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

Աշոտ Եսայան ՀՀ գլխավոր դատախազի օգնական, Խ.Աբով -
յա նի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսա -
րանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս,
դոցենտ, (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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Հանդեսը ՀՀ բարձրագույն որակավորման
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Գ.Ս. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 
ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի
16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքը՝ ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Սուրիկի ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻՆ
շնորհել արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2015թ. Դեկտեմբերի 28
Երևան
ՆՀ-862-Ա

«Օրինականություն» գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդեսի
խմբագրական խորհուրդն իր և դատախազության համակարգի բոլոր
աշխատակիցների անունից շնորհավորում է ՀՀ գլխավոր դատախազ 

Գևորգ Կոստանյանին՝ մաղթելով նրան բեղմնավոր աշխատանք, նորանոր
հաջողություններ և անսպառ եռանդ ՀՀ դատախազության ու մեր պետության առջև

ծառացած խնդիրների լուծման գործում:
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Օ րի նա կա նու թյան, ի րա վա կար գի ամ րապնդ ման, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա -
րի գոր ծում ներդ րած ա վան դի, ՀՀ դա տա խա զու թյան հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու -
թյուն ա պա հո վե լու հա մար և ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մին նե րի աշ խա տո ղի
օր վա կա պակ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով ՀՀ ազ գա յին անվ տան -
գու թյան ծա ռա յու թյան տնօ րեն, գե նե րալ-գնդա պետ Գ.Հա կոբ յա նը պարգևատր վել է
հու շան վե րով, իսկ նույն ծառայության աշխատակիցներ՝ գնդա պետ Ա.Աղա բաբ յա նը,
մա յոր Կ.Հով հան նիս յա նը և կա պի տան Ս.Ոս կան յա նը պարգևատր վել են «Հա մա -
գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ ման հա մար» մե դա լով:

Փոխգն դա պետ Ն.Սաղ յա նին և մա յոր Հ.Հով հան նիս յա նին հայ տա րար վել է շնոր -
հա կա լու թյուն:

«Օրինականություն» գիտագործնական և ուսում -
նա մեթոդական հանդեսի խմբագրական խորհուրդն
իր և դատախազության համակարգի բոլոր աշխա -
տա կիցների անունից շնորհավորում է ՀՀ գլխավոր
դա տախազի տեղակալ Արմեն Հարությունյանին
ծննդյան տարեդարձի առթիվ՝ մաղթելով նրան
քաջառողջություն, աշխատանքային անսպառ եռանդ
ու բազում հաջո ղու թյուն ներ:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ Ðð²Ø²ÜÜºð

Ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու
հա մար և ծննդ յան օր վա կա պակ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
հրա մա նով ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան մե ղա դրան քի պաշտ պա -
նու թյան և դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վար չու թյան պետ
Դ.Մել քոն յա նը պարգևատր վել է հու շան վեր-ժա մա ցույ ցով:

«Օ րի նա կա նու թյուն» գի տա գործ նա կան և ու սում նա մե թո դա կան հան դե սի 
խմբագ րա կան խոր հուր դը շնոր հա վո րում է 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, «Օ րի նա կա նու թյուն» հան դե սի խմբագրական խորհր դի ան դամ

Դ.Մել քոն յա նին ծննդյան տա րե դար ձի առ թիվ՝ մաղ թե լով նրան առողջություն,
երջանկություն և աշ խա տան քա յին նոր նվա ճում ներ:
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ÐÐ ê²ÐØ²Ü²¸ðàôÂÚ²Ü öàöàÊàôÂÚ²Ü Ð²Üð²øìº

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում 2015
թվա կա նի նո յեմ բե րի 23-ին տե ղի է ու նե ցել կո -
լե գիա յի նիստ, ո րը վա րել է ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խազ Գևորգ Կոս տան յա նը: Նիս տում, ի
թիվս այլ հար ցե րի քննարկ վել են դեկ տեմ բե րի
6-ին կա յա նա լիք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո -
փո խու թյուն նե րի հան րաք վեի ըն թաց քում դա -
տա խա զա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
մանն առնչ վող հար ցեր: ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զը հա տուկ ընդգ ծել է նա խընտ րա կան, ընտ -
րա կան և հե տընտ րա կան շրջա նում ՀՀ քա ղա -
քա ցի նե րի ընտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման՝
այդ թվում զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում նե րի մի -
ջո ցով ի րենց դիր քո րո շումն ար տա հայ տե լու
կարևո րու թյու նը և այդ գոր ծըն թաց նե րին ապ -

օ րի նի որևէ մի ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու -
թյու նը: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը հանձ նա րա -
րել է, որ յու րա քանչ յուր նման ա հա զան գով,
հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, դրանց տրվի
հա մա պա տաս խան քրեաի րա վա կան գնա հա -
տա կան: Գ. Կոս տան յա նը հանձ նա րա րել է նաև
պատ շաճ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նել՝ ի րա -
վա պահ մար մին նե րի կող մից զանգ վա ծա յին
մի ջո ցա ռում նե րի, ինչ պես նաև ողջ ընտ րա կան
գոր ծըն թա ցի օ րի նա կա նու թյունն ա պա հո վե լուն
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ, կազ -
մա կեր պե լու հա մար բնա կա նոն ընտ րա կան
գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցու մը: ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զի հանձ նա րա րու թյամբ ստեղծ վել է հա -
մա պա տաս խան աշ խա տան քա յին խումբ:

ÐÐ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ & ÐÐ ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç 
¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 

21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇª ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ñóÁ áñáß»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáí ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 

17 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2015Ã. ê¸à - 1236 áñáßáõÙÁ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի
ընդ լայն ված նիս տում քննարկ վել է Քր. դատ.
օր.-ի 21-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան վե րա -
բեր յալ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի դի մու մի քննու -

թյան արդ յուն քում ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի 19.11.2015թ. կա յաց րած ո րո շու մը1: Իր
ո րոշ մամբ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը սահ -
մա նել է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը հա մա -

1 Որոշման ամբողջական տեքսին կարելի է ծանոթանալ 
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/sdv-1236.pdf հղումով
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պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը: ՍԴ
ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սը սահ մա նում է.

«ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի 21-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի սահ մա նա -
դրա իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան գում է
հետևյա լին.

ա ռա ջին՝ այն դեպ քե րում, երբ հսկող դա -
տա խա զը վե րաց րել է քրեա կան գոր ծը կար ճե -
լու, քրեա կան գործ հա րու ցե լու կամ քրեա կան
գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը և
ք րեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ի րեն
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում տվել է կոնկ րետ ցու ցում ներ կամ հանձ -
նա րա րու թյուն ներ, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու,
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու կամ
քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա -
սին նոր ո րո շում հնա րա վոր է կա յաց նել միայն
ի րա վա սու դա տա խա զի կող մից տրված ցու -
ցում նե րի կամ հանձ նա րա րու թյուն նե րի պար -
տա դիր կա տար ման պա րա գա յում,

երկ րորդ՝ մինչ դա տա կան վա րույ թում հե -
տաքն նու թյան մարմ նից, քննի չից պա հանջ ված
նյու թե րը, փաս տաթղ թե րը, քրեա կան գոր ծը

հսկո ղու թյան նպա տա կով դա տա խա զին տրա -
մադ րե լու վե րա բեր յալ վեր ջի նիս պա հան ջի կա -
տա րու մը պետք է ի րա կա նաց վի ան հա պաղ,

եր րորդ՝ մինչ դա տա կան վա րույ թում դա -
տա խա զա կան հսկո ղու թյան շրջա նակ նե րում
Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե -
րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում ըն դուն ված ո -
րո շու մե րը պետք է դի տար կել որ պես վերջ նա -
կան և որևէ պայ մա նա վոր վա ծու թյան մեջ
չդնել հսկող դա տա խա զի կող մից նման ո րո -
շում ըն դուն ված կամ չըն դուն ված լի նե լու հան -
գա ման քի հետ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան 102-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի
հա մա ձայն սույն ո րո շու մը վերջ նա կան է և ու ժի
մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից»:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը դա տա խա զու -
թյան ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րին և
մար զե րի դա տա խազ նե րին վե րոնշ յալ ո րո շումից
բխող հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րա կաններ
է տվել: Նիս տին մաս նակ ցել են նաև նա խաքննա -
կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
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Դեկ տեմ բե րի 25-ին Ար դա րա դա տու թյան
ա կա դե միա յում տե ղի ու նե ցավ հան դի սա վոր
մի ջո ցա ռում՝ նվիր ված Ա կա դե միա յի 2015 թվա -
կա նի ունկն դիր նե րի մաս նա գի տա կան պատ -
րաստ ման դա սըն թա ցի ա վար տին: Հան դի սու -
թյա նը ներ կա էին ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րար Ար փի նե Հով հան նիս յա նը, ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան յա նը, ՀՀ դա -
տա կան իշ խա նու թյան ղե կա վար ներ, Ա կա դե -
միա յի դա սա խոս ներ, հյու րեր:

Ա կա դե միա յի ռեկ տոր Ռու բեն Մե լիք յա նը
շնոր հա վո րեց և դիպ լոմ ներ հանձ նեց Ա կա դե -

միա յի երկ րորդ սերն դի շրջա նա վարտ ներ՝ դա -
տա վոր նե րի և դա տա խազ նե րի թեկ նա ծու նե -
րին:

Այս տա րի Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե -
միա յում շուրջ 9.5 ամս վա մաս նա գի տա կան

պատ րաս տում է ան ցել դա տա խազ նե րի թեկ -
նա ծու թյուն նե րի ցու ցա կում ընդգրկ ված 14 անձ,
ո րոն ցից 3-ը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա -
պե տու թյու նից:

«Այ սօր ամ փո փում ենք ու սում նա կան հեր -
թա կան շրջա փու լը և մեծ լա վա տե սու թյամբ
քայ լում ա ռաջ: 2015 թվա կա նին կա րո ղա ցանք
ո րո շա կիո րեն ամ փո փել 2014 թվա կա նի արդ -
յունք նե րը, այն բաց թո ղում նե րը, թե րու թյուն նե -
րը, ո րոնք ու նեինք և ա վե լի մեծ ծա վա լով ու -
սում նա սի րել մեր գոր ծըն կեր նե րի փոր ձը: 2015
թվա կա նին ա վե լի հարթ տա րի ու նե ցանք, ին չը
մեզ հա մար լա վա տե սու թյան ա ռիթ է տա լիս:
Մենք պատ րաստ վում ենք շա րու նա կա կան կա -
տա րե լա գոր ծել մեր ու սում նա կան ծրագ րե րը,
ու սում նա կան նյու թե րը և դա սա վանդ ման մե -
թո դա բա նու թյու նը, դրանք հա մա պա տաս խա -
նեց նել օր վա ար դիա կան խնդիր նե րին և պա -
հանջ նե րին, կրթու թյան ժա մա նա կա կից տեխ -
նո լո գիա նե րին»,-իր ե լույ թում նշեց ա կա դե միա -
յի ռեկ տոր Ռ. Մե լիք յա նը, ա պա ա վե լաց րեց.
«Կր թու թյունն այն ո լորտն է, որ տեղ պարտ վող -
ներ չկան, բո լո րը շա հող են: Կր թու թյունն այն
ո լորտն է, որ տեղ մենք միայն բա րիք ենք ստեղ -
ծում և մեր լավ աշ խա տանքն ըն դա մե նը բա րի -
քի ծա վալն է մե ծաց նում»:

Շ նոր հա վո րե լով ունկն դիր-շրջա նա վարտ -
նե րին՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րար Ար -
փի նե Հով հան նիս յա նը հոր դո րեց մղում նե րում
լի նել ազ նիվ, ո րո շում նե րում՝ ա նա չառ, դա տե -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
1

  2
0

1
6

¸ÆäÈàØÜºð ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü ²Î²¸ºØÆ²ÚÆ 
2015 Âì²Î²ÜÆ Þðæ²Ü²ì²ðîÜºðÆÜ



լուց էլ՝ ար դար: Նա խա րա րը նաև ե րախ տի քի
և գ նա հա տան քի խոս քեր ա սաց՝ ուղղ ված Ար -

դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յին և ռեկ տո րին:
«Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի ռեկ տոր
պա րոն Մե լիք յա նի ան հա տա կան ջան քե րի և
նվի րու մի շնոր հիվ է, որ այ սօր փաս տում ենք
Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի կա յա ցած
լի նե լը»,-նշեց ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա -
րա րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յա նի կար ծի քով ևս  այ սօր Ար դա րա դա տու թյան
ա կա դե միան ու նակ է ո րակ յալ կադ րեր պատ -
րաս տել և վե րա պատ րաս տել մեր ար դա րա -

դա տու թյան հա մա կար գի հա մար, ին չը, ըստ
նրա, ա ռա ջին հեր թին ա կա դե միա յի ռեկ տոր
պա րոն Մե լիք յա նի ձեռք բե րումն է:

«Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար դա րա -
դա տու թյան ա կա դե միան կա յա ցավ և այն այ -
սօր դա տա կան ու դա տա խա զա կան հա մա -
կար գե րի հա մար ան կաս կած բա րիք ներ է բե -
րում», - իր ե լույ թում նշեց ՀՀ վճռա բեկ դա տա -
րա նի քրեա կան պա լա տի նա խա գահ Դա վիթ
Ա վե տիս յա նը:

Նշենք, որ Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե -
միա յի ունկն դիր նե րի՝ դա տա վո րի և դա տա խա -
զի թեկ նա ծու նե րի ու սու ցումն ի րա կա նաց վել է
2015թ. փետր վա րի 23-ից դեկ տեմ բե րի 11-ը՝

հինգ հատ վա ծով (նե րառ յալ ա վե լի քան 4 ա -
միս տևո ղու թյամբ փոր ձաշր ջա նը): Ու սում նա -
ռու թյան ժամ կե տի տևո ղու թյու նը կազ մել է 1230
ա կա դե միա կան ժամ, ո րից 400 ժա մը դա սըն -
թաց ներն էին, 40 ժա մը` քննաշր ջա նը, 770 ժա -
մը` փոր ձաշր ջա նը, 20 ժա մը` հրա վիր յալ մաս -
նա գետ նե րի դա սա խո սու թյուն նե րի ժա մա քա -
նա կը:

Տե ղե կաց նենք, որ ու սու ցումն ա վար տած
ունկն դիր նե րի նշա նա կու մը կա տար վե լու է ՀՀ
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է Լեռ նա -
յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյուն: Այ ցի ըն -
թաց քում ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս -
տան յա նը և ՀՀ զին վո րա կան դա տա խազ, ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ար տա վազդ
Հա րու թյուն յա նը հան դի պել են ԼՂՀ նա խա գահ
Բա կո Սա հակ յա նի հետ: Հան դիպ մա նը մաս -
նակ ցել են նաև ԼՂՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Մո սի յա նը և պաշտ պա նու թյան նա խա րար
Լևոն Մ նա ցա կան յա նը: Կող մե րը քննար կել են
ՀՀ և ԼՂՀ դա տա խա զու թյուն նե րի միջև հա մա -
գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող հար ցե րի լայն շրջա -
նակ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով Լեռ -
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գահ Բ.Սա հակ յա նը պարգևատր վել է հու շա -
նվե րով: ՀՀ դա տա խա զու թյան հետ սերտ հա -
մա գոր ծակ ցու թյուն ա պա հո վե լու հա մար և Լեռ -
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան դա տա -
խա զու թյան օր վա կա պակ ցու թյամբ գլխա վոր
դա տա խազ Ա.Մո սի յա նը պարգևատր վել է հու -
շան վե րով, ԼՂՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան
կո ռուպ ցիոն, սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան

գոր ծու նեու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի գոր ծե րով բաժ նի պետ Ա.Գալստ յա -
նը, ԼՂՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան կազ մա -

կեր պա-վե րահս կո ղա կան, վի ճա կագ րու թյան,
վեր լու ծու թյան, ի րա վա կան ա պա հով ման, մի -
ջազ գա յին կա պե րի և անձ նա կազ մի հար ցե րով
բաժ նի պետ Կ.Սա ֆար յա նը, ԼՂՀ Ստե փա նա -
կերտ քա ղա քի դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.Գ րի -
գոր յա նը պարգևատր վել են «Հա մա գոր ծակ -
ցու թյան ամ րապնդ ման հա մար» մե դա լով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գ. Կոս տան յանն
աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է Ղա զախստան:
Աս տա նա յում կա յա ցել է ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խազ Գ. Կոս տան յա նի և Ղա զախս տա նի Հան -

րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խազ Ա. Դաուլ -
բաևի հան դի պու մը: Կող մե րը քննար կել են եր -
կու երկր նե րի դա տա խա զու թյուն նե րի միջև հա -
մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող հար ցե րի լայն
շրջա նակ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով Ղա -
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա -
տա խազ Ա.Դաուլ բաևը պարգևատր վել է «Հու -
շան վե րով և հու շա մե դալ հա մա լի րով»: Աս -
տա նա քա ղա քի դա տա խազ Ս.Բեկ բո սու նո վը,
Կոս տա նա յի շրջա նի դա տա խազ Մ.Կաիբ ժա -
նո վը, Կի զի լոր դա յի շրջա նի դա տա խազ Ս.Նուր -
պեի սո վը պարգևատր վել են «Հու շան վեր նկա -
րով»: Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա -
վոր դա տա խա զի ա ռա ջին տե ղա կալ Ի.Մեր կե -
լը պարգևատր վել է «Հու շա մե դալ նե րի հա մա -
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լի րով»: Ման գիս տաուսկ շրջա նի դա տա խազ
Դ.Սար տաևը, Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու -
թյան դե պար տա մեն տի ղե կա վար Ս.Դոս պո լո -
վը, Կի զի լոր դա յի շրջա նի Ա կիմ Կ.Կու շեյ բաևը,
Կար մակ շինս կի շրջա նի Ա կիմ Ս.Մա կա շո վը,

Նա խա գա հի լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Ս.Կո ժա -
նի յա զո վը պարգևատր վել են «Հու շա մե դա -
լով»: Ղա զախս տա նի հայ հա մայն քի ե րեք ներ -
կա յա ցու ցիչ ներ պարգևատր վել են «Ան մո ռուկ»
հու շան վե րով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յանն ըն դու նել է Սահ մա նադ րա կան բա րե փո -
խում նե րի հան րաք վեի գոր ծըն թա ցի գնա հատ -
ման հա մար Հա յաս տա նում գտնվող
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան
փոր ձա գետ նե րի խմբի ղե կա վար Դուգ լաս Ուեյ -
քին և ի րա վա կան հար ցե րով փոր ձա գետ Վա -
սիլ Վաշ չան կա յին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
ընտ րա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ա հա զան -
գե րի առն չու թյամբ դա տա խա զու թյան ի րա կա -
նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րին և հա մա պա տաս -
խան աշ խա տան քա յին խմբի կող մից ի րա վա -
պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ
պատ շաճ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյանն
առնչվող հար ցեր:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ դատա -
խա զու թյան կող մից 10.12.2015թ -ի դրու թյամբ ու -
սում նա սիր վել է 459 ա հա զանգ, ո րոնց մի մասն
ու ղարկ վել է ոս տի կա նու թյուն, մի մասն էլ քննչա -

կան մար մին ներ` նյու թեր նա խա պատրաս տե լու
հա մար: Գոր ծըն թա ցը դեռ շա րու նակ վում է:

Աշ խա տան քա յին խմբի ղե կա վար ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զու թյան ՀԿԳ քննու թյան վար -
չու թյան պետ Վ. Մու րադ յա նը ներ կա յաց րել է
ստա ցած ա հա զան գե րի ա ռա վել բնո րոշ բնու -
թագ րու մը, ար դեն իսկ հա րուց ված քրեա կան
գոր ծե րը և աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ընդ -
հա նուր մե խա նիզ մը, նշե լով, որ գրա վոր և փաս -
տարկ ված դի մում նե րից բա ցի ՀՀ ի րա վա պահ
մար մին նե րի կող մից ու սում նա սիր վում են նաև
մա մու լի բո լոր հրա պա րա կում նե րը` շատ հա -
ճախ նաև նրանք, ո րոնք հրա պա րակ ված են
քա ղա քա ցի նե րի անձ նա կան է ջե րում: Ա ռերևույթ
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա -
կող ա հա զան գե րը պար տա դիր ստա նում են ի -
րա վա կան ըն թացք:

Գլ խա վոր դա տա խա զը շեշ տել է, որ այս
բո լոր քրեա կան գոր ծե րը հա րուց վել են հան -
րաք վեից ան մի ջա պես հե տո: 
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ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լու -
թյան ղե կա վա րը բարձր է գնա հա տել հան րա -
քվեի հետ կապ ված ընտ րա խախ տում նե րը բա -
ցա հայ տե լու ուղ ղու թյամբ ՀՀ դա տա խա զու -

թյան գոր ծու նեու թյու նը` միա ժա մա նակ կարևո -
րե լով արդ յու նա վետ քննու թյան ի րա կա նա ցու -
մը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Գևորգ Կոս տան -
յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ
Միլլ սին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
ընտ րա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ա հա զան -
գե րի առն չու թյամբ դա տա խա զու թյան ի րա կա -
նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րին և հա մա պա տաս -
խան աշ խա տան քա յին խմբի կող մից ի րա վա -
պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ
պատ շաճ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյանն առնչ -
վող հար ցեր:

Գլ խա վոր դա տա խա զը շեշ տել է, որ հրա -
պա րա կում նե րի քա նակն ի րա պես մե ծա ծա վալ
է, բայց դրան ցից որևէ մե կն ա նու շադ րու թյան
չի մատն վում:

ԱՄՆ դես պա նը նշել է, որ ի րենք նույն պես
հետևել են ընտ րու թյուն նե րի ողջ ըն թաց քին և
ի րա վա պահ հա մա կար գի ի րա կա նաց րած գոր -
ծո ղու թյուն նե րին: «Ես ող ջու նում եմ Գլ խա վոր
դա տա խա զու թյան մտադ րու թյու նը վեր ջերս տե -

ղի ու նե ցած սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի
հետ կապ ված խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ար -
ժա նա հա վատ հա ղոր դում նե րը քննու թյան առ -
նե լու և, որ տեղ անհ րա ժեշտ է, հա մա պա տաս -
խան ի րա վա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե -
րա բեր յալ»,- նշել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
նաև ՀՀ-ում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին վե -
րա բե րող հար ցեր, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը
նշել է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը ե ղել և
մ նում է դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան ա -
ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից:

Ռի չարդ Միլլ սը նշել է, որ ԱՄՆ դես պա նու -
թյու նը պատ րաստ է գոր ծակ ցել ՀՀ դա տա խա -
զու թյան հետ ինս տի տու ցիո նալ կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի ու հա կա մրցակ ցա յին մի ջա վայ -
րի կար գա վոր ման հար ցե րում, որ պես զի խա ղի
հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հով մամբ խրա -
խուս վեն օ տա րերկր յա ներդ րում նե րը:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.
Հա րու թյուն յանն ըն դու նել է ՀՀ սահ մա նադ րա -
կան հան րաք վեի անց կաց ման դի տարկ մա նը
մաս նակ ցե լու նպա տա կով Երևա նում գտնվող
ԱՊՀ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ղե կա վար,
ԱՊՀ Գոր ծա դիր կո մի տեի դի տոր դա կան ա -
ռա քե լու թյան ա պա հով ման բաժ նի ղե կա վար
Եվ գե նի Սլո բո դա յին:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի հան րաք վեի
քա րո զար շա վին վե րա բե րող հար ցեր:

Եվ. Սլո բո դան ներ կա յաց րել է ի րենց ա ռա -
քե լու թյան կող մից մինչև հան դի պու մը կա տար -
ված աշ խա տանք նե րը, ո րի արդ յուն քում ի րենք
ար ձա նագ րել են, որ քա րո զար շավն ըն թա նում
է օ րեն քի շրջա նակ նե րում, ԶԼՄ-նե րի ներ կա -
յու թյամբ և կող մե րի հա վա սար ար տա հայտ վե -
լու ի րա վուն քի ա պա հով մամբ:

Ա. Հա րու թյուն յա նը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի հանձ նա րա րա կա նով
ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խում բը, հան րաք -
վեի անց կաց ման կա պակ ցու թյամբ քա րոզ չու -
թյան շրջա նում քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա կան ի -

րա վուն քի ի րա կա նաց ման հետ կապ ված հնա -
րա վոր ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ հա -
ղոր դում նե րը, այդ թվում՝ ԶԼՄ-նե րի հրա պա -
րա կում նե րը դարձ նում է քննարկ ման ա ռար կա
և դրան ցում ա ռերևույթ հան ցա գոր ծու թյան հատ -
կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում տա լիս հա -
մա պա տաս խան քրեաի րա վա կան գնա հա տա -
կան, ին չի վե րա բեր յալ հան րու թյա նը տե ղե -
կատ վու թյուն է տրա մադր վում ՀՀ դա տա խա -
զու թյան պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով: ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը նշել է, որ
աշ խա տան քա յին խում բը նույն սկզբուն քով աշ -
խա տե լու է նաև քվեար կու թյան ի րա կա նաց -
ման և հան րաք վեին հա ջոր դող շրջա նում:

ԱՊՀ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ղե կա -
վա րը բարձր է գնա հա տել հան րաք վեի հետ
կապ ված հնա րա վոր ընտ րա խախ տում նե րը
կան խե լու ուղ ղու թյամբ ՀՀ դա տա խա զու թյան
գոր ծու նեու թյու նը: Եվ. Սլո բո դան ող ջու նել է
հա տուկ աշ խա տան քա յին խմբի ստեղ ծու մը և
հա մոզ մունք հայտ նել, որ այն բարձր պրո ֆեսիո -
նա լիզ մով կլու ծի իր առջև դրված խնդիր նե րը:
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Ինք նաս պա նու թյու նը կամ սո ւի ցի դը (լա -
տի նե րեն՝ sui՝ ինքն ի րեն, caedere՝ սպա նել)
կան խամ տած ված ինքն ի րեն կյան քից զրկումն
է: Ա ռա ջին ան գամ «ինք նաս պա նու թյուն» եզ -
րույ թը կի րա ռել է բժիշկ Թո մաս Բ րաու նը 17-րդ
դա րում: 

Ֆ րան սիա ցի սո ցիո լոգ և փի լի սո փա Է.
Դյուրկ հեյ մը (1912 թվա կան) գտնում էր, որ ինք -
նաս պա նու թյունն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն է, ո -
րի հետևանք նե րը սպա սե լի են, կան խա տե սե լի
են տու ժո ղի հա մար, և այդ գոր ծո ղու թյու նը գի -
տակց ված է տու ժո ղի կող մից: Այ սինքն՝ ինք -
նաս պա նու թյան մա սին խո սե լիս պետք է հաս -
կա նալ, որ այն կան խամ տած ված (մտած ված)
գոր ծո ղու թյուն է սո ւի ցի դեն տի (ինք նաս պա նու -
թյուն գոր ծող ան ձի) կող մից: Է. Դ յուրկ հեյմն իր
աշ խա տու թյուն նե րում տվել է «ինք նաս պա նու -
թյուն» հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը. «Ինք նաս -
պա նու թյուն է կոչ վում այն մա հա ցու դեպ քը, ո -
րը տու ժո ղի կող մից կա տար ված ա րար քի
հետևանքն է և այդ ա րար քի հետևանք նե րը
նա խա պես հայտ նի են տու ժո ղի հա մար1»:

Սո ւի ցի դո լոգ և մա հա բան Է. Շ նեյդ մա նի
(1994 թվա կան) կար ծի քով ինք նաս պա նու թյունն
ինք նաոչն չաց ման նպա տա կով գի տակց ված
գոր ծո ղու թյուն է2:

Սո ւի ցի դո լոգ Մ. Ֆար բե րը (1968 թվա կան)
տվել է ինք նաս պա նու թյան ա ռա վել պարզ և
հս տակ սահ մա նում. «Ինք նաս պա նու թյու նը գի -
տակց ված, կան խամ տած ված (մտած ված) և ա -
րագ ինքն ի րեն կյան քից զրկելն է3»:

Հարկ է նշել, որ ո րոշ հո գե կան հի վանդ նե -
րի մոտ գի տակց ված մո տի վա ցիան (գոր ծոն -
ներ, ո րոնք դրդում են մար դուն ի րա կա նաց նել

նպա տա կաուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ) սո վո -
րա բար բա ցա կա յում է, ին չից հետևում է, որ
ինքն ի րեն կյան քից զրկե լը ոչ միշտ է, որ ինք -
նաս պա նու թյուն կա րե լի է հա մա րել: Նույ նը կա -
րե լի է ա սել նաև այն ո րոշ դեպ քե րի մա սին,
երբ տու ժո ղը ե րե խա է (14 տա րե կա նը չլրա ցած
ո րոշ ան ձինք): 

Մեր կող մից ա ռա ջարկ վում է «ինք նաս պա -
նու թյուն» հաս կա ցու թյան հետևյալ սահ մա նու -
մը. «Ինք նաս պա նու թյունն ինքն ի րեն դի տա -
վոր յալ, գի տակց ված, չպար տադր ված ինք նա -
կամ կյան քից զրկելն է»: Ե թե անձն իր կյան քին
վերջ տա լուց ա ռաջ չի հաս կա նում, չի գի տակ -
ցում, չի կան խա տե սում, որ ի րեն մահ է սպաս -
վում և ս պաս վող հետևանք ներն ան դառ նա լի
են, ա պա այս գոր ծո ղու թյու նը չի կա րե լի ինք -
նաս պա նու թյուն հա մա րել, մի գու ցե այն պետք
է կո չել դժբախտ պա տա հար:

Այս դեպ քում ստաց վում է, որ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 110-րդ «Ինք նաս պա նու թյան
հասց նե լը» և 111-րդ «Ինք նաս պա նու թյան հա -
կե լը» հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի հատ կա նիշ ներն ի հայտ են
գա լիս այն դեպ քում, երբ առ կա է հան ցա վո րի
կող մից տու ժո ղի մեջ սե փա կան կյան քին վերջ
տա լու ցան կու թյուն ա ռա ջաց նե լը և տու ժո ղի
կող մից սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ -
մամբ դի տա վոր յալ, գի տակց ված մո տե ցումն ու
չպար տադր ված սե փա կան կամ քը:

Վե րոգր յալ մո տեց ման պա րա գա յում ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ և 111-րդ հոդ ված -
նե րով նա խա տես ված հան ցա կազ մե րի օբ յեկ -
տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ է հան դի -
սա նում տու ժո ղի կող մից ինք նաս պա նու թյուն

ԱՐԱ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական գիտագործնական
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արագածոտնի մարզի
բաժնի վարիչ, ԵՊԲՀ-ի դատական բժշկության
ամբիոնի դասախոս 
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կամ ինք նաս պա նու թյան փորձ կա տա րե լը, այ -
սինքն՝ տու ժո ղի գի տակց ված ու չպար տա դրված
սե փա կան կամ քով գոր ծո ղու թյուն նե րը պար -
տա դիր պայ ման են, որ պես զի դրանք ո րակ -
վեն որ պես ինք նաս պա նու թյուն (ինք նաս պա -
նու թյան փորձ) և, հետևա բար, նաև հնա րա վոր
է դառ նում հան ցա վո րի ա րար քը ո րա կել որ -
պես ինք նաս պա նու թյան հասց նել կամ ինք -
նաս պա նու թյան հա կել: 

Հարկ է նշել, որ ո րոշ երկր նե րի քրեա կան
օ րենսգր քե րում առ հա սա րակ բա ցա կա յում է
«Ինք նաս պա նու թյան հա կե լը» հոդ վա ծը և առ -
կա է միայն «Ինք նաս պա նու թյան հասց նե լը»
հոդ վա ծը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Բե -
լա ռու սի Հան րա պե տու թյան, Ղրղզս տա նի Հան -
րա պե տու թյան, Ի տա լա կան Հան րա պե տու թյան,
Հնդ կաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Ավստ րիա -
յի Հան րա պե տու թյան և այլ երկր նե րի քրեա -
կան օ րենսգր քե րում ա ռան ձին նա խա տես ված
են «Ինք նաս պա նու թյան հասց նե լը» և «Ինք -
նաս պա նու թյան հա կե լը» հոդ ված նե րը: Թուրք -
մենս տա նի քրեա կան օ րենսգր քում «Ինք նաս -
պա նու թյան հասց նե լը» և «Ինք նաս պա նու թյան
հա կե լը» ներ կա յաց ված են մեկ հոդ վա ծով: Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան, Ղա զախս տա նի Հան -
րա պե տու թյան, Մոլ դո վա յի Հան րա պե տու թյան,
Տա ջիկս տա նի, Ուկ րաի նա յի, Ուզ բեկս տա նի Հան -
րա պե տու թյան, Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան
քրեա կան օ րենսգր քե րում առ կա է միայն «Ինք -
նաս պա նու թյան հասց նե լը» հոդ վա ծը և բա ցա -
կա յում է «Ինք նաս պա նու թյան հա կե լը» հոդ վա -
ծը:

Ինք նաս պա նու թյու նը լուրջ սո ցիա լա կան
խնդիր է, որն ու նի բազ մա թիվ աս պեկտ ներ`
հո գե բա նա կան, փի լի սո փա յա կան, է թի կա կան,
դա տաբժշ կա կան, քրեաի րա վա կան և այլն: 

Ինք նաս պա նու թյուն նե րի դա տաբժշ կա կան
և ք րեաի րա վա կան կա պը հաս կա նա լու հա մար
ի րա կա նաց րել ենք Երևան քա ղա քում գրանց -
ված մա հա ցու թյան կա ռուց ված քի ու սում նա սի -
րու թյուն: 

Մա հա ցու թյան կա ռուց վածքն ու սում նա սի -
րե լու և հա մե մա տե լու նպա տա կով ա ռանձ նաց -
րել ենք հետևյալ ցու ցա նիշ նե րը՝ ընդ հա նուր
մա հա ցու թյուն, դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու -

թյան են թարկ ված դեպ քե րով պայ մա նա վոր -
ված մա հա ցու թյուն և ինք նաս պա նու թյուն նե -
րից մա հա ցու թյուն: 

Պար զա բա նենք վե րոգր յալ ցու ցա նիշ նե րը:
Ընդ հա նուր մա հա ցու թյու նը Երևա նում գրանց -
ված բո լոր մա հե րի թիվն է: Դա տաբժշ կա կան
փոր ձաքն նու թյան են թարկ ված դեպ քե րով պայ -
մա նա վոր ված մա հա ցու թյու նը Երևա նում գրանց -
ված բո լոր այն մա հերն են, ո րոնց կա պակ ցու -
թյամբ կա տար վել են դա տաբժշ կա կան փոր -
ձաքն նու թյուն ներ, կամ, այլ կերպ ա սած, այն
դեպ քերն են, ո րոնց վե րա բեր յալ հե տաքն նու -
թյան և նա խաքն նու թյան մար մին նե րը քննու -
թյուն են ի րա կա նաց րել (նա խա պատ րաստ վել
են նյու թեր և քնն վել են քրեա կան գոր ծեր)4:
Ինք նաս պա նու թյուն նե րից մա հա ցու թյու նը Երևա -
նում տե ղի ու նե ցած միայն ինք նաս պա նու թյուն -
նե րով պայ մա նա վոր ված մա հե րի թիվն է: 

Ինք նաս պա նու թյուն նե րի և դա տաբժշ կա -
կան դեպ քե րի մա հա ցու թյան հա մե մա տա կան
բնու թա գիրն ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է
ներ կա յաց նում հատ կա պես քրեա բա նա կան տե -
սանկ յու նից, քա նի որ նման ու սում նա սի րու -
թյամբ հնա րա վոր կլի նի պար զել, թե որ քան է
կազ մում ինք նաս պա նու թյուն նե րով պայ մա նա -
վոր ված մա հե րի տե սա կա րար կշի ռը դա տաբժշ -
կա կան բո լոր դեպ քե րի մա հա ցու թյու նում: Բա -
ցի դրա նից, հնա րա վոր կլի նի նաև պար զել, թե
դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի կող մից ի -
րա կա նաց վող դիակ նե րի դա տաբժշ կա կան փոր -
ձաքն նու թյուն նե րի մեջ ինք նաս պա նու թյուն նե -
րի դեպ քե րի տե սա կա րար կշի ռը որ քան է կազ -
մում բո լոր մա հե րի թվի մեջ՝ դա տաբժշ կա կան
փոր ձաքն նու թյան են թարկ ված բո լոր դիակ նե -
րի թվի մեջ: 

Մեր կող մից ու սում նա սիր վել է ընդ հա նուր
մա հա ցու թյան, դա տաբժշ կա կան դեպ քե րի մա -
հա ցու թյան, ինք նաս պա նու թյուն նե րից մա հա -
ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տա կան շար -
ժըն թա ցը Երևա նում 2003-2012 թվա կան նե րի
ըն թաց քում: Դ րա հա մար օգ տա գործ վել են
«Դա տաբժշ կա կան գի տա գործ նա կան կենտ -
րոն» ՊՈԱԿ-ի «Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն»-
նե րից, գրան ցա մատ յան նե րից, ՀՀ ա ռող ջա -
պա հու թյան նա խա րա րու թյան «Ա կա դե մի կոս
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4 Դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկված դեպքերով պայմանավորված մահացությունն այսուհետև
անվանենք դատաբժշկական դեպքերի մահացություն:
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Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ան վան ա ռող ջա պա հու թյան
ազ գա յին ինս տի տուտ» ՓԲԸ-ից, ՀՀ ազ գա յին
վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյու նից, ՀՀ դա տա -
խա զու թյու նից, ՀՀ ոս տի կա նու թյու նից, ինչ պես
նաև՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե -
րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյու նից ձեռք բեր -
ված տվյալ նե րը (թվա յին ցու ցա նիշ նե րը): 

Ստաց ված տվյալ նե րով ո րոշ վել է ընդ հա -
նուր մա հա ցու թյան, դա տաբժշ կա կան դեպ քե -
րի մա հա ցու թյան ու ինք նաս պա նու թյուն նե րից
մա հա ցու թյան էքս տեն սիվ և ին տեն սիվ ցու ցա -
նիշ նե րի շար ժըն թա ցը հե տա զոտ վող ժա մա -
նա կա հատ վա ծի հա մար: 2003-2012 թվա կան -
նե րի ըն թաց քում Երևա նում ինք նաս պա նու -
թյուն նե րից մա հա ցու թյան տե սա կա րար կշիռն
ընդ հա նուր մա հա ցու թյան կա ռուց ված քում կազ -
մում է 0,56%-ից մինչև 0,89%, մի ջին տե սա կա -
րար կշի ռը կազ մում է 0,8%, իսկ դա տաբժշ կա -
կան դեպ քե րի մա հա ցու թյան կա ռուց ված քում՝
4,32%-ից մինչև 7,92%, մի ջին տե սա կա րար կշի -
ռը կազ մում է 6,5% (աղ յու սակ 1):

Փաս տո րեն, հե տաքն նու թյան և նա խա -

քննու թյան մար մին նե րի վա րույ թում (նա խա -
պատ րաստ վող նյութ և ք րեա կան գործ) քննվող
մա հե րով պայ մա նա վոր ված բո լոր գոր ծե րի
6,5%-ն  ինք նաս պա նու թյուն նե րով պայ մա նա -
վոր ված դեպ քերն են: Դա տաբժշ կա կան փոր -
ձա գետ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող դիակ նե -
րի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի
6,5%-ն  ինք նաս պա նու թյուն նե րով պայ մա նա -
վոր ված դեպ քերն են, ո րոնք Երևա նի ընդ հա -
նուր մա հա ցու թյան կա ռուց ված քում ըն դա մե նը
0,8% են կազ մում: 

Աղ յու սակ 1-ում ներ կա յաց ված է 2003-2012
թվա կան նե րի ըն թաց քում ինք նաս պա նու թյուն -
նե րի բա ցար ձակ քա նա կը Երևա նում, Երևա նի
դա տաբժշ կա կան դեպ քե րի մա հա ցու թյան քա -
նա կը, Երևա նի ընդ հա նուր մա հա ցու թյան քա -
նա կը, ինք նաս պա նու թյուն նե րի տե սա կա րար
կշի ռը Երևա նի դա տաբժշ կա կան դեպ քե րի մա -
հա ցու թյան կա ռուց ված քում և ինք նաս պա նու -
թյուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը Երևա նի ընդ -
հա նուր մա հա ցու թյան կա ռուց ված քում: 

Տարի

Ինքնասպա նու -
թյուն ների

բացարձակ
քանակը

Երևանում

Երևանի
դատա բժշկա -
կան դեպքերի
մահացության

քանակը

Երևանի
ընդհանուր

մահացության
քանակը

Ինքնասպա նու -
թյուն ների

տեսակարար
կշիռը Երևանի
դատա բժշկա -
կան դեպքերի
մահացության

կառուցվածքում
(%)

Ինքնասպա նու -
թյուն ների

տեսակարար
կշիռը Երևանի

ընդհանուր
մահացության

կառուցվածքում
(%)

2003 74 1055 9012 7,01% 0,82%

2004 80 1010 8894 7,92% 0,89%

2005 72 1016 9110 7,08% 0,79%

2006 79 1132 9235 6,97% 0,85%

2007 70 1079 8800 6,48% 0,79%

2008 51 1180 9062 4,32% 0,56%

2009 74 1164 8919 6,35% 0,83%

2010 80 1193 9147 6,70% 0,87%

2011 76 1236 9185 6,15% 0,82%

2012 73 1161 9032 6,28% 0,80%

Ընդհանուր 729 11226 90396 - -

Միջին թվաբ. 73 1123 9040 6,5% 0,8%

Աղյուսակ 1.
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Տա
րի

Հ
Հ

-ո
ւմ

/
Ե

րև
ա

 նո
ւմ

Ինքնասպանությունների
ընդհանուր քանակը

Քրեական գործի
հարուցումը մերժվել է

Հարուցվել է 
քրեական գործ

Քրեական գործի
վարույթը կարճվել է

հե
տ

ևյ
ա

լհ
իմ

քո
վ

Քրեականգործն
ուղարկվելէ դատարան

Տվյալհաշվետուտարում
քննությանընթացքում է

(գործը չի ավարտվել)

Քրեականգործը
կասեցվելէ

հե
տ

ևյ
ա

լհ
իմ

քո
վ

ՀՀՔԴՕ35-րդհ. 1-ին
մասի1-ինկետով

ՀՀՔԴՕ35-րդհ. 1-ին
մասի2-րդկետով

ՀՀՔԴՕ35-րդհ. 
այլկետով (մասով)

ՀՀՔԴՕ31-րդհ. 1-ին
մասի1-ինկետով

ՀՀՔԴՕ31-րդհ. 
այլկետով (մասով)

20
03
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Հ

Հ
-ո

ւմ
17

2
15

6
16

14
2

11
1

0
2

0
0

0
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8

8
1

7
0
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0

0
0

0
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Աղ յու սակ 2-ում պատ կեր ված է 2003-2012
թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի 110-րդ և 111-րդ հոդ ված նե րով հա րուց ված
քրեա կան գոր ծե րի և ք րեա կան գոր ծե րի հա -
րու ցու մը մերժ ված նյու թե րի (նա խա պատ րաստ -
վող նյու թե րի) առն չու թյունն ինք նաս պա նու թյուն -
նե րին: Այլ կերպ ա սած, այս աղ յու սա կով պատ -
կե րա ցում է կազմ վում այն մա սին, թե հե տա -
քննու թյան և նա խաքն նու թյան մար մին ներն ինչ -
պես են վար վել, ինչ մո տե ցում են ցու ցա բե րել
ինք նաս պա նու թյուն նե րի դեպ քե րին:

Աղ յու սակ 2-ում ար տա ցոլ ված է նաև ՀՀ-
ում և Երևա նում տե ղի ու նե ցած ինք նաս պա նու -
թյուն նե րի բա ցար ձակ քա նա կը:

Աղ յու սակ 2-ում նկա րագր ված է հետևյա լը՝ 
 2003-2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում Հա -

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և
Երևա նում բո լոր ինք նաս պա նու թյուն նե -
րի քա նա կը,

 Ք րեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ ված
նյու թե րի քա նա կը (նա խա պատ րաստ -
վող նյու թե րի քա նա կը),

 Հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի քա նա -
կը, ո րոն ցից՝ 

 Ք րեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է,
հետևյալ հիմ քով՝

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-
ին կե տով,

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-
րդ կե տով, 

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 35-րդ հոդ վա ծի այլ կե տով (մա սով): 

 Ք րեա կան գործն ու ղարկ վել է դա տարան,
 Տվ յալ հաշ վե տու տա րում քննու թյու նը

ըն թաց քում է (գոր ծը չի ա վարտ վել),
 Ք րեա կան գոր ծը կա սեց վել է, հետևյալ

հիմ քով՝ 
 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -

րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-
ին կե տով, 

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի 31-րդ հոդ վա ծի այլ կե տով (մա -
սով): 

Աղ յուսակ 2-ը նշենք նաև տոկոսային
հարաբերությամբ ստորև՝ աղյուսակ 3-ում:

Տարի ՀՀ-ում/
Երևա նում

Ինքնասպանու թյուն -
ների ընդհանուր

քանակը 
ՀՀ-ում/Երևա նում

Քրեական գործի հա րու -
ցումը մերժվել է (նախա -
պատ րաստվող նյութեր)

ՀՀ-ում/Երևա նում

Հարուցվել է 
քրեական գործ

ՀՀ-ում/Երևա նում

2003թ. ՀՀ-ում 172 90,70% 9,30%
Երևանում 74 89,20% 10,80%

2004թ. ՀՀ-ում 165 87,30% 12,70%
Երևանում 80 90% 10%

2005թ. ՀՀ-ում 162 78,40% 21,60%
Երևանում 72 80,50% 19,50%

2006թ. ՀՀ-ում 204 73% 27%
Երևանում 79 70,90% 29,10%

2007թ. ՀՀ-ում 179 69,80% 30,20%
Երևանում 70 61,40% 38,60%

2008թ. ՀՀ-ում 157 73,20% 26,80%
Երևանում 51 53,00% 47%

2009թ. ՀՀ-ում 197 77,70% 22,30%
Երևանում 74 73% 27%

2010թ. ՀՀ-ում 225 69,80% 30,20%
Երևանում 80 53,80% 46,20%

2011թ. ՀՀ-ում 195 59% 41%
Երևանում 76 43,40% 56,60%

2012թ. ՀՀ-ում 214 54,70% 45,30%
Երևանում 73 26% 74%

Միջին թվաբ. 73,3%             64,1% 26,7%             35,9%

Աղյուսակ 3.



Աղ յու սակ 3-ում պատ կեր ված է 2003-2012
թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 110-րդ և 111-րդ հոդ ված նե րով հա -
րուց ված քրեա կան գոր ծե րի և նա խա պատ -
րաստ ված նյու թե րի առն չու թյունն ինք նաս պա -
նու թյուն նե րին (տո կո սա յին հա րա բե րու թյուն),
ինչ պես նաև, դրանց հա մե մա տու թյու նը Երևա -
նում ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում:
Ինչ պես երևում է պատ կեր ված տո կոս նե րից՝
հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րը հիմ նա կա նում
քիչ տո կոս են կազ մում ընդ հա նուր դեպ քե րի
մեջ՝ հա մե մա տած քրեա կան գոր ծի հա րու ցու -
մը մերժ ված նյու թե րի հետ: Օ րի նակ՝ 2003 թվա -
կա նին Երևա նում ընդ հա նուր 74 ինք նաս պա -
նու թյան դեպ քի առ թիվ հա րուց վել է ըն դա մե նը
8 քրեա կան գործ, կամ նույնն է՝ 10,80%, և
նույն տա րում քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը
մերժ ված նյու թե րը 74 դեպ քից 66-ն  է, կամ
նույնն է՝ 89,20%, իսկ օ րի նակ 2012 թվա կա նին
Երևա նում տե ղի ու նե ցած 73 ինք նաս պա նու -
թյան դեպ քի առ թիվ հա րուց վել է 54 քրեա կան
գործ, կամ նույնն է՝ 74%, և նույն տա րում քրեա -
կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ ված նյու թե րը 73
դեպ քից 19-ն  է, կամ նույնն է՝ 26%: 2003-2012
թվա կան նե րի շար ժըն թա ցում հա րուց ված քրեա -
կան գոր ծե րի քա նա կը հիմ նա կա նում ա վե լա -
նում է (հաս նե լով գա գաթ նա կե տին 2012 թվա -

կա նին), բա ցա ռու թյամբ 2009 թվա կա նի, երբ
այն նվա զում է: 

Բո լոր տա սը տա րի նե րի հա մար հաշ վար -
կե լով մի ջին թվա բա նա կան ար ժե քը՝ ստաց -
վում է, որ Երևա նում տա սը տար վա կտրված -
քով ինք նաս պա նու թյուն նե րի դեպ քե րի առ թիվ
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ և 111-րդ հոդ -
ված նե րով հա րուց վել է քրեա կան գործ 35,9%
դեպ քե րում և, հա մա պա տաս խա նա բար, քրեա -
կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ ված նյու թե րին
բա ժին է ընկ նում 64,1%: Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում տա սը տար վա կտրված քով ինք -
նաս պա նու թյուն նե րի դեպ քե րի առ թիվ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 110-րդ և 111-րդ հոդ ված նե րով
հա րուց վել է քրեա կան գործ 26,7% դեպ քե րում
և, հա մա պա տաս խա նա բար, քրեա կան գոր ծի
հա րու ցու մը մերժ ված նյու թե րին բա ժին է ընկ -
նում 73,3%: Ե թե հա մե մա տենք Երևա նի և Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո կո սա յին ար -
ժեք նե րը, ա պա ստաց վում է, որ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում տա սը տար վա կտրված -
քով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ և 111-րդ
հոդ ված նե րով հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի
քա նակն ա վե լի քիչ է, քան Երևա նում. Երևա -
նում այն 35,9% է, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում՝ 26,7%: 
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ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
իրավաբանական վարչության նորմատիվ
իրավական ակտերի մշակման և իրավական
փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի զարգացման
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üò²ìàð ì²ðøÆ Ü²Ê²¸ðÚ²ÈÜºðÆ Òºì²ìàðàôØÀ

Հանցավոր վարքի նախադրյալները (սուբ-
յեկտիվ գործոնները) ունեն առաջացման, կազ-
մավորման և դրսևորման հոգեբանական օրի-
նաչափու թյուններ, զարգացման յուրատիպ շար-
ժընթաց: Վերջինիս հոգեբանա-քրեաբանական
բնութագիրը հնարավորու թյուն է տալիս հետևե-
լու անձի հետ կատարվող հոգեբանական (բա-
րոյա-իրավական և այլաբնույթ) փոփոխու թյուն-
ների ընթացքին, ինչն իր հերթին խիստ կարևոր
է հանցագործու թյունների վաղ հոգեբանական
կանխարգելման համարժեք միջոցառումներն
ընտրելու համար: 

Սուբյեկտիվ գործոններն ուսումնասիրելիս
անհրաժեշտու թյուն է առաջանում բացահայ-
տել դրանց գենեզիսը (ակունքները): Մարդը չի
ծնվում օրինապահ կամ հանցագործ: Այս կամ
այն հանցանքը կատարելու միտումը կամ դիր-
քորոշումը նրա կողմից յուրացվում է իրեն շրջա-
պատող իրականու թյան ազդեցու թյան տակ,
կյանքի կոնկրետ պայմաններում: Նրանից, թե
ինչպիսին կլինեն այդ պայմանները, ում և ինչի
հետ կբախվի անհատն իր կյանքի ընթացքում,
կախված է նրա` որպես անձնավորու թյուն ձևա-
վորվելուց:

Անձի ձևավորման գործընթացն ընդուն-
ված է դիտել որպես սոցիալականացում կամ
սոցիալիզացիա: Անձի սոցիալիզացիայի ըն-
թացքում յուրացվում են սոցիալական նորմեր
և դերեր, դիրքորոշումներ և այլն, որոնք անհ-
րաժեշտ են անձնավորու թյուն դառնալու հա-
մար: Առանձնացնում են առաջնային սոցիալի-
զացիա կամ երեխայի սոցիալիզացիա և մի-
ջանկյալ, որը նշանակում է անցումը պատանե-
կու թյունից հասունու թյան, այսինքն՝ 17-18 տա-
րեկանից մինչև 23-25 տարեկանը:

Անձի ձևավորման մեջ հատկապես կարևոր
դեր է խաղում առաջնային սոցիալիզացիան,

երբ երեխան դեռ անգիտակցորեն յուրացնում
է վարքի ձևերը և օրինակները, մեծերի տիպիկ
հակազդումները կյանքի այս կամ այն խնդիր-
ներին: Ինչպես ցույց են տալիս հանցագործնե-
րի անձին և վարքին վերաբերող հոգեբանա-
կան հետազոտու թյունները, նույնիսկ հասուն
մարդը հաճախ վերարտադրում է իր վարքում
այն, ինչը տպավորվել է իր հոգեկանում ման-
կու թյան ժամանակ. օրինակ` նա կարող է կո-
պիտ ուժի օգնու թյամբ լուծել կոնֆլիկտն այն-
պես, ինչպես դա արել են իր ծնողները: Կարե-
լի է ասել, որ հանցավոր վարքը որոշակի ի-
մաստով առաջնային սոցիալիզացիայի հե -
տևանք է, շարունակու թյուն է, իհարկե այլ ձևե-
րով: Առաջնային, վաղ սոցիալիզացիայի թե-
րու թյուններն ընտանիքում կարող են ունենալ
քրեածին նշանակու թյուն առաջին հերթին այն
պատճառով, որ երեխան դեռ չի յուրացրել այլ
դրական ազդեցու թյուններ, նա ամբողջովին
կախված է մեծերից: Այդ պատճառով անձի
ձևավորման հարցերն ընտանիքում առավել ու-
շադրու թյան են արժանանում: Ընտանիքն այն
պատճառական շղթայի գլխավոր օղակն է, ո-
րը բերում է հանցավոր վարքի: Բազմաթիվ հե-
տազոտու թյուններ վկայում են, որ երբ մարդը
վաղ տարիքում յուրացրել է անհրաժեշտ բա-
րոյական կանոններ, նա վստահորեն անցնում
է իր կենսուղու բոլոր բարդ խաչմերուկները,
ժամանակին կանխազգում է և հեշտ է հաղթա-
հարում ճիշտ ճանապարհից շեղվելու վտան-
գը: Եվ հակառակը` նա, ով մանկու թյան ժամա-
նակ չի ստացել անհրաժեշտ բարոյական դաս-
տիարակու թյան պաշար, ավելի է ենթակա սայ-
թաքումների և սադրանքների:

Սակայն անբարենպաստ և ոչ լրիվ ընտա-
նիքների շուրջ եղած բազմաթիվ ուսումնասի-
րու թյունների դեպքում անհասկանալի է դառ-



նում, թե ինչու այդ ընտանիքներից շատ երե-
խաներ չեն կատարում հակաիրավական գոր-
ծողու թյուններ: Անբարենպաստ ընտանիքների
թվին են դասվում նրանք, որոնցում ծնողները
կատարում են հակաիրավական կամ անբարո-
յական գործողու թյուններ: Օրինակ՝ հոր բացա-
կայու թյունը կամ նրա անբարոյական վարքա-
գիծը ոչ միշտ է, որ պատճառ է դառնում իրա-
վախախտ անձնավորու թյան ձևավորման հա-
մար: Այդ պատճառով պետք է հաշվի առնել,
որ վճռորոշ դեր խաղում են ոչ թե ընտանիքի
կազմը, ոչ թե հարաբերու թյունները ծնողների
միջև, նույնիսկ ոչ նրանց հակաիրավական վար-
քը, այլ, ինչպես շեշտում են անվանի քրեահո-
գեբաններ Յու. Անտոնյանը, Վ. Կուդրյավցևը
և Վ. Էմինովը, նրանց հուզա-զգացմունքային
վերաբերմունքը և հարաբերու թյունները երե-
խայի նկատմամբ, նրա ընդունումը կամ մեր-
ժումը1: Հանցագործու թյուն կատարած անձանց
նշանակալից մասն ի սկզբանե մերժված է ըն-
տանիքի, հասարակու թյան կողմից: Ընտանի-
քից, հասարակու թյունից օտարանալով անձը
չի կարողանում յուրացնել անձի վարքը կար-
գավորող սոցիալական նորմերը: Նրանք այդ
նորմերը չեն համարում պարտադիր կատար-
ման ենթակա:

Չափազանց կարևոր է նշել, որ ծնողների
կողմից երեխաների էմոցիոնալ մերժման կամ
ծնողական քնքշանքից և հոգատարու թյունից
զրկման արդյունքում նրա հոգեկանում անգի-
տակցական մակարդակի վրա ձևավորվում են
տագնապայնու թյուն, անհանգստու թյուն, վախ
իր «Ես»-ին, շրջապատում գրաված իր դիրքին
սպառելու վերաբերյալ, անվստահու թյունը կեն-
ցաղում, շրջապատող աշխարհի նկատմամբ
թշնամու թյան, ագրեսիվու թյան զգացում: Այս
որակներն առաջանում են անհրաժեշտ դաս-
տիարակչական ազդեցու թյունների պակասից
կամ նեգատիվ ազդեցու թյուններից և ամրապնդ-
վում են շփման ընթացքում, դպրոցում, ուսում-
նական հաստատու թյուններում:

Բոլոր նշված որակները կոչում են տագ-
նապայնու թյուն, որը հասկացվում է որպես չգո-
յու թյան վախ: Այդ վախը կարող է ունենալ եր-
կու մակարդակ. Մահվան վախ (բարձր մա-

կարդակ) և անընդհատ անհանգստու թյուն և
անինքնավստահու թյուն (ցածր մակարդակ):
Եթե տագնապայնու թյունը հասնում է մահվան
վախի մակարդակի, ապա մարդն սկսում է
պաշտպանել իր կենսաբանական կարգավի-
ճակը, իր կենսաբանական գոյու թյունը: Այս-
տեղից բռնարարքային հանցագործու թյուննե-
րի կատարումը որպես պաշտպանու թյուն աշ-
խարհից, որն անձը սուբյեկտիվորեն ըմբռնում
է որպես վտանգավոր կամ թշնամական: Մար-
դասպանների առավել բնութագրական գծեր
են հանդիսանում բարձր զգացմունքայնու թյու-
նը, նրբազգացու թյունը, միջավայրի կողմից
սպառնալիքի սպասումը: Եթե տագնապայնու -
թյունը պահպանվում է անընդհատ անհանգս-
տու թյան և անվստահու թյան մակարդակի վրա,
ապա մարդը կարող է պաշտպանել իր սոցիա-
լական կարգավիճակը, սոցիալական գոյու թյու-
նը, իր սոցիալական պատկանելու թյունը շա-
հադիտական և շահադիտա-բռնարարքային
հանցագործու թյունների կատարման ճանա-
պարհով:

Տագնապային անձնավորու թյունն ամբող-
ջովին այլ կերպ է տեսնում շրջապատող աշ-
խարհը և համապատասխանաբար արձագան-
քում է նրա ազդեցու թյանը: Նրա առաջատար
գիծը հանդիսանում է ինքնահաստատման, ինք-
նաընդունման, իրեն և իր «Ես»-ի կարևորման,
կյանքում իր տեղի համար պայքարելու անընդ-
հատ ձգտումը: Հաստատման և ինքնահաս-
տատման միտումը կարող է իրականացվել այլ
մարդու կարգավիճակի իջեցմամբ, նրա նվաս-
տացմամբ և նույնիսկ ոչնչացմամբ: Հենց այդ-
պիսի տագնապային մարդկանց է բնորոշ ներ-
քին անազատու թյան բարձր աստիճանը և ա-
ռավել նախատրամադրվածու թյունը հակաիրա-
վական վարքի նկատմամբ: Ինքնահաստատ-
ման պահանջմունքը մարդու վարքը խթանող
կարևորագույն պահանջմունք է: Այդ պահանջ-
մունքն սկսվում է դրսևորվել դեռևս մանկու -
թյունից: Երեխան փորձում է ապացուցել, որ
նա ոչ մեկից վատը չի, նույնիսկ լավն է: Անձը
ձգտում է գրավել սոցիալական կարգավիճակ,
հասնել որոշակի սոցիալական դիրքի, հասա-
րակու թյան մեջ ճանաչման, սակայն հեղինա-
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կու թյուն յուրաքանչյուր ոք ձեռք է բերում տար-
բեր կերպ: Նրանք ձգտում են մտնել որոշակի
խմբի մեջ, որը կապահովի դրված նպատակ-
ների ապահովմանը: Հանցագործու թյան կա-
տարումը միջոց է տվյալ խմբի մեջ ներթա-
փանցելու համար: Նրանք կատարում են ա-
րարքներ, որոնք օգնում են հաղթահարել հո-
գեբանական թուլու թյունները, ցուցադրել անձի
ուժեղ կողմերը: Այդ արարքներն օգնում են
հասնել բարձր գնահատականի և ինքնագնա-
հատականի, բարձրացնել ինքնահարգանքը և
սեփական արժանապատվու թյան մակարդա-
կը: Այդպիսի ինքնահաստատումը տեղի է ու-
նենում անգիտակցական մակարդակի վրա:

Տագնապայնու թյան ուսումնասիրու թյան
դեպքում առանձնացնում են անձնային տագ-
նապայնու թյուն (ԱՏ) որպես անձի կայուն հատ-
կու թյուն և իրադրային կամ ռեակտիվ տագնա-
պայնու թյուն (ՌՏ) որպես հոգեկանի ժամանա-
կավոր վիճակ` ծագող սպառնալիքի նկատ-
մամբ մարդու հակազդման տեսակով: Անձնա-
յին տագնապայնու թյունը, ի տարբերու թյուն ի-
րադրայինի, որոշվում է սուբյեկտի բնավորու -
թյան, խառնվածքի առանձնահատկու թյուննե-
րով և արտացոլում է նրա ներանձնային կոնֆ-
լիկտը: Դատական հոգեբանու թյան հիմնադիր-
ներից Վ. Ռատինովը նկատել է, որ ինչքան ա-
նօգնական է մարդը, այնքան առավել է նա
պատկերացնում ծագող վտանգը, այնքան տագ-
նապային է նա իրեն զգում, այնքան լայն է ի-
րադրու թյունների շրջանակը, որոնք նրա կող-
մից ընկալվում են որպես սպառնալից և առաջ
են բերում տագնապային վիճակ: Անձնային
տագնապայնու թյունը զարգանում է իրադրա-
յինից, հատկապես եթե մարդը հաճախ է ապ-
րում վերջինս2:

Հանցավոր վարքի գենեզիսը բացահայ-
տելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել
հանցավոր վարքի նկատմամբ անձի պատրաս-
տակամու թյան ծագումը, որի կարևոր բաղա -
դրիչն է դիրքորոշումը: Վերջինիս բովանդա-
կու թյունը կազմում է ցանկալի արդյունքը և
դրան հասնելու եղանակը (դիրքորոշում-նպա-
տակ-եղանակ): «Դիրքորոշում» ասելով հաս-

կանում ենք անցյալ փորձի հիման վրա ձևա-
վորված նախատրամադրվածու թյուն ընկալելու
կամ գնահատելու ինչ-որ օբյեկտ որոշակի կերպ
և համապատասխան այդ գնահատականի դրա
նկատմամբ գործելու պատրաստակամու թյուն3:

Ըստ Ս. Ջ. Արզումանյանի՝ հանցածին դիր-
քորոշումները սոցիալական դիրքորոշումների
քրեականացման արդյունքն են, իսկ դիրքորո-
շումների քրեականացման պրոցեսի նախա -
զգուշական միջոցներից մեկը դրանց կազմա-
վորման և դրսևորման մեխանիզմի բացահայ-
տումն է: Անձի քրեական վարքի կառուցված-
քում բովանդակվում են ոչ ադեկվատ բարոյա-
կան վարքի դիրքորոշումներ, որոնք առաջա-
ցել են զարգացման և ձևավորման առավել
վաղ փուլերում: Հեղինակը գտնում է, որ քրեա-
ծին դիրքորոշումների կազմավորման նախադր-
յալների գենեզիսը սկսվում է շրջապատողների
հետ զգացմունքային փոխհարաբերու թյան
խախտմամբ, խաթարմամբ: Այդ կերպ, նեգա-
տիվ և քրեածին դիրքորոշումների առավել ար-
տահայտված առաջնային նախադրյալ են հան-
դիսանում հուզա-անձնային ոլորտում տեղի ու-
նեցող անբարենպաստ փոփոխու թյունները: Այդ
փոփոխու թյուններն առաջին հերթին արտա-
հայտվում են բացասական հուզական դիրքո-
րոշումներում, որոնք ընկած են նրա այլ անբա-
րենպաստ անձնային և վարքային կողմերի
հիմքում. նեգատիվիզմ, եսասիրու թյուն և այլն:
Իսկ վերջիններիս հիման վրա կազմավորվում
են նեգատիվ դիրքորոշումներ, որոնք կանխար-
գելիչ միջոցառումների բացակայու թյան դեպ-
քում կարող են քրեականացվել և վերածվել
քրեածին դիրքորոշման4:

Հանցագործու թյուն կատարած կամ այն
կատարելու ներքին պատրաստակամու թյամբ
և համարժեք ներուժով օժտված մարդու անձը
հոգեբանական բնույթի որակական տարբերու -
թյուն ունի հասարակու թյան օրինապահ անձ-
նավորու թյան հոգեբանական բնույթից: Այդ
տարբերակող առանձնահատկու թյուններն ար-
տահայտվում են հոգեբանական հատկանիշ-
ների (կազմավորումների) ամբողջու թյան առ-
կայու թյան մեջ, որոնք էական են հանցավոր

2 Տե՛ս Романов В.В., “Юридическая психология”. М. 2000, 488 с. 
3 Տե՛ս “Юридическая психология: учебник”, /отв. ред. Давыдов Н.А., Аминов И.И./ - Москва: Проспект, 2015. - с. 83.
4 Տե՛ս Арзуманян С.В., “Психолого-криминологическая теория становления личности правонарушителя”, Ер., Зангак

97, 2000., с. 139-140.



վարքի դետերմինացիայի մեջ: Այդ ամբողջու -
թյան համակարգի կորիզ են կազմում հանցա-
վոր նպատակ ընդունելու ներքին հնարավո-
րու թյունը որոշող հոգեկան հատկանիշները,
հատկու թյունները, որոնց բովանդակու թյունն
անբաժանելիորեն կապված են վարքի հակա-
հասարակական եղանակների հետ: Այդ հատ-
կանիշներն արտահայտում են որոշակի պայ-
մաններում անհրաժեշտ արդյունքի հասնելու
(որոշակի պահանջմունքի բավարարման կամ
պրոբլեմային իրադրու թյունը լուծելու) համար
հանրորեն վտանգավոր եղանակի ընդունման
անձնային ընկալունակու թյունը:

Ըստ Ա.Ա.Գաբուզյանի՝ հանցավոր վարքի
տարբերու թյունն իրավահնազանդ վարքից կա-
յանում է սուբյեկտի կողմից իր նպատակներին
հասնելու միջոցների և եղանակների ընտրու -
թյան մեջ: Նպատակին հասնելու այս կամ այն
միջոցի կամ եղանակի ընտրու թյունը կախված
է մի շարք գործոններից, որոնց ընդհանրացու-
մը թույլ է տալիս պնդել, որ նպատակներին
հասնելու եղանակների և միջոցների ընտրու -
թյունը կախված է սուբյեկտի հնարավորու թյուն-
ներից և իրադրու թյան առանձնահատկու թյուն-
ներից: Սուբյեկտի հնարավորու թյունները կա-
րող են լինել սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ: Որպես
օբյեկտիվ հնարավորու թյուններ կարող են հան-
դես գալ, օրինակ՝ պաշտոնը, սոցիալական,
նյութական դրու թյունը, մասնագիտու թյունը,
զբաղմունքի տեսակը և այլն: Սուբյեկտիվ հնա-
րավորու թյուններ են հանդիսանում ինտելեկ-
տուալ ընդունակու թյունները և կամային հատ-
կու թյունները, գիտելիքների մակարդակը, ֆի-
զիկական և հոգեկան վիճակը, հմտու թյուննե-
րը և կարողու թյունները, կյանքի փորձը, արժե-
քային կողմնորոշումները, բարոյական դիրքո-
րոշումները: Իսկ ինչ վերաբերում է իրադրու -

թյան առանձնահատկու թյուններին, ապա այս-
տեղ կարևոր է հաշվի առնել նպատակներին
հասնելու տարբեր միջոցների առկայու թյունը
կամ բացակայու թյունը, ինչպես նաև դրան հաս-
նելու ադեկվատ եղանակի ընտրու թյան համար
անհրաժեշտ ժամանակը, այլ մարդկանց վար-
քը, ընդհանուր բարոյական վիճակը միկրոմի-
ջավայրում կամ հասարակու թյունում:

Նպատակներին հասնելու հակաիրավա-
կան, հանցավոր եղանակի ընտրու թյունը կախ-
ված է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններից,
որոնց մեջ վճռական դեր է խաղում պահանջ-
մունքների և դրանց բավարարման հնարավո-
րու թյունների միջև անհամապատասխանու թյու-
նը: Դրա հետ կապված ակնհայտ է, որ հան-
ցագործու թյունների կանխումը պետք է հիմնվի
տվյալ անհամապատասխանու թյունը հաղթա-
հարելու կամ մեղմելու, ինչպես նաև այն օբյեկ-
տիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցու թյունը
չեզոքացնելու վրա, որոնցով պայմանավորում
է այդ ընտրու թյունը: Եվ այստեղ, ըստ Ա. Գա-
բուզյանի, վճռական նշանակու թյուն ունեն փո-
փոխու թյունները հասարակու թյան կենսագոր-
ծունեու թյան օբյեկտիվ պայմաններում: Վեր-
ջին հաշվով գլխավորը հանգում է նրան, որ-
պեսզի ընդլայնվեն նպատակներին հասնելու
իրավական եղանակների շրջանակը5:

Այսպիսով, հակահասարակական վարքն
անձի սոցիալական վարքի (սոցիալական դիր-
քորոշումների, արժեքային կողմնորոշումների
և այլն) քրեականացման արդյունք է և դրա գե-
նեզիսը հատկանշվում է նրանով, որ վարքի
պարզունակ խախտումներից հետզհետե կազ-
մավորվում են օրենքը խախտելու, դրա նկատ-
մամբ ոտնձգու թյուններ կատարելու, այդ թվում`
հանցավոր վարքագիծ դրսևորելու միտումնե-
րը: 
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5 Տե՛ս Габузян А.А., “Проблемы преступности в республике Армения в переходный период”. Ереван, 2007., с. 46-50.
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Սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն ան ձին տրված
հնա րա վո րու թյունն է իր հա յե ցո ղու թյամբ
դրսևո րե լու ո րո շա կի վար քա գիծ։ Թեև սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը պար զա բան վում է «հնա -
րա վո րու թյուն» եզ րույ թի մի ջո ցով, սա կայն ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ա մեն մի հնա -
րա վո րու թյուն չէ որ սուբ յեկ տիվ ի րա վունք է:
Ն.Կոր կու նո վը նշում է, որ սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քը պարզ հնա րա վո րու թյու նից (թույ լատր -
ված վար քագ ծից) տար բեր վում է հա մա պա -
տաս խան պար տա կա նու թյան առ կա յու թյամբ:
Ե թե անձն ի րա վունք ու նի ինչ որ բան ա նե լու,
ուս տի այն թույ լատր ված է, սա կայն ա մեն մի
թույ լատր ված հնա րա վո րու թյուն միա ժա մա -
նակ ի րա վունք չէ. ի րա վունք է միայն այն, ինչն
ա պա հով ված է պար տա կա նու թյամբ1: Օ րի նակ՝
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 39-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ մարդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե նը,
ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը և չի
հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե -
րին: Ք րեա կան ի րա վուն քում և դա տա վա րու -
թյու նում ար գել ված չէ մե ղադր յա լի կող մից
սուտ ցուց մունք տա լը (բա ցա ռու թյամբ` սուտ
մատ նու թյա նը), ուս տի՝ մե ղադր յա լը, ղե կա -
վար վե լով օ րեն քով չար գել ված ե ղա նա կով
պաշտ պան վե լու սահ մա նադ րա կան դրույ թով,
հնա րա վո րու թյուն ու նի նաև տալ սուտ ցուց -
մունք, սա կայն սուտ ցուց մունք տա լու հնա րա -
վո րու թյունն ինք նին մե ղադր յա լի սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը չէ: Նախ՝ սուտ ցուց մունք տա լու
հնա րա վո րու թյունն ամ րագր ված չէ ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով (այ սու -
հետ՝ Օ րենս գիրք), մինչ դեռ ըն դուն ված է այն
մո տե ցու մը, որ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը պետք
է ամ րագր ված լի նի պո զի տիվ ի րա վուն քում:
Բա ցի այդ, սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն ի րա վա հա -

րա բե րու թյան մյուս կող մի հա մար ա ռա ջաց -
նում է պար տա կա նու թյուն, մինչ դեռ տվյալ
դեպ քում, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը
պար տա կա նու թյուն չու նի պար զա բա նե լու և
ա պա հո վե լու մե ղադր յա լի սուտ ցուց մունք տա -
լու՝ օ րեն քով չար գել ված հնա րա վո րու թյու նը: 

Ի տար բե րու թյուն ի րա վա բա նա կան պար -
տա կա նու թյան, սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի դեպ -
քում ի րա վա տերն է ո րո շում օգ տա գոր ծել իր
հնա րա վո րու թյու նը, թե հրա ժար վել սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քից: Ընդ հա նուր առ մամբ, սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լը մար դու հա -
մար չի ա ռա ջաց նում ան բա րեն պաստ ի րա -
վա կան հե տևանք նե ր (էս տո պե լի կա նո նի մա -
սին կխո սի ստորև): Օ րի նակ՝ ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ տաս նութ տա րին լրա ցած ՀՀ քա ղա քա -
ցի ներն ու նեն ընտ րե լու և հան րաք վեին մաս -
նակ ցե լու ի րա վունք: Ե թե ՀՀ քա ղա քա ցին ընտ -
րու թյան օ րը ո րո շում է հրա ժար վել ընտ րե լու
ի րա վուն քից, ա պա դա իր հա մար ինք նին չի
ա ռա ջաց նում ան ցան կա լի հետևանք ներ: 

Ի րա վա գի տու թյան մեջ պատ շաճ ու սում -
նա սիր ված չեն սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լու ընդ հա նուր տե սա կան հիմ քե րը, ին -
չը կա րե լի է բա ցատ րել խորհր դա յին հա մա -
կար գում մաս նա վոր ի րա վուն քի, մար դու ինք -
նա վա րու թյան բա ցա կա յու թյամբ և մար դու
վար քա գիծն ա ռա վե լա պես պար տա կա նու թյուն -
նե րով և ար գելք նե րով կար գա վո րե լու պրակ -
տի կա յով. ոչ ա զատ մար դը չէր կա րող տնօ րի -
նե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այդ ժա մա նա կա -
հատ վա ծում մար դու սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե -
րը և դրանք իր հա յե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու,
այդ թվում` սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լու գա ղա փա րը, ընդ հա նուր առ մամբ, հա -

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ԱՎՈՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանող
տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների
դոկտոր, դոցենտ
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Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. ст. 214.



մա հունչ չէր հա սա րա կա կան կյան քը պե տա -
կա նաց նե լու խորհր դա յին քա ղա քա կա նու թյա -
նը: 

Հետ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու հետ
կապ ված հար ցերն ու սում նա սի րել են ա ռա վե -
լա պես մաս նա վոր ի րա վուն քի մաս նա գետ նե -
րը2: Բանն այն է, որ ի րա վուն քից հրա ժար վե լը
(renuntiatio) հայտ նի էր հին հռո մեա կան ի րա -
վուն քում։ Ներ կա յումս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե -
լուց հրա ժար վե լու մա սին դրույթ: ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի մի շարք դրույթ ներ
կար գա վո րում են նաև կոնկ րետ տե սա կի ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու հար ցե րը, օ րի նակ՝
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը: 

Սույն հոդ վա ծում կքննար կենք սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու հաս կա ցու թյու -
նը և ձևե րը, ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը,
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը պե տու թյան կող մից
հար կա դիր ի րա կա նաց նե լու թույ լատ րե լիու -
թյու նը:

1. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
հաս կա ցու թյու նը

Ար տա սահ ման յան ի րա վուն քում օգ տա -
գործ վում է նաև «ը բեն դոն» հաս կա ցու թյու նը,
ո րը ֆրան սե րեն՝ abandon կամ անգ լե րեն՝ aban-
donment բա ռից է և նշա նա կում է ի րա վուն քից
հրա ժար վել: Այս հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ -
վում է սուբ յեկ տիվ քա ղա քա ցիա կան և այլ ի -
րա վունք նե րից հրա ժար վե լու դեպ քում3: Ռու -
սա կան ի րա վուն քում «abandon» հաս կա ցու -
թյունն օգ տա գործ վում է նաև ա պա հո վագ րա -
կան օ րենսդ րու թյու նում4:

Ռու սա կան գրա կա նու թյան մեջ սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վելն ան վա նում են

ի րա վա բա նա կան հրա ժա րում, որն ի րա վա -
կան կար գա վոր ման ի րա վա-տեխ նի կա կան մե -
թոդ է, ի րա վաս տեղծ ու ի րա վա կի րառ գոր -
ծըն թա ցի ծան րակ շիռ տար րե րից է: Որ պես ի -
րա վա կան կարգա վոր ման մե թոդ՝ այն ան ձին
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա կա նաց նե լու
իր ա զա տու թյու նը5: 

Ա մե րիկ յան ի րա վա գի տու թյու նում ի րա -
վուն քից հրա ժար վելն ընդ հա նուր ձևով բնո -
րոշ վում է որ պես կա մա վոր և դի տա վոր յալ
կեր պով ի րա վուն քից, ա ռա վե լու թյու նից, շա -
հույ թից, պա հան ջից կամ ար տո նու թյու նից հրա -
ժար վել6: Գեր մա նա կան ի րա վա բա նու թյու նում
ի րա վուն քից հրա ժար վել ա սե լով հաս կաց վում
է հիմ նա կան ի րա վուն քի կրո ղի հա մա ձայ նու -
թյու նը, որ պե տու թյու նը ներ գոր ծի իր հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րով պաշտ պան ված բա րիք -
նե րի վրա, այն պես, որ այդ ներ գոր ծու թյունն
այլևս ար գել ված չլի նի, օ րի նակ՝ նե րար կու մը
հան դուր ժե լը, բնա կա րա նի խու զար կու մը հան -
դուր ժե լը և նման դեպ քեր7: Կար ծում ենք, որ
գեր մա նա ցի հե ղի նա կի տված բնո րոշ մամբ ի -
րա վուն քի հրա ժա րու մը նույ նա նում է պե տու -
թյան կող մից մար դու ի րա վուն քը սահ մա նա -
փա կե լու հետ։

Ի րա վուն քից հրա ժա րու մը (abandon) ի րա -
վա տի րոջ ի րա վա չափ ո րո շումն է կոնկ րետ
իրա վի ճա կում չօգ տա գոր ծել ի րա վա կան հնա -
րա վո րու թյու նը կամ դա դա րեց նե լու ի րա վաօգ -
տագործ ման փու լում գտնվող սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քը:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են, մաս նա վո րա -
պես՝

1. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից կա րե լի է հրա -
ժար վել ոչ թե ընդ հան րա պես, այլ կոնկ րետ ի -
րա վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում։ Ան -
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թույ լատ րե լի է ընդ հան րա պես հրա ժար վել, օ -
րի նակ՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից կամ դա -
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից: Ե թե
ան ձը որևէ գրա վոր փաս տաթղ թում կամ որևէ
կերպ հայ տա րա րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քից կամ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քից ընդ հան րա պես հրա ժար վե լու մա սին,
ա պա նման հայ տա րա րու թյունն ի րա վա կան
նշա նա կու թյուն չու նի: Ա վե լին, ե թե նույ նիսկ
հե տա գա յում ան ձը փոր ձում է ձեռք բե րել կոնկ -
րետ գույք կամ դի մել դա տա րան, ա պա նախ -
կի նում կա տար ված ընդ հան րա կան հայ տա -
րա րու թյու նը չի կա րող օգ տա գործ վել որ պես
ի րա վա կան կամ փաս տա կան հիմք՝ գույք ձեռք
բե րե լու կամ դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու -
թյու նից նրան զրկե լու հա մար: Ան ձը յու րա -
քանչ յուր կոնկ րետ ի րա վի ճա կում է ո րո շում
ձեռք բե րել սե փա կա նու թյուն, թե հրա ժար վել
այդ հնա րա վո րու թյու նից, կամ կոնկ րետ վի ճե -
լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նում դի մել դա տա -
րան, թե ոչ:

2. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից կա րե լի է հրա -
ժար վել այն չօգ տա գոր ծե լով (նյու թաի րա վա -
կան հրա ժա րում) կամ ի րա վաօգ տա գործ ման
փու լում գտնվող ի րա վուն քը դա դա րեց նե լով
(ըն թա ցա կար գա յին հրա ժա րում): Սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը չօգ տա գոր ծե լու ե ղա նա կով հրա -
ժար ման դեպ քում ի րա վա տե րը դրսևո րում է
թույ լատ րե լի ան գոր ծու թյուն, օ րի նակ՝ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա -
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի կրթու թյան ի -
րա վունք, սա կայն ՀՀ քա ղա քա ցին ո րո շում է
չօգտ վել բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա նա լու
ի րա վուն քից և չմաս նակ ցել մրցույ թին: 

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու ե -
ղա նա կով ի րա վուն քի հրա ժար ման դեպ քում
ի րա վա տե րը կա տա րում է ո րո շա կի գոր ծո ղու -
թյուն ներ, օ րի նակ՝ մե ղադր յալն ու նի պաշտ -
պան, սա կայն նա խաքն նու թյան ըն թաց քում ո -
րո շում է պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նել
ինք նու րույն և վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նին հայ տա րա րում է պաշտ պա նից հրա ժար -
վե լու մա սին, ո րով մե ղադր յա լը դա դա րեց նում
է ի րա վաօգ տա գործ ման փու լում գտնվող
պաշտ պան ու նե նալու ի րա վուն քը: Սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու ե ղա նա կով ի րա -

վուն քից հրա ժա րումն ի րա վա բա նա կան փաստ
է, ո րով դա դա րեց վում են ծա գած ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րը: 

Նշ ված ա ռանձ նա հատ կու թյան հա մա տեքս -
տում պետք է անդ րա դառ նալ «սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քից հրա ժար վել» և «սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վել» հաս -
կա ցու թյուն նե րին: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գրքում օգ տա գործ վում են քա ղա քա ցիա կան
ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վել (11-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս) և ի րա վուն քից հրա -
ժար վել (օ րի նակ՝ հոդ ված 280) հաս կա ցու -
թյուն նե րը: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց հրա ժար վելն ի րենց ի րա վունք ներն ի -
րա կա նաց նե լուց չի հան գեց նում այդ ի րա վունք -
նե րի դա դար ման, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով
նա խա տես ված դեպ քե րի: Քա ղա քա ցիա կան
ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ փորձ է ար վում
տա րան ջա տել «ի րա վուն քից հրա ժար վել» և
«ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վել»
հաս կա ցու թյուն նե րը: Այս պես, ի րա վունքն ի -
րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում ան ձը
պար զա պես դրսևո րում է ան գոր ծու թյուն, նրա
կամքն ուղղ ված չէ այդ ի րա վուն քի դա դա րեց -
մա նը, իսկ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու դեպ -
քում ի րա վա տի րոջ նպա տա կը և գոր ծո ղու -
թյուն նե րը պետք է միան շա նակ ուղղ ված լի -
նեն ի րա վուն քի դա դա րեց մա նը8: Կար ծում ենք,
որ նման տա րան ջա տու մն ար հես տա կան է:
Նախ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 11-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նա խա տես ված է բա -
ցա ռու թյուն, ո րի հա մա ձայն՝ օ րեն քով կա րող
են նա խա տես վել դեպ քեր, երբ քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար -
վե լը հան գեց նում է ի րա վուն քի դա դար մա նը:
Ե թե նման բա ցա ռու թյուն դի տար կենք ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 280-րդ հոդ վա ծը,
ա պա այն տեղ օգ տա գործ վում է ոչ թե «սե փա -
կա նու թյան ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լուց հրա -
ժար վել», այլ «սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից
հրա ժար վել» հաս կա ցու թյու նը կամ ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 85-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սում օգ տա գործ վում է «ըն կե րակ ցու թյու նից
դուրս գա լու ի րա վուն քից հրա ժար վել» հաս -

8 Տե՛ս Суханова Ю. В., “Отказ от субъективных гражданских прав”. Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. Казань, 2009.



կա ցու թյու նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր -
քի 79-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում՝ «ըն կե րակ -
ցու թյան փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա -
վուն քից հրա ժար վել» հաս կա ցու թյու նը: Նշված
նոր մե րում բա ցա կա յում է «ի րա վուն քի ի րա -
կա նա ցու մից հրա ժար վել» ձևա կեր պու մը: Բա -
ցի այդ, ինչ պես նշվեց, ի րա վուն քից ընդ հան -
րա պես հրա ժար վելն ան թույ լատ րե լի է, իսկ
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վելն
ընդգրկում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ի րաց ման
տար բեր փու լե րը. ի րա վա տե րը մի դեպ քում
պար զա պես հրա ժար վում է օգ տա գոր ծել սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը, մեկ այլ դեպ քում հրա -
ժար վում է ի րա վաօգ տա գործ ման փու լում
գտնվող ի րա վուն քից և դա դա րեց նում գոր ծո -
ղու թյան մեջ գտնվող սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը:
Ե թե սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մից
հրա ժար վե լը չի դադա րեց նում ի րա վուն քը, ա -
պա այն ի րա վուն քից հրա ժար վել չէ:

3. Ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լը վերջ նա կան
է: Ան ձը, հրա ժար վե լով սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից, պետք է գի տակ ցի, որ այլևս չի կա րող
փո խել մտադ րու թյու նը և վե րա կեն դա նաց նել
հրա ժար ված ի րա վուն քը: Այս պա հան ջով ա -
պա հով վում է ի րա վա կան հա մա կար գի ո րո -
շա կիու թյու նը և կան խա տե սե լիու թյու նը: Բա -
ցա ռիկ դեպ քե րում է հնա րա վոր հրա ժար ված
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի վե րա կեն դա նա ցում, ե -
թե պահ պան վել են հետևյալ պայ ման նե րը: Ա -
ռա ջին՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բնույթն այն -
պի սին է, որ հնա րա վոր է ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լուց հե տո այն վե րա կեն դա նաց նել: Օ -
րի նակ՝ մե ղադր յա լը հրա ժար վում է պաշտ պա -
նից, սա կայն հե տա գա յում փո խում է մտադ -
րու թյու նը և պա հան ջում է վա րույ թին ներգ րա -
վել պաշտ պան: Մինչ դեռ, ե թե ան ձը կոնկ րետ
դեպ քում հրա ժար վել է ընտ րե լու ի րա վուն քից,
ա պա հե տա գա յում օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վոր
չէ հրա ժար ված ի րա վուն քը վե րա կեն դա նաց -

նել: Երկ րորդ՝ հրա ժար ված ի րա վուն քի վե րա -
կեն դա նա ցու մը չպետք է խա թա րի ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյու նը և կան խա տե սե լիու թյու նը: Օ -
րի նակ՝ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ան ձը հրա -
ժար վում է բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա նա -
լու ի րա վուն քից, սա կայն ա վե լի վաղ տա րի -
քում ո րո շում է ստա նալ բարձ րա գույն կրթու -
թյուն: Հրա ժար ված կրթա կան ի րա վուն քի վե -
րա կեն դա նա ցումն ինք նին չի խա թա րում կրթա -
կան հա մա կար գի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու -
նը և կան խա տե սե լիու թյու նը: Մինչ դեռ, ե թե
ան ձը հրա ժար վել է սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քից, և այդ գույ քը ձեռք է բե րել այլ անձ,
ա պա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
ված ան ձը հե տա գա յում չի կա րող վե րա դարձ -
նել իր գույ քը, քա նի որ դրա նով իսկ կխա թար -
վի գույ քա յին շրջա նա ռու թյան ո րո շա կիու թյու -
նը և կան խա տե սե լիու թյու նը: Եր րորդ՝ սուբյեկ -
տիվ ի րա վուն քից հրա ժա րու մը և այն վե րակեն -
դա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը չպետք է պա -
րու նա կեն ի րա վուն քի չա րա շահ ման տար րեր: 

4. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժա րումն
ան ձի ինք նա վա րու թյան տի րույ թում է, ուս տի,
ընդ հա նուր առ մամբ, սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վելն ան ձի հա մար չի կա րող ա ռա -
ջաց նել ան բա րեն պաստ ի րա վա կան հետևանք -
ներ: Միևնույն ժա մա նակ, ա ռան ձին ո լորտ նե -
րում սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
հետևան քով ան ձը կա րող է հե տա գա յում զրկվել
ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րից:
Նման ի րա վի ճակ հնա րա վոր է էս տո պե լի ձևա -
վոր ման դեպ քում (անգ լե րեն՝ estoppel՝ զրկել
ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից9),
ո րի հա մա ձայն՝ իր նա խոր դող վար քագ ծի (այդ
թվում` ի րա վուն քից հրա ժար վե լու) հետևան -
քով ան ձը զրկվում է ա ռար կու թյուն (պա հանջ)
ներ կա յաց նե լու կամ ո րո շա կի փաս տե րի վրա
հիմն վե լու ի րա վուն քից10: Օ րի նակ՝ քա ղա քա -
ցիա կան հայց վո րը տեղ յակ է դա տա վո րին բա -
ցար կե լու հիմ քե րի մա սին, սա կայն հրա ժար -
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9 Տե՛ս http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/estoppel (04.01.2016). 
10 Տե՛ս Էստոպելի կանոնը գործում է նաև միջազգային հանրային իրավունքում: Այսպես, ՄԱԿ-ի Արդարադատության

միջազգային դատարանն Արևելյան Գրինլանդիայի գործով (Դանիան ընդդեմ Նորվեգիայի) Նորվեգիայի նախարարի
արած հայտարարությունն այն մասին, որ ճանաչում են Գրիլանդիայի` Դանիային պատկանելը, դիտարկեց որպես
էստոպել, ինչի արդյունքում Նորվեգիան զրկվել է Գրիլանդիայի պատկանելիության վերաբերյալ Դանիային
պահանջներ ներկայացնելու հնարավորությունից: Տե՛ս Eastern Greenland case (Denmark v Norway) (Merits) [1933]
PCIJ (ser A/B) No 53: Էստոպելի մասին մանրամասն տե՛ս Alexander Ovchar, “Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ A
principle promoting stability threatens to undermine it”. Bond Law Review: Vol. 21: Iss. 1, Article 5.
http://epublications.bond.edu.au/blr/vol21/iss1/5 (05.01.2016): 
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վում է դա տա վո րին ինք նա բա ցար կի միջ նոր -
դու թյուն ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ի -
րա վուն քից: Էս տո պե լի կա նո նի հա մա ձայն՝
քա ղա քա ցիա կան հայց վո րը նա խոր դող վար -
քագ ծի, այն է՝ դա տա վո րին բա ցար կե լու ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու հետևան քով զրկվում է
դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան հիմ քով դա տա -
կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից: Էս տո -
պե լի կա նո նը նա խա տես ված է նաև պո զի տիվ
դա տա վա րա կան ի րա վուն քում: Այս պես, ՀՀ
դա տա կան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի -
րա վունք չու նի նոր ա պա ցույց ըն դու նե լու և
բո ղո քը քննե լիս հիմն վում է միայն այն ա պա -
ցույց նե րի վրա, ո րոնք ներ կա յաց վել են ա ռա -
ջին ատ յա նի դա տա րա նին: Ե թե ա ռա ջին ատ -
յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա -
նակ ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել կող մե րի կամ -
քից ան կախ հան գա մանք նե րով, ա պա վե -
րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է գոր ծը և այն
ու ղար կում հա մա պա տաս խան ա ռա ջին ատ -
յա նի դա տա րան` նոր քննու թյան, ե թե գտնում
է, որ ա պա ցույ ցը էա կան նշա նա կու թյուն ու նի
գոր ծի լուծ ման հա մար: Այս կար գա վո րու մից
բխում է, որ ե թե ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա -
նում կող մը հրա ժար վել է ա պա ցույց ներ կա -
յաց նե լու դա տա վա րա կան ի րա վուն քից, թեև
կա րող էր ի րա կա նաց նել այդ ի րա վուն քը, ա -
պա ձևա վոր վում է էս տո պել, մաս նա վո րա պես՝
նա զրկվում է վե րաքն նիչ դա տա րա նում ա -
պա ցույց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ի -
րա վուն քից: 

5. Ան ձը կա րող է հրա ժար վել ցան կա ցած
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից, ան կախ այն հան -
գա ման քից, թե վեր ջինս ամ րագր ված է ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նում կամ մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րում կամ օ րենք նե րում: Ան հաս կա -
նա լի է այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի կա րե լի է
հրա ժար վել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից, ժա -
ռանգ ման ի րա վուն քից, սա կայն չի կա րե լի
հրա ժար վել մար դու ա նօ տա րե լի ի րա վուն քից
և ա զա տու թյուն նե րից, օ րի նակ՝ կյան քի ի րա -
վուն քից11: Կար ծում ենք, որ մար դը կա րող է
հրա ժար վել ցան կա ցած սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից, այդ թվում՝ կյան քի ի րա վուն քից, ե թե դա
չի վնա սում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և օ րի -
նա կան շա հե րը, չի խա թա րում սահ մա նադ -
րա կան այլ ար ժեք ներ: Պետք է բարձր գնա -
հա տել մար դու կյան քը որ պես բարձ րա գույն
ար ժեք ճա նա չե լու և պաշտ պա նե լու պե տու -
թյան սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան
գի տակ ցու մը, սա կայն հա սա րա կա կան կյան -
քի սահ մա նադ րա կա նաց ման պայ ման նե րում
պետք է հար գել և արժևո րել նաև մար դու ինք -
նա վա րու թյու նը: Ե թե մար դն ինք նաս պա նու -
թյուն կա տա րե լու ե ղա նա կով հրա ժար վում է
կյան քի ի րա վուն քից, ա պա այդ ո րո շու մը մար -
դու ա զա տու թյան, ինք նա վա րու թյան տի րույ -
թում է և պե տու թյու նն ի րա վա սու չէ կյան քի ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու կամ դրա փոր ձի հա -
մար նա խա տե սել որևէ ան բա րեն պաստ
հետևանք12: Մ յուս կող մից, ե թե մար դը, օ րի -
նակ՝ փոր ձում է հրա ժար վել իր սո մա տիկ
(մարմ նա կան) ի րա վուն քից՝ ան դա մա հա տե լով

11 Տե՛ս Гладышева И. П., “К вопросу о понятии “юридический” отказ”, Вестник Нежегородской академии МВД России.
2010, № 2 (13), ст. 75.

12 Գրականությունում մարդու հիմնարար իրավունքներից հրաժարման իրավաչափությունը դիտարկվում է պետության
պոզիտիվ և նեգատիվ պարտականությունների լույսի ներքո: Պետության պոզիտիվ պարտականությունը ենթադրում
է վերջինիս կողմից բոլոր այն միջոցների ձեռնարկումը, որոնք ուղղված կլինեն մարդու հիմնարար իրավունքների
անխափան իրականացմանը (օրինակ` պետությունը պարտավոր է սահմանել համապատասխան կարգավորիչ
նորմեր, հիմնել այնպիսի դատավարական համակարգ, որը կերաշխավորի արդյունավետ քրեական հետապնդման
համապատասխան մեխանիզմներ), իսկ նեգատիվ պարտականությունը մարդու հիմնարար իրավունքների և
ազատությունների իրացման բնագավառում պետության միջամտության արգելքն է (արտահայտվում է պետության
կողմից պասիվ վարքագծով), տե՛ս Les obligations en vertu de la Convention europռenne des Droits de l’Homme. Un
guide pour la mise en œuvre de la Convention europռenne des Droits de l’Homme-2006: Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանը, առաջնային և գերակա գնահատելով մարդու հիմնարար իրավունքները, իր նախադեպային
որոշումներում արտահայտել է դրանցից հրաժարման ինստիտուտի վերաբերյալ զգույշ մոտեցում: Այսպես,
դատարանը «Փրեթին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» (ArrՍt Pretty c. Royaume-Uni) 2002 թվականի ապիլի 29-
ի գործով նշել է, որ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական
կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածից չի կարելի բխեցնել մահանալու իրավունքը, սակայն այն չի արգելում անձին
հրաժարվել բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքից, նույնիսկ, եթե դրանից հրաժարումն անխուսափելիորեն
կառաջացնի մահ: Դատարանը «Ադա Ռոսին և մյուսները ընդդեմ Իտալիայի» (ArrՍt Ada Rossi et autres c. Italie)
2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի գործով նշել է, որ կոնվենցիայով էվթանազիայի իրավունքը ո՛չ երաշխավորված



մարմ նի որևէ մաս, զին վո րա կան ծա ռա յու թյու -
նից խու սա փե լու նպա տա կով, ա պա ի րա վուն -
քի նման հրա ժա րու մը վնա սում է այլ գե րա կա
հան րա յին շա հին, ուս տի՝ պե տու թյունն ի րա -
վա սու է ՀՀ պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցե լու
սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյու նից խու -
սա փե լու հա մար նա խա տե սել պա տաս խա -
նատ վու թյուն:

2. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
ձևե րը

Ան ձը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լիս դրսևո րում է ո րո շա կի վար քա գիծ՝ գոր -
ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, ո րից օբ յեկ -
տի վո րեն տե սա նե լի է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու նրա մտադ րու թյու նը: Կա -
րե լի է ա ռանձ նաց նել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու հետևյալ ձևե րը՝ ան գոր ծու թյուն,
միա կող մա նի գոր ծո ղու թյուն և երկ կող մա նի
հա մա ձայ նու թյուն: 

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից ան գոր ծու թյամբ
հրա ժա րումն առ կա է այն դեպ քում, երբ մար -
դը չի օգտ վում իր ի րա վուն քից: Օ րի նակ՝ ընտ -
րե լու ի րա վուն քից կամ կրթու թյան ի րա վուն -
քից անձն հրա ժար վում է ան գոր ծու թյամբ, երբ
ի սկզբա նե չի օգտ վում ընտ րե լու կամ բարձ -
րա գույն կրթու թյուն ստա նա լու ի րա վունք նե -
րից: Ան գոր ծու թյամբ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու ե ղա նակ է նաև ի րա վուն քի ա -
պա հով ման ո լոր տում ի րա վա տի րոջ կող մից
պա հանջ չներ կա յաց նե լը: Օ րի նակ՝ հե տա խուզ -
ման մեջ գտնվող, ինչ պես նաև շար ժի չի կամ
նույ նաց ման հա մա րի վե րա դաջ ված կամ
ջնջված հա մար նե րով տրանս պոր տա յին մի -
ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ կող մից, օ րենսդ րու -
թյամբ սահ ման ված կար գով և ժամ կե տում,
գույ քը բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղից հետ չպա -
հան ջե լը (ան գոր ծու թյուն՝ հեղ.) դիտ վում է որ -
պես սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժա -
րում (280-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս):

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից միա կող մա նի

գոր ծո ղու թյամբ հրա ժա րումն առ կա է այն դեպ -
քում, երբ ան ձը կա տա րում է ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն, ո րից բխում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու մտադ րու թյու նը, օ րի նակ՝
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու մա սին
գրա վոր կամ բա նա վոր հայ տա րա րե լը: ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 179-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի հա մա ձայն՝ շար ժա կան գույ քից կա -
րե լի է հրա ժար վել այն լքե լով կամ դրա նկատ -
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լու նպա տա կով այլ կերպ թո ղե լով (դեն նետ -
ված գույք):

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից երկ կող մա նի հա -
մա ձայ նու թյամբ հրա ժա րումն առ կա է այն դեպ -
քում, երբ ի րա վա հա րա բե րու թյան եր կու կող -
մե րը ձեռք են բե րում հա մա ձայ նու թյուն չօգտ -
վե լու (չի րա կա նաց նել) ի րենց սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քից: Այս պես, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր -
քի 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե թե
կող մերն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում կնքել
են վե րաքն նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն, ա պա նման
հա մա ձայ նու թյուն կնքած կող մի (կող մե րի) ներ -
կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րաքն նիչ դա -
տա րա նի կող մից են թա կա է քննու թյան միայն
նման հա մա ձայ նու թյուն կնքած մյուս կող մի
հա մա ձայ նու թյան դեպ քում: 

Ա ռան ձին հե ղի նակ ներ փոր ձում են տար -
բե րա կել ի րա վուն քից հրա ժար վե լը և ի րա -
վունքն ի րա կա նաց նե լուց ձեռն պահ մնա լու մա -
սին հա մա ձայ նու թյու նը և նշում են, որ ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լը միա կող մա նի գոր ծո ղու -
թյուն է, ո րի արդ յուն քում ի րա վուն քը վերջ նա -
կա նա պես դա դա րեց վում է, իսկ այս կամ այն
ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լուց ձեռն պահ մնա -
լու հա մա ձայ նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է ո -
րո շա կի ժամ կե տով13: Նման տա րան ջա տու մը
հիմն ված է այն գա ղա փա րի վրա, որ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լը վերջ նա կան է և չի կա րե լի ի -
րա վուն քից հրա ժար վել ո րո շա կի ժամ կե տով:
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է, և ո՛չ էլ՝ արգելված, և, հետևաբար, այս կապակցությամբ որոշում կայացնելու հայեցողությունը դրվում է անդամ
պետության վրա՝ «X-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» գանգատ թիվ 8416/79 (ArrՍt X c. Royaume-Uni): Մեկ այլ
դեպքով, դատարանը` «Օ.Դ. և Դուբլինի Վ.Վ. կազմակերպություններն ընդդեմ Իռլանդիայի» (ArrՍt Open Door et
Dublin Well Woman c. Irlande) 1992 թվականի հոկտեմբերի 29-ի գործով, (գանգատ թիվ 14234/88), արտահայտել է
խորհրդատվական կարծիքը հղիության արհեստական ընդհատման իրավաչափության վերաբերյալ, մատնանշելով,
որ նույնիսկ եթե տվյալ պետության ներպետական օրենսդրությունն այն արգելում է, պետությունն իրավունք չունի
խոչընդոտելու անձանց իրականացնելու դա այլ երկրում, որտեղ թույլատրելի է:

13 Տե՛ս Бойко Т. С., “Отказ от права и воздержание от осуществления права: российский и англо-американский
подходы”, Закон, 2012, N 3. http://www.center-bereg.ru/o1759.html (03.01.2016).
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Կար ծում ենք, որ տվյալ դեպ քում պետք է խու -
սա փել բա ցար ձակ դա տո ղու թյուն նե րից: Ընդ -
հա նուր առ մամբ ի րա վուն քից հրա ժա րու մը
կոնկ րետ է և վերջ նա կան, սա կայն, ինչ պես
վե րը նշվեց, հնա րա վոր են հրա ժար ված ի րա -
վուն քի վե րա կեն դա նաց ման բա ցա ռիկ դեպ -
քեր: Վե րաքն նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լը նույն պես վե րա կեն դա նաց վող ի րա վունք
է, պար զա պես նկա տի ու նե նա լով, որ այս ի -
րա վուն քից հրա ժա րու մը կա տար վել է երկ կող -
մա նի հա մա ձայ նու թյամբ, ուս տի օ րենս դի րը
սահ մա նել է, որ ի րա վուն քի վե րա կեն դա նա -
ցու մը և վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու թյունն հնա -
րա վոր է մյուս կող մի հա մա ձայ նու թյամբ:

Ի րա վա կան պրակ տի կա յում, որ պես ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու ե ղա նակ, նշվում է ան -
ձի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ի րա -
վա խախ տու մը կամ ի րա վուն քի չա րա շա հու մը,
ո րից կա րե լի է բխեց նել ի րա վուն քից հրա ժար -
վե լու մտադ րու թյու նը: Օ րի նակ՝ մե ղադր յա լը
քրեա կան վա րույ թին ներգ րավ ված ան ձի
նկատ մամբ կի րա ռել է ար գել ված մի ջոց ներ
(վկա յին սպառ նալ, վնաս հասց նել) և ան ձի
մոտ ա ռա ջաց րել ի րա կան վա խի զգա ցո ղու -
թյուն։ Արդ յոք նման վար քագ ծով մե ղադր յա լը
փաս տա ցի հրա ժար վում է իր դեմ ցուց մունք
տված վկա յին հար ցաքն նե լու ի րա վուն քից: Եվ -
րո պա կան դա տա րա նը Ալ- Քա վայն և Թա հե -
րին ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն նե րի
գոր ծով 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի վճռի
123-րդ կե տում նշել է, որ մե ղադր յա լի նման
վար քա գի ծը պետք է դի տար կել որ պես Կոն -
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «դ» կե -
տով սահ ման ված՝ վկա յին հար ցաքն նե լու ի -
րա վուն քից հրա ժար վել: Մե ղա դրյա լի կող մից
վկա նե րի մոտ ա ռա ջաց րած վա խից օգտ վե լու
հան գա մանքն ան հա մա տե ղե լի է տու ժո ղի և
վ կա նե րի ի րա վունք նե րի հետ: Ոչ մի դա տա -
րան չպետք է թույ լատ րի, որ նման կերպ խա -
թար վի դա տաքն նու թյան ար դա րու թյու նը: Կար -
ծում ենք, որ ի րա վա խախ տու մը կամ ի րա վուն -
քի չա րա շա հումն ի րա վուն քից հրա ժա րում չէ,
քա նի որ այն պետք է լի նի կա մա վոր: Մինչ -
դեռ, ոչ ի րա վա չափ վար քա գիծ դրսևո րած ան -
ձը ոչ միայն չի ցան կա նում հրա ժար վել ի րա -
վուն քից, այլև, որ պես կա նոն, պայ քա րում է
այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար: Տվ -
յալ դեպ քում մե ղադր յա լը սպառ նում է վկա յին

որ պես զի վեր ջինս ա ռե րես հար ցաքն նու թյան
ըն թաց քում հրա ժար վի իր դեմ տված ցուց -
մուն քից: Ան թույ լատ րե լի է ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լը դի տար կել ի րա վա խախտ ման և ի -
րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան տի -
րույ թում:

3. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը

Ինչ պես նշվեց, սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լն ի րա վա տի րոջ ինք նա վա րու թյան
դրսևոր ման ձև է, ի րա վա տի րոջ հա յե ցո ղու -
թյունն է տնօ րի նե լու իր վար քա գի ծը, սա կայն
պո զի տիվ ի րա վա կան նոր մե րով կա րող են
սահ մա նա փակ վել ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
դեպ քե րը՝ հրա ժար ման հա մար նա խա տե սե -
լով ի րա վա չա փու թյան պայ ման ներ, ո րոնք պայ -
մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝
ընդ հա նուր և հա տուկ: 

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ի -
րա վա չա փու թյան ընդ հա նուր պայ ման նե րը վե -
րա բե րում են ի րա վա տի րոջ կա մա հայտ նու թյա -
նը: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վելն ի -
րա վա չափ է, ե թե սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու դիր քո րո շու մը (ցան կու թյու նը)
կոնկ րետ է, գի տակց ված և կա մա վոր: Ինչ պես
նշվեց, ի րա վուն քից հրա ժար վե լը նշա նա կու -
թյուն ու նի, ե թե ի րա վա տի րոջ կա մա հայտ նու -
թյունը կոնկ րետ է՝ բխում է կոնկ րետ ի րա վի -
ճա կից. որևէ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից ընդ -
հան րա պես հրա ժար վելն ի րա վա չափ չէ: 

Ի րա վուն քից հրա ժար վե լը թույ լատ րե լի է,
ե թե այն գի տակց ված և կա մա վոր է, ան ձը
կան խա տե սում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լու փաս տա կան և ի րա վա կան հետևանք -
նե րը: Հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին ները
հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն հատ -
կա պես հա սա րա կու թյան խո ցե լի ան դամ նե րի
(ե րե խա ներ, տա րեց մար դիկ, ֆի զի կա կան և
հո գե բա նա կան սահ մա նա փա կում ու նե ցող ան -
ձինք և այլն) կող մից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու կա մա վո րու թյան և գի տակց վա -
ծու թյան պայ ման նե րին: Այս պես, Օ րենսգր քի
33-րդ և 183-րդ հոդ ված նե րի ու ժով մաս նա -
վոր մե ղադ րան քով գործ հա րու ցե լու և դրա -
նով քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու
հնա րա վո րու թյու նը կախ ված է դի մո ղի՝ են -
թադր յալ հան ցա վո րին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու մի ջո ցով իր ի րա -



վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա -
նու թյան հա մար քրեա կան հե տապնդ ման
մարմ նին դի մե լու ցան կու թյու նից և կա մար -
տա հայ տու թյու նից: Ան ձը (են թադր յալ հան ցա -
գոր ծու թյան զո հը), ով ա նօգ նա կան վի ճա կի
կամ այլ օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով չի կա րող
պաշտ պա նել իր ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան
շա հե րը, ա պա նման ի րա վի ճա կում, քրեա կան
գոր ծի ա ռիթն օ րի նա կան, իսկ հիմ քե րը բա -
վա րար լի նե լու դեպ քում, քրեա կան գործ հա -
րու ցե լու մա սին ո րո շու մը պետք է կա յաց վի ոչ
թե մաս նա վոր մե ղադ րան քի, այլ հան րա յին
մե ղադ րան քի գոր ծե րի հա րուց ման հա մար
սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով` ան կախ դի -
մո ղի բո ղո քի առ կա յու թյու նից (ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նի ՎԲ-73/08 ո րոշ ման 13 կետ, 2008
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26): Այս դեպ քում ա -
նօգ նա կան ան ձի (են թադր յալ հան ցա գոր ծու -
թյան զոհ) կող մից քրեա կան հե տապնդ ման
մարմ նին չդի մե լը չի կա րող դի տարկ վել որ -
պես մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծով դա տա -
կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար -
վել, քա նի որ ա նօգ նա կան վի ճա կում գտնվող
ան ձի մոտ բա ցա կա յում է ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լու կա մա վո րու թյան կամ գի տակց վա -
ծու թյան պայ ման նե րը: Նման դեպ քում վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր է
քրեա կան գործ հա րու ցել և ք րեա կան հե տապն -
դում ի րա կա նաց նել ա նօգ նա կան վի ճա կում
գտնվող զո հի կամ քից ան կախ:

Ե թե պահ պան ված չեն սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու գի տակց վա ծու թյան և
կա մա վո րու թյան ընդ հա նուր պա հան ջը, ա պա
պե տու թյու նը կա րող է օ րենսդ րու թյամբ սահ -
մա նել ի րա վուն քի հար կա դիր ի րա կա նաց ման
կա ռու ցա կար գեր (այս մա սին ստորև):

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ի -
րա վա չա փու թյան հա տուկ պայ ման նե րը վե -
րա բե րում են կոնկ րետ տե սա կի սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քին կամ գոր ծում են հա տուկ դեպ քե -
րում: Ի րա վա չա փու թյան հա տուկ պայ ման նե -
րից են, մաս նա վո րա պես՝ 

ա) կոնկ րետ տե սա կի սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու հա մար օ րեն քով կա -
րող են նա խա տես վել լրա ցու ցիչ պա հանջ նե -
րը: Օ րի նակ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
280-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը հիմք

է գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նա տի րոջ ի րա -
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը դա դա -
րե լու հա մար այն պա հից, երբ այլ անձ այդ
գույ քի նկատ մամբ ձեռք է բե րում սե փա կա -
նու թյան ի րա վունք: Տվյալ դեպ քում սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը կա րող է
կա տա րել ի րա վա հա րա բե րու թյու նը դա դա րեց -
նող ի րա վա բա նա կան փաս տի գոր ծա ռույթ,
երբ ի րա կա նաց վում են լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու -
թյուն ներ, օ րի նակ՝ օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով ի րա վուն քի դա դար ման պե տա կան գրան -
ցու մը (պե տա կան գրան ցու մը չե ղար կե լը): Որ -
պես զի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա -
ժար վող անձն ա զատ վի սե փա կա նու թյան հետ
կապ ված պար տա կա նու թյուն նե րից, օ րի նակ՝
գույ քա հարկ վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից,
ա պա պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը չե -
ղար կե լու հա մար:

բ) ի րա վուն քից հրա ժա րու մն ի րա վա չափ
է, ե թե սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը միա ժա մա նակ
չի դի տարկ վում որ պես պար տա կա նու թյուն:
Օ րի նակ՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա -
վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի -
րենց ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան, կրթու -
թյան, ա ռող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ
զար գաց ման մա սին: Ինչ պես նկա տում ենք
տվյալ դեպ քում ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու -
թյու նը ոչ միայն ծնող նե րի ի րա վունքն է, այլև
պար տա կա նու թյու նը: Ծ նո ղը, որ պես ի րա վա -
տեր, ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ա պա հո վել
ե րե խա յին դաս տիա րա կե լու իր ի րա վուն քը,
սա կայն չի կա րող «սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու» հա յե ցա կար գի հիմ նա վոր մամբ
հրա ժար վել ե րե խա յին դաս տիա րա կե լու պար -
տա կա նու թյու նից: Պա տա հա կան չէ, որ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 170-րդ հոդ վա ծը պա -
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում ծնո ղի
կող մից ե րե խա յին դաս տիա րա կե լու պար տա -
կա նու թյու նը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա -
տա րե լու հա մար:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու
սահ մա նա փա կում նե րը կա րող են ար դա րաց -
ված լի նել, ե թե դրանք նպա տա կաուղղ ված են
հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը: Սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու մա սին օ -
րենսդ րա կան ար գել քը կամ սուբ յեկ տիվ ի րա -
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վուն քը միա ժա մա նակ պար տա կա նու թյուն դի -
տար կե լը պետք է հե տապն դի հստակ ի րա վա -
չափ նպա տակ, ի րա վա տի րո ջը պետք է հաս -
կա նա լի և ըն կա լե լի լի նի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու սահ մա նա փա կու մը: Օ րի -
նակ՝ ակն հայտ է այն նպա տա կը հա նուն ո րի
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րե խա յին դաս տիա -
րա կել դիտ վում է ծնող նե րի ոչ միայն ի րա -
վուն քը, այլև՝ պար տա կա նու թյու նը: Մ յուս կող -
մից պետք է քննար կել քվեար կու թյան գաղտ -
նիու թյան ի րա վուն քը միա ժա մա նակ որ պես
պար տա կա նու թյուն դի տե լու ի րա վա չա փու թյու -
նը։ ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սում ընտ րո ղի հա մար քվեար կու թյան
գաղտ նիու թյու նը սահ ման ված է ոչ միայն որ -
պես ի րա վունք, այլև՝ պար տա կա նու թյուն: Օ -
րենսդ րի կող մից քվեար կու թյան գաղտ նիու -
թյան ի րա վուն քը միա ժա մա նակ պար տա կա -
նու թյուն դի տար կե լը կա րող է ի րա վա չափ հա -
մար վել, ե թե հնա րա վոր լի ներ վեր հա նել ընտ -
րո ղի հա մար քվեար կու թյան գաղտ նիու թյու նը
որ պես պար տա կա նու թյուն դի տե լու նպա տա -
կը, այն ի րա վա կան ար ժե քը, հա նուն ո րի ընտ -
րո ղը պար տա կա նու թյուն ու նի գաղտ նի պա -
հել քվեար կու թյու նը: Կար ծում ենք, որ նման
պար տա կա նու թյուն նա խա տե սե լու ի րա վա կան
ար ժե քը բա ցա կա յում է։ Պա տա հա կան չէ, որ
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 154-րդ հոդ վա ծը
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա -
տե սում քվեար կու թյան գաղտ նիու թյունն որևէ
կերպ խախ տե լու հա մար, սա կայն նշված նոր -
մը չի կի րառ վում այն դեպ քե րում, երբ քա ղա -
քա ցի ները լու սան կա րում են ի րենց քվեա թեր -
թի կը և ք վեար կու թյու նից հե տո սո ցիա լա կան
ցան ցե րում հրա պա րա կում այն: Գործ նա կա -
նում նման գոր ծո ղու թյուն նե րը քրեաի րա վա -
կան հետևանք ներ չեն ա ռա ջաց նում14:

Ինչ վերաբերում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
հար կա դիր ի րա կա նա ցմանը, ապա պե տու -
թյու նը ել նե լով հա սա րա կու թյան խո ցե լի խմբերի

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հան րա յին
շա հե րից, ա ռան ձին ի րա վի ճակ նե րում շեղ վում
է սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն ան ձի կող մից ա զատ
հա յե ցո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու պա հան ջից
և պո զի տիվ ի րա վուն քով նա խա տե սում է սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի հար կա դիր ի րա կա նաց -
ման կա ռու ցա կար գեր: Ի.Լ.Պետ րու խի նը նշում
է, որ մի շարք դեպ քե րում պե տու թյու նը շա -
հագրգռ ված է որ պես զի սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն
ի րա կա նաց վի նույ նիսկ ի րա վա տի րոջ կամ քին
հա կա ռակ, այ սինքն՝ հար կադ րա բար: Այս դեպ -
քում ի րա վուն քը չի վե րած վում պար տա կա նու -
թյան: Խոս քը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի պար -
տա դիր ի րա կա նաց ման այն դեպ քե րի մա սին
է, երբ սուբ յեկ տը տա րի քա յին, հո գե բա նա կան
սահ մա նա փա կում նե րի կամ այլ պատ ճառ նե -
րով չի կա րող գի տակ ցել իր շա հե րը պաշտ -
պա նե լու հա մար ըն ձեռ ված ի րա վա կան հնա -
րա վո րու թյան նշա նա կու թյու նը15:

Պե տու թյու նը նա խա տե սում է սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի հար կա դիր ի րա կա նաց ման կա ռու -
ցա կար գեր, ե թե հստակ հիմ նա վո րում է ի րա -
վա տի րոջ կող մից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու գի տակ ցա կան կամ կա մա յին
տար րե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ սահ մա նա -
փակ լի նե լը: Օ րի նակ՝ կաս կած յա լի կամ մե -
ղադր յա լի մոտ հո գե կան հի վան դու թյան կամ
ժա մա նա կա վոր հի վան դա գին հո գե կան խան -
գար ման առ կա յու թյու նը պաշտ պա նի պար տա -
դիր մաս նակ ցու թյան հիմք է: Նման դեպ քում,
ե թե մե ղադր յա լը հրա ժար վում է պաշտ պա -
նից, ա պա Օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ քրեա կան վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մինն ի րա վունք ու նի չըն դու նել
պաշտ պա նից կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի
հրա ժար վե լը և նշա նա կել պաշտ պան կամ
պահ պա նել նշա նակ ված պաշտ պա նի լիա զո -
րու թյուն նե րը:

Կր կին ընդգ ծենք, որ սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հար կա դիր ի րա կա նա ցու մը պետք է

14 Կարծում ենք, որ նման իրավակիրառ պրակտիկան պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ քվեարկության
գաղտնիության իրավունքը, թեև օրենսդրի կողմից դիտարկվել է միաժամանակ պարտականություն, սակայն այդ
պարտականությունը սահմանելու իրավաչափ նպատակն ընկալելի չէ ոչ միայն հասարակությանը, այլև ընտրողի
կողմից քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու հանրային վտանգավորությունը շոշափելի, տեսանելի չէ նաև
իրավապահ մարմինների համար: Բացի այդ, քվեարկության գաղտնիության պահպանումը քաղաքական մշակույթի
տիրույթում է։ Եթե որևէ հանրային անձ (դերասան, քաղաքական գործիչ և այլն) հրապարակելով իր քվեարկությունը,
կարող է ազդեցություն թողնել այլ անձանց ընտրության վրա, ապա նման հարաբերությունները պետք է կարգավորել
ոչ թե իրավաբանական պարտականություն նախատեսելով, այլ՝ քաղաքական նորմերով։

15 Տե՛ս Петрухин И. Л., “Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение”. М.: Наука, 1984. ст. 68-73.



ար դա րաց ված լի նի հան րա յին շա հով: Ե թե
հան րա յին շա հը տե սա նե լի չէ, ա պա սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի հար կա դիր ի րա կա նա ցու մը
կա րող է ստեղ ծել ա ռա վել վտան գա վոր վի -
ճակ, քան ե թե ի րա վա տե րը հնա րա վո րու թյուն
ու նե նար հրա ժար վե լու սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից: Ներ կա յաց նենք են թադ րա կան օ րի նակ:
Այս պես, կա լան քի տակ գտնվող ամ բաս տան -
յա լը գրա վոր դի մում է դա տա րան՝ հայտ նե լով,
որ հրա ժար վում է դա տա կան նիս տին մաս -
նակ ցե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քից,
քա նի որ չի ցան կա նում լսել իր դեմ ներ կա -
յաց ված շին ծու ցուց մունք նե րը: Ամ բաս տան -
յա լը հայտ նում է նաև, որ դա տա կան քննու -
թյան ըն թաց քում իր շա հե րը կներ կա յաց նի
պաշտ պա նը։ Գոր ծը քննող դա տա րանն ամ -
բաս տան յա լին պար զա բա նում է, որ Օ րենսգր -
քի 302-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան
քննու թյու նը կա տար վում է ամ բաս տան յա լի
մաս նակ ցու թյամբ, ո րի դա տա րան ներ կա յա -
նա լը պար տա դիր է, ուս տի ամ բաս տան յա լն ի -
րա վա սու չէ հրա ժար վել դա տա կան քննու թյա -
նը մաս նակ ցե լուց, հա կա ռակ դեպ քում նա դա -
տա կան նիս տին կներ կա յաց վի հար կադ րա -
բար: Դա տա կան նիս տի օրն ամ բաս տան յա լը
հրա ժար վում է դուրս գալ կա լա նա վոր ված ան -
ձանց պա հե լու վայ րից և հայ տա րա րում, որ ե -
թե ի րեն ու ժով փոր ձեն տե ղա փո խել դա տա -
րան, ա պա ինքն իր կյան քին վերջ կտա։ ՀՀ
ոս տի կա նու թյան ու ղեկ ցող գուն դն ստեղծ ված
ի րա վի ճա կի մա սին հայտ նում է դա տա րա նին,
սա կայն վեր ջինս պար զա բա նում է, որ օ րեն -
քով ամ բաս տան յա լի մասնակ ցու թյու նը պար -
տա դիր է, ուս տի՝ ՀՀ ոս տի կանու թյու նը պար -
տա վոր է ա պա հո վել նրա մաս նակ ցու թյու նը
դա տա կան նիս տին։ ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը դա -
տա րա նի հանձ նա րա րու թյան հի ման վրա հար -
կադ րա բար ամ բաս տան յա լին տե ղա փո խում
են դա տա րա նի վար չա կան շեն քի հա մա պա -
տաս խան սեն յակ: Մինչև դա տա կան նիստն
սկսե լը, ՀՀ ոս տի կան նե րն ամ բաս տան յա լին
հայտ նա բե րում են ինք նաս պան վի ճա կում:
Կոնկ րետ օ րի նա կով ա ռան ձին պետք է քննար -
կել, թե արդ յոք առ կա է այն ի րա վա չափ նպա -
տա կը, ո րի պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա -
տես վել է ամ բաս տան յա լի՝ դա տա կան նիս տին
մաս նակ ցե լու դա տա վա րա կան ի րա վուն քի հար -
կա դիր ի րա կա նա ցում, արդ յոք պաշտ պա նի

մաս նակցու թյունն ինք նին չի ա պա հո վում ամ -
բաս տան յա լի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի
ի րա կա նա ցումը, արդ յոք պե տու թյու նը, ամ -
բաս տան յա լի դա տա վա րա կան ի րա վուն քը հար -
կա դիր ի րա կա նաց նե լով, չի մի ջամ տել նրա
կյան քի ի րա վուն քին:

Ել նե լով վե րը նշվա ծից, կա րե լի է եզ րա -
կաց նել, մաս նա վո րա պես՝

1. ի րա վուն քից հրա ժա րու մը (abandon) ի -
րա վա տի րոջ ի րա վա չափ ո րո շումն է կոնկ րետ
ի րա վի ճա կում չօգ տա գոր ծել ի րա վա կան հնա -
րա վո րու թյու նը կամ դա դա րեց նե լու ի րա վաօգ -
տա գործ ման փու լում գտնվող սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քը: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար -
վելն ի րա վա տի րոջ ինք նա վա րու թյան դրսևոր -
ման ձև է, ի րա վա տի րոջ հա յե ցո ղու թյունն է
տնօ րի նե լու իր վար քա գի ծը: Ան ձը կա րող է
հրա ժար վել ցան կա ցած սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից, ան կախ նրա նից այն ամ րագր ված է ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նում կամ մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րում, թե՝ օ րենք նե րում: Սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քից կա րե լի է հրա ժար վել այն չօգ -
տա գոր ծե լով (նյու թաի րա վա կան հրա ժա րում)
կամ ի րա վաօգ տա գործ ման փու լում գտնվող
ի րա վուն քը դա դա րեց նե լով (ըն թա ցա կար գա -
յին հրա ժա րում):

2. Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լը
կոնկ րետ է և վերջ նա կան: Սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից կա րե լի է հրա ժար վել ոչ թե ընդ հան -
րա պես, այլ կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյան
շրջա նակ նե րում: Ան ձը, հրա ժար վե լով սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քից, պետք է գի տակ ցի, որ այլևս
չի կա րող փո խել մտադ րու թյու նը և վե րա կեն -
դա նաց նել հրա ժար ված ի րա վուն քը: Այս պա -
հան ջով ա պա հով վում է ի րա վա կան հա մա -
կար գի ո րո շա կիու թյու նը և կան խա տե սե լիու -
թյու նը: Բա ցա ռիկ դեպ քե րում է հնա րա վոր
հրա ժար ված սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի վե րա -
կեն դա նա ցում:

3. Ա ռան ձին ո լորտ նե րում սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քից հրա ժար վե լու հետևան քով ան ձը
կա րող է հե տա գա յում զրկվել ա ռար կու թյուն
ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րից: Նման ի րա -
վի ճակ հնա րա վոր է էս տո պե լի ձևա վոր ման
դեպ քում, ո րի հա մա ձայն՝ նա խոր դող վար -
քագ ծի հետևան քով ան ձը զրկվում է ա ռար -
կու թյուն (պա հանջ) ներ կա յաց նե լու կամ ո րո -
շա կի փաս տե րի վրա հիմն վե լու ի րա վուն քից:
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4. Ան ձը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լիս դրսևո րում է ո րո շա կի վար քա գիծ՝
գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, ո րից օբ -
յեկ տի վո րեն տե սա նե լի է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քից հրա ժար վե լու նրա մտադ րու թյու նը: Կա -
րե լի է առանձ նաց նել սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից
հրա ժար վե լու հետևյալ ձևե րը՝ ան գոր ծու թյամբ,
միա կող մա նի գոր ծո ղու թյամբ և երկ կող մա նի
հա մա ձայ նություն:

Ի րա վա խախ տու մը կամ ի րա վուն քի չա -
րա շա հու մն ի րա վուն քից հրա ժա րում չէ:

5. Պո զի տիվ ի րա վա կան նոր մե րով կա -
րող են սահ մա նա փակ վել ի րա վուն քից հրա -
ժար վե լու դեպ քե րը՝ հրա ժար ման հա մար նա -
խա տե սե լով ի րա վա չա փու թյան պայ ման ներ:
Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ի րա -
վա չա փու թյան ընդ հա նուր պայ ման նե րը վե -

րա բե րում են ի րա վա տի րոջ կա մա հայտ նու թյա -
նը: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վելն ի -
րա վա չափ է, ե թե հրա ժա րու մը կոնկ րետ է,
գի տակց ված և կա մա վոր: Սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու ի րա վա չա փու թյան հա -
տուկ պայ ման նե րը վե րա բե րում են կոնկ րետ
տե սա կի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քին կամ գոր -
ծում են հա տուկ դեպ քե րում:

Պե տու թյու նը, ել նե լով հա սա րա կու թյան
խո ցե լի խմբե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան հան րա յին շա հե րից, ա ռան ձին ի րա վի -
ճակ նե րում շեղ վում է սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն
ան ձի կող մից ա զատ հա յե ցո ղու թյամբ ի րա -
կա նաց նե լու պա հան ջից և պո զի տիվ ի րա վուն -
քի նոր մե րով նա խա տե սում է սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի հար կա դիր ի րա կա նաց ման կա ռու -
ցա կար գեր:
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Իրավաբանական գրականու թյան մեջ
վճռաբեկ դատարանի լիազորու թյունները տար-
բեր կերպ են ընկալվում: Որոշ դատավարա-
գետներ կարծում են, որ որոշման վճռաբեկ
ստուգման փուլում դատարանի լիազորու թյուն-
ները պետք է հասկանալ երկու` լայն իմաստով
որպես ստորադաս ատյանի դատարանի որո-
շումների օրինականու թյան ու հիմնավորվա-
ծու թյան ստուգում, և նեղ իմաստով` որպես
ստուգման դատավարական հետևանքներ (բե-
կանում, որոշման փոփոխում և այլն)1:

Այլ գիտնականների կարծիքով վճռաբեկ
ատյանի դատարանի լիազորու թյունները հան-
գեցվում են ստուգվող գործի դատավարական
հետևանքների որոշմանը2: Այս տե սա կետն ա -
վե լի ճիշտ է հա մար վում, ուս տի, խո սե լով վճռա -
բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րի մա սին,
մենք ի նկա տի ու նենք ստուգ վող գոր ծի դա -
տա վա րա կան հետևանք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը
ոչ միայն անհ րա ժեշտ են վճռա բեկ վե րա նայ -
ման հա տուկ գոր ծա ռույ թի կա տար ման և դա -
տա կան ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան ու հիմ նա -
վոր վա ծու թյան ստուգ ման հա մար, այլ նաև որ -
պես մի ջոց են ծա ռա յում ար դա րա դա տու թյան
ընդ հա նուր նպա տա կին հաս նե լու հա մար, կան -
խո րոշ վում են այդ նպա տա կով:

Վճ ռա բեկ ատ յա նի դա տա րա նի լիա զո րու -
թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն իր բնույ թով ու բո -
վան դա կու թյամբ տա րա տե սակ է: Տվ յալ հան -
գա ման քը պա հան ջում է այդ լիա զո րու թյուն նե -
րի դա սա կար գում` դրանց ա ռա վել էա կան գծե -
րի ու բնո րոշ հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ -
ման նպա տա կով:

Դա սա կար գե լով վճռա բեկ ատ յա նի դա -

տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը` Վ.Ս.Կալ մաց -
կին ա ռանձ նաց նում է վճռա բեկ ատ յա նի դա -
տա րա նի ա ռար կա յա կան, գոր ծա ռու թա յին և
ա պա ցու ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներ: Ա ռար -
կա յա կան լիա զո րու թյուն նե րի տակ նա հաս -
կա նում է ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի
վճիռ նե րի օ րի նա կա նու թյան ու հիմ նա վոր վա -
ծու թյան ստուգ ման դեպ քում ի րա վունք նե րի
ու պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը,
իսկ գոր ծա ռույ թա յին լիա զո րու թյուն նե րի տակ`
ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի վճիռ նե րի
ստուգ ման դեպ քում տար բեր դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման և օ րի -
նա կա նու թյան հայտ նա բեր ված խախ տում նե -
րին ար ձա գան քե լու վե րա բեր յալ ի րա վունք -
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու -
թյուն, իսկ ա պա ցու ցո ղա կան լիա զո րու թյուն -
նե րի տակ` ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րան -
նե րի կող մից ու սում նա սիր ված և գ նա հատ -
ված ա պա ցույց նե րի վե րա բեր յալ լիա զո րու -
թյուն ներ, ո րոնց ի րա գոր ծու մը կա յա նում է
«վճռա բեկ ատ յա նի դա տա րա նի կող մից գոր -
ծում առ կա կամ դրան կցված նյու թե րի հի -
ման վրա գոր ծի հան գա մանք ներն ի մա նա լու
(հաս կա նա լու) և բո ղո քարկ ված վճռի կամ ո -
րոշ ման մեջ առ կա եզ րա կա ցու թյուն նե րի հետ
միա սին իր եզ րա կա ցու թյուն նե րը կազ մե լու
մեջ3»:

Ի.Մ.Զայցևը վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո -
րու թյուն նե րը բա ժա նում է 4 խմբի.

- սահ ման ված կար գով գոր ծե րը քննե լու
լիա զո րու թյուն ներ (դա տա կան նիս տի
անց կա ցում, հա մա պա տաս խան ո րոշ -
ման կա յա ցում և դրանց ար տա քին թե -
րու թյուն նե րի շտկում),

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
«Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական
դատավարություն» ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Юдельсон К.С., “Советский граждансий процесс”. М., 1956, ст. 350-352.
2 Տե՛ս “Советский гражданский процесс: Учебник” / Под ред. М.А.Гурвича, М., 1967, ст. 269-296, “Гражданский про-

цесс: Учебник” / Под ред. Н.А.Чечиной, Д.М.Чечот, М., 1968, ст. 297-321.
3 Տե՛ս Калмацкий В.С., “Суд второй инстанции как субьект советского гражданского процессуального права”, Авто-

реф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1978, ст. 9-15.
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- բո ղո քարկ ված վճիռ նե րի և ո րո շում նե -
րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ նա վոր վա -
ծու թյան ստուգ ման լիա զո րու թյուն ներ,

- հայտ նա բեր ված դա տա կան սխալ նե րի
շտկման լիա զո րու թյուն ներ ոչ ի րա վա -
չափ ո րո շում նե րը բե կա նե լու և փո փո -
խե լու, դրանք սե փա կան ո րո շում նե րով
փո խա րի նե լու ձևով,

- ստո րա դաս դա տա րան նե րի գոր ծու նեու -
թյան մեջ դա տա կան սխալ նե րի նա խա -
կանխ ման լիա զո րու թյուն ներ, ի րա վունք`
ցու ցում ներ տալ այն մա սին, թե ինչ դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ պետք
է կա տա րի ստո րա դաս ատ յա նի դա -
տա րա նը գոր ծի նոր քննու թյան ժա մա -
նակ, ստո րա դաս դա տա րան նե րի հաս -
ցեին մաս նա վոր ո րո շում ներ կա յաց նե -
լու ի րա վունք4:

Բեր ված դա սա կար գում նե րից յու րա քանչ -
յու րը, ան կաս կած, ու նի իր ար ժե քը և թույլ է
տա լիս խո րա պես հաս կա նալ եր րորդ ատ յա նի
դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րի բնույթն ու բո -
վան դա կու թյու նը:

Դ րա հետ մեկ տեղ հնա րա վոր է նաև վճռա -
բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րի այլ դա -
սա կար գում, ո րի հա մար հիմք է ծա ռա յում ստո -
րա դաս ատ յա նի դա տա րան նե րի գոր ծա ռույթ -
նե րի հետ այդ լիա զո րու թյուն նե րի կա պը:

Ա ռա ջին խում բը կազ մում են վճռա բեկ դա -
տա րա նի այն լիա զո րու թյուն նե րը, ո րոնք կա -
րող են կոչ վել հիմ նա կան: Դ րանք այն լիա զո -
րու թյուն ներն են, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են
վճռա բեկ դա տա րա նի հիմ նա կան, այ սինքն` օ -
րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի
օ րի նա կա նու թյունն ու հիմ նա վոր վա ծու թյու նը
ստու գե լու գոր ծա ռույ թով: 

Հիմ նա կան լիա զո րու թյուն նե րի խմբում
պետք է նե րա ռել ո րո շումն ան փո փոխ, իսկ
բո ղո քը` ա ռանց բա վա րար ման թող նե լու, ո -
րո շումն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի բե -
կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու,
մաս նա վոր բո ղոքն ա ռանց բա վա րար ման թող -
նե լու, ինչ պես նաև ստո րա դաս ատ յա նի դա -
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում նե րի ար տա քին

թե րու թյուն նե րի շտկման, վճռա բեկ վա րույ թի
դա դա րեց ման վե րա բեր յալ լիա զո րու թյուն նե -
րը: 

Երկ րորդ խում բը կազ մում են վճռա բեկ դա -
տա րա նի ա ծանց յալ լիա զո րու թյուն նե րը, ո րոնց
ի րա գոր ծու մը բնո րոշ վում է վճռա բեկ դա տա -
րա նի կող մից ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի
լիա զո րու թյուն նե րը փաս տա ցի իր վրա վերց -
նե լու գոր ծա ռույ թով: Այս տեղ պետք է նե րա ռել
նոր ո րո շում կա յաց նե լու, ո րո շու մը փո փո խե լու,
գոր ծով վա րույ թը դա դա րեց նե լու, դի մումն ա -
ռանց քննու թյան թող նե լու, ստո րա դաս ատ յա -
նի դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լուց հե տո
գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու հար ցը լու ծե -
լու, ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի վճռի կամ
ո րոշ ման ար տա քին թե րու թյուն նե րի շտկման
լիա զո րու թյուն նե րը: 

Տվ յալ լիա զո րու թյուն նե րը հա տուկ են միայն
վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող դա -
տա կան ատ յա նին: 

Դա տա կան ակ տե րը վճռա բե կու թյան կար -
գով վե րա նա յե լիս վճռա բեկ դա տա րա նը, վճռա -
բեկ բո ղո քում նշված հիմ քե րի և հիմ նա վո րում -
նե րի սահ ման նե րում քննե լով գոր ծը, ան շուշտ,
հաշ վի է առ նում (գնա հա տում է) վճռա բեկ բո -
ղո քին կցված փաս տաթղ թե րը, ի րեն ներ կա -
յաց ված կամ վճռա բեկ նիս տում գոր ծին մաս -
նակ ցող ան ձանց կող մից տրված բա ցատ րու -
թյուն նե րը, սա կայն նա ի րա վունք չու նի այդ
նյու թե րի հի ման վրա փո փո խել օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը: Նման դեպ -
քե րում նա միա ժա մա նակ ի րա վունք չու նի կա -
յաց նե լու գործն ըստ էու թյան լու ծող նոր դա -
տա կան ակտ, ո րով հետև ա ռա ջին ատ յա նի կամ
վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը նոր նյու թե րը չեն
քննար կել և ի րենց կա յաց րած ակ տե րի հիմ -
քում չեն դրել, իսկ ին քը` վճռա բեկ դա տա րա նը
գործն ըստ էու թյան չի քննում, գոր ծի հան գա -
մանք նե րը չի հաս տա տում և ա պա ցույց ներ չի
հե տա զո տում5:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը
սպա ռիչ կեր պով թվարկ ված են ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240 հոդ -
վա ծում, ո րի հա մա ձայն՝ գործն ըստ էու թյան

4 Տե՛ս Зайцев И.М., “Устранение судебных ошибок в гражданском процессе”, Саратов, 1985, ст. 111-112.
5 Տե՛ս Ռ.Գ. Պետրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, չորրորդ հրատ.»,

Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012թ., էջ 523: 
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լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման արդ -
յուն քում վճռա բեկ դա տա րա նը`

1) մեր ժում է վճռա բեկ բո ղո քը` դա տա կան
ակ տը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ: Այս դեպ -
քում, վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժում է վճռա -
բեկ բո ղո քը, սա կայն ե թե դա տա րա նի կա յաց -
րած` գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա -
կան ակ տը թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան -
ված, ա պա վճռա բեկ դա տա րա նը պատ ճա ռա -
բա նում է ան փո փոխ թողն ված դա տա կան ակ -
տը.

2) ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բա -
վա րա րում է վճռա բեկ բո ղո քը` հա մա պա տաս -
խա նա բար ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո -
րեն բե կա նե լով դա տա կան ակ տը: Բե կան ված
մա սով գործն ու ղարկ վում է հա մա պա տաս խան
ստո րա դաս դա տա րան` նոր քննու թյան` սահ -
մա նե լով նոր քննու թյան ծա վա լը: Չ բե կան ված
մա սով դա տա կան ակ տը մնում է օ րի նա կան
ու ժի մեջ.

3) ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բե -
կա նում է դա տա կան ակ տը և հաս տա տում կող -
մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը.

4) մաս նա կիո րեն բե կա նում և փո փո խում է
ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տը, ե թե ստո րա -
դաս դա տա րա նի կող մից հաս տատ ված փաս -
տա կան հան գա մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն
են տա լիս կա յաց նե լու նման ակտ, և ե թե դա
բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու -
թյան շա հե րից.

5) ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բե -
կա նում է դա տա կան ակ տը և կար ճում է գոր ծի
վա րույթն ամ բող ջո վին կամ դրա մի մա սը կամ
ա ռանց քննու թյան է թող նում հայցն ամ բող ջո -
վին կամ դրա մի մա սը.

6) վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դա տա -
կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում վճռա բեկ
դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո -
րեն բե կա նում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա -
տա կան ակ տը` օ րի նա կան ուժ տա լով ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս
դեպ քում վճռա բեկ դա տա րա նը լրա ցու ցիչ պատ -
ճա ռա բա նում է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի
դա տա կան ակ տը, ե թե այն թե րի կամ սխալ է
պատ ճա ռա բան ված:

2. Մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի վե րա -

նա յու մից հե տո վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժում
է վճռա բեկ բո ղո քը` դա տա կան ակ տը թող նե -
լով օ րի նա կան ու ժի մեջ կամ կա յաց նում է նոր
դա տա կան ակտ, որն օ րի նա կան ու ժի մեջ է
մտնում կա յաց ման պա հից:

Այժմ հա մա ռո տա կիո րեն անդ րա դառ նանք
վե րը նշված լիա զո րու թյուն նե րին: Ինչ պես նշվեց,
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա -
ձայն՝ վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժում է վճռա -
բեկ բո ղո քը` դա տա կան ակ տը թող նե լով օ րի -
նա կան ու ժի մեջ, իսկ այն դեպ քե րում, երբ
վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժում է վճռա բեկ բո -
ղո քը, սա կայն դա տա րան նե րի կա յաց րած գործն
ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տե րը
թե րի պատ ճա ռա բան ված, սխալ պատ ճա ռա -
բան ված կամ չպատ ճա ռա բան ված են, ա պա
պատ ճա ռա բա նում է ան փո փոխ թողն ված դա -
տա կան ակ տը: Այս լիա զո րու թյունն ու նի օ րի -
նա կան ու ժի մեջ թողն ված դա տա կան ակ տը
հա մո զիչ դարձ նե լու նպա տակ: Վճ ռա բեկ ատ -
յա նի կող մից ո րո շումն ան փո փոխ թող նե լը` ի -
րա վա բա նա կան փաստ է, ո րի գլխա վոր
հետևան քը կա յա նում է ստո րա դաս ատ յա նի
դա տա րա նի ո րոշ ման օ րի նա կան ու ժի ձեռք -
բեր ման և այդ հատ կու թյուն նե րի ի րա գործ ման
հնա րա վո րու թյան մեջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վրա պար տա կա -
նու թյուն է դրված ար ձա գան քե լու ստո րա դաս
ատ յա նի դա տա րա նի կող մից գոր ծի լուծ ման
ժա մա նակ թույլ տրված ցան կա ցած սխա լի:
Վճռա բե կու թյան կար գով ստու գե լով գոր ծը՝
վճռա բեկ դա տա րա նը կա րող է երևան հա նել
ա ռան ձին դա տա վա րա կան խախ տում ներ, ո -
րոնք չեն ազ դել կա յաց ված ո րոշ ման օ րի նա -
կա նու թյան ու հիմ նա վոր վա ծու թյան վրա: Ըստ
Օ.Վ.Ժու կո վա յի` վճռա բեկ դա տա րա նը չբե կա -
նե լով ո րո շու մը պար տա վոր է այդ դեպ քում
վճռա բեկ կամ մաս նա վոր ո րոշ ման մեջ նշել
ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի աշ խա տան -
քում հայտ նա բեր ված թե րու թյուն նե րի մա սին6:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այս
հար ցում կա նաև այլ տե սա կետ:

Վճ ռա բեկ ատ յանն ի րա վա սու է կա յաց նել
մաս նա վոր ո րո շում ներ, երբ տար բեր կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի աշ խա տան քում հայտ նա բեր -

6 Տե՛ս Жукова О.В., “Кассационное производство в гражданском процессе: Учеб. пособие”. Тверь, 2005. ст. 64.
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վում են էա կան թե րու թյուն ներ, քա ղա քա ցի նե -
րի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի խախ -
տում ներ, օ րենք նե րի չի րա գոր ծում և այլ բա -
ցա սա կան երևույթ ներ, ե թե ստո րա դաս ատ յա -
նի դա տա րա նը մաս նա վոր ո րո շում չի կա յաց -
րել: «Դա տա րա նի նման բաց թո ղու մը կա րող է
հիմք հան դի սա նալ ա ռա ջին կամ վե րաքն նիչ
(Ա.Ն.) ատ յա նի դա տա րա նի հաս ցեին մաս նա -
վոր ո րո շում կա յաց նե լու հա մար7»: Այս կա պակ -
ցու թյամբ պետք է նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը մաս նա վոր
ո րո շում ներ կա յաց նե լու մա սին նորմ չի պա րու -
նա կում: Մաս նա վո րա պես օ րենսգր քի 240.1 հոդ -
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն վճռա բեկ դա տա -
րա նը, պար զե լով, որ գոր ծը քննած դա տա րա -
նի թույլ տված ի րա վուն քի հար ցե րի խախ տում -
նե րը հիմք չեն վճռի բե կան ման հա մար, պետք
է դրանց մա սին նշի կա յաց րած ո րոշ ման մեջ:
Սա, ի հար կե, մաս նա վոր ո րո շում չէ, սա կայն
չա փա զանց կարևոր պա հանջ է` ուղղ ված ստո -
րա դաս դա տա րան նե րին` խախ տում ներ թույլ
չտա լու հա մար: Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա ցի -
նե րի կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և պաշ տո -
նա տար ան ձանց կող մից օ րի նա կա նու թյան
խախ տում ներ թույլ տա լու դեպ քե րին, ա պա,
մեր կար ծի քով, նա խա պատ րաստ վող նոր քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում
ան պայ ման պետք է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գրքի
226-րդ և 268-րդ հոդ ված նե րում նշված դեպ քե -
րում պար տա վո րեց նել վճռա բեկ դա տա րա նին
կա յաց նե լու մաս նա վոր ո րո շում ներ:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը, ա ռա -
ջար կում ենք օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծը լրաց -
նել 3-րդ կե տով հետևյալ բո վան դա կու թյամբ.
«3. Օ րի նա կա նու թյան խախտ ման դեպ քեր
հայտ նա բե րե լիս վճռա բեկ դա տա րա նը կա -
յաց նում է մաս նա վոր ո րո շում ներ և այն ու -
ղար կում է հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց, ո -
րոնք պար տա վոր են մեկ ամս վա ըն թաց քում
հար թել օ րի նա կա նու թյան խախտ ման ի րա -
վա կան հետևանք նե րը»:

Ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի կող մից
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -

քի նոր մե րի խախտ ման վե րա բեր յալ (օ րի նակ`
գոր ծը ոչ ժա մա նա կին վա րույթ ըն դու նե լու, գոր -
ծի քննու թյան ժամ կետ նե րի խախտ ման, միջ -
նոր դու թյուն նե րը ոչ ժա մա նա կին քննե լու, հայ -
ցը բա վա րա րե լուց ան հիմն մեր ժե լու փաս տե րի
դեպ քե րում և այլն) վե րը նշված ո րո շում նե րը
կա յաց նե լու ձևով ար ձա գան քե լու վճռա բեկ ատ -
յա նի դա տա րա նին այդ ի րա վուն քից զրկե լը չի
նպաս տում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
խնդիր նե րի լուծ մա նը:

Դա տա կան պրակ տի կան վկա յում է, որ
դա տա րան նե րի հաս ցեին կա յաց վող ո րո շում -
նե րի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող պատ ճառ -
ներ են` ստո րա դաս ատ յա նի կող մից գոր ծը
քննե լու հա մար ոչ պատ շաճ նա խա պատ րաս -
տու մը, ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ -
մամբ գոր ծե րի լու ծու մը, գոր ծե րի քննու թյան
ժամ կետ նե րի խախ տու մը և նյու թա կան ու դա -
տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի այլ խախ -
տում նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից օ րի նա կա -
նու թյան խախտ ման նկատ մամբ այդ պի սի դա -
տա վա րա կան ար ձա գան քը բա վա կա նին արդ -
յու նա վետ մի ջոց է, ո րը կա պա հո վի քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան նպա տակ նե րին հաս -
նե լուն: Այս լրա ցու մը դա տա կան պրակ տի կա -
յում կու նե նա նա խա կան խիչ նշա նա կու թյուն և
լ րա ցու ցիչ ազ դակ կհան դի սա նա ստո րա դաս
դա տա րան նե րի հա մար, որ պես զի գոր ծե րի
քննու թյունն ի րա կա նաց նեն օ րի նա կա նու թյան
տա ռին և ո գուն հա մա պա տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ
մաս նա կիո րեն բա վա րա րում է վճռա բեկ բո ղո -
քը՝ հա մա պա տաս խա նա բար ամ բող ջու թյամբ
կամ մաս նա կիո րեն բե կա նում է դա տա կան ակ -
տը: Բե կան ված մա սով գործն ու ղարկ վում է
հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան նոր
քննու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա -
վա լը: Չ բե կան ված մա սով դա տա կան ակ տը
մնում է օ րի նա կան ու ժի մեջ (հոդ ված 240, 2-րդ
կետ): Վճ ռա բեկ դա տա րանն այդ պես է վար -
վում, ե թե ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի
կող մից թույլ տրված խախ տում ներն ինքն ուղ -
ղել չի կա րող: Օ րի նակ՝ երբ ստո րա դաս ատ յա -
նը չի պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան

7 Տե՛ս “Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации” /Отв. ред. М.С. Шакарян,
М., 2003, ст. 591.
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նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր հան գա մանք նե -
րը կամ այդ հան գա մանք նե րը չի հաս տա տել
անհ րա ժեշտ ա պա ցույց նե րով կամ իր կող մից
հաս տատ ված հան գա մանք նե րից սխալ հետևու -
թյուն ներ է ա րել կամ թույլ է տվել օ րենսգր քի
228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում թվարկ ված դա -
տա վա րա կան խախ տում ներ կամ ո րո շում է կա -
յաց րել օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծում նշված
նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախտ մամբ:
Գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու ո րոշ ման մեջ
վճռա բեկ դա տա րա նը ոչ միայն պետք է նշի
վե րը բեր ված հիմ քե րը, այլև այն, թե ին չու ին -
քը չի կա րող փո փո խել վե րաքն նիչ ատ յա նի
վճի ռը: Նա սահ մա նում է նաև ստո րա դաս ատ -
յան վե րա դարձ վող գոր ծի նոր քննու թյան ծա -
վա լը: 

Ըստ Ռ.Ֆ.Կալ լիստ րա տո վա յի՝ ցու ցում նե -
րը դա տա րա նին օգ նում են հաս կա նալ օ րեն քի
ի րա կան ի մաս տը և ճիշտ լու ծել կող մե րի միջև
վե ճը: Ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի կող -
մից վե րա դաս դա տա րա նի ցու ցում նե րը չկա -
տա րե լը և, որ պես դրա հետևանք, վե ճի ոչ ճիշտ
լու ծու մը կհան գեց նի ո րո շու մը կրկին բե կա նե -
լուն: Սա կայն բե կա նե լու հա մար հիմք է հան դի -
սա նում ոչ թե հենց ին քը` ցու ցում նե րի չկա տա -
րու մը, այլ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե -
րի ու սում նա սիր ման մեջ թույլ տրված բաց թո -
ղու մը8:

Ըստ Ն.Պ.Է լի զա րո վի` «Վե րա դաս (վճռա -
բեկ` Ա.Ն.) դա տա րա նը ի րա վա սու չէ կա յաց նել
նոր ո րո շում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա,
ո րոնք չնա յած առ կա են գոր ծում, բայց վե -
րաքն նիչ դա տա րա նի ստուգ ման ա ռար կա չեն
հան դի սա ցել: Այս հար ցի այլ լու ծու մը կհան -
գեց ներ ա ռա ջին ու վե րաքն նիչ ատ յան նե րի և
վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի միջև իս կա պես գոր -
ծող սահ մա նի վե րաց մա նը, քա նի որ ստո րա -
դաս դա տա րա նի կող մից չքննված ա պա ցույց -
նե րի հի ման վրա ո րո շում կա յաց նե լու ի րա -
վուն քը վճռա բեկ դա տա րա նին վե րա պա հե լը
փաս տա ցի կնշա նա կեր` նրան օժ տել ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րա նի գոր ծա ռույ թով: Նոր ո րո -
շում կա յաց նե լը հնա րա վոր է միայն այն դեպ -
քում, ե թե չի պա հանջ վում փո փո խու թյուն ներ

մտցնել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի
մա սին եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ո րոնք շա րա -
դրված չեն ստո րա դաս դա տա րա նի ո րոշ ման
մեջ9:

Գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու ո րոշ -
ման մեջ վճռա բեկ դա տա րա նը չի անդ րա դառ -
նում ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նում գործն
այլ դա տա վո րի քննու թյա նը հանձ նե լուն, քա նի
որ այդ հարցն ար դեն իսկ լուծ ված է դա տա -
կան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ
մաս նա կիո րեն բե կա նում է դա տա կան ակ տը և
հաս տա տում է կող մե րի հաշ տու թյան հա մա -
ձայ նու թյու նը (հոդ ված 240, 3-րդ կետ): Այս կա -
պակ ցու թյամբ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 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 թյուն, 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 թյու նը չի հա կա սում արդ յոք օ րեն -
քին կամ չի խախ տում այլ ան ձանց ի րա վունք -
ներն ու շա հե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մաս նա կիո րեն բե -
կա նում կամ փո փո խում է ստո րա դաս դա տա -
րա նի ակ տը, ե թե ստո րա դաս դա տա րա նի կող -
մից հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք -
նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա յաց նե լու
նման ակտ և ե թե դա բխում է ար դա րա դա տու -
թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից (հոդ ված
240, 4-րդ կետ):

Ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի դա տա -
կան ակ տը մաս նա կիո րեն բե կան վում և փո -
փոխ վում է այն դեպ քում, երբ օ րի նակ՝ ստո -
րա դաս դա տա րա նը գոր ծի հան գա մանք նե րը
պար զել է լրիվ և ճիշտ, նոր ա պա ցույց ներ հա -
վա քե լու կամ հե տա զո տե լու անհ րա ժեշ տու թյուն
չկա, բայց սխալ է թույլ տվել նյու թա կան օ րեն -
քի կի րառ ման հար ցում, այ սինքն՝ երբ ստո րա -
դաս դա տա րա նի հաս տա տած հան գա մանք -
նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա յաց նե լու
նման (փո փոխ ված) ակտ և «ե թե դա բխում է

8 Տե՛ս Каллистратова Р.Ф., “Обяазательность указаний вышестоящего суда при новом рассмотрении дела/Ученые
записи ВИЮН”, Вып. 10, М., 1959, ст. 79-83.

9 Տե՛ս Елизаров Н.П., “Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным /крае-
вым/ судом”. М., 1977, ст. 15.
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ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա -
հե րից»:

Մեր կար ծի քով վեր ջին դարձ ված քը դա -
տա րան նե րի կա մա յա կա նու թյան հնա րա վո րու -
թյուն է ստեղ ծում, ո րով հետև միշտ էլ վի ճե լի է
մնում, թե ար դա րա դա տու թյան շա հե րից բխե -
լու հան գա մանքն արդ յոք հա կա սու թյան մեջ չի
գտնվում գոր ծին մաս նակ ցող այս կամ այն ան -
ձի շա հե րի հետ:

Անդ րա դառ նա լով օ րենսգր քի 240-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ  են թա կե տով վճռա բեկ
դա տա րա նին տրված լիա զո րու թյան սահ մա -
նադ րա կա նու թյան հար ցին՝ ՀՀ Սահ մա նա դրա -
կան դա տա րա նը դիր քո րո շում է ար տա հայ տել
այն մա սին, որ այդ լիա զո րու թյու նը կա րող է
կի րառ վել բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ստո րա -
դաս դա տա րա նի հաս տա տած փաս տա կան
հան գա մանք նե րը թույլ են տա լիս վճռա բեկ դա -
տա րա նին ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տից
տար բեր վող ակտ կա յաց նե լու և ե թե դա բխում
է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան
շա հե րից: Հաշ վի առ նե լով նշված ի րա վա կար -
գա վոր ման առ կա յու թյու նը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վճռա -
բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա -
րա նի ակ տը փո փո խե լը կա րող է տե ղի ու նե նալ
բա ցա ռա պես հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա -
մա նակ յա առ կա յու թյամբ, ո րոնք մի կող մից,
վճռա բեկ դա տա րա նին պա հում են իր սահ մա -
նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կում, մյուս կող -
մից՝ ե րաշ խա վո րում են ար դար դա տաքն նու -
թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու -
նա վետ մի ջո ցի ի րա վունք նե րը: Դ րանք են, մաս -
նա վո րա պես՝

ա) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հե տա զո տու -
թյան ա ռար կա չի դարձ նում որևէ փաս տա կան
հան գա մանք, այլ իր սահ մա նադ րաի րա վա կան
կար գա վի ճա կին հա մա հունչ անդ րա դառ նում է
միայն ի րա վուն քի հար ցե րին, 

բ) ստո րա դաս դա տա րա նի հաս տա տած
փաս տա կան հան գա մանք նե րը պետք է հնա -
րա վո րու թյուն տան վճռա բեկ դա տա րա նին կա -
յաց նե լու ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տից տար -
բեր վող ակտ,

գ) վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա -
դաս դա տա րա նի ակ տը փո փո խե լը պետք է

բխի ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան
շա հե րից,

դ) այդ պի սի ո րոշ ման հիմք կա րող է հան -
դի սա նալ միայն ստո րա դաս դա տա րա նի կող -
մից նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տու -
մը կամ սխալ կի րա ռու մը:

Նման գոր ծե րի քննու թյան ժա մա նակ պետք
է հաշ վի առն վեն նաև օ րենսգր քի 227-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված դա տա վա րու թյան
սկզբունք նե րը10: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա սու է նաև
ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բե կա նել
դա տա կան ակ տը և կար ճել գոր ծի վա րույթն
ամ բող ջո վին կամ դրա մի մա սը կամ ա ռանց
քննու թյան թող նել հարցն ամ բող ջո վին կամ
դրա մի մա սը (հոդ ված 240, 5-րդ կետ): Այս -
տեղ փաս տո րեն բա ցա հայտ ված չէ, թե որ դեպ -
քե րում է կարճ վում գոր ծը կամ հայցն ա ռանց
քննու թյան թողն վում: Նշ ված կե տը, մեր կար -
ծի քով, նախ և ա ռաջ ու նի հստա կեց ման կա -
րիք այն ա ռու մով, թե որ դեպ քե րում է կարճ -
վում գոր ծով վա րույ թը կամ հայցն ա ռանց քննու -
թյան թողն վում:

Հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ ա ռա -
ջար կում ենք օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին
կե տի 5-րդ  են թա կե տը փո փո խել և շա րադ րել
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «5) սույն օ րենս -
գրքի 233.1 հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե -
րի առ կա յու թյան դեպ քում ամ բող ջու թյամբ
կամ մաս նա կիո րեն բե կա նում է դա տա կան
ակ տը և կար ճում է գոր ծի վա րույթն ամ բող -
ջո վին կամ դրա մի մա սը կամ ա ռանց քննու -
թյան է թող նում հայցն ամ բող ջո վին կամ դրա
մի մա սը»:

Նշ ված լրա ցու մը ա վե լի ամ բող ջա կան
կդարձ նի վճռա բեկ դա տա րա նի նշված լիա զո -
րու թյու նը և կ բա ցա ռի նշված լիա զո րու թյան
կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյու նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դա տա -
կան ակ տը փո փո խե լու դեպ քե րում վճռա բեկ
դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո -
րեն բե կա նում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա -
տա կան ակ տը` օ րի նա կան ուժ տա լով ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս
դեպ քում վճռա բեկ դա տա րա նը լրա ցու ցիչ պատ -
ճա ռա բա նում է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի

10 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ ՍԴՈ-832 որոշման 9-րդ կետը:
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դա տա կան ակ տը, ե թե այն թե րի կամ սխալ է
պատ ճա ռա բան ված (հոդ ված 240, 1-ին կե տի
6-րդ  են թա կետ):

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րո հիշ -
յալ ո րոշ մամբ միա ժա մա նակ ար ձա նագ րում
է, որ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ -
ճա ռա բան ված լի նե լու պա հան ջը, ի թիվս այ -
լոց, են թադ րում է նաև խնդրո ա ռար կա հա յե -
ցո ղա կան լիա զո րու թյու նից օգտ վե լիս ար դա -
րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հի առ -
կա յու թյան հիմ նա վո րու մը՝ որ պես այդ լիա զո -
րու թյան կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան ե րաշ -
խիք: Մինչ դեռ ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի -

կա յի ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րը վկա -
յում են, որ այդ պա հան ջին մի շարք դեպ քե -
րում ձևա կան մո տե ցում է ցու ցա բեր վում: Վեր -
ջինս, սա կայն ոչ թե օ րեն քի դրույ թի սահ մա -
նադ րա կա նու թյան, այլ հիմ նա վոր ված կի րա -
ռե լու խնդիր է11:

Ինչ վե րա բե րում է մի ջանկ յալ դա տա կան
ակ տե րին, ա պա դրանց վե րա նա յու մից հե տո
վճռա բեկ դա տա րա նը մեր ժում է վճռա բեկ բո -
ղո քը` դա տա կան ակ տը թող նե լով օ րի նա կան
ու ժի մեջ, կամ կա յաց նում է նոր դա տա կան
ակտ, որն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտնում կա -
յաց ման պա հից:

11 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ ՍԴՈ-832 որոշման 9-րդ կետը:
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Ք րեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու -
թյան նպա տակ նե րից է ան ձի ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր ման վրա հիմն -
ված վա րույ թի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վետ
կար գի սահ մա նու մը: Հիշ յալ նպա տա կի կեն -
սա գոր ծու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է վա -
րույ թի հա մա պա տաս խան մաս նա կից նե րի`
քրեա կան գոր ծով շա հագրգռ ված չլի նե լու և
նրանց կող մից ի րենց դա տա վա րա կան լիա զո -
րու թյուն նե րը, ի րա վունք ներն ու պար տա կա -
նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հան գա -
մանք նե րով: Դա տա խա զը, քննի չը, քննչա կան
բաժ նի պե տը, հե տաքն նու թյան մարմ նի պե տը
և աշ խա տա կի ցը վա րույ թի հան րա յին մաս նա -
կից ներն են, ով քեր դրա կան (պո զի տիվ) պա -
տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րենց պաշ տո -
նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, պար տա կա նու թյուն -
նե րը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի պաշ -
տո նե պար տա վոր են օ րեն քով նա խա տես ված
դեպ քե րում և կար գով դրսևո րել ակ տի վու թյուն,
կա տա րել անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ և ըն -
դու նել ո րո շում ներ1: Ինչ պես նշում է Ս.Ս.Ամ պե -
նո վը, հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն -
նե րով օժտ ված քրեա կան վա րույ թի մաս նա -
կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա -
մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում տվյալ ան -
ձանց բա ցարկ հայտ նե լու մաս նա վոր մաս նա -
կից նե րի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը հան դի սա նում
է վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան

շա հե րի պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար մի ջոց,
քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վա րույ -
թից հե ռաց նել հան րա յին լիա զո րու թյուն նե րի
լուրջ ծա վա լով օժտ ված մաս նա կից նե րին, ո -
րոնց օբ յեկ տի վու թյունն ու ա նա չա ռու թյու նը
կաս կա ծի տակ դնե լու հիմ նա վոր պատ ճառ ներ
կան, որ պի սի հան գա ման քը կա րող է ար մա -
տա պես ազ դել գոր ծի քննու թյան բո վան դա կու -
թյան և ըն թաց քի վրա2: Վա րույ թի քննարկ վող
մաս նա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք նե րի օ րենսդ րա կան հստակ ամ -
րագ րու մը հան դի սա նում է վեր ջին նե րիս կող -
մից կա տար վող դա տա վա րա կան գործո ղու -
թյուն ների և կա յաց վող դա տա վա րա կան ո րո -
շում նե րի օ րի նա կա նու թյան գոր ծուն ե րաշ խիք
և գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի թույ -
լատ րե լիու թյան պար տա դիր պայ ման3:

Վա րույ թին հան րա յին մաս նա կից նե րի մաս -
նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը սահ -
ման վում են ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի (այ սու հետ` Օ րենս գիրք) 91՝ «Դա տա -
խա զին բա ցար կե լը», և 92՝ «Քն նի չին կամ հե -
տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա տակ ցին բա ցար -
կե լը», հոդ ված նե րով, ո րոնց հա մա ձայն դատա -
խա զը, քննի չը կամ հե տաքն նու թյան մարմնի
աշ խա տա կի ցը չի կա րող մաս նակ ցել քրեա կան
գոր ծով վա րույ թին, ե թե առ կա է օ րենսգրքի 90
հոդ վա ծով նա խա տես ված հան գա մանք նե րից
որևէ մե կը: Օ րենսգր քի 90 հոդ վա ծով նա խա -

ԱԻԴԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի
ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի
օգնական, Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային
ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

øðº²Î²Ü ì²ðàôÚÂÆ Ð²Üð²ÚÆÜ Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆ
Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜÀ ´²ò²èàÔ Ð²Ü¶²Ø²ÜøÜºðÆ

øðº²¸²î²ì²ð²Î²Ü Î²ð¶²ìàðàôØÀ  
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ

1 Տե՛ս Հովսեփյան Ա., Թամազյան Ա., Ղամբարյան Ա., Շահնազարյան Վ., «Քրեական վարույթի հանրային
մասնակիցների փոխհարաբերությունները», Եր.: Ասողիկ, 2015, էջ 5:

2 Տե՛ս Ампенов С. С., “Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве”: дис. канд. юрид.
наук, Тюмень, 2010, с. 97-98.

3 Տե՛ս “Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный): Изд. 2-е” / ред. О.
А. Галустьян.- М.: РИОР, ИНФРА-М, 2010 с.150.
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տես ված վա րույ թին դա տա վո րի մասնակ ցու -
թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք ներն ընդ հա նուր
բնույթ են կրում, ուս տի նաև վա րույ թի հան րա -
յին մաս նա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա -
ռող հան գա մանք ներ են4: Մաս նա վո րա պես.

1) կան խա կալ վե րա բեր մունք ու նի որ պես
կողմ հան դես ե կող ան ձի, նրա ներ կա յա ցուց -
չի, պաշտ պա նի, դա տա վա րու թյան այլ մաս նա -
կից նե րի նկատ մամբ

«Կան խա կա լու թյու նը» նա խա պես ու նե ցած
կար ծի քի վրա հիմն ված նա խատ րա մադր վա -
ծու թյունն է՝ դրա կան կամ բա ցա սա կան, ընդ ո -
րում՝ խնդրո ա ռար կա հար ցի շրջա նակ նե րում
պետք է ընդգ ծել, որ վա րույ թի հան րա յին մաս -
նակ ցի՝ վա րույ թի ըն թաց քում ձևա վոր ված դիր -
քո րո շու մը չի կա րող ո րակ վել իբրև կան խա կա -
լու թյուն, օ րի նակ՝ դա տա խա զի կող մից մե ղադ -
րա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լը: Հա -
ման ման դիր քո րո շում է հայտ նել նաև Մար դու
ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նը Դակ -
տա րասն ընդ դեմ Լիտ վա յի (Daktaras v. Lithuania,
42095/98,) գոր ծով 2000 թվա կա նի հոկ տեմ -
բե րի 10-ի վճռի 44-րդ կե տում նշե լով. «(...)
սույն գոր ծով վի ճարկ վող հայ տա րա րու թյուն -
նե րը դա տա խա զի կող մից կա տար վել են ոչ թե
քրեա կան դա տա վա րու թյուն նե րի են թա տեքս -
տից դուրս՝ որ պես մամ լո ա սու լի սի մաս, այլ
այդ դա տա վա րու թյուն նե րի նախ նա կան քննու -
թյան փու լում գոր ծի քննու թյու նը կար ճե լու մա -
սին դի մո ղի պա հան ջը մեր ժե լու վե րա բեր յալ
պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման կա յաց ման լույ սի
ներ քո: (...) Դա տա րա նը հե տա գա յում նշում է,
որ իր ո րոշ ման մեջ պնդե լով, որ դի մո ղի մեղ քը
«ա պա ցուց վել է» գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե -
րով, դա տա խա զը կի րա ռել է այն նույն եզ րույ -
թը, ո րը կի րառ վել է դի մո ղի կող մից, ով գոր ծի
վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ իր պա հան ջի
մեջ նշել է, որ իր մեղ քը չի «ա պա ցուց վում»
գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով: Թեև «ա պա -
ցուց ված է» եզ րույ թի կի րա ռումն ան հա ջող է,
սա կայն Դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով այն

են թա տեքս տին, ո րում բա ռը կի րառ վել է, գտնում
է, որ եր կուս տեք՝ դի մո ղը և դա տա խա զը, նկա -
տի են ու նե ցել ոչ թե այն, որ դի մո ղի մեղ քը
հաս տատ վել է դա տա խա զի ո րոշ ման հիմ քում
չդրված ա պա ցույ ցով, այլ այն, որ գոր ծի նյու -
թե րում առ կա են բա վա րար ա պա ցույց ներ գոր -
ծը դա տա կան քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:
(...) Այս հան գա մանք նե րում Դա տա րա նը եզ -
րա կաց նում է, որ դա տա խա զի՝ 1996 թվա կա նի
հոկ տեմ բե րի 1-ի ո րոշ ման մեջ նշված դրույթ նե -
րը չեն խախ տում ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծը5»: Պ րիբ կեն ընդ դեմ Ի տա լիա յի (Priebke
v. Italy, 48799/99) գոր ծով Մար դու ի րա վունք -
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 2001 թվա կա -
նի ապ րի լի 5-ի վճռում նշել է. «(...) իր հայ տա -
րա րու թյան մեջ դի մո ղը, մաս նա վո րա պես, մատ -
նան շում է այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք
ա պա ցու ցում են ի րեն ա նօ րի նա կան կար գով
հե տաքն նու թյա նը մաս նա կից դարձ նե լու փաս -
տը: (...) 1996 թվա կա նի մա յի սի 10-ի դա տա -
կան նիս տի ժա մա նակ դա տա խա զու թյան ներ -
կա յա ցու ցի չը հրա պա րա կայ նո րեն հայ տա րա -
րել է դի մադ րու թյանն իր մաս նակ ցու թյան մա -
սին` միա ժա մա նակ ցու ցա բե րե լով լիա կա տար
ան տար բե րու թյուն հա կա ռա կոր դի ճամ բա րում
կռվող նե րի նկատ մամբ:

b) Դա տա րա նը հի շեց նում է, որ Կոն վեն -
ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ան կա խու -
թյան և ա նա չա ռու թյան ե րաշ խիք նե րը վե րա -
բե րում են միայն տվյալ քրեա կան գոր ծը քննող
դա տա կան ատ յա նին և դա չի կի րառ վում դա -
տա խա զու թյան ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ, ո -
րը հան դի սա նում է մրցակ ցա յին դա տա վա րու -
թյան կող մե րից մե կը6»: Այս պի սով, վա րույ թի
հան րա յին մաս նա կից նե րի՝ որևէ փաս տի առ -
կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան, ան ձի բնու -
թագ րի և վա րույ թի ա ռար կա յի հետ կապ ված
ու վա րույ թի շրջա նակ նե րում ձևա վոր ված դիր -
քո րո շու մը չի կա րող ո րակ վել իբրև կան խա կա -
լու թյուն: Հարկ է նշել, որ վա րույ թի հան րա յին
մաս նա կից նե րին քննարկ վող հիմ քով բա ցարկ

4 Տե՛ս Թադևոսյան Ա., «Վարույթին դատավորի մասնակցությունը բացառող հանգամանքներն ըստ ՀՀ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի», // Դատական իշխանություն, 7-8/181-182, հուլիս-օգոստոս, 2014,
էջեր 102-112:

5 Տե՛ս Մաքբրայդ Ջ., «Մարդու իրավունքները և քրեական դատավարությունը: Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանի նախադեպային պրակտիկան», - Եր.: Անտարես, 2009, էջեր 42-43:

6 Տե՛ս Մաքբրայդ Ջ., «Մարդու իրավունքները և քրեական դատավարությունը: Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանի նախադեպային պրակտիկան», - Եր.: Անտարես, 2009, էջ 43:
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հայտ նե լու հա մար հան րա յին մաս նակ ցի կան -
խա կա լու թյան ա պա ցուց ման բե ռը կրում է բա -
ցարկ հայտ նո ղը, քա նի որ տվյալ պա րա գա յում
առ կա է վա րույ թի հան րա յին մաս նակ ցի ան -
կողմ նա կա լու թյան կան խա վար կած՝ նկա տի ու -
նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վա րույ թի հիշ -
յալ մաս նա կից ներն ի պաշ տո նե դա տա խա զա -
կան հսկո ղու թյուն, նա խաքն նու թյուն, հե տաքն -
նու թյուն ի րա կա նաց նում են բա ցա ռա պես ի -
րա վուն քի շա հից ել նե լով:

2) որ պես մաս նա վոր անձ, ա կա նա տես է
այն փաս տե րին, ո րոնք վի ճարկ վում են դա -
տաքն նու թյան ըն թաց քում

Տվ յալ պա րա գա յում վա րույ թի հան րա յին
մաս նա կից նե րը վա րույ թի ըն թաց քում քննվող
փաս տե րին ի րա զեկ լի նե լով, այդ թվում` նաև ա -
կա նա տես լի նե լու ե ղա նա կով, դրանց վե րա բեր -
յալ ձևա վո րում են նախ նա կան դիր քո րո շում, որ -
պի սի փաս տը ող ջամ տո րեն կա րող է խո չըն դո -
տել գոր ծի օբ յեկ տիվ քննու թյան ի րա կա նաց մա -
նը: Կար ծում ենք, որ մեկ նա բան վող հիմ քի ու -
ժով վա րույ թի հան րա յին մաս նա կի ցը պար տա -
վոր է ինք նա բա ցարկ հայտ նել նաև իր ծա ռա յո -
ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում վա -
րույ թի ըն թաց քում քննվող փաս տե րին ա կա նա -
տես լի նե լու կամ այլ կերպ ի րա զեկ վե լու դեպ քե -
րում։ Օ րի նակ՝ ա ռե րես ման ըն թաց քում քննիչն
ա կա նա տես է լի նում մի մե ղադր յա լի կող մից
մյու սի ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու
հան ցա գոր ծու թյան դեպ քին։ Խնդ րո ա ռար կա
հար ցի շրջա նակ նե րում ու շադ րու թյան է ար ժա -
նի Կ.Բ. Կա լի նովս կու դիր քո րո շու մը սույն հար -
ցի կա պակ ցու թյամբ: Վեր ջինս նշում է, որ ի
տար բե րու թյուն դա տա վո րի, ո րի հա մար ար -
տա դա տա վա րա կան ի րա զեկ վա ծու թյու նը կա -
րող է վեր ջի նիս կողմ նա կա լու թյան կան խա վար -
կա ծի հիմք հան դի սա նալ, մե ղադ րան քի կող մի
հա մար նման մտա վա խու թյու նը բա ցա կա յում է`
նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջինս գոր ծի լուծ ման
ֆունկ ցիա չի ի րա կա նաց նում, հետևա բար հիշ -
յալ հան գա ման քի առ կա յու թյան դեպ քում վա -
րույ թին քննի չի կամ հե տաքն նու թյան մարմ նի
աշ խա տակ ցի մաս նակ ցու թյու նը կբա ցա ռի ոչ
թե նախ նա կան ի րա զեկ վա ծու թյան, այլ որ պես

վկա ցուց մունք տա լու ֆունկ ցիա ի րա կա նաց նե -
լու հա մար7: Ել նե լով վե րոգր յալ եզ րա հան գում -
նե րից` Կ.Բ.Կա լի նովս կին ա ռա ջար կում է սույն
հիմ քը որ պես վա րույ թին քննի չի, ինչ պես նաև
դա տա խա զի, հե տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա -
տակ ցի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա -
մանք դի տել միայն այն դեպ քում, երբ գոր ծով
բա ցա կա յում են այլ վկա ներ, ո րոնք կա րող են
հա մա պա տաս խան ցուց մունք տալ8:

3) Նա կամ նրա ա մու սի նը կամ նրանց
հետ ար յու նակ ցա կան` մինչև 3-րդ  աս տի ճա նի
կա պի մեջ գտնվող ան ձը ող ջամ տո րեն կհան -
դի սա նա (հիմ քեր ու նի կար ծե լու, որ նա կհան -
դի սա նա) գոր ծին մաս նակ ցող անձ կամ մաս -
նակ ցել է տվյալ գոր ծի քննու թյա նը որ պես գոր -
ծին մաս նակ ցող անձ:

Ներ կա յաց վող հիմ քով վա րույ թի հան րային
մաս նակ ցի կող մից ինք նա բա ցարկ ներ կա յաց -
նե լու կամ վա րույ թի հա մա պա տաս խան մաս -
նա կից նե րի կող մից վեր ջին նե րիս բա ցարկ հայտ -
նե լու հա մար կարևոր պայ ման է, որ պես զի վա -
րույ թի հան րա յին մաս նա կի ցը կամ նրա ա մու -
սի նը կամ նրանց հետ ազ գակ ցա կան` մինչև 3-
րդ  աս տի ճա նի կա պի մեջ գտնվող ան ձը.

1. հան դի սա ցած լի նի վա րույ թին գոր ծին
մաս նակ ցող անձ (oրի նակ՝ գոր ծով հե տաքննու -
թյուն ի րա կա նաց րած ան ձը հան դի սա նում է
նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց րած քննի չի եղբոր -
ո րդին),

2. հան դի սա նում է գոր ծին մաս նակ ցող
անձ (օ րի նակ՝ մե ղադր յա լի պաշտ պա նը հան -
դի սա նում է հսկող դա տա խա զի քույ րը),

3. ող ջամ տո րեն կա րող է հան դի սա նալ
(հիմ քեր ու նի կար ծե լու, որ նա կհան դի սա նա)
վա րույ թին ներգ րավ ված անձ (oրի նակ՝ վա րույ -
թին որ պես տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցու -
ցիչ ներգ րավ վե լու է քննի չի ա մուս նու հետ ազ -
գակ ցա կան մինչև 3-րդ  աս տի ճա նի կա պի մեջ
գտնվող ան ձը)։

4) Գի տի, որ նա ան ձամբ կամ նրա ա մու -
սի նը կամ նրանց հետ ար յու նակ ցա կան` մինչև
3-րդ  աս տի ճա նի կա պի մեջ գտնվող ան ձինք
տնտե սա կան շահ ու նեն` կապ ված վե ճի էու -
թյան կամ կող մե րից մե կի հետ:

7 Տե՛ս Калиновский К. Б. “Внепроцессуальная информированность следователя и проблема его отвода” // Новые ин-
формационные технологии в практике работы правоохранительных органов, СПб., 1998, с. 157.

8 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 159:
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«Տն տե սա կան շահ» հաս կա ցու թյունն են -
թադ րում է, որ վե ճի լու ծու մից կամ վա րույ թի
կող մե րից մե կից կախ ված է վա րույ թի հան րա -
յին մաս նակ ցի կամ մեկ նա բան վող հոդ վա ծում
նշված մյուս ան ձանց ֆի նան սա կան շա հը` նյու -
թա կան վի ճա կի դրա կան փո փո խու թյու նը ցան -
կա ցած ձևով, նե րառ յալ՝ ուղ ղա կի նյու թա կան
օ գուտ, ե կամ տի ա վե լա ցում, գույ քի, գույ քա յին
ի րա վունք նե րի ձեռք բե րում և այլն։

Ի թիվս Օ րենսգր քի 90 հոդ վա ծով նա խա -
տես ված ընդ հա նուր հան գա մանք նե րի` օ րենս -
դի րը Օ րենսգր քի 91 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ
կե տի ու ժով, որ պես հա տուկ հան գա մանք, վա -
րույ թին դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա -
ռող հան գա մանք նե րի շար քին դա սում է հա -
մա պա տաս խան քրեա կան գոր ծը կամ նյու թը
քննող դա տա վո րի հետ ազ գակ ցա կան կամ
անձ նա կան կախ վա ծու թյան այլ հա րա բե րու -
թյուն նե րի մեջ գտնվե լու հան գա ման քը: Քննարկ -
վող հիմ քը հե տա զո տու թյան ա ռար կա դարձ -
նե լիս անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել «ազ գակ -
ցա կան կապ» և «ազ գակ ցա կան հա րա բե րու -
թյուն», «անձ նա կան կախ վա ծու թյան այլ հա -
րա բե րու թյուն ներ» հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան -
դա կու թյու նը։ «Ազ գակ ցա կան կա պը» գոր ծին
մաս նակ ցող ան ձանց կեն սա բա նա կան կապն
է, ո րը կա րող է զու գորդ ված լի նել կամ չլի նել
«ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րով», ո րոնք
են թադ րում են տվյալ ան ձանց միջև մարդ կա -
յին շփում։ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՎԲ-251/06
գոր ծով 2006 թվա կա նի նո յեմ բե րի 24-ին կա -
յաց րած ո րոշ ման 4-րդ կե տում նշել է. «(...) ազ -
գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն ներն առ կա են
միայն այն դեպ քում, երբ ազ գակ ցա կան կա պը
զու գորդ վում է ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րով (մարդ կա յին շփում ներ, այդ կա պը կարևո -
րող դրսևո րում ներ և այլն) (...)»։ Ստաց վում է,
որ ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն ներն ազ -
գակ ցա կան կա պով միմ յանց հետ կապ ված ան -
ձանց միջև առ կա մի ջանձ նա յին հա րա բե րու -
թյուն ներն են: Ի տար բե րու թյուն Օ րենսգր քի
90 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով նա խա -
տես ված՝ դա տա վո րի՝ գոր ծի մաս նակ ցող ան -

ձի հետ ար յու նակ ցա կան կա պի առ կա յու թյան
պայ ման նե րում վա րույ թին մաս նակ ցու թյու նը
բա ցա ռող հան գա ման քի, մեկ նա բան վող հոդ -
վա ծի ու ժով դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը վա -
րույ թին բա ցառ վում է միայն դա տա վո րի հետ
ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում: Վեր լու ծու թյան ա ռար կա դարձ -
նե լով «անձ նա կան կախ վա ծու թյան այլ հա րա -
բե րու թյուն ներ» հաս կա ցու թյու նը, նախևա ռաջ,
անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել «կախ վա ծու թյուն»
հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը: Ըստ բա -
ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ «կախ վա ծու թյուն» նշա -
նա կում է ինք նու րույ նու թյան, ա զա տու թյան, ան -
կա խու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ու -
րի շի կամ քին, իշ խա նու թյան են թարկ ված լի նե -
լը՝ կա խում ու նե նա լը9: «Կախ վա ծու թյու նը» իր
բնույ թով ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն չէ և հան -
դի սա նում է հո գե բա նա կան գի տու թյան ինս -
տի տուտ: Հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
կախ վա ծու թյու նը կամ ադ դիկ ցիան (անգլ. ad-
diction – կախ վա ծու թյուն, հակ վա ծու թյուն) բնո -
րոշ վում է որ պես սուբ յեկ տի գե րարժևո րած վե -
րա բեր մունքն օբ յեկ տի նկատ մամբ, ո րի արդ -
յուն քում սուբ յեկ տը դառ նում է օբ յեկ տից կախ -
յալ, նվա զում է նրա սո ցիա լա կան ակ տի վու -
թյու նը, ինք նա վար կամ քի դրսևոր ման հնա րա -
վո րու թյու նը10: Սույն դեպ քում անձ նա կան կախ -
վա ծու թյան այլ հա րա բե րու թյուն նե րը նե րա ռում
են ազ գակ ցա կան բնույթ չկրող, սա կայն դա -
տա խա զի և դա տա վո րի միջև գո յու թյուն ու նե -
ցող անձ նա կան կախ վա ծու թյան հա րա բե րու -
թյուն նե րը: Նման հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող
են բո վան դա կել ըն կե րա կան բնույթ կրող հա -
րա բե րու թյուն նե րը, նյու թա կան կախ վա ծու թյան
հա րա բե րու թյուն նե րը և այլն: Անձ նա կան կախ -
վա ծու թյուն կա րող է ծա գել այն պա րա գա յում,
երբ, օ րի նակ՝ դա տա խա զի ըն տա նի քի ան դա -
մի մաս նակ ցու թյամբ գոր ծը գտնվում է տվյալ
դա տա վո րի վա րույ թում:

Անդրադառնալով վարույթին քննիչի և հե-
տաքննության մարմնի աշխատակցի մասնակ-
ցությունը բացառող հատուկ հանգամանքնե-
րին` հարկ է նշել, որ իբրև այդպիսին, օրենս-

9 Տե՛ս Աղայան Է. Բ., «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երևան, 1976,
Հատոր 1, էջ 674:

10 Տե՛ս Запесоцкая И. В., “Метапсихологический уровень реализации состояния зависимости” // Вестник МГГУ им.
Шолохова: Серия “Педагогика и психология”. 2012. №3(23). с. 92, Никишина В. Б., Запесоцкая И. В., “Состояние за-
висимости: метапсихологический подход”, Журнал “Клиническая и специальная психология”, № 2/2013, с. 4.
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դիրը դրանց առանձին շրջանակ չի նախատե-
սել` սահմանելով միայն Օ րենսգր քի 90 հոդվա-
ծով ամրագրված ընդհանուր հիմքերը: Միա-
ժամանակ, օրենսդիրը դա տա խա զի մաս նակ -
ցու թյու նը քրեա կան գոր ծի քննու թյա նը, ինչ -
պես նաև դա տա կան նիս տում նրա կող մից մե -
ղադ րան քը պաշտ պա նե լը հա մա պա տաս խան
քրեա կան գոր ծով վա րույ թին որ պես դա տա -
խազ նրա հե տա գա մաս նակ ցու թյու նը բա ցա -
ռող հան գա մանք չի դիտում (Օ րենսգր քի 91
հոդված, մաս 2)11: Ի տար բե րու թյուն դա տա վո -
րի, դա տա խա զի դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ վա րույ թին
նախ կի նում ու նե ցած մաս նակ ցու թյան արդ յուն -
քում ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը չի
կա րող դիտ վել իբրև կողմ նա կա լու թյան դրսևո-
րում և խո չըն դո տել վեր ջի նիս գոր ծա ռույթ նե րի
ի րա կա նաց մա նը վա րույ թի հե տա գա ըն թաց -
քում: Կոնկ րետ գոր ծով դա տա խա զի ի րա վա -
կան դիր քո րո շու մը ձևա վոր վում է դա տա խա -
զա կան հսկո ղու թյան ի րա կա նաց ման շրջա -
նակ նե րում կամ մե ղադ րան քը դա տա րա նում
պաշտ պա նե լիս, որ պի սի հան գա ման քը վկա -
յում է գոր ծով նրա «շա հագրգռ վա ծու թյան» մա -
սին՝ նկա տի ու նե նա լով, որ գոր ծի շրջա նակ նե -
րում, վեր ջինս ար տա հայ տում և պաշտ պա նում
է ար դեն իսկ ձևա վոր ված իր դիր քո րո շու մը, ո -
րը գոր ծի ել քի վրա բա ցա սա կան հետևանք չի
կա րող ու նե նա լ, քա նի որ գոր ծով վերջ նա կան
ո րո շում կա յաց նող սուբ յեկ տը ոչ թե դա տա -
խազն է, այլ դա տա րա նը12: 

Հա ման ման ի րա վա կար գա վո րում նա խա -
տե սում է նաև Օ րենսգր քի 92 հոդ վա ծի 2-րդ
մա սը` ամ րագ րե լով, որ հա մա պա տաս խան
քրեա կան գոր ծով նախ կի նում կա տար ված
քննու թյա նը որ պես քննիչ, հե տաքն նու թյան
մարմ նի աշ խա տա կից, ինչ պես նաև դա տա -
խազ մաս նակ ցե լը տվյալ գոր ծով վա րույ թին
նրանց հե տա գա մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք չէ: Նույն հոդ վա ծը նա խա տե սում
է վա րույ թի հան րա յին մաս նակ ցի դա տա վա -
րա կան կար գա վի ճա կի փո փոխ ման դեպ քում

իբրև վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից, սա կայն
այլ դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով տվյալ
վա րույ թին հե տա գա մաս նակ ցու թյան հնա րա -
վո րու թյուն: Օ րի նակ՝ տվյալ վա րույ թում հե -
տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա տակ ցի դա տա -
վա րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձը հե տա -
գա յում դա տա խազ նշա նակ վե լու դեպ քում կա -
րող է մաս նակ ցել նույն վա րույ թին դա տա խա -
զի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով:

Վա րույ թին նախ կին մաս նակ ցու թյան հիմ -
քով քննի չին, հե տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա -
տակ ցին բա ցարկ հայտ նե լու ար գելք սահ մա -
նե լու կողմ նա կից է նաև ռուս գիտ նա կան
Մ.Վ.Գորս կին, ով հա մա կար ծիք է Վ.Մ. Սա -
վից կու հետ՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա -
ման քը, որ քննարկ վող սուբ յեկտ նե րի վա րույ -
թին նախ կին մաս նակ ցու թյու նը չի կա րող բա -
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ վա րույ թի ել -
քի վրա՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ նշյալ սուբ -
յեկտ նե րը գոր ծով վերջ նա կան ակտ չեն կա -
յաց նում, այլ դա տա րա նին են ներ կա յաց նում
քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում հա մա պա -
տաս խան փաս տե րի առն չու թյամբ ձևա վոր ված
ի րենց ի րա վա կան դիր քո րո շու մը13: Ընդգ ծենք,
որ քննարկ վող կա նո նից օ րենս դի րը սահ մա -
նում է միայն մեկ բա ցա ռու թյուն, այն է` այն
դեպ քում, երբ բա ցա հայտ վել են գոր ծով` քննարկ -
վող մաս նա կից նե րի կող մից թույլ տրված օ րեն -
քի էա կան խախ տում ներ: Օ րի նակ` տվյալ գոր -
ծի վա րույ թից օ րեն քի էա կան խախ տում թույլ
տա լու հա մար հե ռաց ված քննի չը չի կա րող
նույն գոր ծով հե տա գա յում ի րա կա նաց նել նա -
խաքն նու թյուն:

Անդ րա դառ նա լով վա րույ թին քննչա կան
բաժ նի պե տի և հե տաքն նու թյան մարմ նի պե -
տի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք -
նե րի քրեա դա տա վա րա կան կար գա վոր ման
հիմ նախն դիր նե րին՝ հարկ է նշել, որ Օ րենս -
գրքի 6 հոդ վա ծի 31-րդ կե տով դա տա վա րու -
թյան մաս նա կից ներն են դա տա խա զը (մե ղա -
դրո ղը), քննի չը, հե տաքն նու թյան մար մի նը, ինչ -
պես նաև տու ժո ղը, քա ղա քա ցիա կան հայց վո -

11 Օրենսգրքի 91 հոդվածի 2-րդ մասը, ըստ էության, հակասում է Օրենսգրքի 53 հոդվածի դրույթներին, քանի որ
դատախազը քրեական գործի քննությանը չի մասնակցում, այլ իրականացնում է հետաքննության և նախաքննության
նկատմամբ դատավարական ղեկավարում:

12 Տե՛ս Савицкий В. М., “Отвод прокурора в уголовном судопроизводстве” // Правоведение, 1970, № 4, с. 55-56.
13 Տե՛ս Горский М. В., “Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства (процес-

суальное и криминалистическое исследование)” / М., Юрлитинформ, 2011, с. 67.
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րը, նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կաս կած յա լը, մե ղադր յա -
լը, նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը,
պաշտ պա նը, քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նո -
ղը և նրա ներ կա յա ցու ցի չը: 

Օ րենսգր քի 6 հոդ վա ծի 26-րդ կե տին հա -
մա պա տաս խան` որ պես քննչա կան բաժ նի պետ
ճա նաչ վում են քննչա կան կո մի տեի նա խա գա -
հը և նրա տե ղա կալ նե րը, հա տուկ քննչա կան
ծա ռա յու թյան պե տը և նրա տե ղա կալ նե րը,
քննչա կան կո մի տեի, հա տուկ քննչա կան ծա -
ռա յու թյան, ազ գա յին անվ տան գու թյան, հար -
կա յին կամ մաք սա յին մար մին նե րի քննչա -
կան վար չու թյան, բաժ նի, բա ժան մուն քի պե տը
և նրա տե ղա կալ նե րը, ո րոնք գոր ծում են ի րենց
ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում: Նույն հոդ վա -
ծի 27-րդ կե տի հա մա ձայն` հե տաքն նու թյան
մար մի նը սույն օ րենսգր քով հե տաքն նու թյան
ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան մարմ նի
հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման պե տը
(այ սու հետ` հե տաքն նու թյան մարմ նի պետ) և
աշ խա տա կից ներն են:

Հատ կան շա կան է, որ Օ րենս գիր քը քննչա -
կան բաժ նի պե տին չի դա սում դա տա վա րու -
թյան մաս նա կից նե րի շար քին, թեև ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա կար -
գա յին վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց -
նել, որ վեր ջինս օժտ ված է լիա զո րու թյուն նե րի
ծա վա լով, ո րոնք ի րենց բնույ թով էա կան ազ -
դե ցու թյուն ու նեն գոր ծի լրիվ, օբ յեկ տիվ և բազ -
մա կող մա նի քննու թյան վրա, մաս նա վո րա պես`
քննչա կան բաժ նի պե տը նա խաքն նու թյան կա -
տա րու մը հանձ նա րա րում է ի րեն են թա կա քննի -
չին, գործն ի րեն են թա կա մի քննի չից հանձ -
նում է մյու սին, հետևում է ի րեն ան մի ջա կա նո -
րեն են թա կա քննիչ նե րի կող մից ի րենց վա րույ -
թում գտնվող քրեա կան գոր ծե րով քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րը ժա մա նա կին կա տա րե լու,
նա խաքն նու թյան և կա լան քի տակ պա հե լու
ժամ կետ նե րը պահ պա նե լու, դա տա խա զի ցու -
ցում նե րը և այլ քննիչ նե րի հանձ նա րա րու թյուն -
նե րը կա տա րե լու նկատ մամբ, ի րեն ան մի ջա -
կա նո րեն են թա կա քննիչ նե րին ցու ցում ներ է
տա լիս ի րենց վա րույ թում գտնվող քրեա կան
գոր ծե րով ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -

ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ, նա խաքն նու թյան
կա տա րու մը հանձ նա րա րում է ի րեն են թա կա
մի քա նի քննի չի, ի րա վունք ու նի մաս նակ ցել ի -
րեն ան մի ջա կա նո րեն են թա կա քննի չի վա րույ -
թում գտնվող քրեա կան գոր ծով նա խաքն նու -
թյան կա տար մա նը, ան ձամբ կա տա րել նա -
խաքն նու թյու նը` օգտ վե լով քննի չի լիա զո րու -
թյուն նե րից (Օ րենսգր քի հոդ ված 193, մաս 1,
2): Անդ րա դառ նա լով հե տաքն նու թյան մարմ նի
պե տի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կին` պետք
է ընդգ ծել, որ վեր ջինս, ի տար բե րու թյուն քննչա -
կան բաժ նի պե տի, օ րեն քի ու ժով դաս վում է
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի շար քին, և
նույն պես օժտ ված է լիա զո րու թյուն նե րի լայն
շրջա նա կով, այն է` հե տաքն նու թյան մարմ նի
պետն ի րա վունք ու նի հե տաքն նու թյան մարմ -
նի աշ խա տակ ցին հանձ նա րա րել հան ցա գոր -
ծու թյան դեպ քով կա տա րել հե տաքն նու թյուն,
նրան տալ պար տա դիր գրա վոր ցու ցում ներ ա -
ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րե լու մա սին, գոր ծը մի աշ խա տակ ցից հանձ -
նել մյու սին, գոր ծի քննու թյու նը հանձ նա րա րել
մի քա նի աշ խա տա կից նե րի, մաս նակ ցել հե -
տաքն նու թյան կա տար մա նը և ան ձամբ կա տա -
րել հե տաքն նու թյուն (Օ րենսգր քի հոդ ված 57,
մաս 4):

Օ րենսգր քի 11-րդ «Ան ձանց բա ցար կե լը և
նրանց ա զա տե լը քրեա կան դա տա վա րու թյա -
նը մաս նակ ցե լուց» վեր տա ռու թյամբ գլու խը վա -
րույ թին և՛ հե տաքն նու թյան մարմ նի պե տի, և՛
քննչա կան բաժ նի պե տի մաս նակ ցու թյու նը բա -
ցա ռող հան գա մանք ներ չի նա խա տե սում, այդ -
պի սով, փաս տո րեն, վեր ջին նե րիս դա սե լով բա -
ցարկ ման ան ձեռնմ խե լիու թյամբ օժտ ված սուբ -
յեկտ նե րի շար քին: Կար ծում ենք, որ տվյալ մո -
տե ցումն ար դա րաց ված չէ, քա նի որ վեր ջին -
ներս օժտ ված չեն բա ցարկ ման են թա կա սուբ -
յեկտ նե րին բնո րոշ հիմ նա կան հատ կա նի շով`
ան փո խա րի նե լիու թյամբ, վեր ջին ներս հան դի -
սա նում են բա ցա ռա պես դա տա վա րա կան սուբ -
յեկտ ներ, ո րոնք օժտ ված են հան րա յին-իշ խա -
նա կան լիա զո րու թյուն նե րով և վա րույ թի շրջա -
նակ նե րում կա տա րում են օ րեն քով ի րենց վե -
րա պահ ված ո րո շա կի լիա զո րու թյուն ներ14:

Քն նարկ վող սուբ յեկտ նե րի մաս նակ ցու թյու -

14 Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի նշված բացն իր կարգավորումն է
ստացել Նախագծի 67 հոդվածում, որը սահմանում է վարույթի հանրային մասնակիցների մասնակցությունը
բացառող հանգամանքները, այդ թվում` քննչական մարմնի ղեկավարի և հետաքննության մարմնի պետի:
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նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ ամ րագր ված չեն
նաև ՌԴ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի 9-րդ «Ք րեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս -
նա կցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը» վեր -
տա ռու թյամբ գլխում, որ պի սի փաս տը քննա -
դա տու թյան է ար ժա նա ցել նաև ռուս ի րա վա -
բան-գիտ նա կան նե րի կող մից: Մ.Վ.Գորս կին ի -
րավ մամբ նշում է, որ կաս կած չկա, որ ե թե
քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րը, հե տաքն նու -
թյան մարմ նի պե տը գոր ծի ել քով ու նե նան ո -
րո շա կի շա հագրգռ վա ծու թյուն, ա պա օժտ ված
լի նե լով նման լիա զո րու թյուն նե րով, նրանք կա -
րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ քրեա կան գոր ծի
ճա կա տագ րի վրա15: Հա ման ման դիր քո րո շում
է հայտ նել նաև Ս.Ս.Ամ պե նո վը` նշե լով, որ
քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րի, հե տաքն նու -
թյան մարմ նի պե տի կող մից ի րենց լիա զո րու -
թյուն նե րի ոչ օբ յեկ տիվ կեն սա գոր ծու մը կա րող
է բա ցա սա բար ազ դել քրեա կան գոր ծով ե լա -
կե տա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո րո շում նե -
րի, և, առ հա սա րակ, մինչ դա տա կան վա րույ թի
վրա16: Հարկ է ար ձա նագ րել, որ «Ռու սաս տա -
նի Դաշ նու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ
կա տա րե լու մա սին» 2008 թվա կա նի դեկ տեմ -
բե րի 2-ի № 226-ФЗ օ րեն քով ու սում նա սի րու -
թյան ա ռար կա դար ձած օ րենսդ րա կան բա ցը
ո րո շա կիո րեն լուծ վել է, մաս նա վո րա պես` Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 67 հոդ վա ծը լրաց վել է
հետևյալ կերպ. «Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վա -
րին հայտն ված բա ցար կը լուծ վում է քննչա կան
մարմ նի ղե կա վա րի վե րա դա սը»: Փաս տո րեն,
ՌԴ օ րենս դի րը քննչա կան մարմ նի ղե կա վա -
րին դա սել է բա ցարկ ման են թա կա վա րույ թի
մաս նա կից նե րի շար քին, թեև չի նա խա տե սել
վեր ջի նիս բա ցարկ ման հիմ քե րը: Տվ յալ խնդի -
րը մաս նա կիո րեն լուծ վել է ՌԴ սահ մանդ րա -
կան դա տա րա նի 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե -
րի 16-ի №1080-O-П ո րոշ մամբ, ո րով ՌԴ սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ
քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րի լիա զո րու թյուն -
նե րի լայն շրջա նա կը են թադ րում է քրեա կան

գոր ծով ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու հնա -
րա վո րու թյուն: Նրա վրա դրված են հան րա յին
գոր ծա ռույթ ներ` կապ ված ինչ պես մինչ դա տա -
կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման, այն պես էլ դրա
կազ մա կերպ ման հսկո ղու թյան հետ, ուս տի
քննչի և վա րույթն ի րա կա նաց նող այլ ան ձանց
բա ցարկ ման հիմ քե րը պետք է տա րած վեն նաև
քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րի վրա, ե թե առ -
կա են այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք թույլ
են տա լիս կաս կա ծի տակ դնել նրա ա նա չա ռու -
թյու նը: Գործ նա կա նում չեն բա ցառ վում ի րա -
վի ճակ ներ, երբ քննչա կան բաժ նի պե տը կամ
հե տաքն նու թյան մարմ նի պետն ազ գակ ցա կան
կա պի մեջ գտնվի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց
հետ, կամ կող մի, նրա ներ կա յա ցուց չի նկատ -
մամբ ու նե նա կան խա կալ վե րա բեր մունք, տնտե -
սա կան շահ կամ գտնվի անձ նա կան կախ վա -
ծու թյան այլ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ: Հիշ յալ
հան գա մանք նե րը վե րոգր յալ պատ ճա ռա բա նու -
թյամբ, պետք է հիմք հան դի սա նան վա րույ թին
վեր ջին նե րիս մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռե լու հա -
մար: Անդ րա դառ նա լով քննչա կան բաժ նի պե -
տի և հե տաքն նու թյան մարմ նի պե տի վա րույ -
թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք -
նե րի շրջա նա կին` կար ծում ենք, որ այն պետք
է հա մընկ նի Օ րենսգր քի 92 հոդ վա ծով ամ -
րագր ված հան գա մանք նե րի շրջա նա կին` նկա -
տի ու նե նա լով վեր ջին նե րիս դա տա վա րա կան
կար գա վի ճա կը և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
բնույ թը վա րույ թի այլ մաս նա կից նե րի հետ:

Ամ փո փե լով սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե -
րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան արդ -
յունք նե րը` ա ռա ջար կում ենք Օ րենսգր քի 92
հոդ վա ծի վեր նա գի րը խմբագ րել հետևյալ բո -
վան դա կու թյամբ. «Հոդ ված 92. Քնն չա կան բաժ -
նի պե տին, քննի չին, հե տաքն նու թյան մարմ նի
պե տին կամ հե տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա -
տակ ցին բա ցար կե լը», հոդ վա ծում շա րադր ված
հան գա մանք նե րը դի տե լով իբրև վա րույ թին
քննչա կան բաժ նի պե տի և հե տաքն նու թյան
մարմ նի պե տի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք ներ:

15 Տե՛ս Горский М. В., “Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства (процес-
суальное и криминалистическое исследование)” / М., Юрлитинформ, 2011, с. 75.

16 Տե՛ս Ампенов С. С., “Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве”: дисс. канд. юрид.
наук, Тюмень, 2010, с. 106.
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ԱՐՈՒՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի
Իրավագիտության ֆակուլտետի «Քաղաքացիական
իրավունք» ամբիոնի դասախոս
____________________________________________________________________________________________________________

²èºìîð²ÚÆÜ ¶²ÔîÜÆøÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´
²è²æ²òàÔ Ð²ð²´ºðàôÂÚàôÜÜºðÆ êàô´ÚºÎî²ÚÆÜ

Î²¼ØÆ Úàôð²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

Առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ նե րի կա -
պակ ցու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր -
քը1 տար բեր եզ րույթ ներ է գոր ծա ծում: Մի դեպ -
քում` «տե ղե կատ վու թյուն ու նե ցող» (141-րդ հոդ -
ված, 1-ին մաս), «տե ղե կատ վու թյանն օ րի նա -
չափ տի րա պե տող անձ» (1164-րդ հոդ ված, 1-ին
մաս), «տե ղե կատ վու թյան օ րի նա կան տեր»
(1165-րդ հոդ ված, 1-ին մաս), «տե ղե կատ վու -
թյան օ րի նա կան տի րա պե տող» (1165-րդ հոդ -
ված, 2-րդ մաս) և այլն2: Կար ծում ենք, որ ներ -
կա յաց ված եզ րու թա բա նու թյան մեջ չկա միաս -
նա կան մո տե ցում և լիո վին հստակ չէ թե՞ առևտ -
րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն նե րին
օ րի նա կան կամ ա պօ րի նի հիմ քե րով տի րա պե -
տող ան ձանց կամ այս ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի մյուս սուբ յեկտ նե րին ինչ պես պետք է «ան -
վա նել» և ինչ պետք է հաս կա նալ թվարկ ված
եզ րույթ նե րի ներ քո:

Գ րա կա նու թյան մեջ ևս  առևտ րա յին գաղտ -
նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի բնո րոշ ման հա մար տա -
րաբ նույթ եզ րու թա բա նու թյուն է գոր ծած վում:
Բա ցի առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ-տի -
րա պե տող նե րից` գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու -
թյամբ զբաղ վող ան ձան ցից, ա ռանձ նաց վում
են նաև այլ սուբ յեկտ ներ: Վ.Ն.Լո պա տի նը ընդ -
գծում է, որ «ա վե լի ճիշտ կլի ներ խո սել ոչ թե

տի րա պե տող նե րի, այլ առևտ րա յին գաղտ նի քի
սե փա կա նա տե րե րի մա սին», ո րոնք մե նաշնոր -
հա յին ի րա վունք ներ ու նեն այդ տե ղե կատ վու -
թյան նկատ մամբ, ինչ պես նաև` «առևտ րա յին
գաղտ նի քի կոն ֆի դենտ նե րի մա սին», այ սինքն`
այն ան ձանց, ո րոնց օ րեն քի կամ պայ մա նագրի
ու ժով հայտ նի է դար ձել տե ղե կատ վու թյու նը3:

Մի խումբ գիտ նա կան ներ սե փա կա նա տի -
րոջ ներ քո հաս կա նում են այդ տե ղե կատ վու -
թյան սե փա կա նա տի րո ջը, իսկ տի րա պե տո ղի`
այլ ան ձանց, ով քեր օ րեն քի հի ման վրա այդ
տե ղե կատ վու թյու նը ստա ցել են նրա սե փա կա -
նա տի րո ջից: Ընդ ո րում, սուբ յեկ տին պատ կա -
նող ի րա վա զո րու թյուն նե րի ծա վա լի տե սանկ -
յու նից հա վա սա րու թյան նշան է դրվում այդ
տե ղե կատ վու թյան սե փա կա նա տի րոջ և տի րա -
պե տո ղի միջև4: Օ.Ա.Գոր դովն ա ռանձ նաց նում
է առևտ րա յին գաղտ նի քի պա հա պա նին (պահ -
պա նո ղին)` նրան օժ տե լով այդ տե ղե կատ վու -
թյան տի րա պե տո ղի ի րա վա զո րու թյուն նե րով5:
Մ.Վ.Բել յայևը տար բե րա կում է առևտ րա յին
գաղտ նի քի սե փա կա նա տի րո ջը և տի րա պե տո -
ղին և գտ նում է, որ «ճիշտ կլի ներ խո սել ոչ թե
առևտ րա յին գաղտ նի քի սե փա կա նա տե րե րի,
այլ տի րա պե տող նե րի մա սին6»:

Հա տուկ ա ռանձ նաց վում են «առևտ րա յին
գաղտ նի քի կոն ֆի դենտ նե րը», ո րոնց ևս  ա ռա -

1 Տե՛ս ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք:
2 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1165-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասեր, 141-րդ հոդվածի 4-րդ մաս,

1166-րդ հոդված, 2-րդ մաս:
3 Տե՛ս Лопатин В. Н., “Правовая охрана и защита коммерческоий таийны //Законодательство”. 1998. No 11, ст. 78 – 79,

Банило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А., “Информационное право”. СПб., 2001. ст. 509 и т.д.
4 Տե՛ս Фисун А. П., Касилов А. Н., Глоба Ю. А., Савин В. И., Белевская Ю. А., “Право и информационная

безопасность: Учеб. пособие”. М.: Приор-издат, 2005. ст. 140.
5 Տե՛ս Городов О. А., “Интеллектуальная собственность предпринимателя // Коммерческое право. В 2 ч.: Учебник” /

Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. 3-е изд. М.: Юристь, 2004. 4.1. ст. 287.
6 Տե՛ս Беляев М. В., “Субъекты права на коммерческую таийну: проблемы правового статуса”, // Информационное

право. No 3, 2005.
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ջարկ վում է դա սել առևտ րա յին գաղտ նի քի
նկատ մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի թվին:
Դրանք վար ձու աշ խա տող ներն են, պե տա կան
մար մին ներն ու դրանց պաշ տո նա տար ան -
ձինք, ինչ պես նաև այլ ան ձինք, ո րոնց տե ղե -
կատ վու թյու նը տրա մադր վել է մաս նա գի տա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա -
մար (փաս տա բան ներ, նո տար ներ, ա պա հովա -
գրող ներ և այլք): Այս ան ձանց հա ճախ դա սում
են առևտ րա յին գաղտ նի քի «օգ տա գոր ծող նե -
րի» թվին: Թ վում է, թե նշված ան ձինք ի րա վա -
տե րե րից տար բեր վում են օ րենսդ րու թյամբ կամ
պայ մա նագ րով ի րենց տրա մադրված ի րա վա -
զո րու թյուն նե րի ծա վա լով: Նրանք տե ղե կատ -
վու թյան նկատ մամբ օժտ ված չեն փաս տա կան
մե նաշ նոր հով. նրանց հա մար առևտ րա յին
գաղտ նի քը հան դի սա նում է երկ րոր դա յին` իր
ա ռաջ նա յին տի րա պե տո ղի կող մից փո խանց -
ված: Նման սուբ յեկտ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը,
այդ թվում՝ տե ղե կատ վու թյան գաղտնիու թյան
ռե ժի մի ա պա հո վու մը, կապ ված են ծառա յո ղա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հետ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գր քից (մաս -
նա վո րա պես 141-րդ հոդ վա ծից) կա րե լի է բխեց -
նել առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա -
վուն քի սուբ յեկ տի (տե ղե կատ վու թյան ու նե ցո -
ղի) լե գալ հաս կա ցու թյու նը7: Սա կայն ոչ բո լոր
հե ղի նակ ներն8 են այս հաս կա ցու թյան հետ հա -
մա կար ծիք: Գ.Վ.Օն յու կո վան և Ա.Ի.Ա լեք սեևան
սուբ յեկ տի բնո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում
են տե ղե կատ վու թյան տի րա պե տող կամ սե -
փա կա նա տեր եզ րույթ նե րը9: Վ.Ա.Դո զորցևը
գոր ծա ծում է ի րա վա տեր եզ րույ թը10: Վ.Ն. Լո -

պա տի նը, Ա.Պ.Սեր գեևը և այլք գոր ծա ծում են
առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու -
թյան տի րա պե տող ար տա հայ տու թյու նը11:

Հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 141-րդ հոդ վա ծում գոր -
ծած վող «տե ղե կատ վու թյուն ու նե ցող» ար տա -
հայ տու թյան կի րառ ման անն պա տա կա հար մա -
րու թյու նը և նշ ված ար տա հայ տու թյամբ բնո -
րոշ վող հաս կա ցու թյան ի մաս տա յին ան հա մա -
պա տաս խա նու թյու նը: Ուս տի կար ծում ենք` ան -
հրա ժեշտ է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
141-րդ հոդ վա ծում օգ տա գործ վող ար տա հայ -
տու թյու նը փո խա րի նել «տե ղե կատ վու թյան ի -
րա վա տեր» եզ րույ թով:

Վ.Վ.Պո գուլ յայևը կար ծում է, որ «Առևտ -
րա յին գաղտ նի քի մա սին» ՌԴ օ րեն քով ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ ներ մուծ -
ված առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ -
վու թյան տի րա պե տո ղի անձն այն քան էլ հա -
ջող չէ12: Փաս տարկ նե րը տա նում են նրան, որ
տե ղե կատ վու թյան նման տի րա պե տող կա րող
է լի նել ինչ պես այն ան ձը, ում տե ղե կատ վու -
թյու նը պատ կա նում է, այն պես էլ այլ անձ, ով
նրա նկատ մամբ մատ չե լիու թյուն է ստա ցել:
Ըստ հե ղի նա կի` ՌԴ օ րենսդ րու թյու նը տար բե -
րա կում չի դնում նման տե ղե կատ վու թյան ա -
ռաջ նա յին և ա ծան ցա կան տի րա պե տող նե րի
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի միջև13: Ըստ Վ.Վ.
Պո գուլ յայևի` ա ռա վել տրա մա բա նա կան կլի -
ներ ոչ թե տե ղե կատ վու թյան տի րա պե տող, այլ
տե ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րի սե փա կա նա -
տեր եզ րույ թը` սուբ յեկտ, ով լրիվ ծա վա լով ի -
րա կա նաց նում է նշված օբ յեկտ նե րի տի րա -

7 Համանման հասկացություններ են բովանդակվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքում
ու «Առևտրային գաղտնիքի մասին» ՌԴ օրենքում:

8 Հարկ ենք համարում նշել, որ սույն ուսումնասիրության մեջ ՌԴ իրավակիրառ և դատական պրակտիկային կամ
իրավական կարգավորումներին անդրադառնալը և օրինակների մեջբերումը պայմանավորված են այն փաստով,
որ ՀՀ քաղաքացիական իրավունքում առևտրային գաղտնիքին առնչվող կարգավորումները սահմանափակվում են
լոկ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված սակավաթիվ դրույթներով, այնինչ ՌԴ-ում գործում է
«Առևտրային գաղտնիքի մասին» օրենքը, որը «պատասխան է տալիս» մեր տեսանկյունից խնդրահարույց շատ
հարցերի: Բացի դրանից, ի տարբերություն մեր հանրապետության, ՌԴ իրավաբանական գրականությունն ու
իրավակիրառ պրակտիկան շատ ավելի «հարուստ»:

9 Տե՛ս Отнюкова Г., “Коммерческая тайна” // Закон. 1998. No 2. ст. 57, А. И. Алексева, “О составе защищаемой
информации”, // Безопасность информационных технологий. 1999. No 2. ст. 5.

10 Տե՛ս Дозорцев В. А., “Информация как объект исключительного права”, // Дело и право. 1996. No 4. ст. 31.
11 Տե՛ս Сергеев А. П., “Право интеллектуальноий собственности в Российской Федерации: Учебник”. М., 1996, ст. 681,

Лопатин В. Н., “Правовая охрана и защита права на таийну”, // Юридический мир. 1999. No 5/6, ст. 44, Куликов А. А.,
“О коммерческой и служебной таийне” // Хозяийство и право. 1996. No 11. ст. 99 - 100.

12 Տե՛ս Погуляев В. В., “Постатейный комментарий к Федеральному закону “О коммерческой тайне””, М.: Юридический
дом “Юстицинформ”, 2005. ст. 11-16.

13 Համանման մոտեցում է որդեգրել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը:
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պետ ման, օգ տա գործ ման և տ նօ րին ման ի րա -
վա զո րու թյուն նե րը14:

Ըստ ո րոշ հե ղի նակ նե րի` նման մո տե ցումն
ա նար դա րա ցիո րեն ա վե լաց նում է սուբ յեկտ նե -
րի քա նա կը և բար դաց նում է առևտ րա յին գաղտ -
նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան
գոր ծըն թա ցը` կապ ված նրան ցից ո րոշ նե րի ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կի ա նո րո շու թյան հետ15:
Առևտ րա յին գաղտ նի քի «սե փա կա նա տեր» և
«տի րա պե տող» եզ րույթ նե րի գոր ծա ծու մը դժվար
թե կա րե լի է ճիշտ հա մա րել, քա նի որ այն
(առևտ րա յին գաղտ նի քը) ոչ նյու թա կան օբ յեկտ
է, ո րի վրա անհ նա րին է տա րա ծել սե փա կա -
նու թյան ի րա վունք նե րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով
ՌԴ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում և այլ օրենք -
նե րում առևտ րա յին գաղտ նի քի ռե ժիմ սահ մա -
նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբ յեկ տի բնո րոշ ման
հա մար ար դա րա ցիո րեն գոր ծած վել է «տի րա -
պե տող» եզ րույ թը, ին չը թույլ է տա լիս հստա -
կո րեն ո րո շել սուբ յեկ տի ի րա վա կան կար գա -
վի ճա կը, նրա տեղն ու դե րը առևտ րա յին գաղտ -
նի քի պաշտ պա նու թյան մե խա նիզ մում:

Ինչ պես տես նում ենք, ՌԴ քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վուն քի դոկտ րի նա յում, ի տար բե րու -
թյուն ՀՀ դոկտ րի նա յի, գրե թե միևնույն հաս -
կա ցու թյան բնո րոշ ման հա մար գոր ծած վում են
առևտ րա յին գաղտ նի քի տի րա պե տող, սե փա -
կա նա տեր և տ նօ րի նող եզ րույթ նե րը, ո րն ի րա -
վաըն կալ ման ա ռա վել մեծ դժվա րու թյուն ներ է
հա րու ցում և ի րա վա կան բա նա վե ճե րի պա -
րարտ հող ստեղ ծում: Այ նինչ ՀՀ ի րա վա կան
դոկտ րի նա յում տի րա պե տող և տ նօ րի նող եզ -
րույթ նե րը բնո րոշ վում են միաս նա կան «տի րա -
պե տող»-ով, ո րը նպա տա կա հար մար ենք հա -
մա րում փո խա րի նել «ի րա վա տեր» եզ րույ թով:

Ժա մա նա կա կից օ րենսդ րու թյան վեր լու ծու -
թյան հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կա ցու թյուն ա -
նել առ այն, որ որ պես առևտ րա յին գաղտ նի քի
տի րա պե տող (ի րա վա տեր) կա րող են հան դես
գալ բա ցա ռա պես ան հատ ձեռ նե րեց նե րը (այդ
թվում` գյու ղա ցիա կան (ֆեր մե րա յին) տնտե սու -
թյու նը), առևտ րա յին ի րա վա բա նա կան ան ձինք,
ինչ պես նաև` ոչ առևտ րա յին ի րա վա բա նա կան
ան ձինք` պայ մա նա վոր ված ի րենց կող մից գոր -

ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց մամբ
և այն նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ծա ռա յե -
լու հա մար, ո րոնց հա մա պա տաս խան և ո րոնց
հա մար նրանք ստեղծ վել են: Միա ժա մա նակ
հարկ է ընդգ ծել, որ նշված ան ձինք առևտ րա -
յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քով օժտված
են բա ցա ռա պես ի րենց կող մից գոր ծա րա րա -
կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման կա պակ -
ցու թյամբ: Հարկ է նաև նշել, որ առևտ րա յին
գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի տի րա պե -
տող նե րն (ի րա վա տե րե րը) ի րա վա սու են առևտ -
րա յին գաղտ նի քի օգ տա գործ ման ի րա վա զո -
րու թյու նը տրա մադ րել եր րորդ ան ձանց` առևտ -
րա յին գաղտ նի քի օգ տա գոր ծող նե րին, ո րոնց
դե րում կա րող են հան դես գալ նաև գոր ծա րար
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք:

Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապըն -
դող և ս տաց ված շա հույ թը մաս նա կից նե րի միջև
չբաշ խող ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն -
նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 51-րդ
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն, կա րող են ձեռ -
նար կա տի րա կան (գոր ծա րա րա կան) գոր ծու -
նեու թյուն ի րա կա նաց նել միայն այն դեպ քե րում,
երբ դա ծա ռա յում է այն նպա տակ նե րի ի րա կա -
նաց մա նը, ո րոնց հա մար նրանք ստեղծ վել են և
հա մա պա տաս խա նում է այդ նպա տակ նե րին:
Ո րոշ հե տա զո տող ներ գտնում են, որ այդ իսկ
պատ ճա ռով նրանք չեն կա րող լի նել առևտ րա -
յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի սուբ -
յեկտ ներ16: Ին չի հետ կա րե լի է չհա մա ձայ նել:

Այդ մա սին է վկա յում նաև ՀՀ դա տա կան
պրակ տի կան: Մաս նա վո րա պես, հարկ է նշել,
որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը թիվ
ՎԴ/1696/05/09 վար չա կան գոր ծով 2010 թվա -
կա նի մա յի սի 27-ին դռնբաց դա տա կան նիս -
տում, քննե լով «Ին ֆոր մա ցիա յի ա զա տու թյան
կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան
(այ սու հետ` Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու -
թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա -
րա նի 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 7-ի վճռի
դեմ՝ ըստ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան
հայ ցի ընդ դեմ «Երևա նի կա ռու ցա պատ ման և
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա -
սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու -

14 Տե՛ս Погуляев В. В., “Постатейный комментарий к Федеральному закону “О коммерческой тайне””, М.: Юридический
дом “Юстицинформ”, 2005. ст. 31-79.

15 Տե՛ս Северин Р. В., “Механизм защиты прав на коммерческую тайну” // Дисс. канд. юрид. наук. М., 2011.
16 Տե՛ս Северин Р. В., “Механизм защиты прав на коммерческую тайну” // Дисс. канд. юрид. наук. М., 2011.
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թյուն)՝ Կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը
ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք
տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել պար տադ րե լու
պա հանջ նե րի մա սին, հաս տատ ված հա մա րե -
լով, որ Կազ մա կեր պու թյու նը պե տա կան ոչ
առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն է և առևտ րա -
յին շահ չու նի, սա կայն առևտ րա յին շահ ու նեն
այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց հետ Կազ -
մա կեր պու թյու նը կնքել է պայ մա նագ րեր, հան -
գել է այն հետևու թյան, որ Կազ մա կեր պու թյու -
նը, հայց վո րին տրա մադ րե լով նրա պա հան -
ջած տե ղե կու թյու նը, կհրա պա րա կեր այլ ըն կե -
րու թյուն նե րի առևտ րա յին գաղտ նի քը, ուս տի
Կազ մա կեր պու թյու նը գոր ծել է օ րեն քի շրջանակ -
նե րում, հետևա բար նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ
ի րա վա չափ ճա նա չե լու հիմ քեր չկան17։ Այդ պի -
սով դա տա րա նը տե ղե կատ վու թյու նը որ պես
առևտ րա յին գաղտ նիք ո րա կե լու հար ցը լու ծե -
լիս դի տար կել է ոչ միայն տվյալ գոր ծով պա -
տաս խա նող կող մի` ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր -
պու թյան («Երևա նի կա ռու ցա պատ ման և ներդ -
րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն -
յակ» ՊՈԱԿ-ի) շա հե րը, այլև վեր ջի նիս գոր ծըն -
կեր այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի առևտ րա յին
շա հե րը` կան խե լով հիշ յալ կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի հետ ևս  առնչ վող առևտ րա յին տե ղե կատ -
վու թյան հնա րա վոր հրա պա րակ ման հետևան -
քով վեր ջին նե րիս վնաս պատ ճա ռե լը և վերջին -
նե րիս ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախ տում նե -
րը` դրա նով իսկ ոչ առևտ րա յին կազ մա կերպու -
թյուն նե րին դա սե լով առևտ րա յին գաղտ նի քի
նկատ մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի շար քին:

Հա ման մա նո րեն` ար տա սահ ման յան օ -
րենսդ րու թյու նում գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նող ան ձինք ճա նաչ վում են
առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն -
քի սուբ յեկտ ներ (օ րի նակ` Գեր մա նիա յի Դաշ -
նու թյան առևտ րա յին ու լո ժեն յա յի18 90-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն` առևտ րա յին և ար տադ րական
գաղտ նիք նե րի տի րա պե տող է հան դի սա նում

գոր ծա րա րը): Հաշ վի առ նե լով, որ տե ղե կատվու -
թյան նկատ մամբ մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի
խախտ ման դեպ քում ան ձի ի րա վա կան կարգա -
վի ճա կի ո րո շու մը նշա նա կու թյուն ու նի տե ղե -
կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի ընտրու -
թյան հար ցում` ա ռա ջար կում ենք օրենս դրական
մա կար դա կով ամ րագ րում տալ ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նի դիր քո րոշ մա նը` սահ մա նե լով, որ
առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ ներ կա րող
են լի նել ինչ պես առևտ րա յին ի րա վաբա նա կան
ան ձինք, այն պես էլ ոչ առևտ րա յին նե րը:

Եզ րա փա կե լով կա րե լի է նշել, որ առևտ -
րա յին գաղտ նի քի ի րա վուն քի տի րա պե տող նե -
րի (ի րա վա տե րե րի) և օգ տա գոր ծող նե րի թվի
ա վե լա ցու մը թույ լատ րե լի է այն քան ժա մա նակ,
քա նի դեռ առևտ րա յին գաղտ նի քը հայտ նի է
սահ մա նա փակ քա նա կով ան ձանց, այ սինքն
առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն -
նե րը մնում են ոչ հան րա հայտ19:

Հարկ ենք հա մա րում շեշ տել, որ «Առևտ -
րա յին գաղտ նի քի մա սին» ՌԴ օ րեն քը20, ի տար -
բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի,
միաս նա կան եզ րու թա բա նու թյուն է կի րա ռում`
սահ մա նե լով նաև առևտ րա յին գաղտ նի քի ո -
րոշ սուբ յեկտ նե րի հաս կա ցու թյուն ներ: Այս պես,
հա մա ձայն «Առևտ րա յին գաղտ նի քի մա սին»
ՌԴ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի` առևտ -
րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյան ի -
րա վա տի րոջ ներ քո հաս կաց վում է այն ան ձը,
ով օ րի նա կան հի մունք նե րով տի րա պե տում է
առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու -
թյա նը, սահ մա նա փա կել է այդ տե ղե կատ վու -
թյան հա սա նե լիու թյու նը և նրա նկատ մամբ
սահ մա նել է առևտ րա յին գաղտ նի քի ռե ժիմ21:
Կար ծում ենք` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գրքով
մի շարք եզ րույթ նե րով բնո րոշ վող առևտ րա յին
գաղտ նի քին օ րի նա կան հիմ քե րով տի րա պե -
տող սուբ յեկ տի նկատ մամբ լիո վին կի րա ռե լի
կա րող է լի նել նաև «ի րա վա տեր» եզ րույ թը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 141-րդ

17 Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=59779: 
18 Տե՛ս “Германское право. Ч. 2”. М. Исследовательскиий центр частного права. 1996. ст. 32 – 56.
19 Տե՛ս Гуляева Наталья Сергеевна, “Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности: сравнительно-правовое

исследование законодательства РФ, зарубежных государств и международно-правового регулирования”, Специальность
12.00; Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук; Москва, - 2002, ст. 20.

20 Տե՛ս https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ կայքէջում (“Консультант Плюс” տեղեկատվա-
իրավական համակարգում):

21 Տե՛ս https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ կայքէջում (“Консультант Плюс” տեղեկատվա-
իրավական համակարգում):



52

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
9

1
  2

0
1

6

հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ րագր ված առևտ րա -
յին գաղտ նի քի օ րենսդ րա կան հաս կա ցու թյու -
նը բո վան դա կում է այն պի սի ան քակ տե լի հատ -
կա նիշ, ինչ պի սին է տե ղե կատ վու թյան ի րա -
կան կամ հնա րա վոր առևտ րա յին ար ժե քը (ցան -
կա ցած ձևով առևտ րա յին շա հույ թի ստաց ման
հնա րա վո րու թյու նը)22: Հա մա ձայ նե լով ռուս հե -
ղի նա կի հետ` նշենք, որ բա նը նրա նում է, որ
առևտ րա յին գաղտ նի քի ռե ժի մը սահ ման վում է
շա հույ թի ստաց ման նպա տա կով գոր ծա րա րա -
կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող մաս նա վոր ի -
րա վա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի (ՌԴ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ ված) պաշտ -
պա նու թյան հա մար:

Նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նը
հե տա զո տող նե րին թույլ է տվել առևտ րա յին
գաղտ նի քի ի րա վա տեր հա մա րել առևտ րա յին
գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյան նկատ -
մամբ մե նաշ նոր հա յին ի րա վունք ներ ու նե ցող
գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց23:
Բայց այս մո տե ցու մը լիար ժեք լի նել չի կա րող24,
քան զի հաշ վի չի առ նում, որ առևտ րա յին գաղտ -
նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է ստաց -
վել (այդ թվում` պե տա կան մարմ նի կող մից)
կա պա լի պայ մա նագ րի, գի տա հե տա զո տա կան
աշ խա տանք նե րի և փոր ձա րա րա կան-կոնստ -
րուկ տո րա կան ու տեխ նո լո գիա կան աշ խատանք -
նե րի կա տար ման պայ մա նագ րե րի արդ յուն քում
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 37-րդ և 38-
րդ գ լուխ ներ25): Այդ դեպ քում, հա մա ձայն ընդ -

հա նուր կա նոն նե րի (ե թե պայ մա նա գրով այլ
բան նա խա տես ված չէ), առևտ րա յին գաղտ նիք
կազ մող տե ղե կատ վու թյան ի րա վա տեր է հան -
դի սա նում կա պա լա ռուն (կա տա րո ղը):

Ի րա վա տե րե րի հնա րա վոր բազ մա զա նու -
թյու նը և հե ղի նա կի ան ձի բա ցա կա յու թյունն
առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի
սուբ յեկ տին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րի թվին են պատ կա նում: Առևտ րա յին գաղտ -
նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյու նը, ո րին տի րա -
պե տում է մեկ սուբ յեկտ կա րող է հիշ յա լից ան -
կախ ձևով ստաց վել այլ սուբ յեկ տի կող մից օ -
րեն քի հի ման վրա, ին չի հետ կապ ված ներ մուծ -
վել է «քվա զի բա ցար ձակ ի րա վունք» եզ րույ թը,
այն է` «ի րա վունք, ո րը կա րող է միա ժա մա նակ
պատ կա նել մի քա նի ան ձանց26»: Ա ռա ջինն այս
ա ռանձ նա հատ կու թյունն ա ռանձ նաց րել է Վ.Ա.Դո -
զորցևը27: Ըստ նրա` միևնույն տե ղե կու թյուն նե -
րը կա րող են հան դի սա նալ տար բեր ան ձանց
ար տադ րու թյան գաղտ նիք ներ, և նրանք բո լո րը
կհա մար վեն օ րի նա կան տի րա պե տող ներ` նրանց
օ րի նա կան ստաց ման պայ մա նով: Ընդ ո րում
միևնույն տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է զու գա -
հե ռա բար ստաց վել տար բեր ան ձանց կող մից28:

Այս պի սով, առևտ րա յին գաղտ նի քի ի րավա -
տի րոջ ներ քո կա րող է ըն կալ վել գոր ծա րա րա -
կան գոր ծու նեու թյան սուբ յեկ տը, քա ղա քա ցիաի -
րա վա կան պայ մա նագ րով նրա կոնտ րա գեն տը,
ինչ պես նաև այն ան ձը, ով կա պա լի պայ մա -
նագ րով, գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք -
նե րի, փորձ նա կան-կոնստ րուկտո րա կան կամ

22 Համանման մոտեցում է ցուցաբերել նաև ՌԴ օրենսդիրը («Առևտրային գաղտնիքի մասին» ՌԴ օրենքի 3-րդ
հոդվածի 1-ին մասով):

23 Տե՛ս Степанов А. Г., Шерстнева О. О., “Защита коммерческоий таийны”. М.: Альфа-Пресс, 2006, ст. 23.
24 Տե՛ս “Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)”, На правах рукописи,

Яковлева Ирина Александровна, “Информация с ограниченным доступом в предпринимательской деятельности:
правовой аспект”, Специальность: 12.00.03, Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук; Москва - 2014, ст. 131.

25 Հարկ է նկատել, որ նշվածն ուղղակիորեն ամրագրված է ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 1471-րդ հոդվածով,
որտեղ սահմանվում է. «արտադության գաղտնիքը (առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության տարատեսակ)
կարող է ստացվել այդ թվում` պետական մարմնի կողմից կապալի պայմանագրի, գիտա-հետազոտական,
փորձնական-կոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման պայմանագրի կամ տեխնոլոգիական աշխատանքների
կատարման պայմանագրի արդյունքում», որպիսի մոտեցման պարագայում հնարավորինս հեշտանում է
իրավակիրառական պրակտիկան: Նշված պայմանագրերից յուրաքանչյուրը կնքելիս կողմերը կարիք չեն ունենա
անդրադառնալու հնարավոր արտադության գաղտնիքի (պաշտպանության) վերաբերյալ նորմ նախատեսելու կամ
չնախատեսելու հարցին, քանի որ այնդ հարցը արդեն իսկ օրենսդրական լուծում ստացած կլինի:

26 Տե՛ս Дозорцев В. А., “Вестник Высшего Арбитражного Суда Россиийскоий Федерации”. 2001. No 7. ст. 112.
27 Հեղինակի առաջարկը հետագայում իր իրավական ամրագրումն է ստացել ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 1466-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով` որպես արտադրության գաղտնիքի (նոու-հաու) նկատմամբ բացառիկ իրավունքի
իրավատերերի բազմազանության սկզբունք:

28 Տե՛ս Северин Р. В., “Механизм защиты прав на коммерческую тайну” // Дисс. канд. юрид. наук. М., 2011. 
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տեխ նո լո գիա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման
պայ մա նագ րով աշ խա տանք նե րի կա տար ման
ըն թաց քում ստա ցել է առևտ րա յին գաղտ նի քի
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված արդ յունք29:

Հիմք ըն դու նե լով «Քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի տաս նե րորդ բաժ նում փո փո խու թյուն -
ներ կա տա րե լու հա յե ցա կար գը30»` ա ռա ջար կում
ենք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով հստակ
սահ մա նել, թե ով կա րող է լի նել չբա ցա հայտ -
ված տե ղե կատ վու թյան օ րի նա կան տի րա պե տող
(ի րա վա տեր) և ինչ ի րա վունք ներ ու նի այն ան -
ձը, որն ինք նու րույն ստեղ ծել, հայտ նա բե րել կամ
բա ցա հայ տել է չբա ցա հայտ ված տե ղե կատ վու -
թյու նը` ա ռանց ի րե նից ա ռաջ օ րի նա կան որևէ
տնօ րի նո ղի կամ տի րա պե տո ղի (ի րա վա տի րոջ)
ի րա վունք խախ տե լու` սահ մա նե լով. առևտ րա -
յին գաղտ նի քի ի րա վա տեր` (տե ղե կատ վու թյանն
օ րի նա չափ տի րա պե տող անձ, այդ թվում` լի -
ցեն զա ռու, կա պա լա ռու (կա տա րո ղը), այդ թվում`
ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյու նը) գոր ծա րա -
րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ յեկ տը, քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րով նրա կոնտ րա -
գեն տը, ինչ պես նաև այն ան ձը, ով կա պա լի
պայ մա նագ րով, գի տա հե տա զո տա կան աշ խա -
տանք նե րի, փորձ նա կան-կոնստ րուտ կո րա կան
կամ տեխ նո լո գիա կան աշ խա տանք նե րի կա -
տար ման պայ մա նա գրով աշ խա տանք նե րի կա -
տար ման ըն թաց քում ստա ցել է առևտ րա յին
գաղտ նի քի հատ կա նիշ նե րով օժտ ված արդ յունք:

Առևտ րա յին գաղտ նի քի ի րա վա տե րերն ի -
րա վա սու են առևտ րա յին գաղտ նի քի օգ տա -
գործ ման ի րա վա զո րու թյու նը տրա մադ րել եր -
րորդ ան ձանց` առևտ րա յին գաղտ նի քի օգ տա -
գոր ծող նե րին, ո րոնց դե րում կա րող են հան -
դես գալ նաև գոր ծա րար չհան դի սա ցող ֆի զի -
կա կան ան ձինք:

Շա րադր վա ծի հի ման վրա կար ծում ենք,
որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով մի շարք
եզ րույթ նե րով բնո րոշ վող առևտ րա յին գաղտ -
նի քին օ րի նա կան հիմ քե րով տի րա պե տող սուբ -
յեկ տի նկատ մամբ լիո վին կի րա ռե լի կա րող է
լի նել նաև «ի րա վա տեր» եզ րույ թը:

Քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց, այդ թվում` օ տա րերկր յա, ինչ պես նաև
պե տու թյան դա սու մը տե ղե կատ վա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ նե րի թվին հա մընդ -
հա նուր ճա նա չում է գտել31. ընդ ո րում վեր ջին -
ներս միմ յանց վրա նե րազ դում են տե ղե կատ -
վու թյան (այդ թվում` առևտ րա յին գաղտ նի քի)
շրջա նա ռու թյան ո լոր տում:

Վ.Ա.Կո պի լովն ա ռանձ նաց նում է տե ղե -
կատ վու թյան (այդ թվում` առևտ րա յին գաղտ -
նի քի) ստեղ ծող նե րին կամ ար տադ րող նե րին,
տե ղե կատ վու թյան տի րա պե տող նե րին և ս պա -
ռող նե րին32: Նրան ցից յու րա քանչ յուրն ու նի
առևտ րա յին գաղտ նի քի ստաց ման, օգ տա գործ -
ման և փո խանց ման նկատ մամբ ի րա վա զո րու -
թյուն նե րի իր ծա վա լը: Սա կայն ա մեն մե կը չէ,
որ կա րող է առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ -
մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ լի նել: Մաս նա գետ -
նե րի շրջա նում առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ -
յեկ տի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցի շուրջ
միաս նա կան մո տե ցում չկա33: Ընդգծ վում են
եր կու խումբ խնդիր ներ, ո րոն ցից մե կը կապ -
ված է սուբ յեկ տի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու -
թյան հետ` (գոր ծա րար նե րի շար քին նրա պատ -
կա նե լիու թյան հետ), իսկ երկ րոր դը վե րա բե -
րում է սուբ յեկ տի` որ պես այդ գաղտ նի քի տի -
րա պե տո ղի բնո րոշ մա նը:

Առևտ րա յին գաղտ նի քի` օ րեն քով34 սահ -
ման ված հատ կա նիշ նե րից կա րե լի է բխեց նել,
որ առևտ րա յին գաղտ նիք են հա մար վում գոր -

29 Տե՛ս “Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)”, На правах рукописи,
Яковлева Ирина Александровна, “Информация с ограниченным доступом в предпринимательской деятельности:
правовой аспект”, Специальность: 12.00.03, Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук; Москва - 2014, ст. 132.

30 Տե՛ս ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջում`
http://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_1656450483731_tasnerord.pdf: 

31 Տե՛ս Огородов Д. В., “Правовое регулирование отношений в информационноий сфере”. Автореф. дисс. канд. юрид.
наук. М. 1992. www.urbicom.ru.

32 Տե՛ս Копылов В. А., “О модели гражданского оборота информации” // Журнал российского права. No 9, 1999. ст. 37-
41.

33 Տե՛ս Снытников А. А., “Информация как объект гражданских правовых отношениий”. Автореф. дисс. канд. юрид.
наук. Тверь-СПб., 2000.

34 Ի նկատի են ունեցվում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1164-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը:
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ծա րար նե րի հա մար առևտ րա յին ար ժեք ներ -
կա յաց նող տե ղե կու թյուն նե րը: Հետևա պես,
առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի
սուբ յեկտ ներ կա րող են լի նել պրո ֆե սիո նալ ձևով
գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող
սուբ յեկտ նե րը35, այն է առևտ րա յին ի րա վա բա -
նա կան ան ձինք և ան հատ ձեռ նե րեց նե րը: Միա -
ժա մա նակ, ինչ պես ընդգ ծում է Ա.Պ.Սեր գեևը.
«քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նում որ պես
սպա ռող ներ հան դես ե կող կամ ի րենց սո վո րա -
կան ո րակ նե րով հան դես ե կող քա ղա քա ցի նե -
րը, հա վա սա րա պես և սահ ման ված կար գի
խախտ մամբ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյամբ
զբաղ վող քա ղա քա ցի նե րն առևտ րա յին գաղտ -
նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քից չեն օգտ վում36»:

Գոր ծա րա րու թյան սուբ յեկտ ներ, հա մա պա -
տաս խա նա բար` առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ -
մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ, կա րող են լի նել
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք: Առևտ -
րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քը կար -
գա վո րող ՀՀ ի րա վա նոր մե րը37 լիար ժե քո րեն
չեն տա լիս «առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե -
ղե կատ վու թյան տի րա պե տող»-ի սահ մա նու մը,
ո րի ներ քո, ըստ մեզ38, հարկ է ըն կա լել որ պես
«օ րեն քի հի ման վրա առևտ րա յին գաղտ նիք
կազ մող տե ղե կատ վու թյու նը տի րա պե տող անձ,
ով այդ տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ սահ մա -
նա փա կել է մատ չե լիու թյու նը և նրա նկատմամբ
սահ մա նել է առևտ րա յին գաղտ նի քի ռե ժիմ»:

Եզ րա հան գումն առ այն, որ գոր ծա րար նե -
րը հան դի սա նում են առևտ րա յին գաղտ նի քի
նկատ մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ, գրա կա -
նու թյան մեջ տար բեր կերպ է հիմ նա վոր վում:
Ա.Ա.Կուզ մի նը գտնում է, որ «առևտ րա յին գաղտ -
նի քը, որ պես ի րա վուն քով պաշտ պան վող օբ -
յեկտ, գո յու թյուն չու նի ձեռ նար կու թյու նից դուրս.
այն ան բա ժա նե լի է ձեռ նար կու թյու նից39»: Սա -
կայն կար ծում ենք, որ հե ղի նա կը հաշ վի չի առ -
նում ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին: ՀՀ քա ղաքա -
ցիա կան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա -

սի հա մա ձայն` նրանց նկատ մամբ կի րառ վում
են առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ հա մար -
վող ի րա վա բա նա կան ան ձանց գոր ծու նեու թյու -
նը կար գա վո րող կա նոն նե րը, ե թե այլ բան չի
բխում օ րեն քից, այլ ի րա վա կան ակ տե րից կամ
ի րա վա հա րա բե րու թյան էու թյու նից: Կար ծում
ենք, որ խո չըն դոտ ներ չկան նրանց առևտ րա -
յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ ներ ճա նա չե լու համար40:

Այլ հե տա զո տող ներ գտնում են, որ «առևտ -
րա յին գաղտ նի քի սե փա կա նա տեր կա րե լի է
հա մա րել ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի -
ճակ ու նե ցող ցան կա ցած տնտես վա րող սուբ -
յեկ տի, քա նի որ հենց ի րա վա բա նա կան անձն
է ի րա վա սու ստեղ ծել առևտ րա յին գաղտ նի քի
պաշտ պա նու թյու նը կար գա վո րող լո կալ (տե -
ղա կան) նոր մա տիվ ակ տեր41»:

Անդ րա դառ նա լով առևտ րա յին գաղտ նի քի
սուբ յեկտ նե րի դա սա կարգ մա նը և հա մա ձայ -
նե լով ո րոշ հե ղի նակ նե րի հետ` կար ծում ենք`
այն կա րե լի է հան գեց նել հետևյա լին.

1. գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ -
յեկտ` առևտ րա յին գաղտ նի քի ի րա վա տե րը, ո -
րը կա րող է հան դես գալ որ պես

ա) ի րա վա տեր` տե ղե կատ վու թյա նը օ րինա -
չափ տի րա պե տող անձ, այդ թվում` լի ցեն զառու,

բ) բա րե խիղճ ձեռք բե րող` տե ղե կատ վու -
թյու նը տա րա ծե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձը,

գ) տե ղե կատ վու թյան բո վան դա կու թյուն ու -
նե ցող տե ղե կու թյուն ներն ինք նու րույն և օ րի -
նա չափ ստա ցած անձ, այդ թվում` կա պա լի
պայ մա նագ րի, գի տա հե տա զո տա կան աշ խա -
տանք նե րի և փոր ձա րա րա կան-կոնստ րուկ տո -
րա կան ու տեխ նո լո գիա կան աշ խա տանք նե րի
կա տար ման պայ մա նագ րե րի կա տար ման արդ -
յուն քում:

2. գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ -
յեկ տի անձ նա կազ մը` առևտ րա յին գաղտ նի քի
ի րա վա տի րոջ աշ խա տա կից նե րը,

3. գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ -
յեկ տի տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան նկատ -

35 Տե՛ս “Гражданское право. Том 3” // Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого, М , 2007. ст. 279.
36 Տե՛ս Сергеев А. П., “Право интеллектуальноий собственности в Россиийскоий Федерации. Учебник”. Издание второе,

перераб. и доп. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. ст. 680.
37 Համանմանորեն և «Առևտրային գաղտնիքի մասին» ՌԴ օրենքի 3-րդ հոդվածում:
38 «Առևտրային գաղտնիքի մասին» ՌԴ օրենքի 3-րդ հոդվածի ձևակերպման նմանությամբ:
39 Տե՛ս Кузьмин А. А., “Правовая защита коммерческоий таийны” // Правоведение. 1992. No 5. ст. 49.
40 Ընդ որում, «Առևտրային գաղտնիքի մասին» ՌԴ օրենքի 10-րդ հոդվածը հիշատակվում է տվյալ անձանց կողմից

տեղեկատվության գաղտնիության պաշտպանության միջոցների ձեռնարկման վերաբերյալ:
41 Տե՛ս Плаксин В. А., Макогон Ю. В., “Коммерческая таийна: правовые проблемы” // Государство и право. 1992. No 8. ст. 76.
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մամբ ստու գում ի րա կա նաց նող պե տա կան կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի և օր գան նե րի պաշ տո նա -
տար ան ձինք,

4. գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ -
յեկ տին վնաս հասց նե լու նպա տա կով գոր ծա -
րա րա կան գոր ծու նեու թյան այլ սուբ յեկ տի առևտ -
րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն նե րի
ստաց ման մեջ շա հագր գիռ գոր ծա րա րա կան
գոր ծու նեու թյան այլ սուբ յեկտ ներն ու նրանց
աշ խա տա կից նե րը (տե ղե կատ վու թյունն ա պօ -
րի նի հիմ քե րով ստա ցած, տա րա ծած կամ օգ -
տա գոր ծած անձ42),

5. եր րորդ ան ձինք:
Գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան սուբ -

յեկտ` առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե -
կու թյուն նե րի տի րա պե տող ներ հան դի սա նում
են ինչ պես ի րա վա բա նա կան, այն պես էլ ֆի զի -
կա կան ան ձինք` ան հատ ձեռ նե րեց նե րը (գոր -
ծա րար ներ43):

Գոր ծա րա րի աշ խա տա կից ներն ի րա վունք
ու նեն ի րենց ծա ռա յո ղա կան ու աշ խա տան քա -
յին պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա -
մար օգտ վել առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող
տե ղե կու թյուն նե րից: Նման տե ղե կատ վու թյան
նկատ մամբ աշ խա տա կից նե րից յու րա քանչ յու -
րի հա սա նե լիու թյու նը ո րոշ վում է ան ձամբ գոր -
ծա րա րի կող մից, իսկ օգ տա գործ ման պայ ման -
նե րը սահ ման վում են գոր ծա րա րի կող մից մշակ -
ված փաս տաթղ թե րով և աշ խա տան քա յին պայ -
մա նագ րով (կոնտ րակ տով) կամ նրան կից լրա -
ցու ցիչ հա մա ձայ նու թյամբ44:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի45 «Տե ղե -
կատ վու թյուն ստա նա լը» վեր տա ռու թյամբ 43-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է. «Աշ խա -
տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ
տե ղե կատ վու թյու նը գոր ծա տուն տրա մադ րում
է աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Տ րա -
մադր վող տե ղե կատ վու թյան չա փը պայ մա նա -

վոր վում է սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան մա -
կար դա կով»:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մասն ամ րագ րում է.
«Տե ղե կատ վու թյու նը նե րա ռում է (...) այլ տե ղե -
կու թյուն ներ` աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ, ե թե այդ տե ղե կու թյուն նե րը
պե տա կան, ծա ռա յո ղա կան կամ առևտ րա յին
գաղտ նիք չեն հա մար վում»:

Գոր ծա րա րի նկատ մամբ ստու գում ի րա կա -
նաց նող պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և
օր գան նե րի ծա ռա յող ներն առևտ րա յին գաղտ -
նի քի նկատ մամբ մուտք են ստա նում պե տա -
կան օր գան նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա -
մա պա տաս խան ակ տե րի հի ման վրա: Գոր ծա -
րա րի առևտ րա յին գաղտ նի քի մա սին տե ղե -
կատ վու թյու նը նրանք ստա նում են վար չա կան
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում:
Նման տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ նրանց
հա սա նե լիու թյան ծա վա լը սահ մա նա փակ վում է
ստուգ ման ուղղ վա ծու թյամբ, ին չի մա սին պետք
է նշված լի նի ստուգ ման փաս տաթղ թե րում:
Առևտ րա յին գաղտ նի քի հրա պա րակ ման հա -
մար պե տա կան օր գան նե րի և կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի ծա ռա յող նե րը կրում են օ րենսդ րու -
թյամբ սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:
Մաս նա վո րա պես` «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում ստու գում նե րի անց կաց ման և կազ մա -
կերպ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի46 8-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սը սահ մա նում է «Ստու գումն ի րա կա -
նաց նող ան ձը (ան ձինք47) պար տա վոր է (են)
(...) ա ռանց տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ -
տո նա տար ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան`
չհրա պա րա կել ստուգ ման ըն թաց քում ի րեն (ի -
րենց) հայտ նի դար ձած տնտե սա վա րող սուբ -
յեկ տի գոր ծառ նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե -
կու թյուն նե րը, գոր ծու նեու թյան մա սին ցան կա -
ցած ծրագ րի կամ մշակ ման, գյու տի, օգ տա կար
մո դե լի, արդ յու նա բե րա կան նմու շի մա սին տե -

42 Տե՛ս Министерство образования и науки украины, донецкий государственный университет экономики и торговли,
им. М.Туган-барановского, кафедра экономики предприятия, Хлевицкая Т. Б., “Коммерческая тайна предприятия,
конспект лекций для студентов дневной формы обучения специальности 7.050107”, “Экономика предприятия”,
Донецк - 2004, ст. 29. 

43 Տե՛ս նույն տեղում:
44 Տե՛ս նույն տեղում:
45 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2004.12.21/69(368) Հոդ.1385 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք:
46 Տե՛ս ՀՊՏ 2000.06.23/14(112) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման

մասին» ՀՀ օրենք:
47 Քննարկվող օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը թվարկում է այն մարմինները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության

տարածքում իրենց լիազորությունների շրջանակներում ստուգումներ իրականացնելու իրավասությամբ են օժտված:
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ղե կու թյուն նե րը և դրա վե րա բեր յալ ցան կա ցած
այլ տե ղե կատ վու թյուն, ո րը տնտե սա վա րող սուբ -
յեկ տը մտա դիր է ե ղել գաղտ նի պա հել, և ս տու -
գում ի րա կա նաց նող ան ձը (ան ձինք) տեղ յակ է
(են) կամ կա րող է (են) տեղ յակ լի նել այդ մտա -
դրու թյան վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև առևտ րա -
յին գաղտ նիք հա մար վող տե ղե կու թյուն ներ48»:

Բա ցի ՀՀ քա ղա քա ցի նե րից և ի րա վա բա -
նա կան ան ձան ցից, առևտ րա յին գաղտ նի քի ի -
րա վուն քից օգտ վում են նաև օ տա րերկր յա քա -
ղա քա ցի ներն ու ի րա վա բա նա կան ան ձինք:
Վեր ջին նե րիս հա մար, ա ռանց բա ցա ռու թյան,
գոր ծում են առևտ րա յին գաղտ նի քի պահ պա -
նու թյան հա մար ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված բո լոր կա նոն նե րը49:

Առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ նե րի ա -
ռան ձին կա տե գո րիա են կազ մում մրցակ ցա յին
պայ քա րում այն օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով
գոր ծա րա րու թյան այլ սուբ յեկ տի առևտ րա յին
գաղտ նիք կազ մող տե ղե կու թյուն նե րի ստաց -
ման մեջ շա հագր գիռ ան ձինք: Այդ ան ձանց
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դի տարկ վել որ -
պես մրցակ ցա յին հե տա խու զում կամ ար տա -
դրա կան լրտե սու թյուն50:

Հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ «Տն տե -
սա կան մրցակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ա) կե տով որ պես չբա -
ցա հայտ ված տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ ան -
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան տա րա տե սակ է սահ -
ման վում «արդ յու նա բե րա կան, առևտ րա յին լրտե -
սու թյու նը կամ դրան հար կադ րու մը»: Ան բա րե -
խիղճ մրցակ ցու թյան այս տա րա տե սակն իր ի -
րա վա կան ամ րագ րումն է գտել նաև մի ջազ -
գա յին ի րա վա կան ակ տե րում:

Այս պի սով, առևտ րա յին գաղտ նի քի պաշտ -

պա նու թյու նը նրա սուբ յեկտ նե րի ա ռու մով ու նի
եր կա կի ուղղ վա ծու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ ներ -
քին և ար տա քին: Ներ քին պաշտ պա նու թյու նը
վե րա բե րում է գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան
սուբ յեկ տի աշ խա տա կից նե րին, իսկ ար տա քի -
նը` պե տա կան հա մա կար գե րի պաշ տո նա տար
ան ձանց, ո րոնք ի րա կա նաց նում են կազ մա կեր -
պու թյան ստու գում և առևտ րա յին գաղտ նիք
կազ մող տե ղե կատ վու թյան ստաց ման մեջ շա -
հագր գիռ գոր ծա րա րու թյան այլ սուբ յեկտ նե րին51:

Ա ռա ջին դեպ քում առևտ րա յին գաղտ նի քի
պաշտ պա նու թյու նը են թադ րում է վեր ջի նիս սե -
փա կա նա տի րոջ կող մից առևտ րա յին գաղտ նի -
քի ռե ժի մի սահ մա նում, իսկ երկ րոր դում` նրա
նկատ մամբ հա սա նե լիու թյուն ստա ցած ան ձանց
նկատ մամբ կար գա վոր վում է հա մա պա տաս -
խան օ րենսդ րա կան ակ տե րով52:

Գտ նում ենք, որ առևտ րա յին գաղտ նի քի
ռե ժի մի սահ ման ման և առևտ րա յին գաղտ նիք
կազ մող տե ղե կատ վու թյան գաղտ նիու թյան պատ -
շաճ պաշտ պա նու թյան հա մար առևտ րա յին
գաղտ նի քի մա սին ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը, ՌԴ օ -
րենսդ րու թյան նմա նու թյամբ, պետք է բո վան -
դա կի նաև վեր ջի նիս ի րա վա տի րոջ կող մից ո րո -
շա կի լրա ցու ցիչ կան խար գե լիչ մի ջոց ներ ձեռք
առ նե լու պա հանջ ներ, այդ թվում` առևտ րա յին
գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյուն բո վան -
դա կող ի րա յին կրիչ նե րի (փաս տաթղ թե րի) վրա
«Առևտ րա յին գաղտ նիք» գրի ֆի տե ղադ րու մը:
Բա ցի դրա նից, կրկին ան վտան գու թյան նկատա -
ռում նե րից ել նե լով, ա ռա ջար կում ենք անց կաց -
նել առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատվու -
թյան նկատ մամբ հա սա նե լիու թյուն ու նե ցող ան -
ձանց հաշ վա ռում. այն ան ձանց, ում այդ տե ղե -
կատ վու թյու նը տրա մադր վել կամ փո խանց վել է:

48 Տե՛ս Министерство образования и науки украины, донецкий государственный университет экономики и торговли,
им. М.Туган-барановского, кафедра экономики предприятия, Хлевицкая Т. Б., “Коммерческая тайна предприятия,
конспект лекций для студентов дневной формы обучения специальности 7.050107”, “Экономика предприятия”,
Донецк - 2004, ст. 30.

49 Տե՛ս Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա., «Մտավոր սեփականության իրավունք (ուսումնական ձեռնարկ)» /
Երևան 2012թ., էջ 248:

50 Տե՛ս Министерство образования и науки украины, донецкий государственный университет экономики и торговли,
им. М.Туган-барановского, кафедра экономики предприятия, Хлевицкая Т. Б., “Коммерческая тайна предприятия,
конспект лекций для студентов дневной формы обучения специальности 7.050107”, “Экономика предприятия”,
Донецк - 2004, ст. 30.

51 Տե՛ս Министерство образования и науки украины, донецкий государственный университет экономики и торговли,
им. М.Туган-барановского, кафедра экономики предприятия, Хлевицкая Т. Б., “Коммерческая тайна предприятия,
конспект лекций для студентов дневной формы обучения специальности 7.050107”, “Экономика предприятия”,
Донецк - 2004, ст. 31.

52 Տե՛ս նույն տեղում:
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VII դարի սկզբներին հայ առաքելաշավիղ
եկեղեցու հայրերը կարողացան մշակել ազգա-
յին-դավանական և քաղաքական ինքնորոշմա-
նը միտված խորատես քաղաքականու թյուն, ո-
րի դրոշակակիրն ու ոգեկոչողը Հովհաննես Օձ-
նեցի կաթողիկոսն էր (717-728) մեծանուն բա-
րենորոգիչը և սրբացված իմաստասերը1, ով
հիշվում է «երկրորդ Ոսկեբերան», Թադեոս և
Բարդուղիմեոս առաքյալների, Գրիգոր Լուսա-
վորչի արժանավոր հետևորդ պատվանուննե-
րով2: Հունական փայլուն կրթու թյուն ստացած
Օձնեցին կարողացավ ազգային-եկեղեցական
ոգով նորովի շնչավորել նշանավոր աստվածա-
բան Բյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոնեաբա-
նական հայեցողու թյունը և նրա հետևողու թյամբ
Եփեսոսի` 431 թվականի Տիեզերաժողովի հաս-
տատած դավանաբանական սկզբունքները: Նա
«առաքյալների նման շրջում էր ամենուր և քա-
րոզում ճշմարիտ հավատքը» - ասվում է Օձնե-
ցու Վարքում3: Հովհաննես Օձնեցին և նրա
հետևորդները մշակեցին հայոց եկեղեցու դա-
վանական ուղենիշերը՝ ամբողջացնելով նրա
քրիստոնեա-բանական նկարագիրը, երկրում
ամրացնելով ժողովրդի հոգևոր համագոյու թյու-
նը և քրիստոնեական իրավակեցու թյունը:

Հովհան Իմաստասեր Օձնեցին միջնա-
դարյան Հայաստանի եկեղեցու մատենագրու -
թյան, մշակույթի և հասարակական-քաղաքա-
կան այն նշանավոր դեմքերից և սակավաթիվ
գործիչներից մեկն է, որ բարձր գնահատանքի
և մեծարանքի է արժանացել դեռևս իր կենդա-
նու թյան օրոք: Հետագայում նա դասվել է հայ
եկեղեցու սրբերի կարգը4:

Հովհան Օձնեցին թողել է բավական հա-
րուստ գրական ժառանգու թյուն` աստվածաբա-
նական, դավանաբանական ճառեր, քարոզ-
ներ, հայ եկեղեցու բարեկարգու թյանը նվիր-
ված կանոններ, ներբողներ, շարականներ: Հով-
հան Օձնեցուն են վերագրվում «Կանոնագիրք
Հայոց» և «Գիրք թղթոց» ժողովածուների կազ-
մումը:

Ժամանակակից պատմագրու թյան համար
մեծ հետաքրքրու թյուն են ներկայացնում Հով-
հան Օձնեցու եկեղեցական բարեփոխումների,
գումարած եկեղեցական ժողովների, քաղկե-
դոնականու թյան և աղանդավորական շարժում-
ների ու հերձվածների դեմ պայքարի հարցերը:
Ներկա աշխատու թյան մեջ փորձ է արվում ո-
րոշել Հովհան Օձնեցի կաթողիկոսի դերը և
տեղը հայ մատենագրու թյան, փիլիսոփայու -
թյան, եկեղեցական իրավունքի, հոգևոր երա -
ժըշտու թյան պատմության մեջ: Աշխատու թյու-
նը պատմական հետազոտու թյուն է, որտեղ
Հովհան Օձնեցու գործունեու թյունը ներկայաց-
ված է ժամանակի արտաքին և ներքին հասա-
րակական-քաղաքական իրողու թյունների և
փոխհարաբերու թյունների հետնախորքի վրա:

Պատմագիտական և բանասիրական
կարևոր խնդիր է հայ և օտար սկզբնաղբյուր-
ների հիման վրա Հովհան Օձնեցու գործունեու -
թյան գնահատումը հայ եկեղեցու պատմու թյան,
նրա կանոնակարգի և ծիսակարգի զարգաց-
ման մեջ: Հովհան Օձնեցու անվան հետ է կապ-
վում եկեղեցու ազգայնացման մի կարևոր շրջան,
երբ տարաբնույթ դավանաբանական վեճերից
և վայրիվերումներից հետո հնարավորու թյուն

ՌԱԶՄԻԿ ՄԱՐԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ú Î²ÜàÜ²Î²Ü Æð²ìàôÜøÆ úðÆÜ²Î²ð¶àôØÀ 
(Îà¸ÆüÆÎ²òÆ²Ü)

1 Տե՛ս Վ.Վարդանյան, «Հայոց եկեղեցու պետաիրավական և գաղափարական շահերի պաշտպանությունը Հովհաննես
Օձնեցու կողմից // Սուրբ Հովհան Օձնեցի Հայրապետը և ժամանակը», Ս. Էջմիածին, 2004, էջ 15:

2 Տե՛ս «Ճառ Վարդան Վարդապետի ի վերայ Յոհան Օձնեցւոյ ըստ խնդրոց Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ»,
«Արարատ», 1888, Ժ, էջեր 583-584:

3 Տե՛ս «Սուրբ հայրապետ Յովհաննես Օձնեցի իմաստասէրի վարքը», «Գանձասար», Ա, Երևան, 1992, էջ 282:
4 Տե՛ս Մ.Պապյան, «Հովհան Ինաստասեր Օձնեցի: Կյանքը և գործունեությունը», Երևան, 1998, էջեր 5-7:
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ստեղծվեց հստակեցնել հայ եկեղեցու դավա-
նական դիրքը, կանոնակարգել արարողու թյու-
նը: Հովհան Օձնեցու հրավիրած 726 թվակա-
նի Մանազկերտի ժողովում փաստորեն տեղի
ունեցավ հայ եկեղեցու երկու` արևել յան և
արևմտյան հատվածների միավորումը:

Հովհան Օձնեցու մատենագրական ժա-
ռանգու թյան և եկեղեցական գործունեու թյան
վերաբերյալ տված իրարամերժ, երբեմն տրա-
մագծորեն հակառակ գնահատականներն արդ-
յունք են այն քաղաքական, դավանաբանական
պայքարի, որի հոլովույթում հայտնվել էր Հա-
յաստանը VII դարի վերջին և VIII դարի սկզբին:
Դա պայմանավորվում է նաև պատմագիրների
և ուսումնասիրողների քաղաքական և կրոնա-
կան համոզմունքներով, որից ելնելով նրանք
վերլուծել և գնահատել են Հովհան Օձնեցու
գործունեու թյունն ու վաստակը:

Ուշագրավ իրողու թյուն է, որ թեև Հայաս-
տանն ուներ Օմայանների կողմից ճանաչված
կառավարիչ` ի դեմս հայոց իշխանի, սակայն
թե՛ խալիֆան, և թե՛ նրա արբայնակներն առա-
վելապես հաշվի էին նստում Հովհաննես Օձ-
նեցու հետ, ում գումարած նախարարների և
հոգևորականների ժողովներում մշակվում էին
երկրի համար կենսական նշանակու թյուն ունե-
ցող ուղենիշ ծրագրեր5:

Հովհաննես Օձնեցին ակնառու դեր խա-
ղաց նաև դիվանագիտու թյան ոլորտում, ձեռք
բերելով Օմար խալիֆայի հովանավորու թյու-
նը քրիստոնյա ժողովրդի, մասնավորապես
հայերի նկատմամբ՝ հնարավորինս բացառել
տալով բռնու թյամբ նրանց հավատափոխ ա-
նելը: Օձնեցին կարողացավ օրինականացնել
քրիստոնեական կրոնի ազատ դավանումը և
ապահովեց եկեղեցու ապահարկ կացու թյու-
նը, որի դիմաց խալիֆային նա հավաստեց իր
ժողովրդի արաբամետ դիրքորոշումը և քաղ-
կեդոնականու թյան նկատմամբ Հայ եկեղեցու
հակոտնյա դիրքը, ինչը դարձավ նրա դավա-
նական ինքնորոշման ազդու գործոնը: Միայն
այդ պայմանների ապահովման պարագայում
կաթողիկոսը հնարավոր համարեց հայերի
հնազանդու թյունը խալիֆային՝ վերջինիս հա-

վաստելով, որ «ամենայն ազգ իմ ծառայեսցեն
քեզ»:

Ն.Մելիք- Թանգյանն իր հիմնարար երկ-
հատոր ուսումնասիրու թյան մեջ6 վերլուծում է
Հովհան Օձնեցու ձեռնարկած եկեղեցական
բարեփոխումները, պավլիկյանների դեմ գրած
ճառը և Կանոնագրքին առնչվող խնդիրները:
Առանձին տեղ է հատկացված Մ.Չամչյանի տե-
սու թյան քննադատու թյանը: Տրված են նաև 719
թվականի Դվինի ժողովի ընդունած կանոննե-
րի գրաբար և աշխարհաբար տարբերակները`
փոքրիկ մեկնաբանու թյուններով: Վերջում հե-
ղինակն անդրադառնում է Մանազկերտի ժո-
ղովին և հուլիանոսյանների (երևութականներ)
դեմ Հովհան Օձնեցու մղած պայքարին:

«Քրիստոնեու թյան պատմու թյուն» բազմա-
հատորյակի հայ եկեղեցու պատմու թյանը նվիր-
ված հատվածում ֆրանսիացի հայագետ Ժան
Պիեռ Մահեն մանրամասն ներկայացնում է
Հովհան Օձնեցու կենսագրու թյունը, գործու-
նեու թյունը և գրական ժառանգու թյունը: Ժան
Պիեռ Մահեն գտնում է, որ Հովհան Օձնեցին
հայ եկեղեցու դավանաբանու թյան և եկեղեցա-
կան կարգի հիմնադիրն է, ով պայքարելով զա-
նազան աղանդների և քաղկեդոնականու թյան
դեմ, կարողացավ ավարտել հայ եկեղեցու ազ-
գայնացումը և կանոնակարգել նրա գործու-
նեու թյունը7:

Հովհաննես Օձնեցու դարակազմիկ ձեռ-
նարկումներում վառ կերպով դրսևորվեց եկե-
ղեցու պահպանող ոգին, ազգը հոգևորապես,
մշակութապես, իհարկե, նաև պետականորեն
լիցքավորելու, միաձուլելու և Արևմուտքի օտա-
րափառ եկեղեցիների դավանաբանական բռնու -
թյուններից ձերբազերծելու կարողությունը: Ե-
կեղեցին կարողացավ մարմնավորել սեփական
ժողովրդի իմաստու թյունն ու կորովը: Անշուշտ,
չպետք է անտես առնել նաև այն զորեղ փաս-
տը, որ արաբական խալիֆայու թյան տիրապե-
տու թյան պայմաններում հույժ հրատապ անհրա-
ժեշտու թյուն դարձավ իսլամի կողմից կյանքի
կոչված օրինակարգը Հայաստան ներմուծելու
կանխարգելումը, մանավանդ որ իսլամը նաև
սրբազնագործված կենսակերպ էր, ուստի խա-

5 Տե՛ս «Ճառ Վարդան Վարդապետի ի վերայ Յոհան Օձնեցւոյ ըստ խնդրոց Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ»,
«Արարատ», 1888, Ժ, էջ 584:

6 Տե՛ս Մելիք-Թանգեան, «Հայ եկեղեցական իրավունքը», Հատոր 1 և 2, Շուշի, 1903:
7 Տե՛ս “Histoire du Christianisme, tome 4”, L’eglise Armenienne de 611 a 1066, Desclee, 1993.
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լիֆայու թյունը գերիշխողի իրավունքով կարող
էր այն պարտադրել նաև հայ ժողովրդին՝ խա-
թարելով հայրենադավան բարքերն ու սովո-
րույթները, ինչը բնականաբար խիստ բացա-
սական հետևանքներ կունենար քրիստոնեա-
կան կրոնի ու կենսակերտվածքի, հայոց ազ-
գային ինքնագոյկեցու թյան հարատևման ա-
ռումով:

Կուռ ու միասնական օրինագրքի (կանո-
նագրքի) ստեղծմամբ հաստատուն հիմքերի
վրա էր դրվում նաև հայոց եկեղեցու դատաս-
տանական իրավազորու թյունը: Այն նաև սահ-
մանում էր դավանական այն ուղենիշերը, ո-
րոնք հիմք էին դառնալու հետագա դարերի
հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնեաբա-
նու թյան ամբողջական ու ավարտուն նկարա-
գիրն անաղարտ պահելու համար: Հայոց կա-
նոնագրքի ստեղծումն ուներ նաև գաղափա-
րական սուր հնչեղու թյուն, քանի որ նրանում
ամփոփված կանոնները սահմանորոշում էին
նաև Հայաստանի հոգևոր զարգացման ըն -
թացքն ու գաղափարական խնդիրներն ուղենը-
շող սկզբունքները: Հայոց կանոնագիրքը դար-
ձավ Օձնեցու գործունեու թյան փառապսակը:
Կանոնական ցաքուցրիվ բնագրերն իմի զետե-
ղելով՝ նա ստեղծեց միասնական օրինագիրք`
Հայոց կանոնագիրքը, որը դառնալու էր ազդու
միջոց օտար դատաստանագրքերի մուտքը Հա-
յաստան կանխելու, հայրենադավան օրինա-
կարգը պահպանելու համար:

Հովհան Օձնեցին Կանոնագրքում իմի է
հավաքել և դասակարգել առաքելական, տիե-
զերական և հայ եկեղեցու սահմանած այն կա-
նոնները, որոնք բխում են հայ եկեղեցու ավան-
դական դավանանքից և սահմանում նրա ա-
րարողակարգն ու ծիսակարգը: Սակայն Հով-
հան Օձնեցին չի սահմանափակվել միայն կա-
նոնները հավաքելով և իմի զետեղելով, փաս-
տորեն, նա կատարել է լուրջ հետազոտական
աշխատանք և կանոնական ցաքուցրիվ բնագրե-
րից ժողովածու կազմելուց զատ` կանոնախմբե-
րի սկզբում դրել է իր հետազոտական արդ-
յունքները` առանձին կանոնախմբերի ստեղծ-

ման ժամանակի և պատճառների մասին տե-
ղեկու թյուններ, ինչպես նաև կանոնախմբերի
բովանդակու թյան համառոտ ցանկեր: Կանո-
նագիրքը կազմելիս` Օձնեցին առաջնորդվել է
ոչ թե ժամանակագրական կամ հեղինակայ-
նու թյան սկզբունքով, այլ հայ եկեղեցու տե-
սանկյունից կանոնախմբերի առավել կարևո-
րու թյամբ:

Հարկ է նշել, որ Կա նո նա գիր քը մեկ խմբագ -
րու թյամբ չի հա սել մեզ. իր դա րա վոր պատ մու -
թյան ըն թաց քում այն ճյու ղա վոր վել, մշակ վել,
խմբագր վել է մի քա նի ան գամ: Ս. Տիգ րան յա -
նը նկա տում է, որ Կա նո նա գիրքն ինք նին պատ -
մա կան մի հա վա քա ծու է ոչ միայն իր բո վան -
դա կած կա նո նադ րու թյուն նե րի որ պի սու թյամբ,
այլև իր իսկ՝ որ պես հա վա քա ծու կազմ վե լու,
գո յա նա լու և զար գա նա լու ըն թաց քով, քա նի որ
այն դա րե րի ըն թաց քում մաս-մաս է հա վա քել
իր ներ կա կազ մը8: Հետևա բար, Կա նո նագր քի
կազմ վե լը, զար գա նալն իր պատ մու թյունն ու -
նի, դա րա վոր պատ մու թյու նը: Պայ մա նա վոր -
ված վե րոնշ յալ հան գա մանք նե րով՝ ու սում նա -
սի րող նե րի կող մից ա ռանձ նաց վել են Կա նո -
նագր քե րի ձե ռագ րա կան խմբեր: Հի շա տա կե լի
է հատ կա պես Ս.Տիգ րան յա նի աշ խա տան քը, ո -
րով Կա նո նագր քի հե տա զո տու թյան ո րա կա -
կան նոր փուլ սկսվեց, նա ա ռա ջին ձե ռա գիր
Կա նո նագր քե րը դա սա կար գեց 5 խմբե րի` A-Е,
և փոր ձեց ցույց տալ այդ խմբե րի հիմ նա կան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը9: Այս աշ խա տանքն
էլ հե տա գա յում զար գաց վեց և իր ամ փո փու մը
գտավ Վ.Հա կոբ յա նի կող մից ձե ռագ րա կան
խմբե րի ու սում նա սի րու թյան մեջ և «Կա նո նա -
գիրք Հա յոց»-ի գի տաքն նա կան բնագ րի կազմու -
մով (Ա խմբի 57 կա նո նախմ բե րի ընդգրկ մամբ):

Մինչև Հով հան Օձ նե ցու Կա նո նագր քի կազ -
մու մը հու նա կան ե կե ղե ցում հայտ նի էին աշ -
խար հիկ և ե կե ղե ցա կան օ րենք նե րի ու կա նոն -
նե րի Թեո դոս յան և Հուս տիկ յան ժո ղո վա ծու -
նե րը, ո րոնք, ըստ Մ.Օր ման յա նի, ծա նոթ էին
Հով հան Օձ նե ցուն և որ պես ու ղե ցույց են ծա -
ռա յել նրան: Սույն փաս տը մեկ ան գամ ևս խո -
սում է այն մա սին, որ Հով հան Օձ նե ցին քա ջա -

8 Տե՛ս Ս.Տիգրանյան, «Հայոց իրավունքի պատմության ներածություն», Յերեվան, 1923, (մեքենագրված, ձեռագրի
իրավունքով), էջ 136:

9 Տե՛ս Тигранян С., “Древне-армянская книга канонов. Очерки описания и изследования памятника, описательная
часть”, Петроград, 1918.

10 Տե՛ս «Յովհաննու Իմաստասիրի Աձնեցոյ մատենագրութիւնք», Վենետիկ, 1833: 
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ծա նոթ էր հու նա րե նին, հու նա կան մշա կույ թին
և նա խան ձախն դիր արևմտ յան քա ղա քակր թու -
թյան նվա ճում նե րը հայ ի րա կա նու թյան մեջ
ներ մու ծե լուն:

Մեծ է Հով հան Օձ նե ցու սահ մա նած դա -
վա նա կան կար գի ազ դե ցու թյու նը հայ ե կե ղե -
ցու դա վա նան քի և ծի սա կար գի հե տա գա զար -
գաց ման վրա10: Դա ար տա հայտ վում է հե տա -
գա հայ մա տե նագ րու թյան և աստ վա ծա բա նա -
կան, մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյան մեջ: Մաս -
նա վո րա պես, Խոս րով Անձևա ցին, X դա րում,
իր «Մեկ նու թիւն սրբոյ պա տա րա գի» աշ խա -
տու թյան մեջ լայ նո րեն օգտ վել է 719 թվա կա նի
Դ վի նի և Մա նազ կեր տի ե կե ղե ցա կան ժո ղով -
նե րում Հով հան Օձ նե ցու սահ մա նած հայ ե կե -
ղե ցու ա րա րո ղա կար գի և ծի սա կար գի դրույթ -
նե րից11։ Հեն վե լով հիմ նա կա նում VIII դա րում
ձևա վոր ված ծի սա կար գի վրա՝ Խոս րով Անձևա -
ցին իր աշ խա տու թյան մեջ մեկ նա բա նում է
սուրբ պա տա րա գի խոր հուր դը՝ հայ ե կե ղե ցու
դա վա նա կան սկզբունք նե րի ըմբռ նո ղու թյամբ:

Հով հան Օձ նե ցու գու մա րած Մա նազ կեր -
տի ե կե ղե ցա կան ժո ղովն իր գրա վոր վճռով և
ընդ հա նուր հաս տա տու թյամբ դար ձավ Ներ սես
Շ նոր հա լու կազ մե լիք դա վա նա բա նա կան ձեռ -
նար կի հիմ նա քա րը և գլ խա վոր պաշտ պա նո -
ղա կան խա րիս խը12: X-XIV դա րե րում, երբ նո -
րից օ րախն դիր էր դար ձել քաղ կե դո նա կա նու -
թյան դեմ պայ քա րի հար ցը, հայ հոգևո րա կան -
ներն ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ար դեն ի -
րենց ա վե լի վստահ և պաշտ պան ված էին զգում:
Եր կրաբ նակ և ք րիս տո նեա կան մյուս ե կե ղե ցի -
ներն այլևս չէին կա րող հայ ե կե ղե ցուն մե ղադ -
րել հերձ վա ծո ղու թյան մեջ: Ցան կա ցած մե ղադ -
րան քի պա տաս խա նե լու հա մար հայ ե կե ղե ցին
ու ներ ա վան դույթ, պաշ տո նա կան պատ մու թյուն
և դա րեր ի վեր կա նո նա կարգ ված գոր ծե լա -
կերպ:

Կա նո նա գիրք Հա յո ցը ողջ միջ նա դա րի ըն -
թաց քում դիտ վել է իբրև, ի րա վա բա նա կան ակ -
տե րի պաշ տո նա կան ժո ղո վա ծու, ո րի կա նոն -
նե րը բազ միցս օգ տա գործ վել են նաև քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քե րում, հաս տա տագր վել

են վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րում: Թե պետ
Հով հան նես Օձ նե ցու կազ մած Կա նո նա գիրք
Հա յոցն ու նի ան հա տա կա նաց ված բնույթ և
կրում է այդ հզոր գործ չի գոր ծու նեու թյան ընդգծ -
ված կնի քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր ստեղծ ման օ -
րից ժո ղո վա ծուն պաշ տո նա կան կեր պա րանք է
ա ռել, թեև այդ մա սին չի պահ պան վել որևէ ո -
րո շա կի վկա յու թյուն13: Հով հան նես Օձ նե ցին իր
գոր ծու նեու թյամբ վա րում էր բա ցա հայտ հա -
կա քաղ կե դո նա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը
պետք է գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյուն տար
նրան ա րաբ նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րում և ամ րապն դեր Հա յոց Ե կե ղե ցու ինք -
նու րույ նու թյու նը: Այս մո տե ցու մը բազ միցս
փաստ վում է նրա ստեղ ծած Կա նո նագր քի բո -
վան դա կու թյամբ:

Հե տա գա յում ա ռա ջա ցել են Կա նո նագր քի
տար բեր խմբագ րու թյուն ներ, ո րոնց հիմ քում
միշտ առ կա է Հով հան նես Օձ նե ցու ստեղ ծած
կա նո նա կան ժո ղո վա ծուն, որն ար դեն 10-րդ
դա րի վեր ջում ըն դար ձակ վել էր և ու ներ շուրջ
40 կա նո նա խումբ: Սկզբ նաղբ յուր նե րի ա նուղ -
ղա կի վկա յու թյուն նե րով պարզ վել է նաև, որ Ա -
նա նիա Մո կա ցին և Մ խի թար Գոշն օգ տա գոր -
ծել են Կա նո նագր քի ըն դար ձակ ված այս խմբա -
գրու թյու նը14:

Հով հան նես Ի մաս տա սե րի կա տա րած ազ -
գան պաստ գոր ծի հիմ նա կան նպա տակն էր
հայ ժո ղովր դի քա ղա քա կան միաս նու թյան վե -
րա կանգ նու մը, հայ ժո ղովր դի և հայ ե կե ղե ցու
ինք նու րույ նու թյան պահ պա նումն ու ամ րապըն -
դու մը, ինչ պես նաև հա սա րա կու թյան տար բեր
խա վե րի ու ժե րի հա մախմ բու մը և պայ քա րը
ընդ դեմ ար տա քին թշնա մի նե րի` բյու զան դա -
ցի նե րի և ա րաբ նե րի: Հով հան նես Ի մաս տա -
սե րի հետ նորդ նե րը շա րու նա կե ցին նրա գոր ծը
և այն հարս տաց րին նոր կա նո նախմ բե րով:
Ինչ պես նշե ցինք, 10-րդ դա րի վեր ջին «Կա նո -
նա գիրք Հա յոց»-ը ար դեն պա րու նա կում էր 40
կա նո նախմ բեր, ո րոն ցից 1-24-ը Օձ նե ցու հա -
մա կարգ ված կա նո նախմ բերն են, իսկ 25-40-ը
հե տա գա դա րե րի ըն թաց քում ըն դուն ված կա -
նո նախմ բե րը:

11 Այս մաիսն տե՛ս “Commentary on the Divine Liturgy by Xosrov Anjewaci”, Translated with an introduction by S. Peter Cowe
New York, 1991, introduction.

12 Տե՛ս Մելիք-Թանգյան, «Հայ եկեղեցական իրավունքը, գիրք Ա», Շուշի, 1903, էջ 407:
13 Տե՛ս Խ.Սամուելյան, «Հին Հայ իրաւունքի պատմութիւնը», հ. Ա, էջեր 47 և 49:
14 Տե՛ս «Կանոնագիրք Հայոց, հ. Բ», էջ ԻԹ:
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Մեզ են հա սել ընդ հա նուր թվով 70-100
կա նո նախմ բեր, ո րոնք ընդգր կում են 1000-1500
կա նոն ներ15: 

Ինչ պես վե րը նշել ենք, «Կա նո նա գիրք Հա -
յոց»-ի գի տաքն նա կան բնա գի րը գի տա կան բա -
րեխղ ճու թյամբ պատ րաստ վել և հ րա տա րակ -
վել է Վազ գեն Հա կոբ յա նի աշ խա տա սի րու -
թյամբ16:

Այդ աշ խա տու թյու նից ինչ-ինչ պատ ճառ -
նե րով դուրս են մնա ցել մի շարք ար ժե քա վոր
կա նո նախմ բեր, մաս նա վո րա պես Դա վիթ Ա -
լավ կաոր դու «Կա նո նադ րու թյու նը», Ներ սես
Շնոր հա լու «Թուղթ ընդ հան րա կա նը», Սի սի
1243 թվա կա նի Ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի կա նո -
նա կան ո րո շում նե րը:

Հով հան Օձ նե ցի կա թո ղի կո սի գոր ծու նեու -
թյան մեջ կարևոր տեղ է գրա վում Կա նո նա -
գիրք Հա յո ցի կազ մու մը: Այն, ըստ էու թյան,
Հով հան Օձ նե ցու ե կե ղե ցա կան բա րե փո խում -
նե րի ամ փո փումն էր և հաս տա տագ րու մը: Հայ
ե կե ղե ցու դա վա նան քը և ա րա րո ղա կար գը քաղ -
կե դո նա կա նու թյան և տա րաբ նույթ ա ղանդ նե -
րի ու հերձ ված նե րի ազ դե ցու թյուն նե րից հե ռու
պա հե լու նպա տա կով է Հով հան Օձ նե ցին կազ -
մում «Կա նո նա գիրք Հա յո ցը», իր իսկ հիմ նա -
վոր մամբ` որ պես «լու սա շա ւիղ ճա նա պարհ առ

Աս տո ւած` հնա զան դու թիւն ընդ հա նուր հա ւա -
տա ցե լոց Ք րիս տո սի»: Օձ նե ցին գրում է. «Կազ -
մե ցին սուրբ հարքն զկա նո նա կան բա նից դի -
տատ րու թիւն, զի որք յերկ նա յին հրա ւիեալ են ի
բնա կու թիւն մարդ կան տա րա կարծ խո հա կա -
նու թեամբ, նո վաւ ըն թա ցեալ քին պա տակն հաս -
ցեն բա րե գոր ծու թեան, եւ յան դի մա նեալ խոշ -
տան կես ցեն ինք նա կա մու թեամբ գնա ցեալն կա -
մե ցալքն: Եւ վա սե զի ո մանք ա ռոմ անս և ոչ ա -
մե նե քին ա ռամ են ե սեան սո քա սեր մա նեալք,
կա մե ցայ զբո վան դակ զա ռին ո ցան էն կա նո -
նա կան սահ մա նեալ բա նի մի ում տեղ ւոջ գե -
ղեց կա գործ մա տե նիւ ի հայ րա պե տա նո ցի աստ
ար մա տա ցու ցա նել», - այս պես է պատ ճա ռա -
բա նում կա նո նագր քի կազ մու մը Հով հան Օձնե -
ցին17:

Հայ ի րա կա նու թյան մեջ Կա նո նա գիր քը ի -
րա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի ա ռա ջին մեծ
ժո ղո վա ծուն է, հայ կա կան «Corpus juris canon-
ici»-ն: Կա նո նագր քի դե րը և նշա նա կու թյու նը
հայ ե կե ղե ցու պատ մու թյան մեջ դժվար է գե -
րագ նա հա տել: Հե տա գա դա րե րում լրաց վե լով
նոր կա նոն նե րով և կա նո նախմ բե րով՝ այն իր
հիմ նա կան նշա նա կու թյամբ առ այ սօր ծա ռա -
յում է Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն:

15 Տե՛ս Акопян В.А., “Армянская книга канонов и ее редакции”. Автореферат… док. ист. наук. Ереван, 1967.
16 Տե՛ս «Կանոնագիրք Հայոց», հ. Ա, Երևան, 1964, հ. Բ, 1971:
17 Տե՛ս «Կանոնագիրք Հայոց», աշխ. Վ. Հակոբյանի, հ\ր. Ա. Եր. 1964, էջեր 535-536:
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«Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին»
եվ րո պա կան խար տիա յի հիմ նա կան սկզբուն -
քը կա յա նում է նրա նում, որ հա մայն քի բնակ -
չու թյունն ինք նու րույն, իր պա տաս խա նատ վու -
թյամբ և ել նե լով տե ղա կան բնակ չու թյան շա -
հե րից լու ծում է պե տա կան գոր ծե րի մի զգա լի
մա սը, ո րոնք ու նեն տե ղա կան նշա նա կու թյուն1:
Դ րա նում է կա յա նում ժո ղովր դա վա րու թյան
դրսևո րու մը տե ղա կան մա կար դա կում:

Է.Հ. Օրդ յա նը նկա տում է, որ «Տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ա ռանձ նա -
հա տուկ գծե րից մեկն այն է, որ տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մի նը միա ժա մա նակ և՛
ներ կա յա ցուց չա կան, և՛ գոր ծա դիր մար մին է:
Մի կող մից ինք նա կա ռա վար ման կազ մա կեր -
պումն ի րե նից ներ կա յաց նում է տա րած քա յին
ներ կա յա ցուց չու թյան ընտ րո վի հա մա կարգ, ո -
րի արդ յուն քում բնակ չու թյան կող մից ընտր -
վում է հա մայն քի ղե կա վար և ա վա գա նի, իսկ
մյուս կող մից՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մի նը կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի
գոր ծա կալն է, ո րը պե տու թյան ա նու նից ո րո -
շա կի տա րած քում ի րա կա նաց նում է պար տա -
դիր և պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված լիա -
զո րու թյուն ներ2»:

Հա մայն քի բնակ չու թյունն իր ինք նա կա ռա -
վա րումն ի րա կա նաց նում է ընտր ված տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (այ սու -
հետ՝ ՏԻՄ) մի ջո ցով, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին
հաշ վե տու և պա տաս խա նա տու պետք է լի նեն

նախ և ա ռաջ հենց հա մայն քի բնակ չու թյան
առջև: ՏԻՄ-ե րին ո րո շա կի լիա զո րու թյուն նե -
րով օժ տե լը հան գեց նում է դրանց կա տար ման
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման:

Ինչ պես նշում է պրո ֆե սոր Օ.Ե.Կու տա ֆի -
նը՝ «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ -
նի պաշ տոն յա նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը
դա ան բա րեն պաստ ի րա վա կան հետևանք ներն
են, նրանց կող մից հա կաօ րի նա կան ո րո շում -
նե րի ըն դուն ման, ի րենց խնդիր նե րի և լիա զո -
րու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման հա -
մար»3:

Մու նի ցի պալ պա տաս խա նատ վու թյու նը կա -
րող է վրա հաս նել ոչ միայն դի տա վոր յալ գոր -
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում, այլ նաև
ան գոր ծու թյան, ան կա րո ղու թյան, ինչ պես նաև
տե ղա կան նշա նա կու թյան հար ցե րի լուծ ման
ըն թաց քում ան փու թու թյուն և ա նու շադ րու թյուն
ցու ցա բե րե լու հետևան քով:

Ինչ պես նշվում է Ա.Ա.Կո չեր գի նա յի ա տե -
նա խո սու թյան մեջ. «Պա տաս խա նատ վու թյան
ինս տի տու տը մու նի ցի պալ ի րա վուն քում բարդ
կա տե գո րիա է, քա նի որ այն բաղ կա ցած է ինչ -
պես միայն մու նի ցի պալ հա րա բե րու թյուն նե րին
բնո րոշ պա տաս խա նատ վու թյան ձևից՝ անվս -
տա հու թյան հայտ նում, այն պես էլ վար չա կան և
ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից4»:

Մու նի ցի պալ-ի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյու նը կա րե լի է հա մա րել հա մա լիր ի րա վա -

ՆԱԻՐԱ  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության
ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ բնապահպանության նախարարության
աշխատակազմի  քարտուղարության պետ, ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության առաջին դասի խորհրդական
____________________________________________________________________________________________________________

îºÔ²Î²Ü ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðØ²Ü Ø²ðØÆÜÜºðÆ ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ
ºì ¸ð²Üò ä²ÞîàÜÚ²ÜºðÆ ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ

(ØàôÜÆòÆä²È ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ) Þðæ²Î² ØÆæ²ì²ÚðÆ
ä²Ðä²ÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èàôØ Àêî ÐÐ úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ü

1 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական խարտիա, 1990թ., հոդված 3:
2 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքները», Է.Հ. Օրդյան, Երևան, 2000թ., էջ 298:
3 Տե՛ս О.Е.Кутафин, В.И.Фадеев, “Муниципальное право Российской Федерации”, М. 2006. ст 645. 
4 Տե՛ս http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/municipalno-pravovaja-otvetstvennost-glav-municipalnyh-obrazovanij-i-dep

utatov.html
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կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Այն ինք նու րույն,
հա մա լիր, յու րա հա տուկ և բարդ ի րա վա կան
երևույթ է:

Մու նի ցի պալ պա տաս խա նատ վու թյու նը կա -
րե լի է բա ժա նել ե րեք բա ղադ րի չի, մաս նա վո -
րա պես.

1) վստա հու թյան կո րուս տը, կամ անվս տա -
հու թյուն հայտ նե լը (մու նի ցի պալ՝ սահ մա նադ -
րա կան պա տաս խա նատ վու թյուն),

2) վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն,
3) քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 
Դի տար կենք այդ բա ղադ րիչ նե րից ա ռա -

ջի նը՝ «վստա հու թյան կո րուս տը»:
Հա մայն քի բնակ չու թյան առջև ՏԻՄ-ե րի և

դրանց պաշ տոն յա նե րի պա տաս խա նատ վու -
թյան ձևե րից կարևո րը՝ «վստա հու թյան կո -
րուստն» է: Այս ի րա վա կան հաս կա ցու թյու նը ոչ
միայն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման գա ղա -
փա րա խո սու թյան հա մար է գլխա վոր բա ղադ -
րիչ հան դի սա նում, այլ նաև ընդ հան րա պես ժո -
ղովր դա վա րու թյան հա մար: 

«Վս տա հու թյան կորս տի» հաս կա ցու թյու -
նը կա րե լի է կի րա ռել միայն ընտ րո վի պաշ -
տոն նե րի նկատ մամբ: Տվ յալ դեպ քում դա հա -
մայն քի ղե կա վարն է և ա վա գա նին: 

ՏԻՄ-ե րի և դրանց պաշ տոն յա նե րի նկատ -
մամբ պա տաս խա նատ վու թյան ցեն զի և դրանց
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ հա մայն քի բնակ -
չու թյան կող մից հսկո ղու թյան մե խա նիզ մի առ -
կա յու թյունն ա պա հով վում է, որ պես զի ՏԻՄ-ի
ղե կա վար նե րի գոր ծու նեու թյու նը բխի հա մայն -
քի բնակ չու թյան շա հե րից:

«Վս տա հու թյան կորս տի» եզ րույ թը կի րառ -
վել է 1995 թվա կա նի «Տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման կազ մա կերպ ման ընդ հա նուր սկզբունք -
նե րի մա սին» Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օ րեն -
քում, սա կայն 2003 թվա կա նի նույ նա նուն օ -
րեն քում այն ար դեն բա ցա կա յում է5:

Նման եզ րույթ բա ցա կա յում է և՛ 1995 թվա -
կա նին (չգոր ծող6), և՛ 2002 թվա կա նին ըն դուն -
ված (գոր ծող) «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում7:

Դ րա փո խա րեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան

109 հոդ վա ծում և գոր ծող «Տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում (այ սու -
հետ՝ Օ րենք) կի րառ վում է այլ մո տե ցում, մաս -
նա վո րա պես` ՏԻՄ-ե րի ղե կա վար նե րին «պաշ -
տո նանկ ա նե լը»:

Այս պես՝ հա մա ձայն 1995 թվա կա նի խմբագ -
րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 109 հոդ վա ծի՝
մարզ պե տի ներ կա յաց մամբ կա ռա վա րու թյունն
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում կա րող է
պաշ տո նանկ ա նել հա մայն քի ղե կա վա րին8: 

2005 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ի սահ մա -
նադ րա կան բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում
խմբագր վեց նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ
գ լու խը: Ըստ Սահ մա նադ րու թյան 109 հոդ վա -
ծի նոր շա րադ րան քի՝ հա մայն քի ղե կա վա րը
կա ռա վա րու թյան կող մից պաշ տո նանկ է ար -
վում միայն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի եզ -
րա կա ցու թյան հի ման վրա: Այդ հոդ վա ծի նախ -
կին տար բե րա կում սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի եզ րա կա ցու թյու նը չէր պա հանջ վում: Ինչ -
պես տես նում ենք ՏԻՄ-ի ղե կա վա րին պաշ տո -
նանկ ա նե լու գոր ծըն թացն այ սու հետ ի րա կա -
նաց վում է ա վե լի բարդ ըն թա ցա կար գով՝ պա -
հանջ վում է ո՛չ միայն մարզ պե տի ներ կա յա ցու -
մը, այլ նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
եզ րա կա ցու թյու նը: 

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի հան րաք -
վեի արդ յուն քում փո փոխ ված ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյու նում այս հար ցի շուրջ կա տար վե ցին ար -
մա տա կան փո փո խու թյուն ներ: Բա րե փոխ ված
Սահ մա նադ րու թյու նից ընդ հան րա պես հան վեց
ՏԻՄ-ի ղե կա վա րի «պաշ տո նանկ ա նե լու» գա -
ղա փա րը: Իսկ հոդ ված 182-ի 4-րդ մա սը սահ -
մա նում է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը պա տաս -
խա նա տու է հա մայն քի ա վա գա նու առջև9: Այս
ի րա վա կար գա վո րու մը չի պա տաս խա նում այն
հար ցին, թե հա մայն քի բնակ չի՝ այդ ղե կա վա -
րի բուն ընտ րո ղի առջև ՏԻՄ-ի ղե կա վարն արդ -
յոք պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում:

ՀՀ Օ րեն քում «վստա հու թյան կորս տի» գա -
ղա փա րը փո խա րին ված է «պաշ տո նանկ ա նե -
լու» եզ րույ թով: Պաշ տո նանկ ա նե լու ա ռա ջար -
կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյու նը տրված

5 Տե՛ս “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” закон РФ, 2003. 
6 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 1995թ.:
7 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ.:
8 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, 1995թ., հոդված 109:
9 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, 2015թ., հոդված 182:
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է մարզ պե տին: Այդ ա ռա ջար կի հի ման վրա էլ
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է ըն դու նում ՏԻՄ-
ի ղե կա վա րին պաշ տո նանկ ա նե լու մա սին: 

Պաշ տո նանկ ա նե լու նման մե խա նիզ մի
առ կա յու թյան դեպ քում ՏԻՄ-ե րը հայտն վում են
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից կախ յալ վի ճա կում:
Դ րա նով կար ծում ենք, որ խախտ վում է նաև Օ -
րեն քի 70-րդ հոդ վա ծի դրույ թը, ո րի հա մա ձայն՝
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի մա սը
չեն10: Նման ի րա վա կար գա վո րու մից բխում է,
որ հա մայն քի բնակ չին՝ ընտ րո ղին, վե րա պահ -
ված չէ իր կող մից ընտր ված հա մայն քի ղե կա -
վա րին կամ ա վա գա նու ան դա մին անվս տա -
հու թյուն հայտ նե լու հնա րա վո րու թյուն, ին չը
(անվս տա հու թյուն հայտ նե լը) հա մայն քի բնակ -
չու թյան կող մից «պատ ժա մի ջո ցի» կի րառ ման
ձև է: Այ սինքն ընտ րում է հա մայն քի բնակ չու -
թյու նը, իսկ պատ ժա մի ջոց է կի րա ռում գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյու նը:

Կար ծում ենք, որ այս մո տեց ման պա րա -
գա յում խա թար վում է ժո ղովր դա վա րու թյան
գա ղա փա րա խո սու թյու նը, քա նի որ ընտ րե լու
ի րա վունք ու նե ցող հա մայն քի բնակ չու թյու նը
զրկվում է թե րա ցած կամ վատ աշ խա տող ՏԻՄ-
ի ղե կա վա րի, ա վա գա նու ան դա մի նկատ մամբ
պատ ժա մի ջոց կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նից:

«Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման կազ մա -
կերպ ման ընդ հա նուր սկզբունք նե րի մա սին»
2003 թվա կա նի ՌԴ օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծը
սահ մա նում է, թե ում առջև են պա տաս խա նա -
տու տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րը և դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք:

Այս պես՝ դրանք պա տաս խա նա տու են.
ա) տե ղի բնակ չու թյան առջև,
բ) պե տու թյան առջև,
գ) ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան -

ձանց առջև11:
Ի տար բե րու թյուն ՌԴ վե րո հիշ յալ օ րեն քի

մեր Օ րեն քում բա ցա կա յում է դրույ թը, ո րը
կսահ մա ներ, թե ում առջև են պա տաս խա նա -
տու ՏԻՄ-ի ղե կա վա րը կամ դրանց պաշ տոն -
յա նե րը: Օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է
հա մայն քի ա վա գա նու պար տա կա նու թյուն նե -

րը, 32-45-րդ հոդ ված նե րը վե րա բե րում են տար -
բեր բնա գա վառ նե րում ՏԻՄ-ի ղե կա վա րի գոր -
ծու նեու թյա նը, սա կայն նրանց պա տաս խա նատ -
վու թյանն Օ րենքն ոչ մի դրույ թով չի անդ րա -
դառ նում: 

Օ րեն քի մի շարք հոդ ված ներ ամ րագ րել
են այն դեպ քե րը, երբ հա մայն քի ղե կա վարը և
ա վա գա նին կա րող են պաշ տո նանկ ար վել:
Մաս նա վո րա պես՝

1. հա մայն քի ա վա գա նին կա րող է հա մայն -
քի ղե կա վա րին պաշ տո նանկ ա նե լու մա սին ա -
ռա ջար կու թյուն ա նել հա մայն քի բյու ջեի կա -
տար ման տա րե կան հաշ վետ վու թյու նը չհաս -
տա տե լու դեպ քում12,

2. մարզ պե տը կա րող է հա մայն քի ղե կա -
վա րին պաշ տո նանկ ա նե լու մա սին ա ռա ջար -
կու թյուն ներ կա յաց նել.

 հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից հա մայն -
քի բյու ջե փաս տա ցի ստաց ված ե կա -
մուտ նե րի սահ ման նե րում պար տա դիր
լիա զո րու թյուն նե րը չկա տար վե լու կամ
պե տու թյան պատ վի րա կած լիա զո րու -
թյուն ներն ան բա վա րար կա տար վե լու
դեպ քում,

 երբ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած ո րոշ մամբ ան վա վեր են ճա նաչ -
վել հա մայն քի ղե կա վա րի` Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա -
կա սող մի շարք ո րո շում ներ,

 մեկ տար վա ըն թաց քում հա մայն քի ղե -
կա վա րի կող մից եր կու ան գամ, սահ -
ման ված ժամ կետ նե րում, ա վա գա նու
նիստ չհրա վի րե լու դեպ քում13:

Ինչ պես տես նում ենք շրջա կա մի ջա վայ րի
պահ պա նու թյան դեմ ուղղ ված որևէ զան ցանք
կամ ան գամ հան ցա գոր ծու թյուն հիմք չի կա -
րող հան դի սա նալ ՏԻՄ-ի ղե կա վա րի պաշ տո -
նան կու թյան հա մար: Սա կայն ար դի ի րա վի ճա -
կը ցույց է տա լիս, որ կա րող են լի նել դեպ քեր,
երբ ՏԻՄ-ի ղե կա վա րի կամ ա վա գա նու ո րո շու -
մը կա րող է հա մայն քի բնակ չու թյան ա ռող ջու -
թյա նը և շր ջա կա բնա կան մի ջա վայ րին ա նուղ -
ղե լի վնաս պատ ճա ռել: Հետևա բար ար դիա -
կան պա հանջ է դար ձել օ րեն քի 72-րդ հոդ վա -

10 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ., հոդված 70:
11 Տե՛ս “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” закон РФ, 2003. ст. 70.
12 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ., հոդված 69:
13 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ., հոդված 72:
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ծի 2-րդ պար բե րու թյու նը լրաց նել նոր մա սով՝
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «4) երբ հա մայն -
քի ղե կա վա րի կող մից ըն դուն ված ո րոշ ման կամ
նրա գոր ծո ղու թյուն նե րի, կամ ան գոր ծու թյան
հետևան քով, շրջա կա բնա կան մի ջա վայ րին և
բ նակ չու թյան ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ վել է
զգա լի կամ ա նուղ ղե լի վնաս»:

Օ րեն քը հա մայն քի ղե կա վա րին և ա վա -
գա նուն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել դա տա -
կան կար գով բո ղո քար կել ՀՀ մարզ պե տի, ՀՀ
կա ռա վա րու թյան և մաս նա գի տա կան հսկո ղու -
թյան բարձ րա գույն մարմ նի կող մից հա մայն քի
ղե կա վա րին կամ ա վա գա նուն պաշ տո նանկ ա -
նե լու մա սին ո րո շում նե րը14:

Պաշ տո նանկ ա նե լու վե րա բեր յալ դրույ թը,
դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լը, նա խա տես -
ված է նաև 2003 թվա կա նի «Տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման կազ մա կերպ ման ընդ հա նուր
սկզբունք նե րի մա սին» ՌԴ օ րեն քի 24-րդ հոդ -
վա ծում և եվ րո պա կան շատ երկր նե րի այս ո -
լոր տը կար գա վո րող օ րենք նե րում:

Մու նի ցի պալ պա տաս խա նատ վու թյան մյուս
բա ղադ րիչ ներն են վար չա կան և ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն նե րը: Քն նար կենք ՏԻՄ-
ե րի ղե կա վար նե րի և դրանց պաշ տոն յա նե րի
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հիմ քե րը
և հ նա րա վոր ձևե րը՝ ըստ վար չա կան ի րա վա -
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ և ք րեա կան օ -
րենսգր քե րի:

Ու սում նա սի րե լով Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս գիր քը՝ պար -
զում ենք, որ «տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մարմ նի ղե կա վա րի» կամ «դրանց պաշ տոն յա -
նե րի» նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա -
ռում նա խա տես ված է 156.1 (լրա ցու մը կա տար -
վել է 2015 թվա կա նի ապ րի լի 29-ի ՀՕ-31-Ն օ -
րեն քով), 169.2 (վեր ջին փո փո խու թյուն՝
10.09.08թ. ՀՕ-159-Ն օ րեն քով), 169.3
(28.06.02թ., 20-397-Ն օ րենք), 170.6 (վեր ջին
փո փո խու թյու նը 22.12.10թ. ՀՕ-264-Ն օ րենք),
189,7 (01.12.03թ. ՀՕ-47-Ն օ րենք ), 208
(27.11.06թ. ՀՕ-228-Ն օ րենք), 210 (27.11.06թ.
ՀՕ-228-Ն օ րենք), 219.1 (29.04.15թ. ՀՕ-31-Ն օ -
րենք) հոդ ված նե րով:

Սա կայն դրան ցից և ոչ մե կը ոչ մի առն չու -

թյուն չու նի «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծով՝ «Հա -
մայն քի ղե կա վա րի գոր ծու նեու թյու նը բնու թյան
և շր ջա կա բնա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու -
թյան բնա գա վա ռում» սահ ման ված լիա զո րու -
թյուն նե րի չկա տար ման կամ թե րի կա տար ման
հա մար ՏԻՄ-ի ղե կա վա րին կամ դրանց պաշ -
տոն յա նե րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար -
կե լու հար ցի հետ:

Ու սում նա սի րենք Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի այն հոդ -
ված նե րը, ո րոնք պա տաս խա նատ վու թյուն են
նա խա տե սում բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու -
թյան պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար:

Այդ պի սի դրույթ ներ են նա խա տես ված 49-
րդ, 50-52-րդ, 54.2-րդ, 54.4-րդ, 61-րդ, 62-րդ,
63.2-րդ, 63.6-րդ, 64-66-րդ, 68-75-րդ, 80-րդ,
80.1-87-րդ, 88-91-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 94-րդ,
94.1-րդ, 157-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում,
164.4-րդ, 169-ի.19-րդ, 201.1-201.5-րդ հոդ ված -
նե րում: Սա կայն ինչ պես տես նում ենք դրան -
ցից և ոչ մե կում օ րենս դի րը չի օգ տա գոր ծել
«տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի ղե -
կա վար» կամ «դրանց պաշ տոն յա նե րը» եզ -
րույթ նե րը: Բայց բո լոր այդ հոդ ված նե րում հան -
դի պում ենք «պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ -
մամբ» բա ռա կա պակ ցու թյու նը: Ով քե՞ր են այդ
«պաշ տո նա տար ան ձինք»:

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը նվիր -
ված է պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա -
նատ վու թյա նը15: Ըստ դրա պաշ տո նա տար ան -
ձինք են թա կա են վար չա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան այն պի սի վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի հա մար, ո րոնք կապ ված են կա ռա -
վար ման կար գի, պե տա կան ու հա սա րա կա -
կան կար գի, բնու թյան, բնակ չու թյան ա ռող ջու -
թյան պահ պա նու թյան ո լոր տում սահ ման ված
կա նոն նե րը և մ յուս այն կա նոն նե րը չպահ պա -
նե լու հետ, ո րոնց կա տար ման ա պա հո վու մը
մտնում է նրանց պաշ տո նեա կան պար տա կա -
նու թյուն նե րի մեջ:

Այդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից բնավ
չի հետևում, որ ՏԻՄ -ի ղե կա վա րը կամ դրանց
պաշ տոն յա նե րը Օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի պա -

14 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ., հոդված 73:
15 Տե՛ս «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, 1985թ., հոդված 14:
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հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար կա րող են են -
թարկ վել որևէ պա տաս խա նատ վու թյան:

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը բաղ կա ցած է
398 հոդ ված նե րից, ո րից ըն դա մե նը 7-ում ենք
հան դի պում «տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին» հաս կա ցու թյա նը: Դ րանք են 52-րդ,
91-րդ, 92-րդ, 200-րդ, 308-րդ, 316-րդ և 353-
րդ հոդ ված նե րը: Սա կայն դրան ցից և ոչ մե կով
ոչ մի պատ ժա մի ջոց նա խա տես ված չէ ՏԻՄ-ի
ղե կա վա րի կամ դրանց պաշ տոն յա նե րի նկատ -
մամբ:

Ընդ հան րաց նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա -

րե լի է փաս տել, որ ՏԻՄ-ի ղե կա վար նե րի և
դրանց պաշ տոն յա նե րի նկատ մամբ.

 մու նի ցի պալ պա տաս խա նատ վու թյան 2-
րդ բա ղադ րի չով՝ վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյուն, ամ րագր ված է վար -
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ ՀՀ օ րենսգր քի մի քա նի հոդ ված նե -
րով,

 3-րդ բա ղադ րիչ հան դի սա ցող՝ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ՀՀ Քրեա -
կան օ րենսգր քի ոչ մի հոդ վա ծով նա -
խա տես ված չէ:
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ԱՐԱ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական գիտագործնական
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արագածոտնի մարզի
բաժնի վարիչ, ԵՊԲՀ-ի դատական բժշկության
ամբիոնի դասախոս 

ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ 
ՔՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է «ինք նաս պա նու թյուն» հաս կա ցու թյան, ինք նաս պա -
նու թյուն նե րի քա նա կի, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ, 111-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա նող
հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մի և ինք նաս պա նու թյուն նե րի դա տաբժշ կա կան ու քրեաի րա վա -
կան հա յե ցա կե տե րի մա սին իր մո տե ցու մը: 

Բա նա լի բա ռեր. ինք նաս պա նու թյուն, սո ւի ցիդ, դա տա կան բժշկու թյուն, դա տաբժշ կա կան, քրեա -
կան ի րա վունք, քրեաի րա վա կան, քրեա բա նա կան: 

АРА ДАЛЛАКЯН
Заведующий отделом Арагацотнской области
“Судебно-медицинского научно-практического центра” МЗ РА,
Преподаватель кафедры судебной медицины ЕГМУ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ, УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОУБИЙСТВ

В настоящей научной статье автор представляет свою позицию на счет понятие “самоубийство”,
количества самоубийств, объективной стороны преступления, соответствующей статьям 110, 111 УК
РА, а так же судебно-медицинской и уголовно-правовой характеристики самоубийств. 

Ключевые слова: самоубийство, суицид, судебная медицина, судебно-медицинский, уголовное
право, уголовно-правовой, криминологическая.

ARA DALLAKYAN
Head of the department of Aragatsotn region
RA MOH “Scientific-practical center of forensic medicine”,
Lecturer at the Department of Forensic Medicine of YSMU

THE FORENSIC MEDICAL, CRIMINAL LEGAL AND
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SUICIDES

Тhe author presents his position in connection with the concept of “suicide”, the suicide rate, actus
reus of the crimes prescribed by Articles 110 and 111 of RA Criminal Code, as well as forensic medical and
criminal legal characteristics of suicides. 

Keywords: suicide; cases of suicide; forensic medicine; forensic medical; criminal law; criminal legal,
criminological.



68

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
9

1
  2

0
1

6

ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչության նորմատիվ 
իրավական ակտերի մշակման և իրավական 
փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ, 
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի զարգացման
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՆՑԱՎՈՐ ՎԱՐՔԻ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Տվյալ հոդվածում հեղինակը մանրամասն բացահայտում է հանցավոր վարքի նախադրյալների
զարգացման հիմնական օրինաչափու թյունները և ցույց է տալիս, որ հանցավոր վարքն անձի սոցիա-
լական հատկանիշների խաթարման, սոցիալական վարքի քրեականացման արդյունք է, որը տեղի է
ունենում աստիճանաբար, քանի որ անձի վարքը որոշվում է սոցիալական միջավայրով:

Բանալի բառեր. օտարացում, տագնապ, սոցիալիզացիա, հանցածին դիրքորոշում, արժեքային
կողմնորոշում:

ЛИЛИТ ОВСЕПЯН
Главный специалист отдела разработки и правовой 
экспертизы нормативных правовых актов мерии Еревана,
аспирант кафедры психологии развития и прикладной психологии 
Армянского государственного педагогического 
университета имени Х.Абовяна

ГЕНЕЗИС ПРЕДПОСЫЛКОВ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В данной статье автор подробно раскрывает основные закономерности развития предпосылок
преступного поведение и показывает что преступное поведение является результатом криминализации
социального поведения, деформации социальных качеств личности, которое происходит постепенно,
так как поведение личности детерминировано социальной средой.

LILIT HOVSEPYAN
Chief specialist of the department of elaboration 
and legal examination of normative legal acts 
of the Municipality of Yerevan;
PhD student of the Chair of Development and 
Applied Psychology of Armenian State Pedagogical 
University after Khachatur Abovyan

THE GENESIS OF THE PRECONDITIONS OF CRIMINAL BEHAVIOR

In this article the author reveals in great detail the basic regularities of development of the
preconditions of criminal behavior, and shows that criminal behavior is a result of deformatiom of social
charactersitics of a person and criminalization of social behavior, which occurs gradually, as the behavior
of a person is determined by the social environment.

Keywords: alienation, anxiety, socialization, crime stance, value orientation.
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ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ԱՎՈՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի Հայաստանում ֆրանսիական 
տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների համալսարանի ուսանող
դոկտոր, դոցենտ

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու հաս կա ցու թյու նը, ի րա վա չա -
փու թյան պայ ման նե րը, պե տու թյան կող մից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը հար կա դիր ի րա կա նաց նե լու
դեպ քե րը և այլն։

Հոդ վա ծում նշվում է, որ ան ձը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից հրա ժար վե լիս դրսևո րում է ո րո շա կի
վար քա գիծ՝ գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, ո րից օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի է սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից հրա ժար վե լու նրա մտադ րու թյու նը: 

Ի րա վուն քից հրա ժար վե լն ի րա վա չափ է, ե թե այն կոնկ րետ է, գի տակց ված և կա մա վոր։
Բա նա լի բա ռեր. սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, հրա ժար վել, էս տո պել, սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հար կա -

դիր ի րա կա նա ցում:

АРТУР ГАМБАРЯН КНАРИК АВОЯН
Заместитель Председателя Следственного Студент Французского Университета 
Комитета РА, Доктор Юридических Наук, Доцент в Армении

ОТКАЗ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА И УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ

В статье рассматриваються понятие и формы отказа от субъективного права, условия
правомерности, допустимость реализации субъективного права со стороны государства. Отказ от
права (абандон), есть правомерное решение правообладателя в конкретной ситуации не пользоватся
правовой возможностью или прекращать субъективное право в процессе правопользования.

При отказе от субъективного права лицо проявляет определённое поведение, действие или без-
дейстие, из чего становиться очевидным его намерение отказаться от субъективного права.

Отказ от субъективного права считается правомерным, если оно конкретно, осознанно и добро-
вольно.

Ключевые слова: субъективное право, отказаться, эстопель, принудительное исполнение субъ-
ективного права. 

ATHUR GHAMBARYAN KNARIK AVOYAN
The Deputy Chairman of the RA Student at the French University of Armenia 
Investigative Committee, Doctor of Laws,
Associate Professor 

WAIVER OF SUBJECTIVE RIGHT AND PRECONDITIONS OF ITS LAWFULNESS

The article discusses the notion of the waiver of a subjective right, the preconditions of its lawfulness,
and the cases of compulsory exercise of a subjective right by the state. 

It is noted in the article that while waiving his subjective right, a person has certain behavior, that is
an action or an omission, which objectively makes his intention of waiver of his subjective right visible.

The waiver of a subjective right is lawful if it is concrete, conscious and voluntary. 
Keywords: subjective right, wavier, estoppel, compulsory exercise of a subjective right.
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ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հայ-ռու սա կան (Սլա վո նա կան) հա մալ սա րա նի
«Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի և քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյուն» ամ բիո նի հայ ցորդ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծը նվիր ված է վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րին` ըստ ի րա վա -
բան գիտ նա կան նե րի նեղ և լայն մո տե ցում նե րի, ո րոնց հա մա ձայն այն դի տարկ վում է որ պես ստո -
րա դաս դա տա րա նի ո րո շում նե րի օ րի նա կա նու թյան ու հիմ նա վոր վա ծու թյան ստու գում, ինչ պես նաև
որ պես ստուգ ման դա տա վա րա կան հետևանք նե րի արժևո րում` դրան ցից բխող արդ յունք նե րով:
Վեր լու ծե լով ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի մո տե ցում նե րը հե ղի նակն ա րել է մի շարք ա ռա ջար կու -
թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից գոր ծի վա րույ թի կարճ մա նը և այն ա -
ռանց քննու թյան թող նե լուն, ինչ պես նաև նրան մաս նա վոր ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քով օժ -
տե լուն: Բա ցա հայտ ված է նաև «ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. վճռա բեկ վե րա նա յում, լիա զո րու թյուն ներ, լիա զո րու թյուն նե րի դա սա կար գում,
բե կա նում, դա տա կան սխալ ներ, ա ծանց յալ լիա զո րու թյուն ներ, վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ ներ, վճռա բեկ
բո ղոք, փաս տա կան հան գա մանք ներ:

АРТУР НАЗАРЕТЯН
Соискатель русско-армянского
(славянского) унверситета

ПОЛНОМОЧИЯ КАССАЦИОННОГО СУДА

Данная научная статья посвящена полномочиям кассационного суда, что согласно мнению уче-
ных-юристов рассматривается как проверка законности и обоснованности решений нижестоящего
суда, а также как оценка проверки процессуальных последствий с истекающими из них результатами.
Анализируя подходы ученых-юристов, автор сделал ряд предложений, которые относятся к
прекращению производства дела кассационным судом и оставлению его без рассмотрения, а также
уполномочиванием его правом принимать частные решения. Выявлено также понятие “эффективность
правосудия”.

Ключевые слова: кассационный пересмотр, полномочия, классификация полномочий, отмена,
судебные ошибки, производные полномочия, контрольные функции, кассационная жалоба, фактические
обстоятельства.

ARTUR NAZARETYAN
Post-graduate student of the Russian-Armenian
(Slavonic) University

THE POWERS OF THE COURT OF CASSATION 

This scientific article refers to the jurisdiction of the Court of Cassation due to the narrow and broad
approaches of lawyer scientists according to which it is viewed as a test of the validity and legality of the
lower court decisions, as well as an appreciation of the inspection of procedural implications with its
further results.

By analyzing the approaches of the lawyer scientists the author has proposed a number of
recommendations relating to the termination of the criminal proceedings and leaving it without consideration
by the Court of Cassation, as well as entitling him to the right to make private decisions. The term efficiency
of justice is also disclosed.

Keywords: cassation reviews, powers, classification of the powers, quashing, judicial mistakes,
derivative powers, supervisory functions, cassation appeal, factual circumstances.
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ԱԻԴԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի
ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի
օգնական, Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային
ակադեմիայի Իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲԱՑԱՌՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է քրեա կան վա րույ թին հան րա յին մաս նա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա -
ռող հան գա մանք նե րի հե տա զո տու թյա նը: Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը վեր լու ծու թյան
է են թար կում վա րույ թին դա տա խա զի, քննի չի, հե տաքն նու թյան մարմ նի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք նե րի քրեա դա տա վա րա կան շրջա նա կը, անդ րա դարձ է կա տա րում վա րույ թին քննչա -
կան բաժ նի պե տի և հե տաքն նու թյան մարմ նի պե տի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի
քրեա դա տա վա րա կան կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե րին: Կ ներ կա յաց վեն մաս նա գի տա կան գրա -
կա նու թյան շրջա նակ նե րում հե տա զոտ վող ինս տի տուտ նե րի կա պակ ցու թյամբ առ կա գի տա կան դիր -
քո րո շում նե րը: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են խնդրո ա ռար կա հար ցի կա պակ ցու թյամբ առ կա հե ղի -
նա կա վոր գիտ նա կան նե րի մո տե ցում նե րը և ար տա սահ ման յան ո րոշ երկր նե րի ի րա վա կար գա վո -
րում նե րը: Կա տար ված հե տա զո տու թյան արդ յուն քում հե ղի նա կը հան գում է եզ րա կա ցու թյան, որ
քննչա կան բաժ նի պե տը և հե տաքն նու թյան մարմ նի պե տը ևս պետք է դաս վեն քրեա կան վա րույ թի
բա ցարկ ման են թա կա սուբ յեկտ նե րի շար քին: Վե րոգր յա լի կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջարկ վում է հա մա -
պա տաս խան փո փո խու թյուն կա տա րել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծում:

Բա նա լի բա ռեր. բա ցարկ, քրեա կան վա րույ թին մաս նակ ցու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ,
վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներ, դա տա խազ, քննիչ, հե տաքն նու թյան մարմ նի աշ խա տա կից,
քրեա կան դա տա վա րու թյուն:

АИДА ТАДЕВОСЯН
Помощник судьи суда общей юрисдикции
административного района Шенгавит города
Еревана, аспирант кафедры Юриспруденции
Европейской региональной образовательной академии

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ УЧАСТИЕ ПУБЛИЧНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Статья посвящена изучению обстоятельств, исключающих участие публичных участников
уголовном производства. В рамках статьи автор анализирует уголовно-процессуальную систему об-
стоятельств, исключающих участие прокурора, следователья и сотрудника органа дознания. В статье
представлены научные подходы известных ученых, а также правовое регулирование некоторых зару-
бежных стран касающихся изучаемого института. В статье также представлены предложения,
касающиеся устранения из производства по делу начальника следственного отдела и начальника
органа дознания. В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменения 92-ий статье Уголов-
но-процессуального кодекса РА.

Ключевые слова: отвод, обстоятельства, исключающие участие в уголовном производстве,
публичные участники уголовного производства, прокурор, следователь, сотрудника органа дознания,
уголовный процесс.
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Assistant to Judge at the Court of General Jurisdiction of 
Shengavit Administrative District of Yerevan, 
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THE CRIMINAL PROCEDURAL REGULATION OF THE CIRCUMSTANCES EXCLUDING 
THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE 

REPUBLIC OF ARMENIA

The article is dedicated to the research of circumstances excluding the participation of the public par-
ticipants in criminal proceedings. Within the framework of the article the author analyzes the criminal-
procedural scope of the circumstances excluding the participation of the prosecutor, the investigator and
the agency for inquest in criminal proceedings, as well as touches the issues on criminal procedural
regulations of the circumstances excluding participation of the heads of investigation body and the agency
of inquest in criminal proceedings. The article also presents the scientific approaches of famous scientists,
as well as the legal regulation of some foreign countries related to the studied institute. Based on the study
the author concludes that the head of investigation body and the agency for inquest should be included in
the list of the subjects that can be challenged. In connection with the foregoing, it is proposed to amend
Article 92 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia.

Keywords: challenge, circumstances excluding the participation in criminal proceedings, public participants
of criminal proceedings, prosecutor, investigator, officer of the agency for inquest, criminal procedure.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՈՒՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի
Իրավագիտության ֆակուլտետի «Քաղաքացիական
իրավունք» ամբիոնի դասախոս

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍՈՒԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են առևտ րա յին գաղտ նի քի նկատ մամբ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի,
ինչ պես նաև` նրանց հաս կա ցու թյան և դա սա կարգ ման հետ կապ ված տե սա կան խնդիր նե րը, օ րենս -
դրա կան կար գա վոր ման բա ցերն ու հա կա սու թյուն նե րը: Տար բեր եզ րույթ նե րի վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քում հա ման ման նշա նա կու թյամբ տար բեր եզ րույթ ներն ա ռա ջարկ վում է փո խա րի նել այս կամ
այն սուբ յեկ տի բնույթն ա ռա վել լիար ժեք ար տա հայ տող եզ րույ թով: Հե տա զո տու թյան մեջ օ րենսդ րա -
կան կարգա վոր ման և տար բեր հե ղի նակ նե րի տե սա կե տե րի հաշ վառ մամբ վեր են լուծ վում առևտ -
րա յին գաղտնի քի սուբ յեկտ նե րի հաս կա ցու թյունն ու հատ կա նիշ նե րը: Ին չի արդ յուն քում բա ցի հա -
մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րում և այլ նոր մա տիվ ակ տե րում ամ -
րագր ված հատ կա նիշ նե րից վեր են հան վում նաև այլ հատ կա նիշ ներ, ին չը պայ մա նա վոր ված է ա ռա -
ջին հեր թին շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մամբ: Ա ռա ջարկ վում է առևտ րա յին գաղտ -
նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյան ի րա վա տի րոջ ներ քո ըն կա լել այն ան ձին, ով օ րի նա կան հի մունք նե -
րով տի րա պե տում է առևտ րա յին գաղտ նիք կազ մող տե ղե կատ վու թյա նը, սահ մա նա փա կել է այդ տե -
ղե կատ վու թյան մատ չե լիու թյու նը և նրա նկատ մամբ սահ մա նել է առևտ րա յին գաղտ նի քի ռե ժիմ:
Հոդ վա ծում վեր է հան վում առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ նե րի` կի րառ ման հա մար ա ռա վել հար -
մար դա սա կար գում: Այս պի սով, հե տա զո տու թյան արդ յուն քում վեր են հան վել առևտ րա յին գաղտ նի -
քի ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի հաս կա ցություն նե րը, նրանց դա սա կար գու մը, ին չի հի ման վրա ա ռա -
ջարկ վում է այդ կար գա վո րում նե րին տալ օ րենս դրա կան ամ րագ րում` լրաց նե լով կամ փո փո խե լով
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. առևտ րա յին գաղտ նիք, առևտ րա յին գաղտ նի քի սուբ յեկտ, տե ղե կատ վու թյուն,
տե ղե կու թյուն, դա սա կար գում, քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիրք:
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АРУС АЙРАПЕТЯН
ЕГУ, Юридический факультет,
Преподаватель кафедры Гражданского права

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОСТИ СОСТАВА ПРАВООТНОШЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ 
ВОКРУГ ПРАВА НА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

В статье рассматриваются субьекты права на коммерческую тайну, а также теоретические
проблемы, пробелы и коллизии в сфере законодательного регулирования связанные с их понятиeм и
классификацией. В результате анализа различных терминов, разные термины с одинаковым значением
рекомендуются заменить наиболее точно отражающим характер того или иного субьекта. В
исследовании анализируются понятия и признаки субьектов коммерческой тайны с учетом законода-
тельного регулирования и точек зрения различных авторов. В результате чего, кроме общепринятых
признаков, закрепленных в международных договорах и иных нормативных актах, проанализированы
проявляющиеся признаки, что обусловлено развитием рыночных отношений. Рекомендуется под
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, рассматривать лицо, которое владеет
информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к
этой информации и в ее отношении установило режим коммерческой тайны. В статье выявляется
более разумная для применения классификация субьектов коммерческой тайны. Таким образом, по
результатам исследования выявлены определения субьектов права на коммерческую тайну, их клас-
сификация, на основании чего рекомендуется зафиксировать эти регулирования на законадательном
уровне, дополняя соответствующие нормы Гражданского кодекса РА.

Ключевые слова: коммерческая тайна, субьект коммерческой тайны, информация, классификация,
гражданский кодекс.

ARUS HAYRAPETYAN
YSU, Faculty of Law,
Lecturer at the Civil Law Chair

FEATURES OF THE SUBJECT STRUCTURE OF THE RELATIONS EMERGING 
FROM THE TRADE SECRET

The article discuses theoretical issues on the subjects of the right to trade secret, and their notion and
classification, conflicts and gaps related to the legislative regulation. As a result of analyzing various terms
it is recommended to replace different terms with the same meaning with the one the most accurately
reflects the character of a particular subject. The study analyzes the notion and features of the subjects of
trade secrets, taking into account the legislative regulations and points of different authors. As a result, in
addition to common features set out in international treaties and other laws and regulations such signs are
analyzed, which have emerged due to the development of market relations. It is recommended to perceive
under the owner of the information constituting a trade secret the person who owns lawfully the
information constituting a trade secret, has limited the access to this information and has set the regime of
trade secret over it. The article reveals classification of subjects of trade secrets, which is more reasonable
one for practical use. Thus, the study reveals the definition of subjects of the rights to trade secret, their
classification, based on of which it is recommended to fix the regulation in legislative level, complementing
or amending the relevant provisions of the Civil Code.

Keywords: trade secret, subjects of trade secrets, information classification, Civil Code.
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ՌԱԶՄԻԿ ՄԱՐԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ՀԱՅ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ (ԿՈԴԻՖԻԿԱՑԻԱՆ)

Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում է հայ կա նո նա կան ի րա վուն քի օ րի նա կար գու մը: Հայ
կա նո նա կան ի րա վուն քի օ րի նա կարգ ման հիմ քը դրել է Հով հան նես Օձ նե ցի կա թո ղի կո սը, ով, կա նո -
նա կան ցա քուց րիվ բնագ րերն ի մի բե րե լով, ստեղ ծեց մեկ միաս նա կան օ րենս գիրք՝ «Կա նո նա գիրք
Հա յոց» ժո ղո վա ծուն, որն առ այ սօր ծա ռա յում է հայ ե կե ղե ցուն:

Բա նա լի բա ռեր. կա նոն, կա նո նա կան ի րա վունք, Հով հան նես Օձ նե ցի, Կա նո նա գիրք Հա յոց, սո -
վո րու թա յին ի րա վունք, ըն տա նե կան ի րա վունք

РАЗМИК МАРИКЯН 
Аспирант инситута философии,
социологии и права НАН РА

КОДИФИКАЦИЯ АРМЯНСКОГО КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА

В статье подробно рассматривается кодификация армянского канонического права. Начало ко-
дификации армянского канонического права установлен католикосом Ованес Одзнеци, который
собрал разбросанные тексты и создал единый кодекс - “Армянская книга канонов”, который
используется армянской церкви до сих пор.

Ключевые слова: канон, каноническое право, Ованес Одзнеци, “Армянская книга канонов”,
обычное право, семейное право.

RAZMIK MARIKYAN
PhD Studend of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

CODIFICATION OF ARMENIAN CANON LAW

The article extensively discusses the codification of Armenian canon law. The foundation of the
codification of Armenian canon law is laid by Catholicos Hovhannes Odznetsi, who collected the original
and scattered texts and created a unified Code - “Armenian canon book”, which is used by Armenian
Church till now.

Keywords: canon, canon law, Hovhannes Odznetsi, “Armenian canon book”, customary law, family law
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ՆԱԻՐԱ  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա յի ի րա վա գի տու թյան
ամ բիո նի աս պի րանտ, ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան
աշ խա տա կազ մի քար տու ղա րու թյան պետ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
ծա ռա յու թյան ա ռա ջին դա սի խորհր դա կան

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԸՍՏ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

Յու րա քանչ յուր ի րա վա հա րա բե րու թյու նում, ե թե ի րա վուն քի սուբ յեկտն օժտ վում է ո րո շա կի ի -
րա վուն քով, ա պա դրան հետևում է պար տա կա նու թյուն նե րի շար քը: «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը ՏԻՄ-ի ղե կա վար նե րի հա մար սահ մա նել է մի շարք լիա զո րու թյուն ներ, սա -
կայն հարց է ա ռա ջա նում այդ լիա զո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ թե րի կա տա րե լու հա մար ՏԻՄ-ի
ղե կա վա րի և դրանց պաշ տոն յա նե րի հա մար ինչ պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված ՀՀ օ -
րենսդ րու թյամբ:

Բա նա լի բա ռեր. տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, մու նի ցի պալ, քրեա կան, վար չա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն, վստա հու թյան կո րուստ, պաշ տո նան կու թյուն:

НАИРА АЛАВЕРДЯН
Аспирант кафедры юриспруденции Академии государственного 
управления Республики Армения, 
Начальник секретариата аппарата министерства
охраны природы Республики Армения,
Советник первой категории гражданской службы РА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТЫХ ЛИЦ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В СВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В любых правовых отношениях, когда субъект права наделяется какими-то полномочиями, то, в
соответсвии с этим, у него возникает ряд обязанностей. Закон РА “О местном самоуправлении”
наделил рядом полномочий руководителя местного самоуправления, но возникает вопрос: какую от-
ветсвенность несут по законам РА, руководители местного самоуправления или их должностные
лица, при неисполнении или ненадлежащем исполнении этих полномочий.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная, уголовная, административная от-
ветственность, утрата доверия, отставка. 

NAIRA ALAVERDYAN
Head of the Secretariat of the Staff of the Ministry of Nature Protection of RA,
Post-graduate Student of the Department of Law 
at Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

LIABILITIES OF THE HEADS OF THE LOCAL AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS 
(MUNICIPAL LIABILITY) IN THE FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION 

ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

In any kind of legal relationships entitlement of the subject of law with some rights entails a number
of responsibilities. The Law on “Local authorities” of the Republic of Armenia sets a number of
competences for the heads of local authorities, yet a question arises: what liability is envisaged by the law
of the Republic of Armenia for implementing those competences incomplete or not implementing at all.

Keywords: local authorities, municipal, criminal, administrative liabilities, trust loss, dismissal.
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Փառք քեզ հզոր մայր Հայաստան,
Դու հինավուրց մեր սրբավայր,
Զավակներդ իրավապահ,
Կյանքն էլ կտան քեզ համար:
Երդումին իրենց հավատարիմ՝
Քո մարտիկներն են ծառայում
Ամուր ու կուռ՝ միասնական
Դատախազության համակարգում:

Կրկներգ
Հայաստանի դատախազներ,
Հայրենիքի նվիրյալներ,
Փշոտ ուղով արդարության
Միշտ ընթացեք դուք աննահանջ՝
Դեպի առաջ, դեպի առաջ:

Հայաստանի դատախազներ,
Օրենքների պահապաններ,
Որոշելով ճակատագրեր՝
Բարձր պահենք կոչումը մեր:
Պայքարում ենք, որ մեր երկրում
Լինի օրենք, կարգ ու կանոն,
Պատվար լինենք արդար մարդուն,
Իսկ հանցանքին էլ՝ անզիջում:

Կրկներգ

Մեր այս գործում բարդ ու դժվար
Եղել ենք միշտ պարզ ու արդար:
Աշխատում ենք օր ու գիշեր
Որ վեհ պահենք պատիվը մեր:
Որ մեր ազատ հայրենիքում
Օրենքը գործի անխափան՝
Կանխենք հանցանք, զանցանք, խախտում,
Կերտենք մեր պայծառ ապագան:

Կրկներգ

Օրհներգի ստեղծման աշխատանքներին ակտիվ և զգալի մասնակցություն է ունեցել
ՀՀ պաշտպանության նախարարության սպայի տան պետի տեղակալ, մայոր

Ա.Գալստյանը: ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով Ա.Գալստյանը պարգևատրվել է
«Համագործակցության ամրապնդման համար» մեդալով:
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