
պական դատարանի վճիռը, որը կոնկրետ գոր-
ծով արձանագրել է կոնկրետ վեց դիմումատու-
ների իրավունքների խախտում և դրա համար
պատասխանատու է համարել Հայաստանին,
հիմք ընդունելով այն, որ Հայաստանն Արցա-
խին տրամադրում է քաղաքական, տնտեսա-
կան և այլ բնույթի այնպիսի օգնություն առանց
որի Արցախը չի կարող գոյատևել: Դուք որևէ
նորություն տեսնում ե՞ք դատարանի այն ձևա-
կերպման մեջ, որ Հայաստանն Արցախին տրա-
մադրում է բազմաբնույթ օգնություն: Հայաս-
տանը երբևէ թաքցրե՞լ է այս հանգամանքը:

Իսկ բնական չէ՞ որ ադրբեջանական բանակի
դեմ միայնակ մնացած և ֆիզիկական բնաջընջ-
ման եզրին կանգնած Արցախի ժողովրդին Հա-
յաստանը պետք է օգներ: Կա՞ մի որևէ նորմալ
պետություն, որ նման պայմաններում չէր օգնի
իր հայրենակիցներին: Ի դեպ Արցախի ժո-
ղովրդին միայն Հայաստանը չէ որ օգնում է, օ-
րինակ՝ մինչ օրս Ամերիկայի Միացյալ Նա-
հանգներն առանձին օգնություն են տրամադ-
րում պատերազմի արդյունքում դժվար կացու-
թյան մեջ հայտնված Արցախի ժողովրդին:

- Այսինքն, ըստ Ձեզ, Եվրոպական դատա-
րանն արձանագրե՞լ է միայն այն, ինչ արդեն
վաղուց հայտնի էր:

- Այո այդպես է, և դրա համար կան ծան-
րակշիռ պատճառներ, որոնց ես արդեն առիթ
ունեցել եմ անդրադառնալու նախկինում: Չի-
րագովի և նաև Սարգսյանի գործով Եվրոպա-
կան դատարանը մինչև վերջ խուսափեց կազ-
մել դատավորների խումբ և այցելել ԼՂՀ տե-
ղում ծանոթանալու իրերի դրությանը: Նման
հնարավորություն նախատեսված է Եվրոպա-
կան դատարանի կանոնագրքով և Հայաստա-
նը բազմիցս առաջարկել և նույնիսկ պահան-
ջել է կազմակերպել նման տեղատեսություն:
Մի իրավիճակում երբ դատավորներն անձամբ
տարածաշրջան չեն այցելել և հետևաբար, չու-
նեն սեփական կարծիք տեղում իրավիճակի
վերաբերյալ, նրանց այլ բան չի մնում քան հեն-
վել միջազգային այն կառույցների կարծիքնե-
րի վրա, որոնք զբաղվել են ղարաբաղյան հա-
կամարտության խնդրով: Այսինքն դատարա-
նը նոր փաստեր ինքնուրույն չի էլ փորձել հա-
վաքել այլ հենվել է միջազգային կազմակեր-
պությունների արդեն իսկ հրապարակված տե-
սակետների վրա:

Այստեղ կուզենայի անդրադառնալ Ադրբե-
ջանի իշխանությունների ամենասիրած թեմա-
յին՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հայտնի
բանաձևերին: Ինչպես հիշում եք, 1993 թվա-
կանին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կող-
մից ընդունած 4 բանաձևերը մշտապես եղել
են Ադրբեջանական պաշտոնական այն տեսա-
կետի անկյունաքարը, որի համաձայն Հայաս-
տանը օկուպացրել է Ադրբեջանի յոթ շրջաննե-
րը: Հատկանշական է որ 2014 թվականի սեպ-
տեմբերի 24 ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը
ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած իր ելույթում անդ-



րադարձավ հայտնի բանաձևերին՝ մասնավո-
րապես նշելով, որ ոչ մի բանաձևում Հայաս-
տանը չի նշվել որպես հակամարտող կողմ:
Նախագահը շեշտեց, որ մեր երկրին ուղղված
կոչերում միայն խոսվում էր «շարունակել ազ-
դեցություն գործադրել» ԼՂ հայության վրա հա-
կամարտությունը դադարեցնելու համար, ինչը
Հայաստանը լիարժեք իրականացրել է, և նաև
դրա շնորհիվ 1994թ. կնքվել է զինադադար:
Նախագահի ելույթի համարյա նույն ձևակեր-
պումներն օգտագործում է նաև Եվրոպական
դատարանն իր վճռում (տես 173-րդ պարբե-
րություն) ըստ էության հակադրելով Human
Rights Watch-ի կարծիքը, որ Հայկական բանա-
կը ներգրավված է եղել ղարաբաղյան հակա-
մարտությանը՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհր-
դի բանաձևերին, որոնցում խոսք է գնում միայն
«տեղական հայկական ուժերի» մասին և Հա-
յաստանին կոչ է արվում «շարունակել ազդե-
ցություն գործադրել» տեղի բնակչության նկատ-
մամբ, ինչը և Հայաստանն արել է: Այսինքն
Եվրոպական դատարանը ՄԱԿ-ի Անվտանգու-
թյան խորհրդի բանաձևերն օգտագործում է
որպես հիմնական փաստարկ ցույց տալու հա-
մար, որ Հայկական բանակի ներգրավվածու-
թյունն ապացուցված չէ: 

- Ինչպիսի՞ն կլինի դիմումատուներին տրա-
մադրվելիք փոխհատուցումը:

- Այս պահին ունենք հետևյալ իրավիճակը,
կա Եվրոպական դատարանի վճիռ, որով ար-
ձանագրվել է կոնկրետ վեց դիմումատուների
իրավունքների խախտում և մենք վճռի կայաց-
ման պահից ունենք մեկ տարի ժամանակ՝ դի-
մումատուների և Նախարարների Կոմիտեի հետ
քննարկելու և որոշում կայացնելու փոխհատուց-
ման չափի և եղանակի վերաբերյալ:

Ի դեպ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ
համաձայն դատարանի վճռի (տես 138 պար-
բերություն)՝ դիմումատուների կողմից նշված
շարժական գույքը և անասունները ամենայն
հավանականությամբ ոչնչացել են ռազմական
գործողությունների ժամանակ, իսկ տները հայտ-
նի չէ կանգուն են թե ոչ և հետևաբար միակ սե-

փականությունը, որ կարող է քննարկման ա-
ռարկա դառնալ դա հողն է: Հողի վերաբերյալ
էլ դատարանը հանգել է այն եզրակացության
(տես 144 - 151 պարբերություններ), որ դիմու-
մատուները խնդրո առարկա տարածքում հողի
նկատմամբ ունեցել են միայն օգտագործման
իրավունք քանի որ, ինչպես հայկական կողմը
ներկայացրել էր դատարանին՝ համաձայն
ԽՍՀՄ Սահմանադրության հողը չէր կարող լի-
նել անհատի սեփականությունը, այլ կարող էր
տրամադրվել միայն օգտագործման իրավուն-
քով: Հետևաբար, դատարանի վճռի համա-
տեքստում դիմումատուները Լաչինում գտնվող
դեռևս ԽՍՀՄ ժամանակ իրենց տրամադրված
հողի նկատմամբ սեփականության իրավունք
չեն ունեցել և այժմ էլ չունեն, այլ միայն ունեցել
են օգտագործման իրավունք և փոխհատուց-
ման ենթակա գույք ասելով պետք է նկատի ու-
նենալ բացառապես հողի նկատմամբ օգտա-
գործման իրավունքը:

- Ե՞րբ կարող ենք հստակ ձևակերպել Չի-
րագովի և Սարգսյանի գործերով ՄԻԵԴ-ի վճիռ-
ների իրավական հետևանքները Հայաստանի
և Ադրբեջանի համար:

- Եվրոպական դատարանի վճիռների վերջ-
նական արդյունքը պարզ է լինում դրանց կա-
տարումից և Նախարարների կոմիտեում հար-
ցի վերջնական փակումից հետո: Այս առումով
մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու:
Կողմերին Եվրոպական դատարանը մինչև 2016
թվականի հունիսը ժամանակ է տվել փոխհա-
տուցման հարցի վերաբերյալ իրենց դիրքորո-
շումները ներկայացնելու համար: Կարծում եմ
այս գործերով դեռ մեծ ծավալի աշխատանք
կա կատարելու: Մի բանում վստահ եմ՝ Հայաս-
տանի Հանրապետությունն ինչպես այս, այն-
պես էլ Եվրոպական դատարանի ցանկացած
այլ վճռի վերաբերում է ընդգծված պատաս-
խանատվությամբ:

- Պարոն Բաբայան շնորհակալ եմ հարցե-
րին պատասխանելու համար:

- Ես էլ եմ շնորհակալ:
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ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիր-
քը (այսուհետ նաև` ՀՀ ՔԴՕ) նախնական քննու-
թյան ընդհանուր պայմանների համակարգում
նախատեսում է նախնական քննության ժամ-
կետները (197-րդ հոդված):

Նախնական քննության (հետաքննության
և նախաքննության) խիստ ժամկետային սահ-
մանափակումն ինքնանպատակ չէ, այն կոչ-
ված է` թույլ չտալու քրեական գործով մինչդա-
տական վարույթի անհարկի ձգձգումը, կան-
խելու ապացույցների հնարավոր կորուստը և
ապահովելու վարույթի մասնակիցների համար
արդարադատության իրական մատչելիությու-
նը:

Հետաքննության ինստիտուտի գործնա-
կան կիրառություն չունենալու պատճառով
քննարկման առարկա չենք դարձնի հետաքըն-
նության ժամկետների հարցը, սակայն վերլու-
ծենք նախաքննության ժամկետների իրավա-
կարգավորումները և գործնական այնպիսի
հիմնախնդիրները, ինչպիսիք են` նախաքննու-
թյան ժամկետի սկիզբը, ավարտը, կասեցումը,
վերսկսումը և երկարացումը: Մասնավորապես`

ա) նախաքննության ժամկետի սկիզբը.
ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հա-

մաձայն` քրեական գործով նախաքննությունը
պետք է ավարտվի ոչ ուշ, քան երկամսյա ժամ-
կետում: Այդ ժամկետը հաշվվում է քրեական
գործ հարուցելու մասին որոշում կայացնելու
օրվանից և ավարտվում է գործը դատարան ու-
ղարկելու մասին կամ գործով վարույթի կարճ-
ման մասին որոշման կայացման օրը:

Նշված իրավակարգավորումից հետևում
է, որ նախաքննության ժամկետի հաշվարկ-
ման սկզբնակետը քրեական գործ հարուցելու
մասին որոշման կայացման օրն է, որպիսի
հանգամանքի գիտակցումը հատկապես ան -
հրաժեշտ է այն դեպքերի համար, երբ ՀՀ ՔԴՕ
28-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կար-

գով մեկ կամ մի քանի հանցագործությունների
կատարմանը մասնակից անձանց նկատմամբ
գործն անջատվում է:

Նման դեպքերում գործնականում երբեմն
փորձ է արվում անջատված քրեական գործով
նախաքննության ժամկետը հաշվարկել քրեա-
կան գործն անջատելու մասին որոշում կայաց-
նելու օրվանից: Նման մոտեցումը չի բխում նա-
խաքննության ժամկետների հաշվարկման` վե-
րը նշված իրավակարգավորումից, որի պայ-
մաններում ցանկացած դեպքում նախաքննու-
թյան ժամկետը մեկնարկվում է քրեական գործ
հարուցելու օրվանից: Հետևաբար, քրեական
գործն անջատելու դեպքերում անջատված քրեա-
կան գործով նախաքննության ժամկետի սկիզբն
այն քրեական գործի հարուցման օրն է, որից
անջատվում է քրեական գործը:

Այլ իրավական ռեժիմ է գործում ՀՀ ՔԴՕ
184-րդ հոդվածով սահմանված կարգով` քրեա-
կան գործի նյութերով նոր գործի հարուցման
դեպքերում: Այդպիսի դեպքերում քրեական
գործի նյութերով նոր գործ հարուցելու մասին
որոշում է կայացվում, ինչն էլ ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի ուժով նոր հարուցված
քրեական գործով նախաքննության ժամկետի
հաշվարկման սկզբնակետն է:

բ) Նախաքննության ժամկետի ավարտը.
ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ու-

ժով նախաքննության ժամկետն ավարտվում է
գործը դատարան ուղարկելու մասին կամ գոր-
ծով վարույթի կարճման մասին որոշման կա-
յացման օրը:

Այդպիսով, քրեադատավարական օրենքը
նախատեսում է նախաքննության ժամկետի ա-
վարտման երկու իրավական ռեժիմ, մասնա-
վորապես` ա) գործը դատարան ուղարկելու մա-
սին որոշման կայացում և բ) գործով վարույթի
կարճման մասին որոշման կայացում: 

Ինչ վերաբերում է գործով վարույթի կարճ-

ԿԱՐԵՆ ԲԻՇԱՐՅԱՆ 
ՀՀ գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր
գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
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ման մասին որոշման կայացմամբ նախա քննու-
թյան ժամկետի ավարտման իրավական ռեժի-
մին, ապա դա մեկնաբանման կարիք չունի,
քանզի քրեական գործով վարույթը կարճելու
մասին որոշումը քրեադատավարական օրեն-
քով նախատեսված որոշման տեսակ է:

Նույնը չի կարելի ասել գործը դատարան
ուղարկելու մասին որոշման վերաբերյալ: Նման
տեսակի որոշման միակ հիշատակումը տեղ է
գտել ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածում: Եթե նա-
խաքննության ժամկետների ավարտը մեկնա-
բանվի միայն ՀՀ ՔԴՕ 196-րդ հոդվածում տեղ
գտած` նախնական քննության ավարտը սահ-
մանող նորմի համատեքստում, ապա կստաց-
վի, որ գործը դատարան ուղարկելու մասին ո-
րոշումը պետք է նույնացնել մեղադրական եզ-
րակացության և բժշկական բնույթի միջոցնե-
րի կիրառման համար քրեական գործը դատա-
րան ուղարկելու մասին որոշման հետ, քանզի
հիշյալ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` նա-
խաքննությունն ավարտվում է մեղադրական
եզրակացություն, բժշկական բնույթի միջոցնե-
րի կիրառման համար քրեական գործը դատա-
րան ուղարկելու մասին կամ քրեական գործի
վարույթը կարճելու մասին որոշում կազմելով:

Սակայն քրեադատավարական օրենքն այս
առումով պետք է ենթարկել համակարգային
մեկնաբանման, ինչը թույլ է տալիս պատաս-
խանելու այն հարցին, թե հիշյալ օրենքով նա-
խատեսված որոշման որ տեսակները պետք է
նույնացնել գործը դատարան ուղարկելու մա-
սին որոշմանը:

Այսպես, ՀՀ ՔԴՕ 274-րդ, 461-րդ և 466-րդ
հոդվածները համապատասխանաբար նախա-
տեսում են դատախազի որոշումը մեղադրա-
կան եզրակացությամբ ստացված գործով, դա-
տախազի լիազորություններն անմեղսունակնե-
րի գործերով նախաքննությունն ավարտելիս և
դեպքից հետո հոգեկան հիվանդությամբ հի-
վանդացած անձանց նկատմամբ բժշկական
բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու
վարույթի մինչդատական նախապատրաստու-
մը:

Հիշյալ հոդվածներում տեղ գտած նորմե-
րի վերլուծությունից հետևում է, որ դրանք նա-
խատեսում են գործը դատարան ուղարկելու
մասին որոշման հետևյալ տեսակները.

1) մեղադրական եզրակացությամբ ստաց-

ված գործով դատախազի կողմից մեղադրա-
կան եզրակացության հաստատումը,

2) անմեղսունակների գործերով բժշկա-
կան բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրա-
ռելու համար գործը դատարան ուղարկելու մա-
սին քննիչի որոշման հաստատումը,

3) դեպքից հետո հոգեկան հիվանդությամբ
հիվանդացած անձանց գործերով բժշկական
բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու
համար գործի նյութերը դատարան ուղարկելու
մասին քննիչի որոշման հաստատումը:

Թեև վերջին երկու դեպքերի համար քրեա-
դատավարական օրենքը չի նախատեսում դա-
տախազի կողմից որոշման կայացման ժամ-
կետներ, սակայն մեղադրական եզրակացու-
թյամբ ստացված գործով դատախազի կողմից
ՀՀ ՔԴՕ 274-րդ հոդվածով նախատեսված ո-
րոշումներից որևէ մեկն ընդունելու, այդ թվում`
մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու
համար, սահմանված է հնգօրյա ժամկետ:
Հետևաբար, մեղադրական եզրակացության
կազմմամբ նախաքննությունն ավարտելու դեպ-
քերում, նախ, քննիչը պարտավոր է մեղադրա-
կան եզրակացությամբ քրեական գործը դա-
տախազին ուղարկել այն հաշվար կով, որպես-
զի դատախազի կողմից գործն ստացվի նա-
խաքննության ժամկետի ավարտից հինգ օրից
ոչ ուշ և, երկրորդ, մեղադրական եզրակացու-
թյամբ ստացված քրեական գործով դատախա-
զի կողմից ՀՀ ՔԴՕ 274-րդ հոդվածով նախա-
տեսված որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու
համար սահմանված հնգօրյա ժամկետը կազ-
մում է նախաքննության ժամկետի մաս: 

Չնայած անմեղսունակների գործերով
բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ
կիրառելու համար գործը դատարան ուղար-
կելու և դեպքից հետո հոգեկան հիվանդու-
թյամբ հիվանդացած անձանց գործերով բժշկա-
կան բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրա-
ռելու համար գործի նյութերը դատարան ու-
ղարկելու մասին քննիչի որոշումները դատա-
խազի կողմից հաստատելու համար ժամկետ-
ներ սահմանված չեն, սակայն այս դեպքերում
էլ քննիչը քրեական գործը դատախազին պետք
է ուղարկի այն հաշվար կով, որպես զի, կախ-
ված գործի ծավալից, դատախազը ողջամիտ
ժամկետներում հնարավորություն ունենա կա-
յացնելու ՀՀ ՔԴՕ 461-րդ և 466-րդ հոդված-
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ներով նախատեսված որոշումներից որևէ մե-
կը:

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նկատել, որ
գործնականում երբեմն անհ րա ժեշտու թյուն է
առաջանում երկարացնելու մեղադրական եզ-
րակացությամբ ստացված գործով դատախա-
զի կողմից ՀՀ ՔԴՕ 274-րդ հոդվածով նախա-
տեսված որոշումներից մեկը կայացնելու հա-
մար սահմանված հնգօրյա ժամկետը, կախ-
ված մեղադրական եզրակացությամբ ստաց-
ված քրեական գործի ծավալից, հատկապես
այն դեպքերում, երբ տվյալ քրեական գործով
նախաքննության նկատմամբ դատավարական
ղեկավարումն իրականացվել է այլ դատախա-
զի կողմից, սակայն հետագայում հանձնարար-
վել է մեկ այլ դատախազի, որն էլ քրեական
գործով նա խաքն նու թյան նկատ մամբ դատա-
վարական ղեկավարումն ստանձնելուց անմի-
ջապես հետո մեղադրական եզրակացությամբ
ստանում է բազմահատոր քրեական գործը:

Նման դեպքերի համար, կարծում ենք, օ-
րենսդրորեն անհրաժեշտ է նախատեսել ՀՀ ՔԴՕ
274-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
ժամկետը նա խաքն նու թյան նկատ մամբ դատա-
վարական ղեկավարումն իրականացնող դա-
տախազի պատճառաբանված միջնորդությամբ
վերադաս դատախազի կողմից ողջամիտ ժամ-
կետով երկարացնելու հնարավորություն: 

գ) Նախաքննության ժամկետի կասեցումը.
ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հա-

մաձայն` քրեական գործի նյութերին մեղադր-
յալի կամ նրա պաշտպանի ծանոթանալու ժամ-
կետը չի մտնում գործի քննության ժամկետի
մեջ: Եթե մեղադրյալը կամ նրա պաշտպանն
առանց հարգելի պատճառների ձգձգում են
քրեական գործին ծանոթանալը, քննիչի որոշ-
մամբ կարող է սահմանափակվել ծանոթանա-
լու ժամկետը:

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` նա-
խաքննության ժամկետի մեջ չի հաշվակցվում
այն ժամանակը, որի ընթացքում նախաքննու-
թյունը քրեական դատավարության օրենսգըր-
քով նախատեսված հիմքերով եղել է կասեց-
ված:

Հիշյալ իրավակարգավորումներից հետևում
է, որ քրեադատավարական օրենքը նախա-
տեսում է նախաքննության ժամկետի կասեց-
ման իրավական երկու ռեժիմ, մասնավորա-

պես` ա) քրեական գործի նյութերին մեղա -
դրյալի կամ նրա պաշտպանի ծանոթանալու և
բ) նախա  քննությունը քրեական դատավարու-
թյան օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով
կասեցնելու:

Նախաքննության ժամկետի կասեցման ա-
ռաջին իրավական ռեժիմի թերությունը նրա -
նումն է, որ այն չի ներառում նաև տուժողի,
քաղաքացիական հայցվորի և քաղաքացիա-
կան պատասխանողի կամ նրանց ներկայա-
ցուցիչների կողմից քրեական գործի նյութերին
ծանոթանալու հնարավորությունը, մինչդեռ ՀՀ
ՔԴՕ 265-րդ հոդվածի ուժով՝ մեղադրական
եզրակացություն կազմելուց առաջ քրեական
գործի նյութերին ծանոթանալու իրավունք ու-
նեն ոչ միայն մեղադրյալը և նրա պաշտպանը,
այլ նաև տուժողը, նրա ներկայացուցիչը, քա-
ղաքացիական հայցվորը, քաղաքացիական
պատասխանողը կամ նրանց ներկայացուցիչ-
ները: Տարբերությունն ընդամենը նրանումն է,
որ գոր ծին ծանոթանալու համար քննիչը տու-
ժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղա-
քացիական պատասխանողին գործը ներկա-
յացնում է նրանց միջնորդության դեպքում, իսկ
մեղադրյալին և պաշտպանին` անկախ միջնոր-
դությունից (ՀՀ ՔԴՕ 265-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս): Կասկածից վեր է, որ քրեական գործի
նյութերին տուժողի, քաղաքացիական հայցվո-
րի և քաղաքացիական պատասխանողի կամ
նրանց ներկայացուցիչների կողմից ծանոթա-
նալու ժամկետը ևս չպետք է մտնի նախաքըն-
նության ժամկետի մեջ, ուստի, գտնում ենք, որ
անհրաժեշտ է ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 3-րդ
մասում համապատասխան լրացում կատարել:

դ) Նախաքննության ժամկետի վեր սկսու-
մը.

ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 7-րդ մասի հա-
մաձայն` քրեական գործի նախաքննությունը
վերսկսելու, քրեական գործը լրացուցիչ քննու-
թյան վերադարձնելու, ինչպես նաև կարճված
գործի վարույթը նորոգելու դեպքերում նա-
խաքննությունը պետք է ավարտվի մեկամսյա
ժամկետում՝ համապատասխանաբար գործի
նախաքննությունը վերսկսելու մասին որոշում
կայացնելու, լրացուցիչ քննության վերադարձ-
ված քրեական գործը քննիչի կողմից ստանա-
լու, գործի վարույթը նորոգելու մասին որոշում
կայացնելու օրվանից սկսած։ Այդ ժամկետի հե-



տագա երկարացումը կարող է կատարվել նույն
հոդվածի հինգերորդ մասով սահմանված կար-
գով:

Հիշյալ իրավակարգավորումից հետևում է,
որ քրեադատավարական օրենքը նախատե-
սում է նախաքննության ժամկետը վերսկսելու
երեք իրավական ռեժիմ, մասնավորապես` ա)
քրեական գործի նախաքննությունը վերսկսե-
լու, բ) քրեական գործը լրացուցիչ քննության
վերադարձնելու և գ) կարճված գործի վարույ-
թը նորոգելու:

Նկատի ունենալով, որ ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ
հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված է կարճ-
ված գործի վարույթը նորոգելու արդյունքում
նախաքննության ժամկետի վերսկսման ինք-
նուրույն ռեժիմ, ուստի քրեական գործի նա-
խաքննությունը վերսկսելով նախաքննության
ժամկետի վերսկսման իրավական ռեժիմը վե-
րաբերում է բացառապես կասեցված քրեական
գործով նախաքննությունը վերսկսելու դեպքե-
րին: Նման եզրահանգումը բխում է ՀՀ ՔԴՕ
197-րդ հոդվածի 7-րդ մասի տառացի մեկնա-
բանությունից: 

Քրեական գործով կասեցված վարույթը
վերսկսելու կարգը սահմանված է ՀՀ ՔԴՕ 260-
րդ հոդվածով, որի 1-ին մասի համաձայն` քրեա-
կան գործով կասեցված վարույթը քննիչի ո-
րոշմամբ վերսկսվում է, եթե` ա) վերացվել են
քրեական գործով վարույթը կասեցնելու` սույն
օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասով նա-
խատեսված հիմքերը, բ) անհրաժեշտ է կա-
տարել դատավարական գործողություններ, ո-
րոնք կարող են իրականացվել առանց մեղա -
դրյալի մասնակցության:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն`
քրեական գործով վարույթը վերսկսվում է նաև
այն դեպքում, երբ դատախազն իր որոշմամբ
վերացնում է քննիչի որոշումը` քրեական գոր-
ծով վարույթը կասեցնելու մասին:

Հիշյալ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի հա-
մեմատական վերլուծությունից հետևում է, որ
քրեադատավարական օրենքը նախատեսում է
կասեցված քրեական գործի վարույթը վերսկ-
սելու իրավական երկու կառուցակարգ, մաս-
նավորապես` ա) քրեական գործով կասեցված
վարույթը վերսկսելու մասին քննիչի կողմից
կայացվող որոշմամբ` հոդվածի 1-ին մասով նա-
խատեսված դեպքերում և բ) քրեական գործով

վարույթը կասեցնելու մասին քննիչի որոշումը
դատախազի որոշմամբ վերացնելով: Վերջին
դեպքում կասեցված գործի վարույթը վերսկս-
վում է մեխանիկորեն, առանց այդ մասին որո-
շում կայացնելու:

Հետևաբար, ՀՀ ՔԴՕ 260-րդ հոդվածի 1-
ին մասով նախատեսված դեպքերում նախաքըն-
նության ժամկետը վերսկսվում է քրեական գոր-
ծով կասեցված վարույթը վերսկսելու մասին
քննիչի կողմից որոշում կայացնելու, իսկ նույն
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում`
քրեական գործով վարույթը կասեցնելու վերա-
բերյալ քննիչի որոշումը վերացնելու մասին դա-
տախազի կողմից որոշում կայացնելու օրվա-
նից: 

Գործնականում երբեմն դատախազի կող-
մից քրեական գործով վարույթը կասեցնելու
մասին քննիչի կայացրած որոշումը վերացնե-
լուց հետո քննիչների կողմից կայացվում է
քրեական գործով կասեցված վարույթը վերսկը-
սելու մասին որոշում և այդպիսով փորձ է ար-
վում վարույթը վերսկսված գործով նախաքն-
նության ժամկետը հաշվել ոչ թե քրեական գոր-
ծով վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ քննիչի
որոշումը վերացնելու մասին դատախազի կող-
մից որոշում կայացնելու օրվանից, այլ այն օր-
վանից, երբ վարույթն արդեն վերսկսված քրեա-
կան գործով քննիչը կայացնում է կասեցված
քրեական գործով վարույթը վերսկսելու մասին
որոշում: Նման պրակտիկան հակասում է քրեա-
դատավարական օրենքին և հանգեցնում է դա-
տախազի կողմից վարույթը վերսկսված գոր-
ծով նախաքննության հետագա ժամկետը սխալ
հաշվելուն:

Ինչ վերաբերում է քրեական գործը լրա-
ցուցիչ քննության վերադարձնելու արդյունքում
նախաքննության ժամկետի վերսկսմանը, ա-
պա գործնականում այդպիսին խնդրահարույց
չէ, և նման դեպքերում նախաքննության ժամ-
կետը, ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդվածի 7-րդ մասին
համապատասխան, վերսկսվում է լրացուցիչ
քննության վերադարձված քրեական գործը
քննիչի կողմից ստանալու օրվանից:

Հակառակ դրան, խնդրահարույց և գործ-
նականում տարատեսակ մեկնաբանություն ու
կիրառություն է ստացել կարճված գործով վա-
րույթը նորոգելու դեպքերում նախաքննության
ժամկետը վերսկսելու իրավական ռեժիմը:
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Ինչպես արդեն նշվել է, կարճված գործի
վարույթը նորոգելու դեպքերում, ՀՀ ՔԴՕ 197-
րդ հոդվածի 7-րդ մասի ուժով, նախաքննու-
թյունը պետք է ավարտվի մեկամսյա ժամկե-
տում՝ գործի վարույթը նորոգելու մասին որո-
շում կայացնելու օրվանից սկսած։

Գործնականում թյուրըմբռնման տեղիք է
տալիս հիշյալ հոդվածում «գործի վարույթը նո-
րոգելու մասին որոշում» բառեզրույթների օգ-
տագործումը, քանզի որոշման նման տեսակի
մասին միակ հիշատակումը տեղ է գտել ՀՀ
ՔԴՕ քննարկվող հոդվածում: 

Նման իրավակարգավորման պայմաննե-
րում խնդրի լուծման համար պետք է գտնել
հետևյալ հարցի պատասխանը` գործի վարույ-
թը նորոգելու մասին որոշումը նույնական է
արդյոք քրեական գործով վարույթը կարճելու
վերաբերյալ քննիչի կայացրած որոշումը դա-
տախազի կողմից վերացնելու մասին որոշմա-
նը: 

Քրեադատավարական օրենքում տեղ գտած
իրավանորմերի համակարգային վերլուծության
արդյունքում կարելի է հանգել հիշյալ հար-
ցադրման միայն դրական պատասխանին:

Մասնավորապես, ՀՀ ՔԴՕ 21-րդ հոդվա-
ծի 4-րդ մասի համաձայն` դատախազը քրեա-
կան գործը կարճելու, քրեական գործ հարու-
ցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժե-
լու մասին հետաքննության մարմնի կամ քննի-
չի կայացրած որոշումը կարող է վերացնել ո-
րոշման պատճենը ստանալու պահից 7 օրվա
ընթացքում: Դրանից հետո քրեական հետա -
պընդման մարմնի՝ գործի վարույթը կարճելու,
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ
քրեական հետապնդում չիրականացնելու մա-
սին որոշումը կարող է վերացվել մեկ անգամ և
միայն գլխավոր դատախազի կողմից՝ այդպի-
սի որոշում կայացնելուց հետո` վեց ամսվա
ժամկետում:

Նույն օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մա-
սի 13-րդ կետի համաձայն` դատախազը մինչ-
դատական վարույթի ընթացքում լիազորված է
վերացնել հետաքննության մարմնի կամ քննի-
չի որոշումը քրեական գործով վարույթը կար-
ճելու մասին, ինչպես նաև նրանց այլ որոշում-
ներ` սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքե-
րում: 

Նույն օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 1-ին

մասի համաձայն` քրեական գործով վարույթը
կարճելու և քրեական հետապնդումը դադա-
րեցնելու մասին որոշումը վերացնելու դեպքում,
եթե չեն անցել սույն օրենսգրքի 21-րդ հոդվա-
ծով սահմանված ժամկետները, քրեական գոր-
ծով վարույթը վերսկսվում է:

Քրեադատավարական օրենքի վկայակոչ-
ված հոդվածների իրավակարգավորումներից
հետևում է, որ օրենքը որպես կարճված գործի
վարույթը նորոգելու միակ իրավական կառու-
ցակարգ նախատեսում է քրեական գործի վա-
րույթը կարճելու մասին որոշումը նախաքննու-
թյան նկատմամբ դատավարական ղեկավա-
րում իրականացնող դատախազի կամ գլխա-
վոր դատախազի կողմից կայացված որոշմամբ
վերացնելը: Հետևաբար, ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդ-
վածի 7-րդ մասում հիշատակված «գործի վա-
րույթը նորոգելու մասին որոշում»-ը պետք է
նույնացնել քրեական գործի վարույթը կարճե-
լու վերաբերյալ որոշումը վերացնելու մասին
դատախազի կողմից կայացված որոշմանը: Ուս-
տիև քրեական գործի վարույթը կարճելու վե-
րաբերյալ որոշումը վերացնելու մասին դատա-
խազի որոշման կայացման օրվանից է վերսկս-
վում նախաքննության ժամկետը: 

Գործնականում երբեմն քրեական գործի
վարույթը կարճելու վերաբերյալ որոշումը վե-
րացնելու մասին դատախազի կողմից որոշում
կայացնելուց հետո քրեական գործն իր վա-
րույթ ընդունած քննիչը կայացնում է որոշում
քրեական գործով վարույթը վերսկսելու մասին`
այդ կերպ փորձելով նախաքննության ժամկե-
տի վերսկսումը կապել վերջին որոշման կա-
յացման հետ: Նման մոտեցումը կամայական է
և չի բխում քննիչին վերապահված լիազորու-
թյուններից, քանզի քրեադատավարական օ-
րենքը քննիչին վերապահել է միայն քրեական
գործով կասեցված վարույթը վերսկսելու մա-
սին որոշում կայացնելու լիազորություն` օրեն-
քի 260-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատես-
ված դեպքերում, իսկ քրեական գործի վարույ-
թը կարճելու վերաբերյալ որոշումը վերացնելու
մասին դատախազի կողմից որոշում կայացնե-
լուց հետո քրեական գործն իր վարույթ ընդու-
նած քննիչը լիազորված չէ կայացնելու քրեա-
կան գործով վարույթը վերսկսելու մասին որո-
շում: Նման որոշում կայացնելով` քննիչն անց-
նում է իր լիազորությունները, որը հանգեցնում



է նախաքննության վերսկսված ժամկետի սխալ
հաշվարկմանը: 

ե) Նախաքննության ժամկետի երկարա-
ցումը.

Նա խաքն նու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե -
լու հիմ նախն դիր նե րը ստորև կքննար կենք ՀՀ
ար դա րա դա տու թյան նա խարա րու թյու նից
ստաց ված՝ «Հայաստանի Հանրապետության
քրեական դատավարության օրենսգրքում փո-
փոխություններ և լրացումներ կատարելու մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) ա ռա ջարկ -
վող ի րա վա կար գա վո րում նե րի վեր լու ծու թյան
հա մա տեքս տում:

Մաս նա վո րա պես, նա խաքն նու թյան ժամ -
կե տի եր կա րաց ման քրեա դա տա վարա կան ինս -
տի տու տի ի րա վա կան հիմ քե րի կա տա րե լա -
գործ ման անհ րաժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր -
ված, նա խագ ծով ա ռա ջարկ վել է ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա -
ծում նա խա տե սել ի րա վա կար գա վո րում, ո րի
հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ քննի չը միջ նոր -
դու թյուն է ներ կա յաց նում նա խաքն նու թյան ժամ-
կե տը եր կա րաց նե լու մա սին, դա տա խա զը լիա -
զոր ված է կա տա րե լու հետևյալ գոր ծողու թյուն -
նե րից մե կը.

1) ո րո շում կա յաց նել նա խաքն նու թյան ժամ -
կե տը եր կա րաց նե լու մա սին,

2) ո րո շում կա յաց նել նա խաքն նու թյան ժամ -
կե տը չեր կա րաց նե լու մա սին՝ ցու ցում տա լով
քննի չին բժշկա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի -
ջոց ներ կի րա ռե լու վա րույթ հա րու ցե լու կամ
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու կամ
կար ճե լու մա սին՝ նրան տրա մադ րե լով տաս -
նօր յա ժամ կետ, կամ մե ղադ րա կան եզ րա կա -
ցու թյուն կազ մե լու մա սին՝ քննի չին տրա մա -
դրե լով տասն հին գօր յա ժամ կետ: 

Բա ցի այդ, ա ռա ջարկ վել է բաց թողն ված
ժամ կե տը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 174-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար -
գով վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյամբ դա տա -
խա զին դի մե լու լիա զո րու թյուն վե րա պա հել նաև
հե տաքն նու թյան մարմ նին, քննի չին և դա տա -
խա զին՝ վեր ջին նե րիս դի տար կե լով որ պես բաց
թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր -
դու թյամբ հան դես գա լու շա հագր գիռ անձ:

Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վել է նաև ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 174-րդ հոդ -

վա ծի 4-րդ մա սում նա խա տե սել դրույթ այն մա -
սին, որ ժամ կե տը բաց թողն ված չի կա րող հա -
մար վել նաև այն դեպ քում, երբ փաս տաթղ թե -
րը հանձն վել են տվյալ քննչա կան մարմ նի գրա -
սեն յակ: Այլ կերպ ա սած՝ ա ռա ջարկ վել է հա -
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը քննչա կան
մար մին նե րի գրա սեն յակ հանձ նելն ի րա վա կան
հետևանք նե րի ա ռու մով հա վա սա րեց նել փոս -
տին հանձն ված լի նե լուն:

Վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն -
նե րով նա խագ ծի 1-ին հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել
է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի
55-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 27-րդ կե տը որ -
պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, բա ռե րից հե տո
լրաց նել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն կազ -
մե լու, բա ռե րով:

Նա խագ ծի 2-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 173-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը շա րադ րել հետևյալ
խմբագ րու թյամբ.

«4. Ժամ կե տը բաց թողն ված չի հա մար -
վում, ե թե բո ղո քը կամ այլ փաս տա թուղ թը փոս -
տին կամ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի
գրա սեն յա կին է հանձն ված ժամ կե տը լրա նա -
լուց ա ռաջ, իսկ կա լան քի տակ գտնվող կամ
բժշկա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վոր ված
ան ձանց հա մար, ե թե բո ղո քը կամ այլ փաս -
տա թուղ թը կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ -
րի կամ բժշկա կան հաս տա տու թյան վար չա -
կազ մին հանձն ված է մինչև ժամ կե տի լրա նա -
լը: Բո ղո քը կամ այլ փաս տա թուղ թը փոս տին
կամ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի գրա -
սեն յա կին հանձ նե լու ժա մա նա կը ո րոշ վում է
փոս տի կամ գրա սեն յա կի դրոշ մով կնի քով,
իսկ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի կամ
բժշկա կան հաս տա տու թյան վար չա կազ մին
հանձ նե լու ժա մա նա կը` այդ հաս տա տու թյուն -
նե րի գրա սեն յակ նե րի կամ պաշ տո նա տար ան -
ձանց կա տա րած նշու մով:»:

Նա խագ ծի 3-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 174-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը լրաց նել հետևյալ բո -
վան դա կու թյան նոր պար բե րու թյամբ.

«Սույն հոդ վա ծի ի մաս տով շա հագր գիռ
անձ կա րող է հա մար վել նաև հե տաքն նու թյան
մար մի նը, քննի չը կամ դա տա խա զը»:

Նա խագ ծի 4-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 174-
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րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը շա րադ րել հետևյալ
խմբագ րու թյամբ.

«4. Բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ -
նե լուց հե տաքն նու թյան կամ նա խաքն նու թյան
մարմ նի հրա ժա րու մը կա րող է բո ղո քարկ վել
հսկող դա տա խա զին:

Բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լուց
հսկող դա տա խա զի հրա ժա րու մը կա րող է բո -
ղո քարկ վել վե րա դաս դա տա խա զին:

Հե տաքն նու թյան մարմ նի, քննի չի բաց թո -
ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նում է հսկող դա տա -
խա զը: Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե -
լուց հսկող դա տա խա զի հրա ժա րու մը կա րող է
բո ղո քարկ վել վե րա դաս դա տա խա զին:

Դա տա խա զի բաց թո ղած ժամ կե տը վե -
րա կանգ նում է վե րա դաս դա տա խա զը:

Բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լուց
դա տա րա նի հրա ժա րու մը վե րա դաս դա տա -
րան բո ղո քարկ ման են թա կա չէ, սա կայն վե -
րա դաս դա տա րանն ի րա վունք ու նի վե րա կանգ -
նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը` իր վա րույ թում
գտնվող գոր ծով:

Ձեր բա կալ ման և կա լան քի տակ պա հե լու
խախտ ված ժամ կետ նե րը սույն հոդ վա ծով սահ -
ման ված կար գով վե րա կանգն ման են թա կա չեն»:

Նա խագ ծի 5-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը շա րադ րել հետևյալ
խմբագ րու թյամբ.

«5. Քն նի չի ո րոշ ման հի ման վրա նա խաքըն -
նու թյան ժամ կե տը կա րող է եր կա րաց նել դա -
տա խա զը` այդ մա սին կա յաց նե լով պատ ճա -
ռա բան ված ո րո շում»:

Նա խագ ծի 6-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-
րդ հոդ վա ծը լրաց նել 5.1 մա սով՝ հետևյալ բո -
վան դա կու թյամբ.

«5.1. Նա խաքն նու թյան ժամ կե տը չեր կա -
րաց նե լու մա սին դա տա խա զը կա յաց նում է
պատ ճա ռա բան ված ո րո շում, ո րով միա ժա մա -
նակ ցու ցում է տա լիս քննի չին բժշկա կան բնույ -
թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու վա -
րույթ հա րու ցե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ -
թը կա սեց նե լու կամ կար ճե լու մա սին` քննի չին
տրա մադ րե լով տաս նօր յա ժամ կետ, իսկ մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն կազ մե լու մա սին`
քննի չին տրա մադ րե լով տասն հին գօր յա ժամ -
կետ: Դա տա խա զի ո րոշ ման հետ հա մա ձայն

չլի նե լու դեպ քում քննիչն ի րա վունք ու նի բո ղո -
քար կե լու այն վե րա դաս դա տա խա զին՝ ո րո շու -
մն ստա նա լուց հե տո եր կօր յա ժամ կե տում: Մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն կազ մե լու վե րա -
բեր յալ դա տա խա զի ցու ցու մի դեմ քննի չի բո -
ղո քը կա սեց նում է դրա կա տա րու մը մինչև վե -
րա դաս դա տա խա զի կող մից բո ղո քի վե րա բեր -
յալ ո րոշ ման կա յա ցու մը: Վե րա դաս դա տա խա -
զը քննի չի բո ղո քն ստա նա լու պա հից ե ռօր յա
ժամ կե տում կա յաց նում է հետևյալ ո րո շում նե -
րից մե կը.

1) վե րաց նում է ստո րա դաս դա տա խա զի
ո րո շու մը և ող ջա միտ ժամ կե տով եր կա րաց -
նում է նա խաքն նու թյան ժամ կե տը.

2) մեր ժում է քննի չի ա ռար կու թյուն նե րը և
ք րեա կան գոր ծը վե րա դարձ նում է քննի չին՝
ստո րա դաս դա տա խա զի ո րոշ ման պա հանջ -
նե րը կա տա րե լու հա մար:

Դա տա խա զի կող մից նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը չեր կա րաց նե լու մա սին ո րոշ ման փաս -
տի ու ժով նա խաքն նու թյան ժամ կե տը հա մար -
վում է եր կա րաց ված մինչև քննի չի կող մից սույն
հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ նե րում հա մա -
պա տաս խան ո րո շում նե րի կա յա ցու մը:

Դա տա խա զի կող մից նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը չեր կա րաց նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ
նշված պա հանջ նե րի կա տար ման ըն թաց քում
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար -
գել վում է:

Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ նե -
րը սկսում են հաշ վարկ վել դա տա վա րա կան
հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը քննի չի կամ
դա տա խա զի կող մից ստա նա լու պա հից»:

Նա խագ ծի 7-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վել է
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում «ե րեք օր» բա ռե րը
փո խա րի նել «չորս օր» բա ռե րով:

Գտ նում ենք, որ նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րից գործ նա -
կան անհ րա ժեշ տու թյան տե սանկ յու նից հա վա -
նու թյան է ար ժա նի միայն նա խագ ծի 7-րդ հոդ -
վա ծով ա ռա ջարկ վող կար գա վո րու մը, հա մա -
ձայն ո րի՝ քննու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու
մա սին պատ ճա ռա բան ված ո րո շու մը քննի չը
պար տա վոր է ներ կա յաց նել դա տա խա զին`
քննու թյան ժամ կե տը լրա նա լու օր վա նից առն -
վազն 4 օր ա ռաջ գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ նա -
խա տես ված 3 օր վա փո խա րեն:



Չ նա յած գործ նա կան ո րոշ խնդիր նե րի լուծ -
մա նը միտ ված լի նե լուն, տե սա կա նո րեն հիմ -
նա վոր ված չեն նա խագ ծի 2-5-րդ հոդ ված նե -
րով ա ռա ջարկ վող օ րենս դրա կան փո փո խու -
թյուն նե րը՝ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե -
րով.

Դա տա վա րու թյան տե սու թյու նում ժամ կետ -
նե րը դա սա կարգ վում են գոր ծա վա րա կա նի և
զուտ դա տա վա րա կա նի: Գոր ծա վա րա կան ժամ -
կետ նե րը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե -
րի գոր ծու նեու թյան ներ քին կազ մա կեր պումն
ա պա հո վող ժամ կետ ներն են, իսկ զուտ դա -
տա վա րա կան ժամ կետ նե րը կող մե րի ի րա վունք -
ներն ա պա հո վող ժամ կետ ներն են: Վեր ջին
դեպ քում ժամ կե տի պահ պա նու մը կամ բաց
թող նե լը պայ մա նա վո րում է դա տա վա րա կան
ի րա վուն քի ծա գու մը1: Այս դա սա կար գու մով ա -
ռանձ նա նում են դա տա վա րա կան ժամ կետ նե -
րի էա կան հատ կա նիշ նե րը: Գոր ծա վա րա կան
ժամ կետ նե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում են պաշ -
տո նա տար ան ձանց գոր ծու նեու թյու նը, այլ կերպ
են հաշ վարկ վում և պահ պան վում, քան մաս -
նա վոր ան ձանց գոր ծու նեու թյու նը սահ մա նա -
փա կող ժամ կետ նե րը: Ե թե գոր ծա վա րա կան
ժամ կետ նե րը եր կա րաց վում են, ա պա զուտ
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վե րա կանգըն -
վում են2:

Այլ կերպ ա սած՝ պետք է ի րա րից տար բե -
րել քրեա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից
պաշ տո նա տար ան ձանց հաս ցեագր ված դա -
տա վա րա կան ժամ կետ նե րը, ո րոնց պահ պան -
ման հա մար սահ ման ված են այլ կա նոն ներ և
ո րոնք ոչ թե վե րա կանգն վում, այլ եր կա րաց -
վում են, և ք րեա կան դա տա վա րու թյան մաս -
նա կից մաս նա վոր ան ձանց հաս ցեագր ված դա -
տա վա րա կան ժամ կետ նե րը, ո րոնք հար գե լի
պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու դեպ քե րում են -
թա կա են վե րա կանգն ման վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կող մից: 

Այս տե սանկ յու նից ա նըն դու նե լի են նա -
խագ ծի 2-4-րդ հոդ ված նե րով ա ռա ջարկ վող օ -
րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, քան զի դրան -
ցով ա ռա ջարկ վել է գոր ծա վա րա կան, այն է`
նա խաքն նու թյան ժամ կետ նե րի վրա տա րա ծել
զուտ դա տա վա րա կան, այն է՝ մաս նա վոր ան -

ձանց գոր ծու նեու թյու նը սահ մա նա փա կող ժամ -
կետ նե րի հաշ վարկ ման և պահ պան ման կա -
նոն նե րը:

Մաս նա վո րա պես, ա նըն դու նե լի է նա խա -
գծի 2-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա -
կան փո փո խու թյու նը, ըստ ո րի` ժամ կե տը բաց
թողն ված չի հա մար վում, ե թե բո ղո քը կամ այլ
փաս տա թուղ թը ժամ կե տը լրա նա լուց ա ռաջ
հանձն ված է քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի
գրա սեն յակ: Ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա կան փո -
փո խու թյունն ըն դու նե լի կա րե լի է հա մա րել
միայն այն դեպ քե րի հա մար, երբ քրեա կան հե -
տապնդ ման մարմ նի գրա սեն յակ է հանձն վում
մաս նա վոր ան ձի բո ղո քը կամ այլ փաս տա -
թուղ թը, սա կայն ոչ մի պայ մա նով դա չի կա րող
նե րա ռել նաև քննի չի կող մից նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու միջ նոր դու թյուն հա -
րու ցե լու մա սին ո րո շու մը հենց նա խաքն նու -
թյան մարմ նի գրա սեն յակ հանձ նե լու դեպ քե -
րը:

Նման օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն կա -
տա րե լու ա ռա ջար կը հիմ նա վոր հա մա րե լու դեպ -
քում լիո վին կար ժեզրկ վեն գոր ծա վա րա կան,
այն է՝ նա խաքն նու թյան ժամ կետ նե րի պահ -
պան ման այն պի սի հա տուկ կա նոն նե րը, ո րոնք
ի րենց ամ րագ րումն են ստա ցել ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա -
ծում: Մաս նա վո րա պես, քննու թյան ժամ կե տը
եր կա րաց նե լու մա սին պատ ճա ռա բան ված ո -
րո շու մը քննու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց առնը -
վազն 3 օր ա ռաջ դա տա խա զին ներ կա յաց նե -
լու պար տա կա նու թյու նը հիշ յալ հոդ վա ծի 6-րդ
մա սով քննի չի վրա ինք նան պա տակ չի դրվել:
Այդ պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րու մը
կոչ ված է ա պա հո վե լու, որ նա խաքն նու թյան օ -
րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն ի -
րա կա նաց նող դա տա խա զը, նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը լրա նա լուց առն վազն 3 օր ա ռաջ
ստա նա լով քննու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե -
լու մա սին քննի չի ո րո շու մը, միա ժա մա նակ
քրեա կան գոր ծի ստուգ մամբ կա րո ղա նա գնա -
հա տա կան տալ նա խաքն նու թյան ժամ կե տը
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կով եր կա րաց նե -
լու պատ ճա ռա բան վա ծու թյա նը: Հետևա բար,
նա խաքն նու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց առնը -
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վազն 3 օր ա ռաջ քննու թյան ժամ կե տը եր կա -
րաց նե լու մա սին ո րո շու մը հենց նա խաքն նու -
թյան մարմ նի գրա սեն յակ հանձ նե լով՝ քննի չը
չի կա տա րում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով նա -
խա տես ված իր պար տա կա նու թյու նը և դ րա -
նով իսկ չի ա պա հո վում մինչև նա խաքն նու -
թյան ժամ կե տի լրա նա լը դա տա խա զի կող մից
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու հար ցի լու ծու մը, մա -
նա վանդ, որ նման կա ռու ցա կար գը կի րա ռե լի
հա մա րե լու դեպ քում քննու թյան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը դա տա -
խա զը կա րող է ստա նալ նա խաքն նու թյան ժամ -
կե տը լրա նա լուց հե տո:

Այս ա ռու մով օ րենսդ րա կան բաց պետք է
հա մա րել ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծով քննու թյան ժամ -
կե տը եր կա րաց նե լու մա սին քննի չի ո րոշ ման
հետ նաև քրեա կան գոր ծը դա տա խա զին ներ -
կա յաց նե լու՝ քննի չի պար տա կա նու թյան բա ցա -
կա յու թյու նը, քա նի որ քննու թյան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին ո րո շումն ա ռանց քրեա -
կան գոր ծը դա տա խա զին ներ կա յաց նե լու դեպ -
քե րում, որ պի սիք գործ նա կա նում եր բեմն տեղ
են գտնում, դա տա խա զը զրկված է լի նում կոնկ -
րետ ժամ կե տով նա խաքն նու թյան ժամ կե տը
եր կա րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը ո րո շե լու
հնա րա վո րու թյու նից, ուս տի, գտնում ենք, որ օ -
րենսդ րա կան այդ բա ցը են թա կա է վե րաց ման՝
քննի չի վրա դնե լով պար տա կա նու թյուն՝ նա -
խաքն նու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց առն վազն
3 օր ա ռաջ ըստ նա խագ ծի՝ առն վազն 4 օր ա -
ռաջ դա տա խա զին ներ կա յաց նե լու քննու թյան
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րո շու մը քրեա -
կան գոր ծի հետ միա սին: 

Ա նըն դու նե լի են նաև նա խագ ծի 3-րդ և 4-
րդ հոդ ված նե րով ա ռա ջարկ վող օ րենս դրա կան
փո փո խու թյուն նե րը, ո րոն ցով ա ռա ջարկ վում է
քննի չի կող մից նա խաքն նու թյան ժամ կե տը
խախ տե լու հնա րա վոր դեպ քե րում կի րա ռել բաց
թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու ինս տի -
տու տը:

Ինչ պես ար դեն նշվել է, վե րա կանգն վում է
բաց թողն ված զուտ դա տա վա րա կան, այն է`
մաս նա վոր ան ձանց գոր ծու նեու թյու նը սահ մա -
նա փա կող ժամ կե տը, իսկ պաշ տո նա տար ան -
ձանց գոր ծու նեու թյու նը սահ մա նա փա կող նա -
խաքն նու թյան ժամ կե տը ոչ թե վե րա կանգն -

վում, այլ եր կա րաց վում է: Այլ հարց է, որ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի
նա խա տե սում դա տա խա զի կող մից նա խաքըն -
նու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու լիա զո րու -
թյուն` հնա րա վոր այն դեպ քե րում, երբ քննու -
թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րո շու -
մը քննի չի կող մից դա տա խա զին է ներ կա յաց -
վում նա խաքն նու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց հե -
տո:

Կար ծում ենք, նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե -
րի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում նա խա տե -
սել նա խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ -
մամբ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող դա տա խա -
զի պար տա կա նու թյուն` քննի չի նկատ մամբ ծա -
ռա յո ղա կան քննու թյուն նշա նա կե լու միջ նոր -
դու թյամբ դի մե լու նա խաքն նու թյան մարմ նի ղե -
կա վա րին՝ այդ մա սին գրա վոր զե կու ցե լով վե -
րա դաս դա տա խա զին, միևնույն ժա մա նակ, դա -
տա խա զին վե րա պա հել նաև այդ պի սի դեպ քե -
րում նա խաքն նու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե -
լու լիա զո րու թյուն` ան կախ ծա ռա յո ղա կան քննու -
թյան արդ յունք նե րից: Ե թե ծա ռա յո ղա կան քննու -
թյան արդ յուն քում պարզ վի, որ քննի չը ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով նա խա տես ված պար -
տա կա նու թյու նը չի կա տա րել ա ռանց հար գե լի
պատ ճառ նե րի, ա պա, որ պես դա տա վա րա կան
հետևանք, քննի չը պետք է հե ռաց վի տվյալ
քրեա կան գոր ծով քրեա կան դա տա վա րու թյուն
ի րա կա նաց նե լուց: Ընդ ո րում, նման դեպ քե -
րում դա տա խա զը նա խաքն նու թյան ժամ կե տը
պետք է եր կա րաց նի քննու թյան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին քննի չի ո րո շումն ստա նա -
լու օր վա նից 3 օր վա ըն թաց քում` կա յաց նե լով
ո րո շում նա խաքն նու թյան ժամ կե տը եր կա րաց -
նե լու մա սին, իսկ նա խաքն նու թյան ժամ կե տը
լրա նա լուց մինչև դա տա խա զի կող մից ժամ կե -
տը եր կա րաց նե լը կա տար ված քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում ձեռք բեր ված փաս -
տա կան տվյալ նե րը որ պես ա պա ցույց օգ տա -
գոր ծե լը պետք է լի նի ան թույ լատ րե լի:

Որևէ կերպ փաս տարկ ված չէ և, հետևա -
բար, հա վա նու թյան ար ժա նի չէ նաև նա խա -
գծի 5-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա -
կան փո փո խու թյու նը, ըստ ո րի ա ռա ջարկ վել է
քննու թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին
քննի չի ո րոշ ման հի ման վրա նաև դա տա խա զի



կող մից այդ մա սին պատ ճա ռա բան ված ո րո -
շում կա յաց նե լու կա ռու ցա կարգ:

Բա ցի այն, որ գործ նա կա նում դա տա խա -
զի կող մից նման ո րոշ ման կա յա ցու մը կհան -
գեց նի ժա մա նա կի ա վե լորդ կորս տի՝ ի վնաս
քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան և դա տա վա -
րա կան ռե սուրս նե րի տնտես ման, բո լոր այն
դեպ քե րում, երբ քննի չի ո րո շու մը դա տա խա զը
գնա հա տի ամ բող ջու թյամբ պատ ճա ռա բան ված,
այդ մա սին դա տա խա զի կող մից ո րոշ ման կա -
յա ցու մը կվե րած վի կրկնա բա նու թյան: Այդ ի -
մաս տով, դա տա խա զի կող մից նա խաքն նու -
թյան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րոշ -
ման կա յա ցու մը ըն դու նե լի կա րող է հա մար վել
միայն վե րը նշված և այն դեպ քե րում, երբ դա -
տա խա զը քննի չի ո րո շու մը գնա հա տի չպատ -
ճա ռա բան ված և գտ նի, որ նա խաքն նու թյան
ժամ կե տն անհ րա ժեշտ չէ եր կա րաց նել այն
տևո ղու թյամբ, ինչ տևո ղու թյամբ միջ նոր դել է
քննի չը: Ուս տի, գտնում ենք, որ նա խագ ծի 5-
րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա կան փո -
փո խու թյան փո խա րեն անհ րա ժեշտ է ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ -
վա ծը լրաց նել հետևյալ դրույ թով. ե թե դա տա -
խա զը, քննար կե լով քննու թյան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը, գտնի, որ
այն պատ ճա ռա բան ված չէ և ո րոշ մամբ ա ռա -
ջարկ վող ժամ կե տը հա մար ժեք չէ նա խա տես -

վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա -
վա լին, ա պա, չհաս տա տե լով քննի չի ո րո շու մը,
կա յաց նում է նա խաքն նու թյան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին ո րո շում` նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը եր կա րաց նե լով ող ջա միտ ժամ կե -
տով: 

Կար ծում ենք, որ հիշ յալ կա ռու ցա կար գով
դա տա խա զը պետք է կա յաց նի ո րո շում նաև
այն դեպ քե րում, երբ գտնում է, որ առ կա են
քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու, կա սեց -
նե լու, մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ նա -
խաքն նու թյունն ա վար տե լու կամ բժշկա կան
բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու
հա մար գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու հիմ քեր:
Այս ի մաս տով ա վե լորդ ենք հա մա րում նա խա -
գծի 6-րդ հոդ վա ծով ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա -
կան փո փո խու թյուն նե րը, մա նա վանդ, որ դրան -
ցով ա ռա ջարկ վում է նա խաքն նու թյան ժամ կե -
տը չեր կա րաց նե լու դեպ քե րում քննու թյան ժամ -
կե տը մե խա նի կո րեն սահ մա նա փակ տևո ղու -
թյամբ եր կա րաց վե լու կա ռու ցա կարգ: Մինչ դեռ,
կախ ված գոր ծի բար դու թյու նից և ծա վա լից,
դա տա խա զը, չեր կա րաց նե լով նա խաքն նու թյան
ժամ կե տը, պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա
իր ցու ցու մը կա տա րե լու հա մար նա խաքն նու -
թյան ժամ կե տը եր կա րաց նել ա ռա վել տևա կան
ժա մա նա կով, քան ա ռա ջարկ վել է նա խագ ծի
6-րդ հոդ վա ծով:
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Ցան կա ցած ինս տի տու տի նպա տակ նե րի
բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու և դ րա վե րա բեր յալ կա տար ված
հետևու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյունն ա պա -
հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախևա ռաջ անդ -
րա դառ նալ տվյալ ինս տի տու տի հաս կա ցու թյան
ու սում նա սի րու թյա նը, ին չից ել նե լով նպա տա -
կա հար մար ենք հա մա րում պատ ժի նպա տակ -
նե րի ու սում նա սի րու թյու նը սկսել «պատ ժի»
հաս կա ցու թյան, էու թյան և ն շա նա կու թյան հա -
մա ռոտ ներ կա յաց մամբ։

Այս պես, պա տի ժը քրեա կան ի րա վուն քի
հիմ նա կան և կարևո րա գույն ինս տի տուտ նե րից
է, ո րի տե սա կան և գործ նա կան հիմ նախն դիր -
նե րը ման րա մասն ու սում նա սիր վել են ի րա վա -
բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ, և դ րանց վե -
րա բեր յալ առ կա են բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն -
ներ։ Չ նա յած դրան, պա տի ժը դեռ մնում է՝ որ -
պես ար դիա կան և խնդ րա հա րույց ինս տի տուտ։

Պա տի ժը հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ քա -
րի գոր ծում պե տա կան քրեա կան քա ղա քա կա -
նու թյան ի րա կա նաց ման արդ յու նա վետ մի ջոց -
նե րից է, քա նի որ այն պե տա կան հար կա դրան -
քի ա մե նա խիստ մի ջոցն է և այդ պի սով ու -
ղեկցվում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ա ռա վել սահ մա նա փակ մամբ։

Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում գո յու -
թյուն ու նեն պատ ժի հաս կա ցու թյան բազ մա թիվ
սահ մա նում ներ։ Տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից
ա ռանձ նաց վում են ո րո շա կի չա փա նիշ ներ, ո -
րոնց հա մակ ցու թյու նը ձևա վո րում է պատ ժի հաս -
կա ցու թյու նը և ար տա ցո լում պատ ժի էու թյու նը։

Այս պես, Ա.Ա.Ժի ժի լեն կոն, անդ րա դառ նա -
լով պատ ժի հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյա -
նը, նշում է, որ պատ ժի հաս կա ցու թյու նում պետք
է ար տա ցոլ վեն պատ ժի այն չա փա նիշ նե րը, ո -
րոնք կա րող են բնու թագ րել դրա էու թյու նը՝ որ -
պես ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վա կան երևույթ1։
Քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա վել
տա րած ված է այն սահ մա նու մը, հա մա ձայն ո -
րի, պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց
է, ո րը նշա նակ վում է հան ցա գոր ծու թյան մեջ
մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձանց նկատ մամբ` դա -
տա րա նի կող մից, պե տու թյան ա նու նից2։

Մ.Դ. Շար գա րոդս կին նշում է, որ պա տի -
ժը` հան ցա գոր ծին ո րոշ բա րիք նե րից զրկե լու
մի ջոց է, որն ար տա հայտ վում է պե տու թյան ա -
նու նից հան ցա գոր ծին` բա ցա սա կան գնա հա -
տա կան տա լով` կապ ված իր կող մից կա տար -
ված ա րար քի հետ3։

Ա.Մ. Ռեյտ բոր տը նշում է, որ պա տի ժը, որ -
պես պե տա կան հար կադ րան քի հա տուկ մի ջոց,
կրում է հրա պա րա կա յին բնույթ, նշա նակ վում օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով բա ցա ռա պես դա -
տա րա նի կող մից՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
ան ձի նկատ մամբ։ Ք րեա կան պա տի ժը նշա նակ -
վում է պե տու թյան ա նու նից, ար տա հայտ վում է
հան ցա գոր ծու թյա նը և այն կա տա րած ան ձին
բա ցա սա կան գնա հա տա կան տա լով և այդ պիսով
կրում խիստ ան հա տա կան բնույթ. դա տա պարտ -
յա լի հա մար պատ ժի նշա նա կումն ա ռա ջաց նում
է օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում ներ և զրկումներ,
ո րոնք կի րառ վում են դա տա պարտ վա ծին ուղ -
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ղե լու և դաս տիա րա կե լու, ինչ պես նաև նոր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու նպա տա կով4։

Հե ղի նա կի հիշ յալ սահ ման ման վեր լու ծու -
թյու նից հետևում է, որ պատ ժին բնո րոշ են
հետևյալ ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը. 

1) այն պե տա կան հար կադ րան քի հա տուկ
մի ջոց է,

2) ու նի հրա պա րա կա յին բնույթ,
3) նշա նակ վում է բա ցա ռա պես դա տա րա -

նի կող մից,
4) կի րառ վում է բա ցա ռա պես օ րեն քի հի -

ման վրա,
5) կի րառ վում է հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -

րած ան ձի նկատ մամբ,
6) ար տա հայտ վում է պե տու թյան ա նու նից՝

հան ցա գոր ծու թյա նը և այն կա տա րած ան ձին
բա ցա սա կան գնա հա տա կան տա լով,

7) կրում է խիստ ան հա տա կան բնույթ,
8) դա տա պարտ ված ան ձին պատ ճա ռում է

սահ մա նա փա կում ներ և զր կանք ներ։
ՌԴ քրեա կան ի րա վուն քի դա սագր քի հե -

ղի նակ նե րը նշում են, որ պատ ժին բնո րոշ են
յոթ հիմ նա կան հատ կա նիշ ներ. 

1) պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի մի -
ջոց է, 

2) այն նշա նակ վում է բա ցա ռա պես դա -
տա կան մար մին նե րի կող մից, 

3) նշա նա կե լու հիմ քը հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րելն է, ո րի հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ -
վում է քրեա կան օ րենսգր քե րում,

4) կրում է խիստ ան հա տա կան բնույթ, այ -
սինքն, նշա նակ վում է այն ան ձի նկատ մամբ,
ով կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն,

5) պատ ժի կի րառ ման արդ յուն քում սահ -
մա նա փակ վում են դա տա պարտ յա լի ո րոշ ի -

րա վունք ներ ու ա զա տու թյուն ներ, կամ նա
զրկվում է դրան ցից,

6) պատ ժի հա ջորդ հատ կա նի շը դատ վա -
ծու թյունն է, ո րի հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ -
վում է քրեա կան օ րենսգր քում։ Այս ա ռու մով,
անհ րա ժեշտ է նշել, որ դատ վա ծու թյու նը, որպես
պատ ժի հատ կա նիշ հա մա րե լը, քննա դատ վել
է ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ։ 

Այս պես, մի շարք հե ղի նակ ներ, օ րի նակ`
Վ.Վ.Լուկ յա նո վը, Ա.Վ. Նաու մո վը, Ա.Ի. Ռա ռո -
գը և մ յուս նե րը, կար ծում են, որ պա տի ժը բե -
րում է հա տուկ ի րա վա կան հետևան քի` դատ -
վա ծության, որն ու սում նա սիր վում է որ պես
պատ ժին բնո րոշ հատ կա նիշ5։ Լ.Լ Կ րուգ լի կո -
վը և Ա.Ֆ. Միցկևի չը կար ծում են, որ դատ վա -
ծու թյուն չի կա րող համար վել պատ ժին բնո րոշ
հատ կա նիշ6։ Մինչ դեռ, գտնում ենք, որ ա ռա -
վել ար դա րաց ված են քրեա գետ նե րի այն կար -
ծիք նե րը, ո րոնք պնդում են, որ դատ վա ծու թյու -
նը պատ ժին բնո րոշ հատ կա նիշ է, քա նի որ ի
վեր ջո պատ ժի կի րառ ման արդ յուն քում ան ձը
ձեռք է բե րում դատ վա ծու թյուն և հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տա րած ան ձի կող մից այդ կար գա -
վի ճա կը ձեռք բե րելն ան խու սա փե լի է դառնում7։

7) պատ ժին բնո րոշ վեր ջին հատ կա նի շը`
պե տու թյան բա ցա սա կան գնա հա տա կանն է
հան ցա գոր ծին և հան ցա գոր ծու թյա նը, որն ար -
տա հայտ վում է դա տա րա նի դա տավճ ռով ան -
ձի կող մից կա տար ված կոնկ րետ հան ցա գոր -
ծու թյան վե րա բեր յալ8։ 

ՀՀ քրեա կան ի րա վուն քի ընդ հա նուր մա -
սի դա սագր քում ևս  ա ռանձ նաց վում են պատ -
ժին բնո րոշ մի շարք չա փա նիշ ներ. 

1) պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի մի -
ջոց է։ Պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րը
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4 Տես Рейтборт A. M., “Понятие и цели наказания”. М., 1961, ст. 1.
5 Տես, օրինակ` “Уголовное право Росии: Общая часть” / Под ред. Н. М. Кровачева, Б. В. Волженкина и В. В. Орехова.

СПБ., 2006, ст. 722. 
6 Տես “Уголовное право Росии: Часть Общая” / Отв. ред. Л. Л. Кругликов, М., 2005, ст. 345.
7 Տես “Курс Уголовного права: Учебник дл явузов” / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой, Т. 2: Общая часть.

Учение о наказании. М., 2002, ст. 9-10. Նպատակահարմար է նշել նաև, որ քննարկվող հարցի վերաբերյալ
համակարծիք են նաև ՀՀ քրեական իրավունքի դասագրքի հեղինակները, այսպես` նրանց կարծիքով դատվածությունը
համարվում է նաև պատժի կրման հետևանք: Այնուհետև, զարգացնելով իրենց դիրքորոշումը հեղինակները նշում
են, որ չենք սխալվի եթե հավաստենք, որ դատվածությունը հանդիսանում է պատժի ինքնուրույն տարր (այս մասին
առավել մանրամասն տես Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընհանուր մաս (վեցերորդ
հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով) / Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան և ուրիշ. –
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 370): Բացի այդ, դատվածության քրեաիրավական նշանակությունը բացահայտված է
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածում: 

8 Տես “Уголовное право Росийской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов” / Под ред. В. С. Камиссарова, Н. Е.
Крыловой, И. М. Тяжковой, – М.: Статут, 2012, ст. 534-538.
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տա րաբ նույթ են, քրեա կան պա տիժն այդ հա -
մա կար գում հա մար վում է որ պես հա տուկ, ա -
ռա վել խիստ և ծանր մի ջոց, 

2) պա տի ժը նշա նակ վում է բա ցա ռա պես
դա տա րա նի դա տավճ ռով և պե տու թյան ա նունից,

3) պա տի ժը կրում է հան րա յին բնույթ,
4) պա տի ժը կրում է խիստ անձ նա կան

բնույթ։ Պա տի ժը նշա նակ վում է միայն հան ցա -
գոր ծու թյան մեջ դա տա րա նի կող մից մե ղա վոր
ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ,

5) պատ ժի նշա նա կու մը միշտ կապ ված է
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա -
նա փակ ման հետ, այն պատ ճա ռում է բա րո յա -
կան զրկանք ներ և զր կում է ան ձին ո րո շա կի
բա րիք նե րից (ա զա տու թյուն, գույ քա յին ի րա -
վունք ներ և այլն)9։

Որ պես պատ ժի հաս կա ցու թյան տար բերվող
և քն նա դատ վող մո տե ցում անհ րա ժեշտ է առանձ -
նաց նել Ս.Ի. Դե մենտևի բնո րո շու մը։ Այս պես՝
նա նշում է, որ «պա տի ժը մե ղա վո րին օ րեն քով
նա խա տես ված տար բեր տա ռա պանք ներ պատ -
ճա ռե լու մի ջոց է»10։ Հե ղի նա կը, այ նու հետև զար -
գաց նե լով իր մո տե ցու մը, նշում է, որ չի կա րե լի
«սահ մա նա փա կել դա տա պարտ յալ նե րի նկատ -
մամբ կի րառ վող հար կադ րան քի մի ջոց նե րի
խստու թյու նը, ո րոնք ի րենց մեջ պա րու նա կում
են մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս -
տաց նող տար րեր»11։ Բ նա կա նա բար, քրեա կան
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ այս մո տե ցու մը են -
թարկ վեց մի շարք քննա դա տու թյուն նե րի, մասնա -
վո րա պես, որ պա տի ժը չպետք է դա տա պարտյա -
լին տա ռա պան քի են թար կե լու կամ մարդ կա յին
ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նե լու նպատակ
հե տապն դի, քա նի որ այն հա կա սում է քրեա -
կան ի րա վուն քի մար դա սի րու թյան սկզբուն քին12։

Ս.Ի. Դե մենտևի գոր ծու նեու թյան ժա մա նա -
կաշր ջա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ -
մամբ ան գամ գտնում ենք, որ ա նըն դու նե լի է
նրա մո տե ցումն այն ա ռու մով, որ ո րո շա կի տե -
սա կի հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը
նվաս տաց նում է մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու -

թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, չնա յած նախ կին ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քե րով ուղ ղա կիո րեն նա խա -
տես ված չի ե ղել մար դա սի րու թյան սկզբուն քը,
սա կայն այդ սկզբուն քի բո վա նա դա կու թյունն
ար մա տա ցած է ե ղել, որ պես քրեա կան պատ ժի
նպա տակ. 1961 թվա կա նի մար տի 7-ին ըն դուն -
ված ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծում
սահ ման ված էր, որ «Պա տի ժը նպա տակ չու նի
ֆի զի կա կան տան ջանք ներ պատ ճա ռել կամ ստո -
րաց նել մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը»։
Եթե նախ կին քրեա կան օ րենսգր քով անհ րա -
ժեշտ էր դա ուղ ղա կիո րեն նա խա տե սել որ պես
պատժի նպա տակ, ա պա ներ կա յումս դրա հա -
մար հատուկ նա խա տես ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը բա ցա կայում է, քա նի որ գոր ծող քրեա կան օ -
րենսգր քում այդ ար գել քը նա խա տես ված է, որ -
պես քրեա կան ի րա վուն քի սկզբունք։ Այս պես,
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սում սահ ման վել է, որ. «Ոչ ոք չպետք է են -
թարկ վի խոշ տան գում նե րի կամ դա ժան, ան -
մարդ կա յին կամ իր ար ժա նա պատ վու թյու նը
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի»։ 

ՀՀ քրեա կան ի րա վուն քում այդ սկզբուն քի
նա խա տե սու մը են թադ րում է, որ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը չեն հե տա -
պնդում հան ցանք կա տա րած ան ձին ֆի զի կա -
կան տան ջանք ներ պատ ճա ռե լու, նրա մարդ -
կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նե լու
նպա տակ։ ՀՀ քրեա կան ի րա վուն քի մար դա -
սի րու թյունն ար տա հայտ վում է նաև օ րեն քում`
դա ժան, տա ռա պանք պատ ճա ռող և ն վաս տաց -
նող պա տիժ նե րի բա ցառ ման մեջ։

Բա ցի այդ, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 49-
րդ հոդ վա ծում սահ ման ված պատ ժի տե սակ -
նե րի կի րա ռու մը բա ցա ռա պես ար տա հայտ վում
է այդ հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րած ան ձի ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի զրկմամբ
կամ սահ մա նա փակ մամբ։ Իսկ մարդ կա յին ար -
ժա նա պատ վու թյու նը չի նշվում այն բա րիք նե -
րի շար քում, ո րոնք ոտ նա հար վում կամ նվաս -
տաց նում են հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան -

9 Տես «Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընհանուր մաս (վեցերորդ հրատարակություն`
փոփոխություններով և լրացումներով) / Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան և ուրիշ. – Եր.: ԵՊՀ հրատ.,
2012, էջեր 369-371:

10 Տես Деменьтев С. И., “Лишение свободы: уголовно-правовые и исполнительно-трудовые аспекты”. Ростов-на-Дону,
1981, ст. 45.

11 Տես նույն տեղում:
12 Տես Кригер Г.А., “Место принципов советского уголовного права в системе принципов права” // Советское

государство и право. № 2, 1981, ст. 106.



ձին քրեա կան պատ ժի են թար կե լու արդ յուն -
քում։ 

Ե թե հա մա լիր ու սում նա սի րենք հիշ յալ բո -
լոր սահ մա նում նե րը, ա պա պետք է նշենք, որ
պատ ժին բնո րոշ են հետևյալ հիմ նա կան ի րա -
վա կան չա փա նիշ նե րը. 

1) պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի հա -
տուկ մի ջոց է, 

2) նշա նակ վում է բա ցա ռա պես դա տա րա -
նի կող մից և պե տու թյան ա նու նից,

3) կի րառ վում է հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե -
ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ, 

4) կի րառ ման արդ յուն քում սահ մա նա փակ -
վում կամ զրկվում են դա տա պարտ յա լի ի րա -
վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը,

5) հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձը
ձեռք է բե րում դատ վա ծու թյուն։

Պատ ժի հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու -
նը բա ցա հայ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև
անդ րա դառ նալ դրա օ րենսդ րա կան ձևա կերպ -
մա նը, այս պես` ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` «Պա տի ժը
պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց է, ո րը դա -
տա րա նի դա տավճ ռով պե տու թյան ա նու նից
նշա նակ վում է հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե -
ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ և ար տա -
հայտ վում է այդ ան ձին ի րա վունք նե րից ու ա -
զա տու թյուն նե րից օ րեն քով նա խա տես ված
զրկմամբ կամ դրանց սահ մա նա փակ մամբ»։ 

Գտ նում ենք, որ հիշ յալ օ րենսդ րա կան սահ -
ման ման բո վան դա կու թյան հիմ քում դրված է
քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում առ կա պատ -
ժի սահ մա նում նե րի ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը։
Այս պես, քրեա կան պատ ժի օ րենսդ րա կան սահ -
մա նու մից հետևում է, որ դրան բնո րոշ են հետևյալ
ի րա վա կան պար տա դիր չա փա նիշ նե րը. 

1) պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց է, 
2) նշա նակ վում է դա տա րա նի կող մից պե -

տու թյան ա նու նից, 
3) այն կի րառ վում է հան ցա գոր ծու թյան

հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ, 
4) դրսևոր վում է ան ձի նկատ մամբ ՀՀ

քրեա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա -
նա փակ մամբ կամ զրկմամբ։ 

Միևնույն ժա մա նակ, պատ ժի հաս կա ցու -
թյան օ րենսդ րա կան ձևա կերպ ման մեջ առ կա է
տրա մա բա նա կան անճշ տու թյուն։ Այս պես, ՀՀ

քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում սահ ման ված` «նշա նակ վում է հան ցա գոր -
ծու թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի
նկատ մամբ» ձևա կեր պումն ար դա րաց ված և ճըշ -
գրիտ չէ, քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան հաս կացու -
թյունն ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի, նե րա ռում է իր մեջ մե ղա վո րու -
թյու նը։ Այս պայ ման նե րում, «մե ղա վո րու թյուն»
բառն ա վե լորդ է պատ ժի հաս կա ցու թյան օրենս -
դրա կան ձևա կերպ ման մեջ, քա նի որ ե թե ան ձը
կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն, ա պա դա արդեն
իսկ են թադ րում է նրա մե ղա վո րու թյու նը։ Հետևա -
բար, գտնում ենք, որ պատ ժի հաս կացու թյան օ -
րենսդ րա կան սահ մա նու մից անհ րա ժեշտ է ընդ -
հան րա պես բա ցա ռել «մե ղա վո րու թյուն» բա ռը։

Ի տար բե րու թյուն գոր ծող քրեա կան օ րենսգր -
քի, անհ րա ժեշտ է նշել, որ նախ կին ՀՀ քրեական
օ րենսգր քում սահ ման ված չէր քրեա կան պատ -
ժի հաս կա ցու թյու նը, ո րը կա րե լի էր հա մա րել
կարևոր ի րա վա կան բաց թո ղում։ Այն ըն դա մե նը
բո վան դա կում էր քրեա կան պատ ժի վե րա բեր -
յալ ո րո շա կի դրույթ ներ (պատ ժի նպա տակ նե րը,
տե սակ նե րը և այլն)։ Այս պես, ՀՀ 1961 թվա կա նի
նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա -
ծում սահ ման ված էր, որ «Պա տի ժը ոչ միայն
մեղ քի քա վումն է կա տար ված հան ցա գոր ծու -
թյան հա մար, (…)»։ Ուս տի, անհ րա ժեշտ է ընդ -
գծել, որ նույ նիսկ անճշ տու թյան առ կա յու թյան
պայ մա նում, գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը
հա մա պար փակ և ամ բող ջա կան սահ մա նում է
քրեա կան պատ ժի հաս կա ցու թյու նը՝ բա ցա հայտե -
լով դրա էու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյու նը։

Հաշ վի առ նե լով վե րո հիշ յա լը, կա րե լի է
ար ձա նագ րել, որ պա տի ժը ա մե նա խիստ (հա -
տուկ) պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոցն է, որն
ու նի պատ ժիչ բնույթ, նշա նակ վում է պե տու -
թյան ա նու նից և բա ցա ռա պես դա տա րա նի կող -
մից` հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի նկատ -
մամբ (խիստ անձ նա կան բնույթ) և ար տա հայտ -
վում է դա տա պարտ յա լի ի րա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի օ րեն քով սահ ման ված կարգով
զրկմամբ կամ դրանց սահ մա նա փակ մամբ, ո -
րի ի րա վա կան հետևան քը դատ վա ծու թյունն է։

Բա ցա հայ տե լով պատ ժի հաս կա ցու թյու նը
(ի րա վա կան պար տա դիր չա փա նիշ նե րը և ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը)՝ կա րող ենք անդ -
րա դառ նալ պատ ժի նպա տակ նե րի հաս կա ցու -
թյան ու սում նա սի րու թյա նը։
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Այս պես, անդ րա դառ նա լով քրեա կան պատ -
ժի նպա տակ նե րի ու սում նա սի րու թյանն՝ ան -
հրա ժեշտ է նշել, որ քրեա կան օ րենսդ րու թյու -
նում բա ցա կա յում է քրեա կան պատ ժի նպա -
տակ նե րի հաս կա ցու թյան օ րենսդ րա կան սահ -
մա նու մը, այլ ըն դա մե նը օ րենսդ րի կող մից ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում սահ ման վում են քրեա կան պատ ժի նպա -
տակ նե րը, ո րի հա մա ձայն՝ «Պատ ժի նպա տակն
է վե րա կանգ նել սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը,
ուղ ղել պատ ժի են թարկ ված ան ձին, ինչ պես
նաև կան խել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը»։ Նման
մո տեց մամբ օ րենս դի րը սահ մա նել է կարևոր
սո ցիալ ի րա վա կան ցան կա լի այն արդ յունք նե -
րը, ո րոնք պետք է վրա հաս նեն քրեա կան պատ -
ժի նշա նակ ման և ի րա կա նաց ման արդյուն քում։

Պատ ժի նպա տակ նե րի հաս կա ցու թյան ու -
սում նա սի րու թյու նը են թադ րում է «նպա տակ» եզ -
րույ թի ի մաս տա յին նշա նա կու թյու նը վեր հա նե -
լու անհ րա ժեշ տու թյուն։ Այս պես, հա յե րե նի բա -
ցատ րա կան բա ռա րա նի հե ղի նակ Ա.Ա ղա յա նը,
նպա տա կը բա ցատ րում է, որ պես այն, ին չի
ձգտում են` ցան կա նում են հաս նել, ձգտման ա -
ռար կա13։ Ռու սա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա -
նում Ս.Ա ժո գո վը նպա տակ հաս կա ցու թյա նը տա -
լիս է նմա նա տիպ բա ցատ րու թյուն։ Այս պես, նրա
կար ծի քով նպա տա կը` ձգտման ա ռար կան է,
այն, ին չը որ պետք է, ցան կա լի է ի րա կա նացնել14։

Նպա տա կի կարևո րու թյու նը նաև ար տա -
հայտ վում է նրա նում, որ այն ներ թա փան ցում է
պատ ճա ռա հետևան քա յին փո փո խու թյուն նե րի
«շղթա», այ սինքն` կա պում է պատ ճա ռը դրա ի -
րաց ման հետևան քով վրա հա սած արդ յուն քին։
«Նպա տակ» եզ րույ թի ամ բող ջա կան վեր լու ծու -
թյունն ի րա կա նաց վում է Վ.Խ. Բաղ դա սար յա -
նի կող մից, ո րի կար ծի քով. «Նպա տակն օբ յեկ -
տիվ ի րա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող
երևույթ է, ո րը 1) գո յու թյուն չու նի ներ կա յում,
բայց են թադր վում է, որ պետք է գո յու թյուն ու -
նե նա ա պա գա յում, հետևա բար, 2) ար տա ցոլ -
վում է մարդ կա յին գի տակ ցու թյան մեջ և ի հար -
կե ար տա ցոլ վում է նա խա պես, այ սինքն, նա -
խա պես հաշ վի է առն վում, 3) դիտ վում է որպես

գոր ծու նեու թյան հնա րա վոր արդ յունք, 4) հան -
դի սա նում է ցան կա լի այդ մար դու հա մար և 5)
մարդն ի րա կա նում ձգտում է հաս նել դրան»15։

Անդ րա դառ նա լով պատ ժի նպա տակ նե րի
հաս կա ցու թյան օ րենսդ րա կան սահ ման ման բա -
ցա կա յու թյա նը, անհ րա ժեշտ է նշել, որ մեր կար -
ծի քով, ընդ հան րա պես բա ցա կա յում է դրա օ -
րենսդ րա կան ամ րագր ման նպա տա կա հար մա -
րու թյու նը, քա նի որ դրա սահ մա նու մը կա րե լի է
ամ րագ րել դոկտ րի նալ ի րա վուն քի շրջա նակ նե -
րում, իսկ գործ նա կան ա ռու մով այն էա կան
նշա նա կու թյուն չի ներ կա յաց նում։ Սա կայն քրեա -
կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում պատ ժի նպա -
տակ նե րի հաս կա ցու թյան ձևա վո րու մը կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նի պատ ժի ինս տի տու տի զար -
գաց ման հա մար, ինչ պես նաև գործ նա կա նում
դրա արդ յու նա վետ կի րառ ման հա մար։

Ի րա վա բա նա կան գրա կու թյան մեջ նշվում
է, որ պետք է հրա ժար վել պատ ժի նպա տակ նե -
րից, որ պես քրեաի րա վա կան կա տե գո րիա յից։
Այս պես, Ն.Ա. Բել յաևը գտնում է, որ «պատ ժի
նպա տակ նե րը» պետք է փո խա րին վեն «սո ցիա -
լա կան գոր ծա ռույթ» հաս կա ցու թյամբ, քա նի որ
դրանք ար տա ցո լում են քրեա կան պատ ժի ի րա -
կա նաց ման ի րա կան նշա նա կու թյու նը։ Ի հիմնա -
վո րումն հիշ յալ մո տեց ման, նշվում է, որ ցան կա -
ցած նպա տա կի նա խա տե սում են թադ րում է ո -
րո շա կի սուբ յեկ տի ներ կա յու թյուն, որն առ կա չէ
պատ ժի նպա տակ նե րի դեպ քում16։ Գտ նում ենք,
որ հիշ յալ մո տե ցումն ար դա րաց ված չէ, քա նի
որ, նա խա տե սե լով հա մա պա տաս խան պատ ժի
նպա տակ նե րի տե սակ նե րը, օ րենս  դիրն այդ նպա -
տակ նե րի հաս ցեա տեր նշա նա կել է ի րա վա կի -
րառ մարմ նի սուբ յեկտ նե րին, այ սինքն` դա տա -
րա նին, ո րը կի րա ռում է պա տի ժը, և մար մին նե -
րին ու ծա ռա յու թյուն նե րին, ո րոնք կա տա րում են
պատ ժի ի րա կա նա ցու մը։ Օ րեն քում պատ ժի նպա -
տակ նե րի դրույթ նե րի ա նուղ ղա կի հաս ցեա տեր
կա րող են լի նել դա տա պարտ յալ նե րը և հա սա -
րա կու թյու նը։ Այս պի սով, պատ ժի նպա տակ ներն
ուղղ ված են այն սուբ յեկտ նե րին, ո րոնք կա րող
են կի րա ռել և կա տա րել պատ ժի նպա տակ նե րը։
Այս պի սով, քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում

13 Տես Աղայան Է. Դ., «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», «Հայաստան», Հրատ., Երևան, 1976, էջ 1083:
14 Տես Ожегов С. И., Шведова Н. Ю., “Толковый словарь русского языка”. - М.: Азъ LTD, 1992, ст. 905.
15 Տես Багдасарян В. Х., “Причина и цель” // Автореф. Дис. канд. философ. наук., Ереван, 1967, ст. 11.
16 Տես “Уголовное право на современном этапе. Проблема преступления и наказания”. Под ред. Н. А. Беляева, В. К.

Глистина и В. В. Орехова. - СПб., 1992, ст. 476-477.



առ կա այն մո տե ցու մը (մո տե ցում նե րը), ո րի հա -
մա ձայն` «պատ ժի նպա տակ ներ» քրեաի րա վա -
կան կա տե գո րիան անհ րա ժեշտ է փո խա րի նել
«սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ» հաս կա ցու թյամբ,
մեր կար ծի քով գործ նա կա նում օբ յեկ տի վո րեն
կդժվա րաց նի պատ ժի կի րառ ման ինս տի տու տը,
քա նի որ նախևա ռաջ, այն քան էլ պարզ չէ, թե
ինչ պետք է հաս կաց վի սո ցիա լա կան գոր ծառույթ
հաս կա ցու թյան շրջա նակ նե րում, և երկրորդ` դա -
տա րան նե րին, ծա ռա յու թյուն նե րին կզրկի պատ -
ժի նշա նակ ման և ի րա կա նաց ման հա մար նա -
խա տես ված կոն կրետ ուղ ղու թյուն նե րից։

Ա.Ի.Ֆատ խուտ դի նո վան այս ա ռու մով նշում
է, որ պատ ժի նպա տակ նե րի նա խա տե սու մը
քրեա կան ի րա վուն քում դեկ լա րա ցիա, ա վե լին՝
դե կո րա ցիա չէ։ Խոս քը գնում է քրեաի րա վա -
կան կա տե գո րիա յի մա սին, ո րը գտնվում է քրեա -
կան ի րա վուն քի հաս կա ցու թյուն նե րի, ինս տի -
տուտ նե րի, նոր մե րի հա մա կար գի կենտ րո նում17։

Ա.Ի. Չու չաևա յի և Ե.Ռ. Աբդ րախ մա նո վա -
յի կար ծի քով, «պատ ժի նպա տակ ներն այն սո -
ցիա լա կան արդ յունքն է, ո րին ձգտում է պե -
տու թյու նը` նշա նա կե լով քրեա կան պա տիժ ներ`
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե ղա վոր
ճա նաչ ված ան ձանց նկատ մամբ»18։

Այս պի սով՝ պատ ժի նպա տակ ներն ի րենց
բնույ թով, որ պես սո ցիա լա կան պա հանջ ներ,
ար տա ցոլ ված են օ րեն քում, ուղղ ված են դա -
տա րա նին և հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյա -
նը, հա մա պա տաս խա նա բար` որ պես պա տիժ
նշա նա կող և ի րա կա նաց նող մար մին նե րին, իսկ
որ պես տե ղե կատ վու թյուն՝ հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րած ան ձանց և հա սա րա կու թյա նը։

Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նե լով պատժի
նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ տրված հաս կա ցու -
թյուն նե րի հետ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ գտնում ենք, որ
անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել պատ ժի եր կա կիությու նը,
ո րը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վել դեռ 20-րդ
դա րի սկզբե րին19 Ն.Ս. Տա գանցևա յի կող մից։
Այս պես պա տի ժը վե րա բե րում է անց յա լին՝ որ -
պես ան ձի կա տա րած ա րար քի հա մար վրե ժի

ակտ, այն միա ժա մա նակ ուղղ ված է նաև ա պա -
գա յին, հետևա բար դրա նպա տակ նե րը ևս  ուղըղ -
ված են ա պա գա յին։ Դժվար թե հնա րա վոր է նա -
խա տե սել պատ ժի նպա տակ նե րի գի տա կան սահ -
մա նու մը միայն ա պա գա յի տե սանկ յու նից, ի րենց
բնույ թով ա ռան ձին նպա տակ ներ չեն կա րող հաս -
կաց վել ա ռանց անց յա լին անդ րա դառնա լու։

Պատ ժի նպա տակ նե րի ձևա վոր ման հա մար
օ րենս դի րը պետք է ղե կա վար վի հան ցա վո րու -
թյան էու թյու նով, հան ցա գոր ծու թյան հան րա յին
վտան գա վո րու թյամբ, ինչ պես նաև պե տու թյան
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան ուղղվա ծու թյամբ։

Այս ա ռու մով, Ա.Ի.Ֆատ խուտ դի նո վան նշում
է, որ պատ ժի նպա տակ նե րը անհ րա ժեշտ է ու -
սում նա սի րել, որ պես հա սա րա կու թյան հա մար
կոնկ րետ և ցան կա լի սո ցիա լա կան արդ յունք,
ո րը նա խա տես վել է օ րենսդ րի կող մից պա տի -
ժը նշա նա կող և կա տա րող ի րա վա կի րառ մար -
մին նե րի հա մար (...)20։ 

Ս.Վ. Մակ սի մո վան նշում է, որ պատ ժի
նպա տակ նե րը պետք է լի նեն ճշմա րիտ, այ -
սինքն, հա մա պա տաս խա նեն հա սա րա կու թյան
զար գաց վա ծու թյան օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյա նը,
չխե ղաթ յու րեն պատ ժի սո ցիա լա կան նշա նա -
կու թյու նը և ն րա դե րը հա սա րա կու թյու նում21։
Հա մա ձայն վե լով հիշ յալ կար ծի քի հետ, գտնում
ենք, որ քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան ցան կա -
ցած մո տեց ման հա մար կարևոր է, որ պա տի ժը
հա մա պա տաս խա նի հա սա րա կու թյան օբ յեկ տիվ
ցան կու թյուն նե րին, և պահ պա նի իր սո ցիա լա -
կան նշա նա կու թյու նը և դե րը հա սա րա կու թյունում։

Պատ ժի նպա տակ նե րի ճշմար տու թյու նը են -
թադ րում է դրա ի րա կան լի նե լը։ Ա.Ի. Չու չաևան
նշում է, որ «նպա տա կը, որ պես ա պա գա յի ճշմար -
տու թյուն, կա րող է գործ նա կա նում լի նել գրե թե
ան հա սա նե լի, ե թե ի հար կե այդ ըն թաց քում առկա
չեն մի ջոց ներ դրանց ի րա կա նաց ման հա մար»22։

Պատ ժի նպա տակ նե րը, կախ ված դրանց ի -
րաց մա նը պատ րաստ լի նե լու ժա մա նա կից և աս -
տի ճա նից, կա րող են լի նել մո տա կա և հե ռա կա։
Պատ ժի մո տա կա նպա տակ նե րից է օ րի նակ` սո -
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17 Տես Фатхутдинова А.И., “Цели наказания и правовое регулирование механизма их достижения по УК РФ” Дис. канд.
юрид. наук. - Казань, 2003, ст. 23.

18 Տես Чучаев А.И., Абдрахманова Е. Р., “Лишение свободы и проблемы его реализации”. - Ульяновск, 1996, ст. 69.
19 Տես Таганцев Н.С., “Русское уголовное право”. - М., 1994, Т. 2. ст. 41.
20 Տես Фатхутдинова А. И., “Цели наказания и правовое регулирование механизма их достижения по УК РФ” Дис.

канд. юрид. наук. - Казань, 2003, ст. 24.
21 Տես Максимов С.В., “Цель в уголовном праве” // Автореф. Дисс. канд. юрид. Наук. - Казань, 2002, ст. 10.
22 Տես Чучаев А.И., “Цели наказания в советском уголовном праве”. - М.: ВЮЗИ, 1989, ст. 14.
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ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նու մը։ Որ -
պես այդ պի սին կա րող է նաև լի նել ան ձի, հա -
սա րա կու թյան և պե տու թյան անվ տան գու թյան
ա պա հո վու մը` դա տա պարտ վա ծի հա կա հա սա -
րա կա կան ակ տի վու թյու նը չե զո քաց նե լու ճա նա -
պար հով։ Իսկ հե ռա կա նպա տակ նե րից է հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա կան խու մը և հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի նվա զե ցու մը` մինչև սո ցիա լա -
կան հան դուր ժո ղա կա նու թյան աս տի ճան։ 

Պատ ժի նպա տակ նե րի հաս կա ցու թյան բա -
ցա հայտ ման հա մար անհ րա ժեշտ է նաև անդ -
րա դառ նալ քրեա կան պատ ժի նպա տակ նե րի
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մաս) և ք րեա կան օ րենսգր քի խնդիր նե րի (ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)
ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյա նը։ 

Պատ ժի նպա տակ նե րը գե նե տի կո րեն կապ -
ված են քրեա կան օ րենսդ րու թյան խնդիր նե րի
հետ։ Անհ նար է պատ կե րաց նել այն պի սի ի րա -
վի ճակ, ո րի պայ ման նե րում պատ ժի նպա տակ -
նե րը կա րող են հա կա սել քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան խնդիր նե րին և ք րեա կան ի րա վուն քի գոր -
ծա ռույթ նե րին կամ քրեա կան պատ ժի նպա տակ -
նե րի ա պա հո վու մը չբխի քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մից։ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ -
ման ված է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
քրեա կան օ րենսգր քի խնդիր ներն են՝ հան ցա -
վոր ոտնձ գու թյուն նե րից պաշտ պա նել մար դու և
քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե -
րը, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րը,
սե փա կա նու թյու նը, շրջա կա մի ջա վայ րը, հա սա -
րա կա կան կար գը և անվ տան գու թյու նը, սահ մա -
նադ րա կան կար գը, խա ղա ղու թյու նը և մարդ -
կու թյան անվ տան գու թյու նը, ինչ պես նաև կան -
խել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը»։ Նույն հոդ վա ծի 2-
րդ մա սում ըստ էու թյան սահ ման ված են այն բո -
լոր քրեաի րա վա կան մի ջոց նե րը, ո րոն ցով պետք
է ի րա կա նաց վեն քրեա կան օ րենսգր քով նա խա -
տես ված խնդիր նե րը։ Այդ խնդիր նե րի ի րա կա -
նաց ման հա մար ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրքն ամ -
րագ րում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
հիմքն ու քրեա կան օ րենսդ րու թյան սկզբունք նե -
րը, ո րո շում, թե հան րու թյան հա մար վտան գա -
վոր որ ա րարք ներն են հա մար վում հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ, և սահ մա նում է պատ ժի տե սակ ներ

ու քրեաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան այլ մի ջոց -
ներ՝ դրանք կա տա րե լու հա մար։

Հիշ յալ նոր մե րի (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
2-րդ հոդ ված և 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս) հա -
մա լիր ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նից հետևում է,
որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խու մն օ րենս դի -
րը նա խա տե սել է ինչ պես ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի խնդիր, այն պես էլ` քրեա կան պատ ժի նպա -
տակ։ Փաս տո րեն օ րենս դի րը մի տում նա վոր կամ
պա տա հա բար նույ նաց րել է քրեա կան օ րենսգր -
քի խնդի րը քրեա կան պատ ժի նպա տա կի հետ։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ անհ րա ժեշտ է նշել,
որ օ րենսդ րի կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենս գրքում
դրա խնդիր նե րի և պատ ժի նպա տակ նե րի ա -
ռան ձին նա խա տե սումն ու նի իր տրա մա բա նու -
թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գր քում սահ ման ված խնդիր նե րն ի րա կա նաց -
վում են նաև պա տիժ կի րա ռե լու և դ րա արդ -
յուն քում` պատ ժի նպա տակ նե րին հաս նե լու մի -
ջո ցով, հետևա բար դրանք ընդ հա նուր են ինչ -
պես քրեա կան օ րենսգր քի բո լոր ինս տի տուտ -
նե րի, այն պես էլ պատ ժի և դ րա նպա տակ նե րի
հա մար։ Այս տե ղից հետևում է, որ պատ ժի նպա -
տակ ներն ի րենց հիմ քում ու նեն քրեա կան օ -
րենսգր քի խնդիր նե րը, հետևա բար դրանց նույ -
նա ցու մը կհան գեց նի ինք նան պա տա կու թյան։
Այս ա ռու մով, անհ րա ժեշտ է նշել, որ քննարկ -
վող խնդի րը լուծ ված չէ նաև ՀՀ քրեա կան նոր
օ րենսգր քի հա յե ցա կար գի նա խագ ծով23։ Մասնա -
վո րա պես դրա նում խոս վում է հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կանխ ման՝ որ պես քրեա կան օ րենսգր -
քի խնդրի մա սին, սա կայն անդ րա դարձ չի կա -
տար վել պատ ժի նպա տակ նե րի շար քում այն
պահ պա նե լու նպա տա կա հար մա րու թյան հարցին։

Հաշ վի առ նե լով այն, որ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կան խու մը պե տու թյան քրեա կան քա -
ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րից
է, դրան է ուղղ ված քրեաի րա վա կան ամ բողջ օ -
րենսդ րու թյու նը՝ այն նպա տա կա հար մար է նա -
խա տե սել որ պես քրեա կան օ րենսգր քի խնդիր,
այլ ոչ պատ ժի նպա տակ։ Նման մո տեց ման
դեպ քում հնա րա վոր կլի նի խու սա փել ի րա վա -
կան կար գա վոր ման անն պա տա կու թյու նից,
միևնույն ժա մա նակ պա տի ժը չի զրկվի հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման մի ջոց նե րից մե կը
և այդ խնդրի կրո ղը լի նե լու կար գա վի ճա կից։

23 Տես http://www.justice.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_0871859725811__._._.pdf.
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Իր ծագմամբ «սահմանադրականություն»
հասկացությունը պարտական է ամերիկյան քա-
ղաքական-իրավական մտքին: Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգների 1787 թվականին Սահ-
մանադրության հիմնադիրները դրանով նշե-
ցին ամրագրված սահմանադրության գերա-
կայությունն օրենքների և այլ իրավական ակ-
տերի նկատմամբ1 և դրա երաշխավորման մի-
ջոց դիտարկեցին իշխանությունների բաժա-
նումն ու հակակշռումը: Պետք է նկատել նաև,
որ սահմանադրականության երաշխավորման
տեսանկյունից բավականին լուրջ և արդյունա-
վետ մոտեցում էին որդեգրել Ֆրանսիայում:
Այսպես, 1789 թվականի օգոստոսի 26-ին Մար-
դու և քաղաքացու իրավունքների ֆրանսիա-
կան հռչակագրի 16-րդ հոդվածում ամրագր-
վեց, որ յուրաքանչյուր հասարակություն, որ-
տեղ ապահովված չէ իրավունքների երաշխա-
վորումը և հաստատված չէ իշխանությունների
բաժանումը, ընդհանրապես չունի Սահմանա -
դրություն: Կարելի է ասել, որ դեռևս 18-րդ դա-
րում նշված հռչակագրով բարձրացվեց սահ-
մանադրության իրական կամ ձևական բնույթ
ունենալու խնդիրը, և դրա հետ պատճառա-
հետևանքային կապի մեջ գտնվող սահմանա -
դրականություն առկայության կամ բացակա-
յության հարցը: Հետագայում իրավաբանական
և այլ հետազոտություններում «սահմանադրա-
կանություն» հասկացությունն ստանում է ա-
ռավել լայն նշանակություն, սկսվում կիրառվել
տարբեր պետությունների հասարակական կա-
ռուցվածքի ժողովրդավարական բնութագրման
համար2:

Իրավաբանական գրականություն մեջ

մշակված չէ սահմանադրականության էության
և հայեցակարգային զարգացման, ինչպես նաև
կոնկրետ ու սպառիչ հատկանիշներով բնու-
թագրելու վերաբերյալ միասնական մոտեցում:
Սույն հոդվածում կփորձենք ներկայացնել որո-
շակի ժամանակաշրջանում սահմանադրակա-
նության պատմությունը և դրա զարգացումնե-
րը, սահմանադրականության հասկացության
և էության վերաբերյալ մի շարք գիտնականնե-
րի մոտեցումները, ինչպես նաև սահմանա -
դրականության հասկացության հետ անմիջա-
կանորեն կապի մեջ գտնվող իրավական
երևույթները և հետազոտության արդյունքնե-
րի հիման վրա կներկայացնենք եզրակացու-
թյուններ:

Այսպես, «XVII-XVIII դարերի բուրժուական
սահմանադրականության պատմությունը» մե-
նագրության հեղինակները դիտարկում են սահ-
մանադրականությունը որպես տեսական ուս-
մունք, գաղափարական-քաղաքական շարժում
և պետաիրավական պրակտիկա3: Նշված ժա-
մանակաշրջանում ընդունված էր, որ սահմա-
նադրականությունը, ամենից առաջ, նշանա-
կում է սահմանադրության առկայություն և երկ-
րի քաղաքական կյանքի վրա դրա գործուն ազ-
դեցություն, սահմանադրության (գրված կամ
ոչ) գործող օրենսդրության համակարգում որ-
պես հիմնական օրենքի գերակայող և որոշիչ
դերի, սահմանադրական-իրավական նորմե-
րով քաղաքական հարաբերությունների միջ-
նորդվածություն, պետական կառուցվածքի և
քաղաքական ռեժիմի սահմանադրական կար-
գավորվածության, անհատի ազատություննե-
րի և իրավունքների սահմանադրական ճանաչ-

ԱՐԱՄ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական, 
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի քրեական իրավունքի
և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ ºì 
¸ð² ÀÜÎ²ÈàôØÀ àðäºê Æð²ìàôÜøÆ ÐÆØÜ²ð²ð êÎ¼´àôÜø

1 Տես Берман Г.Дж., “Западная традиция права: эпоха формирования”. Пер. с англ. М. 1994., ст. 370.
2 Տես “Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование”. Отв. Ред. В.Е. Чиркин, М., 2014, ст. 10. 
3 Տես “История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв.” / Ред. кол.: В. С. Нерсесянц, В. Г. Каленский, П. С.

Грацианский. М., 1983, ст. 4.
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ման, պետության և քաղաքացու փոխհարաբե-
րությունների իրավական բնույթի փաստը4:

Մեկ այլ հետազոտության մեջ` նվիրված
XIX դարի բուրժուական սահմանադրականու-
թյան տեսությանը և պրակտիկային, հեղինակ-
ները սահմանադրականությունը ևս մեկնաբա-
նում են տեսական, գաղափարական-քաղաքա-
կան շարժման և պետական-իրավական գործ-
նական արժեքի տեսանկյունից: Սահմանադ-
րականության համար, որպես քաղաքական-ի-
րավական պրակտիկա, էական արժեք ունի և՛
սահմանադրության առկայության, և՛ երկրի քա-
ղաքական կյանքի վրա դրա գործուն ազդեցու-
թյան փաստը, սահմանադրության իրական
գործառնությունն օրենսդրության համակար-
գում: Բացի դրանից սահմանադրականությու-
նը ենթադրում է պետական կառուցվածքի և
քաղաքական ռեժիմի սահմանադրական-իրա-
վական կարգավորում, պետության հետ ան-
հատի փոխհարաբերություններում վերջինիս
ազատությունների և իրավունքների սահմա-
նադրական պաշտպանություն5: 

Բուրժուական սահմանադրականության
վերաբերյալ հարկ ենք համարում անդրադառ-
նալ նաև «Բուրժուական սահմանադրականու-
թյան պրակտիկան» գրքի հեղինակների դիր-
քորոշմանը, ըստ որի` սահմանադրականու-
թյուն հասկացությանը պետք է դասել այն ա-
մենը, ինչը կապված է սահմանադրության հետ6:
Ա.Ա. Միշինը և Գ.Վ. Բարաբաշևը, ևս կապելով
սահմանադրականությունը սահմանադրության
ստեղծման հետ, դիտարկում են այն որպես
պետական կառավարում սահմանադրությամբ
սահմանափակված: Ըստ Բարաբաշևի և Մի-
շինի` «Առաջին բուրժուական սահմանադրու-
թյուն, բառիս բուն իմաստով, հանդիսացել են
1787 թվականի ամերիկյանը և 1791 թվականի
ֆրանսիականը: Նույն դարաշրջանում ծագում
և համակարգվում է սահմանադրականության
հայեցակարգը, որն ընկալվում է որպես սահ-
մանադրությամբ սահմանափակված կառավա-

րում: Սահմանադրականության հայեցակար-
գը, որն ստացվել է բնական իրավունքի գաղա-
փարներից, հանդիսանում է ավարտական
բռնապետության բուրժուական-դեմոկրատա-
կան հակաթեզ7»: Պետք է նկատել, որ ըստ
նշված աշխատության, այդ շրջանի տեսաբան-
ները զարգացնում էին այն մոտեցումը, որ սահ-
մանադրությունը ոչ միայն սահմանափակում է
պետական իշխանության սահմանները, այլ
նաև հաստատում իշխանական գործառույթնե-
րի իրականացման գործընթացները8:

Կարծում ենք, որ սահմանադրականության
(սահմանադրական պետության, սահմանադ-
րական կառավարման, սահմանադրական օ-
րինականության, իրավունքի գերակայության)
գաղափարները հանդիսանում են պատմակա-
նորեն առաջընթացային, ինչպես հենց բուրժու -
ական պետությունը և բուրժուական դեմոկրա-
տիան: Ուշադրության է արժանի նաև այն հան-
գամանքը, որ հենց ամերիկյան և ֆրանսիա-
կան սահմանադրությունները, ըստ էության, ա-
ռաջ քաշեցին իշխանությունների տարանջատ-
ման սկզբունքը, որը մինչ օրս ժամանակակից
ժողովրդավարական պետություններում հան-
դիսանում է սահմանադրականության հաստատ-
ման կարևորագույն նախադրյալներից մեկը: 

Միևնույն ժամանակ սահմանադրականու-
թյան խորհրդային հետազոտողները երկար ժա-
մանակ կապում էին դրա առարկան բացառա-
պես բուրժուական պետության և իրավունքի,
բուրժուական սահմանադրությունների հետ:
Խորհրդային սահմանադրությունների, խորհըր-
դային պետության և իրավունքի հետազոտու-
թյան ժամանակ այդ հասկացությունը չէր կի-
րառվում: Իսկ խորհրդային իրավաբանական
բառարաններում և հանրագիտարաններում
«սահմանադրական» բառը նույնիսկ չէր հիշա-
տակվում9: Տվյալ խնդրի վերաբերյալ ծավալուն
հետազոտություններ իրականացրած իրավա-
գետներից Ի.Մ. Ստեպանովը դա բացատրել է
նրանով, որ «սոցիալիստական սահմանադրա-

4 Տես նույն տեղում, էջ 5:
5 Տես “История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв.” / Ред. кол.: В. С. Нерсесянц, В. Г. Каленский, П. С.

Грацианский. М., 1983, ст. 3.
6 Տես, օրինակ “Практика буржуазного конституционализма”. М., 1982.
7 Տես Барабашев Г.В., Мишин А.А., “Государственное право буржуазных и развивающихся стран”. М., 1989, ст. 67.
8 Տես նույն տեղում, էջ 84:
9 Տես, օրինակ` “Энциклопедия государств и права”. М., 1930. Т. 2.
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կանության գաղափարների և սկզբունքների
դիրքորոշումներում դրանց դինամիկայի մեջ
ըստ դիալեկտիկական-մատերիալիստական
տրամաբանության օրենքների խորհրդային պե-
տությունն իր շարժման մեջ կանգ էր առել 30-
ական թվականների մակարդակում10»: Պատ-
ճառներից մեկը Ստեպանովը տեսնում էր գոր-
ծերի գնահատման ռեալիզմի դեֆիցիտում, որը
ծնվել էր սոցիալիզմի վերաբերյալ ռոմանտիկ-
իդեալականացված պատկերացումների կիրա-
ռությամբ: Երկրորդ պատճառը` սկզբում «սահ-
մանադրականության» եզրույթի սոցիալիստա-
կան աշխարհընկալումների ընդհանուր կառուց-
վածքին, եթե ոչ որպես լիարժեք օտար, ապա
բոլոր դեպքերում, սահմանադրական իրավաս-
տեղծման գործին չնպաստողի ընդունման մեջ11:

Պետք է նկատել, որ չնայած նշյալ դա-
րաշրջաններում (XVIII- XX), նկատի ունենալով
տարբեր պետությունների սահմանադրակա-
նության վերաբերյալ մոտեցումները, ինչպես
նաև ընկալումները, ներկայիս ժամանակա -
շրջանում ժողովրդավարական և իրավական
պետության կայացման կարևոր նախապայ-
մաններից է սահմանադրականության կայա-
ցումը: Նույնիսկ կարող ենք նշել, որ չի կարող
լինել իրավական, ժողովրդավարական պետու-
թյուն առանց սահմանադրականության կայաց-
ման, և հակառակը:

Ուսումնասիրելով մի շարք իրավագետնե-
րի մոտեցումները «սահմանադրականություն»
հասկացության` առանձնացրել ենք դրանցից
մի քանիսը: 

Ըստ պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանի`
«Սահմանադրականությունն իրավաքաղաքա-
կան համակարգ է, հիմնված ոչ միայն պետու-
թյան հիմնական օրենքի, այլև սահմանադրա-
կան դոկտրինայի և սահմանադրական սովո-
րույթների վրա: Սահմանադրականությունն ուս-
մունք է, որի ձևավորման, զարգացման և կա-
տարելագործման հետ կապված հիմնախնդիր-
ների ուսումնասիրությունը խիստ արդիական

է: Այս առումով, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ
հայրենական իրավագիտության մեջ սահմա-
նադրականության հիմնախնդիրը սկսվել է ու-
սումնասիրվել հետխորհրդային ժամանակաշըր-
ջանում, այսինքն՝ անկախ պետականության
պայմաններում»12:

Խո սե լով սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա -
բեր յալ՝ Ի.Մ. Սմիր նո վը նշում է, որ դրա ծա վա -
լուն երևույթն իր վե րա բեր յալ ա մե նա նախ նա -
կան պատ կե րա ցում նե րում ի րե նով ընդգր կում
է սահ մա նադ րու թյան տե սու թյու նը, այս կամ
այն երկ րի, ամ բողջ հա մաշ խար հա յին հան րույ -
թի սահ մա նադ րա կան` զար գաց ման տե սու թյու -
նը և գործ նա կա նը: Սահ մա նադ րա կա նու թյան
տակ նեղ ի մաս տով նա ըն կա լում է դե մոկ րա -
տիա յի հիմ նա րա րա կան քա ղա քա կան-ի րա վա -
կան ար ժեք նե րի, դրանց կազ մու թյան, ար տա -
հայտ ման ձևե րի, ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի
և աս տի ճան նե րի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի
ընդ հա նուր հա մա կար գը13:

Ըստ Սմիր նո վի` «Սահ մա նադ րա կա նու թյան
չհա վել ված ար ժեք նե րում, այն պի սի ա ռաջ նու -
թյուն ներ են, ինչ պես մար դը, նրա ա զա տու -
թյուն նե րը և ի րա վունք նե րը, ինք նա վա րու թյու -
նը (ազ գա յին, ժո ղովր դա կան, պե տա կան), ժո -
ղովր դա վա րու թյու նը, պառ լա մեն տա կա նու թյունն
իր բո լոր բա ղադ րիչ նե րով, ա մե նից ա ռաջ օ -
րեն քի գե րա կա յու թյամբ և իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան մամբ, գա ղա փա րա խո սա կան բազ մանը -
շա նա կու թյու նը, քա ղա քա կան պլյու րա լիզ մը և
այլն: Այս ա ռաջ նու թյուն նե րի ձևա վո րումն ի րա -
կա նաց վում է դրանց սահ մա նադ րա կան
սկզբունք նե րի կարգ օ րենսդ րա կան բարձ րաց -
մամբ, ո րով վեր ջին ներս օժտ վում են բարձ րա -
գույն ի րա վա բա նա կան ու ժով և ու նեն ու ղիղ
ազ դե ցու թյուն14»: Սմիր նո վը սահ մա նադ րա կա -
նու թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցը դի տար կե -
լիս, որ պես օ րի նակ էր նշում չզար գա ցած պառ -
լա մեն տա կա նու թյու նը, դի տար կե լով այն
նախևա ռաջ որ պես չզար գա ցած սահ մա նա -
դրա կա նու թյան ցու ցա նիշ15:

10 Տես Степанов И.М., “Уроки и парадоксы российского конституционализма” М., 1996, ст. 11-13.
11 Տես նույն տեղում, էջեր 15-17:
12 Սահմանադրական մշակույթի մասին մանրամասն տես Հարությունյան Գ., «Սահմանադրական մշակույթ»։ Երևան,

«Նժար», 2005թ.:
13 Տես Степанов И.М., “Уроки и парадоксы российского конституционализма” М., 1996, ст. 3.
14 Տես նույն տեղում, ст. 4.
15 Տես նույն տեղում, ст. 12.



35

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

8
9

  2
0

1
5

Ըստ Ն.Վ. Վիտ րու կի` սահ մա նադ րա կա -
նու թյունն ի րե նից են թադ րում է ի րա վա կան սահ -
մա նադ րու թյան առ կա յու թյան, գե րա կա յու թյան
և դ րա նոր մե րի պե տու թյան ողջ տա րած քում
ան մի ջա կա նո րեն գոր ծո ղու թյան և պաշտ պա -
նու թյան ա պա հով ման հա մա կարգ16: Նրա կար -
ծի քով, դրա ո րա կա կան հատ կա նիշ ներն են.

- ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար -
գում սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու -
թյու նը,

- սահ մա նադ րու թյան ուղ ղա կի գոր ծո -
ղու թյու նը,

- պե տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պաշ -
տո նա տար ան ձանց, քա ղա քա ցի նե րի
և ն րանց միա վո րում նե րի գոր ծո ղու թյուն -
նե րում սահ մա նադ րու թյան և սահ մա -
նադ րա կան դրույթ նե րի ի րա կա նա ցում,

- սահ մա նադ րու թյան ի րա կան գոր ծո -
ղու թյան ա պա հո վում,

- սահ մա նադ րու թյան գոր ծո ղու թյան
պաշտ պա նու թյուն,

- սահ մա նադ րու թյան ա պա հով ման և
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի կազ -
մա կեր պում17»:

Ըստ Ռ.Ա. Ռո մա շո վի կար ծի քի, սահմա -
նադ րա կա նու թյան վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ է
խո սել որ պես ի րա կան գոր ծող սահ մա նադ րու -
թյան քա ղա քա կան հա մա կար գի վե րա բեր յալ:
Միևնույն ժա մա նակ ա ռա ջին հեր թին տվյալ
երևույ թը պայ մա նա վո րում է պե տա կան իշ խա -
նու թյան Հիմ նա կան օ րեն քով՝ սահ մա նադ րու -
թյամբ գործ նա կան սահ մա նա փա կու մը: Սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը լե գի տի մաց նում է պե -
տա կան իշ խա նու թյու նը` հաս տա տե լով դրա ի -
րա վա չա փու թյու նը: Սահ մա նադ րա կա նու թյու նը
նպաս տում է հա սա րա կու թյու նում պե տա կան
իշ խա նու թյա նը հե ղի նա կու թյամբ օժտ մա նը, ընդ
ո րում ոչ թե ու ժա յին, այլ սո ցիա լա պես մշակ ված
մե թոդ նե րով: Սահ մա նադ րա կա նու թյան քա ղա -
քա կան հա մա կար գը միա վո րում և փո խա դարձ
հա վա սա րակշ ռում է պե տու թյան և քա ղա քա -

ցիա կան հա սա րա կու թյան սո ցիալ-քա ղա քա կան
շա հե րը՝ չթույ լատ րե լով ան հիմն մի ջամ տու թյուն
որևէ մե կի կող մից սահ մա նադ րա կան ազատու-
թյունների և ի րա վունք նե րի ո լորտ:

Ի.Ա. Կ րա վե ցը սահ մա նադ րա կա նու թյան
վե րա բեր յալ իր աշ խա տու թյան մեջ նշել էր, որ
հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի «չափ ման» հա -
մար բա վա րար չէ ար տադ րու թյան ե ղա նակ նե -
րի դիա լեկ տի կա յի ա ռաջ նա յին սխե մա նե րի դի -
մու մը, այլ պետք է բա ցա հայտ վեն և գոր ծառ -
նու թյան մեջ դրվեն նաև բազ մա թիվ այլ չա փո -
րո շիչ ներ, հայտ նի աշ խար հըն կա լու մա յին տե -
սանկ յուն նե րից նույ նիսկ ա ռա վել կարևոր, քա -
նի որ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում հա սա -
րա կա կան գո յի տնտե սա կան բնու թագ րիչ նե -
րին զու գա հեռ ստա նալ նրա սո ցիա լա կան,
հոգևոր, պե տաի րա վա կան վի ճա կի հստակ հա -
վաս տի պատ կեր: Նման չա փո րո շիչ նե րի ա -
ռաջ նա յին շար քում նա դի տար կում էր հենց ի -
րա կան սահ մա նադ րա կա նու թյան երևույ թը18:

Պետք է նկա տել, որ գի տու թյան կող մից
ըն դուն ված է «ի րա կան, փաս տա ցի սահ մա -
նադ րու թյուն» կամ «ձևա կան, կար ծեց յալ սահ -
մա նադ րու թյուն» լա կո նիկ, միա ժա մա նակ ծա -
վա լուն հաս կա ցու թյուն նե րը19: Հատ կան շա կան
է նաև, որ սահ մա նադ րա կա նու թյուն հաս կա -
ցու թյունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է նշված հաս -
կա ցու թյուն նե րի հետ, քա նի որ ձևա կան, կար -
ծեց յալ սահ մա նադ րու թյուն ներ ու նե ցող հա սա -
րա կու թյուն նե րը չեն կա րող զուտ դրա առ կա -
յու թյամբ ե րաշ խա վո րել սահ մա նադ րա կա նու -
թյան առ կա յու թյու նը: Նշ ված դիր քո րոշ ման լույ -
սի ներ քո հատ կա պես ար դիա կան է պրո ֆե սոր
Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նի մո տե ցու մը, ո րը մենք
ամ բող ջու թյամբ կի սում ենք. «Սահ մա նադ րու -
թյու նից մինչև սահ մա նադ րա կա նու թյուն ճա -
նա պար հը չի ա վարտ վում երկ րի Հիմ նա կան օ -
րեն քի ըն դու նու մով, ան ցու մա յին դրույթ նե րով
նա խա տես ված ինչ-ինչ նա խա պատ րաս տա կան
քայ լե րով, անհ րա ժեշտ ինս տի տուտ նե րի ու կա -
ռույց նե րի ձևա վո րու մով, մար դու ի րա վունք ներն
ու ա զա տու թյուն նե րը Սահ մա նադ րու թյան մեջ

16 Տես Витрук Н.В. “Конституционное правосудие в России (1991-2000гг.): Очерки теории и практики”, М., 2001, ст.
104-105.

17 Տես նույն տեղում, էջ 106:
18 Տես Кравец И.А., “Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики)”. - М., - 2002. ст.

30-32.
19 Տես Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е., “Теория современной конституции” - М.: Норма, 2007, ст. 105-110. 
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ամ րագ րե լով20»: Այ սինքն, ինք նին Սահ մա նա -
դրու թյան առ կա յու թյու նը չի են թադ րում սահ -
մա նադ րա կա նու թյան հաս տա տում:

Ըստ ա մե րի կա ցի սահ մա նադ րա գետ Մարկ
Բ րեն դո նի, սահ մա նադ րա կա նու թյունն ի րե նից
են թադ րում է այն պի սի մի հա մա կարգ, ո րն ա -
պա հո վում է քա ղա քա կան իշ խա նու թյան կա -
մա յա կա նու թյան սահ մա նա փա կու մը21:

Ըստ պրո ֆե սոր Ա. Հա րու թյուն յա նի` սահ -
մա նադ րա կա նու թյունն ի րե նից են թադ րում է
իշ խա նու թյան հետ հա սա րա կու թյան ու ան ձի
փոխ հա րա բե րու թյան ի րա վա կան շրջա նակ նե -
րը սահ մա նող հա մա կարգ, ին չը կա րող է լի նել
ի րա կան և ձևա կան: Ա. Հա րու թյուն յա նը նաև
նշել է, որ այն երկր նե րում, որ տեղ քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կու թյու նը կա յա ցած էր, սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը ա պա հո վում էր դե պի
ժո ղովր դա վա րու թյան թևա կոխ ման գոր ծըն թա -
ցը, սկսե լով պե տու թյան ղե կա վա րի գոր ծա -
ռույթ նե րի սահ մա նա փակ ման և խորհր դա րա -
նա կան գոր ծա ռույթ նե րի ընդ լայն ման ա պա հո -
վու մից22: Նշ ված դիր քո րոշ ման հետ փոխ կա -
պակց ված է Մու խա յե վի կար ծի քը, հա մա ձայն
ո րի՝ սահ մա նադ րա կա նու թյու նը ձևա կան էր
այն երկր նե րում որ տեղ քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյու նը կա յա ցած չէր23:

Պ րո ֆե սոր Հ. Խա չատր յա նը՝ սահ մա նա -
դրա կա նու թյան վե րա բեր յալ իր մո տե ցում նե րը
կա ռու ցել է ի րա վա բա նա կան պո զի տի վիզ մի
դիր քե րից: Ըստ նրա` սահ մա նադ րա կա նու թյու -
նը (կոնս տի տու ցիո նա լիզ մը) «պա հան ջում է ա -
մեն ան գամ իշ խա նու թյու նը «կաշ կան դել» սահ -
մա նադ րա կան նոր մով, այն սահ մա նա փա կել՝
ի շահ հա մա պա տաս խան խնդիր նե րի, նա խա -
տե սել իշ խա նու թյան կա ռուց վածք նե րի նկատ -
մամբ հսկո ղու թյան մե խա նիզմ ներ և սահ մա -
նել պե տա կան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար
ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյու նը»24:

Պետք է նկա տել նաև, որ «սահ մա նադ րա -
կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նն ի րե նից չի են -

թադ րում զուտ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի
դոկտ րի նայի, տե սու թյան ինս տի տուտ: Նշ ված
պնդման լույ սի ներ քո հարկ ենք հա մա րում նշել
պրո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նի կող մից ա ռաջ
քաշ ված մո տե ցու մը, հա մա ձայն ո րի «ի րա վա -
կան պե տու թյու նում սահ մա նադ րա կա նու թյու -
նը հան դի սա նում է ի րա վուն քի հիմ նա րար
սկզբունք, ո րի ի րաց մամբ հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րը ձեռք են բե րում սահ մա նա -
դրա կան բնույթ` ձևա վո րե լով հա մար ժեք սահ -
մա նադ րա կան մշա կույթ25»:

Գտ նում ենք, որ սահ մա նադ րա կա նու թյու -
նը հար կա վոր է դի տար կել և ըն դու նել ոչ թե
որ պես սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի կամ ի -
րա վուն քի տե սու թյան մի մաս, այլ որ պես ի րա -
վուն քի հիմ նա րար սկզբունք:

Նշ ված մո տե ցում նե րը հաշ վի առ նե լով,
գտնում ենք, որ ա ռա վել ընդ հա նուր բնո րոշ -
մամբ սահ մա նադ րա կա նու թյու նը սահ մա նադ -
րա կան ար ժեք նե րի, կա նոն նե րի ու սկզբունք -
նե րի առ կա յու թյունն է հա սա րա կու թյան յու րա -
քանչ յուր ան դա մի սո ցիա լա կան վար քագ ծի բո -
լոր դրսևո րում նե րում: Նշ վա ծի ե րաշ խա վոր -
ման մի ջո ցը պետք է հան դի սա նա ի րա կան և
գոր ծող Սահ մա նա դրու թյու նը, սա կայն ինք նին
դրա առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ: Նշ վա ծին
հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ թե պար զա -
պես Սահ մա նադ րու թյան կի րառ ման ա պա հո -
վու մը, այլ ամ րագր ված սահ մա նադ րա կան ի -
րա վադ րույթ նե րին ո գի տալ, կեն դա նու թյուն
հա ղոր դել, ստեղ ծել այն պի սի սո ցիա լա կան մի -
ջա վայր, ո րում կարժևոր վեն նշված կա նոն նե -
րը: Այդ ի մաս տով, այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է
նկա տել, որ պար տա դիր է նաև հա մա պա տաս -
խան քա ղա քա կան մշա կույ թի և ա վան դույ թի
ձևա վո րու մը` միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով ի րա -
վա կան ժխտո ղա կա նու թյան դրսևո րում նե րը:
Ել նե լով վե րոգր յա լից կա րող ենք նշել, որ սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը հար կա վոր է ըն դու նել
որ պես ի րա վուն քի հիմ նա րար սկզբունք:

20 Տես Հարությունյան Գ.Գ., «Սահմանադրությունից` սահմանադրականություն» - Եր., «Նժար», 2004թ., էջ 6:
21 Տես Mark E. Brandon, “Constitutionalism and constitutional failure”, The Good Society, Vol. 9, No. 2 (1999), p. 62-63.
22 Տես Арутюнян А.А., “Конституционализм: проблемы постсоветской реальности” - М.: Норма, 2013, ст. 88-89.
23 Տես Мухаев Р.Т., “Политология”. М., 2003, ст. 189. 
24 Մանրամասն տե՛ս Խաչատրյան Հենրիկ, «Սահմանադրությունը և կոնստիտուցիոնալիզմի հիմնահարցերը»: Երևան,

1998թ.:
25 Տես Арутюнян Г.Г., “Конституционализм как фундаментальный принцип права в правовом государстве”, “Конституционное

правосудие”. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, Выпуск 1 (55)
2012, ст. 12-13.
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Դա տա կան քննու թյան փու լը կենտ րո նա -
կան տեղ է զբա ղեց նում վճռա բեկ վա րույ թի
մյուս փու լե րի մեջ: Հենց այս փու լում է վճռա -
բեկ դա տա րանն ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա -
նաց նում և հաս նում իր գոր ծու նեու թյան հիմ -
նա կան նպա տա կին, այն է` ստու գում է բո ղո -
քարկ վող դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյունն
ու հիմ նա վոր վա ծու թյու նը:

Վճ ռա բեկ վա րույ թի փու լում դա տա րա նի և
դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի գոր -
ծու նեու թյու նը հիմն ված է քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան ընդ հա նուր սկզբունք նե րի վրա,
ո րոնք գոր ծում են ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա -
նում և դա տա վա րու թյան մյուս փու լե րում: Դա -
տա կան ակ տե րը վճռա բե կու թյան կար գով վե -
րա նայ վում են քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան հիմ նա կան սկզբունք նե րի` ար դա րա դա -
տու թյու նը միայն դա տա րա նի կող մից ի րա կա -
նաց վե լու, օ րեն քի և դա տա րա նի ա ռաջ քա ղա -
քա ցի նե րի հա վա սա րու թյան, կո լե գիա լու թյան,
օ րի նա կա նու թյան, կող մե րի դա տա վա րա կան
ի րա վա հա վա սա րու թյան, դա տա կան քննու թյան
հրա պա րա կայ նու թյան, դա տա վա րու թյու նը պե -
տա կան լեզ վով ի րա կա նաց նե լու, դիս պո զի տի -
վու թյան (տնօ րին չա կա նու թյան), ան մի ջա կա -
նու թյան և մր ցակ ցու թյան հի ման վրա:

Նշ ված սկզբունք նե րից յու րա քանչ յու րը նշա -
նա կա լի դեր ու նի դա տա կան պաշտ պա նու թյան
ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար, այդ թվում`
վճռա բեկ դա տա րա նում բո ղո քարկ ման ի րա -
վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար:

Ն.Ա.Չե չի նան, սահ մա նե լով քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի սկզբունք -
նե րի հա մա կար գը, նշում է, որ այս կամ այն
սկզբուն քը կա րող է վճռո րոշ նշա նա կու թյուն
ու նե նալ և ա ռա վել շատ ար տա հայ տու թյուն

գտնել որևէ փու լում կամ ա ռան ձին ինս տի -
տուտ նե րում, բայց դրա ընդ հա նուր նշա նա կու -
թյու նը ո րոշ վում է մյուս սկզբունք նե րի հետ
կապ վա ծու թյամբ, և տա րա ծում է իր ազ դե ցու -
թյու նն ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մանն
ուղղ ված դա տա րա նի ողջ գոր ծու նեու թյան վրա1: 

Վճ ռա բեկ վա րույ թը, հան դի սա նա լով դա -
տա վա րու թյան ինք նու րույն փուլ, ու նի իր յու -
րա հա տուկ նպա տակ նե րը, դա տաքն նու թյան
ա ռար կան, բո վան դա կու թյու նը, ո րոնք տար -
բեր վում են դա տա վա րու թյան մյուս փու լե րից:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան կար -
գը կան խո րոշ վում է եր րորդ ատ յա նի դա տա -
րա նի առջև կանգ նած խնդիր նե րով, այն է` ստո -
րա դաս ատ յա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո -
րոշ ման օ րի նա կա նու թյան ու հիմ նա վոր վա ծու -
թյան ստուգ ման գոր ծո նով:

Սա կայն, քննարկ ման ա ռար կա յի շրջա նա -
կից ել նե լով, ո րոշ սկզբունք ներ այս տեղ գոր -
ծում են ոչ լրիվ ծա վա լով: Դա մաս նա վո րա պես
վե րա բե րում է ան մի ջա կա նու թյան, բա նա վո -
րու թյան, տնօ րին չա կա նու թյան, մրցակ ցու թյան
սկզբունք նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ա պա -
ցույց ներ չի հե տա զո տում, հիմ նա կա նում հեն -
վում է ա ռա ջին ատ յա նի կամ վե րաքն նիչ դա -
տա րա նի կող մից քննված գոր ծի հան գա մանք -
նե րի վրա, կող մերն այս տեղ հնա րա վո րու թյուն
չու նեն լրիվ ծա վա լով տնօ րի նել ի րենց նյու թա -
կան և դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, օ րի -
նակ` չեն կա րող փո խել հայ ցի հիմ քը կամ ա -
ռար կան, ա վե լաց նել կամ նվա զեց նել պա հանջ -
նե րի չա փը և այլն, բա ռիս բուն ի մաս տով չեն
մրցակ ցում դա տա րա նի առջև ի րենց դիր քո րո -
շու մը պաշտ պա նե լու, ի րենց ճշմար տու թյունն
ա պա ցու ցե լու հա մար և այլն2:

Ի տար բե րու թյուն ա ռա ջին ատ յա նի դա -

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հայ-Ռուսական  (Սլավոնական) համալսարանի
քաղաքացիական  իրավունքի և քաղաքացիական
դատավարության ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

ìÖè²´ºÎ ¸²î²ð²ÜàôØ ¶àðÌºðÆ øÜÜàôÂÚ²Ü Î²ð¶À

1 Տես Чечина Н. А., “Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное закрепление” //
Правоведение. 1960. N 3, ст. 81.

2 Տես Ռ. Գ. Պետրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ.»,
Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012թ., էջեր 530-531:
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տա րա նի, որ տեղ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը
քննվում է դա տա վո րի կող մից միանձն յա, վե -
րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րում քա ղա -
քա ցիա կան գոր ծե րը քննվում են կո լե գիալ կար -
գով:

Գոր ծի քննու թյու նը վճռա բեկ դա տա րա -
նում կա տար վում է դա տա կան նիս տում կո լե -
գիալ կար գով` քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան
պա լա տի նա խա գա հի և առն վազն հինգ դա -
տա վո րի կազ մով (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` ՀՀ ՔԴՕ)
հոդ ված 19-ի 7-րդ կետ): Տվ յալ գոր ծի քննու -
թյանն ստո րին ատ յա նի դա տա րա նում մաս -
նակ ցած դա տա վորն ի րա վունք չու նի մաս նակ -
ցել վճռա բեկ դա տա րա նի աշ խա տանք նե րին,
ո րով հետև այդ հան գա մանքն ինք նին նրա ա -
նա չա ռու թյան վե րա բեր յալ կաս կած հա րու ցող
փաստ է (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի հոդ ված
91-ի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կետ):

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ ման
ստու գու մը պետք է հանձն վի դա տա կան կո լե -
գիա յին, քա նի որ դա տա րա նի ո րոշ ման վե րա -
բեր յալ միայն կո լեկ տիվ քննար կումն ու հար ցե -
րի լու ծու մը կա րող է ա պա հո վել օ րի նա կան ու
հիմ նա վոր ված ո րո շում նե րի ըն դունում. սրա -
նում է կա յա նում դա տա կան հա մա կար գի աս -
տի ճա նա կար գու թյու նը3:

Գոր ծի կո լե գիալ քննու թյունն ա պա հո վում
է դրա ա ռա վել ման րա մասն ու բազ մա կող մա -
նի քննար կու մը: Դա տա կան կո լե գիա յի կող մից
ո րո շում նե րի ստու գու մը դա տա վոր նե րի միջև
կար ծիք նե րի փո խա նակ ման արդ յունք է,
միևնույն հար ցե րի շուրջ տար բեր հա յացք նե -
րի, տե սակ նե րի բախ ման արդ յունք: Այն, ին չը
սպրդել է մի դա տա վո րի ու շադ րու թյու նից, կա -
րող է նկատ վել մյու սի կող մից, այն, ին չը պարզ
չէ մե կի հա մար, կա րող է պար զա բան վել մյու -
սի կող մից, մի դա տա վո րի թե րա ցում նե րը լրաց -
վում են մյուս նե րի ար ժա նիք նե րով (ա ռա վե լու -
թյուն նե րով), հետևա բար` ա ռանց չա փա զան -
ցե լու կա րե լի է ա սել, որ «ե րեք (մի քա նի) վատ

դա տա վոր նե րը կա րող են կազ մել լավ դա տա -
կան կո լե գիա»4:

Ինչ պես նշում է Ա.Խ.Գոլմս տե նը` «կո լե -
գիալ սկզբունքն ու նի բո լոր ա ռա վե լու թյուն նե -
րը միանձն յա սկզբուն քի նկատ մամբ. այն ա -
պա հո վում է գոր ծե րի լուծ ման ար դա րա ցիու -
թյունն ու ճշգրտու թյու նը` ա ռա ջին հեր թին այն
պատ ճա ռով, որ անհ նար է դառ նում կա շառքն
ու միա կող մա նիու թյու նը, իսկ երկ րորդ հեր -
թին`թեթևա նում է օ րեն քի մեկ նա բան ման և կի -
րառ ման ժա մա նակ եր բեմն ծա գող բարդ խնդիր -
նե րի լու ծու մը»5:

Գոր ծի դա տա կան քննու թյան փու լում` ինչ -
պես ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա -
րան նե րում, այն պես էլ վճռա բեկ դա տա րա նում
իր ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյունն ու նի դա -
տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը:

Դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը դա -
տա վա րա կան գրա վոր փաս տա թուղթ է, որն
ար տա ցո լում է ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ
դա տա րան նե րում գոր ծի քննու թյան, դա տա -
վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից դա տա վա -
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման (եր -
բեմն էլ` չկա տար ման) ողջ ըն թաց քը6:

Հաշ վի առ նե լով ար ձա նագ րու թյան, որ պես
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար -
ման բո լոր էա կան հան գա մանք նե րը հաս տա -
տող փաս տաթղ թի, կարևոր նշա նա կու թյու նը,
օ րեն քը սահ մա նել է, որ ար ձա նագ րու թյու նը
վար վում է ա ռա ջին ատ յա նի, վե րաքն նիչ և
վճռա բեկ դա տա րան նե րի դա տա կան նիս տե -
րում, ինչ պես նաև դա տա կան նիս տից դուրս
ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լիս (ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 146):

Օ րեն քը սահ մա նում է նաև ար ձա նագ րու -
թյան բո վան դա կու թյու նը, այն կազ մե լու կար գը
և ձևը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մից
ար ձա նագ րու թյան վե րա բեր յալ դի տո ղու թյուն -
ներ ներ կա յաց նե լու և դ րանք քննու թյան առ նե -
լու կա նոն նե րը (ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված ներ 147-149):

Դա տա վա րա կան օ րեն քը սահ մա նել է դա -

3 Տես Михайлов С. М., “Оценка доказательств судам второй инстанции в гражданском судопроизводстве”. Автореф.
дисс. канд. Юрид. наук М., 2001. ст. 22-23.

4 Տես Васьковский Е. В., “Курс гражданского процесса Т.1.” М., 1913, ст. 161.
5 Տես Гольмстен А. Х., “Учебник русского гражданского судопроизводства” / Под ред. М.К. Треушникова, Ю.А.Поповой,

Краснодар, 2004. ст. 52-53.
6 Տես Ռ.Գ. Պետրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ.»,

Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012թ., էջ 376:
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տա կան նիս տի եր կու` 1) հա տուկ հա մա կարգ -
չա յին ձայ նա յին ար ձա նագր ման, 2) պարզ
թղթա յին ար ձա նագր ման ե ղա նակ ներ:

Դա տա կան նիս տի դահ լի ճում ձայ նա գրման
հա մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում ար -
ձա նագ րու թյու նը վար վում է դա տա կան նիս տի
ձայ նագ րա յին ար ձա նագր ման և հա մա կարգ -
չա յին ե ղա նա կով միա ժա մա նակ հա մա ռո տա -
գրման մի ջո ցով: Հա մա ռո տագ րու մը դա տա կան
նիս տի դահ լի ճում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մա սին նշում ներն են: Հա տուկ հա մա կարգ -
չա յին ձայ նագր ման հա մա կար գե րի շա հա գործ -
ման, տվյալ նե րի ար խի վաց ման և հա մա կար գի
պահ պա նու թյան ման րա մասն կար գը սահ մա -
նում է ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու -
թյու նը (ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 146-ի 2-րդ կետ):

Ու սում նա սի րե լով վճռա բեկ վա րույ թը կար -
գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի նոր մե րը, պրակ տի կա յում ա -
ռա ջա նում են վճռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի վա -
րույ թը կա սեց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցեր:
Խոս քը վե րա բե րում է ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 105-ով
նա խա տես ված դեպ քե րին, մաս նա վո րա պես` դա -
տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյա նը:

ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 36-ում տրվել է դա տա -
վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան պա կա սա վոր
ձևա կեր պում: Այդ հոդ վա ծում խոս վում է միայն
կող մե րից մե կի` դա տա վա րու թյու նից դուրս գա -
լու մա սին, ո րը վե րա բե րում է սոսկ ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա -
բե րու թյու նից դուրս գա լուն: Մինչ դեռ, կող մե -
րից մեկն ի րա վա հա րա բե րու թյու նից կա րող է
դուրս գալ նաև վճիռ կա յաց նե լուց հե տո, վե -
րաքն նու թյան և վճ ռա բեկ վա րույթ նե րով: Բա ցի
այդ, հաշ վի չի առն վել, որ դա տա վա րու թյու նից
դուրս գա լը սոսկ նյու թաի րա վա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րում կա տար ված ի րա վա հա ջոր դու -
թյան հետևանք է: Այս իսկ ա ռու մով ՀՀ ՔԴՕ
հոդ ված 105-ի 3-րդ կե տում պետք է նշվեր ոչ
թե «վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից» այլ «վի -
ճե լի» կամ «վճռով սահ ման ված» ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րից կող մե րից մե կի դուրս գա լու
մա սին: Դրա նից հե տո է միայն դա տա րա նը
ձևա կեր պում դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր -
դու թյու նը: Մա նա վանդ որ, ե թե վի ճե լի նյու թաի -

րա վա կան հա րա բե րու թյու նն ի րա վա հա ջոր դու -
թյուն թույլ չի տա լիս, ա պա այն չի կա րող տե ղի
ու նե նալ նաև դա տա վա րու թյու նում7:

Միևնույն ժա մա նակ պարզ չէ, թե ինչ պես
պետք է վար վի վճռա բեկ դա տա րա նը, ե թե
անհ րա ժեշտ է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի հա մար սահ ման -
ված հիմ քե րով:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը, ա ռա -
ջար կում ենք ՀՀ ՔԴՕ 5-րդ գ լու խը լրաց նել ևս
մեկ հոդ վա ծով, այն շա րադ րե լով հետևյալ կերպ.

«Հոդ ված 238.1 Վճ ռա բեկ դա տա րա նում
գոր ծով վա րույ թի կա սե ցու մը 

Բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում վճռա բեկ դա տա րա նում գոր ծով վա րույ թը
կա սեց վում է սույն օ րենսգր քի 16-րդ գլ խով
սահ ման ված կար գով»:

Այս լրա ցու մն ա վե լի կհստա կեց նի վճռա -
բեկ դա տա րա նի գոր ծա ռու թյունն այն դեպ քե -
րում, երբ բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում անհ րա ժեշտ է կա սեց նել գոր ծով վա րույ թը:

Կող մե րը դա տա կան բո լոր ատ յան նե րում
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կա րող են կնքել
միայն հայ ցա յին վա րույ թի գոր ծե րով: Հաշ տու -
թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ինչ պես որ ցան կա -
ցած տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյան, ի րա կա նաց -
վում է դա տա րա նի հսկո ղու թյան ներ քո: Դա -
տա րանն ա մեն ան գամ պետք է ստու գի, թե
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն արդ յոք չի հա -
կա սում օ րեն քին կամ չի խախ տում այլ ան -
ձանց ի րա վունք ներն ու շա հե րը:

Դա տա րա նը չի ըն դու նում հայց վո րի հրա -
ժա րու մը հայ ցից և չի հաս տա տում կող մե րի հաշ -
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե այդ գոր ծո ղու -
թյուն նե րը հա կա սում են օ րեն քին կամ խախ -
տում են որևէ մե կի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան
շա հե րը: Այդ մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է
պատ ճա ռա բան ված ո րո շում: Մաս նա վո րա պես`
դա տա րա նը կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյու նը չի հաս տա տում, ե թե դրա պայ ման նե -
րը խախ տում են քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան -
քա յին ի րա վունք նե րը կամ հե տապն դում են մե -
ղա վոր պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն -
նե րով պե տու թյա նը պատ ճա ռած նյու թա կան
վնաս նե րի հա տու ցու մից նրանց ա զա տե լու, այ -

7 Տես Ռ. Գ. Պետրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ.»,
Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012թ., էջ 149:
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սինքն` օ րեն քը շրջան ցե լու նպա տակ: Կող մե րը
չեն կա րող հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ վատ -
թա րաց նել քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քա յին
պայ ման նե րը, փո խել նրանց կյան քին կամ ա -
ռող ջու թյա նը պատ ճա ռած վնաս նե րի չա փը, ա -
լի մեն տի օ րեն քով սահ ման ված չա փե րը, չեն կա -
րող հաշ տու թյուն կնքել ան չա փա հաս ե րե խա յի
հայ րու թյու նը ո րո շե լու գոր ծե րով և այլն: Հաշ -
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու կամ
այն մեր ժե լու մա սին վճի ռը կա յաց վում է խորհըր -
դակ ցա կան սեն յա կում` հաշ տու թյան օ րի նա կա -
նու թյու նը քննար կե լուց հե տո8:

Նախ քան հայ ցից հայց վո րի հրա ժա րումն
ըն դու նե լը կամ կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյու նը հաս տա տե լը դա տա րա նը հայց վո րին
կամ կող մե րին բա ցատ րում է այդ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա վա կան հետևանք նե րը, մաս նա վո րա -
պես այն, որ հայց վորն ի րա վունք չու նի նույ նա -
կան հայ ցով դի մել դա տա րան: Հայց վո րի` հայ -
ցից հրա ժա րումն ըն դու նե լու կամ կող մե րի հաշ -
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու մա -
սին դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում, ո րով միա -
ժա մա նակ կար ճում է գոր ծի վա րույ թը: Վճ ռում
պետք է ցույց տրվեն հաս տատ վող հաշ տու թյան
հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րը` բա ռա ցի կեր -
պով (ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 33, հոդ ված 103-ի 6-րդ և
7-րդ կե տեր, հոդ ված ներ 110 և 133):

Գոր ծի քննու թյու նը վճռա բեկ դա տա րա նում
կա րող է նա խա գա հել վճռա բեկ դա տա րա նի
նա խա գա հը, պա լա տի նա խա գա հը կամ նրա
հանձ նա րա րու թյամբ` պա լա տի որևէ ան դամ (ՀՀ
դա տա կան օ րենսգր քի հոդ ված ներ 61 և 62):

Գոր ծի քննու թյու նը վճռա բեկ դա տա րա -
նում սկսվում է վճռա բեկ դա տա րա նի պա լա տի
դա տա վո րի զե կու ցու մով: Զե կու ցո ղը շա րա -
դրում է վճռա բեկ բո ղո քի և վճ ռա բեկ բո ղո քի
դեմ ներ կա յաց ված պա տաս խա նի փաս տարկ -
նե րը (ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 238-ի 1-ին կետ):

Զե կույ ցի ի մաս տը կա յա նում է նրա նում,
որ վճռա բեկ բո ղո քը քննե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է ա ռա ջին հեր թին ստա նալ պարզ և
հստակ պատ կե րա ցում բո ղո քարկ վող ո րոշ ման
էու թյան մա սին: Դրան կա րե լի է հաս նել, ե թե
տվյալ հար ցը ներ կա յաց վի ան կողմ նա կալ ան -

ձի կող մից, այլ ոչ թե կող մե րից մե կի, ով կփոր -
ձի ո րո շու մը ներ կա յաց նել միա կող մա նի ի մաս -
տով` պաշտ պա նե լով սե փա կան շա հե րը9:

Գոր ծի զե կու ցու մը դա տա վո րի կող մից հիմ -
նա վոր ված է ինչ պես տրա մա բա նա կան, այն -
պես էլ ի րա վա կան տե սանկ յու նից: Նա կա տա -
րում է միան գա մից մի քա նի գոր ծա ռույթ, մաս -
նա վո րա պես` ա) գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր ան -
ձանց տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում գոր ծի հան -
գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, բ) սահ մա նում է վճռա -
բեկ բո ղոք բե րած ան ձի պա հանջ նե րի ծա վա լը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած գոր ծին մաս նակ -
ցող ան ձինք, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կամ
նրա տե ղա կալն ի րա վունք ու նեն բո ղո քը պաշտ -
պա նե լու հա մար ներ կա գտնվել վճռա բեկ դա -
տա րա նի նիս տին: Վե րա դաս դա տա խազն ի -
րա վունք ու նի բո ղո քի պաշտ պա նու թյու նը հանձ -
նա րա րել ստո րա դաս դա տա խա զին («Դա տա -
խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված ներ 11-
12 և 19): Բա ցատ րու թյուն ներ տա լու անհ րա -
ժեշ տու թյան դեպ քում վճռա բեկ դա տա րանն ի -
րա վունք ու նի ին քը կան չել բո ղոք բե րող ան -
ձին, ինչ պես նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց,
ո րոնք պատ շաճ ձևով ծա նուց վում են նիս տի
ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա -
յա նալն ար գելք չէ գոր ծի քննու թյան հա մար
(ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 238):

Գոր ծի քննու թյու նը հե տաձ գե լու հիմ քե րը
և հե տաձգ ման կար գը նա խա տես ված է ՔԴՕ
հոդ ված 119-ով: ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 119-ը գոր ծի
քննու թյու նը հե տաձ գե լու պար տա դիր հիմ քեր
չի նա խա տե սել, մինչ դեռ դրանք նա խա տե սե -
լու անհ րա ժեշ տու թյունն ակն հայտ է և դա տա -
կան պրակ տի կան ըն թա նում է հենց այդ ճա -
նա պար հով: Այն է` դա տա րա նը պար տա վոր է
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որևէ մե կի դա -
տա կան նիս տին չներ կա յա նա լու դեպ քում հե -
տաձ գել գոր ծի քննու թյու նը, ե թե` ա) ծա նու ցա -
գի րը, հե ռա գի րը, հե ռա խո սա գի րը կամ կա պի
այլ մի ջոց նե րով հա ղոր դագ րու թյու նը նրան
հասց նե լու վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ չկան,
բ) պատ շաճ ձևով ծա նուց ված ան ձինք դա տա -
կան նիս տին չեն ներ կա յա ցել դա տա րա նի կող -
մից հար գե լի հա մար վող (հի վան դու թյան, գոր -

8 Տես Ռ. Գ. Պետրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ.»,
Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012թ., էջ 368:

9 Տես Борисова Е. А., “Апелляция в гражданском и арбитражном процессах”. М., 1997. ст. 99.
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ծուղ ման մեջ գտնվե լու, հա րա զատ նե րի մահ -
վան և այլն) պատ ճառ նե րով, մա նա վանդ, ե թե
դա տա րա նին հայտ նի են այդ պատ ճառ նե րը:

Նշ ված հիմ նախն դիր ներն ի րենց ար դիա -
կա նու թյունն ու նեն նաև վճռա բեկ վա րույ թի
փու լում: Հա մա ձայն ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 238-ի`
բո ղո քը պաշտ պա նե լու կամ բա ցատ րու թյուն -
ներ տա լու անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում գոր -
ծին մաս նակ ցող ան ձինք կանչ վում են վճռա -
բեկ դա տա րա նի նիս տին: Իսկ նրանց բա ցատ -
րու թյուն նե րը կա րող են էա կան նշա նա կու թյուն
ու նե նալ բո ղո քի քննու թյան հա մար և ն րանց
բա ցա կա յու թյու նը կա րող է բա ցա սա բար ազ -
դել բո ղո քի քննու թյան վրա: 

Վճ ռա բեկ վա րույ թը դա տա վա րու թյան այն
փուլն է, ո րում բո ղո քը քննե լուց հե տո ըն դուն -
վող ո րո շու մը վերջ նա կան է և բո ղո քարկ ման
են թա կա չէ: Այդ իսկ պատ ճա ռով պետք է վճռա -
բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա -

նակ հաշ վի առ նել նաև այս հան գա ման քը, ո րը
էլ ա վե լի կբարձ րաց նի ար դա րա դա տու թյան
արդ յու նա վե տու թյու նը:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը, ա -
ռա ջար կում ենք ՀՀ ՔԴՕ հոդ ված 238-ը լրաց -
նել 4-րդ մա սով հետևյալ բո վան դա կու թյամբ.

«Հոդ ված 238 Վճ ռա բեկ դա տա րա նում գոր -
ծի քննու թյան կար գը

4. Հար գե լի հիմ քե րի և հա մա պա տաս խան
միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում վճռա -
բեկ դա տա րա նը պար տա վոր է հե տաձ գել գոր -
ծի քննու թյու նը»:

Այս լրա ցու մը կա պա հո վի դա տա կան
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը,
կբարձ րաց նի ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա -
վե տու թյու նը:

շարունակելի



Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության`
որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, ի-
րավական և սոցիալական պետության կառուց-
ման ա ռանց քա յին սահմանադրական արժեք-
ներից մեկն է ժողովրդաիշխանությունը, որն
իր ամրագրումն էր ստացել ինչ պես ԼՂՀ կազ-
մավորման հիմնարար փաստաթղթերում1, այն -
պես էլ ԼՂՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվա-
ծում` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թյունում իշխանությունը պատկանում է ժողովր-
դին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրակա-
նացնում է ազատ ընտրությունների, հանրա -
քվեների եղանակով, ինչպես նաև Սահմանա -
դրությամբ և օրենքներով նախատեսված պե-
տական և տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։
Իշխանության յուրացումը հանցագործություն
է»2։

Ինչպես իրավունքի գերակայության, այն-
պես էլ ժողովրդաիշխանության սկզբունքի ա-
ռանցքը մարդն է, մարդկանց հանրույթը` ժո-
ղովուրդը, որը հանդես է գալիս և՛ որպես իշ-
խանության աղբյուր ու կրող, և՛ որպես իշխա-
նության սահմանափակիչ։ Ժողովրդաիշխանու-
թյունն իրավունքի գերակայության հետ միա-

սին հանդես են գալիս որպես երկրում սահմա-
նադրականության հաստատման կարևորա-
գույն բանալիներից մեկը։ Ըստ պրոֆեսոր Գ.
Հարությունյանի` ժողովրդաիշխանությունը նշա-
նակում է ժողովրդի գերակայություն որպես իշ-
խանության աղբյուր և կրող, նրա իրավունքը`
ինքնուրույն որոշել իր ճակատագիրը, հիմնա -
դրել պետական իշխանության համակարգ,
մասնակցել իր պետության քաղաքականության
ձևավորմանը, պետական մարմինների կազ-
մավորմանը, վերահսկել պետության գործու-
նեությունը3։ 

Սույն հոդ վա ծի շրջանակներում կփոր ձենք
անդ րա դառ նալ ԼՂՀ-ում անմիջական ժողո -
վրդաիշխանության ձևերից հանրաքվեի կա -
տա րե լա գործ ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րին։
Այսպես, պե տու թյան կազ մա վոր ման պա հից
մինչ օրս ԼՂՀ-ում տեղի են ունեցել համապե-
տական երկու հանրաքվեներ՝ 1991 թվա կա նի
դեկ տեմ բե րի 10-ի ան կա խու թյան հան րաք վեն
և 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի ԼՂՀ Սահ -
մա նադ րու թյան ըն դուն ման հան րաք վեն։

Հանրաքվեի ինստիտուտի կարևորագույն
հարցերից մեկը դրա անցկացման նախաձեռ-
նության իրավունքով օժտված սուբյեկտների
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ԱՎԵՏԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի
աշխատանքների ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ,
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üð²øìºÆ ÆÜêîÆîàôîÆ Î²î²ðºÈ²¶àðÌØ²Ü
ÐÆØÜ²Î²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ ÈÔÐ-àôØ

1 1992 թվականի հունվարի 6-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված «ԼՂՀ պետական անկախության
մասին» Հռչակագրի 2-րդ կետում նշված է, որ «ԼՂՀ ամբողջ իշխանությունը պատկանում է ԼՂՀ ժողովրդին, որն
իր իշխանությունն ու կամքն իրագործում է համաժողովրդական հանրաքվեի կամ ներկայացուցչական մարմինների
միջոցով» («ԼՂՀ պետական անկախության մասին» հռչակագիրը տե՛ս http://www.president.nkr.am/am/nkr/nkr2
(դիտելու ամսաթիվը` 03.02.2015թ.): Իսկ նույն Հռչակագրի հիման վրա ընդունված «ԼՂՀ պետական անկախության
հիմունքների մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին կետում ամրագրված է այն դրույթը, ըստ որի` «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունն անկախ, ժողովրդավարական պետություն է, որն ինքնուրույն կերպով է որոշում այլ
պետությունների հետ համագործակցության ձևերը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ամբողջ
իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և ելնում է ժողովրդից, որն այն իրականացնում է ինչպես անմիջականորեն,
այնպես էլ իր կողմից կազմավորվող ներկայացուցչական մարմինների միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության ինքնիշխանությունն արտահայտվում է իր ամբողջ տարածքում օրենսդիր, գործադիր և
դատական բարձրագույն իշխանության ինքնուրույն իրականացման ձևով՝ ի շահ հանրապետությունում ապրող
բոլոր ազգերի» (Օրենքն ընդունվել է 1992 թվականի հունվարի 8-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի կողմից: Տե՛ս ԼՂՀ
Ազգային ժողովի ընթացիկ արխիվը)։

2 Տե՛ս «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրություն», Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2006, էջ 3:
3 Տե՛ս Հարությունյան Գ. «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ»// Ընդհ. խմբ.

Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի, Իրավունք, 2010, էջ 56:
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շրջանակի մասին հարցն է։ Սովորաբար այդ-
պիսի նախաձեռնություն կարող է բխել պետու-
թյան ղեկավարից, խորհրդարանից, պատգա-
մավորների խմբից, կառավարությունից,
ընտրողների խմբից կամ քաղաքացիներից։

1991 թվա կա նի նոյեմբերի 27-ի նիստի ժա-
մանակ ընդունված «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում հանրաքվե անցկացնե-
լու մասին» ժամանակավոր կանոնակարգի 4-
րդ հոդվածի համաձայն` «ԼՂՀ ամբողջ տա-
րածքում հանրաքվեի անցկացման նախաձեռ-
նությունը պատկանում է բացառապես Լեռնա-
յին Ղարաբաղի Հանրապետության ժողո վրդա-
կան պատգամավորների Խորհրդին»։ 

Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հան-
րապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հան-
րապետությունն անկախության գործընթացը
սկսել են համարյա միաժամանակ և մինչ օրս
գտնվում են իրավական նույն հարթության վրա։
Ուշագրավն այն է, որ հիշյալ բնագավառը կար-
գավորող իրավական ակտը` 1991 թվա կա նի
ապրիլի 2-ի «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը,
հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության ի-
րավունքը վերապահում էր ՀՀ քաղաքացինե-
րին և ՀՀ Գերագույն խորհրդին, իսկ նորան-
կախ ԼՂՀ-ում քաղաքացիներին նման իրա-
վունք վերապահված չէր։

Նախքան ԼՂՀ Սահմանադրության հան-
րաքվեի անցկացումն ընդունված «Հանրա քվեի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ գլխում (7-81 հոդ-
վածներ), որը նվիրված է հանրաքվեի անց-
կացման նախաձեռնությամբ հանդես գալուն,
ժողովուրդը նույնպես չէր հանդիսանում հան-
րաքվեի նախաձեռնության սուբյեկտ։ Ընդ ո-
րում, եթե նախկինում այդ իրավունքը վերա-
պահված էր միայն ԼՂՀ ժողպատգամավորնե-
րի Խորհրդին, ապա ԼՂՀ-ում Նախագահի
ինստիտուտի ստեղծմամբ տեղի ունեցավ լիա-
զորությունների տարանջատում Ազգային ժո-
ղովի ու Նախագահի միջև, և ժամանակի ըն-
թացքում այդ նախաձեռնության իրավունքը ե-
զակիից դարձել է երկակի ու այժմ, եթե Սահ-
մանադրության ընդունման կամ դրանում փո-
փոխություններ կատարելու նախաձեռնությամբ
օժտված է Հանրապետության Նախագահը
կամ Ազգային ժողովը, ապա օրենքները և պե-
տության համար կարևոր նշանակություն ու-
նեցող հարցերը հանրաքվեի են դրվում Ազգա-

յին ժողովի կամ կառավարության առաջար-
կությամբ։

Ի տարբերություն որոշ երկրների Սահմա-
նադրությունների և հանրաքվեի ոլորտը կար-
գավորող օրենսդրությունների, ԼՂՀ Սահմա-
նադրությամբ նախատեսված չէ հանրաքվեի
անցկացում ժողովրդական նախաձեռնությամբ,
սակայն «Տեղական հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ
օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահման-
ված է, որ «տեղական հանրաքվե անցկացնելու
նախաձեռնության իրավունք ունեն այդ հան-
րաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող ան-
ձինք, ինչպես նաև տվյալ համայնքի ավագա-
նին և ղեկավարը»։ Այս հոդվածի մեկնաբանու-
թյունից բխում է, որ ամեն դեպքում տեղական
հանրաքվեի նախաձեռնության իրավունքի
իրացմանը մասնակցում են քաղաքացիները,
ինչը չենք կարող ասել հանրաքվեի մասին։ 

Կատարված վերլուծությունից բխում է, որ
հանրաքվեն անմիջական ժողովրդաիշխանու-
թյան իրացման ձև է, սակայն դրա անցկաց-
ման նախաձեռնությունը պատկանում է բացա-
ռապես ժողովրդի կողմից ընտրված Հանրա-
պետության Նախագահին և Ազգային ժողո-
վին, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից ձևա-
վորված կառավարությանը, իսկ քաղաքացի-
ների կողմից այդպիսի նախաձեռնության ի-
րավունք պարզապես ամրագրված չէ, որը ժա-
մանակի ընթացքում դրա կարևորության ան-
խուսափելիությունն զգալու արդյունքում օրենս -
դրության մեջ ամրագրման խնդիր է։ 

Ինչ վերաբերում է հանրաքվե նախաձեռ-
նելու համար քաղաքացիների ստորագրություն-
ների թվին, ապա այդ թիվը տարբեր երկրնե-
րում տարբեր է։ Որպես օրինակ նշենք, որ Շվեյ-
ցարիայի Սահմանադրությամբ այդ թիվը 100
հազար է, Մակեդոնիայի Սահմանադրությամբ`
150 հազար, Վրաստանի Սահմանա դրությամբ`
200 հազար, Բելառուսի Սահմանա դրությամբ`
450 հազար, Իտալիայի Սահմանադրությամբ`
500 հազար և այլն։ Հաշվի առնելով հիշյալ
երկրների բնակչության թվաքանակը և սահ-
մանադրական կարգավորումները` կարծում ենք,
որ ԼՂՀ-ում այդ խնդրի լուծման համար առա-
վել նպատակահարմար է Սահմանադրությամբ
սահմանել հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք
ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 10 տոկոսից
ոչ պակասի ստորա գրությունների առկայության



պահանջ4։ Նշենք, որ 2015 թվա կա նի մայիսի 3-
ի դրությամբ ԼՂՀ-ում ընտրելու իրավունք ունե-
ցող քաղաքացիների թիվը կազմում է մոտ 102
հազար5։ Կարծում ենք, որ ստորագրություննե-
րի հստակ թիվ նշելն այնքան էլ արդարացված
չէր լինի, քանի որ երկրի բնակչության թվաքա-
նակի աճի կամ նվազման հետ զուգահեռ այդ
թիվը մնալու է անփոփոխ, որը ոչ համամասնո-
րեն է լինելու ընտրելու իրավունք ունեցող քա-
ղաքացիների փաստացի թվակազմին։

Ինչպես տեսնում ենք, որոշ երկրներում
կա ժողովրդական նախաձեռնությամբ հան-
րաքվե անցկացնելու իրավունք, ինչը, սակայն,
բացակայում է ԼՂՀ Սահմանադրության մեջ։
Իսկ այն, որ Ազգային ժողովը, լինելով նաև
ներկայացուցչական մարմին, ներկայացնում է
բնակչության շահերն ու պահանջները և դրա-
նով իսկ արտահայտում ժողովրդի տեսակետը,
նույնպես չի կարող դիտվել որպես ժողովրդի
մասնակցություն հանրաքվեի նախաձեռնու-
թյան ի րա վուն քի իրացմանը, չէ՞ որ հանրա քվեն
ենթադրում է անմիջական նախաձեռնություն
և մասնակցություն։ Նշենք, որ «Ազգային ժողո-
վի կանոնակարգ» ԼՂՀ օրենքով նախատես-
ված չէ այնպիսի ընթացակարգ, որի դեպքում
ժողովուրդը կարող է դիմել իր կողմից ընտրված
պատգամավորներին՝ հանրաքվե նախաձեռ-
նելու խնդրանքով կամ պահանջով։ 

ԼՂՀ-ում հանրաքվեի նախաձեռնության ի-
րավունքի հետ կապված խնդիրը ոչ միայն ժո-
ղովրդին է վերաբերում, այլ նաև Նախագա-
հին։ Խոսքն այս դեպքում օրենսդրական հան-
րաքվեի մասին է։ ԼՂՀ Սահմանադրության 134
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Օրենքները
հանրաքվեի են դրվում Ազգային ժողովի կամ
Կառավարության առաջարկությամբ` Սահմա-
նադրության 133-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով»։ Նման ձևակերպում առկա է նաև ՀՀ
Սահմանադրության 112 հոդվածի 1-ին մասում։
Համեմատության համար նշենք, որ այս դրույ-
թը ՀՀ Սահմանադրության տրամաբանության

մեջ տեղավորվում է, քանի որ համաձայն ՀՀ
Սահմանադրության 75 հոդվածի 1-ին մասի`
«Ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռ-
նության իրավունքը պատկանում է պատգա-
մավորներին և կառավարությանը», այսինքն
ՀՀ Նախագահն օրենսդրական նախաձեռնու-
թյան իրավունք չունի, հետևաբար օրենսդրա-
կան հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունք վե-
րապահված չէ։ ԼՂՀ Սահմանադրության լու-
ծումներում այս իրավակարգավորումը էակա-
նորեն տարբերվում է, քանի որ համաձայն ԼՂՀ
Սահմանադրության 90 հոդվածի` «Ազգային
ժողովում օրենսդրական նախաձեռնության ի-
րավունքը պատկանում է Հանրապետության
Նախագահին, պատգամավորներին և կառա-
վարությանը»։ Նշենք, որ ԼՂՀ Նախագահի` օ-
րենսդրական նախաձեռնության իրավունքով
օժտված լինելը ամրագրված էր դեռևս 1994
թվա կա նի դեկտեմբերի 21-ի «ԼՂՀ Նախագա-
հի մասին» ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում։ Այս տրամաբանությունից ելնելով կա-
րելի է ասել, որ ԼՂՀ Ազգային ժողովում օ-
րենսդրական նախաձեռնության իրավունք ու-
նեցող սուբյեկտների և օրենսդրական հան-
րաքվեի նախաձեռնության իրավունքով օժտված
սուբյեկտների կազմը չպետք է իրարից տար-
բերվեն ու քննարկվող դրույթները բուն Սահ-
մանադրության տրամաբանության առումով
պետք է համապատասխանեցվեն իրար։

Չնայած օրենսդրական հանրաքվեի` ԼՂՀ
Սահմանադրության մեջ ամրագրվածության
փաստին, վերջին 9 տարիների ընթացքում
երբևէ օրենսդրական հանրաքվե չի անցկաց-
վել այն դեպքում, երբ ԼՂՀ Ազգային ժողովի
կողմից ընդունված որոշ օրենքներ, օրինակ`
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագոր-
ծումից բխող պատասխանատվության պար-
տադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրեն-
քը ԼՂՀ-ում գործողության մեջ դնելու մասին
ԼՂՀ օրենքը կարելի էր ընդունել օրենսդրա-
կան հանրաքվեի եղանակով` հաշվի առնելով
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4 Համեմատության համար նշենք, որ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասի
համաձայն` «Տեղական հանրաքվե նշանակելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունների նվազագույն քանակը
տվյալ տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 5 տոկոսից պակաս
չպետք է լինի»:

5 2015 թվականի մայիսի 3-ի ԼՂՀ Ազգային ժողովի ընտրության քվեարկության արդյունքների ամփոփ տվյալները
տե՛ս http://cecnkr.am/%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6% 82%D6%80/# (դիտելու
ամսաթիվը` 12.05.2015թ.):
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այն հանգամանքը, որ վեր ջինս շոշափում է
Հանրապետության բոլոր ավտոտրանսպորտա-
յին միջոցներ օգտագործողների իրավունքնե-
րը և անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլորի դիրքորո-
շումն արտահայտվի այդ որոշման կայացման
մեջ, առավել ևս, երբ խոսքը գնում է վերջիննե-
րիս կողմից կատարվող ֆինանսական ծախ-
սերի մասին։ Նման օրինագծերը օրենսդրա-
կան հանրաքվեի ճանապարհով լուծելը տար-
բեր շահարկումներից զերծ մնալու և հասարա-
կության լայն շրջանակներին հուզող հարցներն
իրավական հարթությունում իրավակարգավո-
րելու լավագույն միջոցն է։ 

Այս պի սով, ընդհանրացված տեսքով կա-
րելի է ասել, որ ԼՂՀ-ում օրենսդրական հան-
րաքվեի ինստիտուտն անարդյունավետ է գոր-
ծում այն դեպքում, երբ այդ ինստիտուտի միջո-
ցով հնարավոր էր լուծել հասարակության ա-
ռավել լայն շերտերին հուզող խնդիրներ։

ԼՂՀ Սահմանադրության 1-ին գլխի մեջ
ամրագրված` ժողովրդի կողմից իր իշխանու-
թյունը հանրաքվեների եղանակով իրականաց-
նելու պահանջի նկատմամբ հետևողականու-
թյուն դրսևորելու և Հիմնական օրենքի 11-րդ
գլխում արտացոլելու նպատակով առաջարկ-
վում է 133 հոդվածի 1-ին մասը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ. «Սահմանադրու-
թյունն ընդունվում կամ դրանում փոփոխու-
թյուններ կատարվում են հանրաքվեի միջոցով`
Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժո-
ղովի կամ ժողովրդի նախաձեռնությամբ` հան-
րաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող ան-
ձանց ընդհանուր թվի 10 տոկոսից ոչ պակասի
ստորագրությունների առկայության դեպքում»։

134 հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ. «Օրենքները հանրաքվեի են
դրվում Հանրապետության Նախագահի, Ազ-
գային ժողովի, Կառավարության առաջարկու-
թյամբ կամ ժողովրդի նախաձեռնությամբ` հան-
րաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող ան-
ձանց ընդհանուր թվի 10 տոկոսից ոչ պակասի
ստորագրությունների առկայության դեպքում`
Սահմանադրության 133-րդ հոդվածով սահ-
մանված կարգով»։

135 հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ. «Պետության համար կարևոր
նշանակություն ունեցող հարցերը հանրաքվեի
են դրվում Ազգային ժողովի, Կառավարության
առաջարկությամբ կամ ժողովրդի նախաձեռ-
նությամբ` հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք
ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 10 տոկոսից
ոչ պակասի ստորագրությունների առկայու-
թյան դեպքում` հարցադրումների տեսքով` Սահ-
մանադրության 133-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով»։

Այս փոփոխություններն իրենց արտացո-
լումը պետք է գտնեն նաև օրենսդրության մեջ,
հատկապես «Հանրաքվեի մասին» ԼՂՀ օրեն-
քում։ Նման փոփոխության կատարումը թույլ
կտա մի կողմից հարթել ներսահմանա դրական
հակասությունը, որը դրսևորվում է ԼՂՀ Սահ-
մանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և
133, 134, 135 հոդվածների 1-ին մասերի միջև
առկա անհամապատասխանությամբ6, իսկ մյուս
կողմից հանրաքվեն` որպես անմիջական ժո-
ղովրդաիշխանության ձև, դարձնել իրական,
այլ ոչ թե ձևականո րեն գործող ինստիտուտ։

6 ԼՂՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է
ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների եղանակով, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով», իսկ 133 հոդվածի
1-ին մասի համաձայն` «Սահմանադրությունն ընդունվում կամ դրանում փոփոխություններ կատարվում են հանրաքվեի
միջոցով` Հանրապետության Նախագահի կամ Ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ»: Նույնիսկ այս հոդվածների
բառացի մեկնաբանությունը թույլ է տալիս փաստել, որ հանրաքվեի եղանակով ժողովրդի կողմից իր իշխանությունն
իրականացնելու այս դրույթն իր կոնկրետացումը չի գտել Սահմանադրության հետագա տեքստում, որն էլ առաջ է
բերել ներսահմանադրական կոլիզիայի:



1 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ: Մշակվել է Հայաստանի
Հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի
կողմից: Երևան, հոկտեմբեր - 2014թ. Էջ 17

Հու սա լի և կա յա ցած պե տու թյան կա յա ցու -
մը պա հան ջում է ա պա հո վել միաս նա կան ի -
րա վա կան դաշտ՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան,
իշ խա նու թյուն նե րի ի րա կան տա րան ջատ ման,
օ րեն քի առջև պե տու թյան և քա ղա քա ցի նե րի
հա վա սար պա տաս խա նատ վու թյան հեն քով։
Գործ նա կա նում ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն
առ կա է այն քա նով, որ քա նով խո ցե լի չէ ի րա -
վուն քի վրա խարսխ ված իշ խա նու թյան լե գի -
տի մու թյու նը, օ րենք ներն ի րա վա կան են և բխում
են օբ յեկ տիվ նա խադր յալ նե րից, իսկ դա տա -
կան իշ խա նու թյունն ան կախ է ու ա նա չառ1։

Ժա մա նա կա կից և քա ղա քա կիրթ յու րա -
քանչ յուր եր կիր ձգտում է զար գաց նել սե փա -
կան ի րա վա կան հա մա կար գը՝ ա ռաջ նորդ վե -
լով մար դու ար ժա նա պատ վու թյան գե րա կա յու -
թյան, նրա ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
ի րա կան ու ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյան
հիմ նա րար սկզբուն քով։ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա -
ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ յու րա -
քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան
այլ մար մին նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա -
նու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք։
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի հի ման
վրա՝ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա -
վետ և ի րա վա կան պե տու թյա նը հա մար ժեք մի -
ջոց նե րի նա խա տե սումն ու մատ չե լիու թյան ա -
պա հո վու մը պե տու թյան պար տա կա նու թյունն
է։

Ընդ հա նուր առ մամբ, դա տա կան ինչ պես
նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև ի րա -
վուն քի ի րա կան՝ օբ յեկ տիվ պաշտ պա նու թյան
մա սին կա րե լի է խո սել միայն այն դեպ քում,

երբ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի սուբ յեկտն իր խախտ ված կամ վի ճարկ -
վող ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով,
դի մե լով պե տու թյան ի րա վա սու ատ յա նին, հայ -
ցում (կամ ակն կա լում) է ի րա կան փոխ հա տուց -
ման կամ խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգ -
նման ոչ միայն ձևա կան պա հանջ նե րի պահ -
պան մամբ կա յաց ված ո րո շում, այլ նաև իր սուբ -
յեկ տիվ նյու թա կան ի րա վուն քի կորս տի և ոչ
նյու թա կան բա րի քին պատ ճառ ված վնա սի ի -
րա կան հա տու ցում։

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման՝ դա -
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում պա -
հան ջե լու ի րա վունքն ա ծանց վում է դա տա րա -
նի մատ չե լիու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան
սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րից, որ պի սի
պայ ման նե րում այդ ի րա վուն քը պետք է վե րա -
պահ վի դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցին, ում
խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու նպա -
տա կով ըն դուն ված է հա մա պա տաս խան դա -
տա կան ակտ կամ դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ
ի րա կա նաց նող մարմ նի ակտ, հա կա ռակ պա -
րա գա յում կի մաս տազրկ վեն ոչ միայն պե տա -
կան, այդ թվում` դա տա կան մար մին նե րի առջև
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ
մի ջոց նե րի և ար դար դա տաքն նու թյան սահ -
մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը, այլև ընդ հան -
րա պես ար դա րա դա տու թյան և դա տա կան գոր -
ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող այլ մար մին նե րի
հա մա կար գի գո յու թյու նը։ Հետևա բար` դա տա -
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի -
տու տը հան դիս անում է դա տա րա նի մատ չե -
լիու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարրն ու ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծում ամ րագըր -

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ
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ված` «իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան»`
որ պես դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ2։

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոնշ յալ
ո րոշ ման լույ սի ներ քո կա րե լի է փաս տել, որ
դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման գոր -
ծա ռույ թի նշա նա կու թյու նը՝ յու րա քանչ յուր երկ -
րի ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց -
ման գոր ծըն թա ցի կարևո րա գույն տարրն է, ա -
ռանց քը և այդ թվում ար դա րա դա տու թյան ո -
րա կի գնա հատ ման ցու ցի չը։

Այս առն չու թյամբ Ա րիս տո տե լը նկա տել է.
«Ար դա րա դա տու թյու նը կլի ներ ա նօ գուտ, ե թե
դա տա րա նի վճիռ նե րը մնան ան կա տար»3։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա -
կան ակ տե րը, ինչ պես նաև «Դա տա կան ակ -
տե րի հար կա դիր կա տա րա ման մա սին» ՀՀ օ -
րեն քով սահ ման ված ի րա վա զոր մար մին նե րի
ակ տե րը (օ րի նակ՝ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա -
լի վճիռ ներ, ֆի նան սա կան հաշ տա րա րի ո րո -
շում ներ, ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա -
խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա -
րան նե րի և ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի
քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով
վճիռ ներ և ո րո շում ներ և այլն), այժմ նաև վար -
չա կան մար մին նե րի ան բո ղո քար կե լի դար ձած
ո րո շում նե րը (այ սու հետ բո լո րը միա սին նաև
Ակ տեր) գործ նա կա նում ի րա գործ վում են, կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րը կար գա վո րող եր կու հիմ նա րար նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ «Դա տա կան ակ տե -
րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա -
յու թյան մա սին» (այ սու հետ նաև՝ Օ րենք Ծա -
ռա յու թյան մա սին) և «Դա տա կան ակ տե րի հար -
կա դիր կա տա րա ման մա սին» (այ սու հետ նաև՝
Օ րենք) ՀՀ օ րենք նե րի հա մա ձայն։

Վար չա կան մար մին նե րի ան բո ղո քար կե լի
դար ձած վար չա կան ակ տե րի բռնա գանձ ման
ինս տի տու տը, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր
կա տար ման, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ի րա վա կի րառ բնա գա վա ռում
հա մե մա տա բար նո րույթ է։

Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման ա պա հո վու մը դա տաի րա վա կան բա րե փո -

խում նե րի ա ռա ջին փու լի արդ յուն քում տա րան -
ջատ վեց մինչ այդ հայտ նի իր ա վան դա կան մո -
տե ցու մից, այ սինքն՝ դա տա կան իշ խա նու թյան
են թա կա յու թյու նից և վե րա պահ վեց գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան մարմ նին, ի դեմս՝ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րու թյան կազ մում ձևա վոր ված և գոր ծող
«դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն
ա պա հո վող ծա ռա յու թյան» (այ սու հետ՝ հար կա -
դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն կամ ՀԿԾ), իսկ
վե րոնշ յալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը հան -
դես ե կան որ պես հար կա դիր կա տար ման գոր -
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ի րա վուն քի աղբ յուր։

Ներ կա յումս, դա տա կան և օ րենսդ րու թյամբ
նա խա տես ված այլ ի րա վա զոր մար մին նե րի այն
ակ տե րը, ո րոնք կա մո վին չեն կա տար վում և
անհ րա ժեշտ է դրանց հար կա դիր կա տա րում,
կյան քի են կոչ վում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման -
ված կար գով, հար կա դիր կա տար ման ծա ռա -
յու թյու նում, որ պես գոր ծու նեու թյան տե սակ՝ ո -
րո շա կի ըն թա ցա կար գով ի րա կա նաց վող վա -
րույ թում, ո րը հան դես է գա լիս «կա տա րո ղա -
կան վա րույթ» վեր տա ռու թյամբ։ Այս ա ռու մով
կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ա պա հո վե լով դա -
տա կան ակ տե րի ժա մա նա կին, լրիվ և ճիշտ
կա տա րու մը, նպաս տում է դրանց կա յու նու թյա -
նը, պե տա կան իշ խա նու թյան և այդ թվում նաև
դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ վստա -
հու թյան բարձ րաց մա նը և հան դի սա նում է ի -
րա վա կան պե տու թյան, ինչ պես նաև ի րա վուն -
քի սուբ յեկտ նե րի սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք -
նե րով սահ ման ված սուբ յեկ տիվ նյու թա կան ի -
րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք։

Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման ան խու -
սա փե լիու թյունն ու կարևո րու թյունն են ընդգ ծում
նաև մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր -
պու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հիմք ըն դու նե -
լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա -
րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քը, Եվ րո պա յի
խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեն 2003 թվա -
կա նի սեպ տեմ բե րի 9-ի «Հար կա դիր կա տար -
ման մա սին» Rec 2003(17) հանձ նա րա րա կա նով
նշում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -

2 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ «Դատական
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ սահմանադրության
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով: Համարը՝ ՍԴՈ-1115: ՀՀ ՊՏ 2013.10.02/54(994)
հոդված 895:

3 Аристотель.Полотика–Москва,2002г.С-230, http://grachev62.narod.ru/aristotel/arpol6.html



տա րումն ար դա րա դա տու թյան շա րու նա կու թյունն
է, այն չի կա րող ա ռանձ նաց վել ար դա րա դա տու -
թյու նից։ Ա ռանց դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ
կա տար ման, դա տա վա րու թյունն արդ յու նա վետ
չի լի նի և չի հաս նի իր նպա տակ նե րին, քա նի որ
ի րա վուն քի խախ տում նե րը կա րե լի է վե րաց նել
միայն սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներն ի րա պես վե -
րա կանգ նե լու մի ջո ցով, ո րը տե ղի է ու նե նում կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի արդ յուն քում4։

Այս պի սով, եր կար կա րե լի է թվար կել այն
կարևոր և ա ռանց քա յին նշա նա կու թյունը, որն
ու նի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու տը, սա -
կայն պետք է ար ձա նագ րել, որ «կա տա րո ղական
վա րույ թը» ի րա պես կոչ ված է ա պա հո վե լու ողջ
դա տաի րա վա կան ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու -
թյունն ու միա ժա մա նակ ուղ ղոր դել օ րի նա կան
ուժ ստա ցած և հար կա դիր կա տար ման անհ րա -
ժեշ տու թյուն ստա ցած դա տա կան և այլ ի րա վա -
զոր մար մին նե րի ակ տե րի նյու թաի րա վա կան
նպա տա կի ի րա կան, շո շա փե լի ի րա գործ մա նը։

Ընդ հան րա պես, կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի գո յու թյան ա կունք նե րը խորն են, պայ մա -
նա վոր ված է դա տա րան նե րի կեն սու նա կու -
թյամբ, այն գո յու թյուն ու նի այն քան ժա մա նակ,
որ քան գո յու թյուն ու նի ին քը՝ դա տա կան իշ խա -
նու թյու նը։ Փո փոխ վում են միայն դրա ի րա կա -
նաց ման ձևե րը, շեշ տադ րում նե րը, նոր մա տի -
վա յին ամ րագ րու մը, այն ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րը և դ րանց ան վա նում նե րը, մաս նա կից -
նե րի կազ մը, նրանց ի րա վունք ներն ու պար -
տա կա նու թյուն նե րը։ Սա կայն հար կա դիր կա -
տար ման նպա տա կը, ի րա վուն քի և դա տա կան
իշ խա նու թյան գո յու թյան ողջ ժա մա նա կա հատ -
վա ծում մնում է միա կը՝ բո լոր մատ չե լի մի ջոց -
նե րով պար տա պա նին հար կադ րել կա տա րե լու
ի րա վա սու մարմ նի կող մից օ րի նա կան ճա նաչ -
ված պա հան ջա տի րոջ կամ քը, ո րը վերջ նա կա -
նա պես ի րա կա նաց վում է պե տա կան հար կա -
դրանք կի րա ռե լու մի ջո ցով5։ 

Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -

ման արդ յու նա վետ կա ռու ցա կար գե րի գո յու թյունն
ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի հա մընդ հա նուր ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կարևո րա գույն օ -
ղակ նե րից մեկն է, ո րի պատ շաճ գոր ծու նեու -
թյան ա պա հո վումն ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա -
րա կան, սո ցիա լա կան և ի րա վա կան պե տու թյան
պար տա կա նու թյունն է։ Ընդ ո րում, սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան շղթա յում հար -
կա դիր կա տար ման օ ղակն ու նի հա մա կար գա -
յին նշա նա կու թյուն, քա նի որ դրա թե րի գոր -
ծառ ման պա րա գա յում ակն հայ տո րեն կնվա զի
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գրե թե բո լոր
ձևե րի արդ յու նա վե տու թյու նը։ Դա տա կան ակտե -
րի հար կա դիր կա տար ման գոր ծուն կա ռու ցակար -
գը կոչ ված է ա պա հո վե լու պար տա տի րոջ այն -
պի սի ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են ի րա վական
պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջո ցի ի րա -
վուն քը, ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը,
իսկ գույ քա յին պա հանջ նե րի դեպ քում` նաև սե -
փա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը6։

Այս պի սով, ի կա տա րումն հար կա դիր կա -
տար ման են թա կա դա տա կան և այլ ի րա վա -
զոր ակ տե րի, հար կա դիր կա տա րո ղը «Դա տա -
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին»
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գով վա -
րում է կա տա րո ղա կան վա րույթ, ո րը ոչ այլ ինչ
է, քան վար չա կան վա րույ թի հա տուկ և ինք նու -
րույն տե սակ ի րեն բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով։

Հար կա դիր կա տա րո ղը դա տա կան ակ տե -
րի հար կա դիր կա տար ման նյու թա կան ի րա -
գործ մա նը հաս նում է Օ րեն քով ամ րագր ված
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ՝
ներ գոր ծու թյամբ։

Օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հար -
կա դիր կա տար ման մի ջոց ներն են`

1) ար գե լանք դնե լու և այն ի րաց նե լու մի ջո -
ցով պար տա պա նի գույ քի վրա բռնա գան ձում
տա րա ծե լը,

2) պար տա պա նի աշ խա տա վար ձի, կեն -
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4 Recommendation Rec(2003)17 of the Committee of Ministers to member states on 208 enforcement, Committee of
Ministers of Council of Europe, 9 September 2003:

5 Ա. Ավագյան, Կատարողական իրավունքի ձևավորման և զարգացման տեսական–կիրառական հիմնախնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևան 2005թ., մենագրություն, 376 էջ 18

6 Մարդու Իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտեր՝ VASILOPOULOU v. GREECE գործով (N
47541/99) 21.03.2002թ. վճռի 22 կետը, BURDOV v. RUSSIA գործով (N 59498/00) 07.05.2002թ. վճռի 40 կետը,
TIMOFEYEV v. RUSSIA գործով (N 58263/00) 23.10.2003թ. վճռի 45 կետը, BURDOV v. RUSSIA (No. 2) գործով (N
33509/04) 15.01.2009թ. վճռի 87 կետը:



49

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

8
9

  2
0

1
5

սա թո շա կի, կրթա թո շա կի և այլ տե սա կի ե կա -
մուտ նե րի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լը,

3) այլ ան ձանց մոտ գտնվող պար տա պա -
նի դրա մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի վրա
բռնա գան ձում տա րա ծե լը,

4) կա տա րո ղա կան թեր թում նշված ո րո -
շա կի ա ռար կա նե րը պար տա պա նից առգ րա -
վե լը և պա հան ջա տի րո ջը հանձ նե լը,

5) հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րը
չկա տա րե լու հա մար տու գանք կի րա ռե լը,

6) կա տա րո ղա կան թեր թի կա տա րումն ա -
պա հո վող այլ մի ջոց ներ։

Օ րեն քով սահ ման ված հար կա դիր կա տար -
ման մի ջոց նե րը պար տա պա նի և (կամ) նրա
գույ քի նկատ մամբ կի րառ վող ի րա վա կան ներ -
գոր ծու թյան այն մի ջոց ներն են, ո րոնք ան մի -
ջա կա նո րեն ուղղ ված են դա տա կան ակ տով
սահ ման ված որևէ պար տա վո րու թյան կա տար -
մա նը պար տա պա նի կամ քին հա կա ռակ։ Օ -
րեն քով սահ ման ված դա տա կան ակ տե րի հար -
կա դիր կա տար ման նշված մի ջոց նե րը, ըստ
էու թյան հան դես են գա լիս որ պես կա տա րո -
ղա կան վա րույ թի ա ռանց քա յին ինս տի տուտ,
քա նի որ դրանք են ի րա վա կան ներ գոր ծու թյան
այն կա ռու ցա կար գերը, ո րոնց գոր ծադր մամբ
ի րա գործ վում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի նպա -
տա կը` Ակ տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան
հար կա դիր կա տա րու մը։

Կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ըստ էու թյան,
սկսվում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց -
մամբ և եզ րա փակ վում է կա՛մ Ակ տի կա տար -
մամբ, կա՛մ Ակ տի կա տար ման անհ նա րի նու -
թյամբ, ո րի հիմ նա կան նպա տակն Օ րեն քով
ամ րագր ված ըն թա ցա կար գով՝ կա տա րո ղա կան
վա րույ թով, դա տա կան կամ այլ ի րա վա զոր
մարմ նի ակ տով ո րոշ ված պա հան ջի կա տար -
մա նը հաս նելն է։

Կա տա րո ղա կան վա րույ թի վար ման ըն -
թաց քում կի րառ վող վե րոնշ յալ հար կա դիր կա -
տար ման մի ջոց նե րի մեջ ա ռանձ նա հա տուկ
կարևոր է հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րը
չկա տա րե լու հա մար տու գանք կի րա ռե լու ինս -
տի տու տի դե րը։

Հար կա դիր կա տար ման այս գոր ծի քի
կարևո րու թյու նը ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա -
վոր ված է հար կա դիր կա տար ման են թա կա Ակ -
տի պա հան ջի կա տար մա նը հաս նե լու կարևո -
րու թյամբ՝ այն դեպ քում, երբ պար տա վոր ան ձի

կող մից գոր ծե լու պար տա կա նու թյու նը սահ ման -
ված է Ակ տով, իսկ սահ ման ված պա հան ջը նրա
փո խա րեն որևէ մե կի կող մից կա տա րե լու գոր -
ծո ղու թյու նը սահ մա նա փակ ված կամ ե րաշ խա -
վոր ված չէ ի րա վուն քով։ Հար կա դիր կա տա րո -
ղի կող մից վար չա կան տու գանք կի րա ռե լու
կարևո րու թյան երկ րորդ, ֆա կուլ տա տիվ հատ -
կա նի շը պայ մա նա վոր ված է հար կա դիր կա -
տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շում նե րի հա -
մա պար տա դիր լի նե լու կարևո րու թյամբ, ո րո -
շա կիու թյամբ և հ րա տա պու թյամբ։

Մինչև քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ մեր
տե սա կե տի ներ կա յա ցու մը, հարկ ենք հա մա -
րում ընդգ ծել, որ կան այն պի սի պար տա վո րու -
թյուն ներ սահ մա նող դա տա կան ակ տեր, ո րոնց
հար կա դիր կա տար ման կոնկ րետ մի ջոց գո յու -
թյուն չու նի։ Այդ պար տա վո րու թյուն նե րը նրանք
են, ո րոնք հնա րա վոր են և պետք է կա տար վեն
բա ցա ռա պես ան ձամբ պար տա պա նի կող մից։
Դրանց շար քին կա րե լի է դա սել, օ րի նակ՝ գոր -
ծա տո ւի կող մից աշ խա տո ղին իր նախ կին աշ -
խա տան քում վե րա կանգ նե լու մա սին հրա մա նի
ար ձա կու մը և աշ խա տան քա յին գրքույ կում հա -
մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րե լը կամ ե թե
ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ
գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րել են վի րա -
վո րան քով, ա պա հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու -
թյուն խնդրե լը, որևէ ի րա վուն քի խախ տում վե -
րաց նե լը կամ դրա նից ձեռն պահ մնա լը և այլն։

Սա կայն հատ կան շա կա նն այն է, որ օբ յեկ -
տիվ ի րա կա նու թյու նը և ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կան ան կախ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց -
նե րի վե րա բեր յալ օ րենսդ րի ըն դու նած հա յե -
ցա կար գից այլ է՝ պար տա պա նը կա րող է շա -
րու նա կա բար տար բեր զրկանք ներ կրել՝ վճա -
րել տու գանք, են թարկ վել իր ի րա վունք նե րի
տար բեր սահ մա նա փա կում նե րի, նույ նիսկ են -
թարկ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան և
զրկ վել ա զա տու թյու նից, սա կայն այդ պես էլ չկա -
տա րել դա տա կան ակ տով սահ ման ված իր պար -
տա վո րու թյու նը, ո րը կա րող է և պետք է կա տա -
րի ան ձամբ։ Արդ յուն քում ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում կա րող են լի նել այն պի սի Ակ տեր, ո -
րոնք ոչ մի կերպ հնա րա վոր չէ կա տա րել։

Ուս տի գի տա կան հե տաքրք րու թյուն է ներ -
կա յաց նում այն հար ցի պա տաս խա նը, թե հար -
կա դիր կա տար ման ինչ մի ջոց ներ են անհ րա -
ժեշտ սահ մա նել այն պար տա վո րու թյուն նե րի



կա տար ման հա մար, ո րոնք պար տա պա նը
պետք է և կա րող է ան ձամբ կա տա րել, սա կայն
հրա ժար վում է։

Անդ րա դառ նա լով հար կա դիր կա տա րո ղի
ո րոշ ման պար տա դիր կա տար ման հատ կա նի -
շին՝ նշենք, որ Օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ (...) հար կա դիր կա տա րո ղի` իր ի րա վա -
սու թյան սահ ման նե րում կա յաց րած ո րո շում նե -
րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան մար մին -
նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա -
կա են կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան ամ բողջ տա րած քում։

Հարկ է նշել, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տում հռչա կագ րա յին բնույ թի սահ մա նու մը դեռևս
բա վա րար չէ նպա տա կին հաս նե լու հա մար, ան -
հրա ժեշտ է ըն թա ցա կար գա յին, վար չա րա րա -
կան հա մա պա տաս խան կա ռու ցա կար գեր, ո -
րոն ցից մեկն էլ հենց վե րոգր յալ՝ «հար կա դիր
կա տա րո ղի ո րո շում նե րը չկա տա րե լու հա մար
տու գանք կի րա ռե լու» ինս տի տուտն է, ին չը, ըստ
էու թյան, վար չա կան ներ գոր ծու թյան անհ րա -
ժեշտ մի ջոց է, իսկ մի շարք դեպ քե րում նաև դա -
տա կան կամ այլ ի րա վա զոր մարմ նի ակ տի կա -
տար մա նը հաս նե լու հրա տապ մի ջոց։ Չ մո ռա -
նա լով կարևո րել նաև այն, որ ՀԿԾ՝ որ պես ի րա -
վա պահ գոր ծու նեու թյամբ օժտ ված վար չա կան
մար մին, պետք է նաև պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռ -
նար կի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված իր լիա զո -
րու թյուն նե րի շրջա նա կում հայտ նա բեր ված հնա -
րա վոր վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի բա -
ցա հայտ ման և կանխ ման ուղ ղու թյամբ։

Այն պի սի վար չա կան ի րա վա խախ տում ներ,
ո րոնք մի կող մից հան դի սա նում են հար կա դիր
կա տա րո ղի վրա դրված պար տա կա նու թյուն -
նե րի կա տար մանն օ ժան դա կող մի ջոց ներ, իսկ
մյուս կող մից ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց -
ման բնա գա վա ռում վար չաի րա վա կան հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին ոտնձ գող
զան ցանք ներ, նա խա տես ված են Վար չա կան
ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս -
գր քի 2065 և 2069 հոդ ված նե րով։

Ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյու նում, հա -
մա պա տաս խան հար կա դիր կա տար ման մի ջոց -

նե րի ըն տու թյան և կի րառ ման հարցն ար դիա -
կան է։ Մաս նա վո րա պես, ռուս ի րա վա գետ ներ
Ի. Բ. Մո րո զո վան և Ա. Մ. Տ րեուշ նի կո վան ի -
րենց աշ խա տու թյու նում ա ռա ջար կում են վե րա -
նա յել հնա րա վոր ա նուղ ղա կի հար կադ րան քի
մի ջոց նե րը՝ կարևո րե լով, որ դրանց գործ նա -
կան կի րա ռու մը, դա տա կան ակ տի կա տար ման
նկատ մամբ պար տա պա նի ան հար գա լից,
թեթևա միտ վե րա բեր մուն քի պայ ման նե րում, կա -
րող է հան դես գալ որ պես հա մա չափ վար չա րա -
րու թյուն, լի նել միան գա մայն արդ յու նա վետ և
հեշ տաց նել հար կա դիր կա տա րո ղի խնդի րը7։

Մեկ այլ ռուս ի րա վա գետ՝ պրո ֆե սոր Ի. Վ.
Ռե շետ նի կո վան իր հեր թին ա ռա ջար կում է ան -
բա րե խիղճ պար տա պան նե րի նկատ մամբ կի -
րա ռել այն պի սի հար կադ րան քի մի ջոց ներ, ինչ -
պի սիք են հան րա յին աշ խա տանք նե րը, բռնա -
գանձ ման են թա կա գու մա րի չա փով կի րա ռել
տու գանք պե տա կան բյու ջեի օգ տին և այլն8։

Ըն դու նենք, որ Օ րեն քով սահ ման ված պատ -
շաճ ըն թա ցա կար գով վար վող կա տա րո ղա կան
վա րույ թով, հար կա դիր կա տա րո ղը հիմք ըն -
դու նե լով Օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 4.1.-րդ կե տը,
հան գում է պար տա պա նի կամ օ րեն քով նա խա -
տես ված դեպ քե րում նաև այլ ան ձանց նկատ -
մամբ տու գան քի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան
կամ ան խու սա փե լիու թյան։ Ակն հայտ է, որ Օ -
րեն քով նշված եզ րույ թը՝ «տու գանք կի րա ռե լը»,
դեռևս բա վա րար չէ հաս կա նա լու հա մար, որ օ -
րենս դի րը տվյալ պա րա գա յում բա ցա ռա պես
նկա տի է ու նե ցել վար չա կան ի րա վա խախ տում
կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված (կի րառ վող)
վար չա կան տույ ժը, որ պես վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան տե սակ կի րա ռե լը։ Հետևա -
բար, հարց է ծա գում, թե ի՞նչ է նշա նա կում «տու -
գանք կի րա ռել» եզ րույ թը և որ տեղ պետք է
փնտրել դրա նյու թաի րա վա կան ամ րագ րու մը։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ըստ Օ րեն քի 72-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի՝ քա ղա քա ցու կամ պաշ տո նա -
տար ան ձի կող մից հար կա դիր կա տա րո ղի ո -
րո շու մը դի տա վոր յալ չկա տա րե լու, կա տար մա -
նը խո չըն դո տե լու կամ դի մադ րու թյուն ցույց
տա լու, ինչ պես նաև պար տա պա նի կող մից սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող
գույ քի և գույ քա յին ի րա վունք նե րի կազ մի ու
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քա նա կի մա սին հայ տա րա րագ րում տվյալ ներ
թաքց նե լու կամ դրանք խե ղաթ յու րե լու կամ
հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լուց չա րամ տո -
րեն խու սա փե լու դեպ քե րում հար կա դիր կա -
տա րողն ի րա վունք ու նի իր ո րոշ մամբ կի րա ռե -
լու վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց -
ներ։ Այ սինքն, ըստ վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի,
հար կա դիր կա տա րո ղը պետք է ո րո շում կա -
յաց նի «ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու մա սին»։

Տվ յալ պա րա գա յում ա ներկ բա է, որ կա -
տա րո ղա կան վա րույթն այս փու լում հան դես է
գա լիս, որ պես ան ձին վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան կան չե լու վա րույթ և հիմք է հան -
դի սա նում ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու հա մար, ուս տի պետք է
հա մա պա տաս խա նի Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում ների վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի նոր մա -
տիվ պա հանջ նե րին։

Հետևա բար, հար կա դիր կա տա րո ղի կող -
մից «ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան են թար կե լու մա սին» ո րո շում կա յաց նե լու
դեպ քում, բա ցի ի րա վուն քի վա րույ թա յին աղբ -
յուր հան դի սա ցող Օ րեն քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սից, անհ րա ժեշտ է նաև հա մա պա տաս խան
նյու թա կան ի րա վուն քի աղբ յուր, տվյալ դեպ -
քում Վար չա կան ի րա վա խախ տում ների վե րա -
բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ հա տուկ մա սում սահ -
ման ված հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը։ Այ -
սինքն, հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը դի -
տա վոր յալ չկա տա րե լը պետք է հան դի սա նա
զան ցանք՝ նա խա տես ված Վար չա կան ի րա վա -
խախ տում ների վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քով։

Սա կայն, Վար չա կան ի րա վա խախ տում -
ների վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 141 գլու խը՝
«Վար չա կան ի րա վա խախ տում ներ ար դա րադա -
տու թյան ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում» վեր -
տա ռու թյամբ, ինչ պես ար դեն վե րը նշե ցինք
ներ կա յումս բո վան դա կում է կա տա րո ղա կան
վա րույ թի հա րա բե րու թյուն նե րին վե րա բե րե լի
ըն դա մե նը եր կու նորմ՝ 2065 և 2069 հոդ ված նե -
րը։

Ըստ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե -
րա բեր յալ օ րենսգր քի 2065 հոդ վա ծի՝ «Հար կա -
դիր կա տա րո ղի` օ րեն քով սահ ման ված պար -

տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը դի տա վոր յալ
խո չըն դո տե լը` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա -
նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա -
վար ձի եր կու հար յու րա պա տի կից մինչև չորս -
հար յու րա պա տի կի չա փով»:

Նույն օ րենսգր քի 2069 հոդ վա ծը սահ մա -
նում է՝ «Օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի -
ռը, վճի ռը կամ դա տա կան այլ ակ տը (բա ցա -
ռու թյամբ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի
և քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րե րից
բխող պար տա վո րու թյուն նե րի) այդ ակ տե րում
սահ ման ված ժամ կետ նե րում, իսկ ժամ կետ ներ
սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում այդ ակ տերն ու -
ժի մեջ մտնե լուց հե տո` մե կամս յա ժամ կե տում,
քա ղա քա ցի նե րի կող մից դի տա վո րու թյամբ չկա -
տա րե լը` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում`
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս -
նա պա տի կից հար յու րա պա տի կի չա փով»9:

Նշ ված հոդ ված նե րի ու սում նա սի րու թյու նն
ակն հայտ վկա յում է, որ օ րենս դի րը զան ցանք չի
հա մա րում ինչ պես հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո -
շու մը դի տա վոր յալ չկա տա րե լը, այն պես էլ վեր -
ջի նիս դի մադ րու թյուն ցույց տա լը, ինչ պես նաև
պար տա պա նի կող մից սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ քի և գույ քա յին ի -
րա վունք նե րի կազ մի ու քա նա կի մա սին հայ տա -
րա րագ րում տվյալ ներ թաքց նե լու կամ դրանք
խե ղաթ յու րե լու կամ հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց -
նե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու դեպ քե րը:

Այնինչ, ինչ պես ար դեն վե րը նշե ցինք, վե -
րո շա րադր յալ ա րարք նե րը նա խա տես ված են
Օ րեն քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, որ պես ի -
րա վա խախտ ման տե սակ ներ, ո րոնց նկատ -
մամբ հար կա դիր կա տա րողն ի րա վունք ու նի
իր իսկ ո րոշ մամբ կի րա ռե լու վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ներ։

Ան հաս կա նա լի է նաև, օ րենս դիր մարմ նի
այն ընտ րան քա յին մո տե ցու մը, ո րը ցու ցա բեր -
վել է այլ ի րա վա պահ գոր ծա ռույ թով օժտ ված
մար մին նե րի նկատ մամբ նույ նա բո վան դակ հա -
կաի րա վա կան ա րարք դրսևո րե լու հա մար նա -
խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե -
րի ընտ րու թյան հար ցում։ Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծով պա -
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված, ե թե

9 Օրենսգիրք ՀՕ-41-Ն, սկազբնաղբյուրը՝ ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23, ընդունող մարմին՝ Գերագույն խորհուրդ, ուժի մեջ է
01.06.1986թ.



ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը խո չըն -
դո տե լու նպա տա կով ցան կա ցած ձևով մի ջա -
մտվում է դա տա րա նի գոր ծու նեու թյու նը, կամ
գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննու -
թյա նը խո չըն դո տե լու նպա տա կով, ցան կա ցած
ձևով մի ջամտ վում է դա տա խա զի, քննի չի կամ
հե տաքն նու թյուն կա տա րող ան ձի գոր ծու նեու -
թյու նը։ Այ նինչ հար կա դիր կա տա րո ղի` օ րեն -
քով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի կա -
տար մա նը դի տա վոր յալ խո չըն դո տե լը ըն դա -
մե նը հան դի սա նում է զան ցանք։

Շա րու նա կե լով քրեաի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րում կա տա րո ղա կան վա րույ թին վե րա -
բե րե լի հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նը՝ նշենք, որ
2006 թվա կա նի հուն վա րի 19-ին ու ժի մեջ է
մտել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում լրա ցում կա -
տա րե լու մա սին ՀՕ-15-Ն օ րեն քը, ո րով նա խա -
տես վել է, որ պար տա պա նի կող մից սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ քի
և գույ քա յին ի րա վունք նե րի կազ մի ու քա նա կի
մա սին հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լուց չա -
րամ տո րեն խու սա փե լը, երբ հայ տա րա րա գիր
տա լը պար տա դիր է, ինչ պես նաև հայ տա րա -
րագ րում գույ քի և գույ քա յին ի րա վունք նե րի
կազ մի ու քա նա կի վե րա բեր յալ ակն հայտ խե -
ղաթ յուր ված տվյալ ներ մտցնե լը կամ դրանք
թաքց նե լը, ո րոնք հան գեց րել են խո շոր չա փե -
րի պար տա վո րու թյան հար կա դիր կա տար ման
անհ նա րի նու թյան` պատժ վում են տու գան քով`
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի -
կից հինգ հար յու րա պա տի կի չա փով, կամ կա -
լան քով՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա միս ժամ կե -
տով։ Հոդ վա ծում խո շոր չափ է նա խա տես վել
հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ ման ված նվա -
զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հար յու րա պա -
տի կը գե րա զան ցող գու մա րը (ար ժե քը)10։

Հետևա բար, ան հաս կա նա լի է, թե ինչ պիսի՞
ի րա վա խախ տում է հան դի սա նում և ի՞նչ պա -
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես վում Օ րեն քի
72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված այն
ա րար քը, երբ պար տա պա նը թաքց նում կամ
խե ղաթ յու րում կամ ուղ ղա կի չա րամ տո րեն խու -
սա փում է, «սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն
պատ կա նող գույ քի և գույ քա յին ի րա վունք նե րի
կազ մի ու քա նա կի մա սին» հայ տա րա րագ րում

տվյալ ներ ներ կա յաց նե լուց, ո րը հան գեց րել կամ
կա րող է հան գեց նել մինչև նվա զա գույն աշ խա -
տա վար ձի հինգ հար յու րա պա տի կի չա փը չգե -
րա զան ցող պար տա վո րու թյան հար կա դիր կա -
տար ման անհ նա րի նու թյան։

Արդ յուն քում, հար կա դիր կա տա րո ղը, որ -
պես վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նի
պաշ տո նա տար անձ, զրկված է ի կա տա րումն
հա նուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա յաց -
ված դա տա կան և այլ ի րա վա զոր մար մին նե րի
ակ տե րի, Օ րեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու -
թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար
խիստ անհ րա ժեշտ վար չա կան ներ գոր ծու թյան
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ կի րա ռե լու հնա -
րա վո րու թյու նից (վար չա կան գոր ծիք նե րից), իսկ
օ րեն քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րա -
գըրված դրույթ նե րը՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կող -
մից վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց -
ներ կի րա ռե լու հար ցում սին են՝ ի րա վա զուրկ։

Ա վե լին, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե -
րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 2065 և 2069

հոդ ված նե րով նա խա տես ված ա րարք նե րի՝ զան -
ցանք նե րի դեպ քում, հար կա դիր կա տա րողն ի -
րա վունք չու նի ի րա վա խախ տին վար չա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կել Վար չա կան
ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս -
գրքով նա խա տես ված այլ վար չա կան մար մին -
նե րին (օ րի նակ՝ հար կա յին, մաք սա յին, ոս տի -
կա նու թյան, պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու -
թյան մար մին ներ և այլն) վե րա պահ ված ընդ -
հա նուր ըն թա ցա կար գին, լիա զո րու թյուն նե րին
հա մա պա տաս խան, այլ կերպ ա սած՝ ՀԿԾ կամ
հար կա դիր կա տա րո ղը չի հան դի սա նում վար -
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր -
ծեր քննե լու հա մար ի րա վա սու լիա զոր մար մին
(կամ պաշ տո նա տար անձ)։

Հար կա դիր կա տա րո ղը վե րոնշ յալ հոդ վա -
ծով նա խա տես ված զան ցանք նե րի դեպ քում,
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ
ՀՀ օ րենսգր քի 254-րդ հոդ վա ծի 9 և 10 մա սե -
րով նա խա տես ված հիմ քով ըն դա մե նը կազ մում
է վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մա -
սին ար ձա նագ րու թյուն և ու ղար կում է վար չա -
կան դա տա րան, ո րոնք, ըստ Վար չա կան ի րա -
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի
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10 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք՝ Հ0-15-Ն,
սկզբնաղբյուր ՀՀ ՊՏ 2006.01.18/3(458) հոդված 73, ուժի մեջ է մտել 19.01.2006թ.:
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223-րդ հոդ վա ծի, քննում են նույն օ րենսգր քի
2065 և 2069 հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի -
րա վա խախտ ման գոր ծը՝ ըստ հա մա պա տաս -
խան պաշ տո նա տար ան ձի հայ ցա դի մու մի։

Հատ կան շա կան է նաև այն, որ օ րենս դիր
մար մի նը 2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ին ըն -
դուն ված «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում լրա ցում ներ և
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին ՀՕ-142-
Ն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծով ու ժը կորց րած է ճա -
նա չել Օ րեն քի 72.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո -
րով նա խա տես վում էր հար կա դիր կա տա րո ղի
նշա նակ ված տու գանք նե րի բռնա գանձ ման դա -
տա կան կարգ։

Ըստ վե րոնշ յալ օ րեն քի փո փո խու թյան ներ -
կա յաց ված նա խագ ծի հիմ նա վոր ման՝ «Նա -
խագ ծում տեղ չեն գտել ՀՀ Վար չա կան դա -
տա վա րու թյան 2006 թվա կա նի նո յեմ բե րի 28-
ի գոր ծող օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
4-րդ կե տը, այ սինքն՝ վար չա կան դա տա րա նին
այլևս ընդ դատ յա չեն վճար ման կար գադ րու -
թյուն ար ձա կե լու վե րա բեր յալ այն գոր ծե րը, ո -
րոնք բխում են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րից։ Փաս տո րեն ա ռա ջարկ վել է վե րաց -
նել վճար ման կար գադ րու թյուն նե րի վա րույ թը`
նա խա տե սե լով հնա րա վո րու թյուն, որ պես զի ան -
վի ճար կե լի ակ տի հիմ քով բռնա գան ձու մը կա -
տար վի ա ռանց դա տա րան դի մե լու վար չա կան
մարմ նի կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր
կա տա րումն ի րա կա նաց նող մարմ նի մի ջո ցով`
ի հար կե, վեր ջին նե րիս օ րենսդ րու թյուն նե րում
կա տա րե լով հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն -
ներ։ Ըստ օ րի նագ ծի հե ղի նակ նե րի՝ նշված ինս -
տի տու տը լայ նո րեն ճա նաչ ված և ար դա րաց -
ված պրակ տի կա է եվ րո պա կան բազ մա թիվ
երկր նե րում։ Վ ճար ման կար գադ րու թյուն նե րով
վա րույ թում վար չա կան վա րույ թով պայ մա նա -
վոր ված որևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ մաս -
նա գի տաց ված դա տա րա նին բնո րոշ բար դու -
թյուն չկա, քա նի որ խնդի րը վե րա բե րում է
պարզ ըն թա ցա կար գե րի կի րառ մամբ բռնա -
գան ձում նե րի ի րա կա նաց մա նը։ Նման մո տեց -
ման պա րա գա յում վար չա կան դա տա րա նը կու -
նե նա աշ խա տան քի լուրջ թեթևա ցում, ին չը
կնպաս տի վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան արդ -
յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը11։

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ թեև օ րենսդ րա -
կան նա խագ ծի հիմ նա վոր մամբ նա խա տես վել
է, որ անհ րա ժեշտ է հա մա պա տաս խան օ րենս -
դրա կան փո փո խու թյուն կա տա րել, սա կայն կա -
տար ված փո փո խու թյուն նե րը բազ մա կող մա նի
և ամ բող ջա կան չեն ե ղել։ Հար կա դիր կա տար -
ման ծա ռա յու թյանն օ րենսդ րո րեն ի րա վունք չի
վե րա պահ վել քննել վար չա կան ի րա վա խախտ -
ման գործ։ Արդ յուն քում ՀԿԾ որ պես վար չա -
կան մար մին, ի դեմս գոր ծող պե տա կան պաշ -
տո նա տար անձ՝ հար կա դիր կա տա րո ղի, օ րեն -
քով ցու ցա բեր վել է հա յե ցո ղա կան, չհիմ նա վոր -
ված սե լեկ տիվ մո տե ցում, ի թիվս այլ վար չա -
կան մար մին նե րի։ Նման մո տե ցու մը նսե մաց -
նում է հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման և նրան
վե րա պահ ված գոր ծա ռույ թի պատ շաճ դե րի
պահ պան մա նը, միա ժա մա նակ խո չըն դո տե լով
ՀԿԾ հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի՝ օ րի նա կան ճա -
նաչ ված և կա մո վին չկա տար ված Ակ տի հար -
կա դիր կա տար ման և ար դա րա դա տու թյան օ -
ժան դակ ման գոր ծըն թա ցին։

Ըստ մեզ, դա տա կան ակ տի և ընդ հան րա -
պես Օ րեն քով նա խա տես ված հար կա դիր կա -
տար ման են թա կա Ակ տի ժա մա նա կին, լրիվ և
ճիշտ կա տար ման կարևո րու թյու նը, ա ղերս ու -
նի վար չա րա րու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե -
րին հա մա պա տաս խան, օ պե րա տիվ վար չա -
կան ըն թա ցա կար գե րի, այդ թվում, վար չա կան
տույ ժի՝ տու գան քի կի րառ ման: Իսկ վար չա կան
տույ ժի են թար կե լու ըն թա ցա կար գը պետք է վե -
րա պա հել հար կա դիր կա տա րո ղին, հաշ վի առ -
նե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար -
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ
գլխի կա նոն նե րը, ո րոնք վե րա բեր վում են հան -
րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րի
կա տար մա նը կամ ան բո ղո քար կե լի դար ձած
վար չա կան ակ տե րի բռնա գանձ մա նը։

Վե րը նշված մո տե ցու մը կխթա նի դա տա -
կան կամ այլ ի րա վա զոր մարմ նի ակ տի կա -
տար ման գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կա տա -
րու մը և հաշ վի առ նե լով վար չա կան դա տա -
րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, օբ յեկ տի վո -
րեն զերծ կպա հի տա րի նե րով ձգձգվող դա -
տա կան գոր ծըն թաց նե րից: Ստաց վում է, որ
ձգձգվող դա տա կան գոր ծե րն օբ յեկ տի վո րեն
կա րող են նաև հան գեց նել լա տեն տա յին կո -

11 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=6178&Reading=0:



ռուպ ցիոն ռիս կե րի, ո րից կա րող են օգտ վել
դա տա վա րու թյան և կա տա րո ղա կան վա րույ թի
ան բա րե խիղճ մաս նա կից նե րը:

Ընդ հան րաց նե լով նշենք, որ հա րա փո փոխ
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն օբ յեկ տի -
վո րեն հար կադ րում են ա նընդ հատ վե րա նա յել
և հա մա պա տաս խա նեց նել նոր մա տիվ կար գա -
վո րու մը գո յու թյուն ու նե ցող և ա նընդ հատ դիա -
լեկ տի կա կան զար գաց ման մի տում ու նե ցող ժա -
մա նա կա կից հա սա րա կա կան պա հանջ նե րին։

Աս վա ծի վառ ա պա ցույց է հան դի սա նում
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի
2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 4-ի հրա մա նա -
գրով ձևա վոր ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո -
խում նե րի մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վը և
ն րան ա ռա ջադր ված պա հանջ ներն առ այն, որ
պետք է ի րա կա նաց նել սահ մա նադ րա կան բա -
րե փո խում ներ ել նե լով ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան սկզբուն քի ի րաց ման, մար դու հիմ նա կան
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խա -
վոր ման սահ մա նադ րա կան կա ռու ցա կար գե րը
կա տա րե լա գոր ծե լու, իշ խա նու թյուն նե րի լիար -
ժեք հա վա սա րակշ ռումն ա պա հո վե լու և հան -
րա յին կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյու նը
բարձ րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նից12։

Մինչ քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ ա -
ռա ջարկ վող մեր տե սա կե տի ներ կա յա ցու մը,
հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ որևէ Ակ տով
սահ ման ված պար տա վո րու թյան հար կա դիր կա -
տար ման նպա տա կով պար տա պա նի նկատ -
մամբ գոր ծադր վող ի րա վա կան ներ գոր ծու թյան
ցան կա ցած մի ջո ցի ներդ րու մը պետք է հիմ նա -
վոր ված լի նի ոչ միայն այդ նպա տա կին ծա ռա -
յե լու ա ռա քե լու թյամբ, ա ռա ջարկ վող մի ջո ցի
արդ յու նա վե տու թյամբ, այլ նաև հար կա դիր կա -
տա րո ղի առջև դրված խնդիր նե րի կա տա րու մը
դյու րին դարձ նե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: Պար -
տա պա նի նկատ մամբ կի րառ վող հար կադ րան -
քը (կի րառ վող հար կա դիր կա տար ման մի ջո -
ցը), պետք է ա ռա ջին հեր թին՝ բա վա րա րի ի րա -
վա բա նա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան պա հան ջին:

Ի դեպ, հար կա դիր կա տար ման գոր ծըն -
թա ցում, օբ յեկ տիվ նա խա պայ ման պետք է հան -
դի սա նա նաև այն, որ դա տա կան ակ տե րի հար -

կա դիր կա տար ման ըն թա ցա կար գը ընդ հան -
րա պես, իսկ կի րառ վող հար կա դիր կա տար -
ման մի ջոց նե րը մաս նա վո րա պես պետք է խստո -
րեն հա մա պա տաս խա նեն պար տա պա նի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ինչ պես ներ պե -
տա կան, այն պես էլ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
նոր մե րով սահ ման ված սկզբունք նե րին:

Իսկ այդ պի սի սկզբունք ներ են հան դի սա -
նում մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա գործ ման
այն կա ռու ցա կար գե րը, ո րոնք նա խա տես ված
են, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան մի շարք ի րա վա նոր մե րում:

Մաս նա վո րա պես այն, որ վա վե րաց ված
կամ հաս տատ ված մի ջազ գա յին պայ մա նագ -
րե րը հան դի սա նում են Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան օ րենսդ րու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս
(6-րդ հոդ ված), կամ այն, որ պե տա կան և տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու
պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա -
րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց
հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ
կամ օ րենք նե րով (5-րդ հոդ ված) կամ այն, որ
բա ցա ռա պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենք նե րով են սահ ման վում ֆի զի կա կան և ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, նրանց
պար տա կա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև պա տաս -
խա նատ վու թյան տե սակ նե րը, չա փե րը, պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կար գը, հար -
կադ րան քի մի ջոց ներն ու դրանք կի րա ռե լու
կար գը, ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց կող մից վճար վող հար կե րի, տուր քե րի և
այլ պար տա դիր վճար նե րի տե սակ նե րը, չա փը,
վճար ման կար գը (835 հոդ ված)13։

Այն, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր
կա տար ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո -
րող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը «բռնել են
ժա մա նա կի քննու թյու նը» և ՀԿԾ կա րո ղա ցել է
պատ վով դուրս գալ ի րեն վե րա պահ ված ա ռա -
քե լու թյու նից, այլևս ի րո ղու թյուն է։

ՀԿԾ 2014թ. գոր ծու նեու թյան ամ փոփ մամբ,
ՀՀ գլխա վոր հար կա դիր կա տա րող, ար դա րա -
դա տու թյան գե նե րալ-մա յոր՝ Միհ րան Պո ղոս -
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12 ՀՀ Նախագահի «ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով
ստեղծելու մասին» հրամանագիրը՝ ՆՀ-207-Ն, սկզբնաղբյուր ՀՀ ՊՏ 2013.09.11/49 (989), հոդված 829, ուժի մեջ է
մտել 21.09.2013թ.:

13 ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ՀՀ ՊՏ 05.12.2005թ. Հատուկ թողարկում Հոդ. 1426:
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յա նը նշել է, որ պա հան ջա տե րե րի օգ տին կա -
տար ված բռնա գան ձում նե րի ծա վա լը գե րա -
զան ցել է 37 մլրդ դ րա մի սահ մա նա գի ծը, նա -
խորդ տար վա բռնա գանձ ված և վե րա կանգնված
20.079.203.874 դրամ գու մա րի դի մաց, հա -
րուց վել է 480.075 կա տա րո ղա կան վա րույթ՝
նա խորդ տար վա 123.228 կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի դի մաց14:

Այս պի սով, հար կա դիր կա տար ման ինստի -
տու տի և դ րա նում ըն թա ցող ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն նե րի ա վե լի ամ բող ջա կան և հա մա -
պար փակ կար գա վո րում ակն կա լե լու, կա տա -
րո ղա կան վա րույ թում անհ րա ժեշտ և արդ յու -
նա վետ վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու ե -
րաշ խիք ու նե նա լու անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ -
մա նա վոր ված, պետք է ստեղ ծել հա մա պա տաս -
խան կա ռու ցա կար գեր և վե րա նա յել գոր ծող օ -
րենսդ րու թյան ո րոշ հա կա սա կան դրույթ ներ։

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յալ հե տա զո տու -
թյու նը, կա րե լի է ա ռա ջար կել սույն հոդ վա ծով
քննարկ ման ա ռար կա դար ձած հար ցե րի վե -
րա բեր յալ հետևյալ հա մա հունչ լու ծում նե րը՝

1. Վե րա նա յել Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քի 2065 հոդ -
վա ծով նա խա տես ված, զան ցանք հա մար վող
«հար կա դիր կա տա րո ղի` օ րեն քով սահ ման ված
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը դի տա -
վոր յալ խո չըն դո տե լը», որ պես վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող ա րարք: Հար -
կա դիր կա տա րո ղի` օ րեն քով սահ ման ված պար -
տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը դի տա վոր յալ
խո չըն դո տե լը կամ դի մադ րու թյուն ցույց տա լը
որ պես ա ռա վել հան րո րեն վտան գա վոր
հետևանք ա ռա ջաց նող ա րարք, ինչ պես նաև
որ պես ար դա րա դա տու թյան դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա սեռ հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի նմա նա տիպ օբ յեկտ, հա -
մա րել ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը
ոտնձ գող ա րարք և այն նա խա տե սել ՀՀ քրե -
կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծով:

2. Հիմք ըն դու նել, որ կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի շրջա նակ նե րում, հար կա դիր կա տա րո -
ղի կող մից օ րեն քով սահ ման ված կար գով ըն -

դու նած (կամ կա յաց րած) ցան կա ցած պար -
տադր ման ո րո շում հա մար վում է նաև վար չա -
կան ակտ, այն Օ րեն քով օժտ ված է պար տա -
դի րու թյան իմ պե րա տիվ հատ կա նի շով, այն չկա -
տա րե լը պետք է հա մար վի զան ցանք, իսկ Վար -
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ -
րենսգր քի 206-րդ հոդ վա ծը պետք է լրաց նել
հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը դի տա վոր յալ
չկա տա րե լու այն պի սի ի րա վա նոր մով, ո րը կնա -
խա տե սի հա մա պա տաս խան վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կամ մի ջոց ներ:

3. Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե -
րա բեր յալ օ րենսգր քի 206-րդ հոդ վա ծը լրաց նել
հա մա պա տաս խան ի րա վա նոր մե րով և այն ա -
րար քը (գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը)
ո րը թուլ է տվել պար տա պա նը հա մա րել զան -
ցանք, ե թե վեր ջի նիս կող մից սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ քի և գույ քա -
յին ի րա վունք նե րի կազ մի ու քա նա կի մա սին
հայ տա րա րագ րում տվյալ ներ թաքց նե լու կամ
դրանք խե ղաթ յու րե լու արդ յուն քը հան գեց րել
կամ կա րող է հան գեց նել մինչև նվա զա գույն
աշ խա տա վար ձի հինգ հար յու րա պա տի կի չա փը
չգե րա զան ցող պար տա վո րու թյան հար կա դիր
կա տար ման անհ նա րի նու թյան, ինչ պես նաև, ե -
թե պար տա պա նը Օ րեն քով սահ ման ված ժամ -
կե տում հրա ժար վում կամ չա րամ տո րեն խու -
սա փում է սահ ման ված նմու շի հայ տա րա րա -
գիր լրաց նե լուց (կամ ներ կա յաց նե լուց):

4. Վե րա նա յել Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քի 223-րդ հոդ -
վա ծը և վե րոնշ յալ ա րարք նե րի՝ զան ցանք նե րի
դեպ քում, հար կա դիր կա տա րո ղին ի րա վունք
վե րա պա հել քննել վար չա կան ի րա վա խախ տու -
մը և իր ո րոշ մամբ կի րա ռել հա մա պա տաս խան
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ներ,
և ի թիվս այլ վար չա կան մար մին նե րի, այդ թվում
հիմք ըն դու նե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք -
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն -
քի 88-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա նոն նե -
րը՝ ան բո ղո քար կե լի դար ձած վար չա կան ակտ՝
ո րո շում ու նե նա լու դեպ քում, իր իսկ ո րոշ մամբ
բռնա գան ձել նշա նակ ված վար չա կան տույ ժը15:

14 http://www.harkadir.am/view-lang-arm-article-285.html:
15 Օրենք ՀՕ-41-Ն, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317) Հոդ.413:



Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
ներն ի րա վա կան նոր մերն ու հիմ նա կան ե լա -
կե տա յին դրույթ ներն են, ո րոնք դրվում են քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան ձևա վոր ման և
գոր ծու նեու թյան հիմ քում և ո րոն ցով պետք է
ա ռաջ նորդ վեն քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող ներն
ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ըն -
թաց քում։ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
սկզբունք նե րի մի ջո ցով դրսևոր վում են պե տա -
կան վար չա կան կա ռա վար ման գոր ծու նեու թյան
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
նե րի բո վան դա կու թյու նը նե րա ռում է ո րո շա կի
կողմ նո րո շիչ ներ, ո րոնք կոչ ված են կար գա վո -
րե լու հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը,
կա ռա վա րե լու սո ցիա լա կան երևույթ նե րը և գոր -
ծըն թաց նե րը։ Հենց այդ կողմ նո րո շիչ նե րի հի -
ման վրա է կազ մա կերպ վում հենց վար չա կան
կա ռա վար ման ի րա կան գոր ծըն թա ցը, օ րի նակ՝
ընդ հա նուր վար չա կան կա ռա վար ման գոր ծըն -
թա ցի կշռա դատ ված և հիմ նա վոր ված կար գա -
վո րու մը, կա ռա վար չա կան ներ գոր ծու թյան մե -
թոդ նե րի և ե ղա նակ նե րի ա զատ ընտ րու թյու -
նը1։

ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան սկզբունք նե րի սահ մա նու մը չի տա -
լիս, բայց դրանք թվարկ ված են հան րա յին ծա -
ռա յու թյան և քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
մա սին օ րենք նե րում2։ Քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան սկզբունք նե րի ի րա վա կան ամ րա -
գրու մը պայ մա նա վոր ված է պե տա կան մա մին -
նե րի գոր ծու նեու թյան, քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յող նե րի գոր ծու նեու թյան, պե տա կան-ծա ռա -
յո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պե տաի րա վա -
կան կար գա վոր ման կա յու նու թյան, ինչ պես նաև
քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին ծա ռա -

յո ղա կան օ րենսդ րու թյան զար գաց ման մի տում -
նե րի ամ րապնդ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
նե րի հիմ նա կան նշա նա կու թյու նը կա յա նում է
նրա նում, որ դրանք ու նեն ի րա վա կան բո վան -
դա կու թյուն, ա պա հո վում են քա ղա քա ցիա կան
ծա ռա յու թյան գործ նա կան կազ մա կեր պու մը և
ի րա կան գոր ծու նեու թյու նը։ Այս սկզբունք նե րը
դրսևոր վում են ոչ միայն քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան, այլ նաև պե տա կան մար մին նե րի
հա մա կարգ ման, կազ մա կերպ ման և գոր ծու -
նեու թյան շրջա նակ նե րում։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
նե րից յու րա քանչ յուրն ար տա ցո լում է պե տա -
կան մար մին նե րի, քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող -
նե րի, նրանց միջև առ կա կա պե րի միայն ո րոշ
մա սը։ Բայց բո լոր սկզբունք նե րը փո խա դար -
ձո րեն կապ ված և փոխ պայ մա նա վոր ված են
միմ յան ցով. մեկ սկզբուն քի պահ պա նու մը նպաս -
տում է մյուս նե րի ի րա կա նաց մա նը, իսկ
սկզբունք նե րից որևէ մե կի խախ տու մը բա ցա -
սա կան անդ րա դարձ է ու նե նում մյուս սկզբունք -
նե րի ի րա կա նաց ման վրա։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
նե րը բազ մա թիվ են և բազ ման շա նակ, այդ իսկ
պատ ճա ռով դրանք են թարկ վում են ո րո շա կի
դա սա կարգ ման։ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու -
թյան սկզբունք նե րի դա սա կար գու մը կա տար -
վում է դրանք 3 խմբե րում ա ռանձ նաց նե լու մի -
ջո ցով։ Դրանք են՝

 քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք ներ,

 քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան կազ մա -
կեր պա կան սկզբունք ներ և

 քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան օ ժան -
դակ սկզբունք ներ։
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ԹԱՄԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Граждан В. Д., “Государственная гражданская служба. Учебное пособие”. М., 2005. ст. 96.
2 Հիշյալ օրենքներից առաջինն ընդունվել է 2011 թվականի մայիսի 26-ին, գործողության մեջ դրվել 2012 թվականի

հունվարի 1-ին, իսկ երկրորդն ընդունվել է 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ին, գործողության մեջ դրվել 2002
թվականի հունվարի 9-ին:
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Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րը Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագըր -
ված հիմ նա կան բնո րո շիչ նե րի և ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն են, ո րոնց
հա մա պա տաս խան պետք է ի րա կա նաց վի քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու նը։ Սահմանադրա-
կան սկզբունքներն են՝

1) օ րի նա կա նու թյու նը, որի էու թյու նը կա -
յա նում է նրա նում, որ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա -
յու թյու նը կար գա վոր վում է ի րա վա կան ակ տե -
րով և գոր ծում օ րեն քով սահ ման ված սկզբունք -
նե րին հա մա պա տաս խան։ Գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րը, պաշ տո նա տար ան ձինք և քա ղա քա -
ցի նե րը պար տա վոր են ա ռաջ նորդ վել Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ
և օ րենք նե րով, մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր -
մե րով և սկզ բունք նե րով, Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե -
րով, ո րոնք վավերացվելուց կամ հաստատվե-
լուց հետո դառնում են Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա -
ցու ցիչ մա սը (ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մաս)։ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող -
նե րը պար տա վոր են կա տա րել ի րենց լիա զո -
րու թյուն նե րը միայն պե տա կան այն մարմ նում,
ո րում նրանք զբա ղեց նում են պե տա կան պաշ -
տոն, իրենց ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում, իսկ դրանք ամ րագր ված են Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ։ Այդ ակ -
տե րի հա մա կար գում Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյունն օժտ ված է գե -
րա կա յու թյամբ, որի ուժով էլ այդ ո լոր տի կար -
գա վոր մա նը նվիր ված մյուս ի րա վա կան ակ տե -
րը չեն կա րող հա կա սել Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը, իսկ նման
հա կա սու թյան դեպ քում գոր ծում է սահ մա նա -
դրաի րա վա կան նոր մը,

2) մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյունը, որի
հիմ քում դրված է այն գա ղա փա րը, որ ի րա -
վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ ու նե նալն ամ րա -
պըն դում է ան հա տի հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ լի -
նե լու ինք նու րույն, կա րո ղա նա լու ինք նա հաս -
տատ վել հա սա րա կու թյան մեջ։ Հա մա ձայն Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու -
թյան 3-րդ հոդ վա ծի՝ մար դը, նրա ար ժա նապատ -

վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա -
տու թյուն նե րը բարձ րա գույն ար ժեք ներ են։ Պե -
տու թյունն ա պա հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյու նը՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
սկզբունք նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս խան։

Պե տու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար -
դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով
և ա զա տու թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո -
րեն գոր ծող ի րա վունք։ 

Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ի րաց ման կառուցակարգը
(մե խա նիզ մը) գոր ծում է ան մի ջա կա նո րեն. այ -
սինքն, ե թե մար դն ա ռաջ նորդ վում է դրան ցով,
ա պա նրա պահ ված քը դիտ վում է ի րա վա չափ,
և ն ման պա րա գա յում, բա ցի սահ մա նադ րա -
կան ամ րագ րու մից, նրա գոր ծու նեու թյան լրա -
ցու ցիչ վա վե րա պայ ման ներ չեն պա հանջ վում։
Այս սկզբուն քի գոր ծառ ման պայ ման նե րում քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րը պետք է նպաս -
տեն քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա -
հե րի ի րա կա նաց մա նը և պաշտ պա նու թյա նը,

3) քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան կա յու -
նու թյան սկզբուն քը, որի հա մա ձայն՝ այդ ծա -
ռա յու թյու նը ձևա վոր վում և գոր ծում է օ րեն քի
հի ման վրա և կախ ված չէ քա ղա քա կան ու ժե րի
հա րա բե րակ ցու թյան փո փո խու թյուն նե րից։ Այս-
պես՝ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան կա յու նու -
թյու նը դրսևոր վում է քա ղա քա կան ու ժե րի հա -
րա բե րակ ցու թյան ա մեն տե սա կի փո փո խու -
թյան նկատ մամբ, օ րի նակ՝ ընտ րու թյուն նե րի,
հան րաք վե նե րի, հրա ժա րա կան նե րի արդ յուն -
քում հան րա յին-ծա ռա յո ղա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի ե րաշ խա վոր ված ան կա խու թյամբ և
ծա ռա յող նե րի ան փո փո խե լիու թյամբ,

4) քա ղա քա ցի նե րի հա մար հան րա յին ծա -
ռա յու թյան հա վա սար մատ չե լիու թյան սկզբուն -
քը, որն իր ար տա ցո լումն է գտել ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 30.2 և «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա -
յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ ված նե -
րում։ Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 30.2
հոդ վա ծի՝ քա ղա քա ցի ներն ու նեն օ րեն քով սահ -
ման ված ընդ հա նուր հի մունք նե րով հան րա յին
ծա ռա յու թյան ըն դուն վե լու ի րա վունք։ Հան րա -
յին ծա ռա յու թյան սկզբունք նե րը և կազ մա կերպ -
ման կար գը սահ ման վում են օ րեն քով։ «Քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի



11-րդ հոդ վա ծում արդեն ամ րագր ված է հետևյալ
դրույ թը. «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յու թյան պաշ տոն զբա ղեց նե -
լու ի րա վունք ու նեն քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու -
թյան տվյալ պաշ տո նի անձ նագ րով ներ կա յաց -
վող պա հանջ նե րը բա վա րա րող, հա յե րե նին տի -
րա պե տող, 18 տա րին լրա ցած Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը` ան կախ
ազ գու թյու նից, ռա սա յից, սե ռից, դա վա նան քից,
քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, սո ցիա -
լա կան ծա գու մից, գույ քա յին կամ այլ դրու թյու -
նից»։ Այս սկզբուն քի էու թյու նը կա յա նում է նրա -
նում, որ պե տա կան և հա մայն քա յին պաշ տոն
կա րող են զբա ղեց նել այն քա ղա քա ցի նե րը, ո -
րոնք ու նեն տվյալ պաշ տո նի անձ նագ րով նա -
խա տես ված մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ
(մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն), ինչ -
պես նաև աշ խա տան քա յին ո րո շա կի ու նա կու -
թյուն ներ (ֆի զի կա կան, մտա վոր, ինչ պես նաև
փոր ձա ռու թյան և այլն)։ Այդ պա հանջ նե րը, բա -
ցա ռու թյամբ տա րի քա յին, ա ռող ջա կան և ն ման
այլ սահ մա նա փա կում նե րի, ան հա տա կան են և
ա ռանձ նա հա տուկ հան րա յին ծա ռա յու թյան յու -
րա քանչ յուր տե սա կի դեպ քում3։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան կազ մա -
կեր պա կան սկզբունք նե րը դրսևոր վում են պե -
տա կան ա պա րա տի և ն րա ա ռան ձին օ ղակ նե -
րի ձևա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կա ռու ցա -
կար գում։ Այդ սկզբունք ներն են՝

1) քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան ի րա վա -
կան և կազ մա կեր պա կան հիմ քե րի, ինչ պես
նաև քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան կազ մա -
կերպ ման գոր ծում օ րենսդ րա կան ամ րագր ման
միաս նա կա նու թյու նը։ Այս սկզբուն քի հիմ նա -
կան պա հանջ նե րը միաս նա կան են բո լոր պե -
տա կան մար մին նե րում ի րա կա նաց վող քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յու թյան նկատ մամբ։ Նշ ված
սկզբունքն ամ րապն դում է պե տա կան ծա ռա -
յու թյան ան կա խու թյունն իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին և այլ
ստո րա բա ժա նում նե րից։ Հիմ նա կան պա հանջ -
նե րի միաս նա կա նու թյու նը գոր ծում է հա մա -
կար գա յին կար գա վոր ման բնա գա վա ռում և
պայ մա նա վոր ված է պե տա կան պաշ տոն յա յի
կար գա վի ճա կով, փո խա դարձ կա պե րի բնույ -

թով ու պե տա կան ծա ռա յու թյան ինս տի տու տի
բո լոր տար րե րի կա նո նա կարգ ման գոր ծըն թա -
ցով։ Պե տա կան ծա ռա յու թյան ի րա վա կան և
կազ մա կեր պա կան հիմ քե րի միաս նա կա նու թյան
սկզբունքն ստեղ ծում է հա վա սար հնա րա վո -
րու թյուն ներ պե տա կան ծա ռա յու թյան պաշ տո -
նա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն -
նե րի ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում, ա պա հո -
վում է ա մուր ար դա րու թյան, բարձր բա րո յա -
կա նու թյան մթնո լորտ, ինչ պես նաև ծա ռա յո -
ղա կան գոր ծա ռույ թի ո րակ յալ ի րա կա նա ցում
պե տա կան մար մին նե րում,

2) քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան և հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան փո խա դարձ կապ վա -
ծու թյունը։ Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը մաս -
նա գի տա կան գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու -
թյամբ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րին վե րա պահ ված խնդիր նե րի և գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը («Հան րա յին ծա -
ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված,
4-րդ մաս)։ Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան հետ
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում
են «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» և «Հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք նե -
րով։ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան և հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան փո խա դարձ կապ վա -
ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է՝

ա) քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան և հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րում հիմ -
նա կան դա սա յին պա հանջ նե րի միաս նա կա -
նու թյամբ,

բ) քա ղա քա ցիա կան և հա մայն քա յին ծա -
ռա յող նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա -
ծու թյան, վե րա պատ րաստ ման և դա սի բարձ -
րաց ման պա հանջ նե րի միաս նա կա նու թյամբ,

գ) քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան ստա -
ժի՝ որ պես հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան ստա ժի
և հա կա ռա կի հաշ վարկ մամբ,

դ) քա ղա քա ցիա կան և հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան վար ձատ րու թյան, սո ցիա լա կան և
այլ ե րաշ խիք նե րի միաս նա կա նու թյամբ։

3) Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի գոր ծու -
նեու թյան հրա պա րա կայ նու թյան և հա սա րա -
կա կան վե րահս կո ղու թյա նը նրա հա սա նե լիու -
թյան, հա սա րա կու թյան օբ յեկ տիվ ի րա զեկ ման
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ա պա հով ման սկզբուն քը դրսևոր վում է քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի, ինչ պես նաև հա -
սա րա կու թյան հա մար քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յու թյան մա սին ի րա վա կան ակ տե րի, հան -
րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի ըն թա ցիկ
գոր ծու նեու թյան, ըն դու նած ո րո շում նե րի հա -
սա նե լիու թյան, այդ մար մին նե րի կող մից հա -
սա րա կա կան կար ծի քը մշտա պես հաշ վի առ -
նե լու գոր ծըն թաց նե րում։ Քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յող նե րի գոր ծու նեու թյան վե րահս կե լիու թյու -
նը, հաշ վե տու լի նե լը պայ մա նա վոր ված են նախ՝
պե տա կան ծա ռա յու թյան հա մա կար գի առ կա -
յու թյամբ, ա ռանց ո րի ժա մա նա կա կից պե տու -
թյու նում անհ նա րին է ա պա հո վել միաս նա կան
քա ղա քա կա նու թյուն և հա սա րա կու թյան առջև
դրված որևէ խնդրի արդ յու նա վետ լու ծում։ Այդ
հա մա կար գը կա ռուց ված է ուղ ղա հա յաց և հո -
րի զո նա կան (իշ խա նու թյան կենտ րո նաց ման և
ա պա կենտ րո նաց ման) սկզբունք նե րով, պե -
տաիշ խա նա կան միևնույն հա մա կար գի (օ րի -
նակ՝ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան) շրջա նակ նե -
րում, Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին հա -
մա պա տաս խան՝ են թադ րե լով ստո րա դաս մարմ -
նի կող մից վե րա դաս մարմ նի ո րո շում նե րի
պար տա դիր կա տա րում և վեր ջի նիս առջև հաշ -
վե տու լի նե լը։ Այդ սկզբուն քով են կա ռուց ված
նաև ծա ռա յո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րը պե -
տա կան և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան ցան կա -
ցած մարմ նում՝ այն նոր մա տիվ և գե րա տես չա -
կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս -
խան, ո րոն ցով նա խա տես ված են այդ հա րա -
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ե ղա նակ ներն
ու սկզբունք նե րը, պաշ տո նա կան ի րա վունք նե -
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը և այլն:

4) Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի ար հես տա -
վար ժու թյան և ձեռ նա հա սու թյան սկզբուն քը.
քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի ար հես տա վար -
ժու թյու նը, ի րա վա կան և սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը
են թադ րում են ծա ռա յող նե րի կող մից պաշ տո -
նա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման
խնդրում մաս նա գի տա կան պա հանջ վող մա -
կար դակ և պատ րաստ վա ծու թյուն, ծա ռա յու -
թյան ողջ ըն թաց քում մաս նա գի տա կան գի տե -
լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի մշտա կան կա տա -

րե լա գոր ծում։ Այդ գոր ծըն թացն ա պա հով վում է
քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան ո լոր տում ի րա -
կա նաց վող վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց -
նե րի մի ջո ցով և վե րահսկ վում պար բե րա բար
ի րա կա նաց վող ա տես տա վոր ման մի ջո ցով։

«Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան մա սին»
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հա -
մա ձայն քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի ա տես -
տա վո րու մը զբա ղեց րած պաշ տո նին քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յող նե րի մաս նա գի տա կան գի -
տե լիք նե րի և աշ խա տան քա յին ու նա կու թյուն -
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան ո րո շումն է4,
իսկ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի վե րապատ -
րաս տու մը` քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և աշ խա տան -
քա յին ու նա կու թյուն նե րի հետևո ղա կան կա տա -
րե լա գոր ծու մը5։ Ըստ ո րում, յու րա քանչ յուր տա -
րի հա մա պա տաս խան մարմ նի քա ղա քա ցիա -
կան ծա ռա յող նե րի առն վազն մեկ եր րոր դը են -
թա կա է պար տա դիր ա տես տա վոր ման։ Քաղա -
քա ցիա կան ծա ռա յո ղի հեր թա կան ա տես տա -
վո րումն անց կաց վում է ե րեք տա րին մեկ, իսկ
ար տա հերթ ա տես տա վո րու մը՝ հեր թա կան ա -
տես տա վո րու մից առն վազն մեկ տա րի հե տո։
Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ -
րաստ ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պում և հա -
մա կար գում է քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
խոր հուր դը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով հա մա պա տաս -
խան մար մին նե րի հետ։ Յու րա քանչ յուր քա ղա -
քա ցիա կան ծա ռա յող առն վազն ե րեք տա րին
մեկ են թա կա է պար տա դիր վե րա պատ րաստ -
ման, որն անց կաց վում է նաև քա ղա քա ցիա -
կան ծա ռա յու թյան տվյալ պաշ տո նի անձ նա -
գրով քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի ի րա վունք -
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի, մաս նա գի -
տա կան գի տե լիք նե րի և աշ խա տան քա յին ու -
նա կու թյուն նե րի տի րա պետ ման կոնկ րետ պա -
հանջ նե րի կա տա րե լա գործ ման կամ այդ պա -
հանջ նե րի փո փո խու թյան դեպ քում՝ քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յո ղի կամ աշ խա տա կազ մի ղե -
կա վա րի նա խա ձեռ նու թյամբ։ Քա ղա քա ցիա -
կան ծա ռա յո ղի վե րա պատ րաս տումն անց կաց -
վում է աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի հայ տի հի -
ման վրա՝ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
խորհր դի հաս տա տած ծրագ րե րով,

4 «Քաղաքացիական ծառայության մաիսն» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված, 1-ին մաս, թ) կետ:
5 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 3-րդ հոդված, 1-ին մաս, ժ) կետ:



5) Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի քա ղա -
քա կան զսպվա ծու թյան և ոչ ի րա վա կան մի -
ջամ տու թյու նից նրանց պաշտ պան վա ծու թյան
սկզբուն քը՝ կապ ված նրանց մաս նա գի տա կան
ծա ռա յո ղա կան գոր ծու նեու թյան հետ, վե րա բե -
րում է ծա ռա յո ղի պաշտ պան վա ծու թյա նը ինչ -
պես պե տա կան իշ խա նու թյան մարմ նից և պաշ -
տո նա տար ան ձան ցից, այն պես էլ ֆի զի կա կան
և ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից։

Հա մա ձայն նշված սկզբուն քի՝ պե տա կան
իշ խա նու թյան մար մին նե րում ար գել ված է կու -
սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը, և այդ մար -
մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք ի րենց գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում ի րա -
վունք չու նեն ա ռաջ նորդ վե լու կու սակ ցա կան
ո րո շում նե րով, որն իր հեր թին են թադ րում է
պե տա կան ծա ռա յող նե րի քա ղա քա կա նա պես
ան կողմ նա կալ, Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք -
նե րին հա մա պա տաս խան գոր ծու նեու թյուն։
Բա ցի դրա նից, քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու -
թյան պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար օ րեն -
քով նա խա տես ված են ի րա վա կան և սո ցիա -
լա կան մի շարք ե րաշ խիք ներ՝ ա պա հո վե լու
հա մար նրանց ան բա սիր գոր ծու նեու թյունն ա -
մեն տե սակ ա նօ րի նա կան մի ջամ տու թյու նից,
ազ դե ցու թյու նից, ե րաշ խա վո րե լով նաև կա -
տար ված աշ խա տան քի դի մաց հա մա պա տաս -
խան վար ձատ րու թյուն, հանգս տի կազ մա կեր -
պում, բժշկա կան և այլ սպա սար կում, ինչ պես
նաև ար տո նու թյուն ներ՝ պայ մա նա վոր ված կա -
տար վող աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու -
թյամբ։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու նը կար գա -
վո րող օ րենք նե րով պաշ տո նա տար ան ձանց
նկատ մամբ նա խա տես ված է կար գա պա հա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի -
րա ռում՝ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե -
րը չկա տա րե լու, ոչ պատ շաճ կա տա րե լու դեպ -
քե րում։ Իսկ զան ցան քի կամ հան ցա գոր ծու -
թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քե -
րում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րը են թա կա
են վար չա կան կամ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան։

Պե տա կան ծա ռա յու թյան օ ժան դակ
սկզբունք ներն ամ րագր ված են տար բեր նոր -
մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րում։ Այս սկզբունք -
նե րից հատ կա պես կա րե լի է ա ռանձ նաց նել՝

 պե տա կան կա ռա վար ման օպ տի մա լու -

թյան (բա րեն պաս տու թյան) սկզբուն քը,
որն իր մեջ նե րա ռում է կա ռա վար ման
ի րա կա նա ցու մը և կա ռա վար վող են թա -
հա մա կար գե րը,

 խե լա միտ կա ռա վար ման սկզբուն քը, ո -
րի ընդ հա նուր նորմն այն գա ղա փարն
է, ըստ ո րի ո րո շա կի ո լոր տի կա ռա վա -
րումն ի րա կա նաց վում է ան մի ջա կան
գոր ծող 3-7 կա ռա վա րիչ նե րի կող մից,

 լիա զո րու թյուն նե րի պատ վի րակ ման
սկզբուն քը, ըստ ո րի կա ռա վա րի չը կամ
բարձ րա գույն մար մինն իր գոր ծա ռույթ -
նե րի ո րո շա կի մաս տա լիս է մեկ այլ
մարմ նի՝ ա ռանց ակ տիվ մի ջամ տե լու
նրա գոր ծու նեու թյան հե տա գա ըն թաց -
քին,

 հա մա պա տաս խա նու թյան սկզբուն քը,
որն ու նի 2 կողմ. մի կող մից աշ խա տո -
ղը պետք է հա մա պա տաս խա նի ա ռա -
ջադր ված պաշ տո նին, իսկ մյուս կող -
մից, հանձ նա րար ված աշ խա տան քը
պետք է հա մա պա տաս խա նի այն ի րա -
կա նաց նո ղի մտա վոր և ֆի զի կա կան
հնա րա վո րու թյուն նե րին,

 բա ցա կա յու թյան մե խա նի կա կան նկատ -
ման սկզբունք, ո րի հա մա ձայն բա ցա -
կա յող աշ խա տո ղը պետք է նկատ վի որ -
պես մե խա նի կո րեն գոր ծող ծա ռա յո ղա -
կան պաշ տո նա կան կա ռույ ցում և ն րա
բա ցա կա յու թյու նը պետք է կար գա վոր -
վի ար դեն իսկ գոր ծող մե խա նիզ մի հի -
ման վրա,

 ա ռաջ նա յին ղե կա վա րի սկզբուն քը, սահ -
մա նա փակ ված նրա նով, որ աշ խա տան -
քի ի րա կա նաց ման ան մի ջա կան հսկո -
ղու թյու նը պետք է լի նի ա ռա ջին ղե կա -
վա րի կող մից, այն պես, որ միայն նա ի -
րա վունք և հ նա րա վո րու թյուն ու նե նա ո -
րո շել (լու ծել) կամ մեր ժել (ժխտել) կոնկ -
րետ հար ցը,

 միանձն յա ղե կա վար ման սկզբուն քը, ո -
րի ներ քո հաս կաց վում է, որ հրա մա նը
պետք է ստաց վի միայն մեկ ղե կա վա րի
կող մից,

 կազ մա կերպ ված կա ռույ ցի արդ յու նա -
վե տու թյան սկզբուն քը, այ սինքն՝ կա ռա -
վա րումն արդ յու նա վետ է միայն այն
դեպ քում, երբ ծա ռա յողն ի վի ճա կի է իր
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առջև դրված խնդիր նե րը լու ծել աշ խա -
տան քի և ռե սուրս նե րի նվա զա գույն
ծախս ման մի ջո ցով։

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան սկզբունք -
նե րը հիմ նա կան պա հանջ ներ են, ո րոն ցով
պետք է ա ռաջ նորդ վի քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յողն իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան
ըն թաց քում։ Սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը
հստա կեց վում են հե տա գա օ րենսդ րա կան ակ -
տե րում։ Կազ մա կեր պա կան սկզբունք նե րը սահ -
մա նում են պե տա կան ծա ռա յու թյան, պե տա -
կան ա պա րա տի և ն րա ա ռան ձին կա ռույց նե -
րի կա ռա վար չա կան աշ խա տան քի բա ժան ման,
պե տա կան մար մին նե րում արդ յու նա վետ վար -
չա կան գոր ծու նեու թյան ամ րապնդ ման և ի րա -
կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րը, իսկ օ ժան դակ
սկզբունք նե րը մաս նա վո րեց նում են կա ռա վար -
չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կազ մա կեր պու -
մը։

Թ վարկ ված սկզբունք նե րից օ րենսդ րո րեն
ամ րագր ված են սահ մա նադ րա կան և կազ մա -
կեր պա կան սկզբունք նե րը, մինչ դեռ, մեր կար -
ծի քով, անհ րա ժեշ տու թյուն կա օ րենսդ րա կան
ամ րագ րում տալ նաև օ ժան դակ սկզբունք նե -
րից ո րոշ նե րին, հատ կա պես խե լա միտ կա ռա -
վար ման և քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի ծա ռա -
յո ղա կան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց ման սկզբունք նե րը։

Կար ծում ենք նաև, որ ճիշտ կլի նի հե տա -
գա յում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան ո լոր տի
ո րոշ սկզբունք ներ ամ րագ րել ա ռա վել բարձր
ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող նոր մա տիվ ակ -
տե րում, ո րոնք կպա րու նա կեն ո րո շա կի հստակ
կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր, այդ թվում՝
դրանք ա պա հո վող սկզբունք ներ, ո րոնք ուղղ -
ված կլի նեն ո լոր տի ա ռա վել արդ յու նա վետ ի -
րա կա նաց մա նը։ Նման ճա նա պար հով են ըն -
թա ցել զար գա ցած ի րա վա կան հա մա կար գեր
ու նե ցող երկր նե րը։ Օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ -
նու թյու նում այդ ո լոր տը կար գա վոր վում է սահ -
մա նադ րու թյամբ, հա մա պա տաս խան օ րենք նե -
րով, նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով, կա ռա վա -
րու թյան ո րո շում նե րով, ՌԴ սուբ յեկտ նե րի սահ -

մա նադ րու թյուն նե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա -
վա կան ակ տե րով։ 

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու նը մեծ դեր
ու նի պե տու թյան հա մար Սահ մա նադ րու թյամբ
ամ րագր ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման
խնդրում և պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում
ժո ղովր դա վա րա կան կա յու նու թյան պահ պան -
ման և ի րա վա կան պե տու թյան սկզբունք նե րի
ա պա հով ման գոր ծում, ա պա հո վում է քա ղա -
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե -
րի ի րա կա նա ցու մը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով անհ -
րա ժեշտ է խթա նել քա ղա քա ցիա կան ծա ռա -
յող նե րի քա ղա քա ցիա կան ակ տի վու թյու նը, ո -
րը հնա րա վո րու թյուն կտա ան ձի մոտ բարձ -
րաց նել անձ նա կան ո րակ նե րի և կա ռա վար չա -
կան հմտու թյուն նե րի կի րառ ման ձգտու մը։ Նման
պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի լու ծել «քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան գոր ծող հա մա -
կար գը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան շա հե -
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու» խնդի րը, ին չը
կբարձ րաց նի քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
հա մա կար գի դերն ու նշա նա կու թյու նը հա սա -
րա կա կան ըն կալ ման մեջ։

Ի վեր ջո, քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
սկզբունք նե րի շար քում պետք է ամ րապն դել
«քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի՝ հա սա րա կու թյա -
նը ծա ռա յե լու» գա ղա փա րը, ո րը պետք է լի նի
քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի մաս նա գի տա կան
բա րո յա կա նու թյան բարձ րա գույն աս տի ճա նը։
Հա սա րա կու թյա նը ծա ռա յե լու հիմ նախն դիրն
ա ռաջ նա յին դեր ու նի արդ յու նա վետ քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յու թյուն ու նե նա լու հա մար։ 

Մի ջազ գա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ քա -
ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու նը պետք է ու նե նա
ժա մա նա կին հա մա հունչ ար ժե քա յին հա մա -
կարգ։ Արդ յուն քում ՀՀ պե տա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի հա մա -
տեքս տում պետք է ճիշտ սահ ման վեն այդ ար -
ժեք նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի քա ղա քա -
ցիա կան ծա ռա յու թյու նը դարձ նել մաս նա գի -
տա կան, ա պա քա ղա քա կա նաց ված և սո ցիա -
լա պես կողմ նո րոշ ված, իսկ քա ղա քա ցիա կան
ծա ռա յող նե րի վար քը՝ կան խա տե սե լի։



Պատասխանատվության և կողմերի փո-
խադարձ պատասխանատվության հար ցե րին
դեռ հնա գույն ժա մա նակ նե րից լուրջ ուշադրու-
թյուն է հատ կաց վել։ Պատասխանատվության
գաղափարը փիլիսոփաների և մտածողների
կող մից, մաս նա վո րա պես, դիտարկվում էր գի-
տության տարբեր ուղ ղու թյուն նե րի պրիզմայով։
Պատասխանատվությունը ներկայաց վում էր և՛
որպես քաղաքական-փիլիսոփայական, և՛ որ-
պես բարոյական, ինչ պես նաև որպես իրավա-
կան երևույթ, ո րը սերտ կապված է այն պի սի
կատե գո րիա նե րի հետ, ինչ պի սին են արդարու-
թյու նը, հավասարությու նը, պարտավորությու -
նը, պարտ քը, ի րա վուն քը, ազատությու նը և այլն։

Տարբեր պատմական փուլերում և ներկա-
յումս պատասխանատվության և փոխադարձ
պատասխանատվության մա սին տե սա կետ ներն
արտացոլվել են շատ գաղափարներում, տեսու-
թյուններում, հետազոտություններում, գիտա-
կան աշխատություններում, մատնացույց անե-
լով, որ անհրաժեշտ է ներառել համընդհանուր
պատասխանատվության սկզբունքը ( Սոլոն), փո-
խադարձ պատասխանատվության կապը պե-
տաիրավական հարցադրման հետ (Մ.Վ.Տո-
կաևա, Ն.Ա.Վլասենկո, Ս.Բ.Պոլյակով, Բ.Ս. Էբ-
զեև, Ա.Գ.Բերեժնով), անհատական և կոլեկտիվ
պատասխանատվության չափերի հարաբերակ-
ցությունը (Ա.Վ.Պրոկոֆև), պետությունների մի-
ջազգային-իրավական պատասխանատվության
քաղաքական և նյութական տեսակները
(Կ.Ա.Բեկյաշև, Գ.Ի.Տունկին և Դ.Բ.Լևին) և այլն։

«Erga omnes» պատասխանատվության ա -
ռաջացու մը որպես erga omnes պարտականու-
թյունների խախտման ծնունդ (բո լո րի միջև, այ -
սինքն, բո լոր պե տու թյուն նե րի հետ կապ ված),

միջազգային պատասխանատվության բաշխու-
մը միջազգային իրավունքում և հատուկ պա-
տասխանատվության սահ մա նու մն այն պի սի
հանցագործությունների դեպ քում, ինչպիսիք են
ցեղասպանությու նը, շրջակա միջավայրի ոչնչա-
ցու մը (Ի.Ի.Լու կա շուկ), սպառնալիքների գլոբա-
լիզացիան ժա մա նա կա կից աշխարհում և սրա
հետ կապ ված պետությունների պատասխա-
նատվության աստիճանի աճն ապագա սերունդ-
ներին հան դեպ, պետությունների կող մից հռչակ-
ված և արտաքին քաղաքականության մեջ հա-
ճախ օգտագործվող (հատկապես պատժամիջոց-
ների սահ ման ման դեպ քում) փոխադարձության
սկզբուն քը հրա տապ են դարձ նում փոխադարձ
պատասխանատվության համապարփակ ուսում-
նասիրության անհրաժեշտու թյու նը, այդ թվում,
կապված քաղաքական որոշումների կատա-
րումը (որ պես միջազգային հարաբերություննե-
րի ո րո շա կի ձևաչափի)։

Տարբեր գիտական ու ղու թյուն նե րի շրջանակ-
նե րում պատասխանատվությունը ներկայացված
է ոչ միան շա նակ, ինչպես նաև տարբերվում են
և հաճախ փոխադարձ չեն հաշվի առն վում հատ -
կանշ վող հաս կա ցու թյան ո րո շա կիու թյու նը։ Փիլի-
սոփայական իմաստով, օրինակ, պատասխա-
նատվությունը ներկայացված է որ պես «ինչ-որ
մե կի դի մաց պատասխանատվություն ու նե նալու»
ե ղա նա կա վո րու թյուն և այն կապված է այնպիսի
կատե գո րիա նե րի հետ, ինչպիսիք են ազատությու-
նը և պարտքը1։ Վ.Պ. Տու գա րի նո վը նշում է, որ
«պատասխանատվությունն անձի ու նա կու թյունն
է կանխատեսելու իր գործողության արդյունքնե-
րը և սահմանել, թե այն ինչ օ գուտ կամ վնաս
կբե րի հա սա րա կու թյա նը2։ Քաղաքականու թյան
մեջ պատասխանատվությունը կապակցված է
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Քաղաքական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցորդ 
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տես “Новая философская энциклопедия в четырех томах”. Руководители проекта В.С. Степин, Г.Ю. Семигин. Том
третий, Н-С, Москва «Мысль» 2001, с.172.
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«քաղաքակա նու թյուն-բարոյականություն» հաս -
կա ցու թյան հետ, հետազոտողները գոր ծա ծում
են այն որ պես բարդ անձնական որակների և
բա րո յա կան կեր պա րի հա մալ րում ունենա լը պե-
տական իշխանության նկատ մամբ։ Փո խա դարձ
պատասխանատվության ի րավական հաս կա -
ցու թյու նը նշա նա կում է իրավախախտի համար
բացասական հետևանքների ա ռա ջա ցում, այ-
սինքն տե ղի է ու նե նում «պատասխանատվու-
թյուն ինչ-որ բա նի հա մար»։ Ըստ Վ.Ի.Դալի,
«պատասխանատվությունը» ա ռա ջա ցել է «պա-
տասխանել» բայից (տալ պատասխան, լուր տալ
և այլն)3։ Դ.Ն.Ու շա կո վի խմբագ րու թյան «Ռու-
սաց լեզվի բա ցատ րա կան բառարանում» պա-
տասխանատվությու նը ներկայացված է որպես
մի իրավիճակ, երբ ան ձը, ով կատարում է ցան-
կացած աշխատանք, պար տա վոր է լիարժեք
հաշվետվություն տալ իր գործողությունների հա -
մար և վերցնել մեղքն իր վրա բոլոր հետևանք-
նե րի հա մար, որոնք կարող են առաջանալ հանձ -
նա րար ված գոր ծի ա վար տին, ինչ-որ պար տա -
վո րու թյուն ներ, պար տա կան նու թյուն ներ իրակա-
նացնե լիս4։ Պարտավորության նմանատիպ մեկ-
նաբանություն հան դի պում է Ս.Ի. Օ ժե գո վի «Ռու-
սաց լեզվի բառարանում»՝ պատասխանատվու-
թյուն-անհրաժեշտություն, որևէ մեկին հաշվետ-
վություն տա լու պարտավորու թյուն իր գործողու-
թյունների և արարքների հա մար5։

Վերջին ուսումնասիրություններում հատ կա -
պես պատասխանատվության և փոխադարձ
պատասխանատվության իրավական հաս կա -
ցու թյանն է մեծ ուշադրություն դարձ վում, ինչ -
պես ներ քին, այն պես էլ միջպետական հարա-
բերությունների ո լոր տում։ Այսպես, օրինակ, հե-
տազոտողների կող մից ընդգծ ված քաղաքական
պատասխանատվությունը, ան կախ դրա ա ռա -
ջաց ման առանձնահատկությունից,- «ոչ միայն
հան ցա վոր գործողությունների դեպ քում, այլև

քաղաքական հարցերում անհմ տու թյան, չմտած -
վա ծու թյան դեպ քում» (Ի.Ն.Սեն յա կին), «վստա-
հության մանդատին գործունեության ոչ համա-
պատասխանության հա մար, ո րը արտահայտ-
ված է պետական մարմինների և պաշտոնա-
տար անձանց անկարողությամբ քաղաքակա-
նություն մշա կե լիս, կա յաց նե լու և իրականացնե-
լու որոշումներ մարդկանց առավելագույն օգուտ
տա լու հա մար» (Վ.Ն.Սա վին) և այլն,- այսինքն,
այն երևույթնե րի հա մար, որոնք ակն հայտ դժվա-
րություններ են ա ռա ջաց նում իրավական տե-
սանկյունից դրանց սահմանելու դեպ քում,- դի -
տարկ վում է բացառապես բացասական հե -
տևանքների տե սանկ յու նից։

Նշենք նաև, որ պետությունների միջև հա-
րաբերություններում շարունակում է որոշիչ ազ-
դեցություն ու նե նալ մարդկային գործոնը` քա-
ղաքական գոր ծի չի ինքնությու նը, նրա բարոյա-
կան կեր պա րը, քաղաքական կշիռը, պետու-
թյան հեղինակությունը, նրա տեղը միջազգա-
յին ասպարեզում, ազդեցու թյուն ու նե նա լը, իր
դիրքերը և ն պա տակ նե րը պաշտպանելու ու -
նա կու թյու նը, շատ դեպքերում ոչ ակն հայտ, այլ,
օրինակ, «ժողովրդավարության» և «մարդու ի-
րավունքների», «սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի
պաշտ պա նու թյան» պար տա վո րու թյան գա ղա -
փար նե րի տակ քո ղարկ ված և այլն։ Այսպիսով,
ակնհայտ է ու սում նա սիր վող երևույթի ոչ իրա-
վական կողմի առ կա յու թյու նը, որի հաշ վի չառն -
ված լի նե լը ստեղծում է խոչընդոտ պատասխա-
նատվության և փոխադարձ պատասխանատ-
վության հա մա լիր հասկանալու հա մար։ 

Այս խնդիրը մասամբ ստացել է ո րո շա կի
լուսաբանում իրավական պատասխանատվու-
թյան դրական և բացասական հայեցակարգում
(Ի.Ն.Սեն յա կին, Վ.Ն.Սա վին, Վ.Ս.Ներ սես յանց,
Հ.Խ.Մա կուև, Վ.Կ.Բա բաև և այլն)6։ Գիտնա-
կանների տեսակետներին հա մա ձայն, դրական

2 Տես Духно Н.А., Ивакин В.И., “Понятие и виды юридической ответственности” // Государство и право. 06-01-
2000.(GIP-No.006).с.12. Электронный ресурс: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/2817103.

3 Տես Даль В.И., “Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2”. М., 1994. с. 1863.
4 Տես http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=41632. 
5 Տես

http://ozhegov.info/slovar/?q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. 

6 Տես “Теория государства и права: Курс лекций”. Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В., -2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юристъ, 2001. с. 776, Савин В. Н., “Ответственность государственной власти перед обществом” // Государство и право.
2000. N 12, “Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов” / Под общ. ред. академика РАН, д. ю. н.,
проф. В. С. Нерсесянца. - М.: Норма, 2004. с. 832, Макуев Р. Х., “Теория государства и права. Учебник. 2-е изд”. М.: Изд-
во “Норма”, 2010, “Теория государства и права: Учебник” / Под ред. В.К.Бабаева. - М.: Юристъ, 2003. с.– 592.



պատասխանատվությու նը հան դես է գա լիս որ -
պես պատասխանատվություն հետագա գործո-
ղությունների հա մար և դի տարկ վում է որպես
իրավական դաշտում սե փա կան վար քի, դրա
հետևանք նե րի և սոցիալական նշանակության
գի տակ ցում, որ պես պարտ քի զգա ցում (Վ.Ս.Ներ -
սես յանց), որ պես պա տաս խա նատ վու թյուն իր
պարտականությունները պատշաճ կատարե լու
(Ռ.Խ.Մա կուև), որպես պարտականություն իր
նպատակին հաս նե լու հա մար հա մա պա տաս -
խան մի ջոց ներ ձեռնարկելու (Ի.Ի.Լու կա շուկ) և
այլն։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հետազոտողները տար-
բեր ձևերով են գնահատում իրավական պատաս-
խանատվության դրական նշանակությունը։
Ոմանք համարում են այն անհրաժեշտ (Ս.Բ.Պոլ -
յա կով), մյուսները` քիչ հավանական դրա դի -
տարկ ման հնա րա վո րու թյու նը (Վ.Կ.Բա բաև)։

Փոխադարձ պատասխանատվությու նը, ո-
րը ներառում է սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բաղադ-
րիչներ, ավելի լայն հասկանալու համար տվյալ
աշ խա տու թյու նում ա ռա ջար կում ենք լրացնել
առկա հե տա զո տու թյուն նե րը, կի րա ռե լով Կ.Ուիլ -
բե րի կող մից7 ա ռա ջարկ ված ին տեգ րա լա յին մո-
տեցումը, ո րը մշակ վում է ինչ պես հայ րե նա -
կան, այն պես ել արևմտյան գիտնականների
կող մից, և ո րը հան դի սա նում է դի տարկ վող
բազ մաաս պեկ տա յին քա ղա քա կան-ի րա վա կան
և բա րո յա կան երևույ թի ե ղե լու թյան բա ցա հայտ -
ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րից մե կը։

Ինտեգրալային մոտեցման դիրքորոշումից
ցանկացած երևույթ հետազոտվում է սուբյեկ-
տիվ և օբյեկտիվ, անհատական և կոլեկտիվ,
ներքին և արտաքին կողմերից, այնպիսի հաս-
կացությունների միջոցով, ինչպիսիք են` «սուբ-
յեկտիվ Ես-ը», «օբյեկտիվ Ես-ը», «օբյեկտիվ
Մենք-ը» և «սուբյեկտիվ Մենք-ը»։ Դրա հետ
մեկտեղ ամենաընդհանուր իմաստով այս հաս-
կացությունների տակ դիտ վում է հետևյալը. էա-
կան բովանդակությունը, գիտակցությունը, կոնկ-
րետ սուբյեկտի մտադրությունը («սուբյեկտիվ
Ես-ը»), նրա արտաքին կողմը, ձևը, վարքը
(«օբյեկտիվ Ես-ը»), ցուցաբերած գործողությու-

նը, գործունեությունը, ֆունկցիոնալ համակար-
գը (որ պես ան հատ նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնց
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը օբ յեկ տի վո րեն գրանց -
վում է, ան հատ նե րի կող մից գի տակց վում է և
ի րա գործ վում է ակն հայտ նպա տա կով8), սո-
ցիալական ոլորտը («օբյեկտիվ Մենք-ը»), չցու-
ցաբերված փոխհարաբերությունը, գիտակցու-
թյունների փոխհարաբերությունը, մշակութա-
յին ոլորտը («սուբյեկտիվ Մենք-ը»)։

Օբյեկտիվու թյան հար թու թյու նում ընդուն-
վում են օրենքներ որպես ի րա վա կան պե տու -
թյան հիմք։ Սուբյեկտիվու թյան հար թու թյու նում
ձևավորվում են հասարակության բարոյական
նոր մե րը, դրա բարոյականությունը։ Եթե բա-
րոյականության համակարգը խախտվում է, ա -
պա անհատում կամ ցանկացած մակարդակի
սոցիալական համակարգում փլուզ վում է այդ
ան ձի կամ հա մա կար գի ներքին բովանդակու-
թյունը և մ նում է միայն արտաքին ձևը։ Այս
դեպքում հազիվ թե օրենքները կարողանան
փրկել մարդուն և ընդհանուր առմամբ համա-
կարգին ոչնչացու մից։

Փոխադարձ պատասխանատվության հե -
տա զոտ ման կի րառ մամբ վերը նշված հասկա-
ցությունները ձեռք են բե րում կոնկրետ արտա-
հայտություն։ Այս պես, օ րինակ, պետություննե-
րի ղեկավարները որոշակի բնա գա վառ նե րում
համագործակցության մա սին միջազգային պայ -
մա նագ րեր են կնքում, ո րոնք են թադ րում են նոր
ինս տի տուտ նե րի ստեղ ծում, ի րա վա կան դաշ -
տի միաս նա կա նա ցում այդ պայ մա նագ րի գոր-
ծողությունը հեշ տաց նե լու հա մար և այլն։ «Սուբ-
յեկտիվ Ես-ը» արտացոլում է պե տու թյուն նե րի
առաջնորդների մտադրությունները, ո րոնք դրված
են պայ մա նագ րի հիմքում։ Այդ մտադրություն-
ները թաքն ված բնույ թի են, դրանց չեն կարող
գտնել սովորական օբյեկտիվ մեթոդներով (նույ-
նիսկ միայն այն պատճառով, որ նախագահնե -
րին ըն դուն ված չէ անցկաց նել ստի դետեկտորի
ըն թա ցա կար գով)։ Տվ յալ փուլում որպես հավաս-
տիության չափանիշ կարելի է ընդգ ծել ազնվու-
թյունը, օրինապահու թյու նը, պար տա ճա նա չու -
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թյու նը։ Այս տեղ կա րող է նաև դրսևոր վել պա -
տաս խա նատ վու թյու նը (անձ նա կան) իր փիլիսո-
փայական իմաստով և դրական առումով։ Երկ-
րորդ փուլում («օբյեկտիվ Ես-ը») այդ մտադրու-
թյուններն արտահայտվում են որոշակի ձևով և
վարքագծով։ Կողմերը որոշում են համագոր-
ծակցել ցանկացած ոլորտում։ Բայց դրա հա -
մար պետք է ստեղծել որոշակի ֆունկցիոնալ
համակարգ նպատակին հասնելու հա մար - հա -
մա գոր ծակ ցու թյան («օբյեկտիվ Մենք-ը»), և
նրանք կնքում են պայմանագիր։ Այսպիսով, կող-
մերի միջև ստեղծվում է որոշակի ի րա վա հարա-
բերություններ, ստեղծվում են սերտ կապեր -
«ի րա վա կան պարտականություններ»։ Պայմա-
նագրում ֆիքս վում են պարտավորությունները
և նպատակին հաս նե լու հա մար կողմերի ան -
հրա ժեշտ գործողություն նե րը, սահ ման վում է օ-
րենսդրական դաշտը, ո րը կկանոնակարգի ա-
ռաջացող ի րա վա կան հարաբերությունները, այդ
թվում պատժամիջոցների համակարգը և պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մեխանիզմը
(իր բացասական իմաստով)։ Պայմանագրի
կատարման ըն թա ցաշր ջա նը, ըստ էության,
առա ջա նում է չորրորդ փուլում («սուբյեկտիվ
Մենք-ը»), որտեղ հստակ ցուցադր ված է, թե կա
արդ յոք պայմանագրի կող մե րի հավաքական
գիտակցություն, արդ յոք հասել են ընդհանուր
նպատակին, արդյոք իրականացվում է համա-
գործակցություն տվյալ ոլորտում, ար դա րա ցի է
արդ յոք դա։ Եթե փուլերից ոչ մեկը չի ընդ հատ -
վում, այ սինքն սուբյեկտների վարքագիծը ար-
տացոլում է իրենց մտադրությունները, իսկ ֆունկ-
ցիոնալ համակարգի ստեղծումը նպատակ է
հան դի սա նում, ընդունված են արդ յու նա վետ նոր-
մեր և պայմանագրի իրականացման մեխա-
նիզմ, ա պա կողմերի ստանձ նած պարտավո-
րությունները կկա տար վեն։ Եվ միայն այդ դեպ-
քում կա րե լի է խոսել փոխադարձ պատասխա-
նատվության մա սին։ Փոխադարձ պատասխա-
նատվություն չկա, ե թե օղակներից թե կուզ մե-
կում սխալներ են թույլ տրվել։

Ին տեգ րա լա յին մոտեցման տեսանկյունից
փոխադարձ պատասխանատվությու նը (ինչ պես
ամեն ինչ այս աշխարհում), այս պի սով, հան-
դես է գալիս որպես բարդ, բազմակողմանի և
բազմաշերտ երևույթ, ո րը կախված է սուբյեկ-
տիվ և օբյեկտիվ բնույթի մի շարք գործոննե-
րից, ո րոնք հաճախ թաքնված ձևի են, և որին

հետազոտողը պետք է հատուկ ուշադրություն
դարձ նի (նկ. 1)։

Բացի այդ, բոլոր հատ ված նե րի միջև նկատ -
վում է սերտ կապ և փոխկախվածություն։ Դրան
կարելի է ակն հայ տո րեն հետևել նաև հայ-ռու-
սական հարաբերություններում։ Այս պես, օ րի-
նակ` կող մե րի հա մա գոր ծակ ցե լու մտադ րու -
թյու նը, սերտ պատմական կապերով պայ մա -
նա վոր ված, հան գեց նում է այս կամ այն ին-
տեգրացիոն կառույցների ստեղծ մա նը, որոնք
նպաստում են փոխ գոր ծակ ցու թյան զարգաց-
ման որոշակի սկզբունքների ձևա վոր մա նը, ո-
րոնք ոչ միայն կախված են այդ հարաբերու-
թյունների առանձնահատկություններից, այլև
ազդեցություն են թող նում դրանց հետագա
զարգացման վրա և այլն։

Փոխադարձ պատասխանատվության հա-
մալիր (ին տեգ րա լա յին) ուսումնասիրությունը,
ամբողջո վին, ինչպես նաև հայ-ռուսական հա-
րաբերություններում կի րառ վող, կնպաստի ոչ
միայն այս երևույթն ավելի լավ հասկանալուն,
այլև կող մե րի անպատասխանատու իրավի-
ճակներն ավելի արդյունավետ հաղ թա հա րե -
լուն, ստանձ նած պարտավորությունների ոչ
պատշաճ կատարու մը հաղ թա հա րե լուն, այլև
փոխադարձ պատասխանատվության արժեքի
աճող ըմբռնմա նը փոխգոր ծակ ցու թյան տար-
բեր փուլերում։

Նկար 1։ Փոխադարձ պատասխանատվությունը
Քեն Վիլբերի ինտեգրալային մոտեցման

տեսանկյունից



Կարեն Բիշարյան 
ՀՀ գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր
գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ,
ի.գ.թ., դոցենտ

Նախաքննության ժամկետի հաշվարկման և երկարացման հիմնախնդիրները

Հոդ վա ծը նվիր ված է նա խաքն նութ յան ժամ կե տի հաշ վարկ ման և  եր կա րաց ման տե սա կան և գործ -
նա կան հիմ նախն դիր նե րի քննարկ մա նը: Դ րա նում ման րակր կիտ վեր լուծ վել են նա խաքն նու թյան ժամ կե -
տի՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում տեղ գտած ի րա վա կար գա վո րում նե րը և գործ նա կան
այն պի սի հիմ նախն դիր նե րը, ինչ պի սիք են` նա խաքն նութ յան ժամ կե տի սկիզ բը, ա վար տը, կա սե ցու մը,
վերսկ սու մը և  եր կա րա ցու մը: Նա խաքն նութ յան ժամ կե տի եր կա րաց ման հիմ նախն դիր նե րը քննարկ վել են
ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նից ստաց ված՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քրեա կան
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յան օ րեն քի նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող ի րա վա կար գա վո րում նե րի վեր լու ծու թյան հա մա տեքս -
տում: 

Նա խաքն նութ յան ժամ կե տի կա սեց ման հիմ նախն դիր նե րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում հե ղի նա կի
կող մից հետ ևութ յուն է ար վում, որ քրեա կան գոր ծի նյու թե րին տու ժո ղի, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րի և քա -
ղա քա ցիա կան պա տաս խա նո ղի կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ծա նո թա նա լու ժամ կե տը ևս
չպետք է մտնի նա խաքն նութ յան ժամ կե տի մեջ, ուս տի, ա ռա ջարկ վում է ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սում հա մա պա տաս խան լրա ցում կա տա րել: 

Վեր լու ծե լով նա խաքն նութ յան ժամ կե տի վերսկս ման հիմ նախն դիր նե րը՝ հե ղի նա կը եզ րա հան գում է
ա նում, որ ՀՀ ՔԴՕ 260-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում նա խաքն նութ յան ժամ կե տը
վերսկս վում է քրեա կան գոր ծով կա սեց ված վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին քննի չի կող մից ո րո շում կա յաց նե -
լու, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում` քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կա սեց նե լու վե -
րա բեր յալ քննի չի ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին դա տա խա զի կող մից ո րո շում կա յաց նե լու օր վա նից: Բա ցի
այդ, ըստ հե ղի նա կի՝ ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սում հի շա տակ ված «գոր ծի վա րույ թը նո րո գե լու
մա սին ո րո շում»-ը պետք է նույ նաց նել քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ ո րո շու մը վե րաց -
նե լու մա սին դա տա խա զի կող մից կա յաց ված ո րոշ մա նը: Ուս տի քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե -
րա բեր յալ ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին դա տա խա զի ո րոշ ման կա յաց ման օր վա նից է վերսկս վում նա -
խաքն նութ յան ժամ կե տը: 

Նա խաքն նութ յան ժամ կե տի եր կա րաց ման կա ռու ցա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով հե -
ղի նակն ա ռա ջար կում է ՀՀ ՔԴՕ 197-րդ հոդ վա ծը լրաց նել հետև յալ դրույ թով. ե թե դա տա խա զը, քննար -
կե լով քննութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը, գտնի, որ այն պատ ճա ռա բան ված չէ
և  ո րոշ մամբ ա ռա ջարկ վող ժամ կե տը հա մար ժեք չէ նա խա տես վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի
ծա վա լին, ա պա, չհաս տա տե լով քննի չի ո րո շու մը, կա յաց նում է նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու
մա սին ո րո շում` նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լով ող ջա միտ ժամ կե տով:

Բա նա լի բա ռեր. նա խաքն նութ յան ժամ կետ, սկիզբ, ա վարտ, կա սե ցում, վերսկ սում, երկարացում:

Карен Бишарян
Заместитель начальника управления расследования
по особо важным делам Генеральной Прокуратуры РА,
к.ю.н., доцент

Проблемы исчисления и продления срока предварительного следствия

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических проблем исчисления и продления
срока предварительного следствия. В ней обстоятельно проанализированы правововые предписания Уго-
ловно-процессуалного кодекса РА, регулирующие отношения соблюдения и продления срока предварительного
следствия. Проблемы продления срока предварительного следствия рассмотрены в контексте анализа
предписаний проекта закона О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуалный кодекс
Республики Армения.

В результате рассмотрения проблем приостановления срока предварительного следствия автор
приходит к выводу о том, что в срок предварительного следствия не должна включаться время
ознакомленмия с материаламы уголовного дела птерпевшим, гражданским истцом, гражданский ответчиком
или их представителями, предлагая внести соответствующие дополнения в ч. 3 ст. 197 УПК РА.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

Рассматривая проблемы возобновления срока предварительного следствия, автор приходит к умоза-
ключению, что в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 260 УПК РА срок предварительного следствия воз-
обновляется со дня вынесения следователем постановления о возобновлении производства приостановленного
уголовного дела, в случаях же, предусмотренных ч. 2 той же статьи – со дня вынесения прокурором поста-
новления об отмене постановленмия следователя о проистановлении производства по уголовному делу. К
тому же, по мнению автора, указанное в ч. 7 ст. 197 УПК РА «постановление о возобновлении производства
по уголовному делу» следует отождествлять с постановлением прокуророа об отмене постановления
следователя о прекращении уголовного дела. Следовательно, срок предварительного следствия
возобновляется со дня яынесения прокурором постановления об отмене постановления следователя о
прекращении уголовного дела.

В целях усовершенствования механизмов продления срока предварительного следствия автор
предлагает дополнить ст. 197 УПК РА следующим положением: при рассмотрении ходатайства следователя
о продлении срока предварительного следствия прокурор, расценивая ходатайство немотивированным,
прокурор правомочен не утверждать ходатайство и вынести постановление о продлении срока предвари-
тельного следствия в разумные сроки.

Ключевые слова: срок предварительного следствия, начало, окончание, приостановление, воз-
обновление, продление. 

Karen Bisharyan 
Deputy Head of the Department of Investigation for Particularly Important Cases
of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Armenia,
PhD in Laws, Associate Professor

Problems of Calculation and Extension of the Period of Preliminary Investigation 

The article is devoted to theoretical and practical problems of calculation and extension of the period of
preliminary investigation. It thoroughly analyzes legal prescriptions enshrined in the Criminal Procedure Code
of the Republic of Armenia regarding the period of preliminary investigation, and practical issues such as the
beginning, end, suspension, resumption and extension of preliminary investigation. The problems on extension
of the preliminary investigation period are discussed in the context of the analysis of the regulations suggested
by the draft law on The amendments and supplements to the Criminal Procedure Code of the Republic of
Armenia received from the Ministry of Justice of RA.

As a result of examining the problems on the suspension of the preliminary investigation period, the author
concludes that the period for getting familiar with the materials of criminal case by victim, civil plaintiff, civil
respondent or their representatives should not be included in the preliminary investigation period. Hence the
author suggests making appropriate amendments to the Part 3 of Article 197 of the Criminal Procedure Code
of the Republic of Armenia.

Next by considering the problems of resumption of the period of the preliminary investigation, the author
comes to the conclusion that in the cases specified in the Part 1 of Article 260 of the Criminal Procedure Code
of the Republic of Armenia the preliminary investigation period is resumed from the date of the decision of the
investigator on the resumption of the suspended criminal proceedings, and in the case provided for in part 2 of
the same article – from the date of the prosecutor’s decision on abolishing the investigator’s decision on the
suspension of criminal proceedings. Besides, according to the author, “the decision on the resumption of the
proceedings” referred to in the Part 7 of Article 197 of Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia,
should be equated with the prosecutor’s decision on abolishing the investigator’s decision on termination of
criminal case. 

Finally, in order to improve the mechanisms for extending the preliminary investigation period, the author
proposes to supplement the Article 197 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia with the
following provision: in case the prosecutor, by discussing the decision of an investigator on extension of the
preliminary investigation period, considers it not reasoned, and considers the term offered by the decision not
proportional to the scope of the procedural actions, s/he does not approve the decision of investigator and
makes a decision on extension of the preliminary investigation period by a reasonable term.

Keywords: preliminary investigation period, the beginning, the end, suspension, resumption, extension.
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Պետրոս Մարտիրոսյան
ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության ավագ դատախազ,
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

Պատժի նպատակների հասկացության տեսական հիմնահարցերը քրեական իրավունքում

Սույն հոդվածը նվիրված է քրեական իրավունքում պատժի նպատակների հիմնահարցերի ուսումնասի-
րությանը։ Հեղինակը պատժի նպատակների ուսումնասիրությունն իրականացրել է պատժի հասկացության
բացահայտման ճանապարհով, քանի որ ցանկացած ինստիտուտի նպատակների համալիր ուսումնասի-
րություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախևառաջ անդրադառնալ տվյալ ինստիտուտի հասկա-
ցության ուսումնասիրությանը։ Աշխատանքում, հեղինակն անդրադարձել և ուսումնասիրել է քրեական իրա-
վունքի տեսությունում առկա բազմաթիվ հեղինակների կարծիքներ` պատժի հասկացու թյան և դրանում նա-
խատեսված չափանիշների վերաբերյալ, և արդյունքում` ներկայացրել է իր հեղինակային մոտեցումը` պատ-
ժի հասկացության պարտադիր չափանիշների վերաբերյալ, դրանց առանձին անդրադառնալու միջոցով։ 

Հեղինակը քննարկել է նաև պատժի նպատակների հասկացության օրենսդրական սահմանման
անհրաժեշտության հարցը։ Հատկանշական է նաև, որ հեղինակն անդրադարձել է քրեական պատժի
նպատակների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի խնդիրների համեմատության հարցին, ավելին` այդ համեմա-
տությունն իրականացվել է նաև ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգի լույսի ներքո։

Բանալի բառեր. քրեական պատիժ, պատժի նպատակներ, քրեական օրենսգրքի խնդիրներ, քրեա-
կան պատժի հասկացության պարտադիր տեսական և օրենսդրական չափանիշներ, քրեական պատժի
նպատակների տեսական հասկացություններ, ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգ:

Петрос Мартиросян
Старший прокурор прокуратуры Лорийской области РА,
соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального
права Российско-Армянского (Славянского) университета

Теоретические проблемы целей хаказания в уголовном праве

Данная статья посвящена изучению основных вопросов целей наказания в уголовном праве. Изучение
целей наказания автор осуществил путем выявления понятия наказания, так как для комлексного изучения
любого института прежде всего надо исследовать понятие данного института. В работе автор изучил
мнения многих авторов о существующем в уголовном праве понятия наказания,предусмотренных в нем
критериях и в результате представил свой авторский подход к обязательным критериям понятия наказания
посредством изучения их по отдельности.

Автор также обсудил вопрос необходимости законодательного определения понятия целей наказания.
Характерно то, что автор сравнил цели уголовного наказания и задачи уголовного кодекса РА. Более того,
это сравнение осуществлено также в свете концепций нового уголовного кодекса РА.

Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, задачи уголовного кодекса, обязательные
теоретические и законодательные критерии понятия уголовного наказания, теоретические понятия целей
уголовного наказания, концепция нового уголовного кодекса РА. 

Petros Martirosyan
Chief prosecutor in Lori Region Prosecutor’s
Office of the Republic of Armenia, 
Post-graduate student at the Department of criminal law
and criminal procedure law of
Russian-Armenian (Slavonic) University

Theoretical Issues of the Purposes of Punishment in Criminal Law 

The main subject of this article is the study of the main issues of the purposes of punishment in criminal law.
The author carries out a study of purposes of punishment by revealing the concept of punishment, because for a
complex examination of purposes of any institution one should firstly explore the notion of the concerned institution.
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In the article the author has referred to and studied the opinions of numerous authors about the notion of
punishment in criminal law and the criteria foreseen in it. As a result the author has presented his own approach
on the mandatory criteria of the notion of punishment by referring to each of them separately.

The author has also discussed the need for defining the purposes of punishment by legislation. It is significant
that the author has compared the purposes of criminal punishment and the objectives of the Criminal Code of
Armenia. Moreover, this comparison is carried out in the light of the concepts of the new Criminal Code of Armenia.

Keywords: criminal punishment, purposes of punishment, the objectives of the Criminal Code, the
compulsory theoretical and legislative criteria for the concept of criminal punishment, mandatory theoretical
and legislative criteria of the notion of criminal punishment, theoretical notions of the purposes of criminal
punishment, the concept of the new Criminal Code of Armenia.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

Արամ Վարդևանյան
ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական, 
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի քրեական իրավունքի
և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Սահմանադրականության հասկացությունը և դրա ընկալումը որպես իրավունքի հիմնարար
սկզբունք

Տվյալ հոդվածի շրջանակներում հեղինակը, հաշվի առնելով մի շարք իրավագետների դիրքորոշում-
ները, ներկայացրել է սահմանադրականության հաս կա ցութ յան և կար ևո րութ յան վե րա բեր յալ իր մո տե -
ցու մը: Հե ղի նա կը հատ կա պես կար ևո րել է այն մո տե ցու մը, որ սահ մա նադ րա կա նութ յու նը պետք է դի-
տարկել և ընդունել ոչ թե որպես սահմանադրական իրավունքի կամ իրավունքի տեսու թյան մի մաս, այլ
որպես իրավունքի հիմնարար սկզբունք: 

Բանալի բառեր. սահմանադրականություն, սահ մա նադ րութ յան գե րա կա յութ յուն, ի րա վուն քի հիմ -
նա րար սկզբունք, սահ մա նադ րա կան մշա կույթ:

Арам Вардеванян
Советник председателя Конституционного суда РА,
Преподаватель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального
права Российско-армянского (славянского) университета,
кандидат юридических наук

Понятие конституционализма и его восприяние как фундаментального принципа права

В рамках данной научной статьи представлены мнения ряда авторов относительно понятия и значения
конституционализма, после обобщения, которых автор представляет свою позицию. Автор в частности
подчеркивает важность той позиции, согласно которой конституционализм надо рассматривать и принимать
ни просто, как часть конституционного права или теории права, а как фундаментальный принцип права. 

Ключевые слова: конституционализм, верховенство конституции, конституционная култьтура, фун-
даментальный принцип. 

Aram Vardevanyan
Adviser to the President of the Constitutional Court of RA,
Lecturer at the Department of Criminal Law and Criminal
Procedural Law at the Russian-Armenian (Slavonic) University, Ph.D

The Definition of Constitutionalism and Its Perception as a Fundamental Principle of Law

The article presents the definition and importance of constitutionalism provided by numerous legal
scholars, and after summarizing them, the Author introduces his own position regarding it. The Author gives
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paramount importance to the position, according to which constitutionalism should be considered and accepted
not as a part of constitutional law or the theory of law, but as a fundamental principal of law. 

Keywords: constitutionalism, rule of constitution, fundamental principle of law, constitutional culture.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

Արթուր Նազարեթյան
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի քաղաքացիական
իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

Վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգը

Սույն հոդվածը վերաբերում է վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգին: Դրանում վեր-
լուծված են հայրենական և ռուս գիտնական իրավաբանների կարծիքները վճռաբեկ բողոքարկման ինս-
տիտուտի իրականացման հիմքերի մասին, արված են հեղինակային մի շարք առաջարկներ վճռաբեկ
դատարանում գործով վարույթի կասեցման հիմքերն ընդարձակելու և գործի քննությունը հետաձգելու
մա սին:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև գոր ծի վճռա բեկ քննութ յան սահ ման նե րի մա սին:
Ա ռա ջարկ է ար վել ընդ լայ նել վճռա բեկ բո ղո քի քննութ յան սահ ման նե րը, և վճ ռա բեկ դա տա րա նին ի -

րա վունք վե րա պա հել օ րի նա կա նութ յան շա հե րից ել նե լով` դուրս գալ վճռա բեկ բո ղո քի փաս տարկ նե րի
սահ ման նե րից և գոր ծը ստու գել ողջ ծա վա լով:

Բանալի բառեր. վճռաբեկ դատարան, վճռաբեկ բողոք, տնօրինչականության սկզբունք, քաղաքա-
ցիական դատավարություն, վարույթի կասեցում, գործի քննության հետաձգում, գործի քննության սահ-
մաններ:

Артур Назаретян
Соискатель кафедры гражданского права и гражданско-процессуального
права Российско-Армянского (Славянский) университета

Порядок рассмотрения дел в суде кассационний инстанции

Настоящая статья относится к порядку рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. В нем про-
анализированы мнения отечественных и русских ученых юристов об основах осуществления института
кассационного обжалования, сделан ряд авторских предложений о расширении основ приостановления
производства по делу в суде кассационной инстанции и отложении рассмотрения дела. Сделана ссылка
также о пределах рассмотрения дела в кассационной инстанции. Было сделано предложение, расширить
пределы рассмотрения кассационной жалобы и кассационному суду предоставить право, исходя из
интересов законности, выйти за пределы аргументов кассационной жалобы и дело проверить в полном
объеме.

Ключевые слова: кассационный суд, кассационная жалоба, принцип диспозитивности, гражданское
судопроизводство, приостановление производства, отложение рассмотрения дела, пределы рассмотрения
дела.

Artur Nazaretyan
Post-graduate student at the
Russian-Armenian (Slavonic) University

The Order of Examination of Cases in the Court of Cassation

This article refers to the order of examination of cases in the Court of Cassation. Here are analyzed the
opinions of native and Russian legal scholars about the grounds of the implementation of the institute of the
cassation appeal, also proposal is provided for on enlargening the grounds of suspending the proceedings and
delaying the consideration of the case. 

Reference has been also made to the boundaries of the case of the cassation examination. A proposal has
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been made to extend the boundaries of the cassation appeal, and taking account the interests of legalality to
entitle the Court of Cassation a right to get out of the boundaries of the cassation appeal arguments and check
the case fully.

Keywords: Court of Cassation, cassation appeal, the principle of optionality, civil procedure, suspension of
proceedings, delaying of the case examination, boundaries of the case examination.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

Ա վե տիք Հա րու թյուն յան
ԼՂՀ Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի անվ տան գու թյան խորհր դի 
աշ խա տանք նե րի ա պա հով ման բաժ նի գլխա վոր մաս նա գետ,
ԱրՊՀ ի րա վուն քի ամ բիո նի դա սա խոս

Հան րաք վեի ինս տի տու տի կա տա րե լա գործ ման հիմ նա կան
ուղ ղու թյուն նե րը ԼՂՀ-ում

Գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վում են ԼՂՀ-ում հան րաք վեի ինս տի տու տի կա տա րե -
լա գործ ման հետ կապ ված հիմ նա հար ցե րը։ Ու սում նա սի րե լով այլ երկր նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րը` հե -
ղի նակն ար ձա նագ րում է, որ ԼՂՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված չէ հանրաքվեի անցկացում ժո-
ղովրդական նախաձեռնությամբ։ Հիմ նախնդ րի լուծ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է Սահմանադրու-
թյամբ սահմանել հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 10 տոկոսից ոչ
պակասի ստորագրությունների առկայության պահանջը։

Հանրաքվեի նախաձեռնության իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը ԼՂՀ Սահմանադրու-
թյան բովանդակությանը համապատասխանեցնելու նպատակով առաջարկվում է ԼՂՀ Սահմանադրու-
թյան մեջ կատարել որոշակի փոփոխություններ, մասնավորապես՝ Սահմանադրության ընդունման կամ
դրանում փոփոխությունների կատարման իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակն ընդլայնել՝ նման
հնարավորություն տալով նաև ժողովրդական նախաձեռնությամբ անցկացմանը, օրենսդրական հան-
րաքվեի սուբյեկտների շարքում ներառել Նախագահին և ժողովրդին, իսկ պետության համար կարևոր
նշանակություն ունեցող հարցերի կապակցությամբ անցկացվող հանրաքվեի սուբյեկտների շարքին դա-
սել նաև ժողովրդին։

Բա նա լի բա ռեր. հան րաք վե, ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, հան րաք վեի անցկացման նա խա ձեռ նու թյան
սուբ յեկտ, ժո ղովր դա կան նա խա ձեռ նու թյամբ հան րաք վե, օ րենսդ րա կան հան րաք վե, «Հանրաքվեի մա-
սին» ԼՂՀ օրենք:

Аветик Арутюнян
Главный специалист отдела по обеспечению работ
Совета безопасности аппарата Президента НКР,
Преподаватель кафедры права АрГУ

Основные направления совершенствования института референдума в НКР

В рамках данной научной статьи рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием
института референдума в Нагорно-Карабахской Республике. Изучив Конституции других стран, Автор кон-
статирует, что Конституцией НКР не предусмотрено проведение референдума по народной инициативе.
Для решения проблемы предлагается установить Конституцией требование наличия подписей не менее 10
процентов граждан, обладающих правом участвовать в референдуме.

С целью приведения круга обладающих правом инициативы субъектов в соответствие с содержанием
Конституции НКР предлагается произвести в Конституции НКР определённые изменения, в частности,
расширить круг субъектов, обладающих правом принимать Конституцию или вносить в неё изменения,
предоставив возможность также проведения референдума по народной инициативе, включить в ряды
субъектов законодательного референдума Президента и народ, а к ряду субъектов референдума,
проводимого в связи с вопросами, имеющими важное значение для государства, причислить также народ.

Ключевые слова։ референдум, народовластие, субъект инициативы проведения референдума, ре-
ферендум по народной инициативе, законодательный референдум, Закон НКР о референдуме.
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Avetiq Harutyunyan
Desk Ensuring Activities of the NKR Security Council, Chief specialist, 
The Office of the President of the NKR
Lecturer at the Chair of Law, ArSU 

The main directions of the perfection of the institute of referendum in the NKR

In the framework of this academic article problems concerning with the perfection of the institute of
referendum in the NKR are discussed. Examining Constitutions of other countries, the author substantiates that
NKR Constitution does not provide the conduction of the referendum on popular initiative. To solve the problem
it is suggested to define by the Constitution the requirement of the availability of no less than 10% from the
required number of voters’ signatures.

In order to conform the framework of the subjects having the right to initiate a referendum to the
Constitution, it is proposed to make some amendments in the Constitution of the NKR, especially to broaden the
framework of the subjects having the right to initiate a referendum and to give such an opportunity to the
People (referendum on popular initiative), to include the President and the People (popular referendum) as the
subjects of the legislative referendum, and to include the People as a subject in relation to referendums
conducted on the issues of special significance for the State. 

Keywords։ Referendum, democracy, subject of the initiation of a referendum, referendum on popular
initiative, legislative referendum, the Law of the NKR on referendum.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

Արմեն Հարությունյան
ՀՀ արդարադատության նախարարության,
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայության
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման իրավական հիմքերի բարելավման արդի
հարցադրումներ

Դա տա կան ակ տե րը, ինչ պես նաև վար չա կան մար մին նե րի հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ նե րը, ո րոնք օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով դար ձել են ան բո ղո քար կե լի, Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տութ յու նում հար կա դիր կար գով ի րա կա նաց վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա -
տութ յան նա խա րա րութ յան կազ մում գոր ծող դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա -
ռա յութ յան մի ջո ցով:

Հար կա դիր կա տար ման են թա կա վե րոնշ յալ ակ տե րի կա տա րու մը ա պա հով վում է վար չա կան վա -
րույ թի հա տուկ տե սա կի՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թի մի ջո ցով: Ո րոշ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, «կա տա րո -
ղա կան վա րույ թը» ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա վուն քի հա մա լիր հա մա կար գի նոր ձևա վոր վող ինք նու -
րույն ճյու ղե րից մե կի՝ կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի կար գա վոր ման ա ռար կան:

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կն ու սում նա սի րել և ներ կա յաց րել է դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -
տար ման ի րա վա կան հիմ քե րի բա րե լավ ման ար դի հար ցադ րում նե րը և հիմ քում ու նե նա լով կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի զար գաց ման տես լա կա նը, ա ռա ջար կել է ի րա վա գի տութ յան ժա մա նա կա կից պա հանջ նե -
րին հա մա պա տաս խան ստեղ ծել անհ րա ժեշտ կա ռու ցա կար գեր և կի րա ռել նոր վար չա կան գոր ծիք ներ:

Բա նա լի բա ռեր. կա տա րո ղա կան վա րույթ, վար չա կան վա րույթ, վար չա կան ակտ, վար չա կան ի րա -
վա խախ տում:

72

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
8

9
  2

0
1

5



73

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

Армен Арутюнян
Начальник отдела Ачапняк и Давидашен города Еревана
Службы принудительного исполнения судебных актов
Министерства юстиции РА,
Соискатель Кафедры юриспруденции 
Академии государственного управления РА

Несколько актуальных вопросов по улучшению правовых основ принудительного 
исполнения судебных актов 

Судебные акты, а также общественные правовые денежные требования административных органов,
которые по установленному законодательством порядку стали безапелляционными, в Республике Армения
в принудительном порядке исполняются Службой принудительного исполнения судебных актов, действующей
в составе Министерства юстиции Республики Армения. 

Исполнение вышеперечисленных актов, подлежащих принудительному исполнению, обеспечивается
посредством исполнительного производства, являющимся специальным видом административного про-
изводства. По мнению некоторых авторов, “исполнительное производство” представляет собой предмет
регулирования исполнительного права - одной из новоформирующихся самостоятельных отраслей
комплексной системы права.

В данной статье автор изучил и представил актуальные вопросы по улучшению правовых основ
службы принудительного исполнения судебных актов и, основываясь на видении развития исполнительного
производства, предложил в соответствии с современными требованиями правоведения создать необходимые
механизмы и применять новые административные инструменты.

Ключевые слова: Исполнительное производство, административное производство, административный
акт, административного правонарушения.

Armen Harutyunyan 
Head of the Department of Ajapnyak and Davtashen of City Yerevan at the
Judicial Acts’ Compulsory Enforcement Service of the 
Ministry of Justice of the Republic of Armenia;
Postgraduate student at the Public Administration 
Academy of the Republic of Armenia, Chair of Law

Actual Issues on Improvement of Legal Grounds of Compulsory Enforcement of Judicial Acts

Judicial acts, as well as public legal monetary claims of administrative bodies, which have become final as
prescribed by the legislation, are compulsorily enforced in the Republic of Armenia by the Judicial Acts
Compulsory Enforcement Service functioning within the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. 

The enforcement of the aforementioned acts, subject to compulsory enforcement, is ensured through a
special type of administrative proceedings, i.e. enforcement proceedings. According to some authors,
“enforcement proceedings” is the subject matter of one of newly developing, independent fields of the complex
system of law – the enforcement law.

In this article the author analyses and raises actual questions on improving the legal grounds of
compulsory enforcement of judicial acts, and, based on the vision of developing enforcement proceedings,
suggestes creating the necessary mechanisms in line with current requirements of law and applying new
administrative instruments.

Keywords: Enforcement proceedings, administrative proceedings, administrative acts, administrative of-
fences.
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Թամարա Գրիգորյան
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ

Քաղաքացիական ծառայության սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սույն գի տա կան հոդ վա ծը վե րա բե րում է պե տա կան քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան սահ մա նադ րա -
կան, կազ մա կեր պա կան և  օ ժան դակ սկզբունք նե րին, ո րոնք ա պա հո վում են պե տա կան ծա ռա յութ յունն
ընդ հան րա պես և քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յու նը, մաս նա վո րա պես՝ մաս նա գի տա կան, ա պա քա ղա քա -
կա նաց ված և սո ցիա լա պես կան խո րոշ ված, իսկ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի վար քը կան խա տե սե լի
դարձ նե լը։ Աշ խա տան քում ընդգծ վում է վե րը նշված սկզբունք նե րի ի րա վա կան լի նե լու (ի րա վա նոր մե րի
ձև  ու նե նա լու) և դ րանց ե լա կե տա յին, ընդ հա նուր գա ղա փա րա կան բնույ թը։ Այն օգ տա կար կա րող է լի նել
պե տա կան (քա ղա քա ցիա կան) ծա ռա յող նե րի հա մար։

Բանալի բառեր. քաղաքացիական ծառայություն, քաղաքացիական ծառայության սկզբունք, օժան-
դակ սկզբունքներ, օրինականություն, մասնագիտական ձեռնահասություն, միջազգային փորձ։

Tамара Gригорян 
Aдвокат палаты адвокатов PA
Cоискатель академии государственного 
управления Pеспублики Aрмения

Принципы гражданской службы в Республике Армения

Настоящая научная статья посвящена конституционным, организационным и вспомогательным прин-
ципам государственной гражданской службы, которые обеспечивают становление государственной службы
- вообще, а гражданской службы - в частности. более социально предопределенными, профессиональными,
деполитизированными, а поведение гражданских служащих - предсказуемыми. В научной работе отмечается
правовой характер (о форме правовых норм) вышеуказанных принципов и их исходный, общий идеоло-
гический характер. Это может быть полезным для государственных (гражданских) служащих. 

Ключевые слова։ гражданская служба, принцип гражданской службы, вспомогательные принципы,
законность, профессиональные навыки, международный опыт. 

Tamara Grigoryan
Advocate of Chamber of Advocates of the Republic of Armenia, 
Postgraduate student at the Public Administration
Academy of the Republic of Armenia,

Principles of Civil Service in the Republic of Armenia

This scientific article concerns the constitutional, organizational and auxiliary principles of state civil
service, which make the state service in general and the civil service in particular professional, depoliticized and
socially predetermined, also make the behavior of civil employees predictable. It is stressed the legality (having
the form of legal norms) of the above mentioned principles in the work and their baseline, general conceptual
character. It may be useful for state (civil) employees.

Keywords։ civil service, principles of civil service, auxiliary principles, legality, professional skillfulness, in-
ternational experience. 
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Եկատերինա Ժիրենկո 
Քաղաքական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցորդ

Փոխադարձ պատասխանատվության երևույթի ուսումնասիրության
տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները

Դի տարկ վում է կող մե րի պա տաս խա նատ վութ յան հար ցե րը, ամ բող ջո վին, և այդ կող մե րի փո խա -
դարձ պա տաս խա նատ վութ յան հար ցե րը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու գոր ծում, դրանց
ի րա կա նա ցու մը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում: Ին տեգ րա լա յին մո տեց ման օգ տա գործ ման հի -
ման վրա ցու ցադր ված է փո խա դարձ պա տաս խա նատ վութ յան բա րո յա կա նութ յան հաս կա ցութ յան միա -
տեղ ման հրա տա պութ յու նը դրա քա ղա քա կան-ի րա վա կան նշա նա կութ յան հետ, ին չը հետ ևում է օբ յեկ տիվ
և սուբ յեկ տիվ հար թույթ նե րի միաս նա կա նութ յու նից, ո րոն ցում տե ղի են ու նե նում պե տութ յան և դրանց
պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջ պե տա կան և մի ջանձ նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. պա տաս խա նատ վութ յուն, փո խա դարձ պա տաս խա նատ վութ յուն, ի րա վունք, բա րո -
յա կա նութ յուն, սուբ յեկ տիվ, օբ յեկ տիվ, ին տեգ րա լա յին մո տե ցում:

Екатерина Жиренко 
Соискатель политических наук

Теоретико-методологические аспекты исследования феномена взаимоответственности

Рассматриваются вопросы ответственности сторон, в целом, и их взаимной ответственности в плане
установления межгосударственных отношений и их осуществления в рамках международного права. На
основе использования интегрального подхода показана актуальность совмещения нравственного понимания
взаимной ответственности с её политико-правовым значением, что вытекает из единства объективных и
субъективных пространств, в которых разворачиваются межгосударственные и межличностные отношений
государств и их официальных представителей.

Ключевые слова: ответственность, взаимная ответственность, право, нравственность, субъективное,
объективное, интегральный подход.
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The Aspects of Theoretical-Methodological Research of the Mutual Responsibility Phenomenon

The article discusses the issues on Party responsibility, as a whole, and their mutual responsibility for es-
tablishment of international relations and their realization in the frameworks of international law. On the basis of
the integral approach it is demonstrated the actual combination of the moral definition of the mutual
responsibility with its political-legal value, which emanates from the unity of objective and subjective areas,
where it takes place international and personal relations between the states and their official representatives.

Keywords: responsibility, mutual responsibility, law, morality, subjective, objective, integral approach.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է կրեն գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա կան
բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր վի 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 րին 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 դրանց 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 նե -
րով: Թղ թա յին տար բե րա կը 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 ջե րի սահ ման նե -
րում: Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զու նե րով (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 միա սին 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 բեր վող 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 վող 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 այն տվո ղի կող մից և/ կամ կնքվի իր աշ խա տա վայ -
րի կնի քով:

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը 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 նան լու սանցք ներ՝ ձա խից՝ 30մմ, ա ջից՝ 10մմ, վերևից՝ 20մմ, ներքևից՝
25մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րել 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 նե րա ռել հետևյալ տվյալ նե -
րը՝ հեղ նակ(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 նշվի ին տեր -
նե տա յին հաս ցեն, և հ ղում կա տա րե լու վեր ջին ամ սա թի վը: Ար գել վում է այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քը,
միտ քը, աշ խա տան քը ներ կա յաց նել իբրև սե փա կան, օգ տա գոր ծել ու րի շի գա ղա փա րը, միտ քը, վեր -
լու ծու թյու նը ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել կամ
նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

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