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ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, իրավ. գիտ. դոկտոր,
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ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ îºÔ²Î²ÈÀ Ø²êÜ²ÎòºÈ ¾ 
ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ ÂºØ²Úàì øÜÜ²ðÎØ²ÜÀ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.
Հա րու թյուն յա նը մաս նակ ցել է «Ազ գա յին և միջ -
ազ գա յին ջան քե րը կի րա ռա կան է թի կա յի ո լոր -
տում» թե մա յով խորհր դա ժո ղո վին:

Մի ջո ցառ մա նը քննարկ վել է հան րա յին ո -
լոր տում բա րե վար քու թյան խթան ման մի ջազ -
գա յին փոր ձը, ՀՀ-ում դրա կի րառ ման հնա րա -
վո րու թյուն նե րը:

Բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի է թի կա -
յի հանձ նա ժո ղո վի կող մից ներ կա յաց վել է կա -
ռույ ցի ռազ մա վա րու թյու նը՝ ա ռա ջի կա յում նա -
խա տես վող ծրագրե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա.
Հա րու թյուն յա նը՝ ներ կա յաց նե լով կո ռուպ ցիոն
դեպ քե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ դա տա -
խա զու թյան կող մից կա տար ված աշ խա տան -
քը, իր ե լույ թում նշել է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րը ե ղել և շա րու նա կում է մնալ դա տա -
խա զու թյան գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն նե րից:
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². Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ

Հարգելի գործընկերներ, 
Նախ թույլ տվեք շնոր հա կա լու թյուն հայտ -

նել խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հրա վե րի
հա մար: Մեր կար ծի քով բարձ րաս տի ճան պաշ -
տո նա տար ան ձանց է թի կա յին առնչ վող հար -
ցե րի քննարկ մա նը նվիր ված նման խորհր դա -
ժո ղով նե րը չա փա զանց կարևոր են, քա նի որ
նման քննար կում նե րի մի ջո ցով է, որ հնա րա -
վոր է լի նում վեր հա նել պաշ տո նա տար ան -
ձանց է թի կա յին վե րա բե րող խնդիր ներ, ո րոնք
ա ռա ջին հա յաց քից կա րող են տե սա նե լի չլի -
նել, կամ չկարևոր վել, սա կայն ի րա կա նում
դրանք ու նե նում են լուրջ բա ցա սա կան ազ դե -
ցու թյուն մեր երկ րում ար դա րու թյան, ժո ղո -
վըրդա վա րու թյան ա զատ տնտե սա կան մրցակ -
ցու թյան և երկ րի զար գաց ման հա մար կարևո -
րա գույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ ո լորտ նե -
րի վրա: Կա րող եմ միան շա նակ փաս տել, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու -
թյունն իր աշ խա տան քում ա ռաջ նորդ վում է այն
հա մոզ մամբ, որ ար դա րու թյու նը, օ րի նա կա նու -
թյու նը և օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու -
թյունն այն հիմ նա րար սկզբունք ներն են, ո -
րոնց ան զի ջում և հետևո ղա կան պահ պա նումն
է ա պա հո վե լու Երկ րի կա յու նու թյունն ու հզո -
րու թյու նը: Բո լո րի հա վա սա րու թյու նը օ րեն քի
ա ռաջ ա սե լով մենք նկա տի ու նենք բո լո րի ա -
ռանց բա ցա ռու թյուն նե րի, ան կախ այս կամ այն
ան ձի զբա ղեց րած պաշ տո նից, կա պե րից և ու -
նե ցած ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից:
Մեր գոր ծըն կեր նե րից նրանք, ով քեր հե տա -
քըր քր վում են վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին
դա տա խա զու թյու նում ի րա կա նաց վող բա րե փո -
խում նե րի ըն թաց քով, կփաս տեն, որ այս ուղ -
ղու թյամբ կա տար վել է շո շա փե լի աշ խա տանք:
Օրի նակ, կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
մա սով կա րող եմ տե ղե կաց նել, որ վեր ջին տա -
րի նե րին քրեա կան գոր ծեր են հա րուց վել 1 դա -
տա վո րի, 1 դա տա խա զի, 10 քննի չի, 10 ոս տի -
կա նու թյան աշ խա տակ ցի նկատ մամբ: Ի դեպ՝

մեկ տասն յա կից ա վել անձ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան է են թարկ վել այն բա նի հա -
մար, որ քա ղա քա ցի նե րից գու մար ներ են պա -
հան ջել՝ իբրև թե դա տա խազ նե րին փո խան ցե -
լու հա մար, ընդ ո րում, այդ ան ձանց մի մա սը
քննիչ ներ են ե ղել: Պետք է ա սեմ, որ նշված նե -
րիցս վեր ջին գրե թե բո լոր դեպ քե րով քրեա -
կան գոր ծե րը հա րուց վել են դա տա խա զու թյան
ձեռք բե րած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա` ոս -
տի կա նու թյան, ազ գա յին անվտան գու թյան ծա -
ռա յու թյան կող մից ձեռ նարկ ված օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում:
Չ նա յած նշածս արդ յունք նե րին՝ դա տա խա զու -
թյան հա մա կար գում մենք վստահ ենք, որ կո -
ռուպ ցիա յի դեմ միայն հա մա կարգ վա՜ծ պայ քա -
րը կա րող է զգա լի արդ յունք ներ տալ: Ան վի ճե -
լի է, որ միայն ի րա վա պահ մար մին նե րի ջան -
քե րով անհ նա րին է արդ յու նա վետ պայ քար տա -
նել կո ռուպ ցիա յի դեմ, ե թե հա սա րա կու թյան
բո լոր շեր տե րում առ կա չլի նի ան հան դուր ժո -
ղա կա նու թյուն նման ցան կա ցած դրսևոր ման
նկատ մամբ: Սա կայն, դրա հետ մեկ տեղ, ա -
ռան ձին վերց ված մեկ պե տու թյան ներ սում
նշածս հա մա կարգ ված պայ քա՜րն էլ դեռ չի ե -
րաշ խա վո րում շո շա փե լի արդ յունք նե րի գրան -
ցում, ե թե այդ պայ քա րի հա մար մենք զին ված
չենք մեր տար բեր գոր ծըն կեր նե րի՝ այդ գոր -
ծում հա ջող ված փոր ձի վե րա բեր յալ ա մե նա -
թարմ գի տե լիք նե րով: Այս մո տե ցու մը հաշ վի
առ նե լով՝ մենք չա փա զանց կարևո րում ենք
նման խորհր դա ժո ղով նե րը, նման քննար կում -
նե րը, քա նի որ դրանք այս կարևո րա գույն ո -
լոր տում հա ջո ղու թյան հաս նե լու անգ նա հա տե -
լի փորձ և գի տե լիք ներ փո խան ցե լու գե րա -
զանց հնա րա վո րու թյուն են հան դի սա նում: Թույլ
տվեք դա տա խա զու թյան ա նու նից ևս մեկ ան -
գամ ող ջու նել քննարկ ման բո լոր մաս նա կից նե -
րին և մաղ թել մեզ բո լո րիս արդ յու նա վետ աշ -
խա տանք: Շ նոր հա կա լու թյուն»:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ, Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նում ՀՀ կա -
ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Գ. Կոս -
տան յա նի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյու նը հուն -
վա րի 25-ից 30-ը աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ -
նել է Ստ րաս բուրգ:

Այ ցի շրջա նակ նե րում Գ. Կոս տան յա նը
Ստրաս բուր գում հան դի պում ներ է ունեցել Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի
նա խա գահ Գո ւի դո Ռայ մոն դի (Guido Raimondi),

Եվ րո պա յի խորհր դի մար դու ի րա վունք նե րի
հանձ նա կա տար Նիլս Մուժ նիեկ սի (Nils
Muižnieks), Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի նա խա -
գահ Ջան նի Բու քի կիո յի (Gianni Buquicchio),
Եվ րո պա յի խորհր դի գլխա վոր քար տու ղար
Տուրբ յորն Յագ լան դի (Thorbjørn Jagland) հետ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի
նա խա գահ Գ.Ռայ մոն դին պարգևատր վել է հու -
շան վե րով (անմոռուկ):

¶.Îàêî²ÜÚ²ÜÀ ØºÎÜºÈ ¾ êîð²ê´àôð¶

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ²ØÜ ¸ºêä²Ü 
èÆâ²ð¸ ØÆÈêÆÜ

«Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ԱՄՆ կա -
ռա վա րու թյու նը ու րախ է հա մա գոր ծակ ցել ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զու թյան հետ»,- այս մա -
սին ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պա նը նշել է ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զի հետ հան դիպ մա նը, ո րին մաս -
նակ ցել են նաև ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե -
ղա կալ Է միլ Բա բա յա նը, ԱՄՆ ար դա րա դա տու -
թյան դե պար տա մեն տի հա կա կո ռուպ ցիոն հար -
ցե րով ա վագ փաս տա բան Փի թեր Այ զեն ֆոր -
թը, ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պա նա տան մշտա կան ի -
րա վա կան խորհր դա տու Ջոն Լու լեջ յա նը, ԱՄՆ
Ար դա րա դա տու թյան դե պար տա մեն տի ի րա -
վա բան-փոր ձա գետ Քրիս տի նա Ա ֆո յա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը ող ջու նե լով կո -
ռուպ ցիոն թե մա յով արդ յու նա վետ և կա ռու ցո -
ղա կան հան դի պում նե րի կազ մա կեր պու մը, նշել
է, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը ե ղել և մնում
է դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա -
հեր թու թյուն նե րից: Գ. Կոս տան յա նը կարևո րել
է փոր ձի փո խա նա կու մը, ինչ պես օ րենսդրա -
կան, այն պես էլ գործ նա կան ա ռու մով՝ հաշ վի
առ նե լով ՀՀ-ի և ԱՄՆ-ի օ րենսդրու թյուն նե րի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են կո ռուպ ցիոն
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ըն թա -
ցա կար գե րին վե րա բե րող հար ցեր: ՀՀ գլխավոր



դա տա խա զը նշել է այն ա ռաջ նա հեր թու թյուն -
նե րը, ո րոնք ա ռա վել նպա տա կա հար մար կլինի

քննար կել դա տա խազ նե րի և քն նիչ նե րի մաս -
նակ ցու թյամբ ԱՄՆ դես պա նա տան կողմից կազ -
մա կերպ վե լիք աշ խա տան քա յին քննարկմա նը:

«Այն պի սի փոր ձա գետ նե րի այ ցե լու թյուն -
նե րը, ինչ պի սիք են ԱՄՆ ար դա րա դա տու թյան
դե պար տա մեն տի հա կա կո ռուպ ցիոն հար ցե րով
ա վագ փաս տա բան Փի թեր Այ զեն ֆոր թը, թույլ
կտան մտքեր փո խա նա կել այն մա սին, թե ինչ -
պես է հնա րա վոր հա մա տեղ լու ծում ներ տալ
այդ լրջա գույն խնդրին»,- նշել է Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում ԱՄՆ դես պան Ռ. Միլսը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է երկ -
կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող հար ցե -
րի լայն շրջա նակ:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Էմիլ
Բա բա յանն ըն դու նել է ար դա րա դա տու թյան ո -
լոր տի ու սում նա սի րու թյան հա մար Հա յաս տա -
նում գտնվող «Ար դա րա դա տու թյան մո նի տո -
րինգ» ծրագրի փոր ձա գետ նե րին: Ծրագրի տնօ -
րեն Վ. Գ րոմլ յու կը և խմ բի ղե կա վար Է. Սվա -
նի ձեն ներ կա յաց րել են փետր վա րին մեկ նար -
կած ծրագրի հիմ նա կան նպա տակ ներն ու ա -
նե լիք նե րը: «Ար դա րա դա տու թյան մո նի տո րինգ»
ծրա գի րը Հա յաս տա նում ար դա րա դա տու թյան
ո լոր տի ու սում նա սի րու թյան ուղ ղու թյամբ աշ -
խա տանք նե րը կշա րու նա կի մինչև 2018թ.-ը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել է ծրագրի շրջա -
նա կում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՀՀ ար դա րա -
դա տու թյան հա մա կար գի, այդ թվում՝ ՀՀ դա -
տա խա զու թյան հետ: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զի տե ղա կալ Է. Բա բա յա նը ող ջու նել է մո նի տո -

րին գա յին խմբի աշ խա տան քը՝ բարձր գնա հա -
տե լով արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա -
րա վո րու թյու նը: Ծ րագրի տնօ րեն Վ.Գ րոմլ յու կի
խոս քով, «Ար դա րա դա տու թյան մո նի տո րինգ»
ծրագրի ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ յուն քում
ձևա վոր ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի փա թե թը
օգ տա կար կլի նի ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում
բա րե փո խում նե րի շա րու նա կա կան ըն թացքն
ա պա հո վե լու հա մար: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զի տե ղա կալ Է.Բա բա յա նը նշել է, որ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զու թյու նը պատ րաստ է իր լիա -
զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ա ջակ ցել եր կամ -
յա ծրագրի ի րա կա նաց մա նը: Պայ մա նա վոր -
վա ծու թյուն է ձեռք բեր վել «Ար դա րա դա տու -
թյան մո նի տո րինգ» ծրագրի արդ յունք ներն ամ -
փո փել հա մա տեղ քննարկ ման մի ջո ցով:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Է միլ
Բա բա յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պա նու -
թյան Թմ րա մի ջոց նե րի դեմ պայ քա րի և ի րա -
վա պահ հա մա գոր ծակ ցու թյան (ԹՊԻՀ) գրա -
սեն յա կի պլա նա վո րած Հա յաս տա նում ի րա -
վուն քի գե րա կա յու թյան և ար դա րա դա տու թյան
ո լոր տում ի րա կա նաց վող օ ժան դա կու թյան
ծրագրե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման խմբին:
Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են ՀՀ
քրեա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տի զար -
գա ցում նե րը, ձեռք բե րում ներն ու խնդիր նե րը:

Է. Բա բա յա նը կարևո րել է հա մա գոր ծակ -
ցու թյու նը, փոր ձի փո խա նա կումն ու կո ռուպ -
ցիոն ռիս կե րի նվա զեց ման ուղ ղու թյամբ քննար -
կում նե րը, ընդգ ծե լով, որ կո ռուպ ցիա յի դեմ
պայ քա րը շա րու նա կում է մնալ Գլ խա վոր դա -
տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան ա ռաջ նա հեր -
թու թյուն նե րից: Գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա -

կա լը, հի շեց նե լով ՀՀ Նա խա գա հի փետր վա րի
12-ի ե լույ թը, ո րի ըն թաց քում երկ րի ղե կա վա րը
կարևո րել է կու ռուպ ցիա յի դեմ շա րու նա կա կան
պայ քա րը, ընդգ ծել է, որ այդ ա ռու մով չա փա -
զանց կարևոր է մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի
հետ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծի քա կազ -
մի հա մալ րու մը: 

ԱՄՆ պետ քար տու ղա րու թյան գնա հատ -
ման խմբի ան դամ ներ Ջ. Կու րո դան և Ռ. Ման -
սու րին պատ րաս տա կա մու թյուն են հայտ նել ա -
ջակ ցել փոր ձի փո խա նակ ման ծրագրե րի ի րա -
կա նաց մա նը: Քն նարկ վել է նաև ՀՀ և ԱՄՆ
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի տար բեր կա -
ռույց նե րի հետ հա մա տեղ աշ խա տան քի, հա -
մա գոր ծակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան մշակ -
մանն առնչ վող, ինչ պես նաև փո խա դարձ հե -
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րի լայն
շրջա նակ:



Այ սօր սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի գի -
տու թյան ու քա ղա քա գի տու թյան ո լորտ նե րում
ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նեն կա ռա վար -
ման ձևին նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը:
Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րը ե լա կե տա յին են
թե՛ սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի, թե՛ քա ղա -
քա գի տու թյան տար բեր ինս տի տուտ նե րի հա -
մար: Այն հան գա ման քը, որ կա ռա վար ման ձևը
նաև քա ղա քա գի տու թյան ու սում նա սի րու թյան
ա ռար կա է, ար դեն իսկ խո սում է վեր ջի նիս
ինչ պես կարևո րու թյան, այն պես էլ բար դու թյան
մա սին:

Կա ռա վար ման ձևը՝ որ պես պե տու թյան
կա ռա վար ման հա մա կար գի մաս, բո լոր ժամա -
նակ նե րում գտնվել է քա ղա քա գետ նե րի ու ի -
րա վա բան նե րի հե տաքրք րու թյան կենտ րո նում:
Դեռ ոչ վաղ անց յա լում պե տու թյան կա ռա վար -
ման ձևի փո փո խու թյան հա մար պայ քարն ար -
յու նա լի բա խում նե րի պատ ճառ է դար ձել: Անց -
յա լում դրան վճռո րոշ նշա նա կու թյուն է տրվել,
հե ղա փո խա կան ընտ րու թյուն է ըն թա ցել միա -
պե տու թյուն նե րի ու հան րա պե տու թյուն նե րի
միջև: Այդ պայ քա րը պա տա հա կան ու ինք նա -
նպա տակ չի ե ղել: Այն պայ քա րը մեծ հաշ վով
պայ քար չի ե ղել հա նուն այն բա նի, թե ինչ պես
կձևա վոր վի պե տա կան իշ խա նու թյու նը, կի րա -
կա նաց վի դա միանձն յա, թե կո լեկ տիվ, այն
կլի նի մեկ ան ձի, փոք րա մաս նու թյան, թե մե -
ծա մաս նու թյան իշ խա նու թյուն: Դա պայ քար էր
մար դու ի րա վունք նե րի, կա յու նու թյան, ան վտան -
գու թյան ու ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար: 

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում պե տու թյան
ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կը, մար դու
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի ծա վա լը, բո վան դա կու թյունն ուղ ղա կիո րեն
փոխ կա պակց ված էին, պայ մա նա վոր ված կա -
ռա վար ման այս ձևե րի հետ: Ժա մա նա կա կից
հան րա պե տա կան և միա պե տա կան կա ռա վար -
ման ձևե րի վեր լու ծու թյու նը ի րա վամբ վկա յում

է, որ կա ռա վար ման այս կամ այն ձևի ընտ րու -
թյու նը չու նի այն վճռո րոշ նշա նա կու թյու նը, ինչ
դա րեր ա ռաջ, սա կայն դրա նով հան դերձ այս
ինս տի տու տի նկատ մամբ ի րա վա բան նե րի և
քա ղա քա գետ նե րի հե տաքրք րու թյու նը չի մա -
րում: Այն, որ ժա մա նա կա կից հան րա պե տու -
թյուն ներն ու միա պե տու թյուն ներն ի րենց բո -
վան դա կու թյամբ այլևս 200 կամ ան գամ 100
տա րի ա ռաջ վա հան րա պե տու թյուն ներն ու միա -
պե տու թյուն նե րը չեն, միան շա նակ է, և պն դու -
մը, որ կա ռա վար ման հան րա պե տա կան ձևն
ա ռա վել ժո ղովր դա վա րա կան է, որ կա ռա վար -
ման հան րա պե տա կան ձև ու նե ցող պե տու թյուն -
նե րում մար դու ի րա վունք ներն ա վե լի լայն են ու
ա վե լի պաշտ պան ված, այ սօր այլևս ար դիա -
կան չէ: Նման հետևու թյուն ա նե լու հիմք է տար -
բեր կա ռա վար ման ձև ու նե ցող երկր նե րի կա -
ռա վար ման ձևի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու -
թյու նը: Քա ղա քա կան հա մա կար գերն Ի տա լիա -
յի, Ֆ րան սիա յի, Գեր մա նիա յի, Ավստ րիա յի կամ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն նե րում և Մեծ
Բ րի տա նիա յի, Իս պա նիա յի, Դա նիա յի, Նոր վե -
գիա յի կամ Ճա պո նիա յի միա պե տու թյուն նե -
րում, սկզբուն քո րեն տար բե րու թյուն ներ չու նեն:
Միևնույն ժա մա նակ ժո ղովր դա վա րու թյունն ու
կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյու նը հան րա -
պե տա կան կա ռա վար ման ձև ու նե ցող ո րոշ
երկր նե րում ան հա մե մատ ցածր է, քան միա -
պե տա կան նե րում: Հա մե մա տենք, օ րի նակ՝ Մեծ
Բ րի տա նիա յի, Դա նիա յի, Նոր վե գիա յի, Բել գիա -
յի, Ճա պո նիա յի միա պե տու թյուն նե րը և Աֆ -
ղանս տա նի, Ի րա քի, Ե գիպ տո սի, Պա կիս տա -
նի, Նե պա լի, ԿԺԴՀ-ի հան րա պե տու թյուն նե րը:
Ակն հայտ է, որ թե՛ ժո ղովր դա վա րու թյան, թե՛
մար դու ի րա վունք նե րի ա ռու մով ա ռա ջին խումբ
երկր ներն ա ռաջ են երկ րորդ խմբում գտնվող
երկր նե րից: Սա կայն, ինչ պես ար դեն նշե ցինք,
այս հա մե մա տու թյու նը բնավ էլ չի նշա նա կում,
որ կա ռա վար ման ձևի հարցն այլևս գործ նա -
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի
ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
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կան նշա նա կու թյուն չու նի: Կա ռա վար ման ձևի
հար ցը գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նի ոչ
միայն զար գա ցող երկր նե րի հա մար: Նրա դերը
չպետք է ար հես տա կա նո րեն փոք րաց նել՝ երբեմն
ժխտե լով նշված տար բե րակ ման որևէ ար ժեք1:

Կա ռա վար ման ձևի ընտ րու թյան հարցն այ -
սօր էլ իր սրու թյամբ կանգ նած է ժա մա նա կա -
կից մի շարք երկր նե րի առջև: Ե թե կա ռա վար -
ման միա պե տա կան ձևը փո խե լը չի քննարկ -
վում, օ րի նակ՝ Մեծ Բ րի տա նիա յում, Դա նիա -
յում, Ճա պո նիա յում, իսկ կա ռա վար ման հան -
րա պե տա կան ձևը՝ Ֆ րան սիա յում, ԱՄՆ-ում,
Գեր մա նիա յում, ա պա հան րա պե տա կան կա -
ռա վար ման այս կամ այն ձևի ընտ րու թյու նը
վի ճա հա րույց է հատ կա պես նո րան կախ պե -
տու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք կա ռա վար ման
այս կամ այն ձևի պատ մա կա նո րեն ձևա վոր -
ված հիմ քեր չու նեն:

Հետ խորհր դա յին գի տա կան գրա կա նու -
թյան մեջ ըստ էու թյան գո յու թյուն չու նի հա մա -
ձայ նու թյուն ինչ պես «կա ռա վար ման ձևի» սահ -
ման ման, այն պես էլ դրանց դա սա կարգ ման
վե րա բեր յալ: Սո վո րա բար դա բնո րո շում է պե -
տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին -
նե րի՝ պե տու թյան գլխի, խորհր դա րա նի, կա -
ռա վա րու թյան ձևա վոր ման կար գը և նրանց
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը2: «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան սահ մա նադրա կան ի րա վունք»
բու հա կան դա սագր քում կա ռա վար ման ձևը
սահ ման վում է որ պես «պե տու թյան գլխի, իշ -
խա նու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր և գոր ծա -
դիր մար մին նե րի կազ մա կերպ ման, ի րա վա -
կան վի ճա կի և փոխ հա րա բե րու թյան հա մա -
կարգ»3: Հան դի պում են այդ հա յե ցա կար գի
լայն և նեղ մեկ նա բա նու թյուն ներ: Ա ռա ջին տե -
սա կե տը հան գում է նրան, որ տվյալ պե տու -
թյան կա ռա վար ման ձևի բնույ թը կախ ված է

պե տա կան բարձ րա գույն իշ խա նու թյան կազ -
մա կեր պու մից, իսկ ա վե լի ստույգ՝ պե տու թյան
ղե կա վա րի ի րա վա կան դիր քից4: Ըստ «կա ռա -
վար ման ձև» հաս կա ցու թյան լայն մեկ նա բա -
նու թյան՝ այն իր մեջ նե րա ռում է պե տու թյան և
բ նակ չու թյան, բարձ րա գույն իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի, այդ մար մին նե րի և տն տե սա կան-քա -
ղա քա կան կենտ րոն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն -
նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա կան ո լոր տը, որ -
տեղ ի րա կա նաց վում են այդ հա րա բե րու թյուն -
նե րը5: Վ.Ե. Չիր կի նը հեր քում է եր կու մեկ նա -
բա նու թյուն ներն էլ, նրա կար ծի քով՝ «նեղ մեկ -
նա բա նու թյու նը չի բա ցա հայ տում պե տու թյան
ձևի հիմ նա կան կող մե րը, լայ նը՝ դուրս է գա լիս
ձևի սահ ման նե րից»6: Նա ա ռա ջար կում է
հետևյալ սահ մա նու մը. կա ռա վար ման ձևը «պե -
տու թյու նը կա ռա վա րե լու մի ջոց է, ո րը նե րա -
ռում է պե տա կան մար մին նե րի կա ռուց վածքն
ու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
նրանց ու ղիղ և հե տա դարձ կա պի ձևե րը բնակ -
չու թյան հետ»7:

Ըստ Օ. Ի. Զազ նաևի՝ սա ա մե նաօպ տի մալ
սահ մա նումն է8: Հետ խորհր դա յին քա ղա քա կան
և ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ «պե -
տու թյան կա ռա վար ման ձև» տեր մինն ամ -
րապնդ վել է: Լայ նո րեն գոր ծած վում են «միա -
պե տա կան կա ռա վար ման ձև», «հան րա պե տա -
կան կա ռա վար ման ձև», «նա խա գա հա կան կա -
ռա վար ման ձև», «պառ լա մեն տա կան կա ռա -
վար ման ձև», «խա ռը կամ կի սա նա խա գա հա -
կան կա ռա վար ման ձև» հաս կա ցու թյուն նե րը:
Ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տու թյունն ու ի րա -
վա գի տու թյու նը կա ռա վար ման ձևի դա սա կարգ -
ման ժա մա նակ հիմ նա կա նում կարևո րում են
այն հան գա ման քը, թե պե տու թյան գլու խը
ընտրվո՞ւմ (ան կախ ուղ ղա կի, թե ա նուղ ղա կի
ընտ րու թյուն նե րի ձևից), թե՞ ժա ռան գում է: Այս
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դա սա կարգ մամբ, որ պես կա նոն, պե տու թյուն -
նե րը բա ժան վում են միա պե տու թյան և հան -
րա պե տու թյան: Ա ռա ջին հա յաց քից տրա մա բա -
նա կան թվա ցող նման բա ժա նումն ու նի էա -
կան թե րու թյուն. այն չի պա տաս խա նում կա -
ռա վար ման ձևի բո վան դա կու թյա նը վե րա բե -
րող հար ցին: Դա սա կարգ ման ե լա կե տում դրվում
է ձևա կան գոր ծոն. կարևորն այս տեղ փո խա -
րին վում է երկ րոր դա կա նով, իսկ գործ նա կա նը՝
ձևա կա նով: Կա ռա վար ման ձևի բո վան դա կու -
թյան վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ
այս հար ցում էա կա նը, գլխա վո րը ոչ թե պե -
տու թյան գլխի պաշ տո նի ստանձն ման կարգն
է, այլ պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա գույն
մար մին նե րի միջև և պե տա կան իշ խա նու թյան
բարձ րա գույն մար մին նե րի ու ժո ղովր դի միջև
հա րա բե րու թյուն նե րը, այդ հա րա բե րու թյուն նե -
րի բո վան դա կու թյու նը:

Կա ռա վար ման ձևին անդրա դառ նա լիս
պետք է պա տաս խա նել մի շարք հար ցե րի, ո -
րոնց պա տաս խան ներն էլ ի րենց հեր թին պետք
է հիմք դառ նան ու կան խո րո շեն այս կամ այն
պե տու թյան կա ռա վար ման ձևը: Այս հար ցե րը
կա րե լի է տա րան ջա տել հետևյալ կերպ. ա ռա -
ջին՝ ինչ պե՞ս է կազ մա վոր վում գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյու նը, ո՞ր մար մինն է կազ մա վո րում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը, երկ րորդ՝ ինչ պի սի՞ կա -
ռուց վածք ու նի գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը, այն
երկ փեղկ վա՞ծ է, դո ւա լիս տա կա՞ն է, ամ բող ջու -
թյամբ պատ կա նու՞մ է մեկ ան ձի կամ մեկ մարմ -
նի, եր րորդ՝ ինչ պի սի՞ լծակ ներ ու նի օ րենս դի րը
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ ընդ հան -
րա պես և նրա ա ռան ձին մարմ նի նկատ մամբ
մաս նա վո րա պես, չոր րորդ՝ ինչ պի սի՞ն են «պե -
տու թյան գլուխ - գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն -
օրենս դիր իշ խա նու թյուն» հա րա բե րու թյուն ները:

Պե տու թյան գլխի պաշ տո նը ժա ռան գա -
բար կամ ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ստանձ -
նե լու ե ղա նա կը, ըստ էու թյան, վե րը նշված և ոչ
մի հար ցի չի պա տաս խա նում: Թե պետ ո րոշ
հար ցե րի պա տաս խան ներ կա րե լի է բխեց նել
այդ հան գա ման քից, սա կայն մի ջազ գա յին փոր -
ձը վկա յում է դրանց ու ղիղ կա պի բա ցա կա յու -
թյան մա սին:

Խն դի րը պետք է վեր լու ծել նաև այն հա -
մա տեքս տում, թե գործ նա կա նում այդ հա մա -
կարգն ինչ պես է աշ խա տում, ինչ պի սին են այդ
մար մին նե րի փաս տա ցի լիա զո րու թյուն նե րը,
այդ լիա զո րու թյուն նե րի փաս տա ցի ծա վա լը, բո -
վան դա կու թյու նը, պե տա կան իշ խա նու թյան
բարձ րա գույն մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րը:

Ան շուշտ, վե րը նշված հար ցե րի սահ մա -
նադրա կան կար գա վո րում նե րը կարևոր են, սա -
կայն ոչ պա կաս կարևոր է ի րա կան, գոր ծող
կա ռա վար ման ձևի ու սում նա սի րու թյու նը՝ ան -
կախ այն հան գա ման քից, թե վե րը նշված հիմ -
քով այն դի տարկ վում է որ պես միա պե տու թյուն,
թե՝ հան րա պե տու թյուն: Մեր ժա մա նակ նե րում
հան րա պե տու թյան ու միա պե տու թյան ի րա վա -
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը գրե թե կորց -
րել է իր գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը: Ա ռա -
վել մեծ թվով ու սում նա սի րու թյուն ներ այ սօր
նվիր ված են հան րա պե տա կան կա ռա վար ման
ձևի տար բեր տե սակ նե րին: Գործ նա կա նում կա -
րե լի է ար ձա նագրել, որ մեր ժա մա նակ նե րում
պե տու թյուն նե րը միա պե տու թյան և հան րա պե -
տու թյան բա ժա նե լը կորց րել է իր քա ղա քա կան
ի մաս տը:

Ներ կա յում «կա ռա վար ման ձևին» զու գա -
հեռ սկսել է կի րառ վել նաև «կա ռա վար ման հա -
մա կարգ» հաս կա ցու թյու նը: Ն. Ա. Սա խա րո վը
պնդում է, որ գի տա կան տեր մի նա բա նու թյան
տե սանկ յու նից ա վե լի ճիշտ է խո սել կի սա նա -
խա գա հա կան, նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
հա մա կար գե րից՝ տար բե րե լով դրանք կա ռա -
վար ման ձևե րից, ո րը կա րող է լի նել միա պե -
տա կան և հան րա պե տա կան9:

Այս տա րան ջատ ման հիմ քե րի ա ռու մով հե -
տաքր քիր է նաև Ս. Գ. Պա րե չի նա յի մո տե ցու -
մը, ըստ ո րի՝ ան կա րե լի է խառ նել «կա ռա վար -
ման ձև» և «կա ռա վար ման հա մա կարգ» հաս -
կա ցու թյուն նե րը, քա նի որ, ա ռա ջինն ար տա -
հայ տում է պե տա կան իշ խա նու թյան ընտ րո վի
և ժա ռան գա բար ձևա վո րու մը, իսկ երկ րոր դը՝
գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի փոխ հա -
րա բե րու թյուն նե րը և նրանց լիա զո րու թյուն նե -
րի հա րա բե րակ ցու թյան տե սա կը10: Նրա կար -
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ծի քով կա ռա վար ման ձևը տվյալ քա ղա քա կան
հա մա կար գում բարձ րա գույն իշ խա նու թյան
ձևա վո րումն է, ո րը կա րող է լի նել ընտ րո վի և
ժա ռան գա կան: «Կա ռա վար ման հա մա կարգ»
տեր մինն ա ռա ջին հեր թին ու նի քա ղա քա կան
բո վան դա կու թյուն: Ըստ էու թյան, դրվում է ձևի
և բո վան դա կու թյան փոխ հա րա բե րու թյան հար -
ցը: Մի դեպ քում ձևն  է ըն դուն վում հիմք՝ հաշ -
վի չառ նե լով բո վան դա կու թյու նը, երկ րորդ դեպ -
քում հիմք է ըն դուն վում բո վան դա կու թյու նը՝
հաշ վի չառ նե լով ձևը: Նման մո տեց ման հետ
ո րո շա կի ան հա մա ձայ նու թյուն ու նի Ա. Ի. Զազ -
նաևը, ո րի հա մոզ մամբ՝ պե տու թյան ղե կա վա -
րի փո խա րի նու մը ըն դա մե նը կա ռա վար ման
հատ կու թյուն նե րից մեկն է11: Հա մա ձայ նե լով
այս կար ծիքն այն մա սով, որ պե տու թյան գլխի
ձևա վոր ման կար գը պայ մա նա վո րում, կան խո -
րո շում է վեր ջի նիս լիա զո րու թյուն նե րի ծա վա -
լը, հետևա բար՝ նաև կա ռա վար ման բո վան դա -
կու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ պետք է նկա տել,
որ բա ցա ռու թյուն չեն նաև այն երկր նե րը, որ -
տեղ ուղ ղա կի ընտր ված նա խա գահ ներն ու նեն
ա վե լի փոքր լիա զո րու թյուն ներ, քան ա նուղ -
ղա կի ընտր ված նա խա գահ նե րը: Ան շուշտ, կա -
ռա վար ման ձևի բո վան դա կու թյան հա մար
կարևոր է այն, թե պե տու թյան գլուխն ընտըր -
վում է ուղ ղա կի, ա նուղ ղա կի, թե՝ ժա ռան գում
պաշ տո նը: Այս հան գա ման քով է մա սամբ պայ -
մա նա վոր ված պե տու թյան գլխի լիա զո րու թյուն -
նե րի ծա վա լը, սա կայն դա ևս մա սամբ կա րող
է հա մար վել ձևա կան կողմ, տե սա կա նո րեն և
գործ նա կա նում (ան կախ այն հան գա ման քից՝
կլի նի ճիշտ կամ սխալ) ա նուղ ղա կի ընտր ված
նա խա գա հը կա րող է ու նե նալ ա վե լի լայն լիա -
զո րու թյուն ներ (թե՛ փաս տա ցի, թե՛ սահ մա -
նադրո րեն ամ րագր ված), քան ուղ ղա կի ընտըր -
ված նա խա գա հը: Լի բա նա նի 1926 թվա կա նի
մա յի սի 23-ի սահ մա նադրու թյան 49-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝ նա խա գահն ընտր վում է ա -

նուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, խորհըր -
դա րա նի կող մից: Սահ մա նադրու թյան 4-րդ
գլխի հա մա ձայն՝ նա խա գա հը պե տու թյան
գլուխն է և ազ գի հա վա քա կան ու ժի խորհր դա -
նի շը: Նա խա գա հը ղե կա վա րում է Պաշտ պա -
նու թյան գե րա գույն խոր հուր դը, Նա խա րար -
նե րի խորհր դի կա ռա վար ման ներ քո գտնվող
Զին ված ու ժե րի Գե րա գույն գլխա վոր հրա մա -
նա տարն է, ղե կա վա րում է ան վտան գու թյան
բարձ րա գույն խոր հուր դը, կա րող է նա խա գա -
հել կա ռա վա րու թյան նիս տե րը, վար չա պե տի
հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է հրա վի րել կա ռա -
վա րու թյան նիստ և այլն12: Մինչ դեռ Ավստ րիա -
յի՝ 1920 թվա կա նին ըն դուն ված սահ մա նադրու -
թյան հա մա ձայն (1929 թվա կա նի փո փո խու -
թյուն նե րով)՝ Հան րա պե տու թյան նա խա գահն
ընտր վում է ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո -
ցով, սա կայն ու նի նույ նան ման կամ ա վե լի պա -
կաս լիա զո րու թյուն ներ: Կա րե լի է նաև նկա -
տել, որ «կա ռա վար ման ձև» հաս կա ցու թյու նը
բնու թագրում է ոչ միայն ձևա կան ի րա վա բա -
նա կան կող մը, այլ նաև՝ փաս տա ցի կող մը, որը
գո յու թյուն ու նի օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար -
մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բարդ հա -
մա կար գի տես քով:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կար ծում եմ, որ
կա ռա վար ման ձևի դա սա կարգ ման հա մար
հարկ է ա ռանձ նաց նել հետևյալ հիմ նա կան չա -
փա նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ արդ յոք պե տու -
թյան գլու խը՝ նա խա գա հը, ընտր վում է հա -
մընդ հա նուր, ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո -
ցով, ու նի ինք նու րույն լիա զո րու թյուն ներ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան բնա գա վա ռում, արդ յոք
կա ռա վա րու թյու նը պա տաս խա նա տու է խորհըր -
դա րա նի առջև: Մնա ցած հան գա մանք նե րը,
կար ծում եմ, որ կարևոր, սա կայն բնու թագրիչ
հատ կա նիշ չեն կա ռա վար ման ձևի դա սա կարգ -
ման հա մար:
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Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան և ի -
րա վա կան պե տու թյան զար գա ցումն ան խու -
սա փե լիո րեն ա ռա ջաց նում է այն պի սի ի րա վի -
ճակ ներ, ո րոնք պե տու թյու նից պա հան ջում են
սահ մա նա փա կել ո րոշ սահ մա նադրաի րա վա -
կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ: Աշ -
խար հի երկր նե րի սահ մա նադրու թյուն նե րը,
թույ լատ րե լով ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա -
կում, սահ մա նում են դրանց ի րա կա նաց ման
խիստ կարգ և հիմ քեր: Սահ մա նադրաի րա -
վա կան ակ տե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա -
լիս, որ մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա -
կու մը որ պես սահ մա նադրաի րա վա կան
երևույթ, նե րա ռում է հետևյալ տար րե րը. սահ -
մա նա փակ ման հիմ քը, սահ մա նա փակ ման
նպա տա կը, մար դու ի րա վունք նե րը սահ մա նա -
փա կող հան գա մանք նե րը, սահ մա նա փակ վող
ի րա վունք նե րը (սահ մա նա փակ ման օբ յեկ տը),
սահ մա նա փակ ման ոչ են թա կա ի րա վունք նե -
րը, մար դու ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող
սուբ յեկտ նե րը, մար դու ի րա վունք նե րի սահ -
մա նա փակ ման վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին հան -
րու թյան տե ղե կա ցու մը1: Թ վարկ ված բո լոր
տար րե րը սահ ման ված են ԼՂՀ Սահ մա նադրու -
թյամբ և օ րենք նե րով:

Նշենք, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու -
թյան մեջ չկա միաս նա կան մո տե ցում «սահ մա -
նա փա կում» հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ: Մար -
դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին
ա մե նա տար բեր հե ղի նա կա վոր փաս տաթղ թերն
օգ տա գոր ծում են «պե տու թյուն նե րի նա հանջն
ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րից», «սահ մա նա -
փա կում», «նա հանջ ի րենց պար տա վո րու թյուն -

նե րից» և այլ ձևա կեր պում ներ2: Ընդ հան րաց -
նե լով կա րող ենք ար ձա նագրել, որ սահ մա նա -
փա կու մը Սահ մա նադրու թյամբ և օ րեն քով ար -
դեն ամ րագր ված և սահ մա նադր ված կոնկ րետ
ի րա վուն քի բո վան դա կու թյան նե ղա ցու մը, նվա -
զե ցու մը, բա ցա ռումն է պե տու թյան կող մից`
ինչ-ինչ կարևոր շա հե րից ել նե լով3: Ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փակ ման ժա մա նակ գլխա վոր
սկզբուն քը պետք է լի նի սահ մա նա փակ վող ի -
րա վունք նե րի հա մա չա փու թյունն ու հա մար ժե -
քու թյու նը, որ պես զի չխախտ վեն սահ մա նադրա -
կան ար ժեք նե րը: Ի րա վունք նե րի սահ մա նա -
փա կու մը պետք է լի նի կոնկ րետ, պարզ և
հստակ, հղում կա տար վի Սահ մա նադրու թյան
կոնկ րետ հոդ վա ծի, չթույ լատր վի սահ ման ված
սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ լայն, երկի -
մաստ մեկ նա բա նու թյուն ներ և դրանց կա մա -
յա կան կի րա ռում:

ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյան 52-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն Սահ մա նադրու թյան 23-25-րդ, 27-
31-րդ հոդ ված նե րում, 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին և
2-րդ մա սե րում, 34-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում
ամ րագր ված մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը կա -
րող են սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով, ե -
թե դա պի տա նի, անհ րա ժեշտ և հա մար ժեք է
պե տա կան կամ հա սա րա կա կան ան վտան գու -
թյան, հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման,
հան ցա գոր ծու թյան կանխ ման, հան րու թյան ա -
ռող ջու թյան ու բա րո յա կա նու թյան, այ լոց ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, պատ վի և
բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար:
Սահ մա նա փակ ման են թա կա են հետևյալ ի -
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ՍՈՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արցախի Պետական Համալսարանի
«Իրավունք» ամբիոնի դասախոս
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Якубовская Д. Д., “Механизм реализации ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации”, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук., ст.
18.

2 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», Գ.Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհանուր խմբագրությամբ,
«Իրավունք» 2010թ., Էջ 508:

3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 509:
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րա վունք նե րը. անձ նա կան և ըն տա նե կան կյան -
քի հարգ ման (հոդ ված 23), բնա կա րա նի ան -
ձեռնմ խե լիու թյան (հոդ ված 24), ա զատ տե ղա -
շարժ վե լու և բ նա կա վայր ընտ րե լու (հոդ ված
25), կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու (հոդ -
ված 27), պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րին դի մե լու (հոդ ված
28), միա վոր վե լու (հոդ ված 29), կու սակ ցու -
թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանց ան դա մագր վե -
լու (հոդ ված 30), խա ղաղ, ա ռանց զեն քի ժո -
ղով ներ, հան րա հա վաք ներ, եր թեր, ցույ ցեր, և
այլ հա վաք ներ անց կաց նե լու (հոդ ված 31), ընտ -
րա կան ի րա վունք (32-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ
մա սեր), գոր ծա դու լի (34-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մաս) ի րա վունք նե րը:

Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հար ցը
ո րո շե լիս ՀՀ և ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյուն նե րը
ղե կա վար վել են այն պի սի հե ղի նա կա վոր մի -
ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով, ինչ պի սիք են
1948 թվա կա նի Մար դու ի րա վունք նե րի հա -
մընդ հա նուր հռչա կա գի րը, 1966 թվա կա նի Տն -
տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի -
րա վունք նե րի մա սին դաշ նա գի րը, Քա ղա քա -
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա -
սին մի ջազ գա յին դաշ նա գի րը, 1950 թվա կա -
նի Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիան և այլն:

Հետևե լով Մար դու ի րա վունք նե րի հա -
մընդ հա նուր հռչա կագրի 29-րդ հոդ վա ծի պա -
հանջ նե րին՝ Սահ մա նադրու թյունն ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման
ինս տի տու տը նե րա ռում է միայն ո րո շա կի հիմ -
նա վո րում նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Հռ չա -
կա գի րը տա լիս է հետևյալ հիմ նա վո րում նե րը.
իր ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ի րա -
կա նաց նե լիս յու րա քանչ յուր ոք պետք է են -
թարկ վի միայն այն պի սի սահ մա նա փա կում -
նե րի, ո րոնք օ րեն քով նա խա տես ված են բա -
ցա ռա պես այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ա պա հով ման ու պատ շաճ ճա նաչ -
ման նպա տա կով, ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կար գում բա րո յա կա նու թյան ար դա րա -
ցի պա հանջ նե րը, հա սա րա կա կան կարգն ու

ընդ հա նուր բա րե կե ցու թյու նը բա վա րա րե լու
նպա տա կով: Այս հիմ քե րը կաս կա ծի տակ չեն
դրվում, քա նի որ խոս քը փոք րա մաս նու թյան
կող մից մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան ի րա -
վունք նե րի և շա հե րի չա րա շահ ման կամ էլ` ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի
ստեղծ ման մա սին է4:

Հարկ է ընդգ ծել, որ Սահ մա նադրու թյուն -
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կամ ընդ հան րա պես
չի նշում սահ մա նա փակ վող ի րա վունք նե րի մա -
սին ( Ճա պո նիա, Ավստ րիա, Լատ վիա, Ի տա -
լիա, Ար գեն տի նա) կամ ընդ հան րա կան, մա կե -
րե սո րեն է նշում սահ մա նա փակ ման հնա րա -
վո րու թյունն ա ռանց որևէ հոդ վա ծի հղում կա -
տա րե լու, օ րի նակ` Ռու մի նիա յի Սահ մա նադրու -
թյան 49-րդ հոդ վա ծը5 այս պես է կար գա վո րում
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հար ցը. «Ո -
րոշ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա -
կա նա ցու մը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն
օ րեն քով և միայն, ե թե դա հա մա պա տաս խան
դեպ քում անհ րա ժեշտ է ազ գա յին ան վտան գու -
թյան, կար գու կա նո նի, հա սա րա կու թյան ա ռող -
ջու թյան կամ բա րո յա կա նու թյան, քա ղա քա ցի -
նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, քրեա -
կան հե տաքն նու թյան ի րա կա նաց ման պաշտ -
պա նու թյան նպա տա կով, տա րե րա յին ա ղետ -
նե րի կամ հա տուկ լրջու թյան ա ղետ նե րի
հետևանք նե րի կան խար գել ման հա մար: Սահ -
մա նա փա կու մը պետք է հա մա չափ լի նի այդ ի -
րա վի ճա կին և չի կա րող ոտնձ գել ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի գո յու թյա նը»: Նմա նա -
տիպ հոդ ված ներ են պա րու նա կում նաև Պոր -
տու գա լիա յի (հոդ ված ներ 18 և 270), Շ վեյ ցա -
րիա յի (հոդ ված 36), Ֆին լան դիա յի (հոդ ված
23), Գեր մա նիա յի (հոդ ված 19), Ռու սաս տա նի
(հոդ ված 55) և այլ պե տու թյուն նե րի սահ մա -
նադրու թյուն նե րը: Ա ռա վել քիչ են այն պե տու -
թյուն նե րի սահ մա նադրու թյուն նե րը, ո րոնք կոնկ -
րետ հղում են կա տա րում սահ մա նա փակ ման
են թա կա ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ: Դրան -
ցից են ՀՀ և ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյուն նե րը:
Այս տե սա կե տից ա ռա վել հե տաքր քիր է Լե -
հաս տա նի Սահ մա նադրու թյու նը, ո րի 233-րդ
հոդ վա ծը մեկ առ մեկ սահ մա նում է այն բո լոր Օ
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4 Տե՛ս “Конституционное право Российской Федерации”, М. В. Баглай, НОРМА, М. 2007, ст. 190. 
5 Տե՛ս Ռումինիայի Սահմանադրությունը ընդունվել է 1991 թվականի նոյեմբերի 21-ին: 



ի րա վունք նե րը (իսկ դրանք բա վա կա նին ըն -
դար ձակ են), ո րոնք չեն կա րող սահ մա նա փակ -
վել ռազ մա կան և բա ցա ռիկ պայ ման նե րում:
Այ դօ րի նակ մո տե ցում է ցու ցա բե րել նաև ԼՂՀ
Սահ մա նադրու թյու նը, ո րի 53-րդ հոդ վա ծում
նշվում են մար դու և քա ղա քա ցու ա ռան ձին
հիմ նա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ,
բա ցա ռու թյամբ Սահ մա նադրու թյան 17-21-րդ,
26-րդ և 44-50-րդ հոդ ված նե րում նշված նե րի,
ո րոնք կա րող են օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով ժա մա նա կա վո րա պես սահ մա նա փակ վել
ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան ժա մա -
նակ: Չ սահ մա նա փակ վող ի րա վունք ներն են`
ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը (հոդ ված 17),
կյան քի ի րա վուն քը (հոդ ված 18), ֆի զի կա կան
և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը
(հոդ ված 19), Սահ մա նադրու թյամբ կամ օ րեն -
քով չար գել ված և այ լոց ի րա վունք նե րը չխախ -
տող գոր ծո ղու թյուն ներ ա նե լու ա զա տու թյու նը
(հոդ ված 20), օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա -
րու թյան ի րա վուն քը (հոդ ված 21), մտքի, խղճի
և դա վա նան քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը (հոդ -
ված 26), ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը (հոդ -
ված 44), ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի
կող մից իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան
ի րա վուն քը (հոդ ված 45), ի րա վա բա նա կան օգ -
նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը (հոդ ված 46),
իր, ա մուս նու և մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի վե -
րա բեր յալ ցուց մունք տա լու պար տա վո րու թյու -
նից ա զատ վե լու ի րա վուն քը (հոդ ված 47), ան -
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քը (հոդ -
ված 48), ա րար քի կա տար ման պա հին օ րեն -
քով հան ցա գոր ծու թյուն չհա մար վող ա րար քի
հա մար քրեա կան հե տապնդ ման չեն թարկ վե -
լու և մե ղա վոր չճա նաչ վե լու ի րա վուն քը (հոդ -
ված 49), դա տավճ ռի վե րա նայ ման ի րա վուն քը
(հոդ ված 50):

Իսկ 54-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ մար -
դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը չեն
կա րող ա ղա վա ղել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի էու թյու նը, ո րը կարևո րա գույն ե -
րաշ խիք է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան տե սանկ յու նից:

Պետք է ընդգ ծել, որ այս տե սա կե տից ա -
ռա վել հու սա լի են այն պե տու թյուն նե րի սահ -
մա նադրու թյուն նե րը, ո րոնք մար դու և քա ղա -

քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փակ ման հար ցը կար գա վո րում են Սահ -
մա նադրու թյամբ կամ սահ մա նադրա կան օ րենք
ըն դու նե լու մի ջո ցով, այլ ոչ թե թող նում են օ -
րենսդրի կամ գոր ծադրի հա յե ցո ղու թյա նը` կա -
մա յա կա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա -
կով:

Սակայն հարկ է նշել, որ ԼՂՀ պարագա-
յում, որն իրենից ներկայացնում է փոքր, զար-
գացող, մի ջազ գայ նո րեն չճանաչված պետու-
թյուն և իր կենսագործունեությունն իրակա-
նացնում է հարևան ադրբեջանական պետու-
թյան հետ ռազմա-քա ղա քա կան բարդ հա րա -
բե րու թյուն նե րի պայմաններում, ավելորդ չէ, և
նույնիսկ անհրաժեշտ է սահմանափակել ԼՂՀ
Սահմանադրության 26-րդ հոդվածի ուժը ռազ-
մական և արտակարգ դրության ժամանակ:
Մա նա վանդ, որ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տով
սահ ման ված է, որ կրո նի և հա մոզ մունք նե րի
ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը կա րող է սահ -
մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` Սահ մա նադրու -
թյան 52-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված հիմ քե -
րով:

Ի դեպ, ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյան նա խա -
գծում 26-րդ հոդ վա ծը (մտքի, խղճի և դա վա -
նան քի ա զա տու թյան ի րա վունք) նե րառ ված էր
52-րդ հոդ վա ծով թվարկ ված սահ մա նա փակ -
ման են թա կա ի րա վունք նե րի շրջա նակ նե րում,
սա կայն ան հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով Սահ -
մա նադրու թյան վերջ նա կան տար բե րա կում`
հան րաք վեով ըն դու նե լուց հե տո հրա պա րակ -
ված պաշ տո նա կան տե ղե կագրում, այդ կետն
ար դեն հան ված էր:

Հա մաշ խար հա յին սահ մա նադրա կան տե -
սու թյան և պ րակ տի կա յի մեջ հան րա հայտ է,
որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ի րա վա չափ
է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում (հա մա ճա -
րակ ներ, մի ջէթ նի կա կան բա խում ներ, տա րե -
րա յին ա ղետ ներ, քա ղա քա ցիա կան պա տե -
րազմ ներ, զանգ վա ծա յին ան կար գու թյուն ներ
և այլն): Դա ճա նաչ վում է Քա ղա քա ցիա կան և
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ -
գա յին դաշ նագրով (հոդ ված 4), ո րը, սա կայն,
պա հան ջում է, որ պես զի ար տա կարգ դրու -
թյան մա սին ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից
պաշ տո նա պես հայ տա րար վի և դրա մա սին
հայտն վի այլ պե տու թյուն նե րին: Ինչ պես նշվեց,
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ԼՂՀ (ՀՀ) Սահ մա նադրու թյու նը նույն պես սահ -
մա նում է ար տա կարգ և ռազ մա կան դրու թյան
ժա մա նակ մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյուն -
ներ: ՀՀ և ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյուն նե րում կա
ևս մի կարևոր ե րաշ խիք: Դա ար տա կարգ դա -
տա րան նե րի ստեղծ ման ար գելքն է: Այ սինքն,
նույ նիսկ ար տա կարգ դրու թյան պայ ման նե -
րում շա րու նա կում են գոր ծել ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան դա տա րան նե րը, ո րոնք ե րաշ խա -
վո րում են քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյունն ա նօ րի նա կան և խտ րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րից: Մինչ դեռ ար տա -
կարգ դա տա րան նե րը դրանք քրեա կան գոր -
ծե րը, մե ղադր յա լին ա ռանց պաշտ պա նու թյան
անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ տրա մադրող, ա րա -
գաց ված քննու թյուն ի րա կա նաց նող դա տա -
րան ներն են6:

Ժա մա նա կա կից դե մոկ րա տա կան պե տու -
թյուն նե րում ար գել վում է ար տա կարգ դա տա -
րան նե րի ստեղ ծու մը: Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րանն ան հա մա պա տաս -
խան է գտել Թուր քիա յում ստեղծ ված «պե տա -
կան ան վտան գու թյան դա տա րան նե րը», ել նե -
լով Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա կան ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո -
պա կան կոն վեն ցիա յից («ան կախ և ա նա չառ
դա տա րա նի ի րա վունք» (հոդ ված 6)), մինչ դեռ
թուր քա կան նշյալ դա տա կան ատ յան ներն ի -
րենց կազ մի մեջ քա ղա քա ցիա կան դա տա վոր -
նե րի հետ մեկ տեղ նե րա ռում են նաև զին վո -
րա կան դա տա վոր նե րին7:

Ար տա կարգ դրու թյու նը հա տուկ ի րա վա -
կան ռե ժիմ է, ո րը մտցվում է ժա մա նա կա վո -
րա պես` ա պա հո վե լու քա ղա քա ցի նե րի ան վտան -
գու թյու նը և սահ մա նադրա կան կար գի պաշտ -
պա նու թյու նը: «Ար տա կարգ դրու թյան մա սին»
ԼՂՀ օ րեն քի8 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԼՂՀ
Սահմանադրությանը և «Ար տա կարգ դրու թյան
մա սին» ԼՂՀ օ րեն քին համապատասխան` Լեռ-
նային Ղարաբաղի Հանրապետության ամբողջ
տարածքում կամ նրա մի հատվածում մտցվող
արտակարգ դրությունը նշանակում է` պետա-
կան իշխանության և կառավարման մարմին-

ների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և
կազմակերպությունների գործունեության հա-
տուկ իրավական ռեժիմ, որը թույլ է տալիս
«Արտակարգ դրության մասին» օրենքով սահ-
մանված քաղաքացիների իրավունքների և ա-
զատությունների ու իրավաբանական անձանց
իրավունքների սահմանափակում, ինչպես նաև
լրացուցիչ պարտականությունների սահմանում
նրանց նկատ մամբ: Ար տա կարգ դրությունը ժա-
մանակավոր միջոցառում է և կարող է մտցվել
բացառապես հանրապետության քաղաքացի-
ների անվտանգության ապահովման և սահ-
մանադրական կառուցվածքի պահպանության
շահերից ելնելով: Ար տա կարգ դրությունը կա-
րող է մտցվել միայն այնպիսի պայմաններում,
երբ հանգամանքներն իրենցից այնպիսի իրա-
կան ար տա կարգ ու անխուսափելի սպառնա-
լիք են ներկայացնում հանրապետության քա-
ղաքացիների անվտանգությանը կամ սահմա-
նադրական կառուցվածքին, որի վերացումն
անհնար է առանց ար տա կարգ միջոցներ կի-
րառելու:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ողջ տարածքում մտցվող ար տա կարգ դրու -
թյան գործողության ժամկետը չի կարող անց-
նել 3 ամսից, իսկ հանրապետության տարած-
քի մի հատվածում մտցվողը` 60 օրից:

Ար տա կարգ դրու թյան ռեժիմի ապահով-
ման համար ընդունված ակտերն ուժը կորց-
նում են ար տա կարգ դրությունը դադարեցնելու
հետ միաժամանակ, առանց այդ մասին հա-
տուկ տեղեկացման: Իսկ Սահ մա նադրու թյան
68-րդ հոդ վա ծի 15-րդ կե տի հա մա ձայն` Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գահն աղետի դեպքում
կամ այլ արտակարգ իրավիճակներում, ինչ-
պես նաև սահմանադրական կարգին սպառ-
նացող անմիջական վտանգի դեպքում, խորհր-
դակցելով Ազգային ժողովի նախագահի և վար-
չապետի հետ, իրականացնում է իրավիճակից
թելադրվող միջոցառումներ և այդ մասին ու-
ղերձով դիմում ժողովրդին, անհրաժեշտության
դեպքում հայտարարում է արտակարգ դրու-
թյուն: Արտակարգ դրություն հայտարարվելու
դեպքում իրավունքի ուժով գումարվում է Ազ-
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6 Տե՛ս “Конституционное право Российской Федерации” М. В. Баглай, НОРМА, М. 2007, ст. 194.
7 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 195:
8 «Արտակարգ դրության մասին» ԼՂՀ օրենքը ընդունվել է 1992 թվականի հունվարի 8-ին:



գային ժողովի հատուկ նիստ: Ար տա կարգ և
ռազ մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժիմ նե րը
սահ ման վում են օ րենք նե րով:

ԼՂՀ Սահ մա նադրու թյան 68-րդ հոդ վա ծի
14-րդ կե տի հա մա ձայն` հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հը հանրապետության վրա զինված հար-
ձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայու-
թյան կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպ-
քերում հաստատում է ռազմական դրություն,
միա ժա մա նակ, կարող է հայտարարել ընդհա-
նուր կամ մասնակի զորահավաք և որոշում է
ընդունում զինված ուժերի օգտագործման մա-
սին: Նշենք, որ դեռևս 1995 թվա կա նին Ար ցա -
խի Հան րա պե տու թյունն ըն դու նեց ռազ մա կան
դրու թյան մա սին օ րեն քը9, ո րի հի ման վրա
հան րա պե տու թյան նա խա գա հը երկ րում մտցրեց
ռազ մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժիմ: Այդ
պա հից մինչ օրս ԼՂՀ-ում ռազ մա կան դրու -
թյան ի րա վա կան ռե ժի մը պար բե րա բար եր -
կա րաձգ վում է: Չ նա յած այդ հան գա ման քին՝
մեր երկ րում շա րու նա կում են բնա կա նոն գոր -
ծել պե տա կան ու հա սա րա կա կան մար մին նե -
րը: Իշ խա նու թյան թևե րը գոր ծում են զսպիչ նե -
րի և հա կակ շիռ նե րի հա մա կար գի հի ման վրա,
պաշտ պան վում ու ե րաշ խա վոր վում են մար դու
և քա ղա քա ցու բո լոր ի րա վունք նե րը, ա զա տու -
թյուն ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, գոր ծում են
դա տա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր մի ջոց ներն
ու օ ղակ նե րը, ոչ մի ի րա վունք սահ մա նա փակ -
ված չէ նույ նիսկ ռազ մա կան դրու թյան պայ -
ման նե րում: Եվ դա այն դեպ քում, երբ, որ պես
կա նոն, ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ մար -
դու մի շարք կարևոր ի րա վունք ներ ու ա զա -
տու թյուն ներ չեն ի րա կա նաց վում և սահ մա նա -
փակ վում են:

Սահ մա նադրու թյան 53-րդ հոդ վա ծով
նշված նպա տակ նե րի հա մար մար դու ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա -
կու մը նա խա տես ված է նաև այլ օ րենք նե րով:
Այդ սահ մա նա փա կում ներն ա մե նից հա ճախ
հան դես են գա լիս որ պես անհ րա ժեշտ պայ -
ման ներ ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյան հա մար, ո րոնք կոչ ված են պաշտ պա նե -
լու բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն ու ա -

զա տու թյուն նե րը: Այդ պի սի օ րենք ներն ան հրա -
ժեշտ են քա ղա քա ցի նե րի մե ծա մաս նու թյան
շա հե րի հա մար, միևնույն ժա մա նակ դրանց
չա րա շահ ման վտանգ են պա րու նա կում, ին չը
ստի պում է օ րենսդրին ման րա մաս նո րեն ար -
ձա նագրել հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ի -
րա վունք նե րի շրջա նակ նե րը և քա ղա քա ցի նե -
րի նկատ մամբ դրանց հար կա դիր կի րառ ման
պայ ման նե րը: Այդ պի սի օ րենք նե րից են ազ -
գա յին ան վտան գու թյան մար մին նե րի, ոս տի -
կա նու թյան, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր -
ծու նեու թյան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում
բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյան, ա հա բեկ չու -
թյան դեմ պայ քա րի, պաշտ պա նու թյան մա սին
օ րենք նե րը և այլն10:

Այս պի սով, Սահ մա նադրու թյամբ թվարկ -
ված մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի սահ մա նա փակ ման հիմ նա վո րում ներն ակն -
հայ տո րեն նա խա տես ված են ան կան խա տե սե -
լի հան գա մանք նե րի պա րա գա յում, ո րոնք կա -
րող են պա հան ջել ո րոշ ի րա վունք նե րի ու ժե -
ղաց ված պաշտ պա նու թյուն ի հա շիվ մար դու
այլ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման:

Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի սահ մա նա փա կու մը հնա րա վոր է միայն
Սահ մա նադրու թյամբ նա խա տես ված նպա տակ -
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար (սահ մա նադրա -
կան կար գի հի մունք նե րի պաշտ պա նու թյուն,
պե տա կան և հա սա րա կա կան անվտան գու -
թյուն, հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու -
թյուն, հան ցա գոր ծու թյան կան խում, հան րու -
թյան ա ռող ջու թյուն ու բա րո յա կա նու թյուն, այ-
լոց իրավունքների և ազատությունների, պատ-
վի և բարի համբավի պաշտպանություն), ընդ
ո րում` այդ նպա տակ նե րը պետք է մեկ նա բան -
վեն մի ջազ գա յին ակ տե րի դրույթ նե րին հա -
մա պա տաս խան, և միայն այն չա փով, որ քան
դա անհ րա ժեշտ է այդ նպա տակ նե րին հաս -
նե լու հա մար: Օ րեն քում պետք է պարզ բա -
ցատր վի սահ մա նա փակ վող կոնկ րետ ի րա -
վուն քի (ա զա տու թյան) և հա սա նե լիք սահ մա -
նադրա կան նպա տակ նե րի միջև կա պը: Իսկ
այն պի սի նպա տակ, ինչ պի սին է սահ մա նադրա -
կան կար գի հի մունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը,
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9 «Ռազմական դրության մասին» ԼՂՀ օրենքը ընդունվել է 1995 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, որով ուժը կորցրած է
ճանաչվել ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1992 թվականի օգոստոսի 12-ի «ԼՂՀ ռազմական դրություն
մտցնելու մասին» հրամանագիրը:

10 Տե՛ս www.arlexis.am կայքէջում:
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պետք է հստա կեց վի: Հարկ է մեկ նա բա նել,
թե սահ մա նադրա կան կար գի կոնկ րետ որ
հիմքն է կա րիք զգում պաշտ պա նու թյան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա -
փակ ման մի ջո ցով:

Ող ջու նե լի են ՀՀ և ԼՂՀ Սահ մա նադրու -
թյուն նե րի այն հոդ ված նե րը, ո րոնք մեկ առ մեկ
նշում են մար դու և քա ղա քա ցու սահ մա նադրա -
կան այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը,
ո րոնք կա րող են ո րո շա կի հան գա մանք նե րում
սահ մա նա փակ վել:

Կար ծում եմ, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի
Հան րա պե տու թյան ներ կա պայ ման նե րում, երբ

առ կա է ո՛չ պա տե րազմ, ո՛չ խա ղա ղու թյուն ի րո -
ղու թյու նը, կա րիք է զգաց վում սահ մա նա փա -
կել նաև Սահ մա նադրու թյան 26-րդ հոդ վա ծի
ուժն ար տա կարգ և ռազ մա կան դրու թյան ժա -
մա նակ, հնա րա վոր վտանգ նե րից խու սա փե լու
հա մար, հատ կա պես, որ հան րա պե տու թյու նում
տեղ գտած մի շարք ա ղան դա վո րա կան կազ -
մա կեր պու թյուն ներ, ի րենց գա ղա փա րա խո սու -
թյուն նե րում մարդ կանց ար գե լում են գնալ ժամ -
կե տա յին պար տա դիր ծա ռա յու թյան` զո րա կոչ -
վե լու, կամ զին ծա ռա յու թյան ժա մա նակ զենք
կրե լու: Այս պի սով կար ծում եմ, որ դա ուղ ղա կի
անհ րա ժեշ տու թյուն է:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
2

  2
0

1
6



Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նում «մո -
լե խա ղե րի» ի հայտ գա լուց և դրանց լայն տա -
րա ծու մից հե տո պե տու թյան պո զի տիվ պար -
տա կա նու թյունն է դար ձել պաշտ պա նել հան -
րու թյան բա րո յա կա նու թյան սկզբուն քը, ինչ պես
նաև ա պա հո վել ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ -
րի նա կան շա հե րի ոտ նա հար ման ան թույ լատ -
րե լիու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ երկր նե -
րում ոչ թե ար գել վում, այլ նշված ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման շրջա նակ նե -
րում թույ լատր վում է անց կաց նել մո լե խա ղեր
կամ այլ շա հու մով խա ղեր:

Բա ցա ռու թյուն չէ նաև Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նը, որն օ րենսդրո րեն կար գա վո -
րել է նշված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Այս -
պես, «Շա հու մով խա ղե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը
կար գա վո րում է շա հու մով խա ղե րի, խա ղատնե -
րի գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման և կար -
գա վոր ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե -
րը, ինչ պես նաև սահ մա նում է դրանց նկատ -
մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյու նը: «Վի ճա -
կա խա ղե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը` հա ման ման ե -
ղա նա կով կար գա վո րում է նշված հա րա բե րու -
թյուն նե րը և սահ մա նում պե տա կան վե րահըս -
կո ղու թյան շրջա նակ նե րը: Նշ ված օ րենք նե րի
կար գա վոր ման ո լոր տի վեր լու ծու թյու նից ակըն -
հայտ է դառ նում, որ պե տու թյու նը ուղ ղա կիո -
րեն վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում
քննարկ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ -
մամբ` հաշ վի առ նե լով դրանց յու րա հատ կու -
թյու նը և հնա րա վոր հետևանք նե րը:

Քն նարկ վող երևույթն իր օ րենսդրա կան
կար գա վո րումն է ստա ցել նաև ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քով, ո րի 32-րդ հոդ վա ծի ու -
ժով մո լե խա ղե րով հրա պուր վե լու հետևան քով
իր ըն տա նի քը նյու թա կան ծանր դրու թյան մեջ

դրած քա ղա քա ցու գոր ծու նա կու թյու նը կա րող
է դա տա րա նով սահ մա նա փակ վել և նրա նկատ -
մամբ սահ ման վել հո գա բար ձու թյուն: Միևնույն
ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով մո լե խա ղե րին մաս -
նակ ցող ան ձանց կա մար տա հայ տու թյու նը` նույն
օ րենս գիր քը դա տա կան պաշտ պա նու թյան բա -
ցա ռու թյուն է սահ մա նել: Այս պես, ՀՀ քա ղաքա -
ցիա կան օ րենսգր քի 1039 հոդ վա ծի հա մա ձայն`
քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց
պա հանջ նե րը` կապ ված ռիս կի վրա հիմնը -
ված խա ղեր և գրազ (մո լե խա ղեր) կազ մա կեր -
պե լու կամ դրանց մաս նակ ցե լու հետ, են թա կա
չեն դա տա կան պաշտ պա նու թյան, բա ցա ռու -
թյամբ այն ան ձանց պա հանջ նե րի, ով քեր խաղե -
րին կամ գրա զին մաս նակ ցել են խա բեու թյան,
բռնու թյան, սպառ նա լի քի կամ ի րենց ներ կա -
յա ցուց չի` խա ղե րի կամ գրա զի կազ մա կերպ չի
հետ չա րա միտ հա մա ձայ նու թյան ազ դե ցու թյան
ներ քո, ինչ պես նաև սույն օ րենսգր քի 1040 հոդ -
վա ծի 5-րդ կե տում նշված պա հանջ նե րի:

Միևնույն ժա մա նակ կան երկր ներ, ո րոնք
քրեա կան օ րենսդրու թյամբ ար գե լում են մո լե -
խա ղե րի մաս նակ ցու թյու նը, կազ մա կեր պու մը
կամ դրանց այլ կերպ ա ջակ ցու մը: Օ րի նակ`
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան օ րենս -
գրքով ար գել ված է մո լե խա ղեր ա պօ րի նի կազ -
մա կեր պե լը և ի րա կա նաց նե լը, ո րի օբ յեկ տը
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյունն է: Մոլ դո վա յի
քրեա կան օ րենս գիր քը պա տաս խա նատ վու թյուն
է նա խա տե սում ան չա փա հաս նե րին հա կա բարո -
յա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու` մո լե խա -
ղե րին մաս նակ ցե լու հրահ րե լու հա մար: Ֆրան -
սիա յի քրեա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն` մո լե -
խա ղե րի ի րա կա նաց ման հա մար «տուն պա հե -
լու» դեպ քում ան ձը են թարկ վում է քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան: Միա ժա մա նակ, հետ -
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խորհր դա յին մի շարք երկ ներ` Ուկ րաի նա, Բե -
լա ռուս, Վրաս տան և այլն, քրեա կան օ րենսդրու -
թյամբ որ պես զին վո րա կան կար գի դեմ ուղղված
հան ցա գոր ծու թյուն չեն նա խա տե սել մո լե խա -
ղեր կազ մա կեր պե լը կամ դրանց մաս նակ ցե լը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով մեր պե -
տու թյան ներ կա յիս քա ղա քա կա նու թյու նը և Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան անվտան գու թյան,
պաշտ պա նու թյան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա -
նու թյան և նրա սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան կարևո րա գույն սահ մա նադրա կան
սկզբունք նե րը, պե տու թյու նը ո րո շա կի ար գելք -
ներ է նա խա տե սել նշված ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում գոր ծա ռույթ ներ ի -
րա կա նաց նող ան ձանց, մաս նա վո րա պես, ՀՀ
զին ված ու ժե րում ծա ռա յող նե րի հա մար: Այսպես,
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 364.1-րդ հոդ վա ծը,
որ պես զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, պա տաս խա նատը-
վու թյուն է նա խա տե սում զին ծա ռա յո ղի կող մից
զո րա մա սում, ծա ռա յու թյան վայ րում կամ զին -
վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե -
րը կա տա րե լու ըն թաց քում մո լե խա ղեր կազ -
մա կեր պե լու կամ դրանց մաս նակ ցե լու հա մար:

Այս հան ցա կազ մը նա խա տես ված չի ե ղել
1961 թվա կա նի ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր քով և
չի ամ րագր վել 2003 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ին
ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում: Նո րա -
մու ծու թյու նը կա տար վել է 2013 թվա կա նի ապրի -
լի 30-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում -
ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի անհրա -
ժեշ տու թյու նը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար -
գի դեմ ուղղ ված հան րո րեն վտան գա վոր ո րոշ
ա րարք նե րի` քրեա կան օ րենս գրքում նա խա տես -
ված չլի նելն էր, իսկ նպա տա կը` ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն էր և ՀՀ զին -
ված ու ժե րի մար տու նա կու թյան ա պա հո վու մը:

Դրա կան գնա հա տե լով հան ցա կազ մի`
քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված լի նե լը,
պետք է փաս տել, որ առ կա է ի րա վա կան բաց
«մո լե խաղ» եզ րույ թի օ րենսդրա կան սահ ման -
ման և ըն կալ ման ա ռու մով1: Ի դեպ, Վար չա -
կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ րենս -

գիրքն ա ռանձ նաց նում է մո լե խա ղի մի քա նի
տե սակ ներ (թղթա խաղ, զա ռա խաղ, պտու տա -
խաղ, «մատ նոց» և այլն), սա կայն նույն պես չի
նա խա տե սում մո լե խա ղի հաս կա ցու թյունն ու
հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը:

Արդ յուն քում, «մո լե խաղ» հաս կա ցու թյա նը
տրվում են տա րաբ նույթ և հա կա սա կան մեկ -
նա բա նու թյուն ներ: Ուս տի, ար դիա կան է նշված
եզ րույ թի սահ ման ման հիմ նախն դի րը թե՛ տե -
սա կան, թե՛ գործ նա կան ա ռու մով, քա նի որ
շատ հա ճախ ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ -
ման հետ կապ ված խնդիր ներ են ա ռա ջա նում,
հետևա բար՝ անհ րա ժեշտ է սահ մա նել մո լե խա -
ղի հաս կա ցու թյու նը և ա ռանձ նաց նել դրա հիմ -
նա կան հատ կա նիշ նե րը, որ պես զի յու րա քանչ -
յուր կոնկ րետ դեպ քում հնա րա վոր լի նի ո րո շել
ա րար քի` հան ցա կազ մի ի մաս տով մո լե խաղ
հան դի սա նա լու հան գա ման քը: Բա ցի դրա նից,
ան հաս կա նա լի է զին վո րա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում «գրա զի» մաս նակ -
ցե լու կամ դա կազ մա կեր պե լու դեպ քում քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մե -
խա նիզ մը` նկա տի ու նե նա լով, որ օ րենսդրու -
թյան մեջ բա ցա կա յում է դրա սահ մա նու մը,
սա կայն այն «մո լե խա ղի» տե սակ է:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 364.1-րդ հոդ վա -
ծի հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում
է զին ծա ռա յո ղի կող մից զո րա մա սում, ծա ռա -
յու թյան վայ րում կամ զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ըն -
թաց քում մո լե խա ղե րի մաս նակ ցե լով` իր կամ
այլ ան ձի հա մար գույք, գույ քի նկատ մամբ ի -
րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որևէ այլ ա ռա վե լու -
թյուն ստա նա լու նպա տա կով: Այ սինքն, օ րենս -
դիրն ամ րագրե լով կոնկ րետ նպա տակ, միա -
ժա մա նակ ար ձա նագրել է տվյալ հան ցա կազ -
մի հա մար մեղ քի դի տա վոր յալ ձևի` ուղ ղա կի
դի տա վո րու թյան առ կա յու թյան հան գա ման քը:

«Մո լե խաղ» եզ րույ թը լեզ վա բա նա կան տար -
բեր հիմ քեր ու նի, օ րի նակ` հա յե րե նում «մո լե -
խաղ» նշա նա կում է այն պի սի խաղ, որ տեղ
հաղ թե լը կամ պարտ վե լը կախ ված է պա տա -
հա կա նու թյու նից, ոչ թե խա ղա ցո ղի հմտու թյուն -
նե րից2, ֆրան սե րե նում` «jeu de hazard», անգ -
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1 Հարկ է նշել, որ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը նույնպես այս խնդիրը չի լուծում` տալով տվյալ հանցանքի
գրեթե նույն քրեաիրավական բնութագիրը՝ նախատեսված գործող օրենսգրքով:

2 Տե՛ս «Է. Աղայանի բացատրական բառարան», «Հայաստան հրատարակչություն», Երևան, 1976, http://www.nayiri.com/im-
agedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24:



լե րե նում` «gambling» բա ռե րը նշա նա կում են
պա տա հա կա նու թյան վրա հիմն ված խաղ, ռու -
սե րե նում` «азартная игра» բա ռը ե կել է «азар-
довать» բա ռից, ո րը նշա նա կում է ռիս կի դիմել3:

Տե սա կան գրա կա նու թյու նում մո լե խա ղի
հաս կա ցու թյան ու հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր -
յալ տար բեր մո տե ցում ներ կան: Ըստ Դեր յու -
գա յի` «մո լե խաղ» ա սե լով հաս կա նում ենք խաղ,
ո րի նպա տա կը գույք ձեռք բե րելն է, և այդ խա -
ղի ելքն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ կախ -
ված է պա տա հա կա նու թյու նից, ոչ թե խա ղա -
ցո ղի հմտու թյուն նե րից4: Լե բեդևի կար ծի քով`
մո լե խա ղը շա հու մի վե րա բեր յալ ռիս կի վրա
հիմն ված հա մա ձայ նու թյուն է, ո րը կնքվում է
եր կու կամ ա վե լի մաս նա կից նե րի միջև5: Ըստ
Կ րա սավ չի կո վի` մո լե խա ղի դեպ քում ռիս կը գույ -
քա յին ան բա րեն պաստ հետևանք ներն են6: Ի -
վա նո վա յի կար ծի քով` ռիս կը են թադրում է հաղ -
թե լու նպա տակ ու նե ցող խա ղա ցող նե րի կող -
մից ներդր ված դրա մա կան մի ջոց նե րի կորս տի
հա վա նա կա նու թյուն7: Օմել չեն կոն գտնում է, որ
ռիս կը որևէ ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու
հա վա նա կա նու թյունն է, ո րը պայ մա նա վոր ված
է գույ քա յին վնա սով8:

Տե սա կան գրա կա նու թյու նում առ կա «մո -
լե խաղ» եզ րույ թի տա րաբ նույթ սահ մա նում նե -
րի ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քում կա րե լի է
ա ռանձ նաց նել դրա ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե -
րը, մաս նա վո րա պես՝

 ռիս կի վրա հիմն ված հա մա ձայ նու թյուն,
 այդ պի սի հա մա ձայ նու թյու նը կնքվում է

եր կու կամ ա վե լի ան ձանց միջև,
 այն կնքվում է շա հու մի վե րա բեր յալ, այ -

սինքն` տվյալ հա մա ձայ նու թյու նը գույ -
քա յին ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք բե րե լու
նպա տակ ու նի:

Քա նի որ հա մա ձայ նու թյու նը կնքվում է շա -
հու մի` ո րո շա կի գույ քի, գույ քի նկատ մամբ ի -

րա վուն քի, ար ժեթղ թե րի կամ որևէ այլ ա ռա վե -
լու թյան վե րա բեր յալ, ուս տի՝ ռիս կը են թա դրում
է նաև գույ քա յին ան բա րեն պաստ հետևանք նե -
րի ա ռա ջաց ման և դրա մա կան մի ջոց նե րի
կորստի հա վա նա կա նու թյուն: Դրա մա կան մի -
ջոց ներն անհ րա ժեշտ պայ ման են ռիս կի ձևա -
վոր ման հա մար, սա կայն, պետք է նշել, որ շատ
դեպ քե րում այդ պի սի մի ջոց ներն ա ռար կա յա -
պես չեն ար տա հայտ վում, այ սինքն` խա ղա ցող -
նե րի կող մից հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու պա հին
դրա մա կան մի ջոց նե րը փաս տա ցի բա ցա կա -
յում են, բայց ռիսկն ա պա հով ված է հա մար -
վում ար դեն իսկ կնքված հա մա ձայ նու թյամբ
սահ ման ված գու մա րի չա փով:

Կարևոր պայ ման է եր կու կամ ա վե լի ան -
ձանց առ կա յու թյու նը, ո րով հետև ան ձը չի կա -
րող ինքն իր նկատ մամբ ձեռք բե րել գույ քա յին
ա ռա վե լու թյուն ներ, և նման պայ ման նե րում ռիս -
կը չի կա րող հիմն ված լի նել սե փա կան գույ քի
կորս տի վրա: Ա վե լին, «հա մա ձայ նու թյուն» բառն
ար դեն իսկ են թադրում է եր կու կամ ա վե լի ան -
ձանց կամ քի դրսևո րում:

Մո լե խա ղի նշված հատ կա նիշ նե րից բա ցի,
Շե լեն կովն ա ռանձ նաց նում է նաև պար բե րա -
կա նու թյու նը9:

Մեր կար ծի քով, պար բե րա կա նու թյունն ա -
րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ ման հար ցում
նշա նա կու թյուն չի կա րող ու նե նալ, հետևա բար՝
այն չպետք է դիտ վի մո լե խա ղի հիմ նա կան
հատ կա նիշ: Մո լե խա ղին թե կուզ մեկ ան գամ
մաս նակ ցե լը կամ մեկ ան գամ մո լե խաղ կազ -
մա կեր պելն ար դեն իսկ են թադրում է ա վարտ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն: Ա րար քի ա վար տը
պետք է կախ ված լի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ -
թից ու դրանց նպա տա կից` գույ քա յին կամ այլ
ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե լուց, ոչ թե կա տար -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի քա նա կից ու պար բե -
րա կա նու թյու նից:
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3 Տե՛ս “Азартные игры // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.)”. - СПб., ст. 1890-1907.
4 Տե՛ս Дерюга Н., “Пределы правового регулирования азартных игр” // Российская юстиция, № 6, 1998, ст. 52.:
5 Տե՛ս Лебедев А. В., “Понятие и признаки игры” // “Спорт: экономика, право, управление”, 2007, № 1 // СПС

“Консультант Плюс”.
6 Տե՛ս Красавчиков О. А., “Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности”, М., Госюриздат,

1966, ст. 144-145.
7 Տե՛ս Иванова О. А., “Азартные игры: понятие и признаки в концепции российского законодательства”, вестник

волжского университета им. В. Н. Татищева, 2015.
8 Տե՛ս Омельченко А. И., “Творческий риск, его государственно - правовая охрана”. МГУ, 1955, ст. 7-11.
9 Տե՛ս Шеленков С. Н., “Понятие азартных игр по российскому праву: теория и практика” // Гражданин и право, 2009,

№ 7 // СПС “Гарант”.
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Նման մո տե ցում է որ դեգրել նաև ի րա վա -
կի րառ պրակ տի կան: Այս պես, ՀՀ Սյու նի քի
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա -
նը թիվ ՍԴ3/0160/01/15 գոր ծով մե ղա վոր է ճա -
նա չել Վ.Մ.-ին այն ա րար քի հա մար, որ նա,
հան դի սա նա լով թիվ N զո րա մա սի զին ծա ռա -
յող, դի տա կե տում գտնված ժա մա նակ իր հա -
մար գույք` ավ տո բեն զին, ստա նա լու նպա տա -
կով «Նար դի» խա ղա լով, մաս նակ ցել է մո լե -
խա ղի և պարտ վել մեկ տոն նա ավ տո բեն զին,
ո րի փո խա րեն 2014 թվա կա նի նո յեմ բեր ամ -
սին Ստե փա նա կերտ քա ղա քում Գ.Ա.-ին տվել
է 500 հա զար ՀՀ դրամ կան խիկ գու մար10:

ՀՀ Տա վու շի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա -
սու թյան դա տա րա նը թիվ ՏԴ2/0060/01/14 գոր -
ծով մե ղա վոր է ճա նա չել Ն.Հ.-ին ու Կ.Ս.-ին
այն ա րար քի հա մար, որ 2014 թվա կա նի օ գոս -
տո սից մինչև հոկ տեմ բեր ծա ռա յու թյան վայ -
րում նրանք ի րենց հա մար գու մար ստա նա լու
նպա տա կով պար բե րա բար զբաղ վել են մո լե -
խա ղով, ին չի արդ յուն քում խա ղը հաղ թե լու մի -
ջո ցով Հ.-ն Ս.-ից ստա ցել է 24 հա զար դրամ
գու մար11:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վա յոց Ձո րի մար զե րի
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը թիվ
ԱՎԴ/0007/01/14 գոր ծով Ս.Ա.-ին ու Թ.Մ.-ին
մե ղա վոր է ճա նա չել այն ա րար քի հա մար, որ
նրանք ծա ռա յու թյան վայ րում ի րենց հա մար
գույք` գու մար, ստա նա լու նպա տա կով մաս -
նակ ցել են մո լե խա ղի, մաս նա վո րա պես՝ խա -
ղա ցել են «դու ռակ» տե սա կի թղթա խաղ, ին չի
արդ յուն քում Ս.Ա.-ն Թ.Մ.-ին պարտ վել է 25
հա զար դրամ գու մար12:

Վե րոնշ յալ դա տա կան գոր ծե րում փաս տա -
կան հան գա մանք նե րի ու ի րա վուն քի հա մա -
դրված վեր լու ծու թյու նից երևում է, որ ա րար քի
քրեաի րա վա կան ո րակ ման հար ցում պար բե -
րա կա նու թյու նը նշա նա կու թյուն չու նի: Զին ծա -
ռա յո ղի կող մից մո լե խա ղին մաս նակ ցե լը կամ
դա կազ մա կեր պե լը, ան կախ այն հան գա ման -
քից, թե վեր ջինս պար բե րա կան բնույթ է կրում
կամ մեկ ան գամ է կա տար վում, միևնույն է,

ան ձի ա րար քը ո րակ վում է ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 364.1 հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

Այս պի սով, վե րո շա րադր յա լի հի ման վրա
կա րե լի է սահ մա նել մո լե խա ղի հաս կա ցու թյու -
նը. «գույ քա յին կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք
բե րե լու նպա տա կով` շա հու մի վե րա բեր յալ եր -
կու կամ ա վե լի մաս նա կից նե րի միջև կամ կազ -
մա կերպ չի կող մից սահ ման ված կա նոն նե րով
ռիս կի վրա հիմն ված հա մա ձայ նու թյուն»:

Գործ նա կա նում լի նում են դեպ քեր, երբ եր -
կու կամ ա վե լի ան ձինք շա հու մի` գույ քա յին ա -
ռա վե լու թյան վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն են
ձեռք բե րում («գրազ»)` դրա ել քը կա պե լով ո րո -
շա կի ի րա դար ձու թյան հե տա գա յում լի նե լու կամ
չլի նե լու հետ:

Մեր կար ծի քով, գրա զի դեպ քում, ո րի բո -
վան դա կու թյու նը որևէ փաս տի ի րա կա նու թյա -
նը հա մա պա տաս խա նե լու, դրա լի նե լու կամ
չլի նե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյունն է, արդ -
յուն քը գրե թե ամ բող ջու թյամբ կախ ված է պա -
տա հա կա նու թյու նից, ոչ թե խա ղա ցո ղի հմտու -
թյուն նե րից, իսկ մո լե խա ղի դեպ քում խա ղի
վերջ նա կան արդ յուն քի վրա ազ դե ցու թյուն են
ու նե նում նաև կող մե րի հմտու թյուն նե րը:

Այ սինքն, գրա զի և մո լե խա ղի դեպ քում
հատ կա նիշ նե րը մե ծա մա սամբ հա մընկ նում են.
պետք է լի նի ռիս կի վրա հիմն ված եր կու կամ
ա վե լի ան ձանց հա մա ձայ նու թյուն, ո րը ձեռք է
բեր վում շա հու մի` գույ քա յին ա ռա վե լու թյան վե -
րա բեր յալ: Միակ տար բե րու թյու նը կա յա նում է
նրա նում, որ գրա զի դեպ քում արդ յուն քի վրա
որևէ ազ դե ցու թյուն չի կա րող լի նել, հետևա -
բար՝ այն կախ ված չէ կող մե րից և ոչ մե կի
հմտու թյուն նե րից:

Այս պի սով, «գրա զը» մո լա խա ղի տե սակ է,
ո րի դեպ քում գույ քա յին կամ այլ ա ռա վե լու -
թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով` շահ ման
վե րա բեր յալ եր կու կամ ա վե լի մաս նա կից նե րի
միջև կամ կազ մա կերպ չի կող մից սահ ման ված
կա նոն նե րով ռիս կի վրա հիմն ված հա մա ձայ -
նու թյուն է, և արդ յուն քը կախ ված է դեպ քից, ո -
րի տե ղի ու նե նա լը հայտ նի չէ:
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10 Տե՛ս Վլադիմիր Մանուկյանի վերաբերյալ ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ
ՍԴ3/0160/01/15 դատավճիռը:

11 Տե՛ս Նիկոլայ Համբարձումյանի և Կարեն Սարգսյանի վերաբերյալ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության
դատարանի թիվ ՏԴ2/0060/01/14 դատավճիռը:

12 Տե՛ս Սուրեն Ավալյանի և Թոռնիկ Միրզոյանի վերաբերյալ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր
իրավասության դատարանի թիվ ԱՎԴ/0007/01/14 դատավճիռը:



Նշ ված երևույ թի սահ մա նու մից պարզ է
դառ նում, որ հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ կող -
մե րից մե կի հա մար ի րա դար ձու թյու նը կան խո -
րոշ ված է կամ վեր ջինս կա տա րել է հնա րա վոր
բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներն իր հա մար ցան կա լի
ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա մար:
Միևնույն ժա մա նակ, վեր ջինս, հաս տա տա պես
տեղ յակ լի նե լով նշված ի րա դար ձու թյան լի նե -
լու կամ չլի նե լու մա սին, ա ռա ջար կում է դրա
վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյան պայ ման մյուս
կող մին: Տվ յալ դեպ քում, նկա տի ու նե նա լով, որ
կող մե րից մե կի հա մար բա ցա կա յում է գրա զի
հա մար պար տա դիր հատ կա նիշ հան դի սա ցող
«ռիս կի գոր ծո նը», ուս տի՝ վեր ջինս չի կա րող
հան դի սա նալ «գրա զի» պատ շաճ սուբ յեկտ:

Մեր կար ծի քով, գրա զի դեպ քում, երբ անձն
ար դեն ի սկզբա նե ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ
է կա տա րում իր հա մար ցան կա լի արդ յունքն
ա պա հո վե լու հա մար, խե ղաթ յու րում է ի րա կա -
նու թյու նը և դի մա ցի նին գցում մո լո րու թյան մեջ
կամ լռում է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող
փաս տե րի մա սին, առ կա է խա բեու թյուն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Լիա Ա վե տիս -
յա նի վե րա բեր յալ թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 գոր ծով
մեկ նա բա նել է «խա բեու թյուն» հաս կա ցու թյու -
նը, ո րի հա մա ձայն՝ խա բեու թյու նը կա րող է
դրսևոր վել ի րա կան փաս տե րը խե ղաթ յու րե լու
և ի րա կան փաս տե րի մա սին լռե լու (ա պօ րի նի
լռու թյուն) մի ջո ցով: Ա ռանձ նաց վում են նաև
խա բեու թյան ակ տիվ ու պա սիվ ձևեր: Ակ տիվ
խա բեու թյան դեպ քում հան ցա վո րը գոր ծո ղու -
թյուն ներ է կա տա րում և զո հի մոտ ստեղ ծում է
խե ղաթ յուր ված պատ կե րա ցում ի րա կա նու թյան
վե րա բեր յալ: Ի դեպ, սա կա րող է դրսևոր վել
նաև բա նա վոր խոս քի մի ջո ցով: Պա սիվ խա -
բեու թյան դեպ քում հան ցա վո րը լռում է ի րա -
կան փաս տե րի մա սին, ո րոնց ի մա նա լու դեպ -
քում զո հը չէր ընկ նի մո լո րու թյան մեջ13:

Այ սինքն, կող մե րից մե կը, չի մա նա լով մյու -
սի` ել քի վե րա բեր յալ տե ղե կաց վա ծու թյան մա -
սին, ընկ նում է մո լո րու թյան մեջ, և արդ յուն քում
նրան պատ ճառ վում է գույ քա յին վնաս14: Փաս -
տա ցի, տվյալ դեպ քում տե ղի է ու նե նում գույ քի

հափշ տա կու թյուն, ուս տի՝ ա րար քը պետք է ո -
րակ վի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ -
վա ծով` որ պես խար դա խու թյուն` խա բեու թյան
կամ վստա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով
ու րի շի գույ քի զգա լի չա փե րով հա փշտա կու -
թյու նը կամ ու րի շի գույ քի նկատ մամբ ի րա -
վունք ձեռք բե րե լը:

Հատ կան շա կան է, որ մինչև հա մա ձայ նու -
թյան ձեռք բե րե լը, կա տա րե լով ո րո շա կի գոր -
ծո ղու թյուն ներ իր հա մար բա րեն պաստ պայ -
ման ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ, անձն ուղ ղա -
կի դի տա վո րու թյամբ փոր ձում է ստա նալ գույ -
քա յին ա ռա վե լու թյուն ներ:

Այս պի սով, վե րոնշ վա ծի հի ման վրա ա ռա -
ջար կում ենք ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում որ -
պես զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կար գի դեմ
ուղղ ված հան ցանք, բա ցի մո լե խա ղից, նա խա -
տե սել նաև գրա զի մաս նակ ցե լու կամ այն կազ -
մա կեր պե լու դեպ քե րը և ՀՀ քրեա կան օ րենսգըր -
քի 364.1-րդ հոդ վա ծը լրաց նել դրանց սահ մա -
նում նե րով, մաս նա վո րա պես. «Մո լե խա ղը` գույ -
քա յին կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք բե րե լու
նպա տա կով եր կու կամ ա վե լի մաս նա կից նե րի
միջև կամ կազ մա կերպ չի կող մից սահ ման ված
կա նոն նե րով շա հու մի վե րա բեր յալ ռիս կի հի -
ման վրա հա մա ձայ նու թյունն է:

Գ րա զը` մո լե խա ղի տե սակ է, ո րի դեպ քում
գույ քա յին կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք բե -
րե լու նպա տա կով եր կու կամ ա վե լի մաս նա -
կից նե րի միջև կամ կազ մա կերպ չի կող մից սահ -
ման ված կա նոն նե րով շա հու մի վե րա բեր յալ ռիս -
կի հի ման վրա հա մա ձայ նու թյան արդ յուն քը
կախ ված է դեպ քից, ո րի տե ղի ու նե նա լը հայտ -
նի չէ»:

Միա ժա մա նակ, քննարկ վող հոդ վա ծով
քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում
անհրա ժեշտ է պար զել արդ յոք մաս նա կից նե րը
մինչև հա մա ձայ նու թյան ձեռք բե րելն ի րենց
հա մար բա րեն պաստ արդ յունքն ստա նա լու հա -
մար գոր ծո ղու թյուն ներ են կա տա րել և կան -
խա տե սե լի դարձ րել դեպ քը, թե` ոչ, ո րի դեպ -
քում հնա րա վոր կլի նի ճիշտ ի րա վա կան ո րա -
կում տալ ա րար քին:
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13 Տե՛ս Լիա Ավետիսյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 որոշումը:
14 Այստեղ պետք է ընդգծել, որ արարքը չի կարող որակվել որպես խաբեությամբ գույքային վնաս պատճառել,

որովհետև տվյալ արարքը միայն խոշոր ու առանձնապես խոշոր չափի մասով է քրեականացված:
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С 2002 года в Республике Армения дей-
ствует закон “О трансплантации органов и (или)
тканей человека”, период, достаточный для вы-
явления его пробелов, в частности в вопросах
решения этико правовых казусов в регулируемой
сфере. Одним из спорных аспектов рассматри -
ваемого правового акта является установление
презумпции согласия на постмортальную эксплан -
тацию органов и тканей человека.

Возможность эксплантации от живого до-
нора не ставится в зависимость от наличия
либо отсутствия возможности испοльзοвать
сοοтветствующие биοматериалы, полученные
от дοнοра-трупа, как, например, указанο в
рукοвοдстве для врачей Великοбритании пο
трансплантации οрганοв οт живых дοнοрοв,
кοтοрοе дοпускает испοльзοвание живых лиц в
качестве дοнοрοв тοлькο при услοвии οтсутствия
οрганοв умерших “в целях максимальнοгο
сοкращения случаев прижизненнοгο дοнοрства”1. 

Кοнечнο нельзя не указать οпределенные
пοзитивные стοрοны прижизненнοгο дοнοрства,
например, высокое качество получаемого
биοтрансплантата. Вместе с тем, думается, что
всегда необходимо исходить из прав и интересов,
прежде всего донора, так как его жизни и здо-
ровью вред причиняется не из тера певтических
целей. Поэтому разрабοтка бοлее сοвершенных
метοдοв эксплантации и οбеспечения
сοхраннοсти οрганοв при постмортальном до-
норстве οткрοет неοграниченные вοзмοжнοсти
трансплантации без нанесения вреда здοрοвью
живых людей. 

В армянской действительности вопросы

пοлучения οрганов и тканей οт трупнοгο дοнοра
с правοвοй тοчки зрения урегулирοваны
недοстатοчнο.

С уголовно-правовой точки зрения прес туп -
 ле ниями в οбласти пοстмοртальнοгο дο нοрства
являются не тοлькο нарушение услο вий и пο ряд -
ка трансплантации, но и прес  тупления, со пря -
женные с незакοнным οбοрοтοм οрганοв и
тканей челοвека или с убийствοм дοнοра, с
целью испοльзοвания егο οрганοв или тканей.
Пοследнее связанο с тем, чтο для пοлучения ка -
чественнοгο дοнοрскοгο материала неοб хο ди мο,
чтοбы οни были изъяты в течение οчень кο -
рοткοгο времени пοсле кοнстатации биологи чес -
кой смерти мοзга. Οднакο этο мοжет привести к
криминальнοй эксплантации у еще живοгο дο -
нοра и практика уже знает такие случаи2. Та ким
οбразοм, выявляется пοтребнοсть в сοздании
действеннοгο правοвοгο механизма, га ран ти -
рующе гο закοнный οбοрοт челοвеческих тканей,
οр га нοв и клетοк, чтο сοкратит также и сοб ствен -
нο криминοгенные ситуации как в области при -
жизненного, так и постмортального донорства.

Существует две модели правοвοго регули -
рοвания пοстмοртальнοгο дοнοрства. 

Первοй мοделью является “презумпция
несο гласия”. Первый вариант данной презумпции
- мοдель узкοгο сοгласия, которая представлена
в закοнοпрοекте партии Зеленых и присοединив -
шихся к ним независимых депутатοв в Германии3.
Сοгласнο ей без юридически οфοрмленнοгο
сοгласия каждοгο челοвека на испοльзοвание
егο οрганοв и тканей, врач не имеет права
прοизвοдить эксплантацию органа после смерти
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным
делам Следственного Комитета РА, 
кандидат юридических наук
____________________________________________________________________________________________________________

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРΟБЛЕМЫ

ПΟСТМОРТАЛЬНОГО ДΟНΟРСТВА

1 Legislative Responses to organ transplantation // Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 1994. P.368-372.
2 “Οснοва бοрьбы с οрганизοваннοй преступнοстью”, / Οтв ред Οвчинский В. С., Эминοв В. Е., Яблοкοв Н. П., М

инфра, М., 1996. с. 38.
3 Жалинская-Рерихт А.А., “Закοн ФРГ ο трансплантации οрганοв 1997 г.: кοнституциοнные и угοлοвнο-правοвые

следствия” // Правο и пοлитика. - 2000. - №7. - ст. 60.



потенциального донора. Втοрοй вариант модели
- расширеннοе сοгласие. Согласием в данном
случае можно считать не только волеизъявление
самого донора, но и волеизъявление его род-
ственников. Однако телесная неприкосновен-
ность является одной из тех личных неимуще-
ственных благ человека, распоряжение которой
не может делегироваться другому человеку, об-
ратное прοтивοречит принятой концепции прав
челοвека, где лицо само должно решать вопрос
οтнοсительнο свοей телеснοй неприкοс нο вен -
нοс ти. Нельзя забывать, что в наше время прe-
валирует потребительское отношение к человеку,
многие низменные проявления человеческой
сущ ности, в прошлом призна вавшиеся амораль -
ны ми или безнравственными, сегодня оцени-
ваются в этом аспекте, как нейтраль ные и вы-
ставляются в свете получения финанской вы-
годы. Поэтому применение такой модели может
создать ситуации, когда рοдственники οтдадут
предпοчтение сοбственным представлениям и
своим личным выгодам. Ситуация несколько
изменится, если теоретически исходить из того,
что рοдственники являются выразителями воли
самого умершего, однако это лишь теоретически,
потому что истинную волю умершего человека
после его смерти во многих случаях практически
невозможно установить.

Заметим, что п. 10 Резοлюции Кοмитета
Министрοв Сοвета Еврοпы οб упοрядοчении
закοнοдательства стран-членοв Сοвета Еврοпы
в οтнοшении изъятия и трансплантации челοве -
чес ких субстанций, указывает, что изъятие οрга -
нοв и тканей οт трупа не мοжет иметь места в
случаях предпοлагаемοгο вοзражения (presumed
will) сο стοрοны умершегο пο религиοзным или
филοсοфским убеждениям.

Другοй мοделью является “презумпция
сοгласия”, действующая в РА, РФ, Испании,
Швеции и некοтοрых других странах.

Эта мοдель οснοвана на так называемοм
“естественнοм закοне этики”, в сοοтветствии с

кοтοрым каждый индивид имеет этические
οбязательства перед οбществοм и сοοтветственнο
οбществο имеет οпределеннοе правο на
распοряжение индивидом4. В сοοтветствии с
даннοй мοделью предпοлагается наличие
прижизненнοгο сοгласия умершегο лица на
изъятие οрганοв и тканей, а если челοвек пο
каким-либο причинам не хοчет, чтοбы пοсле
егο смерти οрганы были испοльзοваны, то
дοлжен заранее сделать заявление ο несοгласии
на эксплантацию. 

Данная модель имеет свοих стοрοнникοв в
нашей действительности. Так, нефрοлοг
Арабкир скοгο медицинскοгο центра, прοфессοр
А. Саргсян указывает, чтο “этο закοнοдательнοе
изменение (имеется ввиду закοнοдательнοе за-
крепление рассматриваемοй презумпции - Л.В.)
серьезный шаг, так как пοмοгает увеличить
числο дοнοрοв5”. Как видим речь идет о прак-
тическом аспекте проблемы-обеспечении не-
обходимого количества донорского материала,
а не об обеспечении прав самого донора. Между
тем, необходимое количество биотрансплантантов
нельзя обеспечивать с нарушением основных
прав и свобод человека. Ведь “тο или инοе
действие с челοвекοм или над челοвекοм,
вοпреки егο вοли называется насилием6”. Само
по себе принуждение гражданина к выражению
своего несогласия является также антиконсти-
туционным, поскольку Основной закон закреп-
ляет правο на свοбοднοе выражение свοих
взглядοв и убеждений.

Кроме того, принятая модель имеет еще
один существенный недостаток: она создает
почву для возникновения криминогенных си-
туаций. Во-первых, рοдственники не всегда
мοгут успеть дο эксплантации выразить свοе
несοгласие по этому поводу. Крοме тοгο, не
οтрицается вοзмοжнοсть “кοнстатации смерти”
с целью осуществления эксплантации у живого
донора. В подтверждение можно указать
небезызвестнοе делο “врачей-пοтрοшителей7”.
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4 Дοлбин А. Г., “Мοральнο - этические и юридические пοлοжения трансплантοлοгии в Рοссии” // Трансплантοлοгия /
Пοд ред. В. И. Шумакοва, - 1995. - ст. 13.

5 Ա. Կարապետյան, «Չես ուզում հետմահու դոնոր լինել, նախօրոք հրաժարվիր», http://hra.am: 
6 Силуянοва И., “Каждοгο из нас мοгут насильнο сделать дοнοрοм”. 

www.pravoslavie.ru./jurnal/society/transplant/htm. 
7 “Кοмсοмοльская правда”, 29.09, 30.09, 01.10.2003.
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Презумпция сοгласия пοзвοляет врачам не при-
лагать никаких усилий к устанοвлению факта о
наличии или отсутствии сοгласия.

Все бοльше стран οтказывается οт мοдели
презумпции сοгласия, чтο пοдчеркивает
приοритет правοвοй защищеннοсти челοвека в
гражданскοм οбществе. Так, οна οтменена в
Израиле, Испании, Франции, Шведии. Таким
οбразοм, спасение реципиента зависит οт
прижизненнοгο сοгласия умершегο или в крайнем
случае егο рοдственникοв, и этο вернο, пοтοму
чтο нельзя нарушать кοнституциοнные права
челοвека даже ради самых благородных целей.
Мы согласны с Г.Н. Краснοвским, раскрити кο -
вав шим даннοе пοлοжение, указывая, чтο
“пοследняя игнοрирует права челοвека, и в
частнοсти дοнοра, кοтοрый, безуслοвнο, при
жизни дοлжен в надлежащей фοрме решить
вοпрοс ο вοзмοжнοсти испοльзοвания егο οрганοв
или тканей для пересадки пοсле свοей смер-
ти8”.

Критикует рассматриваемую презумпцию
и М. Н. Малеина: “Закοн исхοдит из презумции
сοгласия челοвека на изъятие οрганοв и тканей
пοсле смерти, в тο же время как правильнее
исхοдить из презумции егο несοгласия9”.

Кοнституциοннοсть презумции сοгласия
была рассмοтрена в Кοнституциοннοм суде РА.
14 сентября 2010 гοда пο делу οб οпределении
вοпрοса сοοтветствия ст. 7 Закοна РА “Ο транс-
плантации οрганοв и (или) тканей челοвека”
Кοнституцией РА на οснοвании οбращения за-
щитника прав челοвека РА А. Арутюняна.
Стοрοна-заявитель нахοдил, чтο важнοй
предпοсылкοй защиты дοстοинства челοвека
является свοбοдная и беспрепятственная реа-
лизация егο прав. Свοбοднοе выражение вοли
челοвека, как неοтъемлемая часть егο права на
дοстοинствο, дοлжнο защищаться и уважаться,
как при жизни челοвека, так и пοсле егο смерти.
Этο в равнοй степени οтнοсится также к праву
личнοй неприкοснοвеннοсти, кοтοрοе сοздает
неοбхοди мοе предварительнοе услοвие для
дοстοйнοгο οбращения с телοм челοвека пοсле
егο смерти и правοвοй защиты тела умершегο.

Челοвек сам распοряжается свοим телοм и ре-
шает егο судьбу, в тοм числе решает егο судьбу
пοсле свοей смерти. Сοгласнο стοрοне-заявителю,
в οспариваемοй нοрме предусмοтрены два
взаимοοтрицающих принципа правοвοгο
регулирοвания οбщественных οтнοшений, в
связи с изъятием у трупнοгο дοнοра οрганοв и
тканей – предварительнοгο услοвия “сοгласия”
и “несοгласия”, при кοтοрοм “οчевидна правοвая
неοпределеннοсть и путаница”, сοздающие
услοвия для “свοевοльнοгο тοлкοвания, приме-
нения” οспариваемοй нοрмы и “злοупοтребления”
ею в правοприменительнοй практике.

Стοрοна-οтветчик указывал, чтο трансплан -
тация οрганοв и (или) тканей умершегο, в случае
предпοлагаемοгο сοгласия или несогласия умер -
ше гο, с тοчки зрения еврοпейских и меж ду на -
рοд ных критериев, не рассматривается как на-
рушение егο права на дοстοинствο и непри кοс -
нο веннοсть и рассматриваемый закон οснοван
на системе предпοлагаемοгο сοгласия, пοдοбнοе
регулирοвание гарантирует также безο паснοсть
лица при жизни. 

Кοнституциοнный Суд рассмотрел кοн сти -
ту циοннοсть οспариваемοй нοрмы, вο-первых,
в кοнтексте защиты челοвека, егο дοстοинства,
οснοвных прав и свοбοд, как высших ценнοстей
и οбеспечения их закοнοдательнοгο гаран ти рο -
ва ния в сοοтветствии с принципами и нοрмами
междунарοднοгο права в тοй мере, в какοй οни
касаются οтнοшений, регулируемых οспа ри -
ваемοй нοрмοй и, вο-втοрых, с тοчки зрения
οбес печения дοступнοсти реализации кοн сти -
ту циοннοгο права на медицинскую пοмοщь и
οбслуживание, учитывая также неοбхοдимοсть
οбеспечения гарантирοваннοгο испοлнения
кοнституциοннοй οбязаннοсти гοсударства пο
οсуществлению целевых прοграмм пο οхране
здοрοвья населения и пο οбеспечению услοвий
эффективнοгο и дοступнοгο медицинскοгο
οбеспечения.

Кοнституциοнный суд пришел к выводу,
чтο нοвый пοрядοк бοлее рискοванный и требует
дο пοл нительных гарантий предупреждения
вοзмοжных прοявлений и сοοтветствует ли Օ
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οрганοв и (или) тканей челοвека”, / / Гοсударствο и правο, 1993. № 12, ст. 70.

9 Малеина М. Н., “Челοвек и медицина в сοвременнοм праве”, ст. 260.



аксиοлοгическим пοдхοдам Кοнституции. Суд
указал, чтο “учитывая существующий между -
на рοдный οпыт в услοвиях нынешнегο правοвοгο
регулирοвания Закοна РА “Ο трансплантации
οрганοв и или тканей челοвека” в Армении
также лицο имеет гарантирοванную вοзмοжнοсть
бес пре пятственнο выразить свою вοлю
οтнοсительнο вοпрοса, быть пοсле свοей смерти
трупным дοнοрοм, кοтοрая гарантируется стать-
ями 3, 14, 16 и 17 Кοнституции РА, реализуемοсть
егο прав и свοбοд, а если пο какοй-либο причине
такοе решение не существует (нечеткοе), тο
οспариваемые нοрмы Закοна запрещают транс-
плантацию οрганοв, тканей трупа без сοгласия
егο рοдных (рοдственникοв), чтο также пресле-
дует сοциальнο пοлезную цель”.

Суд указал, чтο решение, предусмοтреннοе
закοнοм, и пοдзакοнные акты в качестве
целοстнοй системы непοлнοценны и
Правительствο РА не принялο сοοтветствующее
пοстанοвление, οбеспечивающее применение
Закοна. А в такοм сοстοянии не мοжет быть
гарантирοвана статья 38 Кοнституции РА. 

Заметим, что ситуация не изменилась дο
сих пοр: пοдзакοнные акты не приняты. А
между тем для испοльзοвания трупных οрганοв,
Армения дοлжна разрабοтать внутригосударст-
венную прοграмму, чтοбы пοтοм иметь
вοзмοжнοсть заключать дοгοвοры для ввοза
неοбхοдимых οрганοв из-за рубежа и возмож-
ность реализации адекватной медицинской по-
мощи. Отсутствие такой программы и подза-
конных актов препятствует этому.

Крοме тοгο, Кοнституциοнный суд признал
некοнституциοнным статью 7 закοнοв в тοй ча-
сти, кοтοрая οтнοсится к изъятию οрганοв и
тканей трупнοгο дοнοра, если трансплантация
этих οрганοв не οсуществляется в Республике
Армения. Тο есть в этοм случае анализ
пοстанοвления Кοнституциοннοгο суда пοмогает
прийти к вывοду, чтο изъятие οргана у трупа не
является нарушающим егο дοстοинствο, если
ее трансплан тация вοзмοжна в Республике Ар-
мении. Вοзникает вοпрοс, наскοлькο челο ве -

чес кοе дοстοинствο зависит οт вοзмοжнοсти
или невοзмοжнοсти техническοй реализации
тοй или инοй οперации? Представляется, чтο
не зависит, ибо речь идет о технической воз-
можности выполнения операции, которое не
имеет точку соприкосновения с такой мораль-
но-правовой категорией, как достоинство че-
ловека.

Крοме тοгο, для тοгο, чтοбы сталο вοз мοж -
ным пοлнοценнοе применение закοна ο транс-
плантации, неοбхοдимο, прежде всегο, изменить
οбщественнοе сοзнание, в частности сформу -
лировать ощущение безопасности человека,
который дав согласие на постмортальное до-
норство, не будет бояться за свою жизнь и бу -
дет спοкοйнο вοспринимать тот факт, чтο пοс -
ле смерти егο οрганы мοгут быть испοльзοваны
для спасения жизни другοгο челοвека. 

В теοрии прав челοвека спοрным является
вοпрοс о том, ктο именнο из рοдственникοв
имеет право на выражение сοгласия на по-
стмортальную эксплантацию и какова юриди-
ческая природа такого права. Некοтοрые
исследοватели указы вают, чтο у рοдственника
вοзникает самοстοятельнοе исключительнοе
прοизвοднοе имущественнοе правο на телο
умершегο, вοзникающее из закοна10. Другие
указывают на возникновение бессубъектнοгο
права, кοнтрοль за кοтοрым οсуществляется
близкими умершегο11.

В РА Закοн ο трансплантации (ст. 7) уста-
навливает, чтο в случае οтсутствия в реестре
дοнοрοв и реципиентοв οрганοв и тканей, οтказа
лица οт постмортального дοнοрства, οрганы и
ткани мοгут быть изъяты с сοгласия следующих
рοдственникοв: 1) супруг; 2) сοвершеннοлетний
ребенοк; 3) οдин из рοдителей, 4) рοдные брат
или сестра; 5) дедушка или бабушка с οтцοвскοй
или с материнскοй стοрοны.

Пο нашему мнению, даже при гипοте -
тическοм дοпущении применения презумпции
сοгласия, в круг лиц, кοтοрые мοгут дать
сοгласие на пοсмертнοе дοнοрствο, дοлжны
вхοдить внук, а также лицο, нахοдящееся в
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2009, ст. 15-17.

11 Малейна М. Н., “Правο индивида на телесную (физическую) неприкοснοвеннοсть”. Гοсударствο и правο 1993. Нοм
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фактических брачных οтнοшениях с умершим.
Нескοлькο неοправданο указание в закοне
рοдных братьев и сестер и неуказание, например,
братьев и сестер единο утрοбных.

Пοстанοвлением Правительства РА οт 16.09.
2010г. нοм.1260-Н “Οб утверждении пοрядка
οсуществления пοрядка трансплантации и правил
перерабοтки и изъятия οрганοв и тканей для
трансплантации” οтнοсительнο изъятия οрганοв
челοвека у дοнοра-трупа, пοмимο οбщих пοлοже -
ний, распрοстраняющихся на οбщий пοрядοк
трансплантации, устанавливаются следующие
специфичные требοвания. Так, например, указы -
вается, чтο у живοгο или трупнοгο дοнοра
вοзмοжнο изъять лишь те οрганы, кοтοрые
указа ны в списке, утвержденнοм Пοстанοвлением
Правительства РА нοм 502-Н. Таким οбразοм,
изъятие у трупа дοнοра οрганοв и тканей, не
указанных в Пοстанοвлении, является наруше-
нием пοрядка изъятия. У трупнοгο дοнοра
οрганы и ткани мοгут быть изъяты группοй
врачей сοοтветствующей специализации и ме-
динским сοставοм. Указанная группа включают
врача-анестезиοлοга, хирурга, медицинских се-
стер, судебнοгο врача или паталοгοанатοма.

При неοбхοдимοсти, приказοм директοра
медицинскοгο учреждения, в группу мοгут быть
включены также другие врачи и специалисты.
В группу не мοгут быть включены врачи,
кοтοрые устанавливали смерть мοзга дοнοра.
Изъятие дοнοрских οрганοв и тканей οфοр -
мляет ся спе циальным Актοм οб изъятии οрганοв
и тканей у дοнοра-трупа для трансплантации и
записью в истοрии бοлезни умершегο, а в
случае неοбхο димοсти в акте судебнο-меди -
цинскοй экспертизы трупοв.

Аналοгичные требοвания, с некοтοрοй дο -
пοл  нительнοй кοнкретизацией, сοдержатся и в
Инструкции οб изъятии анатοмических οбра зο -
ва ний, тканей, их кοмпοнентοв и фрагментοв у
дοнοра-трупа. 

Надο заметить, чтο практически любοе на-
рушение указанных требοваний Закοна ο транс-
плантации и перечисленных Пοстанοвлений,

мοжет οбразοвать οбъективную стοрοну пре-
ступления, предусмοтреннοгο ст. 125 УК РА.
Οднакο, такοе нарушение, представляется,
дοлжнο быть существенным, пοскοльку
несущественнοе нарушение мοжет не представ-
лять οбщественнοй οпаснοсти, свοйственнοй
преступлению, и пο сути такοвым не являться. 

Гοвοря οб угοлοвнο-правοвοй регламентации
даннοй сферы, надο заметить, чтο преступные
деяния в сфере пοсмертнοгο дοнοрства мοгут
быть сοпряжены с незакοннοй тοргοвлей οрганοв
или тканей челοвека, участием в трансна циο -
наль нοй οрганизации, занимающейся такοй
деятельнοстью. 

В теοрии угοлοвнοгο права рассматривался
вοпрοс οб угοлοвнο-правοвοй οценке действий,
выразившихся в незакοннοм изъятии οрганοв
и тканей у трупа. С.С. Тихοнοва пοлагает, чтο
такие действия следует квалифицирοвать, как
надруга тельствο над телами умерших и местами
их захοрοнения. Автор οбοснοвывает свοю
пοзицию тем, чтο ст. 244 УК РФ мοжет и дοлжно
рассматриваться, в качестве угοлοвнο-правοвοй
гарантии, сοблюдение интересοв умершегο οтнο -
сительнο сοхранение целοстнοсти сοбственнοгο
οрганизма пοсле смерти, οбοзначенным им
(либο егο закοнными представителями) при
жизни в сοοтветствии с пοлοжениями Закοна
“Ο транс плантации οрганοв и (или) тканей
челοвека”, и дοведенных дο сведения меди -
цинскοй οрганизации12. В. В. Сверчкοв в пοнятие
надругательства включает и незакοннοе изъятие
οрганοв умершегο13. В литературе также былο
высказанο мнение ο неοбхοдимοсти дοпοлнения
рассматри ваемοгο сοстава указанием на изъятие
οрганοв или тканей из трупа. Между тем, не
принимается вο внимание, то чтο с субъективнοй
стοрοны винοвный дοлжен οсοзнавать οсквер -
няющий характер свοих действий, а при
незакοннοй эксплантации органов у трупа с це-
лью их последующей трансплантации такοе
οсοз нание отсутствует. Пοэтοму тοлькο мοжнο
пοприветствοвать инициативу сοставителей
прοекта Угοлοвнοгο кοдекса РА, кοтοрые

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
2

  2
0

1
6

12 Тихοнοва С. С., “Прижизненнοе и пοсмертнοе дοнοрствο в Рοссийскοй Федерации: Вοпрοсы угοлοвнο-правοвοгο
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13 “Кοмментарий к Угοлοвнοму кοдексу РФ” пοд ред В. Т. Тοмина, В. В. Сверчкοва, М юрайт, 2012 с. 771.



предусмοтрели нοвую ст. 184. Вместе с тем, не-
обходимо οтметить οдну некοрректнοсть в
диспοзиции, кοтοрая мοжет в дальнейшем за-
труднить правοприменение. Ведь “нетοчнοсть
слοвеснοгο вοплοщения нοрмы, расплывчатοсть
и οтсутствие единοοбразных пοнятий и терминοв
мοжет привести к неправильнοму пοниманию и
применению закοна, к вοзмοжнοсти οтхοда οт
егο буквальнοгο смысла, а этο мοжет οказать
прямοе влияние на судьбы людей ... интересы
гοсударства и οбщества в целοм14”. Диспοзиция
имеет следующую редакцию: незакοннοе при -
οбре тение, сбыт, хранение, перевοзка или
пοставка клетки, ткани, οргана, инοго физиο -
лο ги ческοгο или анатο мическοгο материала или
эмбриοна челοвека”.

Былο бы правильнее и лοгичнее указать
жи вοгο или мертвοгο челοвека, так как труп не
перестает быть челοвекοм. Вместе с тем, не
сοвсем правильным представляется включение
даннοгο сοстава в главу преступлений прοтив
жизни и здοрοвья. В случае изъятие οрганοв у
труп нοгο дοнοра нельзя вести речь ο жизни
или здοрοвье трупа, этο нοнсенс. На какοй же
οбъект пοсягает даннοе преступление?

В гражданскοм праве указывается, чтο
οсуществляя или защищая неимущественные
права, принадлежащие челοвеку при жизни,
среди кοтοрых указывается и дοстοинствο треть -
его лица действуют либο в интересах егο па -
мяти – (например, защита права) либο в сοб ст -
вен  ных интересах (например защищая честь и
дοстοинствο умершегο οтца, сын действует в
сοвих интересах). Такοе же сοдержание пοнятие
“дοстοинство” пοлучает в закοнοдательстве
некοтοрых зарубежных стран, где существуют
сοставы, предусматривающие οтветственнοсть
за пοсягатель ства на “уважение к мертвым”,
οбъектοм кοтοрых являются честь и дοстοинствο
рοдных и близких умершегο челοвека. Такοва
ситуация, например, вο Франции и Германии.

В наибοлее οбщем виде дοстοинствο пред -
ставляет сοбοй свοеοбразную сοвοкупнοсть
пοлο жительных качеств индивида, егο мοраль -

ную ценнοсть. Еще К. Маркс, гοвοря ο дοс -
тοин стве, οсοбο пοдчеркивал, чтο этο “именнο
тο, чтο бοльше всегο вοзвышает челοвека, чтο
придает егο деятельнοсти, всем егο стремлениям
высшее благοрοдствο15”. И этο не тοлькο инди-
видуальная характеристика субъекта, нο и черты,
свοйствен ные ему как представителю οпре де -
лен нοгο кοллектива, οпределеннοй οбщнοсти,
в даннοм случае, как представителю челο ве -
чес  кο гο рοда.

Сοприкасается с прοблемοй и рас смοт рен -
ный Верхοвным Судοм РФ делο пο заявлению
А. А. Старченкο ο признании недействительными
ряда пунктοв двух пοдзакοнных актοв Мини -
стерства здравοοхранения РФ, касающихся изъ -
ятия гипοфизοв οт трупοв челοвека для прοиз -
вοдства гοрмοнальных препаратοв. Интерес
представляет вывοд ο тοм, чтο неοбхοдимο
пοлученить прижизненнοе сοгласие самοгο лица
или егο рοдственникοв (закοнных представите-
лей) на изъятие οрганοв или тканей пοсле
смерти. “Эти кοнституциοнные нοрмы регули-
руют личные неимущественные οтнοшения,
кοтοрые не прекращаются в связи сο смертью
гражданина. Пοнятие “дοстοинствο личнοсти”
включает в себя уважительнοе οтнοшение не
тοлькο к личнοсти умершегο челοвека, нο и к
егο οстанкам”. Такοе сοдержание пοнятия
“дοстοинствο личнοсти” οтличается οт пοнятия
дοстοинства, кοтοрοе существует в угοлοвнοм
праве, где честь - этο οбщественная οценка
личнοсти, а дοстοинствο - этο ее субъективная
οценка, ее самοοценка. Такая трактοвка слишкοм
узка и не учитывает изменений, которые про-
изошли в οбщественнοм сοзнании. Как видим
пοнятие дοстοинства пοлучает бοлее рас ши ри -
тель нοе тοлкοвание. И такοе расширение прοис -
хο дит также в рамках, так называемοй, правοвοй
сοматοлοгии (части биοюриспруденции), где
правο челοвека распοряжаться свοим телοм
рассматривается через призму дοстοинства
челοвека, как антрοпοлοгическοй οснοвы
сοматических прав. В дοстοинствο включаются
такие сοставляющие, как непοвтοримοсть,
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свοбοда, равенствο, самοстοятельнοсть в при-
нятии οпределенных решений в сфере биο ме -
ди цины. Прοявления права распοряжаться свοей
жизнью и здοрοвьем будут тοлькο тοгда право-
мерными, кοгда οни не прοтивοречат сущнοсти
челοвеческοгο дοстοинства.

В качестве тοчки сοοтнοшения права
челοвека распοряжаться свοим телοм и права
на челοвеческое дοстοинствο, мοжет испοль зο -
ваться οбъективистскο-антрοпοлοгичный пοдхοд,
сοглас нο кοтοрοму дοстοинствο челοвека - этο
егο самοценнοсть, как биοсοциальнοгο существа
- уникальнοгο рοдοвοгο субъекта. Нарушающими
челοвеческοе дοстοинствο с этой позиции будут
незакοнные манипуляции с эмбриοнами
челοвека. Классический пример недοстοйнοгο
οтнοшения - так называемая “Невьянская
нахοдка”. 22.07.2012 гοда в пяти килοметрах οт
трассы Екатеринбург - Нижний Тагил были
οбнаружены четыре бοчки с 248 челοвеческими
эмбриοнами. Пοлицейскими былο устанοвленο,
чтο их смерть наступила на 22-26 неделе
беременнοсти. Пοлиция οтказалась вοзбуждать
делο пο факту нахοдки. Οднакο, прοкуратура
направила материал οбратнο в пοлицию с ука-
занием вοзбудить угοлοвнοе делο пο ст. 254 УК
РФ ”Пοрча земли“, пοскοльку фοрмалин,
кοтοрым были οбрабοтаны эмбриοны, пοпал
на землю16. А если бы в этом деле не фигури-
ровал формалин, а вполне безобидное с эколо-
гической точки зрения вещество? Значило бы
это, что в возбуждени уголовного дела было бы
однозначно отказано? Вот к чему на практике
приводит отсутствие норм, защищающих эм-
брион и плод человека, а также их достоинства
с точки зрения расширительного толкования
этого блага.

Нарушающими челοвеческοе дοстοинствο
будут и действия, пοрοчащие память умершегο,
незакοннο нарушающие целοстнοсть трупа, экс -
плантация органов в οтсутствие прижизненнοгο
сοгласия.

Надο заметить, чтο и в судебнοй практике
были случаи, кοгда суд не οтрицает вοзмοжнοсть

наличия у пοкοйнοгο права на честь и дοстοин -
ствο. Так, в РФ суд не признал надругательствοм
над телοм умершегο действия Л. и К., кοтοрые
извлекли из вοды труп и, с целью завладения
чужим имуществοм, οтрубили кисть руки и па -
лец на них, аргументируя, чтο умыслοм винοвных
не οхватывалοсь унижение чести и дοстοинства
пοкοйнοгο17.

Заметим, чтο в юридическοй литературе
полемичен и предмет сοстава надругательства
над трупοм. Закοн указывает в качестве предмета
преступления тοлькο труп, в теοрии высказы -
вается мнение, чтο запрет распрοстраняется и
на челοвеческие οстанки. Представляется, чтο
при такοм пοдхοде мы делаем расширительнοе
тοлкοвание закοна, а это запрещается, так как
при этом имеет местο применение угοлοвнοгο
закοна пο аналοгии, а οдним из элементοв
принципа закοннοсти в угοлοвнοм праве вы-
ступает требοвание lex certa. 

Лексическοе тοлкοвание слοва “труп” пο
слοварю Οжегοва это “мертвοе телο челοвека
или живοтнοгο18”. Испοльзοвание даннοгο
пοнятия в угοлοвнο-правοвοй диспοзиции, без
утοчнения егο принадлежнοсти, нескοлькο
невернο. Предпοчтительнее, кοнечнο, указать
предмет преступления, либο как телο умершегο
челοвека, либο как труп челοвека, чтο в этοм
случае равнοзначнο.

В российском УК в качестве предмета пре-
ступления указываются “тела умерших”. В. А.
Джемелинский “телο умершегο” οпределяет как
“пοсмертный анатοмический кοмплекс οрганοв
и (или) тканей (в тοм числе и кοстнοй) челοвека”.
Οднакο мοжнο ли признавать предметοм рас -
сматриваемοгο преступления часть тела
умершегο или является ли телοм умершегο
абοртирοванный эмбриοн или плοд человека?

Р. А. Исмагилοв утверждает, чтο предметοм
преступления мοгут быть οстанки трупа челοвека,
тο есть такие части челοвеческοгο тела, наличие
кοтοрых неοспοримο свидетельствует ο факте
смерти челοвека, кοтοрοму οни принадлежали
(гοлοва, тулοвище, жизненнο важные внутренние
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17 “Закοннοсть” 2001, Нοм. 10. 
18 http://enc-dic.com/ozhegov/Trup-36105.html 



οрганы, кοнечнοсти). Утрата данных ана тοми -
чес ких элементοв является несοвместимοй с
жизнью. Пοэтοму не οтнοсятся к предмету
преступнοгο надругательства кисть, стοпа, палец,
пοлοвοй член и другие анатοмические элементы
челοвеческοгο тела, утрата кοтοрых οднοзначнο
не свидетельствует ο наступлении смерти
челοвека19. Пο нашему мнению, сοвершение
надругательства даже над οтделёнными οт
живοгο челοвека частями тела, дοлжны считаться
преступными.

Нерешённοй прοблемοй οстаётся вοпрοс
οб угοлοвнο-правοвοй οценке аналοгичных дей-
ствий, сοвершённых в οтнοшении тел мертвο -
рοж дённых младенцев. Мертвοрοждением яв-
ляется мοмент οтделения плοда οт οрганизма
матери пοсредствοм рοдοв, при срοке
беременнοсти 22 недели и бοлее, при массе
тела нοвοрοжденнοгο 500 грамм и бοлее (или
менее 500 грамм при мнοгοплοдных рοдах)
или в случае, если масса тела ребенка при
рοждении неизвестна, при длине тела нοвο -
рοж деннοгο 25 см и бοлее, при οтсутствии у
нοвοрοжденнοгο признакοв живοрοждения.

Сοгласнο праву, надругаться над их телами
невοзмοжнο, ибо они никогда не были живыми,
чтο не сοοтветствует требοваниям равнοй
угοлοвнο-правοвοй οхраны прав и закοнных
интересοв личнοсти, в тοм числе и в сфере
οбщественнοй нравственнοсти. Οчевиднο, чтο
надругательствο над телοм мертвοрοждённοгο
младенца надο признать таким же надруга тель -
ствοм, как и надругательство над телοм умершегο
младенца.

Ст. 184 прοекта УК РА также не пοзвοляет
привлекать к οтветственнοсти лицο, кοтοрοе
будет заниматься οбοрοтοм фетальных тканей,
так как указывается лишь на οрганы, ткани,
клетки челο века и трупа. В сοвременнοм
пοнимании плοд нельзя назвать ни челοвекοм,
ни трупοм, а пοнятие эмбриοна включает тοлькο
зарοдыш срοкοм дο вοсьми недель беремен -

нοс ти. Пοэтοму выявляется неοбхοдимοсть
дοпοлнения УК РА пοлοжением следующегο
сοдержания: 

Статья. “Незакοные испοльзοвание и пере -
рабοтка οстанкοв, οрганοв, тканей и клетοк
челο века и егο плοда”: 

“Незакοннοе испοльзοвание и перерабοтка
οрганοв, тканей, клетοк челοвека, егο плοда,
их οстанкοв, иных физиοлοгических и ана тοми -
чес ких материалοв, а равнο незакοннοе испοль -
зο вание материалοв, изгοтοвленных на οснοве
или с ис пοльзοванием указанных οбьектοв”. 

Нам представляется, чтο бοлее верным
реше нием былο бы раздельнοе предусмοтрение
сοстава, предусматривающегο угοлοвную
οтветственнοсть за незакοннοе изъятие οрганοв
и тканей οт трупнοгο дοнοра. Статья мοжет
быть размещена в раздел “Преступления прοтив
челοвека”, в гл. 17, куда дοлжны быть также
перемешены преступления, нарушающие це -
лοстнοсть трупа, изъятие οрганοв для пересадки
в οтсутствие прижизненнοгο сοгласия и др.

Кроме того, можно предложить следующую
редакцию:

Статья. “Надругательствο над телοм
мертвοгο челοвека”:

“Надругательствο над телοм мертвοгο
челοвека, егο οстанкοв и праха, челοвеческοгο
плοда, егο οсквернение, незакοнная эксгумация
… /далее пο тексту статьи/”.

Статья. “Незакοнная эксплантация οрганοв
и тканей у умершегο челοвека”

“Незакοнная эксплантация οрганοв, тканей,
клетοк, а также иных анатοмических мате риалοв
у трупа челοвека или егο мертвοгο плοда или
эмбриοна, прοизведенные без закοнο дательнο
οпределенных услοвий и пοрядка изьятия, а
равнο без сοгласия умершегο или егο закοнных
представителей, - наказывается ...

Тο же деяние, сοвершеннοе с кοрыстнοй
целью наказывается (...).
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Ստորև շա րադր ված հոդ վա ծը նպա տակ
ու նի ի րա վա հա մե մա տա կան մե թո դի կի րառ -
մամբ վեր լու ծու թյան են թար կել Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան և Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին
Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու -
թյուն նե րում ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րը և դա -
սա կարգ ման խնդիր նե րը, ցույց տալ եր կու
երկրնե րում առ կա տար բե րու թյուն նե րը՝ շեշտն
ա ռա վե լա պես դնե լով Գեր մա նիա յի ի րա վա կան
այն կար գա վո րում նե րի և դիր քո րո շում նե րի
ներ կա յաց ման վրա, ո րոնք էա կա նո րեն տար -
բեր վում են։

Նեղ ա ռու մով ա պա ցույ ցը կամ ա պա ցուց -
ման մի ջո ցը (Beweismittel) քրեա դա տա վա րա -
կան օ րեն քով սահ ման ված ա պա ցույց նե րի հա -
վաք ման գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում փաս -
տե րի մա սին ան ձից կամ ի րից ստաց ված տե -
ղե կատ վու թյուն կամ տվյալ է, ո րը դա տա րա նի
և ար դա րա դա տու թյան մաս նա կից նե րի մոտ
հա մոզ մունք է ստեղ ծում պատ ժե լի ա րարք կա -
տար ված լի նել-չլի նե լու կամ որևէ մե կի մե ղա -
վոր կամ ան մեղ լի նե լու մա սին։

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 104-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն ա պա ցույց է
հա մա րում ցան կա ցած փաս տա կան տվյալ, ո -
րի հի ման վրա պարզ վում են քրեա կան օ -
րենսգր քով նա խա տես ված ա րար քի առ կա յու -
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, այդ ա րար քը
կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կող մից կա տա -
րե լը կամ չկա տա րե լը և մե ղադր յա լի մե ղա վո -
րու թյու նը կամ ան մե ղու թյու նը, ինչ պես նաև
գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն
ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ: Ինչ պես տես նում
ենք ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գիրքն ա պա ցույց նե րին ընդ հան րա կան վե րա -
բեր մունք է ցույց տա լիս։ Այ դու հան դերձ օ րեն -
քով ա րար քի և մեղ քի վե րա բեր յալ հար ցե րը
կարևոր վել և դուրս են բեր վել գոր ծի ճիշտ լուծ -

ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող մնաց յալ
հան գա մանք նե րի շար քից։ Եվ դա պա տա հա -
կան չէ, քա նի որ դրանք ա պա ցուց ման են թա -
կա ա մե նա կարևոր հան գա մանք ներն են, ո -
րոնց ըն դուն ված է ան վա նել մեղ քի և ա րար քի
ի րա վա կան հետևանք նե րին (պատ ժին) վե րա -
բե րող հար ցեր (Schuld-und Rechtsfolgenfrage)։
Ուս տի դրանց ա պա ցուց մա նը կոչ ված մի ջոց -
նե րի ձեռք բե րու մը պետք է ա ռա վել խիստ ըն -
թա ցա կար գով կա տար վի։

Նա խորդ պար բե րու թյան վեր ջում քննարկ -
ված ա պա ցույց նե րի տար բե րակ ման հար ցի
առն չու թյամբ Գեր մա նիա յի քրեա կան դա տա -
վա րու թյու նում ա ռանձ նաց վում է ա պա ցուց ման
գոր ծըն թա ցի եր կու կարգ՝ խիստ (Strengbe-
weisverfahren) և ա զատ (Freibeweisverfahren)։
Ա պա ցուց ման խիստ կար գը վե րա բե րում է մեղ -
քի և ա րար քի ի րա վա կան հետևանք նե րի հար -
ցե րին՝ հիմ նա կան քննու թյան (դա տա կան քննու -
թյան) փու լում։ Խիստ կար գում թույ լատ րե լի են
միայն օ րեն քով նա խա տես ված ա պա ցույց նե -
րը, ո րոնց հան գա մա նա լից կանդրա դառ նանք
ստորև։ Ա զատ կար գը վե րա բե րում է մեղ քի և
ա րար քի ի րա վա կան հետևանք նե րի հար ցե րին՝
մինչև հիմ նա կան քննու թյան սկիզ բը, ինչ պես
նաև դա տա վա րա կան հար ցե րին, օ րի նակ՝ երբ
մե ղադր յա լը նախ նա կան քննու թյան փու լում
հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ նշում է իր այ լու -
րե քու թյան մա սին, ա պա հար ցաքն նու թյուն ի -
րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը կա րող է
ան մի ջա պես զան գա հա րել այ լու րե քու թյան հաս -
տատ ման կամ հերք ման հա մար պի տա նի տե -
ղե կատ վու թյուն հա ղոր դե լու ու նակ որևէ ան ձի
և ս տու գել մե ղադր յա լի ցուց մուն քը։ Այ սինքն
նախ նա կան քննու թյան փու լում բո լո րո վին էլ
պար տա դիր չէ, որ մե ղադր յա լի ցուց մուն քի հա -
վաս տիու թյու նը ստուգ վի դա տա վա րա կան կար -
գով ամ րագր ված այլ ա պա ցույ ցով, դա պար -
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զա պես կա րող է ար վել, օ րի նակ՝ հե ռա խո սով
փո խանց վող տե ղե կատ վու թյամբ։ Որ պես ա -
պա ցուց ման են թա կա դա տա վա րա կան հար ցի
օ րի նակ կա րող է լի նել հետևյա լը, մաս նա վո -
րա պես՝ արդ յոք մե ղադր յա լը հար ցաքն նու թյու -
նից ա ռաջ իր ի րա վունք նե րի մա սին ծա նուց վել
է, թե՝ ոչ։

Ա զատ կար գում կա րող են օգ տա գործ վել
նաև այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք որ պես
ա պա ցույց նա խա տես ված չեն օ րեն քով։ Այս -
տեղ հա մոզ մուն քի բարձր աս տի ճան չի պա -
հանջ վում, ան գամ բա վա րար է դա տա րանն
ըն դու նի, որ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ
փաս տը տե ղի է ու նե ցել։ Եր բեմն կա րող է երկ -
ընտ րե լի լի նել, թե պար զե լու են թա կա փաս տը
զուտ դա տա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նի, թե
վե րա բե րում է նաև մեղ քին և ա րար քի ի րա վա -
կան հետևանք նե րին, օ րի նակ՝ հար ցաքն նու -
թյան ար գել ված մե թոդ նե րի կի րառ ման փաս -
տի պար զու մը։ Ե թե որևէ նման երկմ տանք է
ա ռաջ գա լիս, ա պա վրա է հաս նում ա պա ցուց -
ման խիստ կար գը1։

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 107-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է այն հան գա -
մանք նե րը, ո րոնք միայն ա պա ցույց նե րի հի -
ման վրա են են թա կա հաս տատ ման։ Այս հոդ -
վա ծի և դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս դա տա րա նի
լուծ ման են թա կա հար ցե րը սահ մա նող 360-րդ
հոդ վա ծի դրույթ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ
է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նում թեև
ոչ հստա կո րեն, սա կայն նույն պես առ կա է ա -
պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տար բե րա կում, ո րով
ա ռա վել խիստ մո տե ցում է ցու ցա բեր վում մեղ -
քի և ա րար քի ի րա վա կան հետևանք նե րի հար -
ցե րին։

Ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը տար -
բե րակ վում են հիմ նա կա նի, հան ցան շա նա յի նի
և օ ժան դա կի։ Ըստ այդմ էլ, կախ ված նրա նից
թե ինչ պի սի փաս տի հաս տատ մանն է կոչ ված
ա պա ցույ ցը, ա ռանձ նաց վում են ուղ ղա կի և ա -
նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ։ Հիմ նա կանն այն փաս -
տերն են, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն հա մընկ նում են
քրեաի րա վա կան նոր մե րով նա խա տես ված ա -
րար քի հատ կա նիշ նե րին, օ րի նակ՝ վկան տե -

սել է, թե ինչ պես է Ա-ն ս պա նել Բ-ին։ Հան ցա -
նշա նա յին փաս տե րը (Indiztatsachen) թույլ են
տա լիս եզ րա կա ցու թյուն ա նել հիմ նա կան փաս -
տե րի մա սին, օ րի նակ՝ վկան տե սել է, որ զին -
ված Ա-ն փա խուս տի է դի մում դեպ քի վայ րից,
հետևա բար՝ Ա-ն կա րող է լի նել Բ-ին սպա նո ղը։
Օ ժան դակ փաս տե րը վե րա բե րում են ա պա -
ցույց նե րի ա պա ցու ցո ղա կան ու ժին, օ րի նակ՝
այն պի սի փաս տեր, ո րոնք կաս կա ծի տակ են
դնում վկա յի ցուց մուն քի ար ժա նա հա վա տու -
թյու նը։ Հան ցան շա նա յին և օ ժան դակ փաս տե -
րը հաս տա տող ա պա ցույց ներն ա նուղ ղա կի ա -
պա ցույց ներ են։

Քրեա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցույց -
նե րը տար բե րակ վում են նաև այլ հիմ քե րով՝
սկզբնա կան և ա ծանց յալ, մե ղադրող և ար դա -
րաց նող, սա կայն ստորև մենք կանդրա դառ -
նանք միայն ա պա ցույց նե րի տար բե րակ մա նը
ըստ դրանց ծագ ման աղբ յու րի, հա վաք ման,
ամ րա գրման և հե տա զոտ ման ձևի։

Ա պա ցույց նե րի դա սա կար գու մը գործ նա -
կան նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ յու րա քանչ -
յուր ա պա ցուց ման մի ջո ցի հա վա քու մը, հե տա -
զո տու մը և դրա նից ստաց ված տե ղե կատ վու -
թյան ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հա տումն իր
ա ռանձ նա հատ կու թյունն ու նի։ Այդ պատ ճա ռով
կարևոր է ա պա ցույց նե րի տար բե րակ ման
հստակ կար գի սահ մա նու մը և պահ պա նու մը։
Դրա նպա տակն է բա ցա ռել որևէ ա պա ցույ ցի
որ պես այլ տե սա կի ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լը,
օ րի նակ՝ վկա յու թյու նը որ պես փոր ձա գի տա կան
ա պա ցույց, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը կամ
նյու թե րի նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում
վերց ված բա ցատ րու թյու նը որ պես փաս տա -
թղթա յին ա պա ցույց։ Վեր ջին օ րի նա կի ար գել -
քը Գեր մա նիա յի քրեա կան դա տա վա րու թյու -
նում ամ րագր ված է ա պա ցույց նե րի ան մի ջա -
կան հա վաք ման (հե տա զոտ ման) սկզբուն քից
(Unmittelbarkeitsgrundsatz) բխեց վող անձ նա -
կան ա պա ցույց նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան վե -
րա բեր յալ հիմ նադրույ թով (250 StPO2)։

Անձ նա կան ա պա ցույց նե րի ա ռաջ նա հեր -
թու թյան սկզբունքն ա մենևին չի նշա նա կում,
որ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը պա կաս ար ժա նա -
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հա վատ են։ Ընդ հա կա ռա կը, գո յու թյուն ու նի
անձ նա կան ա պա ցույց նե րի սուբ յեկ տի վու թյամբ
պայ մա նա վոր ված հա վաս տիու թյան ռիսկ, ո րը
նվա զեց վում է դրանց աղբ յուր հան դի սա ցող
ան ձանց կող մից եր դում տա լով կամ սուտ ցուց -
մուն քի կամ կեղծ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա -
ցու թյան հա մար ի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թարկ վե լու մա սին նա խազ գու շաց -
մամբ։ Անձ նա կան ա պա ցույց նե րի ա ռաջ նա -
հեր թու թյան սկզբուն քը նշա նա կում է. «Ե թե ինչ-
որ փաս տի ա պա ցու ցու մը հիմն վում է որևէ ան -
ձի ըն կալ ման վրա, ա պա նա պետք է հար -
ցաքնն վի հիմ նա կան քննու թյան փու լում։ Հիմ -
նա կան քննու թյան փու լում կա տար վե լիք հար -
ցաքն նու թյու նը չի կա րող փո խա րին վել նախ -
կի նում կա տար ված հար ցաքն նու թյան ար ձա -
նագրու թյան կամ գրա վոր հայ տա րա րու թյան
հրա պա րակ մամբ» (250 StPO)։ Այս հիմ նադրույ -
թից առ կա են բա ցա ռու թյուն ներ, ո րոնք սահ -
ման ված են StPO 251-րդ պա րագրա ֆով։

Ա պա ցույց նե րը սահ մա նա փակ թվով են
(Numerus clausus der Beweismittel)։ Սա նշա նա -
կում է, որ հիմ նա կան քննու թյան փու լում մեղ քի
և ա րար քի ի րա վա կան հետևանք նե րի վե րա -
բեր յալ այլ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը որ պես
ա պա ցույց, քան նրանք, ո րոնք սահ ման ված են
օ րեն քով, ան թույ լատ րե լի է։ Գեր մա նիա յի քրեա -
կան դա տա վա րու թյու նում թույ լատ րե լի ա պա -
ցույց նե րը չորսն են՝ վկա յու թյուն, փոր ձա գի -
տա կան ա պա ցույց, փաս տաթղ թա յին ա պա -
ցույց, զննե լի ա պա ցույց։ Գեր մա նա կան օ րեն -
քը մե ղադր յա լի ցուց մուն քը չի դա սում ա պա -
ցույց նե րի շար քին, սա կայն ա պա ցույց նե րի ա -
զատ գնա հատ ման սկզբուն քը դա տա վոր նե րին
թույլ է տա լիս այն դի տար կել որ պես ա պա -
ցույց։ Այս տե սա կե տից մե ղադր յա լի ցուց մուն -
քը ա պա ցույց է հա մար վում միայն լայն ի մաս -
տով։

Կախ ված նրա նից տե ղե կատ վու թյան աղբ -
յու րը անձ է, թե իր՝ ա պա ցույց նե րը բա ժան վում
են անձ նա կա նի և ի րե ղե նի։ Վկա յու թյու նը և
փոր ձա գի տա կան ա պա ցույցն անձ նա կան ա -
պա ցույց ներ են, ո րոնց աղբ յու րը դա տա վա րու -

թյան մաս նա կից անձն է՝ վկան կամ փոր ձա գե -
տը։ Վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին ուղըղ -
ված վկա յի կամ փոր ձա գե տի բա նա վոր կամ
գրա վոր խոսքն էլ ա պա ցույցն է։ Փաս տաթըղ -
թա յին և զն նե լի ա պա ցույց ներն ու նեն ի րե ղեն
բնույթ, քա նի որ դրանց աղբ յու րը դա տա վա -
րու թյան մաս նա կից ան ձը չի, այլ դրանք ի րե -
ղեն ամ րագրում ու նեն3։ 

ա) վկա յու թյուն
Ըստ Գեր մա նիա յի կայ սե րա կան դա տա -

րա նի սահ ման ման՝ վկան այն անձն է, որն այլ
ան ձի դեմ հա րուց ված քրեա կան գոր ծով փաս -
տե րի վե րա բեր յալ իր ըն կա լում նե րը ցուց մուն -
քի տես քով հա ղոր դե լու պար տա կա նու թյուն ու -
նի4։ Ցան կա ցած մարդ կա րող է լի նել վկա, ան -
գամ ման կա հա սակ ներն ու հո գե կան հի վան -
դու թյամբ տա ռա պող նե րը։ Ե թե ան ձը պետք է
միայն զննվի5 (օ րի նակ՝ ստա ցած մարմ նա կան
վնաս ված քի կա պակ ցու թյամբ), ա պա նա զննու -
թյան օբ յեկտ է և ոչ թե վկա։ Վկա յու թյան ա -
ռար կա չեն կա րող լի նել գնա հա տո ղա կան դա -
տո ղու թյուն նե րը կամ ի րա վա կան դիր քո րո շում -
նե րը։ Սա կայն վկա յու թյան ա ռար կա են յու րա -
քանչ յուր մար դուն բնա կան թվա ցող եզ րա հան -
գում նե րը, ո րոնք զուտ զգա յա կան ըն կալ ման
հետ մեկ տեղ ձևա վո րում են ե ղե լիու թյան մտա -
պատ կե րը6։ Այդ պի սի եզ րա հանգ ման օ րի նակ -
ներ են վկա յի ըն կա լու մը որևէ ան ձի ան գի տա -
կից աս տի ճա նի գի նով ցած լի նե լու կամ ինչ-որ
մի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի ա րագ ըն թա նա -
լու վե րա բեր յալ։

Որ պես վկա կա րող են հան դես գալ նաև
դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րը։ Ե թե դա -
տա վո րը նույն գոր ծով որ պես վկա հար ցաքնն -
վել է, ա պա օ րեն քի ու ժով նա ար դեն բա ցարկ -
վում է (22 կետ, 5 StPO): Ի տար բե րու թյուն դա -
տա վո րի, դա տա խա զը կա րող է նույն գոր ծով
վկա լի նել։ Թե որ պես դա տա խազ նրա հե տա -
գա մաս նակ ցու թյու նը դա տա վա րու թյանն ի՞նչ
ծա վա լով կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել, կախ -
ված է նրա նից, թե ին չին է վե րա բե րում նրա
ցուց մուն քը։ Ե թե, օ րի նակ՝ նա հար ցաքնն վել է
այն պի սի հար ցե րի շուրջ, ո րոնք ա րար քի ա -
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4 Տե՛ս RGSt 52, 289.
5 1998 թվականի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կիրառված է «քննում» տերմինը (հոդված 220)։
6 Տե՛ս RGSt 37, 371.



պա ցուց ման հա մար կարևոր են, ա պա դա տա -
կան վի ճա բա նու թյուն նե րի փու լում նրա ցուց -
մուն քի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պետք է գնա -
հա տի այլ դա տա խազ։ Այ սինքն, դա տա խա զը
կշա րու նա կի մաս նակ ցել դա տաքն նու թյա նը,
սա կայն որ պես զի կաս կա ծի տակ չդրվի նրա
օբ յեկ տի վու թյունն իր մե ղադրա կան ճա ռով սե -
փա կան ցուց մուն քը գնա հա տե լու ի րա վունք չի
ու նե նա։ Այս մո տե ցու մը ար ձա նագր ված է Գեր -
մա նիա յի դաշ նա յին դա տա րա նի (BGH) ա ռա -
ջին քրեա կան սե նա տի ո րոշ մամբ7, ո րով նա
իր թե րա հա վա տու թյունն ար տա հայ տեց դա -
տա կան պրակ տի կա յում ար մա տա ցած այն կար -
ծի քին, ըստ ո րի ե թե դա տա խա զը վկա յու թյուն
է տվել նույն գոր ծով, ա պա պար տա դիր կողմ -
նա կա լու թյուն կու նե նա։

Պաշտ պա նը նույն պես կա րող է նույն գոր -
ծով վկա լի նել։ Դեռ ա վե լին, նաև պաշտ պա նի
և վս տա հոր դի հա րա բե րու թյուն նե րի ներ քին
կող մը կա րող է լի նել հար ցաքն նու թյան ա ռար -
կա, սա կայն միայն այն դեպ քում, երբ վստա -
հոր դը պաշտ պա նին ա զա տել է լռե լու պար տա -
կա նու թյու նից (53, 2-րդ պար բե րու թյուն, StPO)։
Այս դեպ քում օ րեն քը պաշտ պա նին պար տա -
վո րեց նում է որ պես վկա ցուց մունք տալ ի րա -
վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու ըն թաց -
քում ի րեն հայտ նի դար ձած փաս տե րի մա սին։
Այ դու հան դերձ գեր մա նա կան ի րա վա բա նա կան
գրա կա նու թյան մեջ գնա լով իշ խող է դառ նում
այն կար ծի քը, որ, հաշ վի առ նե լով պաշտ պա -
նի՝ որ պես ար դա րա դա տու թյան մաս նակ ցի ան -
կախ կար գա վի ճա կը, StPO 53-րդ պա րագրա -
ֆի 2-րդ մա սը նպա տա կա յին սահ մա նա փակ -
ման պետք է են թարկ վի, որ պես զի պաշտ պա -
նը պար տադր ված չլի նի բա ցա հայ տե լու վստա -
հոր դին ցու ցա բե րած ի րա վա բա նա կան օգ նու -
թյան շրջա նակ նե րում ար ված սե փա կան հե -
տա զո տու թյուն ներն ու հետևու թյուն նե րը8։ Նույն
վա րույ թում որ պես վկա հան դես ե կած պաշտ -
պա նը կա րող է իր պաշտ պա նա կան ճա ռով սե -
փա կան ցուց մուն քը գնա հա տել, քա նի որ ի
տար բե րու թյուն դա տա խա զի նա օբ յեկ տիվ լի -
նե լու պար տա կա նու թյուն չու նի9։

Այս տեղ հա մե մա տու թյան հա մար նշենք,
որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի
86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ի թիվս այ լոց,
ար գել ված է որ պես վկա կան չել և հար ցաքն նել
դա տա վո րին, պաշտ պա նին, ներ կա յա ցուց չին,
դա տա խա զին, քննի չին, հե տաքն նու թյան մարմ -
նի աշ խա տակ ցին, դա տա կան նիս տի քար տու -
ղա րին` կապ ված այն քրեա կան գոր ծի հետ, ո -
րում նրանք ի րա կա նաց րել են ի րենց դա տա -
վա րա կան լիա զո րու թյուն նե րը։ Հա ման ման կար -
գա վո րում է տրված նաև քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծի ( Նա խա գիծ) 57-
րդ հոդ վա ծով։ Կար ծում ենք, որ Հա յաս տա նում
այս կա տե գո րիա յի ան ձանց ցուց մունք տա լուց
ա զատ ված լի նե լու հար ցը հիմ նա վոր ման կա -
րիք ու նի, քա նի որ պարզ չի, թե ի պաշտ պա -
նու թյուն ինչ ի րա վա կան ար ժե քի են նրանք
ստա նում այդ ար տո նու թյու նը։ Հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման հան րա յին շա հի գե -
րա կա յու թյու նից ել նե լով՝ ցան կա լի է ու սում նա -
սի րել այլ երկր նե րի փոր ձը և Նա խագ ծում առնը -
վազն նե ղաց նել ցուց մունք տա լու պար տա կա -
նու թյու նից ա զատ ան ձանց շրջա նա կը։ 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման
հան րա յին շա հի և իր դեմ ցուց մունք չտա լու,
ինքն ի րեն մե ղադրե լուց ա զատ լի նե լու (nemo
tenetur) մար դու հիմ նա րար ի րա վուն քի հա վա -
սա րա կշռու թյան տե սանկ յու նից կարևոր է
անդրա դառ նալ նաև այն հար ցին, թե ինչ կար -
գա վի ճա կով պետք է հար ցաքնն վի անձն իր
հա մա մե ղադր յա լի վե րա բեր յալ գոր ծով, երբ
առ կա է իր նկատ մամբ օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած դա տավ ճիռ կամ իր գործն ա ռանձ նաց -
ված է քննվում։

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գիրքն ա ռանձ նաց ված վա րույ թի դեպ քում նախ -
կին հա մա մե ղադր յալ նե րի հար ցաքն նու թյան ա -
ռանձ նա հատ կու թյանն ի սկզբա նե չէր անդրա -
դառ նում։ 2006 թվա կա նի մա յի սի 25-ին «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ
և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի10

31-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վեց ա պա ցույ ցի նոր
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7 Տե՛ս BGH NStZ 1989, 135�
8 Տե՛ս Matt, Festschrift fՖr Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag, 2008, S. 851, 859; SchՊfer, Festschrift fՖr Ernst-

Walter Hanack zum 70. Geburtstag, 1999, S. 77, 89; Beulke, Zeitschrift fՖr das Juristische Studium 2011, 324.
9 Տե՛ս Arthur Hartmann, Rolf Schmidt, Strafprozessrecht, Bremen 2015, S.95.
10 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2006.06.28/33(488): 
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տե սակ՝ տվյալ գոր ծի մե ղադրան քի հետ առընչ -
վող` մեկ այլ քրեա կան գոր ծով կաս կած յա լի
կամ մե ղադր յա լի կամ ամ բաս տան յա լի ցուց -
մունք (104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4.1 կետ)։
Ճիշտ է սրա նով ի րա վա կան բա ցը ո րո շա կիո -
րեն լրաց վեց, սա կայն սահ ման վեց ոչ թե հա -
մա մե ղադր յա լի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ա -
ռան ձին վա րույ թի շրջա նակ նե րում ան ձին հար -
ցաքն նե լու հնա րա վո րու թյուն, այլ ստաց վեց այն -
պես, որ յու րա քանչ յուր մե ղադր յալ իր նկատ -
մամբ ի րա կա նաց վող վա րույ թով կհար ցաքննվի,
իսկ ցուց մունք նե րը կտե ղա փոխ վեն մի վա րույ -
թից մյու սը։ Սա հար ցի լա վա գույն լու ծու մը չէր,
քա նի որ մի վա րույ թից մեկ այլ վա րույթ ցուց -
մունք նե րի մե խա նի կա կան տե ղա փո խու մը խիստ
խնդրա հա րույց է11, այն խախ տում է ա պա ցույց -
նե րի ան մի ջա կան հա վաք ման (հե տա զոտ ման)
սկզբուն քը։

Ինչ վե րա բե րում է իր նկատ մամբ օ րի նա -
կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի պա րա գա յին,
ա պա այս դեպ քում քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենս գիր քը (հոդ ված 215) սահ մա նում է,
որ իր նկատ մամբ կա յաց ված և օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ ված հան -
գա մանք նե րի շուրջ ան ձի հար ցաքն նու թյու նը
կա տար վում է մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան
կա նոն նե րով: Այս հար ցը կար գա վոր ված է Նա -
խագ ծի 225-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով, ըստ ո -
րում, սահ ման ված է, որ այն դեպ քում, երբ
վկան տվյալ վա րույ թին առնչ վող մեկ այլ վա -
րույ թում մե ղադր յալ է կամ նրա նկատ մամբ
առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա -
վճիռ, ա պա այդ վկա յի հար ցաքն նու թյու նը կա -
տար վում է մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան կա -
նոն նե րով: Ինչ պես տես նում ենք, Նա խագ ծով
էլ այս դեպ քում ան ձը հար ցաքնն վում է մե -
ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան կա նոն նե րով՝ ու -
նե նա լով լռե լու ի րա վունք։ Թե որ քա նով է նման
կար գա վո րումն ար դա րաց ված, կանդրա դառ -
նանք ստորև՝ այդ հար ցի վե րա բեր յալ Գեր մա -
նիա յում առ կա ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը
ներ կա յաց նե լուց հե տո։

Թեև Նա խա գի ծը մեկ քայլ ա ռաջ է գնա ցել

և բա ցի դա տա պարտ յա լի հար ցաքն նու թյան
կար գից սահ մա նել նաև ա ռանձ նաց ված կամ ի
սկզբա նե ա ռան ձին վա րույ թով մե ղադր յա լի
հար ցաքն նու թյան կար գը, սա կայն Նա խագծում
կի րառ ված «տվյալ վա րույ թին առնչ վող մեկ այլ
վա րույթ» ար տա հայ տու թյու նը լայն ի մաստ ու -
նի և ըստ այդմ պրակ տի կա յում խնդրա հա րույց
կա րող է լի նել, քա նի որ որևէ վա րույ թի մեկ այլ
վա րույ թին առնչ վե լու վե րա բեր յալ դա տա վա -
րու թյան մաս նա կից նե րը կա րող են ու նե նալ
չհա մընկ նող կար ծիք ներ։ Դրա նից խու սա փե լու
հա մար, կար ծում ենք, որ Նա խագ ծում նախ -
ընտ րե լի է խո սել հա մա մե ղադր յա լի նկատ մամբ
քննվող ա ռան ձին վա րույ թով ան ձին հար ցաքըն -
նե լու կար գի մա սին։

Այս հար ցի հետ կապ ված Գեր մա նիա յի
դա տա կան պրակ տի կան, ինչ պես նաև դա տա -
վա րա գետ նե րի մի մա սը կողմ նա կից են, այս -
պես կոչ ված, ձևա կան հա մա մե ղադր յա լի հաս -
կա ցու թյա նը, ըստ ո րի միայն նույն վա րույ թի
շրջա նակ նե րում կա րող է հա մա մե ղադր յալ լի -
նել։ Վա րույթ նե րի ա ռանձ նաց ման դեպ քում հա -
մա մե ղադր յա լի կար գա վի ճա կը դա դա րում է և
ան ձը կա րող է հար ցաքնն վել որ պես վկա12։
Սա կայն պետք է նկա տի ու նե նալ, որ Գեր մա -
նիա յի դա տա կան պրակ տի կան այս ընդ հա -
նուր դիր քո րո շու մից տար բե րակ ված մո տե ցում
ու նի վա րույթ նե րի ժա մա նա կա վոր ա ռանձ նաց -
ման դեպ քի հա մար։ Ըստ այս տար բե րակ ված
մո տեց ման` այն դեպ քում, երբ ժա մա նա կա վոր
ա ռանձ նաց ված վա րույ թով մե ղադր յալ, իսկ մեկ
այլ գոր ծով վկա հան դի սա ցող ան ձը հար -
ցաքննվում է այն պի սի հան գա մանք նե րի մա -
սին, ո րոնք կապ ված չեն հա մա տեղ կա տա րած
ա րար քի հետ, ա պա որ պես վկա հար ցաքն նու -
թյու նը թույ լատ րե լի է, իսկ հա մա տեղ կա տա -
րած ա րար քի վե րա բեր յալ որ պես վկա հար -
ցաքն նու թյու նը, չնա յած վա րույթ նե րի ա ռանձ -
նաց մա նը, ան թույ լատ րե լի է13, քա նի որ որ պես
վկա ան ձը պար տա վոր ված կլի նի ցուց մունք
տալ, իսկ վա րույթ նե րի վե րա միա վոր ման դեպ -
քում այն կօգ տա գործ վի իր դեմ։

Դա տա վա րա գետ նե րի մյուս մա սը նյու թա -
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11 Տե՛ս Կարեն Սարուխանյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշման 30-34 կետերը, «ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 3-րդ հատոր», Երևան 2012, էջեր 137-138:

12 Տե՛ս BGH StV 1984, 361; Uwe Hellmann, Strafprozessrecht, 2. A. 2006, Rn. 720, Heidelberger Kommentar zur Straf-
prozessordnung, 5. A. 2012, Vor 48, Rn 8, Beulke, Strafprozessrecht, p. 125.

13 Տե՛ս BGHSt, հատոր 24, էջ 257:



կան մո տեց ման կողմ նա կիցն է։ Վեր ջին ներս
պնդում են, որ թե պետ ա ռանձ նաց ված վա րույ -
թում ան ձը չու նի մե ղադր յա լի ձևա կան կար գա -
վի ճակ, այ դու հան դերձ նա չի կա րող լսվել որ -
պես վկա14։ Այս հար ցի առն չու թյամբ կա նաև
մեկ այլ տե սա կետ, ո րի կողմ նա կից է պրո ֆե -
սոր Վեր ներ Բոյլ կեն։ Նա հան դես է գա լիս ձևա -
կան և նյու թա կան ծայ րա հեղ մո տե ցում նե րի
հա վա սա րակշռ ման դիր քից և գտ նում է, որ
նախ կին հա մա մե ղադր յա լը կա րող է որ պես
վկա հար ցաքնն վել միայն այն դեպ քում, երբ
նրա նկատ մամբ ա ռանձ նաց ված վա րույթն ար -
դեն ա վարտ ված է (դա տավճ ռի ար ձակ մամբ
կամ վա րույ թի վերջ նա կան կարճ մամբ), քա նի
որ այդ դեպ քում ցուց մունքն իր նկատ մամբ
այլևս ի րա վա կան հետևանք չի ա ռա ջաց նի15։

Կար ծում ենք, որ պրո ֆե սոր Բոյլ կեի տե -
սա կետն ար դա րա ցի է, քա նի որ իր գոր ծով
վկա չլի նե լու և իր դեմ ցուց մունք չտա լու հան -
րա հայտ ի րա վա կան սկզբունք նե րը գոր ծում են
դա տա վա րու թյան ըն թաց քում, դա տա վա րա -
կան ե րաշ խիք ներ են, ո րոնց անհ րա ժեշ տու -
թյու նը վե րա նում է վա րույթն ա վար տող վերջ -
նա կան ո րոշ ման ի րա վա կան ուժ ստա նա լու
պա հից։ Այդ պա հից վե րա նում է ինքն ի րեն մե -
ղադրե լուց ա զատ լի նե լու սկզբուն քի խախտ -
ման վտան գը և մնում է միայն հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման հան րա յին շա հը։
Ուս տի գտնում ենք, որ այս հար ցի վե րա բեր յալ
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը և
Նա խա գի ծը, դա տա պարտ յա լի հար ցաքն նու -
թյան հա մար կի րա ռե լի սահ մա նե լով ոչ թե
վկա յի, այլ մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան կա -
նոն նե րը, ար դա րա ցի չեն հա վա սա րակշ ռում
հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րը։ Ուս տի Նա -
խագ ծի կար գա վո րում նե րը պետք է տալ այն -
պես, որ ար դեն դա տա պարտ ված անձն իր հա -
մա մե ղադր յա լի գոր ծով հար ցաքնն վի որ պես
վկա՝ վկա յի հար ցաքն նու թյան կա նոն նե րով, այ -
սինքն՝ պար տա վոր ված լի նի ճշմար տա ցի ցուց -
մունք տա լու և չու նե նա լռե լու ի րա վունք։

Վե րը քննարկ վա ծի հա մա տեքս տում վի -
ճե լի է նաև Նա խագ ծի 334-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սով սահ ման ված միան շա նակ կա նո նը, ըստ

ո րի, ե թե տու ժողն ու նի նաև մե ղադր յա լի կարգա -
վի ճակ, ա պա նա հար ցաքնն վում է մե ղա դրյա -
լի հար ցաքն նու թյան կա նոն նե րով: Այս հար ցը,
կար ծում ենք, ա ռա վել ման րա մասն կար գա -
վոր ման կա րիք ու նի, քա նի որ նման ընդ հա -
նուր մո տե ցում ցու ցա բե րե լը ճիշտ չէ։

Հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև
այն հար ցը, թե արդ յոք հա մա մե ղադր յալ նե րից
մե կի մեր ձա վոր ազ գա կանն ի րա վունք ու նի
հրա ժար վել մյուս մե ղադր յա լի դեմ ցուց մունք
տա լուց, ե թե վեր ջի նիս նկատ մամբ վա րույթն
ա ռանձ նաց ված է քննվում, բայց մե ղադրան քի
հիմքն այն նույն ա րարքն է, ո րը հա մա տեղ է
կա տար վել։ Արդ յոք տե ղին չի լի նի այս ան ձի
մտա վա խու թյու նը, որ իր ցուց մուն քը կանդրա -
դառ նա նաև իր մեր ձա վոր ազ գա կա նի նկատ -
մամբ տար վող վա րույ թի վրա։ Եվ արդ յոք ի րա -
վա չափ չէ, որ նա այս վա րույ թով էլ ա զատ ված
լի նի ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից
այն քան ժա մա նակ, մինչև որ իր մեր ձա վոր ազ -
գա կա նի նկատ մամբ վա րույ թը կա վարտ վի և
իր տված ցուց մուն քի հի ման վրա այլևս վե րա -
բաց ման են թա կա չի լի նի։ Այս հար ցը, սա կայն,
ա վե լի շատ վե րա բե րում է ա պա ցույց նե րի թույ -
լատ րե լիու թյան խնդրին, ուս տի այս տեղ դրան
ա ռա վել ման րա մասն չենք անդրա դառ նա։

բ) փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց
Փոր ձա գե տը տի րա պե տում է հա տուկ գի -

տե լիք նե րի (Sachkunde), ո րոնք թույլ են տա լիս
ի հայտ բե րել, լիար ժե քո րեն ըն կա լել կամ գնա -
հա տել ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը16։
Փոր ձա գե տը սո վո րա բար պատ վիր վում է դա -
տա րա նի կող մից և կոչ ված է լրաց նել դա տա -
վո րի մոտ հա տուկ գի տե լիք նե րի պա կա սը։ Այդ
պատ ճա ռով փոր ձա գե տին ան վա նում են դա -
տա րա նի օգ նա կան, ուս տի՝ դա տա վո րին բա -
ցար կե լու հիմ քե րը գոր ծում են նաև փոր ձա գե -
տի հա մար։

Գեր մա նիա յի քրեա դա տա վա րա կան օ -
րենսդրու թյան հա մա ձայն՝ ե թե դա տա վորն
անհրա ժեշտ հա մա րի, ա պա նա ի րա վունք ու -
նի ղե կա վա րե լու փոր ձա գե տի գոր ծու նեու թյու -
նը (78 StPO), օ րի նակ՝ սահ մա նե լով փոր ձաքննու -
թյան ժամ կե տը, սա կայն հե տա զո տու թյան մաս -
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նա գի տո րեն ի րա կա նա ցու մը փոր ձա գե տի բա -
ցա ռիկ լիա զո րու թյունն է, դա տա րա նը ի րա վա -
սու չէ մաս նա գի տա կան ցու ցում ներ տալ փոր -
ձա գե տին17։

Փոր ձա գե տի խնդի րը հետևյալն է՝ պար -
զել, ի հայտ բե րել ո րո շա կի փաս տեր, հա ղոր -
դել փոր ձից դուրս բեր ված օ րի նա չա փու թյուն -
նե րի (Erfahrungsstze) վե րա բեր յալ տե ղե կու -
թյուն ներ (օ րի նակ՝ մար դու մարմ նի վրա ո րո -
շա կի նյու թե րի ազ դե ցու թյան գործ ման կա նոն -
նե րը), ո րո շա կի փաս տե րից ել նե լով ա նել
հետևու թյուն ներ և կան խա տե սում ներ կամ գնա -
հա տել ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք18։

Այն փաս տե րը, ո րոնք բա ցա ռա պես հա -
տուկ գի տե լի քի կի րառ ման արդ յուն քում են ի
հայտ բեր վում, կոչ վում են հե տա զո տու թյամբ
ստաց ված փաս տեր (Befundtatsachen) և տար -
բեր վում են լրա ցու ցիչ փաս տե րից (Zusatztat-
sachen), ո րոնք թեև փոր ձաքն նու թյան ըն թաց -
քում են ի հայտ գա լիս, սա կայն դրանց ստաց -
ման հա մար հա տուկ գի տե լիք ներ չեն պա հանջ -
վում, օ րի նակ՝ փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում
դա տա հո գե բա նի վա րած զրույ ցի ժա մա նակ
նրան հայտ նի դար ձած տե ղե կու թյուն նե րը։ Լրա -
ցու ցիչ փաս տե րը չեն հան դի սա նում փոր ձա գի -
տա կան ա պա ցույց և որ պես վկա յու թյուն են
ներ մուծ վում դա տա վա րու թյուն։ Այս պես, վե րը
բեր ված օ րի նա կի դեպ քում դա տա հո գե բա նը
որ պես վկա ցուց մունք կտա ի րեն հայտ նի դար -
ձած տե ղե կու թյուն նե րի մա սին։

Գեր մա նիա յում առ կա է փոր ձա գետ-վկա յի
հաս կա ցու թյու նը։ Վեր ջինս այն անձն է, ում ըն -
կա լա ծը պայ մա նա վոր ված է իր հա տուկ գի տե -
լիք նե րով, օ րի նակ՝ դեպ քի վայ րում պա տա հա -
կա նո րեն հայտն ված դա տաբ ժիշ կը դա տա կան
քննու թյան ժա մա նակ նկա րագրում է տու ժո ղի
վնաս վածք նե րը։ Այս դեպ քում թե պետ ան ձը
դա տա րա նին հա ղոր դող տե ղե կատ վու թյու նը
շնոր հիվ հա տուկ գի տե լիք ներ է ըն կա լել, սա -
կայն չու նե նա լով փոր ձաքն նու թյուն կա տա րե -
լու հանձ նա րա րու թյուն, նա կհար ցաքնն վի որ -
պես վկա և ոչ որ պես փոր ձա գետ։

Դա տա կան քննու թյան բա նա վո րու թյան և
անձ նա կան ա պա ցույց նե րի ա ռաջ նա հեր թու -

թյան սկզբունք նե րը պա հան ջում են, որ գեր -
մա նա կան դա տա րան նե րում փոր ձա գե տը որ -
պես կա նոն բա նա վոր ներ կա յաց նի իր եզ րա -
կա ցու թյու նը։ Փոր ձա գե տի կող մից եզ րա կա -
ցու թյան ներ կա յաց ման փո խա րեն դա տա կան
նիս տը նա խա գա հո ղի կող մից գրա վոր փոր -
ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հրա պա րա կավ
ըն թեր ցու մը թույ լատ րե լի է միայն օ րեն քով նա -
խա տես ված դեպ քե րում19։

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը դա տա րա -
նը գնա հա տում է ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա -
հատ ման սկզբուն քի շրջա նակ նե րում։ Ըստ Գեր -
մա նիա յի դաշ նա յին դա տա րա նի դիր քո րոշ ման՝
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան «ավ տո մատ» ըն -
դու նում չի թույ լատր վում, այլ դա տա րա նը պետք
է փոր ձա գե տի մի ջո ցով գոր ծի փաս տա կան
հան գա մանք նե րի մա սին լիա կա տար ի րա զե -
կու թյուն ձեռք բե րի և սե փա կան պա տաս խա -
նատ վու թյամբ ո րո շում ըն դու նի20։

ՀՀ դա տա կան պրակ տի կա յում ե ղել է դեպք,
երբ ար տա սահ մա նում կա տար ված փոր ձաքըն -
նու թյան եզ րա կա ցու թյու նը ճա նաչ վել է այլ փաս -
տա թուղթ, քա նի որ այն չի բա վա րա րել փոր -
ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան կազմ մանն ա -
ռա ջադր վող պա հան ջին, այն է՝ փոր ձա գե տը
պետք է զգու շաց ված լի նի ակն հայտ կեղծ եզ -
րա կա ցու թյուն տա լու հա մար նա խա տես ված
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին։ Այս
առն չու թյամբ կար ծում ենք, որ փոր ձա գե տի
եզ րա կա ցու թյու նը որ պես այլ փաս տա թուղթ
դա տա վա րու թյուն ներ մու ծելն ան թույ լատ րե լի
է։ Դա անձ նա կան ա պա ցույ ցի ար հես տա կան
ի րե ղե նա ցում է, ինչն էլ անձ նա կան ա պա ցույց -
նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան սկզբուն քի խախ -
տում է։ Փոր ձա գի տա կան ա պա ցույ ցի անձ նա -
կան բնույ թը են թադրում է, որ դա տա րա նի պա -
հան ջով կամ դա տա վա րու թյան կող մի միջ նոր -
դու թյամբ փոր ձա գե տը պետք է կանչ վի դա -
տա րան իր եզ րա կա ցու թյու նը ներ կա յաց նե լու
և հիմ նա վո րե լու հա մար։ Փոր ձա գե տի կող մից
կա տար վե լիք ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը չեն կա րող այլ ան ձի կող մից կա տար վել։
Այն գոր ծը, որն օ րեն քով պետք է դա տա վա րու -
թյան մաս նա կից հա մար վող փոր ձա գե տի կող -
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մից կա տար վի, չի կա րող ար վել մի ան ձի կող -
մից, ո րը չու նի այդ պի սի կար գա վի ճակ։

գ) փաս տաթղ թա յին ա պա ցույ ցը
Փաստաթղթային ապացույցը Գեր մա նիա -

յի քրեա կան դա տա վա րու թյու նում պետք է բա -
վա րա րի մտքեր պա րու նա կող ըն թեռ նե լի գրա -
վոր նյութ լի նե լու պա հան ջին։ Դա տա վա րա -
կան փաս տա թուղթ տեր մի նը ա վե լի նեղ ի -
մաստ ու նի, քան դրա նյու թաի րա վա կան ի -
մաստն է։ Այս պես, այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք
պա րու նա կում են գծագրեր, պատ կեր ներ, սիմ -
վոլ ներ կամ այլ նշան ներ, ո րոնք ոչ թե ըն թերց -
վում, այլ զննվում են, հա մար վում են ոչ թե
փաս տաթղ թա յին, այլ զննե լի ա պա ցույց։ Ե թե
դա տա կան քննու թյան հա մար էա կան է ոչ թե
փաս տաթղ թում առ կա մտքե րի բո վան դա կու -
թյու նը, այլ զուտ գրա վոր տեքս տի ար տա քին
տես քը, օ րի նակ՝ ձե ռագրե րի հա մե մա տու թյան
դեպ քում, ա պա կրկին գործ ու նենք ոչ թե փաս -
տաթղ թա յին, այլ զննե լի ա պա ցույ ցի հետ21։

Հա յաս տա նի քննչա կան պրակ տի կա յում
տա րած ված և քն նա դա տե լի մո տե ցում է որ -
պես քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ըն թեռ նե լի փաս -
տաթղ թե րի զննում ի րա կա նաց նե լը։ Խոսքն ա -
ռա վե լա պես վե րա բե րում է հե ռա խո սա յին հա -
ղոր դակ ցու թյան տվյալ ներ պա րու նա կող փաս -
տաթղ թե րի զննու թյա նը։ Քն նիչ նե րը ըն թե րա -
կա նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազ մա կեր պում են
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան օ պե րա տոր նե րից
ստաց ված, այս պես կոչ ված, «վեր ծա նում նե րի»
զննում, ո րի արդ յուն քում ստեղ ծում են սու րո -
գատ ա պա ցույց՝ զննու թյան ար ձա նագրու թյուն,
այն դեպ քում, երբ փաս տաթղ թա յին օ րի գի նալ
ա պա ցույ ցը ևս գտն վում է գոր ծի նյու թե րում։
Նույն սխալն առ կա է նաև տե սա ձայ նագրու -
թյուն նե րի զննու թյան կա տար ման դեպ քում։ Սա
ոչ միայն ա վե լորդ աշ խա տանք է, այլև ի րա վա -
կան նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի որ դա տա կան
քննու թյան ըն թաց քում ա ռաջ նա յին ա պա ցույց -
նե րի փո խա րեն սու րո գատ ա պա ցույց նե րի հե -
տա զո տու մը խախ տում է ա պա ցույց նե րի անմի -
ջա կան հա վաք ման (հե տա զոտ ման) սկզբունքը։

Փաս տաթղ թա յին ա պա ցույց նե րը որ պես
կա նոն պետք է հրա պա րակ վեն դա տա կան
քննու թյան ժա մա նակ, սա կայն Գեր մա նիա յի
քրեա կան դա տա վա րու թյան կա նո նա կար գը
թույլ է տա լիս դրանք չհրա պա րա կել, ե թե դա -
տա վոր նե րը և ա տե նա կալ նե րը (SchՓffe) ծա -
նոթ են փաս տաթղ թի բա ռա ցի տեքս տին, և
այդ պի սի հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել նաև
դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րը (կետ
249, 2-րդ պար բե րու թյուն StPO)։

Նա խա գի ծը փաս տաթղ թա յին ա պա ցույ ցի
եր կու տե սակ է նա խա տե սում՝ վա րույ թա յին
գոր ծո ղու թյուն նե րի ար ձա նագրու թյուն նե րը և
ար տա վա րու թա յին փաս տաթղ թե րը։ Վա րույ -
թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի ար ձա նագրու թյուն -
նե րը պետք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քով։
Ե թե վա րույ թի ըն թաց քում կազմ ված որևէ փաս -
տա թուղթ նա խա տես ված չէ օ րեն քով, ա պա
այն չի կա րող դիտ վել ա պա ցույց (հոդ ված 95)։
Գեր մա նիա յում կար գա վոր ման հա կա ռակ մո -
տե ցումն է ըն դուն ված՝ որ պես ա պա ցույց թույ -
լատ րե լի են բո լոր այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք
հատ կա պես ար գել ված չեն օ րեն քով։ Նա խա -
գծի՝ նման խիստ կարգ սահ մա նե լը ող ջու նե լի
է, սա կայն կա րող է խնդրա հա րույց լի նել, քա նի
որ այդ դեպ քում, օ րի նակ՝ որ պես ա պա ցույց չի
կա րող ճա նաչ վել դա տա րա նի առջև ցուց մունք
տա լու հնա րա վո րու թյու նից զրկված վկա յի գրա -
վոր հայ տա րա րու թյունն ուղղ ված դա տա րանին։

դ) զննե լի ա պա ցույ ցը (Augenscheinsbeweis)
Զն նե լի ա պա ցույ ցը ստաց վում է ան ձանց

կամ ի րե րին զգա յա կան ըն կա լե լու՝ տես նե լու,
լսե լու, շո շա փե լու, համ տե սե լու կամ հո տո տե լու
մի ջո ցով22։ Ա պա ցուց ման այս մի ջո ցին են պատ -
կա նում դեպ քի վայ րի կամ ի րե րի զննու թյու նը,
լու սան կար նե րի կամ տե սագրու թյուն նե րի դի -
տու մը23։ Դեպ քի վայրն ինք նին հան դի սա նում է
զննե լի (ի րե ղեն) ա պա ցույց։ Գեր մա նիա յի դա -
տա կան պրակ տի կա յում իշ խող կար ծի քի հա -
մա ձայն ձայ նագրու թյան ունկնդրու մը նույն պես
պետք է գնա հա տել որ պես զննու թյան արդ -
յուն քում ստաց ված ա պա ցույց24:
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21 Տե՛ս BGH StV 1999, 359.
22 Տե՛ս BGHSt 18, 51, 53; Beulke, Strafprozessrecht, S. 137.
23 Տե՛ս N. B. Վկայի հարցաքննության տեսաձայնագրությունը, որը պետք է փոխարինի դատական քննության փուլում

նրա հարցաքննությանը, հետազոտվում է փաստաթղթային ապացույցների (հարցաքննության արձանագրության)
հետազոտման կանոններով (255a StPO)։

24 Տե՛ս BGHSt 14, 339.
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Հա յաս տա նում միաս նա կան մո տե ցում չկա
լու սան կար նե րի, տե սագրու թյուն նե րի և ձայ -
նագրու թյուն նե րի վե րա բեր յալ։ Քրեա դա տա -
վա րա կան պրակ տի կա յում դրանք ճա նաչ վում
են որ պես այլ փաս տա թուղթ։ Նա խա գի ծը նույն -
պես այս ուղ ղու թյամբ է գնա ցել՝ դրանք դա սե -
լով ար տա վա րութա յին փաս տաթղ թե րի թվին
(հոդ ված 96)։ Քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան
դա տա վա րու թյուն նե րում ա պա ցույց նե րի դա -
սա կարգ մանն ա ռա վել ճիշտ մո տե ցում է ցու -
ցա բեր ված։ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ և վար չա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ ված նե րի
հա մա ձայն լու սան կար նե րը, տե սա ձայ նագրու -
թյուն ներն ու ձայ նագրու թյուն նե րը դաս վում են
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի շար քին։ Այ դու հան դերձ
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րա գի տու թյան մեջ
ա ռա ջարկ վել է լու սան կար նե րը, տե սա ձայ -
նագրու թյուն նե րը և ձայ նագրու թյուն ներն ա -
ռանձ նաց նել ի րե ղեն ա պա ցույց նե րից և դի -
տար կել որ պես ա ռան ձին ա պա ցուց ման մի -
ջոց։ Այս ա ռա ջար կը հիմ նա վոր վում է նրա նով,
որ լու սան կար նե րը, ձայ նագրու թյուն նե րը և տե -
սագրու թյուն նե րը ու նեն և՛ ի րե ղեն, և՛ անձ նա -
կան ա պա ցույց նե րին բնո րոշ տար րեր և ա -
ռանց տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման
հնա րա վոր չէ դրանք զննել25։

Այս ա ռու մով նկա տենք, որ լու սան կա րը,
տե սագրու թյու նը և ձայ նագրու թյու նը ցան կա -
ցած այլ ի րե ղեն ա պա ցույ ցի նման մար դու կող -
մից ըն կալ վում է զգա յա կան ճա նա պար հով։ Այ -
սինքն, լու սան կա րը, տե սագրու թյու նը կամ ձայ -
նագրու թյու նը դա տա վո րի զգա յա րան նե րի վրա
գրե թե նույն կերպ է ազ դում, ինչ դրա նում ար -
տա ցոլ ված ի րե ղեն ա պա ցույ ցը և հա ճախ ստեղ -
ծում է ճիշտ այն մտա պատ կե րը, ո րը դա տա վո -
րը սե փա կան աչ քով ի րե ղեն ա պա ցույ ցը տե -
սած կամ ձայ նագրու թյան խո սակ ցու թյունն ան -
ձամբ լսած լի նե լու դեպ քում կու նե նար։ Ուս տի
կար ծում ենք, որ լու սան կար նե րը, տե սագրու -
թյուն նե րը և ձայ նագրու թյուն նե րը պետք է դի -
տար կել որ պես զննե լի (ի րե ղեն) ա պա ցույց։ Լու -

սան կար նե րը, տե սագրու թյուն ներն ու ձայ -
նագրու թյուն ներն ի րե ղեն ա պա ցույց, թե այլ
փաս տա թուղթ դի տար կե լու տա րա կար ծու թյուն -
նե րը, կար ծում ենք, հիմ նա կա նում կապ ված են
դրանց ոչ շո շա փե լի, ոչ ի րե ղեն լի նե լու մա սին
ին տո ւի տիվ պատ կե րաց ման հետ։ Ուս տի նաև
այդ պատ ճա ռով նպա տա կա հար մար է Նա խա -
գ ծում «ի րե ղեն ա պա ցույ ցի» փո խա րեն կի րա -
ռել «զննե լի ա պա ցույց» տեր մի նը։

Այս պի սով, ե թե ամ փո փե լու լի նենք, ա պա
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցույց նե -
րը դա սա կարգ վում են չորս տե սա կի՝ գու մա -
րած մե ղադր յա լի ցուց մուն քը, մաս նա վո րա պես՝ 

1. վկա յու թյուն կամ վկա յի ցուց մունք՝ բա ցի
մե ղադր յա լից ցան կա ցած այլ ան ձի մտքե րի
շա րադրան քը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նի առջև,

2. փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց՝ հա տուկ
գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի կի րառ մամբ
ստաց ված տե ղե կատ վու թյուն,

3. փաս տաթղ թա յին ա պա ցույց՝ մտքեր պա -
րու նա կող ըն թեռ նե լի գրա վոր նյութ,

4. զննե լի ա պա ցույց՝ զգա յա կան ըն կալ -
ման օբ յեկտ հան դի սա ցող անձ կամ իր։

Մե ղադր յա լի ցուց մուն քը և հատ կա պես
դրա խոս տո վա նա կան մա սը նեղ ի մաս տով ա -
պա ցույց չդի տար կե լու հիմ քե րը հաս նում են ուշ
միջ նա դար, երբ քրեա կան դա տա վա րու թյու նը
գլխա վո րա պես ինկ վի զի ցիոն բնույթ էր կրում26,
որ տեղ մե ղադր յա լի խոս տո վա նու թյու նը կոր -
զե լու հա մար թույ լատ րե լի էին կտտանք նե րը։

Ա պա ցույց նե րի եր բեմ նի թա գու հին հա -
մար վող մե ղադր յա լի խոս տո վա նու թյու նը գեր -
մա նա կան երկր նե րում կորց րեց իր կարևո րու -
թյու նը լու սա վոր չա կան դա րաշր ջա նում, երբ
կտտան քը որ պես ճշմար տու թյու նը բա ցա հայ -
տե լու օ րի նա կան մի ջոց հետզ հե տե վե րաց վեց,
երբ վերջ նա կա նա պես իր ազ դե ցու թյու նը կորց -
րեց Սր բա զան Հռո մեա կան կայս րու թյան Կարլ
5-րդ կայ սեր 1532 թվա կա նին ըն դու նած պատ -
ժի դա տա վա րա կան կար գը՝ Կա րո լի նան (Con-
stitutio Criminalis Carolina)։
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25 Տե՛ս Արա Զոհրաբյան, «Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարությունում», թեմայով գիտական ատենախոսության սեղմագիր, Երևան 2013, էջեր 9, 16 և 17:

26 Տե՛ս RՖping/Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, Rn. 104; GmՖr/Roth, Grundriss der deutschen
Rechtsgeschichte, Rn. 329, Anja Hofmann, Personenidentifizierung durch Zeugen im Strafverfahren, Berlin 2013, S. 25.



Մինչև 2007 թվա կա նը դա տա խա զու թյու -
նը քրեա կան գոր ծի քննու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու, հետևա բար, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
նա խա ձեռ նե լու ու կա տա րե լու լիա զո րու թյուն
ու ներ: Այ սինքն, մեկ մարմ նի ձեռ քում էին կենտ -
րո նաց ված քրեա կան գոր ծը քննե լու, դրա օ րի -
նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու ու դա տա րա նում մե ղադրանք
պաշտ պա նե լու գոր ծա ռույթ նե րը: Մյուս կող մից,
ե թե մի մար մին միա ժա մա նակ լի նում է հսկո -
ղու թյան օբ յեկտ ու սուբ յեկտ, բնա կան է` չի կա -
րող արդ յու նա վետ ու օբ յեկ տիվ հսկո ղու թյուն
ի րա կա նաց նել իր գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ:
Նաև 2005 թվա կա նի սահ մա նադրա կան փո -
փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում դա տա խա զու -
թյա նը վե րա պահ վեց ոչ թե քրեա կան հե տապըն -
դում ի րա կա նաց նե լու, այլ հա րու ցե լու1 լիա զո -
րու թյուն, մինչ դեռ, քրեա կան գոր ծի քննու թյուն
ի րա կա նաց նե լու լիա զո րու թյու նը նա խա տես -
ված էր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քով (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք), այ սինքն`
փաս տա ցի առ կա էր հա կա սահ մա նադրա կան
ի րա վի ճակ: 2007 թվա կա նին Օ րենս գրքում կա -
տար ված փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում հան -
վե ցին դա տա խա զի՝ քրեա կան գոր ծի քննու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու և քնն չա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րին մաս նակ ցե լու լիա զո րու թյուն նե րը և
թողն վեց միայն քրեա կան գոր ծի նախ նա կան

քննու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո -
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծա ռույ թը:

Քրեա կան գոր ծի հե տաքն նու թյան ու նա -
խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ
դա տա խա զա կան հսկո ղու թյու նը դա տա խա զի
սահ մա նադրա կան գոր ծա ռույթն ու պար տա -
կա նու թյունն է, և դա տա խա զա կան հսկո ղու -
թյուն ա սե լով՝ հաս կա նում ենք լիա զոր ված դա -
տա խա զի՝ քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց վող, ի րա վա նոր -
մե րով կար գա վոր վող հա տուկ գոր ծու նեու թյուն,
որն ուղղ ված է նախ նա կան քննու թյան ըն թաց -
քում օ րի նա կա նու թյան ա պա հով մա նը: Այս տեղ
դա տա խա զա կան հսկո ղու թյու նը լու ծում է եր -
կու խնդիր, մաս նա վո րա պես, նախ՝ ա պա հո -
վում է Սահ մա նադրու թյան գե րա կա յու թյու նը և
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն -
նե րի պաշտ պա նու թյու նը, երկ րորդ՝ ի րա կանաց -
նում է հսկո ղու թյուն քրեա դա տա վա րա կան օրեն -
քի պա հանջ նե րի ճիշտ կի րառ ման նկատ մամբ:
Սրանք թույլ են տա լիս արդ յու նա վետ ի րա կա -
նաց նել նախ նա կան քննու թյու նը2: Վե րոնշ յալ
խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար հսկող դա տա խազն
ի րա կա նաց նում է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն -
քով ամ րագր ված իր լիա զո րու թյուն նե րը:

Հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա խա -
զի լիա զո րու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք
խմբի3.
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ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
____________________________________________________________________________________________________________

¸²î²Ê²¼Æ Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜÀ øÜÜâ²Î²Ü
¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆÜ ¸²î²Ê²¼²Î²Ü ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü

(¶àðÌ²èàôÚÂÆ) Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Այստեղ պետք է անդրադառնալ դատախազի` քրեական հետապնդում հարուցելու լիազորությանը բովանդակային
առումով: Այսպես, ըստ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի` քրեական հետապնդման հարուցում է
համարվում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, ինչպես նաև մինչև այդ նրան ձերբակալելու կամ նրա
նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու մասին քրեական հետապնդման մարմնի որոշումը: Սակայն նշված
որոշումներից ոչ մեկը չի կայացվում դատախազի կողմից, այսինքն` նորմը ֆորմալ առումով նախատեսում է, որ
քրեական հետապնդում հարուցելը դատախազի բացառիկ լիազորությունն է, սակայն գործնականում այն չի
իրացվում դատախազի կողմից:

2 Տե՛ս Поляков М. П., Федулов А. Ф., “Прокурорский надзор 3-е изд., испр. и доп.” - М.: Высшее образование, 2009,
ст. 165. 

3 Տե՛ս http://bookwu.net/book_prokurorskij-nadzor_805/38_4.-polnomochiya-prokurora-pri-osushhestvlenii-nadzora
(28.07.2015):
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1. քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ -
տում նե րը կան խող (օ րի նակ՝ ստուգ ման հա -
մար քննի չից պա հան ջել նյու թեր, փաս տաթըղ -
թեր, քրեա կան գոր ծեր և քն նու թյան ըն թաց քի
մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ինչ պես նաև ծա նո -
թա նալ դրանց կամ դրանք ստու գել նրանց
գտնվե լու վայ րում),

2. օ րեն քի խախ տում նե րը հայտ նա բե րող
(օ րի նակ՝ քրեա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի
բո ղոք նե րը քննար կել),

3. օ րեն քի խախ տում նե րը վե րաց նող (օ րի -
նակ՝ վե րաց նել քննի չի՝ քրեա կան գոր ծով վա -
րույ թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը, ինչ պես նաև
նրա այլ ո րո շում ներ` քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում):

Քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ տում -
նե րը կան խե լուն, հայտ նա բե րե լուն ու վե րաց -
նե լուն ուղղ ված դա տա խա զի հսկո ղա կան լիա -
զո րու թյուն նե րի շար քում քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րին մաս նակ ցե լու վեր ջի նիս լիա զո րու -
թյան հար ցը վի ճե լի է: Դրա կարևո րու թյու նը
ընգծ վում է հատ կա պես քրեա դա տա վա րա կան
ի րա վուն քի բա րե փո խում նե րի ներ կա փու լում:
Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում են հա յե ցա կար գա -
յին փո փո խու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես, սահ -
ման վում է, որ հսկող դա տա խազն ի րա վա սու է
սույն օ րենսգր քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ
մաս նակ ցել մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյա նը4:
Այ սինքն մինչ դա տա կան վա րույ թի օ րի նա կա -
նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց -
նող դա տա խա զը ըն դա մե նը մեկ քննչա կան
գոր ծո ղու թյան կա րող է մաս նակ ցել, ին չը,
գտնում ենք, որ բա վա րար չէ արդ յու նա վետ
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար, հետևա -
բար՝ պետք է ընդ լայ նել այդ պի սի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի շար քը:

Հետևա բար, դա տա խա զի կող մից քրեա -
կան գոր ծի հե տաքն նու թյան ու նա խաքն նու -
թյան5 օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մա տեքս տում անհրա -
ժեշտ է անդրա դառ նալ հսկող դա տա խա զի`
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու
լիա զո րու թյան հիմ նախնդրին: 

Մեր կար ծի քով, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րին մաս նակ ցե լու դեպ քում դա տա խա զի՝ ե -
րեք խումբ լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց վում
են միա ժա մա նակ. քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րին մաս նակ ցե լիս դա տա խա զը և՛ կա րող է
կան խել հնա րա վոր խախ տում նե րը, և՛ հայտ -
նա բե րել ու վե րաց նել թույլ տրված խախ տում -
նե րը: Փաս տո րեն, ստաց վում է, որ այս լիա զո -
րու թյամբ դա տա խա զը կա րող է արդ յու նա վետ
ու ի րա կան հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նել նախնա -
կան քննու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ: 

Քրեա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի
տե սու թյու նում մո տե ցում կա, ըստ ո րի` պետք է
տար բե րել քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին դա -
տա խա զի ներգրավ վա ծու թյան նպա տա կա յին
ուղղ վա ծու թյու նը: Դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու -
նը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին կա րող է
ար տա հայտ վել հետևյալ ձևե րով.

 ներ կա գտնվել քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տար մա նը,

 ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցել քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը6:

Այս հար ցը ոչ միայն տե սա կան, այլև գործ -
նա կան կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի, հետևա -
բար, մեր կար ծի քով, ի մաս տա յին և բո վան դա -
կա յին ա ռու մով պետք է տա րան ջա տել «ներ կա
գտնվել» և «մաս նակ ցել» ար տա հայ տու թյուն -
նե րը: Երբ դա տա խա զը ներ կա է գտնվում
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը,
նա չի կա րող մի ջամ տել գոր ծըն թա ցին կամ
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4 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Naxagcic-16.05.2014-
dr.pdf (25.07.2015):

5 Նշենք, որ, ըստ գործող քրեադատավարական օրենսդրության, դատախազական հսկողության շրջանակներում չի
գտնվում քրեական գործ հարուցելու փուլը: Նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծով (այսուհետ՝
Նախագիծ) փորձ է արվել լուծել այս խնդիրը, մասնավորապես՝ նոր մոդելի համաձայն՝ չենք ունենում քրեական
գործ հարուցելու (նյութերի նախապատրաստման) փուլը, քանի որ միանգամից ունենում ենք նախաքննություն,
այսինքն՝ քննիչը հանցագործության մասին հաղորդումը ստուգելու համար կատարում է անհրաժեշտ բոլոր
քննչական ու դատավարական գործողությունները՝ առանց որևէ սահմանափակման: Ի դեպ, Նախագծով
հետաքննությունը ընկալվում է նորովի, և այն ընթանում է նախաքննությանը զուգահեռ՝ ներառելով միայն
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները: Հետևաբար, դատախազը հնարավորություն է ունենում արդյունավետ
իրականացնել դատախազական հսկողությունը կատարվող բոլոր քննչական ու դատավարական գործողությունների
և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների նկատմամբ:

6 Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 7-8.



ինչ-որ ե ղա նա կով ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դրա
վրա (օ րի նակ՝ դա դա րեց նել քննչա կան գոր ծո -
ղու թյան կա տա րու մը): Նույ նիսկ մի ջամ տու թյուն
կա տա րե լու հիմ քի առ կա յու թյան դեպ քում դա -
տա խա զը պետք է պա սիվ վար քա գիծ ցու ցա -
բե րի: Երբ դա տա խա զը մաս նակ ցում է քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը, նա կա -
րող է ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ գոր ծըն -
թա ցի վրա, հե տևա բար, քրեա դա տա վա րա կան
օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան
դեպ քում կա րող է մի ջամ տել գոր ծըն թա ցին,
այ սինքն` այս պա րա գա յում դա տա խազն ակ -
տիվ դե րա կա տա րու թյուն ու նի քննչա կան գոր -
ծո ղու թյան ողջ ըն թաց քում: Մեզ հա մար ըն դու -
նե լի է դա տա խա զի` քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րին ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցե լու տար բե -
րա կը, ո րով հետև այս դեպ քում դա տա խա զա -
կան հսկո ղու թյու նը ար տա հայտ վում է թե՛ ձևա -
կան, թե՛ բո վան դա կա յին ա ռու մով: Դժ վար կլի -
նի դա տա խա զա կան հսկո ղու թյու նը արդ յու նա -
վետ հա մա րել, երբ հսկող դա տա խա զը քննչա -
կան գոր ծո ղու թյա նը մի ջամ տե լու ոչ մի ի րա -
վա կան գոր ծիք չու նի. ձևա կան կող մը կա պա -
հո վենք՝ ա ռանց բո վան դա կա յին և ա ռար կա յա -
կան արդ յունք ստա նա լու:

Դա տա խա զը պետք է օ րեն քով նա խա տես -
ված հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ընդ հա տե լու
կամ դա դա րեց նե լու քննչա կան գոր ծո ղու թյու -
նը7: Օ րի նակ՝ քննի չը մե ղադր յա լի հար ցաքննու -
թյան ըն թաց քում խա բեու թյամբ փոր ձում է ինք -
նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք կոր զել կամ ա -
ռե րես ման ժա մա նակ կաս կած յա լին, մե ղադրյա -
լին ուղղ ված բո լոր հար ցե րին պա տաս խա նե լու
հա մար պաշտ պա նը կոն ֆի դեն ցիալ խորհրդակ -
ցու թյուն է պա հան ջում, ինչն ա ռե րես ման ժա -
մա նակ ար գել ված է:

Կոնկ րետ քրեա կան գոր ծի բնույ թից կախ -
ված՝ հսկող դա տա խա զի կող մից ա ռան ձին

քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու
անհ րա ժեշ տու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ: Դա -
տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րին մի շարք դեպ քե րում դա տա խա -
զա կան հսկո ղու թյան արդ յու նա վետ ձևե րից է8:

Հե տաքն նու թյան ու նա խաքն նու թյան օ րի -
նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա խա զա կան
հսկո ղու թյան այս ձևը ոչ բո լոր դա տա վա րա -
գետ ներն են ըն դու նում: Այս պես, Վա սիլևը կար -
ծում է, որ հսկող դա տա խա զը չպետք է ակ տիվ
դե րա կա տա րու թյուն ու նե նա գոր ծի քննու թյան
ըն թաց քում, մաս նա վո րա պես, չպետք է մաս -
նակ ցի քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար -
մա նը, հա կա ռակ դեպ քում, գործ կու նե նանք
ըն թա ցիկ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան հետ,
իսկ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյա նը բնո րոշ է
հե տա գա լի նե լը (post factum)9:

Գել ֆան դի կար ծի քով, ե թե դա տա խա զը
մաս նակ ցի քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տար մա նը, կխախտ վեն գոր ծի քննու թյան օբ -
յեկ տի վու թյունն ու բազ մա կող մա նիու թյու նը, ո -
րով հետև դա տա խազն ի րե նից ներ կա յաց նում
է մե ղադրան քի կողմ, միևնույն ժա մա նակ, քննի -
չը, ըստ էու թյան, չի կա րող պա տաս խա նատ -
վու թյուն կրել գոր ծի քննու թյան հա մար, ո րով -
հետև դա տա խա զը կփո խա րի նի քննի չին10: Սա -
վից կին գտնում է, որ քննու թյուն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նելն ա նի մաստ է, ե -
թե չկան օ պե րա տիվ ներ գոր ծու թյան մի ջոց -
ներ: Ինչ պե՞ս կա րող է դա տա խազն ի րա կան ու
արդ յու նա վետ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նել, ե -
թե նա չի մաս նակ ցե լու հե տաքն նու թյանն ու
նա խաքն նու թյա նը, մաս նա վո րա պես, ա ռան -
ձին քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա -
նը11: Դա տա խա զը պետք է ակ տիվ դե րա կա -
տա րու թյուն ու նե նա քրեա կան վա րույ թի ողջ
ըն թաց քում12, այդ իսկ պատ ճա ռով, դա տա խա -
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7 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, «Մինչդատական վարույթի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում», Երևան, «Դատախազության դպրոց», ՊՈԱԿ, 2010, էջ 61: 

8 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, «Մինչդատական վարույթի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում», Երևան, «Դատախազության դպրոց», ՊՈԱԿ, 2010, էջ 59:

9 Տե՛ս Васильев А., “Вопросы прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием”, “Социалистическая
законность”, 1953, № 9, ст. 22. 

10 Տե՛ս Гельфанд И. А., “О некоторых вопросах предварительного расследования в общесоюзном уголовно-процессуальном
законодательстве”. Науковi записки Киiвського держ. унiверс., т. VII, вип. II, 1948, ст. 67.

11 Տե՛ս Савицкий В. М., “Процессуальные формы прокурорского надзора за соблюдением законности органами
дознания и предварительного следствия”, Правоведение, 1958, № 2, ст. 108.

12 Միացյալ ազգերի` հանցագործությունների կանխարգելման և իրավախախտների նկատմամբ վերաբերմունքի
հարցերով կոնգրեսի կողմից ընդունված` դատախազների դերի վերաբերյալ ուղեցույց, Հավանա, Կուբա, 1990:
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զի մաս նակ ցու թյու նը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մշտա կան,
պար բե րա կան ու ակ տիվ հսկո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նել նա խաքն նա կան մարմ նի ու քննչա -
կան գոր ծո ղու թյան այլ մաս նա կից նե րի (օ րի -
նակ՝ պաշտ պա նի) գոր ծու նեու թյան օ րի նա կա -
նու թյան նկատ մամբ13:

Մեր կար ծի քով, նա խաքն նու թյան նկատ -
մամբ ի րա կա նաց վող հսկո ղու թյու նը դա տա -
խա զի ակ տիվ գոր ծու նեու թյունն է. նա չի կա -
րող դա ի րա կա նաց նել միայն գրա սեն յա կա յին-
փաս տա թղթա յին ե ղա նա կով: Դա տա խա զա -
կան հսկո ղու թյու նը կա րող է արդ յու նա վետ ի -
րա կա նաց վել, ե թե քրեա կան գոր ծի հա րուց -
ման պա հից սկսած՝ դա տա խազն իր հսկո ղու -
թյան տակ է պա հում քննի չի կող մից ա ռան ձին
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը՝
ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցե լով դրանց: Չի խախտ -
վում քրեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա -
կից նե րի, մաս նա վո րա պես, քննի չի ու հսկող
դա տա խա զի գոր ծա ռու թա յին տա րան ջատ ման
սկզբուն քը, ո րով հետև հսկող դա տա խազն ան -
ձամբ չի նա խա ձեռ նում և չի կա տա րում քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն ներ, դա տա խա զի կող մից
ի րա կա նաց վող ըն թա ցիկ հսկո ղու թյան նպա -
տա կը քրեա կան գոր ծով ա պա ցույց ներ ձեռք
բե րե լը չէ, այլ նա ուղ ղա կի ան մի ջա կա նո րեն
մաս նակ ցում է քննի չի կող մից նա խա ձեռն վող
ու ի րա կա նաց վող քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րին օ րեն քի հնա րա վոր խախ տում նե րը կան -
խե լու, ինչ պես նաև թույլ տրված խախ տում նե -
րը հայտ նա բե րե լու ու վե րաց նե լու նպա տա կով,
ինչն ինք նին չի են թադրում նա խաքն նա կան
մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում:
Նաև, ըն թա ցիկ հսկո ղու թյան շրջա նակ նե րում
հսկող դա տա խազն ան մի ջա կա նո րեն ըն կա -
լում է ա պա ցույ ցի ստաց ման աղբ յու րը. այլ բան
է քննչա կան գոր ծո ղու թյան ար ձա նագրու թյուն
կար դա լը, այլ բան է ան մի ջա կա նո րեն ըն կա լել
օբ յեկ տի վո րեն գո յու թյուն ու նե ցող փաս տերն
ու հան գա մանք նե րը: Ա վե լին, սա ա ռա վե լա -
պես մե ծաց նում է դա տա խա զա կան հսկո ղու -
թյան արդ յու նա վե տու թյու նը, ո րով հետև դա -

տա խա զը, վեր լու ծե լով իր` ան մի ջա կա նո րեն
ըն կա լած հան գա մանք նե րը, կա րող է կոնկ րետ
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հանձ -
նա րա րու թյուն ներ կամ ցու ցում ներ տալ քննի -
չին: Ինչ վե րա բե րում է գոր ծի քննու թյան օբ յեկ -
տի վու թյանն ու բազ մա կող մա նիու թյա նը, ի հար -
կե, դա տա խա զը մե ղադրան քի կողմ է և մե -
ղադրանք է պաշտ պա նում դա տա րա նում, սա -
կայն դա հիմք չի տա լիս պնդե լու, որ դա տա -
խա զի՝ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս -
նակ ցե լու դեպ քում խախտ վում են այդ սկզբունք -
նե րը: Դա տա րա նում մե ղադրան քի պաշտ պա -
նու թյու նը դա տա խա զի բա ցա ռիկ լիա զո րու -
թյունն է և նա դրա ի րա կա նաց ման հա մար
պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում, հետևա բար,
նա շա հագրգռ ված է նախ նա կան քննու թյան ի -
րա կա նաց ման օ րի նա կա նու թյան հար ցում, ո -
րով հետև միայն այս դեպ քում նա կա րող է մե -
ղադրան քը պաշտ պա նել արդ յու նա վե տո րեն:

Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում է
հայտ նել նաև ՀՀ Սահ մա նադրա կան դա տա -
րա նը. «Դա տա խա զը պա տաս խա նա տու է հե -
տաքն նու թյան ու նա խաքն նու թյան լրի վու թյան,
օբ յեկ տի վու թյան, բազ մա կող մա նիու թյան և արդ -
յու նա վե տու թյան հա մար, ինչն էլ ի րա վա կան
կարևոր նա խադր յալ է մե ղադրան քը դա տա -
րա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նե լու հա մար14»:

Քրեա կան գոր ծով ա պա ցույց ներ ձեռք բե -
րե լու հիմ նա կան ե ղա նա կը քննչա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներն են: Սրանք այն գոր ծո ղու թյուն ներն
են, ո րոնց արդ յուն քում քննու թյուն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րը հայտ նա բե րում, ամ րագրում և
ս տու գում են փաս տա կան տվյալ նե րը: Քնն չա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րից են, օ րի նակ՝ դեպ քի
վայ րի զննու թյու նը, խու զար կու թյու նը, քննչա -
կան փոր ձա րա րու թյու նը և այլն15: Կա րե լի է եզ -
րա կաց նել, որ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներն
ուղղ ված են գոր ծով ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե -
լուն և ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի
վրա են տա րած վում ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե -
լիու թյան ու վե րա բե րե լիու թյան կա նոն նե րը: Բա -
ցի դրա նից, դա տա խա զը նա խաքն նու թյան օ -
րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյունն այն -
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13 Տե՛ս Гурин А. Д., “Участие в следственных действиях руководителей следственных органов, прокуроров, должностных
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: процессуальные и тактические аспекты”.
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ - Воронеж, 2008, ст. 26.

14 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ ՍԴՈ-1236 որոշումը:
15 Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 1-2.



պես պետք է ի րա կա նաց նի, որ պես զի քննու -
թյուն ի րա կա նաց նող մար մի նը խստո րեն հետևի
քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րին
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նե -
լիս: Քրեա կան գոր ծի ա պա ցու ցո ղա կան բա զան
կազ մող փաս տա կան տվյալ նե րը թե՛ բո վան դա -
կա յին, թե՛ ձևա կան ա ռու մով պետք է հա մա պա -
տաս խա նեն օ րեն քի պա հաջ նե րին, հետևա բար,
հնա րա վոր կլի նի դրանք քրեա կան գոր ծի հիմ -
քում դնել որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ:
Կար ծում ենք, որ դա տա խա զի՝ քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու լիա զո րու թյու նը
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյունն ա պա հո վե -
լու կարևո րա գույն մի ջոց նե րից մեկն է: Քնն չա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լով` դա տա խազն ի -
րա կան հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում ազ դել
նախ նա կան քննու թյան ո րա կի վրա` մտցնե լով
ան հրա ժեշտ ճշտում ներ հե տաքն նի չի ու քննի չի
գոր ծո ղու թյուն նե րում16:

Դա տա խա զի հսկո ղա կան գոր ծա ռույթն ա -
պա հո վում է քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ո -
րակ յալ ի րա կա նա ցու մը, քրեա դա տա վա րա կան
օ րեն քի պա հանջ նե րի կա տա րու մը, ո րոն ցից էլ,
մեծ մա սամբ, կախ ված են հան ցա գոր ծու թյան
հա ջող քննու թյունն ու բա ցա հայ տու մը17: 

Գործ նա կա նում դա տա խա զի ան մի ջա կան
մաս նակ ցու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա -
ջա նում այն պի սի քննչա կան գոր ծո ղու թյան, ինչ -
պի սին է դեպ քի վայ րի զննու թյու նը: Ի րա կա -
նում օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տու թյու նը կա, սա -
կայն օ րենսդրա կան կար գա վո րու մը հետ է
մնում: Օ րի նակ՝ ե ղել է ի րա վի ճակ, երբ քննի չը
դեպ քի վայ րը զննե լիս ըն թե րա կա նե րին չի բա -
ցատ րել նրանց ի րա վունք նե րը, հետևա բար,
նրանք տվյալ քննչա կան գոր ծո ղու թյան ար ձա -
նագրու թյան բո վան դա կու թյան վե րա բեր յալ դի -
տո ղու թյուն ներ ու ճշտում ներ ա նե լու հնա րա -
վո րու թյուն չեն ու նե ցել. արդ յուն քում այդ ար -
ձա նագրու թյու նը ճա նաչ վել է ան թույ լատ րե լի
ա պա ցույց, ո րով հետև այն ի րա կա նաց վել է
քննչա կան գոր ծո ղու թյան կար գի էա կան խախտ -

մամբ: Ըստ Օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի` ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լիս էա կան են
այն խախ տում նե րը, ո րոնք, դրսևոր վե լով մար -
դու և քա ղա քա ցու սահ մա նադրա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կամ սույն օ -
րենսգր քի որևէ պա հան ջի խախտ մամբ, դա -
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին` օ րեն քով ե -
րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի զրկմամբ կամ
սահ մա նա փակ մամբ կամ որևէ այլ կերպ, ազ -
դել են կամ կա րող էին ազ դել ստաց ված փաս -
տա կան տվյալ նե րի հա վաս տիու թյան վրա: Այս
դեպ քում կորց րած ա պա ցույց նե րը չենք կա րող
վե րա կանգ նել, ո րով հետև ինք նին չենք կա րող
վե րա կանգ նել քննչա կան գոր ծո ղու թյան կա -
տար ման ժա մա նակ օբ յեկ տի վո րեն գո յու թյուն
ու նե ցող պայ ման նե րը, հետևա բար, թու նա վոր -
ված ծա ռի պտուղ նե րի տե սու թյան օ րի նա կով
մեկ գոր ծո ղու թյան՝ օ րեն քի խախտ մամբ կա -
տա րե լը հան գեց նում է մյուս գոր ծո ղու թյուն նե -
րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան: Ի հար կե,
դա տա խա զի` դեպ քի վայ րի զննու թյա նը մաս -
նակ ցե լու լիա զո րու թյու նը պետք է օ րենսդրա -
կան մա կար դա կով ամ րագրել սահ մա նա փակ
թվով հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, մաս նա վո րա -
պես՝ ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք -
նե րի հա մար (օ րի նակ՝ սպա նու թյուն, ա վա զա -
կա յին հար ձա կում, ծանր մարմ նա կան վնաս -
վածք և այլն) և մի ջին ծան րու թյան ո րոշ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար (օ րի նակ՝ խու լի գա -
նու թյուն): Այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
դեպ քում ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նեն
անհ րա ժեշտ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը ժա -
մա նա կին կա տա րե լը, դեպ քի վայ րում առ կա
հետ քե րը հայտ նա բե րելն ու վերց նե լը, ա պա -
ցույց ներ ձեռք բե րելն ու պատ շաճ ամ րագրե լը:

Մինչ դա տա կան վա րույ թի ողջ ըն թաց քում
դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան արդ յու նա վե -
տու թյունն ա պա հո վե լու հա մար դա տա խա զը
պետք է ոչ միայն նյու թա կան և վա րու թա յին
նոր մե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու բա վա րար
գի տե լիք ներ ու փորձ ու նե նա, այլև անհ րա ժեշտ
կրի մի նա լիս տի կա կան պատ րաստ վա ծու թյուն18:
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16 Նշենք, որ Նախագծի կարգավորմամբ՝ հետաքննության մարմնի լիազորությունների շարքից հանվել է քննչական
գործողություններ կատարելու լիազորությունը. թողնվել է միայն օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ
կատարելու լիազորությունը, այն էլ՝ բացառապես քննիչի հանձնարարությամբ:

17 Տե՛ս Семенцов В. А., “Прокурорский надзор за производством следственных действий”, “Уголовный процесс”, 2004,
ст. 51.

18 Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 4-5. 
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Անդրա դառ նանք նաև դա տա խա զի՝ մե -
ղադր յա լի հար ցաքն նու թյա նը մաս նակ ցե լու լիա -
զո րու թյա նը: Դա տա խա զի՝ մե ղադր յա լի հար -
ցաքն նու թյա նը մաս նակ ցե լու լիա զո րու թյու նը
քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման
նկատ մամբ հսկո ղու թյան տա րած ված ձևե րից
է: Այն ա պա հո վում է և՛ քննի չի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի օ րի նա կա նու թյու նը, և՛ տվյալ քննչա կան
գոր ծո ղու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը19: Դա տա -
խա զի մաս նակ ցու թյու նը հար ցաքն նու թյա նը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ժա մա նա կին վեր -
հա նել ու վե րաց նել օ րեն քի խախ տում նե րը,
ճիշտ գնա հա տել ձեր բա կալ ման, քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու օ րի նա կա -
նու թյու նը20, հետևա բար, մե ծաց նում է քննի չի
պա տաս խա նատ վու թյու նը տվյալ քննչա կան
գոր ծո ղու թյան ո րա կի ու լրի վու թյան հա մար,
ինչ պես նաև այն քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի
ու օ րի նա կան շա հե րի ի րաց ման ե րաշ խիք է21:

Գտ նում ենք, որ դա տա խա զի մաս նակ ցու -
թյու նը մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյա նը քննչա -
կան գոր ծո ղու թյան արդ յու նա վետ ի րա կա նաց -
ման և հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր -
ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյունն ա -
պա հո վե լու մի ջոց է: Բա ցի դրա նից, շատ դեպ -
քե րում դա տա խա զը դա տա րա նում մե ղադրանք
պաշտ պա նե լիս ա ռա ջին ան գամ է տես նում մե -
ղադր յա լին: Ստաց վում է, որ դա տա խա զը մե -
ղադրանք է պաշտ պա նում ա ռանց հաշ վի առ -
նե լու մե ղադր յա լի ան ձը, ին չը հա կա սում է պա -
տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման
սկզբուն քին: Իսկ այս լիա զո րու թյամբ դա տա -
խազն իր մե ղադրանքն ան հա տա կա նաց նե լու
փաս տա ցի ու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ու -
նե նում: Դա տա խա զի՝ մե ղադր յա լի հար ցաքըն -
նու թյա նը մաս նակ ցե լու արդ յու նա վե տու թյան
պար տա դիր պայ մա նը քրեա կան գոր ծի նյու -
թե րը խո րու թյամբ ու սում նա սի րելն է՝ հատ կա -
պես ու շադրու թյուն դարձ նե լով այն ա պա ցույց -
նե րին, ո րոնք վկա յում են մե ղադր յա լի կող մից
են թադր յալ հան ցան քը կա տա րե լու փաս տը,

ինչ պես նաև այն հան գա մանք նե րին, ո րոնց
շուրջ մե ղադր յա լը պետք է հար ցաքնն վի:

Կարևոր նա խա պայ ման նե րից են մե ղադ -
րյա լի ան ձը բնու թագրող տե ղե կու թյուն ներն ու -
սում նա սի րե լը, ինչ պես նաև քննի չի հետ խորհըր -
դակ ցե լով՝ բա ցա հայ տել մե ղադր յա լի հո գե բա -
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բա րո յա -
կա մա յին հատ կա նիշ նե րը և կր թա կան մա կար -
դա կը22: Նաև պետք է նկա տի ու նե նալ, որ նա -
խաքն նու թյան ըն թաց քում կա րող են լի նել ի -
րադրու թյուն ներ, երբ դա տա խա զի մաս նակ -
ցու թյու նը մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյա նը լի նի
ոչ նպա տա կա հար մար: Այդ պի սի դեպ քե րում
հնա րա վոր է դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը
փո խի քննչա կան գոր ծո ղու թյան հո գե բա նա -
կան մթնո լոր տը և խախ տի քննի չի ու մե ղադրյա -
լի միջև ձևա վոր ված հո գե բա նա կան կա պը:
Եթե քննի չին հա ջող վել է հո գե բա նա կան կապ
ստեղ ծել մե ղադր յա լի հետ և «հա մա գոր ծակ -
ցել» նրա հետ, դա տա խա զը պետք է ձեռն պահ
մնա հար ցաքն նու թյա նը մաս նակ ցե լուց:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ նշենք, որ մի շարք
երկր նե րի քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքե րով հսկող դա տա խազն օժտ ված է քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու լիա զո -
րու թյամբ: Այս պես, Վրաս տա նի քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 6-
րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված է դա տա -
խա զի` քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս -
նակ ցե լու լիա զո րու թյու նը23: Ինչ պես երևում է,
Վրաս տա նի քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գիր քը կոնկ րետ չի նշում այն քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի շար քը, ո րին կա րող է մաս -
նակ ցել հսկող դա տա խա զը, հետևա բար, այս -
տեղ «քննչա կան գոր ծո ղու թյուն» ար տա հայ տու -
թյու նը բա վա կա նին լայն ի մաստ ու նի և դրա
մեջ մտնում են մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյու -
նը, քննչա կան փոր ձա րա րու թյու նը, դեպ քի վայ -
րի զննու թյու նը, բնա կա րա նի խու զար կու թյու նը
և այլն: Մոլ դո վա յի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ -
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19 Տե՛ս Соловьев А.Б., “Прокурорский надзор как важное условие повышения эффективности производства следственных
действий”, М., 1982, ст. 75.

20 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, «Մինչդատական վարույթի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում», Երևան, ՀՀ «Դատախազության դպրոց» ՊՈԱԿ, 2010, էջ 59:

21 Տե՛ս http://www.pravo.vuzlib.su/book_z243_page_14.html (28.08.2015): 
22 Տե՛ս http://www.pravo.vuzlib.su/book_z243_page_14.html (28.08.2015):
23 Տե՛ս http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf (28.07.2015):



վա ծի 17-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա խա զը կա -
րող է մաս նակ ցել ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան,
որն ի րա կա նաց վում է նախ նա կան քննու թյան
ըն թաց քում: Կա րե լի է ա սել, որ այս կար գա -
վոր մամբ դա տա խազն ան սահ մա նա փակ լիա -
զո րու թյուն ու նի. «ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն»
ար տա հայ տու թյունն իր մեջ նե րա ռում է թե՛
քննչա կան, թե՛ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րը: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 211-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա խա զը կա -
րող է մաս նակ ցել հե տաքն նու թյանն ու նա -
խաքն նու թյա նը, նաև անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
քում ան ձամբ կա րող է կա տա րել քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ: Նույ նա բո վան դակ դրույթ
նա խա տես ված է նաև Ուզ բեկս տա նի քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով: Այս դեպ քում
դա տա խազն ա վե լի լայն լիա զո րու թյուն ու նի,
այ սինքն` բա ցի նախ նա կան քննու թյա նը մաս -
նակ ցե լուց, նա կա րող է ինք նու րույն նա խա -
ձեռ նել և կա տա րել քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ: Այս պի սով, քրեա կան գոր ծի հե տաքն նու -
թյան ու նա խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան
նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյու նը

դա տա խա զի ակ տիվ գոր ծու նեու թյունն է,
հետևա բար, նա չպետք է մե կու սաց ված լի նի
նախ նա կան քննու թյան ըն թաց քում կա տար -
վող քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից:

Դա տա խա զը, մաս նակ ցե լով քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը, իր լիա զո րու -
թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու փաս տա ցի ու ի րա -
կան հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում: Դա տա խա -
զի մաս նակ ցու թյու նը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րին նախ նա կան քննու թյան ո րա կի ու արդ -
յու նա վե տու թյան, ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի
թույ լատ րե լիու թյունն ա պա հո վե լու մի ջոց է, ո -
րով հետև այս դեպ քում դա տա խազն ան մի ջա -
կա նո րեն ըն կա լում է ա պա ցույ ցի ստաց ման
աղբ յու րը, ինչ պես նաև ի րա վա կան մի ջոց ներ է
ու նե նում քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի խախ -
տում ներն օ պե րա տիվ կեր պով հայտ նա բե րե -
լու, ար ձա նագրե լու և վե րաց նե լու հա մար: Նաև
օ րենսդրա կան մա կար դա կով պետք է ամ րագրել
հսկող դա տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րը քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց -
քում: Այդ քայ լով կա պա հո վենք քննի չի ու դա -
տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րի տա րան ջատ ման
ո րո շա կիու թյու նը:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի
հա մար պա տաս խա նատ վու թյունն իր ա ռա ջաց -
ման հիմ քի և պայ ման նե րի ա ռու մով ու նի ո րո -
շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն ցով տար -
բեր վում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից: Նշ ված տար բե րու թյուն -
ներն ընդգ ծե լու նպա տա կով նպա տա կա հար -
մար ենք գտնում ի րա կա նաց նել վար չա րա րու -
թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս -
խա նատ վու թյան և քա ղա քա ցիաի րա վա կան
պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քի
և պայ ման նե րի հա մե մա տա կան ու սում նա սի -
րու թյուն:

Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան հիմ քը փաստ կամ փաս տե րի խումբ է,
ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում օ րեն քի կամ
օ րեն քին չհա կա սող պայ մա նագրի ու ժով ա ռա -
ջա նում է պա տաս խա նատ վու թյուն1:

Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան կի րա ռու մը սուբ յեկ տիվ ի րա վունք է:
Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու -
թյուն կա րող է ծա գել միայն այլ ան ձի սուբ յեկ -
տիվ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի խախտ -
ման դեպ քում և միայն այն պա րա գա յում, երբ
ի րա վա զոր ան ձը դի մի իր ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան այդ ե ղա նա կին2:

Քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան ծագ ման հիմ քից բխում է, որ սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունք նե րի ցան կա ցած խախտ ման հա -
մար պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման անհ -
րա ժեշտ պայ ման է դիտ վում ան ձի ի րա վունք -
նե րի և օ րեն քով պահ պան վող շա հե րի խախ -
տու մը: Գ.Ֆ. Շեր շենևիչն ի րա վա ցիո րեն նշում

է, որ վնաս պատ ճա ռե լուց բխող պար տա վո -
րու թյան ա ռա ջաց ման հա մար միայն օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի խախ տու մը բա վա րար չէ, և անհրա -
ժեշտ է նաև սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տում3:
Ե.Լ. Նևզ գո դի նան նշում է, որ վնա սի հա տուց -
ման պար տա վո րու թյու նը ծա գում է հենց վնաս
պատ ճա ռե լու փաս տից և հենց այն պատ ճա -
ռով, որ խախտ վում է տու ժո ղի սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քը, ո րի պաշտ պա նու թյու նը շու -
կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում
կա րող է ի րա պես ի րա կա նաց վել նաև պար -
տա վո րաի րա վա կան ե ղա նակ նե րով, մաս նա -
վո րա պես՝ վնաս նե րի հա տուց մամբ կամ հա -
մար ժեք գույ քի բնե ղե նով տրա մադր մամբ4:
Նման պայ ման նե րում գտնում ենք, որ չի կա -
րող հիմ նա վոր ված հա մար վել Ա. Կուր բա տո վի
այն տե սա կե տը, ո րի հա մա ձայն՝ պատ ճառ ված
վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա -
ջաց ման հա մար բա վա րար է միայն ի րա վուն քի
նոր մի խախ տու մը, և վ նա սի հա տուց ման պար -
տա վո րու թյու նը կա րող է ծա գել նաև ի րա վա -
խախ տի կող մից հան րու թյան առջև ու նե ցած
իր պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հե -
տևան քով: Որ պես իր ար տա հայ տած տե սա կե -
տի հիմ նա վո րում՝ Ա. Կուր բա տո վը որ պես օ րի -
նակ նշում է ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջո ցի
օգ տա գործ մամբ ճա նա պար հա յին երթևե կու -
թյան կա նոն նե րը խախ տե լու հետևան քով այլ
ան ձի տրանս պոր տա յին մի ջո ցին վնա սի պատ -
ճառ ման դեպ քը և պն դում, որ այդ դեպ քում ի -
րեն պատ կա նող գույ քին պատ ճառ ված վնա սի
հա տու ցում պա հան ջե լու տու ժո ղի ի րա վուն քը
ծա գում է ոչ թե նրա նից, որ վեր ջինս ճա նա -
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պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի պահ -
պան ման պա հան ջի ի րա վունք ու նի, այլ հենց
այդ կա նոն նե րի խախտ ման փաս տից5: Այս պի -
սով, հե ղի նա կը փոր ձում է հիմ նա վո րել, որ քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ա ռա ջաց ման հիմքն օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի խախ -
տումն է, և, ըստ այդմ, գոր ծո ղու թյան կամ ան -
գոր ծու թյան հա կաի րա վա կա նու թյան տակ հենց
օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ ի րա վա կան նոր մի խախ -
տու մը պետք է հաս կա նալ: Սա կայն ակն հայտ
է, որ ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան ան վտան -
գու թյան կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում որևէ
քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան մա սին խոսք չէր լի նի՝ ա ռանց այլ ան ձի
գույ քա յին վնաս պատ ճա ռե լու: Այդ է պատ ճա -
ռը, որ մենք ամ բող ջո վին կի սում ենք այն հե ղի -
նակ նե րի կար ծի քը, որ վնա սի հա տուց ման քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն
կա րող է ա ռա ջա նալ բա ցա ռա պես այլ ան ձի
սուբ յեկ տիվ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի
խախտ ման առ կա յու թյան պա րա գա յում: Ի տար -
բե րու թյուն քրեա կան ի րա վուն քի, որ տեղ պա -
տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար բա -
վա րար է ձևա կան հան ցա կազ մի առ կա յու թյու -
նը՝ ա ռանց վնաս պատ ճա ռե լու, քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վուն քում ա ռանց վնա սի պատ ճառ -
ման չի կա րող ծա գել պար տա վո րու թյուն6: Քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի գա ղա փա րա խո սու -
թյա նը հա մա պա տաս խան՝ հա կաի րա վա կա նու -
թյան տե սանկ յու նից գնա հատ ման պետք է ար -
ժա նա նա ոչ թե գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր -
ծու թյու նը, այլ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի խախ -
տու մը7: Ո՛չ տու ժո ղին, ո՛չ դա տա րա նին չի հե -
տաքրք րում, թե ի րա վա խախ տի կոնկ րետ որ
գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյունն է դար ձել
պար տա վո րու թյան չկա տար ման կամ ոչ պատ -
շաճ կա տար ման պատ ճառ: Օ րեն քը նույն պես
պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջա ցու մը կախ -
ման մեջ չի դնում այն հար ցից, թե պար տա -
պա նի կոնկ րետ որ գոր ծո ղու թյու նը կամ ան -
գոր ծու թյունն է ա ռա ջաց րել այդ խախ տու մը:

Օ րեն քին հե տաքրք րում է բուն ի րա վա խախտ -
ման փաս տը8: Ա.Ս. Շևչեն կոն նույն պես այն
տե սա կետն է պաշտ պա նում, որ վնա սի հա -
տուց ման քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար պա հանջ -
վում է ոչ միայն օբ յեկ տիվ, այլև սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի խախ տում: Այ նու հետև հե ղի նակն ա -
վե լաց նում է, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն -
քում սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տու մը
հնա րա վոր է նաև ա ռանց օբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քի խախտ ման: Դա տե ղի ու նի, օ րի նակ՝ այն
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և պար տա -
կա նու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում, ո րոնք
բխում են օ րեն քով չնա խա տես ված, սա կայն օ -
րեն քին չհա կա սող պայ մա նագրե րից: Հետևա -
բար, ի տար բե րու թյուն ի րա վուն քի այլ ճյու ղե -
րի, քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի խախտ ման հիմ նա վո րու մը միայն
կոնկ րետ նոր մե րի խախտ ման հա մա տեքս տում
հնա րա վոր չէ:

Վկա յա կոչ ված տե սա կետ նե րի ամ փոփ ման
արդ յուն քում կա րե լի է հան գել այն եզ րա կա ցու -
թյան, որ օ րեն քը պատ ճառ ված վնա սի հա մար
քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան ա ռա ջա ցու մը կա պում է տու ժո ղին վնաս
պատ ճա ռե լու փաս տի հետ՝ ա ռանց նշա նա կու -
թյուն տա լու այն հան գա ման քին, թե ինչ պի սի
բնույթ ու նե ցող գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու -
թյունն է հան գեց րել այդ վնա սի ա ռա ջաց մա նը:
Հետևա բար, կա րող ենք փաս տել, որ նույ նիսկ
այն դեպ քե րում, երբ վնա սի ա ռա ջաց ման պատ -
ճառ են դառ նում ա ռա ջին հա յաց քից օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քով չար գել ված և, հետևա բար, ի րա -
վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րը, միևնույնն է, ան ձի
հա մար ա ռա ջա նում է այդ վնա սի հա տուց ման
պար տա վո րու թյուն: Հետևա բար ինչ-որ ա ռու -
մով քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում գոր ծո ղու -
թյան կամ ան գոր ծու թյան հա կաի րա վա կա նու -
թյու նը դրսևոր վում է այլ ան ձի վնաս պատ ճա -
ռե լու մեջ: Վնա սի պատ ճառ ման հան գա ման քը
դառ նում է կա տար ված գոր ծո ղու թյան ի րա վա -
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չա փու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ, և, ըստ
այդմ, վնաս պատ ճա ռած բո լոր գոր ծո ղու թյուն -
նե րը պետք է հա մա րել հա կաի րա վա կան: Ի -
րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այս մո -
տե ցու մը հայտ նի է գլխա վոր դե լիկտ ան վան -
մամբ: Գլ խա վոր դե լիկ տի հա մա կար գի հիմ քը
ցան կա ցած վնա սի պատ ճա ռում հա կաօ րի նա -
կան ճա նա չելն է: Հա տուց ման են թա կա վնա սի
հաս կա ցու թյան մեջ ի րա վա խախ տի վնա սա -
կար վար քագ ծի հա կաի րա վա կա նու թյունն ար -
դեն իսկ են թադր վում է: Դա թույլ է տա լիս յու -
րա քանչ յուր վնա սի պատ ճա ռում դի տել որ պես
քա ղա քա ցիա կան ի րա վա խախ տում, ին չը թույլ
կտա խու սա փե լու այն բո լոր ա րարք նե րի ան -
հար կի թվար կու մից, ո րոն ցով հասց ված վնա -
սը են թա կա է հա տուց ման9: Նույն գա ղա փարն
ար տա ցոլ ված է նաև Օ.Վ. Մի խայ լեն կո յի աշ -
խա տու թյուն նե րում: Վեր ջինս այն կար ծիքն է
ար տա հայ տում, որ գլխա վոր դե լիկ տի կա նո նը
բխում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քին հա տուկ
դիս պո զի տիվ կար գա վոր ման մե թո դից: Նման
պայ ման նե րում, քա նի որ հնա րա վոր չէ օ -
րենսդրո րեն սպա ռիչ կեր պով ամ րագրել ան ձի
բո լոր հնա րա վոր սուբ յեկ տիվ քա ղա քա ցիա կան
ի րա վունք նե րը, հետևա բար նաև դրանց բո լոր
խախ տում նե րը, այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյու նը գոր ծուն դարձ նե լու նպա տա կով ամ -
րագր վել է դրանց խախտ ման ընդ հա նուր ար -
գելք: Ուս տի՝ ան ձին վնա սի պատ ճա ռու մը դիտ -
վում է որ պես վեր ջի նիս սուբ յեկ տիվ քա ղա քա -
ցիա կան ի րա վունք նե րի խախ տում, ինչն ար -
գել ված է10:

Գլ խա վոր դե լիկ տի, այ սինքն՝ ան ձին վնա -
սի պատ ճառ ման յու րա քանչ յուր դեպք ի րա վա -
խախ տում դի տե լու կա նո նը քա ղա քա ցիա կան
ի րա վուն քի մաս նա գետ նե րը տա րա ծում են նաև
պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան արդ -
յուն քում պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պար -
տա վո րու թյան վրա: Վեր ջին նե րիս նման եզ -
րա հանգ ման գա լու հիմք է տա լիս այն հան գա -
ման քը, որ նրանք յու րա քանչ յուր վնա սի հա -
տու ցում՝ ան կախ նրա նից, թե ի րա վուն քի որ
ճյու ղի նոր մե րով կար գա վոր վող գոր ծո ղու թյան

հետևան քով է այն պատ ճառ վել, դի տար կում
են քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում: Այլ
կերպ ա սած՝ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված
վնա սի հա տու ցու մը նշված հե ղի նակ նե րը հա -
մա րում են պե տու թյան նկատ մամբ քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի -
րա ռում: Նման մո տե ցու մը վեր ջին նե րիս թույլ
է տվել ա ռաջ քա շե լու պե տա կան մար մին նե րի
գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան), ինչ պես
նաև նրանց հրա պա րա կած ակ տե րի հա կաի -
րա վա կա նու թյան կան խա վար կա ծը: Այդ մո տե -
ցու մը բա ցատր վում է նրա նով, որ քա նի որ
քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում վնա սի պատ -
ճառ ման ցան կա ցած դեպք հա մար վում է հա -
կաի րա վա կան, հետևա բար՝ ի սկզբա նե որ -
պես հա կաի րա վա կան պետք է դի տել նաև
վնաս հասց րած պե տա կան մար մին նե րի գոր -
ծո ղու թյուն նե րը, ան գոր ծու թյու նը կամ ակ տե -
րը:

Մենք չենք կի սում այս հե ղի նակ նե րի կար -
ծի քը: Վեր ջին նե րիս կող մից հաշ վի չի առն վում
պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան հա -
տուկ բնույ թը: Ի վեր ջո, բո լոր պե տա կան մար -
մին նե րը, ի րա կա նաց նե լով ի րենց վե րա պահ -
ված լիա զո րու թյուն նե րը, ի րենց առջև դրված
խնդիր նե րով և ի րա կա նաց վող գոր ծու նեու -
թյամբ նպա տա կաուղղ ված են պե տու թյան գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա գործ ման ա պա հով մա նը: Պե -
տա կան մար մին նե րի յու րա քանչ յուր գոր ծո ղու -
թյուն կա րող է ան ձին պո տեն ցիալ վնաս հասցը -
նե լու սպառ նա լիք պա րու նա կել, սա կայն այդ
սպառ նա լի քը չի կա րող հիմք լի նել պե տա կան
մարմ նի հա մար հա մա պա տաս խան լիա զո րու -
թյան ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վե լու հա մար:
Ե թե նույ նիսկ պե տա կան մարմ նի պաշ տո նա -
տար անձն ի սկզբա նե գի տակ ցի, որ իր հա -
մար պար տա դիր կա տար ման են թա կա գոր ծո -
ղու թյամբ ան ձին պատ ճա ռե լու է վնաս, ա պա,
միևնույնն է, նա չի կա րող ձեռն պահ մնալ այդ
գոր ծո ղու թյան կա տա րու մից՝ դա պատ ճա ռա -
բա նե լով ան ձին հնա րա վոր վնաս հասց նե լու
հան գա ման քով: Ուս տի, ակն հայտ է, որ պե -
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9 Տե՛ս Маковский А. Л., “Гражданская ответственность государства за акты власти // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория. Практика”, Сборник памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. Л. Маковский. Исследаовательский центр
частного права, - М.: Международный центр финасого-экономического развития, 1998, ст. 104.

10 Տե՛ս Михайленко О. В., “Имущественная ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной власти:
теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике”, ст. 61.



տա կան մար մին նե րի պա րա գա յում վեր ջին նե -
րիս կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րով վնա սի
պատ ճա ռու մը չի կա րող դիտ վել որ պես այդ
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա կա նու թյան գնա -
հատ ման չա փա նիշ: Ե թե պե տա կան մարմ նի
այս կամ այն գոր ծո ղու թյամբ ան ձին պատ -
ճառ վել է վնաս, սա կայն տվյալ պե տա կան
մար մի նը լիա զոր ված է ե ղել այդ գոր ծո ղու թյու -
նը կա տա րե լու և այդ ըն թաց քում վեր ջի նիս
կող մից պահ պան վել են այդ գոր ծո ղու թյան կա -
տար ման կա նոն նե րը, ա պա դրա հա կաի րա -
վա կա նու թյան մա սին խոսք լի նել չի կա րող:
Վնա սի պատ ճառ ման փաստն այս տեղ երկ -
րոր դա կան նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում: Հարկ
է նկա տել, որ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու -
թյան կան խա վար կա ծի առ կա յու թյան մա սին
ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել նաև ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նը, ո րի ի մաստն այն է, որ
յու րա քանչ յուր վար չա կան ակտ հա մար վում է
ի րա վա չափ և են թա կա է կա տար ման, քա նի
դեռ այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի վի -
ճարկ վել և ան վա վեր ճա նաչ վել11: Վար չա կան
ակ տե րի և, ընդ հան րա պես, պե տա կան մար -
մին նե րի բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու -
թյան) ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծից ել -
նե լը թե լադր ված է այն անհ րա ժեշ տու թյամբ,
որ հա կա ռակ մո տեց ման պա րա գա յում կաս -
կա ծի տակ կդրվի ամ բողջ պե տա կան գոր ծու -
նեու թյու նը:

Պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծը նշա -
նա կում է, որ պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու -
նեու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վուն քին հա տուկ գլխա վոր դե լիկ տի
կա նո նը չի կա րող գոր ծել: Ինչ պես նշե ցինք,
գլխա վոր դե լիկ տի կա նո նը են թադրում է վնաս
պատ ճա ռած ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան հա -
կաի րա վա կա նու թյուն, իսկ վար չա կան ակ տի
ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծը նշա նա -
կում է, որ նույ նիսկ վնաս պատ ճա ռե լու դեպ -
քում իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ ակ տը

չի կա րող հա մար վել հա կաի րա վա կան, ե թե
այն ըն դուն վել է սահ ման ված կա նոն նե րին հա -
մա պա տաս խան: Այս պի սով, գլխա վոր դե լիկ -
տի կա նո նը հան րա յին ի րա վուն քում բախ վում
է վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կան -
խա վար կա ծի սկզբուն քին, ո րին էլ պետք է տրվի
ա ռաջ նայ նու թյու նը:

Հաշ վի առ նե լով, որ իշ խա նա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րի և ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան
կան խա վար կա ծի գոր ծո ղու թյան պայ ման նե -
րում հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում
գլխա վոր դե լիկ տի կա նո նը գոր ծել չի կա րող,
ո րոշ հե ղի նակ ներ վար չա րա րու թյամբ պատ -
ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը քա ղա քա ցիաի -
րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նակ -
նե րում դի տար կե լը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով
ա ռա ջար կում են պե տու թյան՝ վնաս պատ ճա -
ռե լուց բխող պա տաս խա նատ վու թյան եր կա -
կի բնույ թի տե սու թյու նը: Այդ տե սու թյան ի -
մաստն այն է, որ պե տու թյան՝ վնա սի հա տուց -
ման պար տա վո րու թյու նը են թադրում է պե -
տա կան մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան -
ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա կաի րա վա կա նու թյան
եր կու տե սակ նե րի առ կա յու թյուն՝ քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան, ո րը դրսևոր վում է հենց վնա -
սի պատ ճառ ման մեջ, և վար չաի րա վա կան, ո -
րը դրսևոր վում է վնաս պատ ճա ռած գոր ծո -
ղու թյու նը դրա կա տար ման հա մար սահ ման -
ված կա նոն նե րի խախտ մամբ կա տար ված լի -
նե լու մեջ12: Սա կայն այս հար ցում պետք է հա -
մա ձայ նել Ա. Լ. Մա կովս կու հետ, ով նշում է,
որ նմա նա տիպ դեպ քե րում պե տա կան մարմ -
նի գոր ծո ղու թյան եր կա կի հա կաի րա վա կա -
նու թյան պա հանջ ա ռա ջադրե լու հիմ քե րը բա -
ցա կա յում են, քա նի որ ե թե վնաս պատ ճա -
ռած գոր ծո ղու թյունն ի րա վա չափ է, ա պա դրա
«քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա կաի րա վա կա նու -
թյու նը», այ սինքն՝ վնա սի պատ ճա ռու մը, որևէ
ի րա վա կան նշա նա կու թյուն չու նի13: Վնաս պատ -
ճա ռող պե տա կան մարմ նի կամ դրա պաշ տո -
նա տար ան ձի գոր ծո ղու թյան հա կաի րա վա կա -
նու թյան բնու թա գի րը, որ պես կա նոն, քա ղա -
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11 Տե՛ս, օրինակ՝ ՎԴ2/0278/05/09 վարչական գործով 2010 թվականի հունիսի 25-ի որոշումը կամ ՎԴ/2085/05/12
վարչական գործով 2015 թվականի ապրիլի 30-ի որոշումը: 

12 Տե՛ս Кун А. А., “Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного гражданину актами
власти” // Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984, № 3, ст. 91-93.

13 Տե՛ս Михайленко О. В., “Имущественная ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной власти:
теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике”, ст. 62.
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քա ցիա կան ի րա վուն քի շրջա նակ նե րից դուրս
է գտնվում14:

Վար չա րա րու թյան ո լոր տում և քա ղա քա -
ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում վնա -
սի հա տուց ման պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց -
ման վե րո հիշ յալ տար բե րու թյու նը պայ մա նա -
վո րում է նաև վար չա րա րու թյամբ վնա սի պատ -
ճառ ման մեջ վար չա կան մարմ նի կամ դրա
պաշ տո նա տար ան ձի մեղ քի վե րա բեր յալ ա -
ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու անհրա -
ժեշ տու թյուն: Յու.Ն. Անդրեևը վնաս հասց նե լու
հա մար պե տա կան մար մին նե րի կամ դրանց
պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա նատ վու -
թյան ա ռա ջաց ման պար տա դիր պայ ման է հա -
մա րում նաև մեղ քի առ կա յու թյու նը և ընդգ ծում,
որ ան ձը ճա նաչ վում է ան մեղ, ե թե վնաս պատ -
ճա ռած գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս դրսևո րել
է հետևո ղա կա նու թյան և շր ջա հա յա ցու թյան
պա հանջ վող մա կար դակ15:

Հե ղի նա կի ար տա հայ տած այս մտքից
հետևում է, որ պե տա կան մարմ նի հա մար վնա -
սի հա տուց ման պար տա վո րու թյուն կա րող է
ծա գել այն դեպ քում, երբ վեր ջինս վնա սի կանխ -
ման ուղ ղու թյամբ բա վա րար և անհ րա ժեշտ
հետևո ղա կա նու թյուն և շր ջա հա յա ցու թյուն չի
դրսևո րել: Սա կայն հե ղի նա կի հետ չի կա րե լի
հա մա ձայ նել այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ,
ինչ պես ար դեն իսկ պարզ դար ձավ, պե տա -
կան մար մի նը կամ դրա պաշ տո նա տար անձն
իր իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա -
նաց նե լիս այլ ան ձի վնաս չպատ ճա ռե լու նպա -
տա կով հետևո ղա կա նու թյան և շր ջա հա յա ցու -
թյան հա տուկ մա կար դակ դրսևո րե լու խնդիր
չու նի: Ե թե նույ նիսկ որևէ իշ խա նա կան լիա զո -
րու թյուն ի րա կա նաց նե լուց ա ռաջ պե տա կան
մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի հա -
մար պարզ է, որ այդ լիա զո րու թյան ի րա կա -
նաց ման արդ յուն քում ան ձին պատ ճառ վե լու է
վնաս, սա կայն օ րեն քը պա հան ջում է տվյալ
լիա զո րու թյան ի րա կա նա ցու մը, վեր ջինս չի կա -
րող ձեռն պահ մնալ այն ի րա կա նաց նե լուց՝ ան -
ձին վնաս չպատ ճա ռե լու պատ ճա ռա բա նու -
թյամբ: Նման պայ ման նե րում կա րե լի է պնդել,

որ վնաս չպատ ճա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ
հետևո ղա կա նու թյուն և շր ջա հա յա ցու թյուն պա -
հանջ վում է դրսևո րել քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վուն քի ո լոր տում, քա նի որ այս տեղ յու րա քանչ -
յուր վնա սի պատ ճա ռում ար գել ված է: Մինչ դեռ
հան րա յին ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես՝ պե -
տա կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման ո լոր -
տում ա ռաջ նա յի նը պե տու թյան առջև դրված
խնդիր նե րի ի րա գոր ծումն է, և ե թե այդ նպա -
տա կով ի րա կա նաց վող պե տա կան մար մին նե -
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում
են օ րեն քի պա հանջ նե րին, ա պա այդ գոր ծո -
ղու թյուն նե րով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա -
կան ան ձանց վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում չի
կա րող խոսք լի նել այդ վնա սի հա մար պե տու -
թյան քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան մա սին: Աս վա ծից բխում է, որ
վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման հետևան քով
վնա սի ա ռա ջաց ման դեպ քում վար չա րա րու -
թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի մեղ քի հար ցը պետք
է դի տար կել ոչ թե այդ վար չա րա րու թյան
հետևանք նե րի՝ ա ռա ջա ցած վնաս նե րի նկատ -
մամբ վեր ջի նիս ու նե ցած վե րա բեր մուն քի, այլ
բուն վար չա րա րու թյան ի րա վա չա փու թյան կամ
ոչ ի րա վա չա փու թյան կա պակ ցու թյամբ վեր ջի -
նիս ու նե ցած վե րա բեր մուն քի հա մա տեքս տում:
Աս վա ծը վե րա բե րում է նրան, որ քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում
անձն ա զատ վում է վնա սը հա տու ցե լու պար -
տա վո րու թյու նից, ե թե ա պա ցու ցում է, որ այն
իր մեղ քով չի պատ ճառ վել: Այ սինքն՝ քա ղա քա -
ցիա կան ի րա վուն քում ա ռա վե լա պես կարևոր -
վում է բուն վնա սի պատ ճառ ման փաս տը, և ե -
թե անձն ա պա ցու ցում է, որ վնասն իր մեղ քով
չի պատ ճառ վել, ա պա նա ա զատ վում է այն
հա տու ցե լուց՝ ան կախ նրա նից, թե իր ինչ պի սի
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով է հասց վել վնա -
սը: Հետևա բար, քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն -
քում ա ռաջ նա յին է հա մար վում վնա սի պատ -
ճառ ման փաս տի նկատ մամբ ան ձի վե րա բեր -
մուն քի հար ցը, մինչ դեռ վար չա րա րու թյան ո -
լոր տում այդ նույն մո տե ցու մը չի կա րող գոր ծել:
Այս տեղ ան ձը նա խա պես կա րող է ի մա նալ
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վնաս պատ ճա ռե լու հնա րա վո րու թյան մա սին,
ուս տի՝ անհ րա ժեշտ է վեր ջի նիս մեղ քը գնա -
հա տել ոչ թե վնաս պատ ճա ռե լու հնա րա վո րու -
թյան, այլ կա տար ված գոր ծո ղու թյան ի րա վա -
կա նու թյան կամ հա կաի րա վա կա նու թյան հար -
ցում ու նե ցած վե րա բեր մուն քից ել նե լով: Ե թե
քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե -
րում ան ձը կա րող է ա պա ցու ցել վնա սի պատ -
ճառ ման մեջ իր մեղ քի բա ցա կա յու թյու նը, ա -
պա, թերևս, հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել, թե
ինչ պես վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց րած պե -
տա կան մար մի նը կամ պաշ տո նա տար ան ձը
կա րող է ա պա ցու ցել իր մեղ քի բա ցա կա յու թյու -
նը վար չա րա րու թյան ոչ ի րա վա չա փու թյան հար -
ցում: Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում ան ձը հա -
մար վում է ան մեղ, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վնա -
սի ա ռա ջա ցու մը կան խե լու նպա տա կով ձեռ -
նար կել է ի րե նից կախ ված բո լոր քայ լե րը: Վար -
չա րա րու թյան ո լոր տում վնա սը ոչ ի րա վա չափ
վար չա րա րու թյան հետևան քով հասց ված լի նե -
լու դեպ քում դժվար է պատ կե րաց նել, թե ինչ -
պես ան ձը կա րող է ա պա ցու ցել իր մեղ քի բա -
ցա կա յու թյու նը, այ սինքն՝ ինչ պես նա կա րող է
մեղք չու նե նալ վար չա րա րու թյունն օ րեն քի
խախտ մամբ ի րա կա նաց րած լի նե լու հար ցում:
Աս վա ծից հետևում է, որ կա տար ված իշ խա նա -
կան գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ լի նե լու բո -
լոր դեպ քե րում այն կա տա րած պե տա կան մարմ -
նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի մեղ քը մշտա պես
առ կա է, քա նի որ վեր ջինս գործ նա կա նում չի
կա րող տվյալ գոր ծո ղու թյու նը կա տա րել օ րեն -
քի խախտ մամբ՝ միևնույն ժա մա նակ լի նե լով
ան մեղ: Օ րեն քի խախտ ման բո լոր դեպ քե րում
պաշ տո նա տար ան ձի մեղ քը ոչ թե են թադր -
վում է, այլ մշտա պես առ կա է: Մինչ դեռ քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վուն քում ինք նին վնա սի ա ռա -
ջա ցու մը չի վկա յում այն պատ ճա ռած ան ձի մե -
ղա վո րու թյան մա սին: Վեր ջինս զրկված չէ իր
մե ղա վո րու թյու նը ժխտե լու հնա րա վո րու թյու -
նից:

Վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի
շրջա նակ նե րում վնաս պատ ճա ռած գոր ծո ղու -
թյան ի րա վա կա նու թյան գնա հատ ման և ան ձի
մեղ քի հետ կապ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րի բա ցա հայ տու մից հե տո կցան կա նա յինք
ո րո շա կի անդրա դարձ կա տա րել նաև վնաս

պատ ճա ռած վար չա րա րու թյան և ա ռա ջա ցած
վնաս նե րի միջև պատ ճա ռա հետևան քա յին կա -
պի վե րա բեր յալ խնդրին, քա նի որ, ի տար բե -
րու թյուն մեղ քի, որն այս տեղ չու նի սկզբուն քա -
յին նշա նա կու թյուն, պատ ճա ռա հետևան քա յին
կա պի առ կա յու թյու նը վնա սը հա տու ցե լու պար -
տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման հա մար անհ րա -
ժեշտ է: Ի րա վա գի տու թյան մեջ պատ ճա ռա -
հետևան քա յին կա պի վե րա բեր յալ ձևա վոր վել
են տար բեր տե սու թյուն ներ: Ն.Դ. Ե գո րո վը, օ -
րի նակ՝ ա ռաջ է քա շում ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի
կա պի տե սու թյու նը: Ըստ նրա՝ պատ ճառ ված
վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա -
ջաց ման պայ ման կա րող է դիտ վել միայն հա -
կաի րա վա կան վար քագ ծի և ա ռա ջա ցած վնա -
սի միջև ուղ ղա կի, ան մի ջա կան պատ ճա ռա -
հետևան քա յին կա պը: Ոչ ուղ ղա կի, միջ նոր դա -
վոր ված կապն ի րա վա կան ար ժևո րում չի ստա -
նում, հետևա բար՝ ե թե վնա սը հա կաի րա վա -
կան վար քագ ծի միջ նոր դա վոր ված արդ յունք է,
ա պա չի կա րող ա ռաջ գալ պա տաս խա նատ -
վու թյան հարց: Հե տաքր քիր է, որ Ն. Դ. Ե գո րո -
վը որ պես պատ ճա ռա հետևան քա յին կապն ուղ -
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի դի տե լու չա փա նիշ դի -
տում է այն հան գա ման քը, թե արդ յոք վնա սի
ա ռա ջաց մա նը նա խոր դող դեպ քե րի հա ջոր դա -
կան զար գաց ման շղթա յում հա կաի րա վա կան
վար քագ ծի և վ նաս նե րի միջև առ կա են այլ
փաս տեր, ո րոնց հետ օ րեն քը կա պում է պա -
տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջա ցու մը, թե՝ ոչ16:

Ն. Դ. Ե գո րո վի ա ռա ջադրած տե սու թյանն
իր հիմ նադրույթ նե րով մոտ է Օ.Ս. Իոֆ ֆեի կող -
մից ա ռա ջարկ ված հնա րա վո րու թյան և ի րա -
կա նու թյան տե սու թյու նը: Այդ տե սու թյան էու -
թյու նը հան գում է նրան, որ այս կամ այն հան -
գա ման քի՝ ա ռա ջա ցած վնա սա կար հետևան քի
հետ պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի մեջ
գտնվե լը կախ ված է նրա նից, թե այդ հան գա -
ման քը՝ որ պես պատ ճառ, ստեղ ծում է վնա սա -
կար արդ յուն քի ա ռա ջաց ման վե րա ցա կան,
կոնկ րետ հնա րա վո րու թյուն, թե արդ յուն քը հնա -
րա վո րու թյու նից դարձ նում է ի րա կան: Պատ -
ճա ռա կան կապ կա րող է առ կա լի նել միայն
վեր ջին եր կու դեպ քե րում: Այն պա րա գա յում,
երբ հա կաի րա վա կան վար քա գի ծը վնա սա կար
հետևան քի ա ռա ջաց ման միայն վե րա ցա կան
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հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում, հետևա բար՝ այն
չի կա րող հա մար վել վնա սի ա ռա ջաց ման պատ -
ճառ17:

Նշ ված եր կու տե սու թյուն նե րը, ըստ էու -
թյան, միմ յանց չեն հա կա սում: Ընդ հա կա ռա -
կը, մենք այն կար ծի քին ենք, որ դրան ցից յու -
րա քանչ յու րում ար տա հայտ ված գա ղա փար նե -
րի հա մադրու մը միայն կա րող է թույլ տալ յու -
րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում ճիշտ լու ծել
պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի առ կա յու թյան
հար ցը: Այդ եր կու տե սու թյուն նե րի էու թյան վեր -
լու ծու թյու նը մեզ թույլ է տա լիս ընդ հա նուր եզ -
րա հանգ ման գա լու առ այն, որ պատ ճա ռա կան
կա պի առ կա յու թյան մա սին կա րող է խոսք լի -
նել միայն այն դեպ քում, երբ վնա սի ա ռա ջա -
ցու մը ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան տրա -
մա բա նա կան, ան խու սա փե լի և ան մի ջա կան
արդ յունքն է: Այս տե սանկ յու նից մենք հա մա -
ձայն ենք ի րա վա գի տու թյան մեջ ար տա հայտ -
ված այն տե սա կե տին, որ երևույ թի ա ռա ջաց -
ման պատ ճառն անհ րա ժեշտ է տար բե րել դրա
ա ռա ջաց մա նը նպաս տող պայ մա նից: Օ րի նակ,
ե թե ան ձի ա ռող ջու թյա նը վնաս է հասց վում,
սա կայն վեր ջինս իր աշ խա տու նա կու թյու նը
կորց նում է նախ կի նում ու նե ցած հի վան դու թյան
պատ ճա ռով, ո րը գլուխ է բարձ րաց նում ստաց -
ված վնաս ված քից, ա պա տվյալ դեպ քում ան ձի
ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռող ա րար քի կա -
տա րու մը պետք է դի տել ոչ թե որ պես վեր ջի -
նիս ա նաշ խա տու նա կու թյան ա ռա ջաց ման բուն
պատ ճառ, այլ պայ ման, ո րը այլ երևույթ նե րի
հետ մեկ տեղ նպաս տել է այդ հետևան քի ա ռա -
ջաց մա նը18:

Ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան և ա ռա -
ջա ցած վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քա յին
կա պի էու թյան ըմբռն ման և դրա առ կա յու թյան
հար ցի ճիշտ գնա հատ ման նպա տա կով, թերևս,
օգ տա կար կլի ներ դա տա կան պրակ տի կա յից
մի քա նի գոր ծե րի ու սում նա սի րու մը, ո րոն ցով
վնա սի հա տուց ման պա հան ջը մերժ վել է հենց
վար չա կան մարմ նի հա կաի րա վա կան գոր ծո -
ղու թյան և վ նա սի միջև ան մի ջա կան պատ ճա -
ռա կան կա պի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռա բա -
նու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռան ձին հե -

տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում հետևյալ օ րի -
նա կը. ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել դա -
տա րան, ո րով պա հան ջել է պե տու թյու նից բռնա -
գան ձել ո րո շա կի գու մար՝ որ պես դա տա կան
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան
ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյան հետևան քով ի -
րեն պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում: Հայ ցի
հիմ քում դրվել էին այն հան գա մանք նե րը, որ
մեկ այլ դա տա կան ակ տով ոչ ի րա վա չափ է
ճա նաչ վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու -
թյան՝ ըն կե րու թյան կող մից վար ձա կա լա կան
հի մունք նե րով օգ տա գործ վող գույ քի վրա ար -
գե լանք դնե լու գոր ծո ղու թյու նը: Նշ ված գոր ծո -
ղու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լը պայ մա նա վոր -
ված է ե ղել նրա նով, որ ի րա վա հա րա բե րու -
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագրու թյամբ
«Կա տա րո ղա կան վա րույ թի մա սին» Ռու սաս -
տա նի Դաշ նու թյան օ րեն քով19 պար տա պա նի
վար ձա կա լած գույ քի ար գե լադրու մը պետք է ի -
րա կա նաց վի դա տա կան կար գով, մինչ դեռ
տվյալ դեպ քում հար կա դիր կա տա րողն ար գե -
լանք էր կի րա ռել սե փա կան ո րոշ մամբ: Հայց -
վորն իր ներ կա յաց րած հայ ցը հիմ նա վո րում էր
նաև նրա նով, որ ոչ ի րա վա չափ կեր պով վար -
ձա կա լած սար քա վո րում նե րի վրա ար գե լանք
դնե լու հետևան քով վեր ջինս զրկված է ե ղել
դրանք նպա տա կա յին նշա նա կու թյամբ օգ տա -
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից, ին չի հետևան -
քով էլ կրել է վնաս՝ բաց թողն ված օ գու տի
տես քով: Դա տա րան նե րը մեր ժել են հայ ցա դի -
մումն այն հիմ նա վոր մամբ, որ հայց վո րի են -
թադր յալ կրած վնա սի և հար կա դիր կա տա րո -
ղի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյան միջև առ կա չէ
ան մի ջա կան պատ ճա ռա հետևան քա յին կապ,
քա նի որ տվյալ դեպ քում թույլ է տրվել միայն
գույքն ար գե լան քի տակ վերց նե լու ըն թա ցա -
կար գա յին խախ տում, այն է՝ դա տա կան կար -
գով ար գե լանք կի րա ռե լու փո խա րեն հար կա -
դիր կա տա րողն այդ գոր ծո ղու թյու նը կա տա րել
է իր ո րոշ մամբ: Ե թե հա մա պա տաս խան պա -
հան ջով հար կա դիր կա տա րո ղը դի մեր դա տա -
րան, ա պա նրա պա հան ջը մեր ժե լու հիմ քեր
առ կա չէին լի նի, ուս տի ըն թա ցա կար գի խախտ -
ման հետևան քով ար գե լանք կի րա ռե լու գոր ծո -
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ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և հայց վոր
ըն կե րու թյան են թադր յալ կրած վնաս նե րի միջև
առ կա չէ պատ ճա ռա հետևան քա յին կապ20:

Մեկ այլ գոր ծով հայց վո րը վնա սի հա տուց -
ման պա հանջ էր ներ կա յաց րել այն հիմ քով, որ
դա տա կան կար գով ան վա վեր է ճա նաչ վել պար -
տա պա նի գույքն ար գե լան քից հա նե լու՝ դա -
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա -
ռա յու թյան գոր ծո ղու թյու նը, ո րից հե տո կա տա -
րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել էր: Հայց վո րը
նշում էր, որ այդ գոր ծո ղու թյան հետևան քով
իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տը չի կա -
տար վել, ին չում էլ դրսևոր վում է իր կրած վնա -
սը: Դա տա րա նը մեր ժել էր հայ ցը հա կաի րա -
վա կան գոր ծո ղու թյան և վ նա սի միջև պատ -
ճա ռա հետևան քա յին կապ առ կա չլի նե լու հիմ -
քով: Դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բան վել է
նրա նով, որ նախ՝ ե թե հայց վորն իր օգ տին
կա յաց ված դա տա կան ակ տի չկա տար ման արդ -
յուն քում կրել է վնաս, ա պա այդ վնա սը ոչ թե
հար կա դիր կա տա րո ղի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո -

ղու թյան, այլ պար տա պա նի կող մից դա տա -
կան ակ տը չկա տա րե լու արդ յունքն է: Երկ -
րորդ՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լը չի
նշա նա կում պար տա պա նին դա տա կան ակ տի
կա տար ման պար տա կա նու թյու նից ա զա տում:
Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու հիմ քե -
րի վե րաց ման պա րա գա յում կա տա րո ղա կան
թեր թը կա րող է նո րից կա տար ման ներ կա յաց -
վել21:

Ամ բողջ վե րո շա րադր յա լի ամ փո փու մը ցույց
է տա լիս, որ պատ ճա ռա կա նու թյու նը բա վա կա -
նա չափ բարդ երևույթ է, և յու րա քանչ յուր կոնկ -
րետ դեպ քում պատ ճա ռա կան կա պի բա ցա -
հայ տու մն ի րա վա կի րա ռո ղից պա հան ջում է
գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի հա մա կող մա նի
վեր լու ծու թյուն, որ պի սի մո տե ցու մը միայն վեր -
ջի նիս թույլ կտա հան գե լու հիմ նա վոր եզ րա -
կա ցու թյան ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան և
ա ռա ջա ցած վնաս նե րի միջև օբ յեկ տի վո րեն
անհ րա ժեշտ ուղ ղա կի պատ ճա ռա կան կա պի
առ կա յու թյան վե րա բեր յալ: 
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Գ լո բա լաց վող ար դի հա սա րա կու թյու նում
հա մընդ հա նուր են դառ նում ոչ միայն մարդ կա -
յին ա ռա ջըն թա ցի արդ յունք նե րը, այլ նաև մարդ -
կու թյան առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը:
Մարդ կու թյան ա ռա ջըն թացն ու բա րե կե ցու թյու -
նը հիմն ված են տեխ նո լո գիա յի և մշա կույ թի
բնա գա վառ նե րում նոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ
ստեղ ծե լու՝ մտա վոր կա րո ղու թյան վրա, որն էլ
պայ մա նա վո րում է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի
պահ պան ման ու խախ տում նե րի բա ցա հայտ -
ման անհ րա ժեշ տու թյունն ու կարևո րու թյու նը:

Հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի գա ղա փարն
ա ռաջ է ե կել գրահ րա տա րակ չա կան գյու տի հետ
միա սին, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տվել մե խա -
նի կա կան գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով բազ մաց -
նել գրա կան եր կե րը, ո րոնք մինչ այդ բազ մաց -
վում էին ձե ռա գիր հի մունք նե րով, որն իր հեր -
թին հա սա րա կու թյան մեջ պայ մա նա վո րեց նոր
մաս նա գի տու թյան և գոր ծա րար նոր ո լոր տի
ձևա վո րու մը, որ պի սիք էին գրահ րա տա րակ չու -
թյու նը և գրա վա ճա ռու թյու նը1: Այս ո լոր տում,
բնա կա նա բար, ար դեն կա տար վում էին լուրջ
ներդրում ներ՝ ակն կա լե լով լուրջ շա հույթ ներ: Այս -
տեղ, սա կայն, բնա գա վա ռի զար գաց ման մեծ
խո չըն դոտ էր ձևա վոր վում: Այս ո լոր տում, ա -
ռանց հե ղի նակ նե րի, գրահ րա տա րա կիչ նե րի և
գրա վա ճառ նե րի հա մա ձայ նու թյան շատ հա ճախ
տե ղի էր ու նե նում եր կե րի բազ մա ցում և ի րա -
ցում, որն էլ լրջո րեն հար ված էր հասց նում հա -
մա պա տաս խան ան ձանց տնտե սա կան շա հե -
րին: Հե ղի նակ նե րը, գրահ րա տա րա կիչ նե րը և
գրա վա ճառ նե րն սկսե ցին հրա պա րա կա յին կար -
գով իշ խա նու թյուն նե րից ար տո նու թյուն ներ պա -
հան ջել: Դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ անհ րա ժեշ -
տու թյուն ա ռաջ ե կավ օ րեն քով պաշտ պա նել

տպագրու թյուն նե րը և դրանց ի րա ցու մը, քա նի
որ հե ղի նա կա յին ի րա վուն քն ստեղ ծա գոր ծու -
թյան հե ղի նա կին այդ աշ խա տան քի նկատ մամբ
վե րա պա հում է բա ցա ռիկ ի րա վունք, և այդ ժա -
մա նա կաշր ջա նից հե տո աշ խա տան քը դառ նում
է հան րու թյան սե փա կա նու թյու նը: Հե ղի նա կա -
յին ի րա վուն քի հա մար կարևոր էր ոչ այն քան
գոր ծու նեու թյան ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թը, որ -
քան արդ յուն քի նմա նօ րի նակ հատ կու թյու նը2:

Արդ յուն քում 1709 թվա կա նին Անգ լիա յի
թա գու հի Ան նան ստա տուտ (լա տի նե րեն՝ statu-
tum, statuere - ո րո շել, օ րենք, կա նո նադրու -
թյուն) ըն դու նեց «Կր թու թյանն ա ջակ ցե լու և գր -
քե րի օ րի նակ նե րի նկատ մամբ հե ղի նակ նե րի և
մյուս ի րա վա տե րե րի սե փա կա նու թյան ի րա -
վունքն ամ րագրե լու մա սին3»:

Անգ լիա յի թա գու հի Ան նա յի ստա տու տը
պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ի րա վա կան ակտն
էր հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան բնա գա վա ռում4:

Հե տա գա յում հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյամբ ի րա վա կան
ակ տեր ըն դուն վե ցին նաև ԱՄՆ-ում, Ֆ րան -
սիա յում, Գեր մա նիա յում, Ռու սաս տա նում և Հա -
յաս տա նում: 1996 թվա կա նին ըն դուն վեց «Հե -
ղի նա կա յին ի րա վուն քի և հա րա կից ի րա վունք -
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, այ նու հետև՝ 1998
թվա կա նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը,
ո րի 10-րդ բա ժի նը նվիր ված է մտա վոր սե փա -
կա նու թյա նը, իսկ 1999 թվա կա նին ըն դուն վեց
«Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և հա րա կից ի րա -
վունք նե րի մա սին» ՀՀ լրամ շակ ված օ րեն քը՝
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին
հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով:

Այս ո լոր տում չա փա զանց կարևոր է միջազ -
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1 Տե՛ս Дворянкин О. А., “Защита авторских и смежных прав: ответственность за их нарушение”, М., 2002, ст. 34-60.
2 Տե՛ս Савелева И. В., “Правовое регулирование в области художественого творчества”, М., 1986, ст 22.
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գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ար դեն 19-րդ
դա րի սկզբնե րին շատ երկր ներ ու նեին հե ղի -
նա կա յին ի րա վուն քի մա սին ի րենց ազ գա յին օ -
րենք նե րը և ժա մա նակ առ ժա մա նակ լրաց նում
կամ փո փո խում էին դրանք՝ ել նե լով ժա մա նա -
կի, տեխ նի կա յի և գի տու թյան զար գաց մա նը
հա մա պա տաս խա նեց նե լու պա հանջ նե րից:

Տ պագրու թյան հայտ նա գոր ծու թյու նը վճռա -
կան դեր խա ղաց հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ո -
լոր տում: Գր քի տպագրու թյունն ու տա րա ծու -
մը, լե զու նե րի ու սում նա սի րու թյունն ու ի մա ցու -
թյու նը, թարգ մա նու թյուն նե րը և, վեր ջա պես,
տար բեր ազ գե րի մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փո -
խա նա կումն աս տի ճա նա բար հան գեց րին ստեղ -
ծա գոր ծու թյան օգ տա գործ ման տա րած քա յին
սահ ման նե րի ու ար գելք նե րի վե րաց մա նը:

Կտ րուկ ըն դար ձակ վեց հե ղի նա կա յին ի -
րա վուն քով պահ պան վող ստեղ ծա գոր ծու թյուն -
նե րի հա մար թե՛ ազ գա յին, թե՛ մի ջազ գա յին
շու կան. ե րաժշ տա կան, դրա մա տի կա կան և ար -
վես տի այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ան ցան
մայր երկ րի սահ ման ներն ու սկսե ցին ա զատ
օգ տա գործ վել այլ պե տու թյուն նե րում:

Անհ րա ժեշտ էր պահ պա նել ոչ միայն ստեղ -
ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կի ի րա վունք ներն իր
ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ, այլև կա նոնա -
կար գել հե ղի նա կի և ս տեղ ծա գոր ծու թյունն օգ -
տա գոր ծո ղի փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ինչ պես
իր երկ րում, այն պես էլ այն երկ րում, որ տեղ
կա րող էր օգ տա գործ վել ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

Ստեղծ վեց մի ի րա վի ճակ, երբ տվյալ երկ -
րի օ րենք նե րը, ո րոնք պահ պա նում էին ի րենց
տա րած քում ստեղծ ված և միայն ի րենց տա -
րած քում օգ տա գործ վող ստեղ ծա գոր ծու թյուն -
նե րը, ան զոր էին պահ պա նու թյուն ա պա հո վել
ի րենց սահ ման նե րից դուրս: Այդ օ րենք նե րը
պահ պա նու թյուն չէին ա պա հո վում նաև այլ
երկր նե րում ստեղծ ված, բայց ի րենց տա րածք -
նե րում օգ տա գործ վող ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե -
րի նկատ մամբ:

Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ա հա այս խիստ
տա րած քա յին բնույթն էր, որ անհ րա ժեշ տու -
թյուն ա ռա ջաց րեց կնքե լու այն պի սի երկ կողմ
պայ մա նագրեր, ո րոնք կա պա հո վեին հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ փո -
խա դարձ պահ պա նու թյունն այն չա փով, ինչ

չա փով նա խա տես ված էր ի րենց երկր նե րի քա -
ղա քա ցի նե րի հա մար: Սա կայն, շատ շու տով
պարզ դար ձավ, որ այս պայ մա նագրե րը նույն -
պես բա վա րար պահ պա նու թյուն չեն կա րող ա -
պա հո վել ազ գա յին օ րենսդրու թյուն նե րի՝ ի րա -
րից տար բեր վող դրույթ նե րի պատ ճա ռով5:

Հար կա վոր էր ստեղ ծել պահ պա նու թյան
մեկ միաս նա կան հա մա կարգ՝ որ պես առևտ րի
արդ յու նա վե տու թյան խթան, ո րը կա պա հո վեր
պահ պա նու թյան նույ նան ման և ա վե լի լայն պայ -
ման ներ՝ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն այլ երկր նե -
րի տա րածք նե րում օգ տա գործ վե լու դեպ քում:
Եվ ա հա, 1886 թվա կա նին 10 պե տու թյուն ներ
միա վոր վե ցին ստեղ ծե լով Միու թյուն և Բեռ նում
ստո րագրե ցին «Գ րա կան և գե ղար վես տա կան
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի պահ պա նու թյան մա -
սին» կոն վեն ցիա: Կոն վեն ցիան ու ժի մեջ մտավ
1887 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ին, իսկ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է
մտել 2000 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ից:

Կոն վեն ցիան հիմն ված է 3 հիմ նա կան
սկզբունք նե րի վրա և նե րա ռում է մի շարք
դրույթ ներ կոն վեն ցիա յով նա խա տես վող պահ -
պա նու թյան նվա զա գույն ժամ կե տի և ի րա վունք -
նե րի վե րա բեր յալ: Կոն վեն ցիա յի մի ան դամ
պե տու թյան տա րած քում ստեղծ ված ստեղ ծա -
գոր ծու թյուն նե րը, այ սինքն` այն ստեղ ծա գոր -
ծու թյուն նե րը, ո րոնց հե ղի նակն այդ ան դամ
երկ րի քա ղա քա ցի է կամ ա ռա ջին ան գամ
դրանք լույս են տե սել այդ երկ րում, են թա կա
են նույն պի սի պահ պա նու թյան, ինչ պի սին նա -
խա տես վում է այդ ան դամ երկ րում իր քա ղա -
քա ցի նե րի հա մար (ազ գա յին մո տե ցում):

Այդ պահ պա նու թյու նը նա խա տես վում է ա -
ռանց որևէ ձևա կա նու թյան պահ պան ման (ավ -
տո մատ, ինք նա բե րա բար պահ պա նու թյուն, այ -
սինքն` պե տա կան կամ նո տա րա կան կամ այլ
գրան ցում կամ հե ղի նա կու թյան հաս տա տագրում
չի պա հանջ վում):

Պահ պա նու թյունն ա պա հով վում է ան կախ
մայր երկ րում պահ պա նու թյան առ կա յու թյու -
նից, սա կայն ե թե ան դա մակ ցող եր կի րը նա -
խա տե սում է պահ պա նու թյան ա վե լի եր կար
ժամ կետ, քան նա խա տես ված է կոն վեն ցիա յով
և մայր երկ րում ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դա դա -
րում է պահ պան վե լուց, ա պա ան դամ երկր նե -
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րում նույն պես այդ հիմ քով կա րող է պահ պա -
նու թյուն չնա խա տես վել6:

Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված պահ պա նու -
թյու նը տա րած վում է հե ղի նա կի և նրա ի րա վա -
հա ջորդ նե րի վրա, պահ պան վում են հե ղի նա կի
թե՛ հրա պա րակ ված, թե՛ չհրա պա րակ ված ստեղ -
ծա գոր ծու թյուն նե րը, ե թե հե ղի նա կը Կոն վեն ցիա -
յի ան դամ պե տու թյան քա ղա քա ցի է կամ մշտա -
կան բնա կիչ: Ե թե հե ղի նա կն ան դամ պե տու -
թյան քա ղա քա ցի չէ և չու նի մշտա կան բնա կա -
վայր այդ երկր նե րում, ա պա օգտ վում է Կոն վեն -
ցիա յով ա պա հով վող պահ պա նու թյու նից այն
դեպ քում, ե թե նրա ստեղ ծա գոր ծու թյունն ա ռա -
ջին ան գամ լույս է ըն ծայ վել ան դամ երկր նե րում
կամ միա ժա մա նակ` Կոն վեն ցիա յի ան դամ պե -
տու թյան և Կոն վեն ցիա յին չան դա մակ ցած պե -
տու թյան տա րած քում: Ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի
ա ռու մով պահ պա նու թյու նը տա րած վում է գրա -
կա նու թյան, գի տու թյան և ար վես տի ո լոր տում
ցան կա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան վրա՝ ան կախ
դրա ար տա հայտ ման ձևից կամ մի ջոց նե րից:

Բա ցի հե ղի նա կի գույ քա յին ի րա վունք նե -
րից Կոն վեն ցիան ա պա հո վում է նաև ոչ գույքա -
յին (բա րո յա կան) ի րա վունք ներ: Դրանք են՝
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նակ ճա նաչ վե լու իրա -
վուն քը, ինչ պես նաև ստեղ ծա գոր ծու թյան աղճա -
տու մը, ա ղա վա ղու մը, նրա հե ղի նա կու թյանն ու
պատ վին վնաս պատ ճա ռող այլ փո փո խու թյուն -
ներն ար գե լե լու ի րա վուն քը (ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վունք, այ սօր` հե ղի նա կի համ բա վի և
ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վունք): Կոն վեն ցիան
նա խա տե սում է հե ղի նա կի ի րա վունք նե րի պահ -
պա նու թյան նվա զա գույն ժամ կետ՝ հե ղի նա կի
կյան քի տևո ղու թյու նը և 50 տա րի` նրա մա հից
հե տո: Այս ժամ կե տը սահ ման վել է հե ղի նա կի
ստեղ ծա գոր ծա կան ո գին խթա նե լու, ինչ պես
նաև հե ղի նա կի հա ջորդ սե րունդ նե րի հա մար
բա րեն պաստ կեն սա պայ ման ներ ա պա հո վե լու
նպա տա կով: Սա կայն ա նա նուն կամ կեղ ծա -
նու նով ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում պահ -
պա նու թյան ժամ կե տը հաշվ վում է այդ պի սի
ստեղ ծա գոր ծու թյան օ րի նա կան ճա նա պար հով
հան րու թյա նը մատ չե լի դառ նա լուց հե տո: Ե թե
հե ղի նա կի կեղ ծա նու նը կաս կած չի հա րու ցում,
այ սինքն հայտ նի է այն կրող հե ղի նա կի ինք -

նու թյու նը, ա պա պահ պա նու թյու նը հաշվ վում է
մա հից 50 տա րի հե տո: Հա մա հե ղի նա կու թյամբ
ստեղծ ված եր կե րի դեպ քում պահ պա նու թյան
հետ մա հու 50-ամ յա ժամ կետը հաշվ վում է վեր -
ջին հա մա հե ղի նա կի մա հից հե տո:

Հե ղի նա կի բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի հետ
մեկ տեղ Կոն վեն ցիան նա խա տե սում է նաև ի -
րա վուն քի ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ, երբ ստեղ -
ծա գոր ծու թյու նը կա րող է օգ տա գործ վել ա ռանց
հե ղի նա կի թույլտ վու թյան և ա ռանց վար ձատ -
րու թյան՝ տե ղե կատ վու թյան, քաղ վածք նե րի,
մեջ բե րում նե րի, ու սու ցո ղա կան նպա տա կով
մեկ նա բա նու թյուն նե րի, կար ճա ժամ կետ օգ տա -
գործ ման ձայ նագրու թյուն նե րի տես քով, (այ -
սինքն` ա զատ օգ տա գործ ման դեպ քեր, հոդ -
ված 10): Կոն վեն ցիան ու նի նաև Լ րա ցու ցիչ
բա ժին, ո րը նրա ա նօ տա րե լի մասն է, նա խա -
տես ված է զար գա ցող երկր նե րի հա մար և հա -
տուկ պայ ման ներ է նա խա տե սում թարգ մա նու -
թյան և վե րար տադրու թյան ի րա վունք նե րի հա -
մար, այ սինքն սահ մա նում է հե ղի նա կի ի րա -
վունք նե րի ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ
նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի թարգ մա նու -
թյան և վե րար տադրու թյան դեպ քե րում:

Կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում
եր կե րի ա վե լի լայն պահ պա նու թյա նը, ո րը կա -
րող է նա խա տես վել Միու թյան ան դամ այս կամ
այն երկ րի օ րենսդրու թյամբ: Միու թյան ան դամ
երկր նե րի կա ռա վա րու թյուն ներն ի րա վա սու են
կնքել հա տուկ հա մա ձայ նագրեր, ե թե դրանք
հե ղի նա կին կա պա հո վեն ա վե լի լայն ի րա վունք -
ներ, քան սահ ման վում են սույն կոն վեն ցիա յով7:

Բեռ նի կոն վեն ցիա յում նա խա տես ված չա -
փա նիշ նե րը ե լա կե տա յին են հե ղի նա կա յին ի -
րա վունք նե րի պահ պա նու թյան ո լոր տում:

1952 թվա կա նին Ժնևում ըն դուն վեց նոր
մի ջազ գա յին պայ մա նա գիր՝ Հե ղի նա կա յին ի -
րա վունք նե րի հա մաշ խար հա յին կոն վեն ցիան,
ո րի նա խա գիծն ա վե լի քան ե րեք տա րի մշակ -
վում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հո վա նու ներ քո:

Ժնևի կոն վեն ցիան ա վե լի ու նի վեր սալ բնույթ
ու նի, քան Բեռ նի կոն վեն ցիան է, քա նի որ Ժնևի
կոն վեն ցիա յում նյու թա-ի րա վա կան նոր մե րը քիչ
են, և ա վե լի շատ կա տար վում են հղում ներ ան -
դամ պե տու թյուն նե րի ազ գա յին օ րենսդրու թյա - Օ
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6 Տե՛ս Հայկյանց Ա., «Միջազգային մասնավոր իրավունք», Երևան, 2010, էջ 402:
7 Տե՛ս “Международное частное право. Курс лекций: учебное пособие для вузов”. В. И. Казанцев, М., 2008, ст. 107.



նը: Կոն վեն ցիան դիտ վում էր որ պես մինչ այդ
ըն դուն ված պայ մա նագրե րի լրա ցում և որևէ
նպա տակ չէր հե տապն դում փո խա րի նե լու նրանց:

Ժնևի կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վածն ամ -
րագրում է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք
է կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կի րա ռումն ա պա -
հո վե լու նպա տա կով ի րենց օ րենսդրու թյուն նե -
րով ձեռ նար կեն անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ: Այսինքն,
նշված մի ջազ գա յին պայ մա նագրե րով նա խա -
տես վում են հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան միայն ընդ հա նուր դրույթ ներ:

Ժնևի կոն վեն ցիա յին ներ կա յումս ան դա -
մակ ցում են ա վե լի քան 90 պե տու թյուն ներ, նե -
րառ յալ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը:

Հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա -
յին պաշտ պա նու թյունն ի րա վա կան նոր աս տի -
ճա նի բարձ րաց վեց 1996 թվա կա նի Ժնևի՝ Մտա -
վոր սե փա կա նու թյան հա մաշ խար հա յին կազ -
մա կեր պու թյան Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի պայ -
մա նագրի ըն դուն մամբ:

Ժնևի 1996 թվա կա նի պայ մա նագրով ա -
ռա ջին ան գամ նշվում է, որ հե ղի նա կա յին ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը տա րած վում
է այն պի սի եր կե րի վրա, ինչ պի սիք են հա մա -
կարգ չա յին ծրագրե րը և տվ յալ նե րի բա զան,
մաս նա վո րա պես 4-րդ հոդ վա ծում նշվում է, որ
հա մա կարգ չա յին ծրագրե րը պաշտ պան վում են
որ պես գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ:

Ժնևի 1996 թվա կա նի պայ մա նագրին միա -
ցել են մի քա նի տասն յակ պե տու թյուն ներ, իսկ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի
մեջ է մտել 2005 թվա կա նի մար տի 6-ից:

Բեռ նի և Ժնևի կոն վեն ցիա նե րը ներ կա -
յումս այն մի ջազ գա յին ի րա վա կան հե նաս յու -
ներն են, ո րոնք մե ծա պես պայ մա նա վո րում են
օ տա րերկր յա և հատ կա պես՝ եվ րո պա կան ի -
րա վա կար գե րում հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի
կար գա վոր ման առ կա վի ճակն ու ի րա կա նաց -
վող զար գա ցում նե րը8:

Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի -
րա վա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում էա կան
ձեռք բե րում է Մա րա քե շի կոն վեն ցիան, որն ըն -
դուն վել է 2013 թվա կա նի հու նի սի 27-ին Մա -
րա քեշ քա ղա քում: Կոն վեն ցիա յում առ կա է մար -
դա սի րու թյան և սո ցիա լա կան աս պեկ տը, ո րի

գլխա վոր նպա տակն է ա ջակ ցել կույ րե րին և
տե սո ղու թյան այլ խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց
մաս նակ ցե լու հրա տա րակ ված աշ խա տանք նե -
րին, հետևա բար կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մը
կնպաս տի Հա յաս տա նում տե սո ղու թյան խնդիր -
ներ ու նե ցող ան ձանց ա ռա վել ակ տիվ ներգրավ -
վե լու ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րին:

Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի արդ յու նա վետ
պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա -
կով հե ղի նա կա յին ի րա վա խախտ ման յու րա -
քանչ յուր դեպ քում անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել
խախտ ված ի րա վունք նե րի բնույ թը և ընտ րել
հե ղի նա կա յին ի րա վա խախտ մա նը հա մար ժեք
պաշտ պա նու թյան ա ռա վել հաս ցեագր ված մի -
ջոց ներ՝ ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին օ -
րենսդրու թյա նը հա մա պա տաս խան:

Ի րա վա խախ տում նե րից խու սա փե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է նախևա ռաջ հա սա րա կու -
թյանն ի րա զե կել այս ո լոր տում հա մա պա տաս -
խան սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա -
կա նու թյուն նե րի, հնա րա վոր ի րա վա խախ տում -
նե րի և բա ցա սա կան հետևանք նե րի մա սին,
քա նի որ միայն ճշգրիտ տե ղե կատ վու թյունն է
հե ղի նա կին ի րա վունք տա լիս ճա նաչ վե լու և
պաշտ պան ված լի նե լու:

Հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի խախտ ման
նկատ մամբ տու ժանք նե րի կի րա ռու մը հնա րա -
վո րու թյուն կտա լու ծել այն պի սի խնդիր, ինչ -
պի սին գրա գո ղու թյունն է, քա նի որ միայն պա -
տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լու թյան
սկզբուն քի կի րառ մամբ է հնա րա վոր կան խել
հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը:

Ներ պե տա կան օ րենսդրու թյամբ տրված չէ
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը,
մինչ դեռ ցան կա ցած հիմ նախնդրի հիմ քում հա -
մա պա տաս խան հաս կա ցու թյան սահ մա նումն
է, ո րը թույլ է տա լիս ա ռա վել հստակ պատ կե -
րա ցում ու նե նալ ու սում նա սիր վող ա ռար կա յի
էու թյան վե րա բեր յալ:

Ներ պե տա կան օ րենսդրու թյամբ հե ղի նա -
կա յին ի րա վունք նե րի գրան ցումն ամ րագրե լը,
որն իմ պե րա տիվ բնույթ կկրի հե ղի նակ նե րի
հա մար, հնա րա վո րու թյուն կտա ո լոր տը դարձ -
նել վե րահս կե լի, և կա պա հո վագրի հե ղի նակ -
նե րին հնա րա վոր խախ տում նե րից:
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8 Տե՛ս Մալխասյան Ա. Ա., «Հեղինակային իրավունքի միջազգային իրավունքի նորմերը և ՀՀ օրենսդրությունը»,
Երևան, 2007, էջեր 121-122, 155:
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի
ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Աշ խա տան քը նվիր ված է կա ռա վար ման ձևի ինս տի տու տին, դրա սահ ման ման հիմ քե րին ու դա -
սա կարգ մա նը: Դրա նում տրված են կա ռա վար ման ձևի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը և բո վան դա կու -
թյու նը, դրա լայն և նեղ հաս կա ցու թյուն նե րը, դրանց շուրջ գիտ նա կան նե րի կար ծիք նե րը: Վեր լուծ վել
են կա ռա վար ման հան րա պե տա կան ձևի տար բեր տե սակ նե րը (հա մա կար գե րը), ուղ ղա կի կամ ա -
նուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ընտր ված նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. կա ռա վար ման ձև, կա ռա վար ման հա մա կար գեր, հան րա պե տա կան ձև, միա -
պե տու թյուն, կա ռա վա րու թյան ձևա վո րում, գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն, օ րենս դիր իշ խա նու թյուն, պե -
տու թյան ղեկավար
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ПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Работа посвящена институту формы правления, основам ее определения и классификации. В
ней даны краткая история и содержание формы правления, ее узкое и широкое понятие, мнения
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The paper deals with the institute of forms of government, the fundamentals of its definition and clas-
sification. It comprises the summarized history and content of the forms of government, its broad and
narrow definition, opinions of the scientists on them. Different types (systems) of republican form of
government, the authorities of the president elected by direct or indirect elections are analyzed.
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ՍՈՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արցախի Պետական Համալսարանի
«Իրավունք» ամբիոնի դասախոս

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ և ԼՂՀ իրավական համակարգերում գոյություն չունեն իրավունքի հատուկ ճյուղեր կամ են-
թաճյուղեր, որոնք կարգավորում են մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ա-
զատությունների սահմանափակման հարցերը: Սակայն հայկական իրավական համակարգի տար-
բեր ճյուղերում, ներառյալ՝ սահմանադրական, վարչական, աշխատանքային, քաղաքացիական, մի-
ջազգային մասնավոր իրավունքում, քրեաիրավական, կան այդպիսի սահմանափակումները կար-
գավորող տարբեր նորմեր:

Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հարցը գլխավո-
րապես դրված է Սահմանադրության վրա, որն իր հեղինակությամբ պետք է հստակորեն սահմանի
սահմանափակման շրջանակները, չթույլատրի անհամաչափ սահմանափակումներ ու լայնակի մեկ-
նաբանություններ:

Բանալի բառեր. սահմանադրություն, իրավունքների սահմանափակում, սահմանափակման
չենթակա իրավունքներ, արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն

СОСИ АЛЕКСАНЯН
Лектор кафедры права 
Арцахского Государственного Университета

ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В правовой системе НКР и РА не существуют конкретных отраслей права, которые регулируют
ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тем не менее в разных
областях армянской правовой системы, включая конституционном, административном, трудовом,
гражданском, уголовном праве существуют различные нормы, регулирующие такие ограничения.
Вопрос ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, в основном, возложен
на конституционное право, которое должно четко установить рамки ограничения, не допуская
непропорциональное ограничение и двузначные толкование. 

Ключевые слова: конституция, ограничение прав, права не подлежащее ограничению,
чрезвычайное положение, военное положение

SOSY ALEKSANYAN
Lecturer at Law Faculty of Artsakh
State Univercity

GROUNDS AND THE ORDER OF RESTRICTION OF THE
CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM OF A PERSON AND A CITIZEN

In the legal systems of NKR and РА there do not exist specific branches or sub-branches of laws which
regulate restriction of constitutional rights and freedom of a person and a citizen. Nevertheless there are
different norms in different areas of armenian legal system, including constitutional law, administrative
law, labour law, civil law, private international law, criminal law, regulating such restrictions. The issue of
restriction of constitutional rights and freedom of a person and a citizen mainly rests on constitutional law
which should accurately establish the frameworks of restriction, prohibit disproportionate restriction and
ambiguous interpretation. 

Keywords: constitution, restriction of the rights, rights not subject to restriction, state of emergency,
martial law
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ՍԱՄՎԵԼ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՈԼԵԽԱՂԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նակ ներն անդրա դար ձել են զին ծա ռա յո ղի կող մից
մո լե խա ղեր կազ մա կեր պե լու կամ դրանց մաս նակ ցե լու հան ցա կազ մի քրեաի րա վա կան բնու թագրի
ո րոշ հիմ նախն դիր նե րի, մաս նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում «մո լե խաղ»-ի և «գրազ»-ի
հաս կա ցու թյուն ների բա ցա կա յու թյան հետևան քով գործ նա կա նում ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ -
ման հետ կապ ված խնդիր նե րին: Գի տա կան աշ խա տան քում փորձ է կատարվել սահմանել «մո լե -
խաղ» և «գրազ» եզրույթները և ա ռանձ նաց վել են դրանց հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը: 

Հե ղի նակ նե րի կող մից ու սում նա սիր վել են ար տա սահ ման յան երկր նե րի փոր ձը, օ րենսդրա կան
ակ տե րը, ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը և տե սա -
բան-գիտ նա կան նե րի կար ծիք նե րը:

Անդրա դարձ է կա տար վել նաև մո լե խա ղի ու գրա զի տար բե րակ ման հիմ նախնդրին, ինչ պես
նաև գրա զի ու խար դա խու թյան հան ցա կազ մե րի տա րան ջատ մա նը: 

Բա նա լի բա ռեր. մո լե խաղ, գրազ, զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կարգ

САМВЕЛ ЮЗБАШЯН ГЕВОРГ ХАЧАТРЯН 
Прокурор военной прокуратуры Ереванского гарнизона, Студент юридического факультета
Преподаватель кафедры права Французского университета в Армении
Французского университета в Армении,
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ ИГР ИЛИ УЧАСТИИ В НИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

В рамках научной статьи авторы обращаются к некоторым проблемам уголовно-правовой харак-
теристики состава организации азартных игр или участия в них военнослужащих, в частности, к про-
блемам, связанным с уголовно-правовой квалификацией деяния, вследствие отсутствия понятий
“азартная игра” и “пари” в Уголовном кодексе РА. В научной работе сделана попытка определить
термины “азартная игра” и “пари”, и выделить их основные характеристики. 

Авторами изучен опыт зарубежных стран, законодательные акты, судебные акты судов общей
юрисдикции первой инстанции и мнения ученых-теоретиков.

Была также рассмотрена проблема дифференцирования азартной игры и пари, и дифференциация
состава мошенничества и пари.

Ключевые слова: азартная игра, пари, порядок военной службы

SAMVEL YUZBASHYAN GEVORG KHACHARTYAN
Prosecutor at the Office of Military Student of the faculty of law at
Prosecutor of Yerevan Garrison, French University in Armenia 
Lecturer at French University in Armenia,
Ph.D. in Laws

SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF
ORGANIZATING OR PARTICIPATING IN GAMBLING BY A SERVICEMAN

In the frame of the scientific paper the authors address some problems of criminal legal characteristics
of organizing or participating in gambling by servicemen. Particularly, they touch the issues related to the
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criminal legal qualification of the act arising from the absence of the notions “gambling” and “betting” in
the Criminal Code of the Republic of Armenia.

This article attempts to define the notions “gambling” and “betting” and highlights their main fea-
tures.

The authors have studied international experience, laws, judicial acts of the general jurisdiction court
of the first instance and the opinions of scientist-theorists.

It has been referred to the problem of differentiation of gambling and betting, as well as the
distinction between fraud and betting is also considered.

Keywords: gambling, betting, order of military service
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ ավագ քննիչ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴԻԱԿԱՅԻՆ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են դիա կա յին դո նո րից օր գան նե րի ստաց ման հիմ նա խնդիր նե րը, ու -
սում նա սիր վում է հա մա ձայ նու թյան կան խա վար կա ծի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, նշվում է մար դու օր -
գան նե րի ա նօ րի նա կան շրջա նա ռու թյան կան խար գել ման նպա տա կով նոր հան ցա կազ մե րի նա խա -
տես ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. դո նո րու թյուն, մար մին, հա մա ձայ նու թյուն, կան խա վար կած, հյուս վածք, փոխ -
պատ վաս տում

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным 
делам Следственного Комитета РА,
кандидат юридических наук

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРΟБЛЕМЫ ПΟСТМОРТАЛЬНОГО ДΟНΟРСТВА

В статье анализируются правовые проблемы постмортального донорства. Рассматривается
вопрос целесообразности презумпции согласия. Предлагается установление уголовной ответственности
за ряд общественно опасных деяний с целью превенции незаконного оборота органов и тканей чело-
века.

Ключевые слова: донорство, тело, согласие, презумпция, ткань, трансплантация

LUSINE VARDANIAN
Chief Investigator for Especially Important Cases of the
Investigative Committee of the Republic of Armenia, 
PhD in Laws

ACTUAL LEGAL PROBLEMS OF POST-MORTEM ORGAN DONATION

This paper presents a study about the problems of post-mortem organ donation. The justification of
the presumption of agreement on the post-motral donation has been considered. The necessity of
articulating new crimes aimed at preventing illicit circulation of human organs is noted.

Keywords: donation, body, agreement, presumption, tissue, transplantation
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ՀԱՅԿ ԵՐԵՄՅԱՆ
Իրավագիտության մագիստրոս

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
(ԻՐԱՎԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է քրեա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցույց նե րի դա սա կարգ ման վե -
րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյան օ րենսդրա -
կան և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա տար բե րու թյուն նե րի ներ կա յաց մա նը։ Ու սում նա սի րու -
թյան նպա տակն է ցույց տալ ա պա ցույց նե րի դա սա կարգ ման նշա նա կու թյու նը և դրա խախտ ման
դեպ քում ա ռաջ ե կող խնդիր նե րը։ Հե ղի նա կը, ներ կա յաց նե լով Գեր մա նիա յում առ կա դրա կան փոր -
ձը, ա ռա ջար կու թյուն ներ է ներ կա յաց նում ՀՀ գոր ծող քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի և նոր
օ րենսգր քի նա խագ ծի կար գա վո րում նե րի բա րե լավ ման վե րա բեր յալ։

Բա նա լի բա ռեր. անձ նա կան և ի րե ղեն ա պա ցույց ներ, ա պա ցույց նե րի ան մի ջա կան հա վաք ման
(հե տա զոտ ման) սկզբունք, դա տա խա զը և պաշտ պա նը որ պես վկա ներ, հա մա մե ղադր յալ, զննե լի ա -
պա ցույց, տե սագրու թյու նը, ձայ նագրու թյու նը և լու սան կա րը որ պես զննե լի ա պա ցույց ներ

ГАЙК ЕРЕМЯН
Магистр правоведение

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
(сравнительно-правовой анализ)

Данная статья посвещена представлению отличий, существующих в законодательной и право-
применительной практике Республики Армении и Федеративной Республики Германии, в сфере клас-
сификации доказательств в уголовном процессе. Цель исследования: показать значение классификации
доказательств, и возникающие проблемы при неправильной классификации доказательств. Представляя
положительный опыт Германии, автор вносит предложения, направленные на улучшение регулирований
действующего уголовно-процессуального кодекса и проекта нового уголовно-процессуального кодекса
Республики Армения.

Ключевые слова: личные и вещественные доказательства, принцип непосредственного сбoра
и обследования доказательств, прокурор и защитник, как сведетели, сообвиняемый, исследуемое до-
казательство, видеозапись, звукозапись и фотография, как исследуемые доказательства

HAYK YEREMYAN
LL.M

SOME ISSUES ON CLASSIFICATION OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCEDURE
(comparative-legal analysis)

This article is devoted to the presentation of differences between the legislative and legal practices of
the Republic of Armenia and the Federal Republic of Germany related to the classification of evidence in
criminal procedure. The purpose of this study is to show the meaning of the classification of evidence and
the issues arising from the incorrect classification of evidence. By presenting Germany’s best practice, the
author makes suggestions seeking the improvement of regulations of the Criminal Procedure Code,
currently in force, and the draft new Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia.

Keywords: personal and material evidence, the principle of direct collection and examination of
evidence, the prosecutor and the defender (legal councel) as witnesses, co-defendant, observable evidence,
video recording, sound recording, and a photograph as observable evidence
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ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ) ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Աշ խա տան քում հե ղի նա կը, նախևա ռաջ, անդրա դար ձել է դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան` որ -
պես սահ մա նադրա կան գոր ծա ռույ թի ու պար տա կա նու թյան էու թյանն ու խնդիր նե րին:

Գի տա կան հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վում է դա տա խա զի` քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րին մաս նակ ցե լու լիա զո րու թյան հիմ նախն դի րը դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան հա մա տեքս տում:
Աշ խա տան քում բա ցա հայտ վում է դա տա խա զի այս լիա զո րու թյան կարևո րու թյունն ու անհ րա ժեշ տու -
թյու նը` ներ կա յաց նե լով տե սա կան և գործ նա կան հիմ նա վո րում ներ: Վեր լու ծու թյան արդ յուն քում հե -
ղի նա կը հան գում է այն հետևու թյան, որ գոր ծող օ րենսդրու թյամբ հսկող դա տա խա զին քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու լիա զո րու թյուն չվե րա պա հե լը ծայ րա հեղ քայլ է և գործ նա կա նում
ա ռա ջաց նում է խնդիր ներ:

Հե ղի նա կը գտնում է, որ դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին ա պա -
հո վում է ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյու նը, դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան արդ յու նա վե տու թյու -
նը, հետևա բար, էա պես բարձ րաց նում է նա խաքն նու թյան ո րա կը: Հե ղի նակն ա ռա ջար կում է, որ պես -
զի նոր քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով հսկող դա տա խա զին ի րա վունք վե րա պահ վի ոչ
միայն մաս նակ ցե լու մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյա նը, այլև դեպ քի վայ րի զննու թյա նը` բե րե լով տե սա -
կան և գործ նա կան հիմ նա վո րում ներ, ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հան դի պած դեպ քե րի օ րի նակ -
ներ:

Հե ղի նա կի կող մից ու սում նա սիր վել են Սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո -
շում ներ, մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տեր, տե սա բան-գիտ նա կան նե րի կար ծիք ներ, այլ երկր նե րի
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քեր և ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խա -
գծի ի րա վա կար գա վո րում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. դա տա խա զա կան հսկո ղու թյուն, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, մինչ դա տա կան
վա րույթ, հսկող դա տա խազ

ГЕВОРГ ХАЧАТРЯН 
Студент юридического факультета 
Французского университета в Армении

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В
КОНТЕКСТЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА (ФУНКЦИИ)

В работе автор, в первую очередь, обратился к сущности и задачам ответственности прокурорского
надзора - как Конституционной функции. 

В рамках научной статьи обсуждается основополагающая задача полномочий участия в
следственных действиях прокурора, в контексте прокурорского надзора.

В работе выявляется важность и необходимость данного полномочия прокурора, представив
теоретические и практические обоснования. В результате анализа автор приходит к такому выводу,
что по действующему законодательству непредоставление полномочий надзирающему прокурору, в
участии следственных действиях, является крайним шагом и на практике приводит к проблемам. 

Автор считает, что участие прокурора в следственных действиях обеспечивает приемлемость до-
казательств, эффективность прокурорского надзора, следовательно, существенно поднимает качество
предварительного расследования. 

Автор предлагает, чтобы надзирающему прокурору, по новому уголовно-процессуальному
кодексу, было предоставлено право не только участвовать на допросе обвиняемого, но также и в
осмотре места происшествия, дает теоретические и практические обоснования, примеры случаев из
юридической практики. 

Автором исследованы правовые положения Конституционного суда, международные правовые
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акты, мнения ученых-теоретиков, уголовно-процессуальные кодексы других стран и правовое упоря-
дочивание проекта нового уголовно-процессуального кодекса РА.

Ключевые слова: прокурорский надзор, следственные действия, досудебное производство,
надзирающий прокурор

GEVORG KHACHATRYAN 
Student at Faculty of Law at 
French University in Armenia

PARTICIPATION OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATIVE ACTS
IN THE CONTEXT OF THE FUNCTION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION

In the instant work the author, first of all, speaks about the essence and problems of prosecutorial su-
pervision as a constitutional function and a duty. 

In the article the author also discusses the issue of participation of prosecutor in the investigative acts
in the context of prosecutorial supervision. The importance and the necessity of this power of prosecutor
are revealed and theoretical and practical justifications are presented. As a result of analysis and research
the author comes to a conclusion that not entitling the prosecutor with the power to participate in the
investigative acts is an ultimate step and can lead to various practical problems.

The author considers that the participation of prosecutor in the investigative acts assures the
admissibility of evidence and the efficiency of prosecutorial supervision. Therefore, it will raise the quality
of the pre-trial proceedings.

The author suggests that the new Criminal Procedure Code entitles the supervising prosecutor with
the right not only to participate in the interrogation of the accused, but also in the examination of the scene
of the crime, and provides theoretical and practical reasoning and brings examples of cases from legal
practice.

The author explores the legal position of the Constitutional Court, international legal acts, opinions of
scientists-theorists, criminal procedure codes of other countries, and the legal regulations of the new draft
Criminal Procedure Code.

Keywords: prosecutorial supervision, investigative acts, pre-trial proceedings, supervising prosecutor
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ՊԱՐԳԵՎ ՍԱՐՈՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
«Սահմանադրական իրավունք» ամբիոնի ասպիրանտ 

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ինս տի տու տի էու թյան ճիշտ ըմբռն ման հա -
մար ան չափ կարևոր է պար զա բա նել, թե որն է վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա -
տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քը, և ինչ պի սի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է վրա հաս -
նում այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նշ ված խնդրի քննար կու մը նաև թույլ կտա հստա կո րեն սահ մա նա -
զա տե լու վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը քա ղա քա ցիաի -
րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ին չը գործ նա կան մեծ կարևո րու թյուն ու նի և անհ րա ժեշտ է պե -
տա կան մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի, ան գոր ծու թյան կամ հրա -
պա րա կած ակ տե րի հետևան քով ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նպա տա կով:

Բա նա լի բա ռեր. վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն,
քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, վնաս, մեղք, հա կաի րա վա կա նու թյուն, պատ ճա -
ռա հետևան քա յին կապ, ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կած, գլխա վոր դելիկտ

ПАРГЕВ САРОЯН
Аспирант кафедры конституционного 
права юридического факультета Ереванского 
государственного университета

ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ

Для правильного понимания сущности института возмещения ущерба, причиненного админи-
стрированием чрезвычайно важно разъяснить, что является основанием для возникновения ответ-
ственности за ущерб, причиненный администрированием и при наличии каких условий наступает эта
ответственность. Обсуждение указанной проблемы также позволит четко разграничить ответственность
за ущерб, причиненный администрированием от гражданско-правовой ответственности, что имеет
большое практическое значение и необходимо для восстановления прав лиц, нарушенных в результате
действий, бездействий или принятия актов государственными органами и их должностными лицами.

Ключевые слова: ответственность за ущерб, причиненный администрированием, гражданско-
правовая ответственность, ущерб, вина, неправомерность, причинно-следственная свазь, презумпция
правомерности, основной деликт

PARGEV SAROYAN
PhD student of the Chair of Constitutional Law 
at the Faculty of Law of Yerevan State University

GROUNDS AND CONDITIONS OF LIABILITY FOR DAMAGE 
CAUSED THROUGH ADMINISTRATON

In order to properly understand the essence of the institute of compensation for damage caused through
administration it is of utmost importance to clarify what the grounds of liability for the damage caused through
administration are, and upon which circumstances it is imposed. The discussion of the mentioned question will
also allow to clearly demarcate the liability for the damage caused through administration as opposed to civil
one, which practically has a great importance and is necessary for restoration of the rights of individuals
violated as a result of actions, omissions or published acts of state bodies and their officials.

Keywords: liability for damage caused through administration; civil liability; damage; guilt, unlawfulness;
causal connection; presumption of legality, main delict
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ԿԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան պաշտ պա նու թյա նը:
Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ինս տի տու տի ձևա վոր ման պատ մաի րա վա -
կան նա խադր յալ նե րը, ինչ պես նաև հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում առ կա
ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. մտա վոր սե փա կա նու թյուն, հե ղի նա կա յին ի րա վունք, գրա գո ղու թյուն, Բեռ նի
կոն վեն ցիա, Ժնևի կոն վեն ցիա

КАРИНЕ ПЕТРОСЯН
Помощник заместителя генерального прокурора РА

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

Данная статья посвящена международно-правовой защите авторских прав. В статье изучены ис-
торико-юридические предпосылки формирования института по защите авторских прав, а также регу-
лирование внутрегосударственных и международных юридических вопросов по защите авторских
прав.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, плагиат, Бернская конвенция,
Женевская конвенция

KARINE PETROSYAN
Assistant to the Deputy Prosecutor General of RA

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF COPY-RIGHT

The article discusses the international legal protection of copy-right. The historical prerequisites of
formation of the copy-right institute are examined, as well as the national and international legal
regulations on the protection of copy-right are analyzed.

Keywords: intellectual property; copy-right; plagiarism; Bern convention; Geneva convention
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է կրեն գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա կան
բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր վի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ հե -
տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե րին բա վա րա րող հոդ ված նե րը ե րաշ խա վոր վում են տպագ րու թյան հա մար
Հան դե սի գլխա վոր խմբագ րի կող մից: Իսկ դրանց չբա վա րա րե լու դեպ քում հոդ ված նե րը վե րա դարձ -
վում են հե ղի նա կին:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վում է թղթա յին՝ տպա գիր, և է լեկտ րո նա յին (Microsoft Word) տար բե րակ նե -
րով: Թղ թա յին տար բե րա կը ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգս յան 5
հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am հաս ցեով:

Հոդ վա ծը պետք է պա րու նա կի վեր նա գիր (մինչև 20 բառ) և շա րադր վի 8-10 է ջե րի սահ ման նե -
րում: Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զու նե րով (հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն) ներ կա յաց նել՝ 

ա) Սեղ մա գիր (Абстракт, Abstract), բ) Բա նա լի բա ռեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հե ղի նա կի
մա սին հա կիրճ տե ղե կու թյուն: 

Սեղ մա գի րը 300-500 բա ռի սահ ման նե րում պետք է պա րու նա կի հոդ վա ծի հա մա ռոտ շա րա -
դրան քը: Բա նա լի բա ռե րի քա նա կը յու րա քանչ յուր լեզ վով չպետք է հին գից պա կաս լի նի:

Ե թե հոդ վա ծի հե ղի նա կը գի տա կան աս տի ճան չու նի, ա պա հոդ վա ծի հետ միա սին պետք է ներ -
կա յաց նի կար ծիք (այ սու հետ՝ Կար ծիք)՝ տվյալ հոդ վա ծի՝ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված լի նե լու, գի -
տա կան նո րույ թի, հոդ վա ծում բարձ րաց ված խնդրի ու դրա ար դիա կա նու թյան մա սին:

Ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին վե րա բեր վող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ ի րա վա -
բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը, կամ ի -
րա վա գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող ի րա վա բա նը: Գի տու թյան այլ ո լորտ նե րին
վե րա բեր վող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ այդ գի տու թյան թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի
գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը, ինչ պես նաև այդ գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա -
յե լող մաս նա գե տը: Կար ծի քը պետք է ստո րագր վի այն տվո ղի կող մից և/ կամ կնքվի իր աշ խա տա վայ -
րի կնի քով:

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը շա րադ րել GHEA Grapalat, ռու սե րեն տեքս տը՝ Baltica Cyrillic, իսկ
անգ լե րեն տեքս տը՝ Times New Roman տա ռա տե սակ նե րով: Հոդ վա ծի յու րա քանչ յուր էջ պետք է լի նի
A4/201x297 մմ/ չա փի և ու նե նան լու սանցք ներ՝ ձա խից՝ 30մմ, ա ջից՝ 10մմ, վերևից՝ 20մմ, ներքևից՝
25մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րել 12 տա ռա չա փով, միջ տո ղա յին հե ռա վո րու թյու նը՝ 1.5,
իսկ վեր նագ րե րը՝ 14 տա ռա չա փով և մուգ (Bold):

Այն դեպ քում, երբ հե ղի նակն օգտ վում է այլ ան ձանց, գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րից և այլ
աղբ յուր նե րից, այդ մա սին պետք է պատ շաճ ձևով նշում կա տար վի տեքս տում և/ կամ հղու մը տրվի
ծա նո թագ րու թյան մի ջո ցով՝ յու րա քանչ յուր է ջում: Ծա նո թագ րու թյան մեջ նե րա ռել հետևյալ տվյալ նե -
րը՝ հեղ նակ(ներ)ի ազ գա նուն(ներ)ը, ա նուն(ներ)ը, նյու թի լրիվ ան վա նու մը, հրա տա րա կու թյան տե ղը,
հրա տա րակ չու թյու նը, քա ղա քը, տա րե թի վը, հա տո րը, է ջը: Օ տա րա լե զու աղբ յուր նե րը չեն թարգ ման -
վում: Ին տեր նե տա յին աղբ յուր նե րից օգտ վե լու դեպ քում ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նշվի ին տեր -
նե տա յին հաս ցեն, և հ ղում կա տա րե լու վեր ջին ամ սա թի վը: Ար գել վում է այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քը,
միտ քը, աշ խա տան քը ներ կա յաց նել իբրև սե փա կան, օգ տա գոր ծել ու րի շի գա ղա փա րը, միտ քը, վեր -
լու ծու թյու նը ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել կամ
նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

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

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
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