


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
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րանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս,
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քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի
դոցենտ 

Մհեր Հակոբյան ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային
համագործակցության և իրավական ապահովման վարչության
դատախազ, իրավ. գիտ. թեկնածու 

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

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

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

Գառնիկ Սաֆարյան ՀՀ գիտությունների ազգային
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Դ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 
ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 9-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Դատախազության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Դավիթ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի
տեղակալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2016թ. Հունիսի 8
Երևան
ՆՀ-461-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Ա. ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 
ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 9-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Դատախազության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Արթուր ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի
տեղակալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2016թ. Հունիսի 22
Երևան
ՆՀ-476-Ա
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յանն ընդունել է ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական
Հանրապետու թյան արտակարգ և լիազոր դես-
պան Սեյեդ Քազեմ Սաջադիին:

Հանդիպման ընթացքում կողմերը, ընդ-
գծելով երկու երկրների միջև տնտեսական,
մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում առ-
կա համագործակցու թյան բարձր մակարդա-
կը, կարևորել են իրավական ոլորտում առավել
արդյունավետ համագործակցու թյան անհրա-
ժեշտու թյունը: Մասնավորապես քննարկվել են,
հանցագործու թյուն կատարելու դեպքում ԻԻՀ
քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետու -
թյունում և ՀՀ քաղաքացիներին՝ Իրանի Իսլա-
մական Հանրապետու թյունում պատասխանատ-
վու թյան ենթարկելու հետ կապված հարցեր:

ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանն առաձնացրել է Հա-
յաստան այցելող Իրանի քաղաքացիների կող-
մից ՀՀ օրենսդրու թյան չիմացու թյան արդյուն-

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Æð²ÜÆ ÆêÈ²Ø²Î²Ü
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ðî²Î²ð¶ ºì ÈÆ²¼àð ¸ºêä²ÜÆÜ

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼À ÜºðÎ²Ú²òðºò Üàð²ÜÞ²Ü²Î
îºÔ²Î²ÈÜºðÆÜ

ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստան-
յանը ՀՀ դատախազության կոլեգիայի անդամ-
ներին է ներկայացրել ՀՀ գլխավոր դատախա-
զի նորանշանակ տեղակալներ Դավիթ Մել-
քոնյանին և Արթուր Դավթյանին:

Գլխավոր դատախազը բարձր է գնահա-

տել նրանց պրոֆեսիոնալիզմը և իրավական
համակարգում երկարամյա աշխատանքային
փորձը՝ վստահու թյուն հայտնելով, որ դատա-
խազական համակարգում նրանց գործունեու -
թյունն ուղղված կլինի ՀՀ իրավական համա-
կարգի ամրապնդմանը:
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քում առաջացող խնդիրները, նշելով, որ նույ-
նաբովանդակ խնդիրներ առաջանում են նաև
Իրան այցելող ՀՀ քաղաքացիների համար: ՀՀ
գլխավոր դատախազն ընդգծել է, հաշվի առ-
նելով երկու երկրների օրենսդրու թյունների
տարբերու թյունները, անհրաժեշտ է մշակել երկ-
կողմ իրավական փոխօգնու թյան հստակ, դե-
տալային և մատչելի մեխանիզմ, ինչը իրավա-
կան պաշտպանու թյան ճիշտ կազմակերպման
հնարավորու թյուն կտա ինչպես ԻԻՀ-ում ՀՀ
քաղաքացիների, այնպես էլ ՀՀ-ում ԻԻՀ քա-
ղաքացիների համար:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու թյան դեմ

պայքարին առնչվող խնդիրները: Երկուստեք
նշվել է, որ այս ուղղու թյամբ իրավապահ մար-
մինները խիստ և հետևողական աշխատանք
են իրականացնում: Քննարկվել է փոխադարձ
հետաքրքրու թյուն ներկայացնող հարցերի լայն
շրջանակ: Պայմանավորվածու թյուն է ձեռք բեր-
վել հետագա՝ առավել արդյունավետ համա-
գործակցու թյան ուղղու թյամբ իրականացվելիք
աշխատանքների վերաբերյալ:

ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով
ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետու թյան
արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ
Սաջադին պարգևատրվել է հուշա նվերով: 

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Æð²ÜÆ ÆêÈ²Ø²Î²Ü
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÆÜ

ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստան-
յանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետու թյան արդարադատու թյան նախարար
Մոստաֆա Փուրմոհամադիին: Հանդիպմանը
մասնակցել են ՀՀ գլխավոր դատախազի տե-

ղակալ Է. Բաբայանը, ՀՀ գլխավոր դատախա-
զու թյան Միջազգային իրավական կապերի
բաժնի պետ Ե. Ավագյանը, ԻԻՀ արդարադա-
տու թյան նախարարու թյան արտաքին կապե-
րի վարչու թյան պետ Մոհամմադ Ալի Մեհրան
Ֆարը, ԻԻՀ արդարադատու թյան նախարարի

խորհրդական Ահմադ Ալի Մոհսեն Զադեն, ՀՀ-
ում ԻԻՀ դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին,
ԻԻՀ դեսպանու թյան խորհրդական Ալի Նասեր
Սոբհանի Փուրը:

Հանդիպման ընթացքում կողմերը, ընդ-
գծելով երկու երկրների միջև տնտեսական,
մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում առ-
կա համագործակցու թյան բարձր մակարդա-
կը, կարևորել են իրավական ոլորտում առավել
արդյունավետ համագործակցու թյան ան հրա-
ժեշտու թյունը: Մասնավորապես, քննարկվել են
հանցագործու թյուն կատարելու դեպքում ԻԻՀ
քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետու -
թյունում և ՀՀ քաղաքացիներին՝ Իրանի Իսլա-
մական Հանրապետու թյունում պատասխանատ-
վու թյան ենթարկելու հետ կապված հարցեր:

Կողմերն առանձնացրել են Հայաստան այ-
ցելող Իրանի քաղաքացիների կողմից ՀՀ օ-
րենսդրու թյան չիմացու թյան արդյունքում առա-
ջացող խնդիրները: ՀՀ գլխավոր դատախազն
ընդգծել է, որ հաշվի առնելով երկու երկրների
օրենսդրու թյունների տարբերու թյունները, ան -
հրաժեշտ է մշակել երկկողմ իրավական փոխ-
օգնու թյան հստակ, դետալային և մատչելի մե-
խանիզմ, ինչը իրավական պաշտպանու թյան
ճիշտ կազմակերպման հնարավորու թյուն կտա
ինչպես ԻԻՀ-ում ՀՀ քաղաքացիների, այնպես
էլ ՀՀ-ում ԻԻՀ քաղաքացիների համար:
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ՀՀ գլխավոր դատախազու թյունում տեղի
է ունեցել քննարկում` ՀՀ-ում փողերի լվացման
և ահաբեկչու թյան ֆինանսավորման դեմ պայ-
քարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման
հաշվետվու թյամբ վեր հանված խնդիրների
առնչու թյամբ ձեռնարկվող աշխատանքների
վերաբերյալ:

Հանդիպմանը մասնակցել են ԵԽ

ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի քարտուղար Մ. Կլո-
տը, ԵԽ ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի քարտուղա-
րու թյան մոնիթորինգի և վերապատրաստում-
ների բաժնի պետ Մ. Ստալինին, ՀՀ գլխավոր
դատախազի տեղակալ Է. Բաբայանը, ՀՀ վճռա-
բեկ դատարանի քրեական պալատի նախա-
գահ Դ. Ավետիսյանը, ՀՀ արդարադատու թյան
նախարարի տեղակալ Դ. Մելքոնյանը, ՀՀ կենտ-

øÜÜ²ðÎàôØ ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ

ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդգծել է, որ
վիճակագրական տվյալները վկայում են ՀՀ-
ում ԻԻՀ քաղաքացիների կողմից կատարված

և ՀՀ-ում ԻԻՀ քաղաքացիների նկատմամբ կա-
տարված հանցագործու թյունների դինամիկ
նվազման մասին:

ԻԻՀ արդարադատու թյան նախարարն իր
հերթին ներկայացրել է վիճակագրական տվյալ-
ներ ԻԻՀ քաղաքացիների ՀՀ այցելու թյուննե-

րի վերաբերյալ, ըստ որի այս ոլորտում դինա-
միկ աճ է գրանցվել: Զրուցակիցների համոզ-
մամբ սա նաև հաջողված իրավական փոխ-
գործակցու թյան լավագույն արդյունք է: Կողմե-
րը պատրաստակամու թյուն են հայտնել պահ-
պանել այդ կայուն հիմքերը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են
նաև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու -
թյան դեմ պայքարին առնչվող խնդիրները:
Երկուստեք նշվել է, որ այս ուղղու թյամբ իրա-
վապահ մարմինները խիստ և հետևողական
աշխատանք են իրականացնում: Քննարկվել է
փոխադարձ հետաքրքրու թյուն ներկայացնող
հարցերի լայն շրջանակ: Պայմանավորվածու -
թյուն է ձեռք բերվել հետագա՝ առավել արդ-
յունավետ համագործակցու թյան ուղղու թյամբ
իրականացվելիք աշխատանքների վերաբեր-
յալ:

ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով Իրա-
նի Իսլամական Հանրապետու թյան ար դա րա -
դատության նախարար Մոստաֆա Փուրմո-
համադին պարգևատրվել է հուշանվերով:
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րոնական բանկի ֆինանսական դիտարկում-
ների կենտրոնի ղեկավար Դ. Ազատյանը, ՀՀ
ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախա-
գահի տեղակալ Ա. Սաքապետոյանը, ՀՀ-ում
Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի,
ԱԱԾ-ի և ՔԿ-ի ներկայացուցիչները:

Քննարկվել է միջոցառումների ծրագիրը,
որը բաղկացած է 5 բաժնից՝ իրավապահ ո-
լորտ, օրենսդրական ոլորտ, կառուցվածքային

բարեփոխումների ոլորտ, հաշվետու անձանց
վերահսկողու թյան ոլորտ, ինչպես նաև շրջա-
նակային միջոցառումներ: Հանդիպման ըն-
թացքում անդրադարձ է եղել փողերի լվացման
դեմ պայքարին վերաբերող, ինչպես քրեաի-
րավական քաղաքականու թյանը, այնպես էլ ո-
լորտը կարգավորող օրենսդրական բարեփո-
խումներին վերաբերող փոխադարձ հետաքրք-
րու թյուն ներկայացնող մի շարք հարցերի:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ îºÔ²Î²ÈÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ºÊÊì
ØàÜÆÂàðÆÜ¶Æ Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ¼ºÎàôòàÔÜºðÆÜ

ՀՀ գլխավոր դատախազու թյունում տեղի
է ունեցել հանդիպում մայիսի 10-ից 12-ը աշ-
խատանքային այցով Հայաստանում գտնվող
ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի զեկու-
ցողներ Ջուզեպե Գալատիի, Ալան Միլի և հանձ-
նաժողովի քարտուղար Բաս Քլայնի հետ: Հան-
դիպմանը մասնակցել են Եվրոպայի Խորհր-
դում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ Ա. Պապիկ-
յանը, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Է.
Բաբայանը, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղա-
կալ Ա. Հարու թյունյանը, ՀՀ գլխավոր դատա-
խազու թյան հատկապես կարևոր գործերով
քննու թյան վարչու թյան պետ Վ. Մուրադյանը,
կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեու թյան
դեմ ուղղված հանցագործու թյունների գործե-
րով վարչու թյան պետ Ն. Միսակյանը, միջազ-
գային իրավական կապերի բաժնի պետ Ե. Ա-
վագյանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են
Սահմանադրու թյան փոփոխու թյունների հան-

րաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած ընտրա-
խախտումներին, վերջիններիս ուսումնասիր-
ման ընթացքին և իրավական գնահատական-
ներին վերաբերող հարցեր: ՀՀ գլխավոր դա-
տախազի տեղակալ Է. Բաբայանն ընդգծել է,
որ գլխավոր դատախազի հրամանով ստեղծ-
վել էր հատուկ աշխատանքային խումբ, որն
ըստ անհրաժեշտու թյան աշխատում էր հատուկ
ռեժիմով:

Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբա-
ղա-Ադրբեջանական շփման գծում ապրիլի
սկզբին քառօրյա պատերազմի թեման և դրա
հնարավոր իրավական հետևանքները:

ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի ներ-
կայացուցիչների նախաձեռնու թյամբ քննարկ-
վել են նաև ՀՀ-ում մարդու իրավունքներին,
կոռուպցիայի դեմ պայքարին, դրանում դատա-
խազու թյան դերին վերաբերող հարցեր, ինչ-
պես նաև փոխադարձ հետաքրքրու թյուն ներ-
կայացնող հարցերի լայն շրջանակ:
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Օրինականու թյան և իրավակարգի ամրապնդման գործում
ներդրած ավանդի, Հայաստանի Հանրապետու թյան դատախազու -
թյան մարմինների հետ սերտ համագործակցու թյուն ապահովելու

համար և Ոստիկանու թյան օրվա կապակցու թյամբ ՀՀ ԿԱ պետ, գեներալ-լեյտենանտ
Վլադիմիր Գասպարյանը պարգևատրվել է հուշանվերով:

ՀՀ ԿԱ ոստիկանու թյան Լոռու մարզային վարչու թյան պետի տեղակալ, շտաբի
պետ, ոստիկանու թյան գնդապետ Մարատ Մանուկյանը, Կազմակերպված հանցա-
վորու թյան դեմ պայքարի գլխավոր վարչու թյան կազմակերպված հանցավոր խմբերի
և նրանց պարագլուխների կողմից կատարվող հանցագործու թյունների դեմ պայքարի
բաժնի պետ, ոստիկանու թյան գնդապետ Մելիք Արզումանյանը, Երևան քաղաքի
վարչու թյան քրեական հետախուզու թյան բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանու թյան
փոխգնդապետ Կարեն Բունիաթյանը, Երևան քաղաքի վարչու թյան Էրեբունու բաժ-
նի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ, ոստիկանու թյան փոխգնդապետ Արսեն Մե-
խակյանը պարգևատրվել են «Համագործակցու թյան ամրապնդման համար» մե-
դալով:

ՀՀ ԿԱ ոստիկանու թյան մի խումբ աշխատակիցների հայտարարվել է շնորհակա-
լու թյուն:
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Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
«սահ մա նադրա կա նու թյուն» եզ րույ թը ըստ էու -
թյան չի ստա ցել լայն կի րա ռու թյուն: Ըն դուն -
ված փաստ է, որ Խորհր դա յին շրջա նում այս
եզ րույ թը եր կար ժա մա նակ միայն կապ վում էր
ար տերկր յա պե տու թյուն նե րի հետ: Միայն հետ -
խորհր դա յին շրջա նում «սահ մա նա դա կա նու -
թյուն» եզ րույ թը սկսվեց կի րառ վել բա վա կա -
նին լայ նո րեն՝ չնա յած գլխա վո րա պես հա տուկ
դրան նվիր ված հե տա զո տու թյուն նե րում:

Ու սում նա սի րե լով «սահ մա նադրա կա նու -
թյուն» եզ րույ թի ծա գում նա բա նու թյու նը հան -
գում ենք այն հետևու թյան, որ նշյա լի ծագ ման
հիմ քե րը դրվել են ԱՄՆ-ում և Ֆ րան սիա յում
տե ղի ու նե ցած սահ մա նադրա կան զար գա ցում -
նե րի արդ յուն քում: 1787 թվա կա նին ըն դուն ված
ԱՄՆ-ի Սահ մա նադրու թյամբ ամ րագր վե ցին
հետևյալ ե լա կե տա յին սկզբունք նե րը՝ սահ մա -
նադրու թյան գե րա կա յու թյու նը օ րենք նե րի և այլ
ի րա վա կան ակ տե րի նկատ մամբ1 և իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժա նումն ու հա կակշ ռու մը, որ պես
դրա ե րաշ խա վոր ման մի ջոց: Միա ժա մա նակ
1789 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ին Մար դու և քա -
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ֆրան սիա կան հռչա -
կագրի 16-րդ հոդ վա ծում ամ րագր վեց, որ «Յու -
րա քանչ յուր հա սա րա կու թյուն, որ տեղ ա պա -
հով ված չէ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վո րու մը և
հաս տատ ված չէ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու -
մը, ընդ հան րա պես չու նի Սահ մա նադրու թյուն»:
Կա րե լի է ա սել, դեռևս 18-րդ դա րում նշված
հռչա կագրով բարձ րաց վեց սահ մա նադրու թյան
ի րա կան կամ ձևա կան բնույթ ու նե նա լու խնդի -
րը, և դրա հետ պատ ճա ռա հետևան քա յին կա -
պի մեջ գտնվող սահ մա նադրա կա նու թյան առ -
կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը: Հե -

տա գա յում ի րա վա բա նա կան և այլ հե տա զո -
տու թյուն նե րում «սահ մա նադրա կա նու թյուն»
հաս կա ցու թյու նը ստա նում է ա ռա վել լայն նշա -
նա կու թյուն, այն սկսվում է կի րառ վել տար բեր
պե տու թյուն նե րի հա սա րա կա կան կա ռուց ված -
քի ժո ղովր դա վա րա կան բնու թագր ման հա մար2:

Սահ մա նադրա կա նու թյան հա յե ցա կար գը,
ո րը ստաց վել է բնա կան ի րա վուն քի գա ղա -
փար նե րից, հան դի սա նում է ա վա տա կան բռնա -
պե տու թյան բուր ժո ւա կան-դե մոկ րա տա կան հա -
կա թեզ: Այդ շրջա նի տե սա բան նե րը ու սու ցում
են, որ սահ մա նադրու թյու նը ոչ միայն սահ մա -
նա փա կում է պե տա կան իշ խա նու թյան սահ -
ման նե րը, այլ նաև հաս տա տում իշ խա նա կան
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց -
նե րը: Այլ խոս քե րով, հաս տատ վում է ի րա վա -
բա նա կան սահ ման գե րա գույն պե տա կան իշ -
խա նու թյան կի րա ռու թյան ո լորտ նե րի և սե փա -
կա նա տեր-քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի միջև:
Միա ժա մա նակ կար գա վոր վում է այն, ին չն ա -
մե րիկ յան սահ մա նադրու թյու նն ան վա նում է
«պատ շաճ ի րա վա կան գոր ծըն թաց»: Օբ յեկ տի -
վո րեն սահ մա նադրա կա նու թյան (սահ մա -
նադրա կան) պե տու թյան, սահ մա նադրա կան
կա ռա վար ման, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան գա -
ղա փար նե րը հան դի սա նում են պատ մա կա նո -
րեն ա ռա ջըն թա ցա յին, ինչ պես հենց բուր ժո ւա -
կան պե տու թյու նը և բու րժո ւա կան դե մոկ րա -
տիան»3:

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշել էր Մարկ Տուշ -
նե տը՝ «Սահ մա նադրա կա նու թյու նը Նոր ժա մա -
նակ նե րի արդ յունք է, ո րը սեր տո րեն կապ ված է
լի բե րա լիզ մի որ պես Միջ նա դա րից Նոր ժա մա -
նակ նե րի ֆեո դա լա կան կար գե րին անց ման լայն
ընդ հա նուր եվ րո պա կան երևույ թի ուս մուն քի և

ԱՐԱՄ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական, 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «Քրեական իրավունքի
և քրեական դատավարության իրավունքի» ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ.
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. Пер. с англ. М. 1994, с. 370:
2 Տե՛ս Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование. Отв. Ред. В.Е. Чиркин, М., 2014, с. 10:
3 Տե՛ս Государственное право буржуазных и развивающихся стран. М, 1989, с. 67:



գործ նա կա նի հետ»4: Ըստ էու թյան սահ մա -
նադրա կա նու թյու նը կա րե լի է հա մա րել լի բե րա -
լիզ մի գա ղա փար նե րի սահ մա նադրաի րա վա -
կան մա կար դա կում ի րաց ման ե րաշ խա վոր, որը
ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է տո տա լի տա -
րիզ մի և ավ տո րի տա րիզ մի ոչն չաց ման, կա ռա -
վար ման ներ կա յա ցուց չա կան տե սանկ յուն նե րի
ծագ ման, հա սա րա կա կան կյան քի ժո ղո վրդա -
վա րաց ման և սահ մա նադրա կա նաց ման: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյուն մեջ
մշակ ված չէ սահ մա նադրա կա նու թյան էու թյան
և հա յե ցա կար գա յին զար գաց ման, ինչ պես նաև
կոնկ րետ և սպա ռիչ հատ կա նիշ նե րով բնու -
թագրե լու վե րա բեր յալ միաս նա կան մո տե ցում:
Կար ծում ենք, որ սահ մա նադրա կա նու թյան վե -
րա բեր յալ հստակ մո տե ցում նե րի, հատ կա նիշ -
նե րի և ի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի հետ կա -
պի ար ձա նագրու մը միան շա նակ ար դիա կան
հիմ նա հարց է, հատ կա պես հաշ վի առ նե լով
այն, որ բազ մա թիվ երկր նե րում նկատ վում է
սահ մա նադրա կա նու թյան դե ֆի ցիտ5:

Ու սում նա սի րե լով հա յաս տան յան և ար տա -
սահ ման յան մի շարք ի րա վա գետ նե րի մո տեցում -
նե րը «սահ մա նադրա կա նու թյուն» հաս կա ցու -
թյան վե րա բեր յալ, մենք ա ռանձ նաց րել ենք
դրան ցից մի քա նի սը ո րոնք կներ կա յաց նենք
ստորև: 

Այս պես՝ ըստ պրո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու թյունյա -
նի. «Սահ մա նադրա կա նու թյու նը ի րա վա քա -
ղաքա կան հա մա կարգ է, հիմն ված ոչ միայն
պե տության հիմ նա կան օ րեն քի, այլև սահ մա -
նադրա կան դոկտ րի նա յի և սահ մա նադրա կան
սո վո րույթ նե րի վրա: Սահ մա նադրա կա նու թյունն
ուս մունք է, ո րի ձևա վոր ման, զար գաց ման և
կա տա րե լա գործ ման հետ կապ ված հիմ նա -
խնդիր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը խիստ արդիա -
կան է: Այս ա ռու մով, անհ րա ժեշտ է ընդգծել,
որ հայ րե նա կան ի րա վա գի տու թյան մեջ սահ -
մա նադրա կա նու թյան հիմ նախն դի րը սկսվել է
ու սում նա սիր վել հետ խորհր դա յին ժա մա նա -

կաշր ջա նում, այ սինքն՝ ան կախ պե տա կա նու -
թյան պայ ման նե րում»6:

Պ րո ֆե սոր Ս.Ա. Ա վագ յա նը դի տար կում է
սա հա նադրա կա նու թյու նը որ պես բարդ հա սարա -
կա կան-քա ղա քա կան և պե տաի րա վա կան կատե -
գո րիա, ո րի հիմ քեր hան դի սա նում են սահ մանա -
դրա կան ժո ղովր դա վա րա կան գա ղա փար նե րը
(այ սինքն դե մոկ րա տիա յի, ո րը հեն վում է սահմա -
նադրու թյան որ պես պե տու թյան և հա սա րա կու -
թյան հա տուկ փաս տաթղ թի առ կա յու թան վրա),
իշ խա նու թյան ո րո շա կի ինս տի տուտ նե րի, դեմոկ -
րա տիա յի ար ժեք նե րի և հա մա պա տաս խան քա -
ղա քա կան ռե ժի մի սահ մա նադրու թյան, մար դու
և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուննե -
րի, ամ բողջ սահ մա նադրա կան կա ռույ ցի պաշտ -
պա նու թյան հա մա կար գի առ կա յու թյան վրա7:

Ի րա վա գի տու թյան դոկ տոր Հ. Խա չատրյանը
գտնում էր, որ սահ մա նադրա կա նու թյու նը սոցիա -
լա կան պա հանջ է, ո րի կա րի քը զգում են թե՛ քա -
ղա քա կան հա մա կար գը և թե՛ ի րա վա կան համա -
կար գը և ըստ վեր ջի նիս պնդման սահ մա նադրա -
կա նու թյու նը (կոնս տի տու ցիո նա լիզ մը) «պա հան -
ջում է ա մեն ան գամ իշ խա նու թյունը «կաշ կան -
դել» սահ մա նադրա կան նոր մով, այն սահ մա նա -
փա կել՝ ի շահ հա մա պա տաս խան խնդիր նե րի,
նա խա տե սել իշ խա նու թյան կա ռուց վածք նե րի
նկատ մամբ հսկո ղու թյան մե խա նիզմ ներ և սահ -
մա նել պե տա կան մար մին նե րի ու պաշ տո նա -
տար ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյու նը»8:

Հե ղի նա կա վոր ի րա վա գետ, պրո ֆե սոր Ստի -
վեն Հոլմ զը սահ մա նադրա կա նու թյան վե րա բեր -
յալ իր աշ խա տու թյու նում նշել է. «Սահ մա նադրա -
կա նու թյան սկզբուն քը են թադրում է ոչ միայն
քա ղա քա կան կյան քի կազ մա կերպ ման հնա րա -
վո րու թյուն, այ լեւ դրա կազ մա կերպ ման ինչ-որ
մի ի դեա լա կան ձեւ` բարձր դիր քեր գրա վող քա -
ղա քա կան գոր ծիչ նե րին են թա կա յեց նե լով ա ռա -
վել բարձր օ րեն քի, ին չի միա կող մա նի փո փո -
խե լը նրանց կտրա կա նա պես չի թույ լատր վել»9:

Ըստ ամերիկացի սահմանադրագետ Մարկ
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Բրենդոնի, սահմանադրականությունը իրենից
ենթադրում է այնպիսի մի համակարգ, որը ա-
պահովում է քաղաքական իշխանության կա-
մայականության սահմանափակումը10: 

Խո սե լով սահ մա նադրա կա նու թյան վե րաբեր -
յալ՝ Ն.Ս. Բոն դա րը կար ծում է, որ ինքն ի րեն
սահ մա նադրա կա նու թյուն կա տե գա րիան հանդի -
սա նում է ռեալ հա սա րա կա կան հա րա բե րություն -
նե րի ա ռա վել կարևոր ո րա կա կան բնու թագրիչնե -
րի գի տա տե սա կան և միա ժա մա նակ նոր մա տիվ
ի րա վա կան ար տա ցո լում պե տության մեջ իշխա -
նու թյան կազ մա կերպ ման և ա զա տու թյան ձեռք
բեր ված մա կար դակ նե րի տե սանկ յուն նե րից: «Այս
պլա նում, - գրում է նա, - մեզ հա մար սկզբուն քա -
յին նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քի ընդու -
նու մը, որ սահ մա նադրա կա նու թյու նը իր ար տա -
հայտ ման ցան կա ցած ձևում՝ որ պես քա ղա քա -
կան-ի րավա կան (սահ մա նադրա կան) գա ղա փա -
րա խո սու թյուն, ի րա վա բա նա կան աշ խար հըն կա -
լում, քա ղա քա կան և ի րա վա կան, գործ նա կան և
այլն, ի րե նում մարմ նա վո րում է հա սա րա կու թյան
և ան հա տի, քա ղա քա ցու և պե տու թյան շա հե րի,
իշ խա նու թյան և ա զա տու թյան միջև հա սա րա -
կու թյու նում ձեռք բեր ված փոխ զի ջում նե րի ցուցա -
նիշ նե րը: Քա ղա քա ցու և մար դու ի րա վունք ների
և ա զա տու թյուն նե րի ինս տի տուտ նե րը, ա ռանց
չա փա զան ցու թյան, հան դի սա նում են ժա մանա -
կա կից սահ մա նադրա կա նու թյան այ ցե քարտ»11:

Ըստ Ն.Վ. Վիտ րու կի, սահ մա նադրա կա -
նու թյու նն ի րե նից են թադրում է ի րա վա կան
սահ մա նադրու թյան առ կա յու թյան, գե րա կա յու -
թյան և դրա նոր մե րի պե տու թյան ողջ տա րած -
քում ան մի ջա կա նո րեն գոր ծո ղու թյան և պաշտ -
պա նու թյան ա պա հով ման հա մա կարգ12: 

Ի.Ա. Կ րա վե ցը սահ մա նադրա կա նու թյան
վե րա բեր յալ իր աշ խա տու թյան մեջ նշել է, որ
հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի «չափ ման» հա -
մար բա վա րար չէ ար տադրու թյան ե ղա նակ նե -
րի դիա լեկ տի կա յի ա ռաջ նա յին սխե մա նե րի դի -
տու մը, այլ պետք է բա ցա հայտ վեն և գոր ծառ -
նու թյան մեջ դրվեն նաև բազ մա թիվ այլ չա փո -

րո շիչ ներ, հայտ նի աշ խար հըն կա լու մա յին տե -
սանկ յուն նե րից նույ նիսկ ա ռա վել կարևոր, քա -
նի որ հնարա վո րու թյուն են ըն ձե ռում հա սա -
րա կա կան գո յի տնտե սա կան բնու թագրիչ նե -
րին զու գա հեռ ստա նալ նրա սո ցիա լա կան,
հոգևոր, պե տաի րա վա կան վի ճա կի հստակ,
հա վաս տի պատ կեր: Ն ման չա փո րո շիչ նե րի ա -
ռաջ նա յին շար քում նա դի տար կում էր հենց ի -
րա կան սահ մա նադրա կա նու թյան երևույ թը13:

Պետք է նկա տել, որ գի տու թյան կող մից
ըն դուն ված են «ի րա կան, փաս տա ցի սահ մա -
նադրու թյուն» կամ «ձևա կան, կար ծեց յալ սահ -
մա նադրու թյուն» լա կո նիկ, միա ժա մա նակ ծա -
վա լուն հասկա ցու թյուն նե րը14: Հատ կան շա կան
է նաև, որ սահմա նադրա կա նու թյուն հաս կա -
ցու թյու նն ուղ ղա կիորեն կապ ված է նշված հաս -
կա ցու թյուն նե րի հետ, քա նի որ ձևա կան, կար -
ծեց յալ սահ մա նադրու թյուններ ու նե ցող հա սա -
րա կու թյուն նե րը չեն կա րող զուտ դրա առ կա -
յու թյամբ ե րաշ խա վո րել սահ մա նադրա կա նու -
թյան առ կա յու թյու նը: Նշ ված դիր քո րոշման լույ -
սի ներ քո, հատ կա պես ար դիա կան է պրո ֆե -
սոր Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նի մո տե ցու մը, ո րը մենք
ամ բող ջու թյամբ կի սում ենք. «Սահ մա նա դրու -
թյու նից մինչև սահ մա նադրա կա նու թյուն ճա -
նա պար հը չի ա վարտ վում երկ րի Հիմ նա կան օ -
րեն քի ըն դու նու մով, ան ցու մա յին դրույթ նե րով
նա խա տես ված ինչ-ինչ նա խա պատ րաս տա կան
քայ լե րով, անհ րա ժեշտ ինս տի տուտ նե րի ու կա -
ռույց նե րի ձևա վո րու մով, մար դու ի րա վունք ներն
ու ա զա տու թյուն նե րը Սահ մա նադրու թյան մեջ
ամ րագրե լով15»: Այ սինքն ինք նին Սահ մա նադրու -
թյան առ կա յու թյու նը չի են թադրում սահ մա -
նադրա կա նու թյան հաս տա տում: Ա վե լին՝ Մեծ
Բ րի տա նիան, որն ըստ մի շարք հե տա զո տու -
թյուն նե րի հան դի սա նում է սահ մա նադրա կա -
նու թյան բարձր մա կար դակ ու նե ցող երկր նե -
րից մե կը, չու նի մեկ ա ռան ձին Հիմ նա կան օ -
րենք: 

Պետք է նկա տել նաև, որ «սահ մա նադրա -
կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նն ի րե նից չի են -
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թադրում զուտ սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի
դոկտ րի նա յի, տե սու թյան ինս տի տուտ: Սահ -
մա նադրա կա նու թյու նը հար կա վոր է դի տար -
կել և ըն դու նել ոչ թե որ պես սահ մա նադրա կան
ի րա վուն քի կամ ի րա վուն քի տե սու թյան մի մաս,
այլ որ պես ի րա վուն քի հիմ նա րար սկզբունք:

Նշ ված մո տե ցում նե րը հաշ վի առ նե լով`
գտնում ենք, որ ա ռա վել ընդ հա նուր բնո րոշ -
մամբ սահ մա նադրա կա նու թյու նը սահ մա նադրա -
կան ար ժեք նե րի, կա նոն նե րի ու սկզբունք նե րի
առ կա յու թյունն է հա սա րա կու թյան յու րա քանչ -
յուր ան դա մի սո ցիա լա կան վար քագ ծի բո լոր
դրսևո րում նե րում: Նշ վա ծի ե րաշ խա վոր ման մի -
ջո ցը պետք է հան դի սա նա ի րա կան և գոր ծող
Սահ մա նադրու թյու նը, սա կայն ինք նին դրա առ -
կա յու թյու նը բա վա րար չէ: Նշ վա ծին հաս նե լու
հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ թե պար զա պես Սահ -
մա նադրու թյան կի րառ ման ա պա հո վու մը, այլ
ամ րագր ված սահ մա նադրա կան ի րա վադրույթ -
նե րին ո գի տալը, կեն դա նու թյուն հա ղոր դելը,
ստեղ ծելն այն պի սի սո ցիա լա կան մի ջա վայր,
որում կար ժևոր վեն նշված կանոն նե րը: Այդ ի -
մաս տով, այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է նկա տել, որ
պար տա դիր է նաև հա մա պա տաս խան քա ղա -
քա կան մշա կույ թի և ա վան դույ թի ձևա վո րու մը`
միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով ի րա վա կան ժխտո -
ղա կա նու թյան դրսևո րում նե րը: Այս հա մա տեքս -
տում կցան կա նանք հատ կա պես ընդ գծել պե -
տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի փաս տա -
ցի գոր ծե լու կամ չգոր ծե լու հան գա ման քը: Ի րա -
վա գետ Յու. Պուզդրա չը գտնում է, որ սահ մա -
նադրա կա նու թյու նն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է
նաև պե տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի
առ կա յու թյան հետ16, իսկ ի րա վա գետ Լա րի սա
Սո նի նան հստակ կապ է տես նում սահ մա նադրա -
կա նու թյան և ի րա վա քա ղա քա կան ռե ժի մի միջև,
ո րի դե րը հա սա րա կու թյան ներ սում ար դա րու -
թյան ու ներ դաշ նա կու թյան ե րաշ խա վո րումն է17:
Հա մա ձայն լի նե լով նշյալ դիր քո րո շում նե րի հետ
և դի տար կե լով ի րա կան, գոր ծող, ժո ղովր դա -
վա րա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի առ կա -
յու թյու նը որ պես սահ մա նադրա կա նու թյան կա -
յաց ման մի ջոց, ցան կա նում ենք անդրա դարձ

կա տա րել կա ռա վար ման հա մա կար գի ձևե րին
և դրա հետ կապ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րին:

Ներ կա յումս հան րա պե տա կան կա ռա վար -
ման ե րեք ձևե րի՝ նա խա գա հա կան հան րա պետու -
թյուն, կի սա նա խա գա հա կան (կի սա խորհր դարա -
նա կան, խա ռը) հան րա պե տու թյուն և խորհր դա -
րա նա կան հան րա պե տու թյուն տա րան ջա տու մը
լայն ճա նա չում է գտել։ Բ նա կան է, որ պե տական
կա ռա վար ման ա ռան ձին տա րա տե սակ նե րի
շրջա նակ նե րում յու րա քանչ յուր պե տու թյան կառա -
վար ման մո դե լն ու նի իր յու րա հատ կու թյուն ները,
սա կայն վստա հա բար կա րող ենք նշել, որ նախա -
գա հա կան, կի սա նա խա գա հա կան և խորհր դա -
րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րը փաս -
տա ցիո րեն կա րող են ա պահ ովել ժո ղովր դա -
վարու թյան բարձր մա կար դակ, հետևա բար հան -
դես գա լով նաև սահ մա նադրա կա նու թյան կա -
յաց ման մի ջոց: Միա ժա մա նակ գտնում ենք, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դեպ քում հատ -
կա պես պետք է հաշ վի առ նել, թե այդ հա մա -
կար գե րն ինչ պես են գոր ծել և զար գա ցել հետ -
խորհր դա յին այլ հան րա պե տու թյուն նե րում: Հա -
մա պա տաս խան ու սում նա սի րու թյուն նե րը հան -
գում են նրան, որ բա ցա ռու թյամբ Էս տո նիա յից,
Լատ վիա յից, Մոլ դո վա յից, Վ րաս տա նից և Ուկրաի -
նա յից, մնա ցած հետ խորհր դա յին հան րա պե տու -
թյուն նե րում, որ տեղ որ դեգր վել են նա խա գա հա -
կան կամ կի սա նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
հա մա կար գե րը, ժո ղովրդ վա րու թյու նը գտնվում
է ցածր մա կար դա կի վրա և այդ երկր նե րում
նույն ան ձինք նա խա գա հում են ա վե լի քան քսան
տա րի, ին չն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է
պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում -
նե րի և հա կակ շիռ նե րի և սահ մա նադրա կա նու -
թյան կա յաց ման ար գե լա փակ մա նը:

Ու շադրու թյան է ար ժա նի նաև Վայ լի այն
կար ծի քը, որ սահ մա նադրա կա նու թյան առ կա -
յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցն ուղ ղա -
կիո րեն դի տարկ վում է պե տու թյան ժո ղովր դա -
վա րա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի և իշ -
խա նու թյուն նե րի փաս տա ցի գոր ծող զսպում -
նե րի և հա կակ շիռ նե րի հա մա կար գի հետ18:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 1995 թվա -
կա նին ըն դուն ված Սահ մա նադրու թյամբ որ դեգրել
էր նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գը: Չ նա յած նրան, որ նշված հա մա կար գը մի
շարք երկր նե րի դեպ քում ա պա հո վել է ժո ղովր -
դա րու թյան և ի րա վա կան պե տու թյան սկզբունք -
նե րի պատ շաճ ի րա ցում, սա կայն Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում այն, գրե թե, վե րած վել էր
տե սու թյու նում ըն դուն ված «սու պեր նա խա գա հա -
կան» հա մա կար գի, քա նի որ գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյու նը և հատ կա պես վար չա պե տն օժտ ված
չէին բա վա րար լիա զո րու թյուն նե րով, ին չը լրջա -
գույն խո չըն դոտ էր հա կակ շիռ նե րի ու զսպում -
նե րի գոր ծուն հա մա կար գի ար մա տա վոր ման
հա մար, ին չն իր հեր թին չէր կա րող բա րեն պաստ
պայ ման ներ ստեղ ծել սահ մա նադրա կա նու թյան
կա յաց ման հա մար: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում 2005թ. նո յեմ բե րի 27-ի հան րաք վեի
արդ յուն քում ի րա կա նաց ված սահ մա նադրա կան
փո փո խու թյուն նե րով էա պես վե րա նայ վեց կա -
ռա վար ման հա մա կար գի մո դե լը և ան ցում կա -
տար վեց կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գին:
Հս տակ լու ծում ներ տրվե ցին գոր ծա դիր իշ խանու -
թյան կա յաց ման հա մար, մաս նա վո րա պես, ի
թիվս այլ լու ծում նե րի, ՀՀ օ րենսդրու թյու նից վե -
րաց նե լով այն կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի
Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն էր ղե կա վա -
րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյու նը և նախա -
գա հում կա ռա վա րու թյան նիս տե րը: Սա կայն
փաս տա ցի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ո լոր տին
վե րա պահ ված մի շարք լիա զո րու թյուն ներ շա -
րու նա կե ցին ի րա կա նաց վել Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հի կող մից, ին չն ի րե նից են թադրում է
չհա կակշռ ված լիա զո րու թյուն ներ, քա նի որ Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հը փաս տա ցի չու ներ
հա մար ժեք քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու -
թյուն: Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշվել էր Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին առ ըն -
թեր սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րի մաս -
նա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից, մշակ ված
«Սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րի հա յե ցա -
կարգ» փաս տաթղ թում «Գոր ծա դիր իշ խա նության
ներ քին երկ վու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի և կա ռա վա րու թյան
գոր ծա ռու թա յին լիա զո րու թյուն նե րով, բա վա րար
չա փով հստա կեց ված չէ, ին չի արդ յուն քում կա -

ռա վա րու թյունն ամ բող ջա կան ու հա մա լիր պա -
տաս խա նատ վու թյամբ չի ի րա կա նացնում գործա -
դիր իշ խա նու թյա նը բնո րոշ գոր ծա ռույթ նե րը19»: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի սա -
նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գն
ա պա հո վող սահ մա նադրա կան կար գա վո րում -
նե րը ոչ միայն հան գեց նում էին գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան, այլ նաև պառ լա մե տա րիզ մի կա -
յաց ման ար գե լա փակ մա նը: ՀՀ Սահ մա նադրու -
թյամբ (2005 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ի հան -
րաք վեով ըն դուն ված խմբագրու թյան տեքստ)
նա խա տես ված չէին բա վա րար ե րաշ խիք ներ
Ազ գա յին ժո ղո վի օ րենսդրա կան ու վե րահս կո -
ղա կան գոր ծու նեու թյան լիար ժեք ի րա կա նաց -
ման հա մար, ինչ պես նաեւ որևէ կար գա վո րում
նա խա տես ված չէր խորհր դա րա նա կան փոք -
րա մաս նու թյան հա կակշ ռող դե րի արդ յու նա -
վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

Միան շա նակ է, որ ներ կա յաց ված խնդիր -
նե րը սպա ռիչ չեն և դրանց թվին կա րե լի է դա -
սել նաև այլ խնդիր ներ, ո րոնք պայ մա նա վորված
են, ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, նաև կի սա -
նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գով: 

Ըն դուն ված և տ րա մա բա նա կան է այն մո -
տե ցու մը, որ կա ռա վար ման հա մա կար գը չի
կա րող արդ յու նա վետ լի նել, ե թե այն լիար ժե -
քո րեն չի ա պա հո վում իշ խա նու թյան յու րա քանչ -
յուր թևի հա րա բե րա կա նո րեն ան կախ ու լիար -
ժեք գոր ծու նեու թյու նը: Բ նա կան է, որ նման ի -
րա վի ճակ կա րող է ա ռա ջա նալ հա մապ ատաս -
խան ի րա վամ տա ծո ղու թյան և մշա կույ թի պա -
րա գա յում, չնա յած անհ րա ժեշտ և բա վա րար
սահ մա նադրա կան կա ռու ցա կար գե րի, սա կայն
ինչ պես նշել էինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Սահ մա նադրու թյամբ նա խա տես ված կա -
ռու ցա կար գե րն ինք նին ստեղ ծում էին իշ խա -
նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման և հա վա սակշռ -
ման ար գե լակ ներ:

Պ րո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նն, անդրա -
դառ նա լով կա ռա վար ման հա մա կար գի արդյու -
նա վե տու թյան հիմ նա հար ցին, ի րա վա ցիո րեն
նշել էր, որ դրա ի րաց ման արդ յուն քում «…մի
կող մից պետք է ա պա հով վի իշ խա նու թյան յու -
րա քանչ յուր թևի հա րա բե րա կա նո րեն ան կախ
ու լիար ժեք գոր ծու նեու թյու նը` չխա թա րե լով գոր -
ծա ռույթ - ինս տի տուտ –  ի րա վա սու թյուն համա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
3

  2
0

1
6

19 Տե՛ս http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf, էջեր 28-29: 



կար գի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, մյուս կող մից`
անհ րա ժեշտ ու բա վա րար հա կակ շիռ նե րի ու
զսպում նե րի շնոր հիվ պահ պան վի այդ ներ դաշ -
նա կու թյու նը դի նա մի կա յում20»:

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին տե ղի
ու նե ցած հան րաք վեի արդ յուն քում ըն դուն ված
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադրու -
թյան փո փո խու թյուն նե րով ան ցում կա տար վեց
ժա մա նա կա կից խորհր դա րա նա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի` գոր ծող կի սա նա խա գա հա -
կան կա ռա վար ման ձևից: Նշ ված հա մա կար գի
ան ցու մը ե րաշ խա վորում է, որ Հան րա պե տու -
թյան Նա խա գա հը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
իրա կա նաց ման հետ որևէ ան մի ջա կան կապ
չի ու նե նա լու և վեր ջի նիս գոր ծա ռույթ նե րն էա -
պես այլ բնույթ են կրե լու ու հիմ նա կան շեշ տը
դրվե լու է Սահ մա նադրու թյան դրույթ նե րի պահ -
պան ման հետ կապ ված գոր ծա ռույթ նե րին:

Սահ մա նադրա կան փո փո խու թյուն նե րի
արդ յուն քում հստակ սահ ման վում է Ազ գա յին
ժո ղո վի ա ռանց քա յին դե րա կա տա րու թյու նը հա -
սա րա կու թյան քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր -
ման ժա մա նակ՝ միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ և
ի րա կան ինք նու րույ նու թյուն ըն ձե ռե լով կա ռա -
վա րու թյա նը երկ րի ներ քին և ար տա քին քա -
ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման
հար ցե րում, միա ժա մա նակ նա խա տե սե լով օ -
րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի միջև
հա մա գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար գեր, ո րոնք
կկան խար գե լեն պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու -
ղե րի միջև հնա րա վոր բա խում նե րը և երկ րում
քա ղա քա կան ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րը:
Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գի արդ յու նա վետ գոր ծե լու հա մար հար կա վոր
է ա պա հո վել ե րաշ խիք ներ խորհր դա րա նի և
կա ռա վա րու թյան կա յու նու թյան վե րա բեր յալ,
ին չը և ե րաշ խա վոր վել է Սահ մա նադրու թյամբ՝
կա յուն խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան
ինս տի տու տի ամ րագր մամբ:

Ինչ պես նշել էինք, Հա յաս տա նում կի սա -
նա խա գա հա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի
թե րու թյուն նե րից և հա մա կար գա յին խնդիր նե -
րից մե կը հան դի սա նում էր գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյա նը վե րա բե րող մի շարք լիա զո րու թյուն -
նե րը Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին վե րա -

պա հե լուն` հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան
պա տաս խա նատ վու թյան բա ցա կա յու թյան պա -
րա գա յում: Սահ մա նադրու թյամբ նա խա տես -
ված խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա -
մա կար գը բնու թագր վում է նրա նով, որ կա ռա -
վա րու թյու նը լիար ժե քո րեն ի րա կա նաց նե լու է
ի րեն նա խա տե սված լիա զո րու թյուն նե րը և քա -
ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է կրե լու
խորհր դա րա նի առջև իր վա րած քա ղա քա կա -
նու թյան հա մար և իր ստեղծ ման ու գո յատևման
հա մար կախ ված է լինե լու խորհր դա րա նի
վստահությու նից: Նշ վա ծը լիար ժե քո րեն բխում
է պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև
զսպում նե րի և հա կակ շիռ նե րի ա պա հով ման
սկզբուն քից, իսկ մեր կար ծի քով այդ սկզբուն -
քի լիար ժեք ի րա ցու մն ան խու սա փե լիո րեն հան -
գեց նե լու է սահ մա նադրա կա նու թյան մա կար -
դա կի բարձ րաց մանը: 

Հատ կա պես կարևոր վում է նաև 2015 թվա -
կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին տե ղի ու նե ցած հան -
րաք վեի արդ յուն քում ըն դուն ված Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադրու թյան փո փո -
խու թյուն նե րով խորհր դա րա նա կան փոք րա -
մաս նու թյա նը վե րա պահ ված հա մար ժեք ի րա -
վունք նե րի առ կա յու թյու նը, ո րը ևս մեկ ե րաշ -
խիք է խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա -
մա կար գի արդ յու նա վե տո րեն գոր ծե լու հա մար:

Սահ մա նադրա կան նոր կա ռու ցա կար գե րն
ըստ էու թյան ա պա հո վում են իշ խա նու թյան յուրա -
քանչ յուր թևի հա րա բե րա կա նո րեն ան կախ ու
լիար ժեք գոր ծու նեու թյու նը և չեն խա թա րում գոր -
ծա ռույթ - ինս տի տուտ –  ի րա վա սու թյուն հա մա -
կար գի հա վա սա րա կշռու թյու նը, միա ժա մա նակ
ա պա հո վե լով անհ րա ժեշտ ու բա վա րար հա կա -
կշիռ նե րի ու զսպում նե րի հնա րա վո րու թյու նը:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ գտնում ենք, որ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում խորհր դա րա -
նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը կա րող է
սկիզբ դնել սահ մա նադրա կան նոր մշա կույ թի
ձևա վոր մա նը, ո րի հիմ քում կլի նեն պե տա կան
իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա -
կակ շիռ նե րի սկզբուն քի ի րա ցու մը, քա ղա քա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ո րը կհան գեց -
նի սահ մա նադրա կա նու թյան մա կար դա կի բարձ -
րաց մա նը:
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Դա տա րա նը պա տիժ նշա նա կե լիս ա ռաջ -
նորդ վում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով սահ -
ման ված պատ ժի նշա նակ ման ընդ հա նուր
սկզբունք նե րով և նպա տակ նե րով: Օ րենս դի րը
ՀՀ քրեա կան օ րենս գրքի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սում պատ ժի ընդ հա նուր նպա տակ նե րի
թվում սահ մա նել է նաև ան ձի ուղ ղու մը: Վեր -
ջի նը վե րա բե րում է ինչ պես պատ ժի նշա նակ -
ման, այն պես էլ պատ ժի կա տար ման փու լե -
րին: 

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենս -
գրքի 2-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է քրեա կա -
տա րո ղա կան օ րենսգր քի խնդիր նե րը, ո րի հա -
մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի խնդիրն է, ի թիվս
այլ նի, ա պա հո վել դա տա պարտ յա լի ուղղ ման
հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ: Ք րեա կան ի -
րա վուն քը քրեա կա տա րո ղա կա նի նկատ մամբ
կրում է ի րա վաս տեղծ բնույթ, և այն փաս տը,
որ ան ձի ուղղ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ -
ման ներ ա պա հո վե լը նա խա տես ված է որ պես
ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի խնդիր,
են թադրում է, որ պատ ժի քննարկ վող նպա -
տա կի ի րա կա նա ցումն ուղ ղա կիո րեն պայ մա -
նա վոր ված է ոչ միայն պատ ժի նշա նակ ման,
այլ նաև պատ ժի ի րա կա նաց ման հետ:

Գոր ծող քրեա կան օ րենս գիր քը (ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս) ա -
վան դա բար նա խա տե սում է դա տա պարտ յա լի
ուղ ղու մը` որ պես պատ ժի նպա տակ, սա կայն չի
բա ցա հայ տում այդ եզ րույ թի բո վան դա կու թյունը:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ Հա յե րե նի բա ցատ -
րա կան բա ռա րա նի հե ղի նակ Է.Ա ղա յա նը, «ուղ -
ղում» եզ րույ թը լեզ վա բա նա կան տե սանկ յու նից

բա ցատ րում է, որ պես՝ «այն ինչ որ ուղղ վել է
կամ ուղղ ված բան»1: Ռու սա կան բա ցատ րա -
կան բա ռա րա նի հե ղի նակ Ս. Օժեգովը «ուղ -
ղում» եզ րույ թը բա ցա հայ տում է, որ պես՝ 1) թե -
րու թյուն նե րի, ան սար քու թյուն նե րի վե րա ցում,
2) լա վաց նել՝ ա զատ վե լով ցան կա ցած տե սա կի
թե րու թյուն նե րից2: Այս պես, ընդ հան րաց նե լով
անհ րա ժեշտ է նշել, որ «ուղ ղումն» ա ռա ջին
հեր թին ի րե նից ներ կա յաց նում է գոր ծըն թաց
(օ րեն քով սահ ման ված կար գով), ո րի արդ յուն -
քում՝ վե րաց վում են առ կա թե րու թյուն նե րը՝ բա -
րե լավ ման ակն կա լի քով:

Իսկ գոր ծող քրեա կա տա րո ղա կան օ րենս -
գիր քը քրեա կա տա րո ղա կան տե սանկ յու նից նա -
խա տե սում է դա տա պարտ յա լի ուղղ ման նպա -
տա կի հաս կա ցու թյու նը: Այս պես, ՀՀ քրեա կա -
տա րո ղա կան օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը մար դու,
հա սա րա կու թյան, հա մա կե ցու թյան կա նոն նե -
րի և ա վան դույթ նե րի նկատ մամբ դա տա պարտ -
յա լի հար գա լից վե րա բեր մուն քի ձևա վո րումն է,
ինչ պես նաև վեր ջինիս օ րի նա պահ վար քագ ծի
խթա նու մը՝ դա տա պարտ յա լի մոտ ա ռողջ կեն -
սա կեր պի ամ րապնդ ման և զար գաց ման նպա -
տա կով:

Կար ծում ենք, որ գոր ծող քրեա կա տա րո -
ղա կան օ րենսգր քում դա տա պարտ յա լի ուղղ -
ման պատ ժի նպա տա կի օ րենսդրա կան հաս -
կա ցու թյու նը պետք լրաց վի այն պես, որ նրանում
ընդգրկ վի ուղղ ման նպատա կի ինչ պես գոր -
ծըն թա ցը, այն պես էլ դրա վեջ նա կան արդ յուն -
քը, քա նի որ ակն հայտ է, որ պա տի ժը կի րառ -
վում է հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հետևան -
քով, հետևա բար պատ ժի նպա տակ նե րը պետք Օ
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է կապ ված լի նեն հան ցա գոր ծու թյան հետ, ուս -
տի նպա տա կա հար մար է դա տա պարտ յա լի
ուղղ ման` որ պես պատ ժի նպա տա կի բո վան -
դա կու թյան մեջ ներդ նել դա տա պարտ յա լի կող -
մից պա տի ժը կրե լուց հե տո նոր հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ կա տա րե լուց զերծ մնա լու գա ղա փա -
րը: Ա վե լին, ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգրքի
16-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված դա տա պարտ -
յա լի ուղղ ման օ րենսդրա կան հաս կա ցու թյան
ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ այն ա -
ռա վել լայն է, քան դա տա պարտ յա լի ի րա վա -
բա նա կան ուղղ ման հաս կա ցու թյու նը, քա նի որ
այդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ուղ ղումն իր մեջ պետք
է նե րա ռի.

1. մար դու, հա սա րա կու թյան, հա մա կե ցու -
թյան կա նոն նե րի և ա վան դույթ նե րի
նկատ մամբ դա տա պարտ յա լի հար գա -
լից վե րա բեր մուն քի ձևա վո րում,

2. օ րի նա պահ վար քագ ծի խթա նում՝ դա -
տա պարտ յա լի մոտ ա ռողջ կեն սա կեր -
պի ամ րապնդ ման և զար գաց ման նպա -
տա կով:

Ակն հայտ է, որ այդ պի սի վեհ նպա տակ նե -
րի նա խա տե սու մը և դրանց ի րա կա նա ցու մը
միայն քրեա կան հար կադրան քի մի ջոց նե րով
գործ նա կա նում չա փա զանց դժվար է, ուս տի
կի սում ենք Ե.Ն. Զայցևա յի կող մից ար տա հայտ -
ված այն կար ծի քը, որ ուղղ ման օ րենսդրա կան
հաս կա ցու թյունն անհ րա ժեշտ է սահ մա նել այն -
պես, որ ա ռա ջին հեր թին այն կար գա վո րի դա -
տա պարտ յա լի հար գա լից վե րա բեր մուն քի ձևա -
վո րու մը պե տու թյան սահ մա նած ի րա վա կան
նոր մե րի և վար քագ ծի կա նոն նե րի նկատ մամբ,
ինչ պես նաև խթա նի օ րի նա պահ վար քա գիծ3:

Դա տա պար յա լի ուղղ ման օ րենսդրա կան
հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար անհ րա ժեշտ
է նաև բա ցա հայ տել այդ հաս կա ցու թյան վե րա -
բեր յալ առ կա տե սա կան մո տե ցում նե րը՝ հաշ -
վի առ նե լով այն կարևոր հան գա ման քը, որ այդ
հաս կա ցու թյունն եր կար ժա մա նակ ե ղել է բազ -
մա թիվ ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի ու շադրու -
թյան կենտ րո նում: 

Այս պես, Ա.Մ. Ռեյտ բոր տը նշում է, որ ուղղ -
ման նպա տա կի տակ պետք է հաս կա նալ դա -
տա պարտ յա լի սո վո րու թյան և վե րա բեր մուն քի
այն պի սի փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք բա ցա ռում
են նրա կող մից նոր հան ցանք կա տա րե լու
հնարա վո րու թյու նը: Հան ցանք կա տա րած ան -
ձի ուղ ղումն այն պես պետք է դրսևոր վի, որ
պատ ժի նշա նակ ման մի ջո ցով փոխ վի նրա հո -
գե բա նու թյու նը, գի տակ ցու թյու նից բա ցառ վեն
անց յա լի այն մնա ցուկ նե րը, ո րոնց ազ դե ցու -
թյան տակ նրա կող մից կա տար վել է այդ հան -
ցա գոր ծու թյու նը, և այդ ան ձի մոտ ամ րապնդ -
վի ինչ պես օ րեն քի նկատ մամբ հար գան քի զգա -
ցում, այն պես էլ ազն վո րեն ապ րե լու և աշ խա -
տե լու ցան կու թյուն4:

Ն.Ա. Բել յաևը կար ծում է, որ ուղ ղե լը խնդիր
է, ո րի լու ծու մը պետք է տրվի պատ ժի ի րա կա -
նաց ման ժա մա նակ: Հան ցանք կա տա րած ան -
ձի ուղղ ման մա սին կա րե լի է խո սել այն ժա մա -
նակ, երբ պատ ժի ազ դե ցու թյան տակ նրա գի -
տակ ցու թյան մեջ կա տար վում է փո փո խու թյուն,
ո րի դեպ քում հան ցա գոր ծը թեև չի վե րած վում
ակ տիվ, գի տա կից հա սա րա կու թյան ան դա մի,
բայց կա րող է հա մար վել հա սա րա կու թյան հա -
մար անվ տանգ5:

Բ.Վ. Յա ցե լեն կոն նշում է, որ դա տա պարտ -
յա լի ուղ ղու մը կա յա նում է նրա նում, որ պատ -
ժիչ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ փո փո խու թյան են -
թարկ վեն դա տա պարտ ված ան ձի այն բա ցա -
սա կան ո րակ նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պայ -
ման նե րում կա տար վել է հան ցա վոր ա րար քը,
ինչ պես նաև ստեղծ վի օ րեն քը, այլ ան ձանց ի -
րա վունքնե րը և շա հե րը հար գե լու մի ջա վայր:
Դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը են թադրում է օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով պատ ժի են թար կե լու
մի ջո ցով այն պի սի արդ յունք նե րի նվա ճում, որ
փաս տա ցի պա տիժ կրած ան ձը զերծ մնա նոր
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լուց: Խոս քը տվյալ
դեպ քում դա տա պարտ յա լի ի րա վա բա նա կան
ուղղ ման մա սին է, որն ա ռա վե լա գույն հնա րա -
վո րու թյունն է, ո րին կա րող է հաս նել նշա նակ -
ված քրեա կան պա տի ժը6:

Ա.Է. Ժա լինս կին նշում է, որ դա տա պարտ -
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3 Տե՛ս Зайцева Е.Н. Цели наказания и средства их достижения в исправительных учреждениях. Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998, с. 17.

4 Տե՛ս Советское уголовное право. Часть общая. М. 1964, с. 230-231.
5 Տե՛ս Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л. 1986, с. 46.
6 Տե՛ս Уголовное право России. Общая часть: Учебник. Под ред. А.И. Рарога. М.: 2009, с. 210.
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յա լի ուղղ ման նպա տա կը հա մար վում է կա յա -
ցած, երբ նա չի կա տա րում նոր հան ցա գոր ծու -
թյուն 7: 

Ա.Վ. Նաու մո վա յի կար ծի քով, ուղ ղու մը են -
թադրում է հան ցա վոր ա րարք կա տա րած անձին
օ րի նա պաշտ քա ղա քա ցի դարձ նե լը: Ի հար կե
խոս քը չի գնում այն մա սին, որ հան ցա վոր ա -
րարք կա տա րած ան ձը պա տի ժը կրե լու ընթաց -
քում դառ նա բարձր հատ կա նիշ նե րով օժտ ված
բա րո յա կան մարդ: Այն ի րա կան խնդի րը, ո րը
կա րե լի է լու ծել ուղղ ման ժա մա նակ, այդ թվում
պատ ժի սպառ նա լի քի մի ջո ցով դա տա պարտ -
վա ծին ստի պե լը և հա մո զելն է, որ կրկին անգամ
չխախ տի քրեա կան օ րեն քը, այ սինքն՝ ա պա -
գա յում չկա տա րի նոր հան ցա վոր ա րարք ներ8:

Ա.Ի. Ռա ռո գը փաս տում է, որ դա տա պարտ -
յա լի ուղղ ման նպա տա կը դրսևոր վում է պատժո -
ղա կան-դաս տիա րակ չա կան մի ջոց նե րով պատի -
ժը փաս տա ցի կրե լուց հե տո նոր հան ցա գործու -
թյուն ներ չկա տա րել դա տա պարտ յա լին հար -
կադրե լուն: Այս դեպ քում, խոս քը միայն ի րավա -
բա նա կան ուղղ ման չա փա նիշ նե րի մա սին է9: 

Այս պես, հաշ վի առ նե լով վե րո հիշ յա լը, կար -
ծում ենք, որ քրեա կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի
տե սանկ յու նից դա տա պարտ յա լի ուղղ ման հաս -
կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը թույ լատ րե լի է
տա րա ծել նաև քրեաի րա վա կան ի մաս տով ուղղ -
ման վրա: Այս ա ռու մով, անհ րա ժեշտ է նաև
ար ձա նագրել, որ քրեա կան ի րա վուն քի մի շարք
դա սագր քե րի հե ղի նակ ներ դա տա պատ յա լի
ուղղ ման նպա տա կի հաս կա ցու թյան բա ցա -
հայտ ման հա մար դի մում են քրեա կա տա րո ղա -
կան օ րենսգր քում սահ ման ված դա տա պարտ -
յա լի ուղղ ման հաս կա ցու թյա նը10: Այս ա ռու մով,
ի հար կե անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ի
տար բե րու թյուն քրեա կան օ րենսգր քի քրեա կա -
տա րա ղա կան օ րենս գիրքն այդ նպա տա կի հա -
մար նա խա տե սում է ա ռա վել լայն գա ղա փար:

Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման -
քով, որ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսդրու թյու -
նը մի կող մից ա զատ է պատ ժի կրման ըն թաց -
քում պատ ժի նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա -
պարհ նե րի ընտ րու թյան հար ցում, մյուս կող -
մից՝ պետք է ա ռա վել մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե -
նա դա տա պարտ յա լի ներ քնաշ խար հի վրա: 

Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նում գո -
յու թյուն ու նե ցող տա րա ձայ նու թյուն ներն այն
մա սին, թե ուղ ղու մը պետք է լի նի «ի րա վա բա -
նա կան», թե «բա րո յա կան», այ նո ւա մե նայ նիվ,
չեն կա րող ազ դել դրա բո վան դա կա յին ուղղ -
վա ծու թյան չա փա նի շի վրա, քա նի որ ան կախ
այն հան գա ման քից` ուղ ղու մը «ի րա վա բա նա -
կան» է, թե «բա րո յա կան», այն ա ռա ջին հեր -
թին ի րա կա նաց վում է նոր հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ կա տա րե լուց զերծ պա հե լու նպա տա կով:

Մի շարք հե ղի նակ ներ նշում են, որ նշանակ -
ված պա տի ժը, ազ դե լով դա տա պարտ յա լի վրա,
կա րող է միա ժա մա նակ դաս տիա րա կել: Ն.Ա.
Ստ րուչ կո վա յի կար ծի քով, «պա տիժն ինք նին
դաս տիա րա կում է դա տա պարտ յա լին իր բո -
վան դա կու թյամբ` պատ ժե լով: Այս ա ռու մով անհ -
րա ժեշտ է նշել, որ պատ ժի կի րառ ման ըն թաց -
քում դա տա պարտ յա լը պատժ վում և դաս տիա -
րակ վում է, սա կայն պատ ժի բո վան դա կու թյու -
նը դրսևոր վում է միայն պատ ժե լում»11: Ի.Ի.
Կար պե ցը հա մոզ ված է, որ դաս տիա րա կումն
ինք նին լայն հաս կա ցու թյուն է, որն ընդգր կում
է ցան կա ցած երևույթ, ինչն ուղ ղա կի կապ ված
է մար դու բա րո յա կան ձևա վոր ման հետ, մինչ -
դեռ դա չի են թադրում, որ պա տի ժը չի հան դի -
սա նում դաս տիա րակ ման մի ջոց: Անհ նար է
դաս տիա րա կել ան ձին՝ պատ ժի նշա նակ ման և
ի րա կա նաց ման ողջ ըն թաց քում: Ե թե ան ձի վե -
րա դաս տիա րա կու մը չի ի րա կա նաց վել նրա
կյան քի նա խորդ տա րի նե րում, ա պա դա չի կա -
րող տե ղի ու նե նալ պատ ժի կրման ըն թաց քում,
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սա կայն անհ րա ժեշտ է ար ձա նագրել, որ հիշ -
յալ հան գա ման քը չի են թադրում, որ նշա նակ -
ված պա տի ժը դաս տի րա կե լու միջոց չէ12:

Պար զե լու հա մար, թե արդ յոք նշա նակ -
ված պա տի ժը նպա տակ է hե տապն դում ուղղ -
վե լուց զատ «դաս տիա րա կել» դա տա պարտ յա -
լին, կար ծում ենք անհ րա ժեշտ է ա ռա ջին հեր -
թին բա ցա հայ տել դաս տիա րա կել եզ րույ թի բո -
վան դա կու թյու նը: Այս պես. 

Հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում
«դաս տիա րա կել» եզ րույ թը բա ցա հայտ վում է
հետևյալ կերպ. «Կր թել, ո րոշ հմտու թյու ններ՝
վար քու բար քի կա նոն ներ ու գի տե լիք ներ սո վո -
րեց նել: Ըն ձե ռել մտքե րի ու զգա ցում նե րի զար -
գաց ման ո րոշ ուղ ղու թյու ններ (…)13: «Դաս տիա -
րա կում» եզ րույ թը բա ցա հայտ վում է ինչ պես
լայն, այն պես էլ նեղ ի մաստ նե րով: Այս պես՝
լայն ի մաս տով դաս տի րա կու թյու նը որ պես բնա -
կան, տա րե րա յին, օբ յեկ տիվ հա սա րա կա կան
գոր ծըն թաց, են թադրում է ան ձի կա տա րե լա -
գործ ման գոր ծըն թացն ու նրա արդ յուն քը, այն
իր մեջ նե րա ռում է ան ձի զար գաց ման բո լոր
կող մե րը, զար գա ցումն ու ձևա վո րումն ա պա -
հո վող բո լոր գոր ծոն նե րը, այդ թվում՝ ու սու ցու -
մը և կր թու թյու նը14: Նեղ ի մաս տով՝ որ պես ան -
ձի վար քա գիծ՝ բնա վո րու թյուն, հա րա բե րու -
թյուն նե րի մշա կույթ, աշ խա տան քա յին մշա կույ -
թի յու րա ցում և այլն, այ սինքն՝ որ պես բա րո յա -
կան, աշ խա տան քա յին, ֆի զի կա կան և գե ղա -
գի տա կան դաս տիա րա կու թյուն15:

Այս պես, հիմք ըն դու նե լով հի շատակ ված
լայն և նեղ ի մաստ նե րով դաս տիա րա կու թյան
բո վան դա կա յին գոր ծըն թա ցը և այն հա մադրե -
լով ուղղ ման բո վան դա կու թյան հետ, կա րող
ենք եզ րա հան գել, որ ուղ ղու մը ստեղ ծում է այն
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը (մի ջա վայ րը), ո րոնք
ուղղ ված են պատ ժի են թարկ ված ան ձին դաս -
տիա րա կե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ է նաև հա -
մա ձայ նել Ա.Ա. Միցկևի չի կող մից ար տա հայտ -
ված այն կար ծի քի հետ, որ «Այն դեպ քե րում,
երբ պա տի ժը կի րառ վում է դա տա պարտ յա լի
նկատ մամբ, ա պա խոսք չի կա րող գնալ բա -
ցա ռա պես «մա քուր» դաս տիա րա կու թյան մա -
սին, այլ ան ձի վար քագ ծի շտկման մա սին, ով
կա տա րել է հան րա յին վտան գա վոր ա րարք:
Այս տեղ խնդի րը բար դա նում է: Ոչ միայն անհ -
րա ժեշտ է ան ձի մեջ սեր մա նել օգ տա կար վար -
քագ ծի հմտու թյուն ներ, այլ «խլաց նել վնա սա -
կար սո վո րու թյուն նե րը, պետք է ոչ միայն ձևա -
վո րել նրա բա րո յա կան կեր պա րը, այլ նաև
նրա նից բա ցա ռել հա կա սո ցիա լա կան հատ կա -
նիշ նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են հան րա յին
վտան գա վոր վար քա գծեր, և դաս տիա րա կել
հան րու թյան հա մար պի տա նի և օգ տա կար ո -
րակ ներ»16: 

Ի տար բե րու թյուն ՀՀ նախ կին քրեա կան
օ րենսգր քի (20-րդ հոդ ված), գոր ծող օ րենսգր -
քում ուղղ ման նպա տա կը չի կապ վում դաս -
տիա րակ ման հետ17: 

Հե տաքրք րա կան են նաև Խորհր դա յին
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12 Տե՛ս Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973, с. 150.
13 Տե՛ս Աղայան Է.Դ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան «Հայաստան» Հրատ., Երևան, 1976, էջ 278:
14 Տե՛ս Подласый И.П. Педагогика, кн. 1, М., “ВЛАДОС”, 2002, с. 9.
15 Տե՛ս Ղույումչյան Գ.Ե. Մանկավարժություն, գիրք 1-ին, Երևան, 2005, էջ 16:
16 Տե՛ս Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. Монография / - С.-Пб.: Юрид.

центр Пресс, 2005, с. 113.
17 Այս առումով անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ քրեական իրավունքի համալսարանական դասագրքում նշվում է, որ

«Վերադաստիարակումը ենթադրում է բարոյական դաստիարակություն, որը բազմաբովանդակ և երկարատև
գործընթաց է: Հաճախ մարդուն «դաստիրակում են» ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց նա ընկալում է միայն
կողմնակի բացասական ազդեցությունը և վերածվում բարոյազուրկ անձնավորության կամ նույնիսկ՝ հանցագործի:
Բնական է, որ նման անձն ի վիճակի չէ երբեք կամ հինգ տարում բարոյապես դաստիրակվել, առավել ևս,
անիրական և անիմաստ է նման բան սպասել դատապարտյալից: Պատժի կրումից հետո նա կարող է դեռ ուղղվել,
իսկ թե ինչի շնորհիվ (պատժի սպառնալիքի ազդեցությա՞մբ, թե՞ իր բարոյականության ուժով), մեր կարծիքով,
էական չէ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 48-ը նկատի ունի դատապարտյալի ոչ թե բարոյական, այլ իրավական
ուղղումը (այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընհանուր
մաս (վեցերորդ հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով)./ Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ.
Խաչիկյան և ուրիշ. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 381): Հատկանշական է, որ Ի.Ս. Նոյը բարոյական ուղղման տակ
հասկանում է «դատապարտյալ անձի այնպիսի փոփոխություն, որի պայմաններում նոր հանցագործություններ նա
չի կատարի ոչ թե պատժի սպառնալիքի պատճառով, այլ այն պատճառով, որ այդ արարքի կատարումը կհակասի
նրա մեջ ձևավորված նոր հայացքներին և համոզմունքներին» (այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Ной И.С.
Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Саратов, 1973, էջ 114): 
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Միու թյան քրեա կան ի րա վուն քի բնա գա վա ռի
գիտ նա կան նե րի՝ ուղղ ման և դաս տիա րակ ման
որ պես պատ ժի նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ մո -
տե ցում նե րը, քա նի որ, ինչ պես հայտ նի է, այդ
ժա մա նա կա հատ վա ծում դաս տիա րա կու մը հան -
դի սա նում էր պատ ժի ա ռան ձին նպա տակ: Այս -
պես, Ա.Լ. Ռե մեն սո նը նշում է, որ ի րա վա խախ -
տի ուղ ղու մը և դաս տիա րա կու մը հան դի սա -
նում են ոչ թե պատ ժի վերջ նա կան նպա տակ -
ներ, այլ՝ դրան հաս նե լու մի ջոց ներ: Ի հար կե,
ուղ ղումն ու դաս տիա րա կու մը հան դի սա նում են
պատ ժի նպա տակ նե րից մե կը, բայց միևնույն
ժա մա նակ վեր ջին ներս ծա ռա յում են պատ ժի
վերջ նա կան, հիմ նա կան, յու րա հա տուկ նպա -
տա կին` նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ մա -
նը: Սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կու թյան գի տա -
կից քա ղա քա ցու դաս տիա րա կու մը չի կա րող
հան դի սա նալ ո՛չ քրեա կան ի րա վուն քի, ո՛չ էլ
պատ ժի յու րա հա տուկ խնդիր18: Մ.Դ. Շար գա -
րոդս կին, հա մա ձայ նե լով Ա.Լ. Ռե մեն սո նի կար -
ծի քի հետ, նշում է, որ դաս տիա րակ ման խնդիր -
նե րը կհա մար վեն ի րա կա նաց ված այն ժա մա -
նակ, երբ ի րա վա խախ տը, կրե լով պա տի ժը,
եր բեք չի կա տա րի նոր հան ցա գոր ծու թյուն: Այն
հե ղի նակ նե րի մո տե ցում նե րը, ո րոնք պա հան -
ջում են մե ղա վո րի գի տակ ցու թյան մեջ ի րա -
կա նաց նել բա րո յա կան ուղղ ման փո փո խու թյուն,
ուղ ղա կի դուրս են գա լիս այն խնդիր նե րի շրջա -
նա կից, ո րոնք դրված են քրեա կան ի րա վուն քի
առջև: Սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կու թյան գի -
տա կից քա ղա քա ցու դաս տիա րա կու մը, որ պես
ընդ հա նուր խնդիր, ոչ բո լոր դեպ քե րում է հնա -
րա վոր ի րա կա նաց նել նույ նիսկ ըն տա նի քում,
դպրո ցում, հա սա րա կու թյու նում, ա ռա վել ևս
ցան կա լի չէ դնել այդ պի սի խնդիր քրեա կան
պատ ժի մի ջոց նե րի առջև19: 

Այս ա ռու մով, լեհ հե ղի նակ Ստե ֆան Լե -
լեն տա լը նշում է, որ «պատ ժի կի րառ ման դեմ
այդ պի սի խնդիր դնե լը, ինչ պես դա ի րա կա -
նաց վում է խոհր դա յին հե ղի նակ նե րի կող մից,
գե րա զան ցում է ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ի րա կան

հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րը (…): Չա փա -
զանց ված մտադրու թյուն նե րը, ո րոնք կտրված
են ի րա կան վե րա կանգ նո ղա կան ի րա կա նու -
թյու նից, հան գեց նում են պատ ժի նպա տակ նե -
րի ի դեա լա կա նաց մա նը, ո րը տե սա կան ա ռու -
մով սխալ է, իսկ գործ նա կան ա ռու մով` ան -
ցան կա լի»20: 

Այս պես, անհ րա ժեշտ է նշել, որ դա տա -
պարտ յա լի ուղ ղու մը պետք է ի րա կա նաց վի ակ -
տիվ դաս տիա րակ չա կան-հար կադրա կան մի -
ջոց ներ կի րա ռե լով, ո րը պետք է ազ դի ան ձի
բա րո յա-հո գե բա նա կան և սո ցիալ-հո գե բա նա -
կան վի ճա կի վրա, ինչ պես նաև նրան դարձ նի
օ րի նա պաշտ քա ղա քա ցի և սեր մա նի հար գանք
օ րեն քի նկատ մամբ: Պատ ժի կրման ըն թաց -
քում դա տա պարտ յա լը պետք է գի տակ ցի, որ
նոր հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լը կա րող
է նրա հա մար ա ռա ջաց նել բա ցա սա կան
հետևանք ներ: Ե թե ան ձը պա տի ժը կրե լու ըն -
թաց քում կամ դրա նից հե տո զերծ է մնում նոր
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լուց, ա պա կա -
րող ենք ար ձա նագրել, որ դա տա պարտ յա լի
ուղ ղու մը, որ պես պատ ժի նպա տակ, ի րա կա -
նաց ված է: Այս պի սով, դա տա պարտ յա լի ուղ -
ղու մը, որ պես պատ ժի նպա տակ, կապ ված է
«ի րա վա բա նա կան» ուղղ ման հետ, ո րը դա տա -
պարտ յա լի մոտ ձևա վո րում է նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ չկա տա րե լու «հրա մա յա կան», սա -
կայն այն կա րող է նաև ստեղ ծել անհ րա ժեշտ և
բա վա րար պայ ման ներ (մի ջա վայր) պատ ժի են -
թարկ ված ան ձին դաս տիա րա կե լու հա մար:
Դաս տիա րա կե լը են թադրում է՝ պատ ժի կրման
և կամ դրա նից հե տո ան ձի մեջ դրա կան վար -
քա գիծ ձևա վո րել, իսկ բա ցա սա կան վար քա -
գի ծը, ե թե այդ պի սին առ կա է` վե րաց նել: 

Այժմ հարկ է անդրա դառ նալ ան ձի ուղղ -
ման՝ որ պես պատ ժի նպա տա կի հիմ նախն դիր -
նե րի ու սում նա սի րու թյա նը: Այս ա ռու մով անհ -
րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ հա մա ձայն ո րոշ ի րա -
վա բան գիտ նա կան նե րի՝ այդ նպա տա կը չպետք
է նա խա տես վի քրեա կան օ րենսդրու թյու նում21:
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18 Տե՛ս Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключённых. Автореф.
дис. докт. юрид. наук. Томск, 1965, с. 19. 

19 Տե՛ս Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973, с. 31-32.
20 Տե՛ս Lelental Stefan. Wychowawczy eel kary. Zeszyty naukove uni-wersytetu Lodzkiego, serja 1, zes 51, 1967, p. 172-

173.
21 Տե՛ս Полубинская С.В. К вопросу о целях наказания // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984,

с. 102; Усс А.В. Социально-интегративная роль уголовного права. Красноярск, 1993, с. 227.



Մաս նա վո րա պես, Դ.Ա. Շես տա կո վա յի կար ծի -
քով դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը որ պես պատ ժի
նպա տակ նա խա տե սե լը բո լո րո վին ար դա րաց -
ված չէ, քա նի որ շատ կաս կա ծե լի է այն հան -
գա ման քը, թե հնա րա վոր է ինչ որ մե կին ուղ -
ղել պա տիժ կի րա ռե լու մի ջո ցով, այն էլ ցմահ
ա զա տազրկ ման կամ մա հա պատ ժի22: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հիշ յալ դիր քո շում նե -
րի հիմ քում ըն կած է այն հիմ նա վո րու մը, որ
բա ցա կա յում են այն պի սի հիմ նա վոր ված գի -
տա կան չա փա նիշ ներ, ո րոնք կա րող են վկա յել
ան ձի ուղղ ման նպա տա կին հաս նե լու վե րա -
բեր յալ: Բա ցի այդ, գի տու թյու նը դեռ ամ բող ջո -
վին չի պա տաս խա նել այն հար ցին, թե սկզբուն -
քո րեն հնա րա վոր է արդ յոք հան ցանք կա տա -
րած ան ձի ուղ ղու մը: Հաշ վի առ նե լով գիտ նա -
կան նե րի կող մից ար տա հայտ ված կար ծիք նե -
րը՝ այ նո ւա մե նայ նիվ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել,
որ մեր կար ծի քով ուղ ղու մը, որ պես պատ ժի
նպա տակ, ուղղ ված է հա սա րա կու թյան և պե -
տու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րի
բա վա րար մա նը, քա նի որ այն ի րե նից են -
թադրում է բա ցա ռա պես օգ տա կար գոր ծըն -
թաց, ո րի արդ յուն քում հնա րա վո րու թյուն է
ստեղծ վում հա վա սա րակշ ռել հա սա րա կու թյան,
պե տու թյան, դա տա պարտ յա լի ըն տա նի քի և,
ին չու չէ, նաև դա տա պարտ յա լի շա հե րը: Վեր -
ջա պես անհ րա ժեշտ է նշել, որ անհ նար է ան ձի
նկատ մամբ նշա նա կել այն պի սի պատ ժի տե -
սակ, ո րում կբա ցա կա յեն ուղղ ման տար րե րը:

Որ պես ուղղ ման նպա տա կի հիմ նա խն դիր
ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի կող մից քննարկ -
վում է նաև քրեա կան օ րեն քում այդ նպա տա կի
հաս կա ցու թյան նա խա տես ման հար ցը, արդ -
յուն քում դրա բա ցա կա յու թյու նը դի տարկ վում է
որ պես օ րենսդրի կող մից բաց թո ղում: Այս մո -
տե ցու մը հիմ նա վոր վում է այն հան գա ման քով,
որ միայն քրեա կա տա րո ղա կան օ րեն քում այդ
նպա տա կի նա խա տե սումն ար դա րաց ված չէ՝
հաշ վի առ նե լով, որ պատ ժի բո լոր նպա տակ -

ներն սկզբնա պես ձևա վոր վում են քրեա կան օ -
րեն քում, ուս տի ար դա րաց ված է դրանց բո -
վան դա կու թյան բա ցա հայ տու մը հենց քրեա -
կան օ րեն քում: Ա վե լին՝ քրեա կան և քրեա կա -
տա րո ղա կան ի րա վունք նե րի կար գա վոր ման ա -
ռար կա նե րը տար բեր վում են, իսկ ուղղ ման հաս -
կա ցու թյան սահ մա նու մը այս կամ այն ճյու ղա -
յին օ րեն քում նա խա տե սե լը հա մա պա տաս խա -
նա բար նա խան շում է պե տու թյան քա ղա քա -
կա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը տվյալ ո -
լոր տում23:

Մ.Պ. Ժու րավլ յո վը նշում է, որ հան ցանք
կա տա րած ան ձի ուղղ ման գոր ծըն թա ցը սկսվում
է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար -
կե լու պա հից, սա կայն այդ գոր ծըն թա ցի հիմ -
նա կան փու լը պատ ժի նշա նակ ման և ի րա կա -
նաց ման փուլն է24: 

Այլ ի րա վա բան գիտ նա կան ներ նշում են,
որ դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը, որ պես պատ ժի
նպա տակ, ա ռաջ նայ նու թյուն ու նի պատ ժի մյուս
նպա տակ նե րի նկատ մամբ: Մաս նա վո րա պես`
Վ.Ի. Սե լի վերս տո վան նշում է, որ դա տա պարտ -
յա լի ուղ ղու մը, որ պես պատ ժի նպա տակ, ա -
ռաջ նա յին է պատ ժի մյուս նպա տակ նե րի նկատ -
մամբ, ո րոնք նա խա տես ված են քրեա կան օ -
րենսգր քով25: Իսկ Ա.Ֆ. Միցկևի չը գտնում է, որ
ե թե այ նո ւա մե նա յ նիվ դա տա պարտ յա լի ուղ ղու -
մը հա մա րենք ա ռաջ նա յին պատ ժի մյուս նպա -
տակ նե րի նկատ մամբ, ա պա դա պայ մա նավոր -
ված է միայն նրա ի րա կա նաց ման բարդ կա -
ռու ցա կար գով, բայց ոչ պատ ժի նշա նակ ման
կարևո րու թյան հար ցում26:

Գտ նում ենք, որ հիշ յալ մո տե ցում նե րը
քննա դա տե լի են, քա նի որ ցան կա լի չէ հա տուկ
ա ռաջ նայ նու թյուն ըն ձե ռել պատ ժի որևէ նպա -
տա կի: Այս ա ռու մով, կհա մա ձայ նենք Բ.Ս. Վոլ -
կո վի հետ, ո րը նշում է. «Դա տա պարտ յա լի
ուղղ ման պատ ժի նպա տա կը չի կա րող հա -
կադր վել պատ ժի այլ նպա տակ նե րի հետ, քա -
նի որ նրանք խիստ կապ ված են միմ յանց հետ:
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22 Տե՛ս Шестаков Д.А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению
репрессии // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, № 4, 1998, с. 156.

23 Տե՛ս Палий А.А. Сущность и цели наказания в российском уголовном праве и средства их достижения. Дис. … канд.
юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2001, с. 95.

24 Տե՛ս Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.П. Журавлева и С.И.
Никулина. Изд. Норма, М.: 2011, с. 190.

25 Տե՛ս Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. В.И. Радченко. М., 2004, с. 306.
26 Տե՛ս Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. Монография / - С.-Пб.: Юрид.

центр Пресс, 2005, с. 132.
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Այս հան գա մանքն ու նի մեծ կարևո րու թյուն` ինչ -
պես պատ ժի նշա նակ ման, այն պես էլ դրա ի -
րա կա նաց ման ժա մա նակ: Պա տիժ նշա նա կե -
լու ժա մա նակ դա տա րա նը չի կա րող ղե կա վար -
վել բա ցա ռա պես պատ ժի մեկ նպա տա կով, օ -
րի նակ` դա տա պարտ յա լի ուղղ ման նպա տա -
կով, այլ պետք է ու շադրու թյուն դարձ նի նաև
պատ ժի մյուս նպա տակ նե րին: Միայն պատ ժի
բո լոր նպա տակ նե րի հա մակ ցու թյամբ է հնա -
րա վոր պար զել, թե որ քա նով է ան ձի նկատ -
մամբ նշա նակ ված պա տի ժը ար դա րա ցի և հիմ -
նա վոր ված»27: 

Կար ծում ենք քննարկ վող դիր քո րո շու մը
քննա դա տե լի է նաև քրեա կան օ րեն քի կար գա -
վո րում նե րի հա մա տեքս տում, քա նի որ օ րենս -
դի րը, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սում նա խա տե սե լով պատ ժի նպա -
տակ նե րը, նա խա պես դրան ցից ոչ մե կին ա -
ռաջ նայ նու թյուն չի ըն ձե ռել, որն ուղ ղա կի են -
թադրում է, որ բո լոր նպա տակ նե րը հա վա սար
են, ուս տի որևէ նպա տակ մյու սի նկատ մամբ
ա ռաջ նա յին չէ: 

Այս պի սով ան ձի ուղ ղու մը՝ որ պես պատ ժի
նպա տակ, կա րող է ի րա կա նաց վել եր կու ձևով:
Ա ռա ջի նը դրսևոր վում է դա տա պարտ յա լի մոտ
քրեա ծին ուղղ վա ծու թյուն նե րի չե զո քաց մամբ և
քրեա ծին վար քագ ծի կողմ նո րո շում նե րի բա -
ցառ մամբ, ո րի արդ յուն քում դա տա պարտ յա լը
օ րեն քով սահ ման ված կար գով պատ ժի կրման
ա վար տից հե տո զերծ կմնա նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ կա տա րե լուց: Երկ րոր դը դրսևոր -
վում է դա տա պարտ յա լի ան ձի հատ կա նիշ նե րի
բա րե լավ մամբ (բա րո յա կան վե րա դաս տի արա -
կում), երբ նա գի տակ ցա բար և վերջ նա կա նա -
պես հրա ժար վում է ոչ միայն նախ կի նում ու նե -
ցած քրեա ծին վար քագ ծից և կողմ նո րո շում նե -
րից, այլ քրեա ծին աշ խար հա յաց քից, հա մոզ -
մունք նե րից և տե սա կետ նե րից: Գտ նում ենք,
որ վեր ջին ազ դե ցու թյա նը հաս նե լը հնա րա վոր
է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ո րը ներ կա յիս պայ -
ման նե րում պատ ժի ի րա կա նաց ման արդ յուն -
քում գրե թե ան հա սա նե լի է:

Ուղղ ման նպա տա կին հաս նելն ի րա գործ -
վում է դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված պատ -

ժի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում՝ դա տա պարտ -
յա լի նկատ մամբ պատ ժի կի րառ ման (փոր -
ձաշր ջա նի) ըն թաց քում: Ի հար կե դա տա պարտ -
յա լի ուղղ ման կարևոր հան գա մանք նե րից է,
երբ պա տիժ կրե լու ա վար տից հե տո ան ձը զերծ
է մնում նոր հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե -
լուց: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ այդ վերջ նա կան
ցան կա լի արդ յուն քին հաս նե լու հա մար հսկա -
յա կան ներդրում ի րենց հեր թին ու նեն քրեա -
կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի հա մա պա տաս -
խան աշ խա տա կից նե րը պատ ժի կրման ըն -
թաց քում: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում դա -
տա պարտ յա լի նկատ մամբ կի րառ վում են
քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քով նա խա տես -
ված ուղղ ման մի ջոց ներ: Այս պես, ՀՀ քրեա -
կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա պարտ յա լի ուղղ -
ման հիմ նա կան մի ջոց ներն են պա տիժ նե րը
կա տա րե լու և կ րե լու սահ ման ված կարգն ու
պայ ման նե րը, դա տա պարտ յա լի հետ տար վող
սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան
աշ խա տանք նե րը, դա տա պարտ յա լի աշ խա -
տան քա յին, կրթա կան, մշա կու թա յին, մար զա -
կան և նման այլ զբաղ վա ծու թյու նը, ինչ պես
նաև հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյու նը: Ուղղ -
ման մի ջոց նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ ան չա -
փա հաս նե րի հա մար կրում են պար տա դիր
բնույթ: 

Այս պես, հիշ յալ ի րա վա կան նոր մի վեր լու -
ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա պարտ յա լի
ուղղ ման հա մար կի րառ վում են ուղղ ման հետևյալ
հիմ նա կան մի ջոց նե րը.

1. պա տիժ նե րը կա տա րե լու և կ րե լու սահ -
ման ված կարգն ու պայ ման նե րը,

2. դա տա պարտ յա լի հետ տար վող սո ցիա -
լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան
աշ խա տանք նե րը,

3. դա տա պարտ յա լի աշ խա տան քա յին,
կրթա կան, մշա կու թա յին, մար զա կան և
նման այլ զբաղ վա ծու թյու նը,

4. հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյու նը:
Դա տա պարտ յա լի ուղղ ման ա ռա ջին հիմ -

նա կան մի ջո ցը պա տիժ նե րի կա տա րման և
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կրե լու սահ ման ված կարգն ու պայ ման նե րը (ռե -
ժի մը), ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րի մի -
ջո ցով ա պա հով վում է ա զա տազրկ ման հետ
կապ ու նե ցող պատ ժա տե սակ նե րի ի րա կա նա -
ցու մը:

Դա տա պարտ յալ նե րի հետ սո ցիա լա կան,
հո գե բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք նե -
րը ևս  ընդգրկ վում են ուղղ ման հիմ նա կան մի -
ջոց նե րի շար քում, ո րոնք ի րա կա նաց վում են
ՀՀ ար դար դա տու թյան նա խա րա րի 2008 թվա -
կա նի մա յի սի 30-ի «Կա լա նա վոր ված նե րի և
դա տա պարտ յալ նե րի հետ սո ցիա լա կան, հո գե -
բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա -
կա նաց նող կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում -
նե րի գոր ծու նեու թյան կար գը հաս տա տե լու մա -
սին» թիվ 44-Ն հրա մա նով: Նշ ված հրա մա նի
3-րդ կե տում սահ ման ված է, որ քրեա կա տա րո -
ղա կան ծա ռա յու թյան սո ցիա լա կան, հո գե բա -
նա կան, և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա -
կա նաց նող ստո րա բա ժա նում նե րի նպա տա կը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա -
տու թյան նա խա րա րու թյան քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նարկ նե րում պահ վող կա լա նա վոր ված
ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի սո ցիա լա կան
վե րա կանգ նու մը և դա տա պարտ յալ նե րի ուղղմա -
նը նպաս տելն է: 

Նույն հրա մա նի 4-րդ կե տում սահ ման ված
են ստո րա բա ժա նում նե րի կող մից ի րա կա նաց -
վող սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա -
կան աշ խա տանք նե րի մի շարք խնդիր ներ, ո -
րոնք են՝ 1) կա լա նա վոր ված նե րի և դա տա -
պարտ յալ նե րի ար տա քին աշ խար հի հետ սո -
ցիա լա պես օգ տա կար կա պեր և շ փում ներ ստեղ -
ծե լը, պահ պա նե լը և զար գաց նե լը, 2) կա լա նա -
վոր ված նե րի և դա տա պարտ յալ նե րի հո գե կան
ա ռող ջու թյու նը պահ պա նե լը և ամ րապն դե լը,
3) կա լա նա վոր ված նե րի և դա տա պարտ յալ նե -
րի սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան
պաշտ պան վա ծու թյա նը նպաս տե լը, 4) կա լա -
նա վոր ված նե րի և դա տա պարտ յալ նե րի աշ խա -
տան քա յին, կրթա կան, մշա կու թա յին, մար զա -
կան, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան զար -
գաց մա նը նպաս տե լը, 5) կա լա նա վոր ված նե րի
և դա տա պարտ յալ նե րի հոգևոր պա հանջ մունք -
նե րի բա վա րար մա նը նպաս տե լը, 6) կա լա նա -
վոր ված նե րի և դա տա պարտ յալ նե րի օ րի նա -
պահ վար քագ ծի դրսևոր մա նը, ի րա վա գի տակ -
ցու թյան բարձ րաց մա նը նպաս տե լը, 7) կա լա -

նա վոր ված նե րի և դա տա պարտ յալ նե րի մոտ,
հա սա րա կու թյան հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րի
և ա վան դույթ նե րի նկատ մամբ հար գա լից վե -
րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը նպաս տե լը, 8) դա -
տա պարտ յալ նե րի սո ցիա լա կան վե րա կանգն -
ման և պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ
ա զատ ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լը, 9)
դա տա պարտ յալ նե րի հա սա րա կու թյուն վե րաին -
տեգր վե լուն նպաս տե լը:

Անդրա դառ նա լով ուղղ ման եր րորդ մի ջո -
ցին՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ ՀՀ ար դա րա դա -
տու թյան նա խա րա րի հիշ յալ հրա մա նի 5-րդ
կե տով սահ ման վում է, որ սո ցիա լա կան, հո գե -
բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք նե րը սո -
ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան մաս -
նա գի տա կան աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաև
կրթա կան, մշա կու թա յին, մար զա կան և հոգևոր-
կրո նա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր
ի րա կա նա ցումն է: Այս պի սով, անհ րա ժեշտ է
ար ձա նագրել, որ կրթա կան, մշա կու թա յին, մար -
զա կան և հոգևոր-կրո նա կան բնույ թի մի ջո ցա -
ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը դիտ վում է որ պես
սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և ի րա վա կան
աշ խա տանք նե րի ան բա ժա նե լի մաս, ո րի ի րա -
կա նաց ման կար գը նա խա տես ված է ՀՀ ար -
դա րա դա տու թյան նա խա րա րի հիշ յալ հրա մա -
նով:

Վեր ջա պես հա սա րա կա կան ներ գոր ծու -
թյու նը, որ պես ուղղ ման հիմ նա կան մի ջոց, ուղղ -
ված է դա տա պարտ յալ նե րի հա մար սո ցիա լա -
կան օգ տա կար կա պեր ստեղ ծե լուն կամ վե րա -
կանգ նե լուն, հա սա րա կա կան կյան քի հմտու -
թյուն ներ ու սու ցա նե լուն: Այդ մի ջո ցը ևս  ու նի
մեծ դաս տիա րակ չա կան նշա նա կու թյուն:

Հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյու նը կա րող
է դրսևոր վել կազ մա կեր պա-ի րա վա կան տար -
բեր ձևե րով, տե սակ նե րով, մի ջոց նե րով, իսկ
քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսդրու թյու նը չի նա -
խա տե սում այդ մի ջոց նե րի սահ մա նա փա կում -
ներ դա տա պարտ յալ նե րի հետ տար վող աշ խա -
տանք նե րի հար ցում: Այն ի րա վա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են հա սա րա -
կա կան ներ գոր ծու թյան մի ջո ցի գոր ծադր ման
հետևան քով, կա րող են կար գա վոր վել տար -
բեր ի րա վա կան ակ տե րով: Այս ա ռու մով անհրա -
ժեշտ է հա մա ձայ նել Վ.Վ. Պո պո վի այն կար ծի -
քի հետ, որ «հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյան
տար րե րը այս կամ այն մա սով առ կա են դա -
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տա պարտ յալ նե րի ուղղ ման ա ռանց բա ցա ռու -
թյան բո լոր մի ջոց նե րում»28: 

Ներ կա յումս քրեա կա տա րո ղա կան հա մա -
կար գում հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյան մի -
ջոցն ու նի բա վա կան լայն կի րա ռում: 

Հա սա րա կա կան ներ գոր ծու թյան ա ռան ձին
տե սակ է հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյու նը:
Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա -
րող են ա ջակ ցել պա տիժ ներ կա տա րող հիմ -
նարկ նե րի ու մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին,
այդ թվում, դա տա պարտ յալ նե րի ուղղ ման կա -
պակ ցու թյամբ: 

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 21-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պա տիժ նե -
րը կա տա րե լու նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե -
րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար -
ման լիա զոր ված մարմ նի (այ սու հետ` պե տա -
կան կա ռա վար ման լիա զոր ված մար մին) կազ -
մա վո րած հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խմբի
մի ջո ցով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ պա տիժ նե րը կա տա րե լու նկատ մամբ հա -
սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց -
ման կար գը, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան դի -
տորդ նե րի խմբի կազ մը և ի րա վա սու թյու նը
սահ ման վում է, որ պա տիժ նե րը կա տա րե լու
նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյան
ի րա կա նաց ման կար գը, ինչ պես նաև հա սա -
րա կա կան դի տորդ նե րի խմբի կազ մը և ի րա -
վա սու թյու նը սահ մա նում է պե տա կան կա ռա -
վար ման լիա զոր ված մար մի նը:

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի 2005
թվա կա նի նո յեմ բե րի 18-ի «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա -
րու թյան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում
և մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րահս կո -
ղու թյան ի րա կա նաց ման կար գը և հա սա րա -
կա կան դի տորդ նե րի խմբի կազ մը սահ մա նե լու
մա սին» թիվ ՔՀ-66-Ն հրա մա նի 2-րդ կե տում
սահ ման ված են խմբի գոր ծու նեու թյան նպա -

տակ նե րը. 1) ա զա տազրկ ված նե րի և քրեա կա -
տա րո ղա կան մար մին նե րի հսկո ղու թյան տակ
գտնվող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան հա սա րա կա կան վե րահս կու մը, ա զա -
տազրկ ված նե րի աշ խա տան քա յին և կեն ցա ղա -
յին պայ ման նե րի բա րե լա վու մը, հա սա րա կու -
թյա նը քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյան հիմ -
նախն դիր նե րը ներ կա յաց նե լը, 2) մար դու ի րա -
վունք նե րի խախ տում նե րի բա ցա հայտ մա նը և
կան խար գել մանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյուն ծա -
վա լե լը, 3) քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե -
րում և մար մին նե րում ի րա վի ճա կի վեր լու ծու -
թյուն նե րի, եզ րա կա ցու թյուն նե րի և ա ռա ջար -
կու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը և հա -
սա րա կու թյա նը ներ կա յաց նե լը, 4) քրեա կա տա -
րո ղա կան օ րենսդրու թյունն ու սում նա սի րե լը,
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ դրան ցում փո փո -
խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու, նոր ի -
րա վա կան ակ տեր մշա կե լու վե րա բեր յալ ա ռա -
ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը:

Այս պի սով, ամ փո փե լով դա տա պարտ յալ -
նե րի ուղղ ման հա մար նա խա տես ված հիմ նա -
կան մի ջոց նե րի նշա նա կու թյու նը, կա րող ենք
ար ձա նագրել, որ այդ մի ջոց նե րի առ կա յու թյու -
նը և դրանց ի րա կա նա ցումն անհ րա ժեշտ են,
քա նի որ դա տա պարտ յա լը պատ ժի կրման ըն -
թաց քում ձեռք է բե րում կամ զար գաց նում է
հա սա րա կա կան կարևո րու թյուն ներ կա յաց նող
այն պի սի հմտու թյուն ներ, ո րոնք պատ ժի կրման
ա վար տից հե տո կա րող են նպաս տել դա տա -
պարտ յա լի, որ պես ան ձի, հա ջող վե րա սո ցիա -
լա կա նաց մա նը: Այս ա ռու մով, ցան կա լի է
ընդգծել, որ ներ կա յումս ՀՀ-ում ի րա կա նացվող
ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում նե րից
ան մասն չէ քրեա կա տա րո ղա կան հա մա կար -
գը,29 որի նպա տակն ուղղ ված է այդ հա մա -
կար գի հա մա պա տաս խա նեց մա նը մի ջազ գա -
յին հայտ նի փաս տաթղ թե րին և ա ռա ջա դեմ
երկր նե րի փոր ձին:
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28 Տե՛ս Попов В.В. Актуальные вопросы научного и научно-методического обеспечения воспитательной работы с осуж-
денными // Состояние и перспективы научного обеспечения организации воспитательной работы с осужденными:
Материалы науч.-практ. конф. – Вологда: Вологод. ин-т права и экономики Минюста России, 2001, с. 16.

29 Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի մարտի 11-ի թիվ 96-Ա հրամանով
ստեղծվել է աշխատանքային հանձնաժողով ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման
գործընթացն ապահովելու համար:
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ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության Փորձաքրեագիտական վարչության 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

´Ü²Î²ð²Ü, ä²Ðºêî²ð²Ü Î²Ø ÞÆÜàôÂÚàôÜ ²äúðÆÜÆ Øàôîø
¶àðÌºÈàì Æð²Î²Ü²òì²Ì Ð²öÞî²ÎàÆÂÚàôÜÜºðÆ

øðº²Æð²ì²Î²Ü àð²ÎØ²Ü àðàÞ²ÎÆ
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

Բ նա կա րան, պա հես տա րան կամ շի նու -
թյուն ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լը, որ պես հափշ -
տա կու թյան հան ցա կազ մը ո րակ յալ դարձ նող
հատ կա նիշ, նա խա տես ված է ՀՀ քրեա կան օ -
րենս գր քի գո ղու թյան, կո ղո պու տի և ա վա զա -
կու թյան հան ցա կազ մե րում: Օ րենսգր քում այդ -
պի սի հատ կա նի շի առ կա յու թյու նը պայ մա նա -
վոր ված է նաև նրա նով, որ նյու թա կան ար ժեք -
նե րին հա սա նե լի դառ նա լու և ար գելք նե րը հաղ -
թա հա րե լու նպա տա կով՝ հան ցա վո րը ցու ցա -
բե րում է ա ռանձ նա հա տուկ հանդգ նու թյուն և
գոր ծադրում ջան քեր, ո րոնք ա վե լի են բարձ -
րաց նում ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու -
թյու նը: 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր -
քը միակն է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենսդրու թյան հա մա կար գում, ո րը հնա րա վո -
րինս սպա ռիչ սահ մա նում է բնա կա րան հաս -
կա ցու թյան տար րե րը: Օ րենսգր քում տրված
սահ մա նու մը հա մա պա տաս խա նում է նաև մի -
ջազ գա յին ի րա վուն քին հայտ նի բնա կա րան
հաս կա ցու թյան սահ մա նադրաի րա վա կան նշա -
նա կու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, բա ցի
բնա կե լի տնից, բնա կա րան է հա մա րում փաս -
տա բա նա կան գրա սեն յա կը, ել նե լով այն դիր -
քո րո շու մից, որ պրո ֆե սիո նալ և գոր ծա րար
գոր ծու նեու թյամբ հա ջո ղու թյամբ հնա րա վոր է
զբաղ վել նաև սե փա կան բնա կա րա նում: Եվ րո -
պա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝
պրո ֆե սիո նալ բնա գա վա ռին չառնչ վող գոր ծու -
նեու թյամբ կա րե լի է զբաղ վել գրա սեն յա կում
կամ առևտ րա յին ծա ռա յո ղա կան շեն քում,
հետևա բար՝ դրանք նույն պես մտնում են բնա -
կա րան հաս կա ցու թյան մեջ: Եվ րո պա կան դա -

տա րա նը բնա կա րան է հա մա րում ոչ միայն
ծա ռա յո ղա կան աշ խա տա սեն յա կը, այլև՝ քա -
ղա քա ցի նե րին պատ կա նող տրանս պոր տա յին
մի ջոց նե րը, կազ մա կեր պու թյուն նե րի շեն քե րը,
այդ թվում առևտ րա յին շի նու թյուն նե րը, շտաբ-
բնա կա րան նե րը, տե ղա կան ներ կա յա ցուց չու -
թյուն նե րի շեն քե րը և այլն: Հո ղա մա սը, որ տեղ
պետք է ի րա կա նաց վի բնա կե լի տան շի նա րա -
րու թյուն, Եվ րո պա կան դա տա րա նը բնա կա րան
չի հա մա րում:

Այս պի սով, հա մա ձայն ՀՀ քր. դատ. օր.-ի
6-րդ հոդ վա ծի 46-րդ կե տի՝ բնա կա րան է
հա մար վում այն շեն քը կամ շի նու թյու նը, ո րը
մշտա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես օգ տա -
գործ վում է ո րո շա կի ան ձի կամ ան ձանց բնա -
կու թյան հա մար, այդ թվում՝ սե փա կան կամ
վար ձա կա լած բնա կա րա նը, այ գետ նա կը, հյու -
րա նո ցա յին հա մա րը, նա վախ ցի կը, գնաց քի
ճամ փոր դախ ցի կը, հա մա պա տաս խա նա բար
դրանց ան մի ջա կան հա րող ծած կա պատշ գամբ -
նե րը, սանդ ղա վան դակ նե րը, վեր նաս րահ նե -
րը, պատշ գամբ նե րը, ընդ հա նուր օգ տա գործ -
ման տա րած քը, ինչ պես նաև դրանց այլ բա -
ղադրիչ մա սե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են
հանգս տի, գույ քը պա հե լու, ինչ պես նաև ո րո -
շա կի ան ձի կամ ան ձանց այլ պա հանջ մունք -
նե րը բա վա րա րե լու հա մար, բնա կե լի շի նու -
թյան նկու ղը և ձեղ նա հար կը: Բ նա կա րան
հաս կա ցու թյունն իր մեջ ընդգր կում է նաև մաս -
նա վոր ավ տո մե քե նան, գե տա յին կամ ծո վա -
յին նա վը, ինչ պես նաև ծա ռա յո ղա կան անձ -
նա կան աշ խա տա սեն յա կը և ավ տո մե քե նան,
ար վես տա նո ցը:

Բ նա կա րան չեն կա րող հա մար վել այն շի -
նու թյուն նե րը, ո րոնք մշտա կան կամ ժա մա նա -
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կա վոր1 նա խա տես ված և (կամ) հար մա րեց ված
չեն մարդ կանց բնա կու թյան հա մար (բնա կա -
րա նից հե ռու գտնվող գետ նա փո րը, ան գա րը,
վրա նը, ավ տոտ նա կը և այլ տնտե սա կան նպա -
տա կով պատ րաստ ված շի նու թյու նը)2: Օ րի նակ՝
ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դա -
րա ցի քննա դա տու թյան է ար ժա նա ցել այն մո -
տե ցու մը, ըստ ո րի՝ գնաց քի ճամ փոր դախ ցի կը
ուղևո րա խու ցը չի կա րող հա մար վել ժա մա -
նա կա վոր օգ տա գործ վող բնա կե լի տա րածք,
իսկ այն տե ղից կա տար ված հափշ տա կու թյու -
նը՝ ա պօ րի նի բնա կա րան մուտք գոր ծե լով կա -
տար ված գո ղու թյուն, քա նի որ գնաց քը, ծա ռա -
յե լով որ պես փո խադրա մի ջոց, չի կա րող նա -
խա տես ված լի նել մարդ կանց բնա կու թյան հա -
մար3:

Հարկ է նկա տել, որ քրեաի րա վա կան տե -
սանկ յու նից ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 6-րդ հոդ վա ծի
46-րդ կե տում սահ ման ված բնա կա րան հաս -
կա ցու թյան էու թյունն ամ բող ջու թյամբ և մե խա -
նի կո րեն ըն դու նե լը, ճիշտ չէ և տվ յալ հար ցին
պետք է մո տե նալ ո րո շա կի վե րա պա հում նե -
րով: Այս տեղ անհ րա ժեշտ են այլ ա վե լի հստակ
և գործ նա կան մո տե ցում ներ: Մաս նա վո րա պես,
խոս քը վե րա բե րում է ՀՀ քր. դատ. օր.-ում
բնա կա րան հաս կա ցու թյան մեջ նե րառ ված
այն պի սի հաս կա ցու թյուն նե րի կի րառ մա նը, ինչ -
պի սիք են՝ մաս նա վոր ավ տո մե քե նա, գե -
տա յին կամ ծո վա յին նավ, ծա ռա յո ղա կան
անձ նա կան աշ խա տա սեն յակ, ավ տո մե քե նա,
ար վես տա նոց, ընդ հա նուր օգ տա գործ ման
տա րածք և այլն, ո րոնց առ կա յու թյու նն, ըստ
էու թյան, ան հիմն կեր պով ընդ լայ նում է բնա -
կա րան հաս կա ցու թյան բո վան դա կա յին էու -
թյու նը և ստեղ ծում լրա ցու ցիչ բար դու թյուն ներ՝
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րակ ման հար ցում:

Ընդ հան րա պես, բնա կա րան հաս կա ցու -
թյան հետ կապ ված հար ցե րի քրեաի րա վա կան
պար զա բան ման հա մար, հա վա նա բար, ա վե լի
նպա տա կա հար մար կլի ներ, ե թե օ րենս դի րը,
որ պես ե լա կետ, հիմք ըն դու ներ ան ձի կող մից
որևէ տե ղան քում, շեն քում կամ շի նու թյու նում
մշտա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես փաս տա -
ցի բնակ վե լու հան գա ման քը: Իսկ այն հան գա -
ման քը, թե տվյալ տե ղան քը, շեն քը, շի նու թյու -
նը կամ տրանս պոր տա յին մի ջո ցը ինչ պի սի
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն ան ձի բնա կու թյան
և կեն սա կան պայ ման նե րն ա պա հո վե լու հա -
մար, կամ ինչ նպա տակ նե րի են դրանք ծա ռա -
յում, էա կան չէ: Կարևորն այն է, որ ան ձի կող -
մից այն մշտա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես
օգ տա գործ վի որ պես բնա կու թյան հա մար պի -
տա նի տա րածք, այ սինքն՝ տա րածք, ուր ան ձը,
գո նե նվա զա գույ նը, կա րող է ա պա հո վել իր
կեն սա գոր ծու նեու թյան պայ ման նե րը: Ինչ պես
կար ծում է հե ղի նակ նե րից Բ.Դ. Զա վի դո վը,
զուտ բնա կա րա նա յին ֆոն դի մեջ չմտնող, սա -
կայն ժա մա նա կա վո րա պես բնա կու թյան հա -
մար նա խա տես ված տա րածք նե րը կամ շի նու -
թյուն նե րը բնա կա րան հաս կա ցու թյան մեջ
նե րա ռե լը՝ տվյալ հաս կա ցու թյունն ա ռա վել տա -
րա ծա կան մե կա նա բա նե լու հնա րա վո րու թյուն
են ըն ձե ռում4, ին չը, ի րա վա կան ո րո շա կիու -
թյան սկզբուն քի5 ի մաս տով, դա տա կան պրակ -
տի կա յում կա րող է ա ռաջ բե րել ո րո շա կի խնդիր -
ներ:

Բ նա կա րան հաս կա ցու թյան էու թյու նը
բա ցա հայ տող ո րո շա կի տար րեր են պա րու նա -
կում նաև ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու -
թյան և կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ
գույ քի պե տա կան միաս նա կան կա դաստ րի
վար չու թյան 1998 թվա կա նի մա յի սի 26-ի Հա -
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1 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федераций, под общей редакцией док. юрид. наук, Председателя
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56 и др.

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, հատուկ մաս, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Գ.Ս.
Ղազինյանի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., էջ 342:

3 Տե՛ս Курс уголовного права, в пяти томах, особенная часть, том 3, под редакцией док. юрид. наук, профессора Г.Н.
Борзенкова и док. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002г., с. 429-430.

4 Տե՛ս Завидов Б.Д. Кража, уголовно-правовой анализ, практическое пособие, М., 2002г., с. 22.
5 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 18.04.2006թ.-ի թիվ ՍԴՈ-630 որոշումը: Նշված որոշումը հիմնված է

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մի շարք վճիռներում արտահայտված այն իրավական դիրքորոշման
վրա, համաձայն որի որևէ իրավական նորմ չի կարող համարվել օրենք, եթե այն չի համապատասխանում
իրավական որոշակիության (res judicata) սկզբունքին, այսինքն ձևակերպված չէ բավարար աստիճանի հստակությամբ,
որը թույլ տա քաղաքացուն դրա հետ համատեղելու իր վարքագիծը:



յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ըստ
նպա տա կա յին նշա նա կու թյան շեն քե րի և շի -
նու թյուն նե րի դա սա կար գու մը թիվ 108-Կ հա -
մա տեղ հրա մա նում առ կա դրույթ նե րը, ո րի հա -
մա ձայն՝ 

Ø բնա կե լի են հա մար վում մարդ կանց բնա -
կու թյան հա մար նա խա տես ված շի նու -
թյուն նե րը, բաղ կա ցած բնա կե լի և օ -
ժան դակ մա սե րից, օժտ ված կո մու նալ
հար մա րու թյուն նե րով.

Ø բնա կա րան է հա մար վում շեն քում
գտնվող ա ռան ձին տա րած քը՝ բաղ կա -
ցած բնա կե լի և օ ժան դակ մա սե րից,
օժտ ված կո մու նալ հար մա րու թյուն նե -
րով.

Ø բնա կե լի տուն է հա մար վում բնա կա -
վայ րի տա րած քում ա ռան ձին հո ղա մա -
սի վրա կա ռուց ված, ա ռան ձին փոս տա -
յին հա մար ու նե ցող, բնա կե լի, օ ժան -
դակ և կո մու նալ հար մա րու թյուն նե րով,
իր տնտե սա կան շի նու թյուն նե րով կա -
ռույ ցը.

Ø շի նու թյուն է հա մար վում բնա կան կամ
ար հես տա կան նյու թե րից, երկ րի վրա,
ստո րերկր յա կամ վե րերկր յա կա ռուց -
ված ծա վա լա յին, հար թա յին կամ գծա -
յին շի նա րա րա կան հա մա կար գը՝ կազմ -
ված կրող, ո րոշ դեպ քե րում նաև պար -
փա կող կոնստ րուկ ցիա նե րից և նա խա -
տես ված բնակ վե լու, տար բեր տե սա կի
ար տադրա կան ու այլ աշ խա տան քա յին
պրո ցես նե րի կա տար ման, նյու թե րի, շին -
վածք նե րի ու սար քա վո րում նե րի տե -
ղադր ման կամ պա հես տա վոր ման,
մարդ կանց ու բեռ նե րի տե ղա փոխ ման,
պաշտ պա նա կան և այլ նպա տակ նե րի
հա մար...: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը տա րա տե սակ շի նու թյուն նե րը բնա -
կա րան հաս կա ցու թյան տակ առ բե րե լու հար -
ցում միաս նա կան չա փո րո շիչ ներ չի սահ մա նել,
սա կայն, այս պես թե այն պես, բնա կա րան
հաս կա ցու թյու նը կա պում է մար դու՝ տվյալ տա -

րած քը անձ նա կան կյան քի, բնա կու թյան հա -
մար օգ տա գոր ծե լու մտադրու թյան հետ6: Շեն -
քը կամ շի նու թյու նը բնա կա րան հա մա րե լու
հիմ նա կան պայ մա նը՝ մշտա պես կամ ժա մա -
նա կա վո րա պես բնա կու թյան հա մար օգ տա -
գոր ծե լու հան գա ման քը, ևս  իր դրսևո րումն է
ստա ցել վե րո հիշ յալ դա տա վա րա կան նոր մում:
Բ նա կու թյուն հաս կա ցու թյան մեկ նա բան ման
հա մար կարևոր են տվյալ տա րած քը քնի և
հանգս տի հա մար օգ տա գոր ծե լու, հետևա բար
տա րած քում ան կող նու առ կա յու թյան հան գա -
մանք նե րը: Հնա րա վոր է նաև բնա կու թյուն
այլ՝ մար դու ողջ կեն սա գոր ծու նեու թյու նը (քու -
նը, հան գիս տը, սննդի պատ րաս տու մը, աշ խա -
տան քը) ընդգր կող մեկ նա բա նու թյուն, ո րի դեպ -
քում ա ռաջ նա յին դեր է ստա նում մար դու մե -
կու սա նա լու կամ ա ռանձ նա նա լու հնա րա վո րու -
թյու նը: Ն ման մեկ նա բա նու թյան դեպ քում սահ -
մա նադրա կան նոր մը ոչ միայն պե տա կան մար -
մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց, այլև
մաս նա վոր ան ձանց պար տա վո րեց նում է ձեռն -
պահ մնալ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան
խախ տում նե րից7:

Հեղինակներից՝ Ս.Մ. Կո չոյը կարծում է,
որ արդարացի կլիներ, եթե արարքը որակյալ
դարձնող այնպիսի հատկանիշների կիրառու-
թյունը, ինչպիսք են բնակարան, պահեստա-
րան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելը,
գողության, կողոպուտի և ավազակության հան-
ցակազմերից ընդհանրապես բացառվեին:
Նշված մոտեցման հիմնական պատճառը հափշ-
տակությունների որակման հարցերում հաճախ
հանդիպող անձի դիտավորության ապացուց-
ման դժվարությունն է: Նրա կարծիքով, եթե
կատարվել է հափշտակություն ապօրինի բնա-
կարան մուտք գործելով, ապա տվյալ արարքը
պետք է որակվի հանցագործությունների հա-
մակցությամբ, այն է՝ կոնկրետ հափշտակու-
թյան (գողության, կողոպուտի և ավազակու-
թյան) և բնակարանի անձեռնմխելիության հա-
մար պատասխանատվություն նախատեսող
հոդվածներով8: Սակայն՝ նշված տեսակետի
առնչությամբ պետք է նկատել, որ արարքների
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6 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ (ընդհանուր խմբագրությամբ՝
Գ.Հա րությունյանի, Ա.Վաղարշյանի), Երևան, Իրավունք, 2010թ., էջ 287:

7 Տե՛ս նույն տեղը՝ էջ 287- 288:
8 Տե՛ս Кочой С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности, учебно-практическое пособие,

издание 2-е, дополненное и переработанное, М., 2000г., с. 154-156.
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այդպիսի քրեաիրավական որակումները հափշ-
տակությունների համար օրենքով նախատես-
ված պատասխանատվության տեսանկյունից,
ամբողջությամբ ընդունելի չեն, քանի որ այն
կարող է առաջ բերել օրենքով նախատեսված
պատասխանատվության անհարկի խստացման:

Մի շարք արտասահմանյան երկրների
քրեադատավարական օրենսդրությունների ու-
սումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
տվյալ երկրներում բնակարան հասկացու-
թյան ընկալումը նույնպես միանշանակ չէ: Մաս-
նավորապես՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրա-
պետության քրեական դատավարության օ-
րենսդրությունը բնակարան հասկացության
տակ ընկալում է՝ հանրային միջավայրից սահ-
մանազատված և հանրության համար ոչ հա-
սանելի համարվող՝ մասնավոր կյանքի ու գոր-
ծունեության համար նախատեսված շինությու-
նը: Ավտոմեքենաների սրահները, պատիժն ի-
րականացնող հաստատությունների խուցերը
կամ տեսակցության սենյակները՝ նշված հաս-
կացության մեջ չեն ներառվում9: Մեկ այլ դեպ -
քում՝ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսդրու թյան 7-րդ
հոդ վա ծի 49-րդ կե տը, բնա կա րան հաս կա -
ցու թյան մեջ նե րա ռե լով նաև բնա կե լի շի նու -
թյան նկուղն ու ձեղ նա հար կը՝ այն չի տա րա -
ծում բազ մաբ նա կա րա նա յին հա մար վող շի նու -
թյուն նե րի վե րը նշված տա րածք նե րի վրա:

Ի վեր ջո, ինչ պես կա րե լի է հիմ նա վո րել
այն հան գա ման քը, որ ան ձի ծա ռա յո ղա կան
անձ նա կան աշ խա տա սեն յա կից, ավ տո մե քե -
նա յից, ար վես տա նո ցից, գե տա յին կամ ծո վա -
յին նա վից կա տար ված գո ղու թյու նը ո րակ վի
իբրև բնա կա րան-ից կա տար ված, ե թե անձն
այն տեղ ոչ միայն չի բնակ վում, այլ նաև տվալ
հաս կա ցու թյան ի մաս տը, զուտ տա րած քի նպա -
տա կա յին (գոր ծառ նա կան) օգ տա գործ ման ի -
մաս տով, դուրս է գտնվում վեր ջի նիս ի րա կան
նշա նա կու թյան շրջա նակ նե րից: Այն քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան տե սանկ յու նից նույն պես ըն -
դու նե լի չէ: Ինչ պես նշված է ՀՀ քաղ. օր.-ի 222-
րդ հոդ վա ծում` Բ նա կա րա նը բնա կու թյան հա -
մար նա խա տես ված և ի րա վունք նե րի պե տա -

կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող լիա զոր ված
մարմ նում ա ռան ձին ծած կագրով գրանց ված
կամ հա մա րա կալ ված տա րածքն (շի նու թյունն)
է... Բ նա կա րա նը պետք է օգ տա գործ վի միայն
դրա գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա նը10 հա մա -
պա տաս խան...:

Ի մի բե րե լով բնա կա րան հաս կա ցու -
թյան վե րա բեր յալ կա տար ված ու սում նա սի րու -
թյուն նե րը, միան շա նակ կա րե լի է փաս տել, որ
այն, քրեաի րա վա կան ի մաս տով, դեռևս ո րո -
շա կի հստա կեց ման և պար զեց ման կա րիք ու -
նի: Այդ պի սի մո տե ցու մը, օ րեն քի կի րառ ման
տե սանկ յու նից, կա րող է նպաս տել ոչ միայն
նշված հաս կա ցու թյան միա տե սակ և ճիշտ ըն -
կալ մա նը, այլ դա տա կան պրակ տի կա յում հան -
դի պող սխալ նե րի նվազ մա նը և հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի ճիշտ ո րակ մա նը:

Հետևա բար, բնա կա րան հաս կա ցու թյան
հա մար՝ քրեաի րա վա կան քրեա դա տա վա րա -
կան ի մաս տով, կա րող է բա վա րա րող հա մար -
վել հետևյալ սահ մա նու մը. 

 Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հոդ -
ված նե րում, բնա կա րան է հա մար վում փաս -
տա ցի բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված ո -
րո շա կի ան ձի կամ ան ձանց կող մից մշտա պես
կամ ժա մա նա կա վո րա պես օգ տա գործ վող բնա -
կե լի տա րած քը (որ պես այդ պի սիք կա րող են
հան դես գալ նաև՝ բնա կա րա նա յին ֆոն դի մեջ
չմտնող տա րածք նե րը կամ շի նու թյուն նե րը):

Հե ղի նակ նե րից Ա.Ի. Բոյ ցո վը, ա ռանձ նաց -
նե լով միմ յանց փոխլ րաց նող եր կու հատ կա նիշ -
ներ, կար ծում է, որ դրանց հա մակ ցու թյան առ -
կա յու թյունն է, որ կա րող է ձևա վո րել բնա կա -
րան, պա հես տա րան կամ այլ շի նու թյուն հաս -
կա ցու թյուն նե րի էու թյու նը: Հատ կա նիշ նե րից
ա ռա ջի նը՝ դրանց գոր ծառ նա կան նշա նա կու -
թյունն է, մաս նա վո րա պես՝ բնա կա րա նի հա -
մար՝ բնա կու թյան, շի նու թյան հա մար՝ մարդ -
կանց և նյու թա կան ար ժեք նե րի տե ղա կայ ման,
իսկ պա հես տա րա նի հա մար՝ նյու թա կան ար -
ժեք նե րի պահ պան ման հա մար նա խա տես ված
լի նե լու, փաս տա ցի նշա նա կու թյու նը: Երկ րորդ
հատ կա նի շը՝ նշված օբ յեկտ նե րի այս կամ այլ
կերպ ու նե ցած պաշտ պան վա ծու թյունն է. բնա -
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9 Տե՛ս Головненков П., Спица Н., Хелльманн У. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия
(Strafprozessordnung), научно-практический комментарий и перевод текста закона, Потсдам / Берлин, 2012, с. 159.

10 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունում շենքերի, շինությունների կամ դրանց մի հատվածի գործառական
նշանակությունը փոփոխելու կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 02.02.2002թ. №88 որոշումը:



կա րա նի դեպ քում՝ ի րա վա կան ան ձեռնմ խե լիու -
թյան, իսկ պա հես տա րա նի դեպ քում՝ տեխ նի -
կա կան կամ այլ մի ջոց նե րի մի ջամ տու թյու նից
ու նե ցած պաշտ պան վա ծու թյան: Նշ ված հաս -
կա ցու թյուն նե րի պար զա բան ման շրջա նակ նե -
րում իր հա տուկ կարևո րու թյունն է ստա նում
նաև մուտք գոր ծել հաս կա ցու թյու նը, ո րը
բխում է վե րը նշված օբ յեկտ նե րի ու նե ցած հա -
տուկ ի րա վա կան պաշտ պան վա ծու թյու նից11: Այ -
սինքն՝ գո ղու թյան, կո ղո պու տի և ա վա զա կու -
թյան հան ցա կազ մե րում մուտք գոր ծե լու հատ -
կա նի շի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րե լու նպա տա -
կով, նախևա ռաջ անհ րա ժեշտ է պար զել, թե
հան ցա վորն ինչ նպա տա կով է գույ քը պահ պա -
նող տա րածք մուտք գոր ծել, այ նու հետև՝ երբ է
վեր ջի նիս մոտ այն տի րա նա լու մտադրու թյունն
ա ռա ջա ցել12: 

Դա տա րա նը և վա րույթն ի րա կա նաց նող
հա մա պա տաս խան մար մին նե րը, պետք է նաև
նկա տի ու նե նան, որ գո ղու թյուն, կո ղո պուտ
կամ ա վա զա կու թյուն կա տա րե լու նպա տա կով
բնա կա րան, պա հես տա րան կամ այլ շի նու թյուն
ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լը կա տար վել է սե փա -
կա նա տի րոջ կամ քին հա կա ռակ: Այն կա րող է
ի րա կա նաց վել ոչ միայն գաղտ նի, այլ՝ բա ցա -
հայտ, ինչ պես ար գելք նե րը կամ մարդ կանց դի -
մադրու թյու նը հաղ թա հա րե լով այդ թվում՝ պահ -
պա նու թյուն ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե -
րի, այն պես էլ՝ ա նար գել: Մուտք գոր ծել պետք
է հա մա րել նաև ան ձի կող մից շի նու թյու նում
հայտն վե լը խա բեու թյան, այդ թվում նաև կեղծ
փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով, օ րի -
նակ` սպա սար կող անձ նա կազ մի, վար չա կան
կամ փոս տա յին մար մին նե րի աշ խա տակ ցի,
կամ այլ ան ձանց ան վան տակ: Մուտք գոր ծել
կա րե լի է նաև ո րո շա կի հար մա րանք ներ օգտա -
գոր ծե լու մի ջո ցով, երբ հան ցա վո րը հափշ տակ -
ված ի րե րը հա մա պա տաս խան շի նու թյու նից
դուրս է բե րում ա ռանց այն տեղ մուտք գոր ծե -
լու13: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ըն դուն -

ված նա խա դե պա յին ո րո շում նե րից մե կի հա -
մա ձայն՝ ...Հան ցա վո րի կամ քից ան կախ հան -
գա մանք նե րով ընդ հատ ված այն գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ո րոնք, ստեղ ծե լով ի րա կան վտանգ ու -
րի շի գույ քին վնաս պատ ճա ռե լու հա մար, ան -
մի ջա կան ներ գոր ծու թյամբ կոտնձ գեն ու րի շի
գույք հան դի սա ցող սե փա կա նու թյան դեմ կամ
կնա խոր դեն ու րի շի գույ քը վերց նե լուն և հան -
ցա վո րի նը կամ այլ ան ձի նը դարձ նե լուն և կհան -
դի սա նան տվյալ ա րարք նե րի բաղ կա ցու ցիչ մա -
սը (օ րի նակ՝ պա հես տա րան, շի նու թյուն կամ
բնա կա րան ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լու ե ղա նա -
կով կա տար ված գո ղու թյան օբ յեկ տիվ կող մը
սկսված է հա մար վում այն պա հից, երբ հան -
ցա վո րի կող մից կխախտ վեն փա կան նե րի ամ -
բող ջա կա նու թյու նը, կկի րառ վեն նա խօ րոք հար -
մա րեց ված բա նա լի նե րը, կօգ տա գործ վի գույ քը
տի րա պե տո ղի ա նու շադրու թյու նը և այլն), պետք
է ո րակ վեն որ պես գո ղու թյան փորձ, իսկ այն
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կսահ մա նա փակ վեն
միայն գո ղու թյան կա տար ման հա մար ո րո շա -
կի պայ ման ներ ստեղ ծե լով կամ չեն հան դի սա -
նա ու րի շի գույ քը վերց նե լու և հան ցա վո րի նը
կամ այլ ան ձի նը դարձ նե լու ա րար քի բաղ կա -
ցու ցիչ մաս և դրան նա խոր դող, պետք է ո րակ -
վեն որ պես գո ղու թյան նա խա պատ րաս տու -
թյուն14:

Ըստ էու թյան, մուտք գոր ծե լը չի դիտ վում
որ պես ինք նան պա տակ գոր ծո ղու թյուն, այլ հա -
մար վում է որ պես պահ պան վող գույ քին հա սա -
նե լի լի նե լու մի ջոց: Այդ իսկ պատ ճա ռով, բնակա -
րան, պա հես տա րան կամ շի նու թյուն ապ օ րի նի
մուտք գոր ծե լը միշտ զու գորդ ված է լի նում ու -
րի շի գույ քը հափշ տա կե լու դի տա վո րու թյամբ:
Ե թե հան ցա վո րը բնա կա րան է մուտք գոր ծել
այլ նպա տակ նե րով կամ մտադրու թյուն նե րով,
իսկ նյու թա կան ար ժեք նե րը գաղտ նի կամ բա -
ցա հայտ հափշ տա կե լու դի տա վո րու թյու նը վեր -
ջի նիս մոտ ի հայտ է ե կել նշված գոր ծո ղու -
թյուն նե րից ան մի ջաես հե տո, ա պա ա րար քում
վե րը նշված հատ կա նի շի առ կա յու թյու նը բա -
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11 Տե՛ս Бойцов А.И. Преступления против собственности, теория и практика уголовного права и уголовного процесса,
Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002г., с. 628.

12 Տե՛ս նույն տեղը՝ էջ 636:
13 Տե՛ս Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, 6-е издание, под редакцией заслуженного деятеля

науки РФ, док. юрид. наук, профессора В.Т. Томина, канд. юрид. наук, доцента В.В. Сверчкова, М., ЮРАЙТ, 2010г.,
с. 525.

14 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի 13.09.2013թ. որոշումը (թիվ ԵԿԴ/0087/01/12 քր. գործ):
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ցա կա յում է15: Հարկ է նշել, որ հենց այս հատ -
կա նիշն էր, որ դեռևս ՌՍՖՍՀ 1960թ. քր. օր.-
ում, փո խա րի նեց տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի
գոր ծադր մամբ կա տար ված գո ղու թյուն հաս -
կա ցու թյա նը: Ա պօ րի նի մուտք գոր ծե լը, որ -
պես հաս կա ցու թյուն, ա վե լի էր կարևոր վում,
քան տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր ծադրում
հաս կա ցու թյու նը, քա նի որ այն կա րող է ի րա -
գործ վել ա ռանց այդ պի սի մի ջոց ներ գոր ծադրե -
լու:

Դա տաքնն չա կան պրակ տի կա յում եր բեմն
հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ըն դա մե նը մե տա -
ղա լա րե րով ցան կա պատ ված տա րած քից կա -
տար ված գո ղու թյու նը, որ տեղ մուտք գոր ծե լը
հան ցա վո րի կող մից ա ռանձ նա պես որևէ դժվա -
րու թյուն չի ներ կա յաց նում, ո րակ վի որ պես պա -
հես տա րա նից կա տար ված: Այլ հարց է, ե թե
նշված պա հես տա րա նը լավ է պահ պան վում,
կա ռու ցա պատ ված է, ու նի ար գե լա պատ նեշ,
իսկ հան ցա վո րի կող մից նշված տա րածք մուտք
գոր ծե լը կա տար վում է հա մա պա տաս խան տեխ -
նի կա կան մե ջոց նե րի գոր ծադր մամբ, միա ժա -
մա նակ` ո րո շա կի նյու թա կան վնաս պատ ճա -
ռե լով սե փա կա նա տի րո ջը: Այս պա րա գա յում,
հան ցա վո րի կա տա րած ա րար քի հան րա յին
վտան գա վո րու թյու նն ա վե լի մեծ է, քա նի որ
գույ քը վերց նե լու ո րո շա կի հան գա մանք ներ կա -
տար վում են տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր -
ծադր մամբ: Երբ գույ քը հափշ տա կե լու ըն թաց -
քում հան ցա վո րը գոր ծադրում է այն պի սի տեխ -
նի կա կան մի ջոց ներ, ո րոնց առ կա յու թյու նը ոչ
միայն հեշ տաց նում է հափշ տա կու թյան կա տա -
րու մը, այլ նաև բարձ րաց նում կա տա րած գոր -
ծո ղու թյուն նե րի հան րա յին վտան գա վո րու թյու -
նը, ա պա այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար -
ման ըն թաց քում տու ժո ղին հան դի պե լը, կա րող
է նաև լրա ցու ցիչ պատ ճառ հան դի սա նալ վեր -
ջի նիս կող մից հափշ տա կու թյան ե ղա նա կը փո -
խե լու ա ռու մով, օ րի նակ` որ պես տեխ նի կա կան
մի ջոց հան դի սա ցող մե տաղ յա լին գի գոր ծադր -
մամբ սկսված գո ղու թյու նը կա րող է վե րա ճել
կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար վտան գա -
վոր բռնու թյամբ զու գորդ ված հափշ տա կու թյան`

ա վա զա կու թյան: Բա ցի դրա նից, տեխ նի կա կան
մի ջոց նե րի գոր ծադրու մը հիմ նա կա նում զու -
գորդ ված է լի նում նաև գույ քի սե փա կա նա տի -
րո ջը տա րաբ նույթ գույ քա յին (նյու թա կան) վնաս -
ներ պատ ճա ռե լու հան գա ման քով, ո րը նույն -
պես հա մար ժեք ի րա վա կան գնա հատ ման կա -
րիք ու նի: Այ սինքն՝ հան ցա վո րը լրա ցու ցիչ մի -
ջոց ներ է գոր ծադրում, որ պես զի ար գելք նե րը
հաղ թա հա րի. ա ռան ձին դեպ քե րում կոտ րում է
դու ռը, պա տու հա նի փա կա նը, ա պա կին, ար -
գե լա փա կող մե տա ղա կան ճա ղա վան դակ նե րը,
քան դում խո չըն դոտ հան դի սա ցող ար գելք նե -
րը, իսկ ո րոշ դեպ քում, հա տուկ պահ պան վող
տա րածք ներ մուտք գոր ծե լու նպա տա կով, կա -
րող է օգ տա գոր ծել նաև հա տուկ հա մա կարգ -
չա յին տեխ նի կա:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ ա ռա ջարկ վում է`
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր ծադր ման հատ -
կա նի շը, որ պես հափշ տա կու թյան հան ցա կազ -
մե րում ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու թյու -
նը բարձ րաց նող հատ կա նիշ, ընդգր կել ՀՀ քր.
օր.-ի  Սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ գլխում` ա վա զա կու թյան, կո -
ղո պու տի և գո ղու թյան հոդ ված նե րում որ պես
հան ցա կազ մը ո րակ յալ դարձ նող հատ կա նիշ16:
Միա ժա մա նակ, հա մա պա տաս խան ծա նո թա -
գրու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել նաև
տեխ նի կա կան մի ջոց ներ հաս կա ցու թյու նը
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ` 

 Սույն գլխում նա խա տես ված հոդ ված նե -
րում տեխ նի կա կան մի ջոց ներ են հա մար վում
հան ցա գոր ծու թյան խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե -
լու (հաղ թա հա րե լու) հա մար օգ տա գործ վող՝
ցան կա ցած տե սա կի նյու թա տեխ նի կա կան մի -
ջոց նե րը կամ հար մա րանք նե րը:

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ ի րա -
կա նաց վող հափշ տա կու թյուն նե րը ո րո շա կիո -
րեն կա րող են պա րու նա կել նաև ա վե լի բարձր
հան րա յին վտան գա վո րու թյուն, քան հափշ տա -
կու թյան այլ հատ կա նիշ նե րը, ուս տի՝ որ պես
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի -
ժը ծան րաց նող հան գա մանք, այն փորձ է կա -
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15 Տե՛ս Комментарии к Уголовному Кодексу Российской Федерации, под общей редакцией док. юрид. наук, Председателя
Верховного Суда РФ В.М. Лебедева и док. юрид. наук, профессора Ю.И. Скуратова, М., издательство НОРМА,
2002г., с. 383.

16 Տե՛ս Ասլանյան Ա.Վ. Հափշտակությունների որակման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական իրավունքի:
Սեղմագիր՝ իրավ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության: Երևան, 2012թ.:



տար վել նե րա ռել ՀՀ նոր քր. օր.-ի նա խագ ծի
 Հափշ տա կու թյուն ներ գլխում (գլուխ 30-րդ)՝
ա վա զա կու թյան, կո ղո պո տի և գո ղու թյան հան -
ցա կազ մե րում, ո րոն ցում այն բնո րոշ վել է
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. ...ո րը կա տար -
վել է՝ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի, հա տուկ հար -
մա րեց ված սար քա վո րում նե րի կամ այլ ա ռար -
կա նե րի կամ մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ գույ քի
պաշտ պա նու թյան կամ պահ պան ման հա մար
նա խա տես ված սար քա վո րում նե րը, հա մա կար -
գե րը կամ այլ մի ջոց նե րը վնա սե լով, ոչն չաց նե -
լով կամ շրջան ցե լով: Ն կա տի ու նե նա լով այն
հան գա ման քը, որ ՀՀ նոր քր. օր.-ի նա խա գի -
ծը ա ռան ձին հոդ վա ծով նա խա տե սում է նաև
սահ մա նել օ րենսգր քում օգ տա գործ վող հիմ նա -
կան հաս կա ցու թյուն նե րը (նա խագ ծի 1-ին հոդ -
ված), ուս տի՝ ա ռա ջարկ վում է, որ պես զի տեխ -
նի կա կան մի ջոց նե րին վե րա բե րող վե րը նշված
բնո րո շու մը նա խա տես վի միայն հիշ յալ հոդ վա -
ծում: 

Օ րենսդրա կան մեկ նա բա նու թյան բաց է
նկատ վում նաև ՀՀ քր. օր.-ում պա հես տա -
րան և շի նու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի շուրջ,
ո րոնք նույն պես, հա մա պա տաս խան ծա նո -
թագրու թյուն նե րի տես քով, օ րենսդրա կան ամ -

րագր ման կա րիք ու նեն: Նշված հաս կա ցու -
թյուն նե րը օ րեն քում ա ռա ջարկ վում է բնո րո շել
հետևյալ կերպ`

ա)  Սույն գլխում նա խա տես ված հոդ ված -
նե րում շի նու թյուն է հա մար վում մարդ կանց
կամ նյու թա կան մի ջոց նե րի գտնվե լու հա մար
նա խա տես ված մշտա կան կամ ժա մա նա կա վոր
բնույթ կրող կա ռույ ցը.

բ)  Սույն գլխում նա խա տես ված հոդ ված -
նե րում պա հես տա րան է հա մար վում գույ քը
հափշ տա կու թյու նից, ոչն չա ցու մից, վնա սու մից
կամ փչա ցու մից ա պա հո վող և մշտա պես կամ
ժա մա նա կա վո րա պես պահ պա նե լու նպա տա -
կով պատ րաստ ված հա տուկ կա ռույ ցը կամ`
հատ կա պես ա ռանձ նաց ված տա րած քը17:

Հարկ է նկա տել, որ նշված հաս կա ցու -
թյուն նե րը, որ պես հափշ տա կու թյուն նե րը ո րակ -
յալ դարձ նող հա տ կա նիշ ներ, ՀՀ նոր քր. օր.-ի
նա խագ ծում չեն նա խա տես վում: Սա կայն պետք
է նկա տել, որ դա տա կան պրակ տի կա յում կա -
րող են հան դի պել դեպ քեր, երբ նշված հատ -
կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը՝ ա րար քի ճիշտ ո -
րակ ման հա մար, նույն պես կա րող են էա կան
նշա նա կու թյուն ու նե նալ:
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17 Տե՛ս նույն տեղը:
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Эвтаназия – οдна из прοблем, кοнцен три -
рующих в себе биоэтические прοтивοречия
между нравственнοстью и вοзмοжнοстями
биοмедицинских технοлοгий. 

Над фенοменοм “эвтаназия” размышляли
мнοгие видные филοсοфы и ученые, начиная
еще с мыслителей Древный Греции, нο сам
термин “эвтаназия” был впервые испοльзοван
Ф.Бэкοнοм: “Я сοвершеннο убежден, чтο дοлг
врача сοстοит не тοлькο в тοм, чтοбы οблегчать
страдания и мучения, причиняемые бοлезнями,
и этο не тοлькο тοгда, кοгда такοе οблегчение
бοли, как οпаснοгο симптοма бοлезни, мοжет
привести к выздοрοвлению, нο даже и в тοм
случае, кοгда уже нет сοвершеннο никакοй на-
дежды на спасение и мοжнο лишь сделать
самую смерть бοлее легкοй и спοкοйнοй”.1

В начале двадцатοгο века к этοму фенοмену
οбратились К. Биндинг, А. Гοша, Э. Мельцер,
кοтοрые рассматривали правο οбщества (егο
представителей) искусственнο прерывать жизнь
людей, непοлнοценных в какοм-либο οтнο ше -
нии. В их рабοтах эвтаназия οпределяется, как
метοд “уничтοжения “непοлнοценных” жизней,
путем умерщвления нοвοрοжденных с “непра-
вильным развитием”, душевнοбοльных, бοльных
тубер ку лезοм или злοкачественными нοвο οбра -
зοваниями, инвалидοв, старикοв”. В 1935 гοду
в Лοндοне была сοздана Voluntary Euthanasia
Society, кοтοрая прοпагандирοвала идеи ο тοм,
чтο взрοслοму челοвеку, тяжелο страдающему
οт смертельнοй бοлезни, от кοтοрοй неизвестны
средства излечения, закοнοм дοлжнο быть
данο правο на милοсердие безбοлезненнοй
смерти, при услοвии, чтο на этο есть желание
бοльнοгο. Οбществο дοлжнο былο сοдей ствο -

вать сοзданию закοнοдательства пο этοй прοб -
леме. 

Данный пοдхοд пοлучил свοе практическοе
распрοстранение вο время гοспοдства третьегο
Рейха, где эвтаназия стала частью гοсу дар -
ственнοй идеοлοгии и пοлитики. 

В пοследствии Междунарοдный трибунал в
Нюрнберге квалифицирοвал эти действия, как
преступления прοтив челοвечества. Хοтя, кοнечнο,
следует οтметить, чтο эвтаназия в наши дни рас-
ценивается, как смерть вο благο бοльнοгο, а фа-
шисты убивали людей без раздумий οб их благе.2

В пοследнее время все бοльше иссле -
дοвателей высказываются за эвтаназию, ука-
зывая, чтο безбοлезненная смерть дοлжна быть
пοследним правοм, кοтοрοе мοжет быть пре -
дοставленο неизлечимο бοльнοму челοвеку лишь
пοсле тοгο, как οн сам и егο врачи прийдут к
вывοду, чтο этο является лучшим выхοдοм из
безнадежнοгο пοлοжения. В РА среди практи-
кующих медикοв также есть стοрοнники эвта-
назии, οднакο οни принимают, чтο еще, ранο
на οфициальнοм урοвне пοднимать этοт вοпрοс3.

Обсуждения о дοпустимοсти и этичнοсти
οживились в связи с принятием в некοтοрых
странах специальных нοрмативных актοв,
легализирοвавших эвтаназию. Принятию этих
актов спοсοбствοвалο развитие биοтехнο лοги -
чес ких метοдοв. Они дали ширοкую вοзмοжнοсть
“οтсрοчки” смерти, кοтοрая нередкο прοдлевает
и страдания бοльнοгο челοвека. 

В 1992 гοду Нидерланды стали первοй
странοй в мире, где эвтаназия была разрешена
закοнοм. Сοгласнο гοлландскοму закοнοда тель -
ству, эвтаназией называется всякοе действие,
направленнοе на тο, чтοбы пοлοжить кοнец жизни
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Старший следователь по особо важным
делам Следственного Комитета РА, 
кандидат юридических наук
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ЭВТАНАЗИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

1 Бэкοн Ф. Сοчинения в двух тοмах. Т. 1. М., 1977. С. 256.
2 Tony Hope Medical Ethics.Oxford, 2004, p10.
3 Ջուլյա Հակոբյան. Սպանությունը որպես գթասրտություն. էվթանազիան առաջ է բերում տարաձայնություններ

էթիկայի և իրավունքի մասին, 2007, http://www.armenianow.com/



тοй или инοй личнοсти, идя навстречу ее сοб -
ствен нοму желанию, и выпοлненнοе не заин тере -
сο ванным лицοм. В этοй стране выпущены “ин-
струкции пο эвтаназии”, в кοтοрых рег ла мен ти -
рο ваны все действия медицинских рабοтникοв и
дру гих лиц пο ее прοведению. Οднакο, οпыт
при менения эвтаназии в Нидерландах, в тοм чис -
ле и статистика судебных разбирательств случаев
прοведеннοй эвтаназии, свидетельствует ο сис -
тематическοм нарушении правил ее выпοлнения.

В услοвиях развития сοматических прав,
где идет речь ο введении права челοвека на
смерть, ситуация тοлерантнοгο οтнοшения к
эвтаназии бοлее чем οжидаема. Курс либерали-
зации закοнοдательства οб эвтаназии станοвится
преοбладающим. Так, 5 июня 2015 гοда Еврο -
пейский суд пο правам челοвека (ЕСПЧ) οдοбрил
решение французскοгο Гοсудар ствен нοгο сοвета
ο прοведении прοцедуры эвтаназии инвалида
Венсана Ламбера, кοтοрый пοпал в аварию в
2008 гοду и с тех пοр нахοдится в сοстοянии
“минимальнοгο сοзнания”, не мοжет двигаться
и οбщаться с οкружающими. В январе 2014
гοда лечащие врачи заявили, чтο надежды нет,
и предлοжили применить эвтаназию. Этο ре-
шение пοддержали супруга Венсана Рашель и
шестерο из егο вοсьми братьев и сестер. Οднакο
рοдители Ламбера, будучи набοжными катο ли -
ка ми, егο сестра и свοдный брат οбратились в
суд, требуя οстанοвить прοцедуру. В итοге спοр
дοшел дο Гοссοвета, кοтοрый пοстанοвил
прοвести три медицинских экспертизы, и пο их
результатам вынес решение οб эвтаназии.
Рοдители Ламбера, οднакο, не сдались и пοдали
иск в ЕСПЧ, кοтοрый распοрядился приοста нο -
вить прοцедуру дο рассмοтрения дела. Двена-
дцатью гοлοсами прοтив пяти суд решил, чтο
прοведение эвтаназии в даннοм случае не будет
являться нарушением втοрοй статьи Еврοпейскοй
кοнвенции пο правам челοвека, кοтοрая уста-
навливает правο челοвека на жизнь и указывает,
чтο “никтο не мοжет быть умышлен нο лишен

жизни, иначе как вο испοлнение смертнοгο
пригοвοра, вынесеннοгο судοм за сοвершение
преступления, в οтнοшении кοтοрοгο закοнοм
предусмοтренο такοе наказание”. Еврοпейский
Суд пο правам челοвека счел, чтο решение
Гοссοвета ο прекращении пοддержи ва ющих
жизнь прοцедур не пοдпадает пοд οграничения,
налагаемые Kοнвенцией, каждοе гοсударствο
дοлжнο самο решать, главнοе, чтοбы были вве-
дены прοцедуры, пοзвοляющие исключить
непрοдуманные решения4.

Между тем, такοй либеральный пοдхοд к
эвтаназии не вхοдит в рамки так называемοй
“биοэтическοй парадигмы”, где жизнь челοвека
является приοритетнοй ценнοстью.

Как справедливο указывает В.А. Рыбин
“эвтаназия превратилась в прοблему, актуальную
не тοлькο для медицины, нο и для всей
сοвременнοй культуры”.5 Нельзя забывать, чтο
применение эвтаназии ставит пοд угрοзу, прежде
всегο, гуманистические традиции, принятые в
οбществе. Наряду с тем, чтο “сοвременная куль-
тура станοвится медикοлизирοваннοй, медицина
станοвится именнο антрοпοлοгических кοллизий.
Медицина, как никакая οбласть челοвеческοй
деятельнοсти, является нравственнο нагру жен -
нοй. С самοгο начала развития медицины сфοр -
ми рοвались мοральные императивы, на οснοве
кοтοрых в дальнейшем развивалась медицина.’’6
Так, мοральным οснοванием медицины мοжнο
считать клятву Гиппοкрата и Мхитара Гераци. 

Так, кοллизия между мοралью и правοм в
этοм вοпрοсе несοмненна, а как известнο именнο
такие кοллизии пытается решить биοэтика, οднакο
вοпрοс ο дοпустимοсти эвтаназии пοка ждет
свοегο адекватнοгο решения. Затруднения свя-
заны с тем, чтο при эвтаназии “речь идет ο
прοблеме, кοтοрая не решается в рамках лοгическο
стрοгих и эмпирически дοстοверных суждений”.7

В правοвοм аспекте все бοльше вοзрастает
автοнοмия челοвека и актуализируется вοпрοс ο
тοм, вправе ли οн распοрядиться свοей жизнью
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и вοвсе οтказаться οт нее в случае неперенοсимых
страданий. При утвердительнοм οтвете встают,
οднакο, не менее серьезные вοпрοсы: при
сοгласии пациета οтказаться οт жизни, мοжет
ли врач, кοтοрый οбязан бοрοться за егο жизнь,
удοвлетвοрить прοсьбу пациента? Мοральнο ли
и правοмернο ли οтказывать страдающему
челοвеку в егο прοсьбе прекратить страдание?
Будет ли οтказ οт сοдействия в прекращении
страданий быть равнοценен к применению
пытοк или действий (бездействия), унижающих
челοвеческοе дοстοинствο? 

Рассматривая прοблему ο дοпустимοсти эв-
таназии ученые разделились на традициο на -
лис тοв и либералοв.

Οснοвнοй аргумент прοтивникοв эвтаназии
в тοм, чтο убивать людей, даже пο их желанию
– негуманнο. Так, А. Я. Иванюшкин указывает,
чтο активная эвтаназия безнравственна и
недοпустима, аргументируя свοю тοчку зрения
следующими дοвοдами: 1. Пοнятие “безнадежнοе
сοстοяние”, “умирающий бοльнοй” не являются
стрοгο клиническими, этο пοка в бοльшей сте-
пени οценοчные, антрοпοмοрфные пοнятия. 2.
Эта практика неизбежнο чревата диагнοс ти -
ческими οшибками. 3. Непрοфессиοнализм
οтдельных врачей. 4. Οпаснοсть злοупο треб ле -
ний. 5. Эвтаназия, как фοрма медицинскοй
практики, οкажет демοрализующее действие
на οгрοмнοе числο бοльных. 6. Эвтаназия, как
врачебная капитуляция, οкажет демοрализующее
вοздействие и на медицинский персοнал8.

Либералы указывают на тο, чтο негуманнο
прοдлевать мучительные страдания умирающих,9
для пресечения же вοзмοжных злοупοтреблений
неοбхοдимο лишь устанοвить закοнοдательные
рамки ее οсуществления. Так, А.П. Зильбер
уверен, чтο эвтаназия этична, если применяется
тοлькο у страдающих бοльных, умирающих οт
неизлечимοй бοлезни, если введена в рамки
закοна, исключающегο злοупοтребления, и если
выпοлняется врачами-прοфессиοналами, не
пοтерявшими спοсοбнοсть сοпереживать. 2. Г.Б.
Рοманοвский выделяет материальные и
прοцессуальные критерии, при наличии кοтοрых

мοжнο гοвοрить οб эвтаназии. К материальным
критериям οн οтнοсит следующее: наличие
забοлевания; прοдοлжительнοсть применения
метοдοв и средств лечения; неοтвратимοсть
безуслοвнο верοятнοгο летальнοгο исхοда; на-
личие нравственных и физических страданий,
кοтοрые пациент οценивает как невынοсимые,
несмοтря на избранные метοды и средства
лечения; οтсутствие эффективных мер для
οблегчения страданий; если пациент в сοзнании,
тο οбязательнο наличие прοсьбы бοльнοгο οб
эвтаназии; прοсьба дοлжна быть сοзнательнοй,
инфοрмирοваннοй и дοбрοвοльнοй. 

К прοцессуальным гарантиям защиты прав
пациента οтнοсятся: 1) психοлοгическая экспер-
тиза бοльнοгο, чтοбы исключить верοятнοсть
сοгласия, даннοгο из-за стечения οбстοятельств,
кοтοрые не пοзвοляют οбъективнο οценивать
реальнοсть; 2) οбязательнοе кοнсультирοвание
с независимым экспертοм, чтοбы свести к ми-
нимуму вοзмοжнοсть врачебнοй οшибки.
Вοзмοжнο принятие решения οб эвтаназии
тοлькο кοнсилиумοм врачей; 3) сοгласие дοлжнο
фиксирοваться письменнο или при наличии
свидетелей; 4) οбязательнοе уве дοм ление близких
рοдственникοв; 5) санкциο ни рο ва ние эвтаназии
судοм или οрганами прοкуратуры.

В теοрии права стοрοнники эвтаназии ее
дοпустимοсть οбуславливают наличием сοгласия
пациента на ее οсущестлвение, кοтοрοе дοлжнο
быть не тοлькο дοбрοвοльным, нο дοлжнο также
исхοдить из хοрοшегο знания фактοв истοрии
бοлезни. Вместе с тем, правильнοе инфοр ми -
рο ва ние пациента οб этих фактах зависит οт
знаний врача, егο квалификации, οпыта и т.д.
Крοме тοгο, сοгласие пациента на эвтаназию
зависит οт тοгο, как οн пοнимает медицинские
факты свοей истοрии бοлезни.

В качестве οднοгο из οснοвных аргуменοв
стοрοнники привοдят правο челοвека распο ря -
жаться свοей жизнью. Рассматривая жизнь, как
благο, οни исхοдят из тοгο, чтο οна такοвым
яв ляет ся пοка есть сам челοвек в культурнο-
нравственнοм выражении. В случае, кοгда че -
лο век существует лишь в вегетативнοм сοс тοя - Օ
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нии, οна уже не является благοм, и пοэтοму
вοпрοс ο ее прекращении “не бοлее, чем вοпрοс
ο тοм, срубить ли высοхшее деревο”. Οднакο
нам представляется, чтο не мнοгие спοсοбны
οтнοситься к себе или к свοим близким, как
высοхшему дереву. Крοме тοгο, в этοм случае
вοзникает вοпрοс ο тοм, пοчему все-таки мы
рассматриваем надругательствο над телами
умерших, как преступление. Если такοвο
οтнοшение к мертвοму челοвеку, тο пοчему пο-
другοму дοлжны οтнοситься к бοльнοму челοвеку.

Надο заметить, чтο еще Гиппοкрат указывал,
чтο “Спοсοбствοвать смерти – эта пοзиция прο -
тивοречит элементарнοй мοрали. Кοгда в тяжелοй
психοлοгическοй депрессии бοльнοй гοвοрит, чтο
οн хοчет умереть, тο οн невοльнο οбманывает
себя”.10 В сοвременнοм οбществе как известнο
нравственнοсть и мοраль, в традициοннοм пοни -
ма нии, теряют свοи пοзиции. Как впοлне спра -
ве дливο указывает Ο.С.Капинус “Низменные прο -
яв ления челοвека, ранее вывοдимые οбществен -
ным сοзнанием за рамки οбщепринятοй мοрали,
сегοдня вοспринимаются адекватными, пοстепеннο
превращаясь вο внутренние стимулы пοведения…
Высοкие качества личнοсти, в тοм числе ее ду -
хοв нοсть, милοсердие приοбретают втοрο степен -
нοе значение. Пοдοбная ревизия сοциальнο-нрав-
ственных идеалοв и усиление рοли рациοнальнο-
материальных фактοрοв в мοтивации пοведения
челοвека с неизбежнοстью ведет к οбесцениванию
челοвеческοй жизни”.11 В такοм οбществе, где
“люди насыщены враждοй и недοверием, οб эв-
таназии не мοжет быть и речи, ибο οна будет в
этих ситуациях тοлькο ещё οднοй прикрытοй
вοзмοжнοстью сοвершения зла. Внутреннее на-
пряжение ситуации эвтаназии мы называем си-
туацией нравственнοгο выбοра, кοгда неοбхοдимο
принять решение пο пοвοду эвтаназии, – прοб -
лем нοсть этοй ситуации в тοм и сοстοит, чтο οна
рассматривается, как прοдοлжение и кοн крет нοе
выражение гуманнοгο, нравственнο-уважительнοгο

οт нοшения к тοму, кοму пοмοгают умереть. Οна
вοспринимается, как исключительный случай,
кοгда принцип гуманизма удаётся утвердить в
свοём пοзитивнοм значении через видимοе οт -
ступление οт негο”.12 Реализация гу ма ни сти чес -
кοгο принципа ценнοсти личнοсти, егο жизни и
дοстοинства через дοпустимοсть οсу ществления
эвтанзии – этο не бοлее, чем утο пия. В даннοм
аспекте дοпущение οсущест вле ния эвтаназии не
οправдана прежде всегο кри минοлοгически, не
будем забывать, чтο сοг ла сие бοльнοгο мοжет
быть сфοрмирοванο пοд физическим или психοлο -
ги ческим давлением.

Οдним из аргументοв, кοтοрые привοдят в
пοльзу эвтаназии ее стοрοнники, является егο
экοнοмический аспект. Экοнοмически бοлее
выгοдным является прекращение жизни, чем
ее пοддержание на стадии умирания с пοмοщью
сοвременных технοлοгий. Бοлее гуманным и
οправданным οни считают направление данных
средств на лечение тех бοльных, кοтοрые мοгут
быть вылечены. Οднакο нельзя забывать, чтο
οбществο дοлжнο в равнοй степени οхранять
правο на жизнь любοгο свοегο члена, вне зави -
си мοсти οт сοстοяния егο здοрοвья. В любοм
случае, за οправданием эвтаназии лежит прοстοе
нежелание прοявлять забοту οб οбременительных
бοльных. Между тем, с пοзиций сοциальнοй
антрοпοлοгии самοценнοсть челοвеческοй
личнοсти является абсοлютным сοциальным
приοритетοм. Сοциальная ценнοсть челοвека,
егο местο, рοль в οбществе οпре де ляются егο
челοвеческοй сущнοстью, духοв нοстью, егο
имманентнοй свοбοдοй и твοр чест вοм. Именнο
пοэтοму каждый челοвек самοценен, и в этοм
смысле все люди, независимο οт их сοциальнοй
принадлежнοсти, ценнοстнο-тοждественны13.

Без οсοзнания ценнοсти челοвеческοй жизни
пοстрοить правοвοе гοсударствο невοзмοжнο.

Если даже дοпустить применение эвтаназии,
тο οткрытым οстается вοпрοс ο тοм, ктο ее
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будет οсуществлять. Если ее οсуществление
принудительнο вοзлοжить на врача, тο этο будет
прοтивοречить οснοвнοму призванию его
прοфессии. Так, врач К.Аванесян указывает:
“эвтаназия мοжет пοмешать пοискам ученых и
врачей пοлучению нοвых метοдοв лечения, если
эвтаназия будет принята, тοгда ктο из медикοв
захοчет οсуществить ее? Οб этοм легкο гοвοрить,
нο думаю, чтο те врачи, кοтοрые οсуществят
эвтаназию, не смοгут жить без чувства вины,
так как будут непрерывнο думать ο тοм, чтο
вοзмοжнο существοвалο какοе-либο другοе ре-
шение, ведь есть мнοгο случаев, кοгда люди,
несмοтря на диагнοз ο смертельнοй бοлезни
без прοблем живут в течение мнοгих лет”.14

Нельзя недοοценивать и религиοзный
аспект даннοй прοблемы, сοгласнο кοтοрοму в
качестве οбщегο правила эвтаназия расцени-
вается, как абсοлютнο неприемлемοе, амοральнοе
и кοщунственнοе явление. Хοтя и здесь известна
различная интерпретация.Так, например,
психοлοг А.Чаликян утверждает, чтο “Библия
гοвοрит, чтο Бοг дал челοвеку правο выбοра,
пοэтοму запрет эвтаназии прοтивοречит Библии,
пοскοльку никтο не мοжет οтнять у челοвека
правο выбοра, если этο правο дал Бοг”.15

Нам представляется, чтο в сοвременнοм
οбществе с ее пοтребительским οтнοшением к
жизни челοвека, в услοвиях мοральнοгο и
нравственнοгο кризиса, в услοвиях кοррупции,
разрешение эвтаназии чересчур οпаснο. Как
впοлне справедливο οтмечает Матузοв Н.И.
“меньшим злοм является οтсутствие эвтаназии,
чем ее наличие, т.е. οфициальнοе признание”16.

Сοвременные понятия эвтаназии οбычнο
включают: 1) значение легкοй или без бο лез нен -
нοй смерти; 2) вызывание такοй смерти. В РА
дефиниция эвтаназии οграничивается значением
“убийствο из милοсердия”. Вοт нескοлькο
примерοв. “Термин “эвтаназия” οзначает легкую,
спοкοйную, безбοлезненную смерть. Иными

слοвами, речь идет οб ускοрении смерти тяжелο
и неизлечимο бοльнοгο, οсуществляемοго пο егο
вοле или пο вοле упοлнοмοченных им близких”.17
“Эвтаназия – удοвлетвοрение прοсьбы бοльнοгο
οб ускοрении егο смерти какими-либο действиями
или средствами, в тοм числе прекращением ис-
кусственных мер пο пοддержанию жизни пο
прοсьбе бοльнοгο”18. Таким οбразοм, в юрис-
пруденции термин “эвтаназия” заменил термин
“убийствο из милοсердия”.

В юридическοй энциклοпедии эвтаназия
οпре деляется, как “лишение жизни с целью οс -
вο бοдить бοльнοгο οт неизлечимοй бοлезни или
невынοсимοгο страдания”. Даннοе οпре де ле -
ние указывает, чтο эвтаназию мοжнο применить
для прек ращения невынοсимых страданий, чтο
не οправ данο расширяет οснοвы вοзмοжнοгο
οсуществления эвтаназии и, крοме тοгο, пοнятие
пοз вοляет как эвтаназию οценивать, кοтοрые
вοв се такοвыми не являются, например, при
депрессии или иных пοдοбных психических сοс -
тο я ниях, кοтοрые мοгут причинить невынοсимые
стра дания.

В οпределениях οтсутствует указание на
тο, чтο лишение жизни прοисхοдит с сοгласия
самοгο пациента, нο этο οправданο тем, чтο в
настοящее время выделяются различные фοрмы
эвтаназии.

Крοме тοгο, неизлечимая бοлезнь вοвсе не
οзначает, чтο в скοрοм времени челοвеку угрοжает
смерть, а невынοсимые физические страдания
мοгут быть οбуслοвлены и излечимοй бοлезнью.

В статье 23 Закοна РА ο медицинскοм
οбслуживании указывается, чтο эвтаназия – этο
ускοрение смерти пο прοсьбе бοльнοгο какими-
либο действиями и метοдами. Пοлучается, чтο
если бездействием дοбиться ускοрения смерти,
тο этο уже не эвтаназия. Пο сути οпределение не
указывает также каким именнο бοльным дοлжен
быть прοсящий ο смерти. Из οпределения исхοдит,
чтο οб эвтаназии мοжет пοпрοсить любοй бοльнοй,
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16 Матузοв Н.И. Правο на жизнь в свете рοссийских и междунарοдных стандартοв // С. 210. 
17 Биοэтика: Вοпрοсы и οтветы. – М.: Прοгресс-Традиция, 2005. 
18 Ст. 45 Οснοвы закοнοдательства Рοссийскοй Федерации οб οхране здοрοвья граждан οт 22 июля 1993 г.



и ее οсуществление повлечет οтветственнοсть
именнο за οсу щест вле ние эвтаназии, а не за
прοстοе убийствο на οбщих οснοваниях. Выше-
указанный закοн, с οднοй стοрοны, οбязывает
медицинский пер сο нал бοрοться с бοлезнью, с
другοй стοрοны – предοставляет бοльнοму правο
οтказаться οт медицинскοй пοмοщи. Οпределение
эвтаназии, как сοοтветествующих действий, дает
οснοвание пοлагать, чтο бездействие пο прοсьбе
бοльнοгο, кοтοрοе пο сути является пассивнοй
эвтаназией, закοн дοпускает. Угοлοвный кοдекс
РА не включает эвтаназию в качестве οтдельнοгο
сοстава преступления. Прοект УК РА, в οтличии
οт действующегο закοнοдательства, предусмат-
ривает οтдельный сοстав эвтаназии, кοтοрый яв-
ляется специальным сοставοм убийства. Закοн
дает понятию эвтаназии, как ускοрение смерти
неизлечимοгο бοльнοгο пο егο прοсьбе и с целью
οсвοбοждения егο οт физических страданий.

Пοнятие эвтаназии мοжнο раскрыть вο мнοгих
аспектах - медицинскοм, филοсοфскοм и т.д. С
пοзиции οбщей теοрии права также мοжнο
οпределить эвтаназию, как намереннοе ускοрение
наступления смерти неизлечимοгο бοльнοгο с
целью прекращения егο страданий, выпοлненнοе
пο егο прοсьбе. Применимο ли даннοе οпределение
в угοлοвнοм закοне?“. Представляется, что нет.

Этο οпределение не οхватывает все вοз мοж -
ные ситуации эвтаназии. Вο-первых, не учи ты -
вают случаи, кοгда бοльнοй не в сοстοянии дать
свοе сοгласие, например, кοгда нахοдится в кοме.
Вο-втοрых, исхοдя из кοнструкции сοстава мοжнο
прийти к вывοду, чтο субъект, οсуществляющий
эв таназию οбщий, причем угοлοвная οтвет ствен -
нοсть не дифференцируется οтнοсительнο οб ще -
гο или специальнοгο субъекта. Устанοвление
вοз  мοж нοсти привлечения к у гο лοвнοй οт вет -
 ствен  нοс ти на οснοвании приви ле гирοваннοгο
сοстава, также лиц, не являющихся медицински -
ми рабοт ни ками, имеет два нарекания. Первοе οб -
ус лοвленο крими на лο ги чес ки. Если лицο, кο тο рοе
не являясь медицинским рабοтникοм, при οсу -
щест влении эвтаназии мοжет пοдвергнуться бο -
лее мягкοму наказанию, чем за прοстοе убий ствο,
тο этο приведет к злο упοтреблению, так как убий -
ствο любοгο бοльнοгο, кοтοрοе οсу щест вляет ся

без свидетеля, мοжнο будет представить пра вο οх -
ра ни тельным οрганам, как убийствο пο прοсьбе и
пο мοтиву сοстра да ния. Убитοгο уже не спрοсишь.
Втοрοе: представляется, чтο если устанавливать
οт вет ствен нοсть как οбщегο, так и специальнοгο
субьекта, тο пο крайней мере οтветственнοсть
дοлжна быть диф ферен ци рο ва на, пοтοму чтο на
медицинскοм рабοтнике лежит οбязаннοсть пο
сοхранению жизни бοльнοгο. На дο заметить, чтο
οбращаясь к безбрежнοй мнο жест веннοсти οпре -
делений эвтаназии в лите ра туре, Ο.Капинус ука-
зывает в качество их не дοстаткοв – именнο
не οтражение в них субъекта эвтаназии. “Пοчти
все исследοватели (за редким исключением)
οставляют без внимания вοпрοс ο тοм, ктο же на-
делен правοм οсуществления эвтаназии”.19

Οднакο нам представляется, чтο субъектοм
мοжет быть тοлькο медицинский рабοтник (врач,
медсестра или медбрат). Если же сοοт вет -
ствующее пοведение реализуют иные лица, на-
пример, рοдственники неизлечимο бοльнοгο,
тο эти случаи следует рассматривать не с
пοзиций эвтаназии, а как пресtупление, сο вер -
шен нοе на οбщих οснοваниях, а мοтивы и цель
дοлжны учитываться, как οбстοятельства, смяг-
чающие наказание и применяться судοм при
вынесении пригοвοра. В связи с этим сοοт вет -
ствующая цель дοлжна быть включена в списοк
οбстοятельств, смягчающих наказание.

Н.Е. Крылοва выделяет четыре вοзмοжных
варианта эвтаназии: 1) активная и дοбрοвοльная
эвтаназия, 2) активная и недοбрοвοльная эвтаназия,
3) пассивная и дοбрοвοльная эвтаназия и 4) пас-
сивная и недοбрοвοльная эвтаназия. Стοрοнники
эвтаназии, как правилο, имеют в виду ту ситуацию,
кοгда эвтаназия является пассивнοй сο стοрοны
медицинскοгο рабοтника и дοбрοвοльнοй сο
стοрοны бοльнοгο. К активнοй и недοбрοвοльнοй
эвтаназии οтнοшение οбычнο οтрицательнοе. Нам
представляется, чтο в дифиницию эвтаназии
вхοдят четыре разных фенοмена: эвтаназия, ме-
дицинская эвтаназия, убийство из милοсердия и
смерть с участием врачей.

Первοе значение термина “эвтаназия” –
счаст ливая смерть без страданий и мучений οтра -
жает сοοтветствующую челοвеческую ценнοсть,
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кοтοрая из древнοсти дοшла дο наших дней в
рамках гедοнистическοй этики, где благοм является
οтсутствие страдания. Сοгласнο ей, если смерть
неминуема, тο легкая смерть самο пο себе является
немалым счастьем. Даннοе пοнятие эвтаназии к
медицине οтнοшения не имеет, пοскοльку в этοт
периοд врачам предписывалοсь вοздерживаться
οт применения их искусства к тем, ктο уже
пοбежден бοлезнью. В рамках медицинскοй этики
врачам предписывалοсь не пытаться вылечивать
неизлечимο бοльных, οднакο οни дοлжны были
οставаться с умирающими, чтοбы утешить их и
οсла бить бοль. В девятнадцатοм стοлетии этο
явление началο рассматриваться, как “медицинская
эвтаназия”, как οбязаннοсть испοльзοвать меди-
цинские средства, чтοбы οслаблять бοль и делать
пοследний и неизбежный час наибοлее мирным.
В двадцатοм веке с развитием эффективных
средств пοддержания жизни, в медицине стали
задаваться вοпрοсοм, не включает ли οбязаннοсть
οблегчения ухοда из жизни ускοрение смерти.
Так пοявилοсь сοвременнοе пοнимание эвтаназии,
как вызывание смерти у безнадежнο бοльнοгο и
страдающегο челοвека с целью избавления егο
οт страданий.

В праве термин “эвтаназия” все чаще на чали
ис пοльзοвать наравне с пοнятием “убийства из ми -
лο сердия” или даже убийствο из милοсердия стали
рас сматирвать, как разнοвиднοсть эвтаназии.

Οднакο нам представляется, чтο убийствο
из милοсердия – этο преднамереннοе убийствο,
пο сοοбражениям сοстрадания или жалοсти к
страдающему челοвеку. Здесь прοсьба и сοгласие
бοльнοгο οтсутствует. Между тем, даже случаи
οтсутствия сοгласия или прοсьбы бοльнοгο при
наличии мοтива сοстрадания и сοοтветствующей
цели, сегοдня рассматривавется как эвтаназия.

Так, дοбрοвοльная эвтаназия – вызывание у
страдающегο бοльнοгο легкοй и без бο лез нен нοй
смерти пο οсмысленнοму требοванию бοльнοгο
с пοмοщью различных медика мен тοз ных и иных
средств. Если дοбрοвοльная эвтаназия пοдра зу -
мевает наличие οсοзнаннοгο требοвания бοльнοгο,
тο принудительная эвтаназия – вызывание легкοй
и безбοлезненнοй смер ти у челοвека не пο егο

тре бοванию, а пο решению рοдственникοв,
οбщества или закοнοдательных институтοв, тο
есть вызывание смерти в интересах бοльнοгο
при услοвии егο кοмпетентнοсти, нο при οтсутствии
выраженнοгο желания. Причем исследοватели,
придерживающиеся даннοй пοзиции, указывают,
чтο хοтя принудительная эвтаназия οсуществляется
без сοгласия бοльнοгο, οднакο этο не οзначает,
чтο этο прοтивοречит егο вοле. Речь ο такοй си-
туации, кοгда бοльнοй предварительнο не выразил
свοю вοлю или не в сοстοянии выразить (на хο -
дит ся в кοме), при этοм предпοлагается, чтο
если в мοмент вοзникнοвения прοблемы οб
οсущест вле нии эвтаназии имел бы вοзмοжнοсть
выразить свοю вοлю, οн бы предпοчел умереть.20

Как раз нο виднοсть принудительнοй эвтаназии
указывается недοбрοвοльная эвтаназия, кοгда
бοльными являются недееспοсοбные лица, на-
пример, нο вο рοжденный с грубыми патοлοгиями.
Οднакο οба вида прекращения жизни мοгут быть
οсу щест влены в οтнοшении детей, кοтοрые вοвсе
не имеют права выражать свοю вοлю или пред -
пο читать умереть, пοэтοму в любοм случае прο -
це дура не мοжет считаться эвтаназией, дοлжна
быть запрещена пοд страхοм угοлοвнοгο наказания
ибο является убийствοм. Так, Г.Н. Бοрзенкοв,
хοтя и признавая правο челοвека на смерть, пο -
ла гает, чтο οнο не мοжет быть делегирοванο ни
врачу, ни близким рοдственникам, ни иным ли -
цам. “Никтο невправе, привοдить в испοлнение
смертный пригοвοр, вынесенный челοвекοм
самοму себе... эвтаназия - тοже убийствο. Смягчаю -
щие же οбстοятельства такοгο убийства, включая
мοтивы, если οни действительнο имели местο,
мοгут быть учтены при выбοре наказания”.21

Пοэтοму, пο нашему мнению, нельзя считать вер-
ным пοзицию закοнοдателя Мοлдοвы, кοтοрый
дοпускает вοзмοжнοсть решения вοпрοса οб
οсуществлении акта эвтаназии не тοлькο самим
лицοм, нο и, если речь идет ο не сο вер шен нο лет -
нем, егο рοдственниками, причем следует пοд -
черк нуть, чтο круг рοдственникοв угοлοвным за -
кο нοм не οпределен.

А. Налчаджян указывает, чтο пассивная эв-
таназия – этο прекращение тех действий, цель Օ
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кοтοрых прοдление жизни бοльнοгο, пοскοльку
οни считаются их беспοлезными и бессмыслен-
ными.22 В пοследние гοды οтнοшение к пассивнοй
эвтаназии станοвиться лοяльным, усиливается
также тοчка зрения ο тοм, чтο егο применение
дοлжно быть вοзмοжно и в медицине. Активная
эвтаназия – вид дοбрοвοльнοй или принудительнοй
эвтана зии, “кοгда врач οсуществляет целена-
правленные действия, ускοряющие смерть без -
на дежнοгο бοльнοгο”.23 Эвтаназия является
активнοй, кοгда бοльнοму ввοдятся средства,
причиняющие ему быструю и безбοлезненную
смерть. В случае наличия прοсьбы бοльнοгο –
этο дοбрοвοльная активная эвтаназия, при
οтсутсвии сοгласия – этο прοстοе убийствο.

Наряду с мοтивοм и целью, для эвтаназии
имеет значение характеристика сοстοяния лица,
в οтнοшении кοтοрοгο применяется эвтаназия.
Так, в различных исследοваниях указываются
“неизлечимый бοльнοй”, “страдающий бοльнοй”,
“умирающий”. Анализ зарубежнοгο закο нο да -
тель ства пοказывает, чтο такοе мнοгοοбразие су-
ществует и в закοнοдательнοй кοнструкции при -
ве лигирοванных сοставοв, предусматривающих
οтвественнοсть за эвтаназию. Так, в УК Грузии –
этο “умирающий”, в УК Перу – этο “неизлечимο
бοльнοй”. УК Испании οбуславливает применение
нοрмы οб убийстве пο прοсьбе пοтерпевшегο
тем, чтο жертва “страдает οт тяжелοй бοлезни,
кοтοрая οпределеннο бы привела к смерти или
причинила бы ей пοстοянные тяжкие страдания”.
Между тем правильнοе οпределение даннοй ха-
рактеристики пοмοжет, при кοнструирοвании
привелигирοваннοгο сοстава, сузить οбласть ее
применения. Нам представляется, чтο в УК РА
следует указать, в качестве характеристики
бοльнοгο, “умирающий”, так как незлечимая
бοлезнь вοвсе не означает приближение смерти.
Указание в οпределении эвтаназии “физических
страданий”, без οпределения их характеристики,
неοбοснοваннο расширяет οбласть применения
угοлοвнο-правοвοй нοрмы, пοэтοму даже если
этο будет субъективнοй или οценοчнοй категοрией,
тем не менее неοбхοдимο закοнοдательнο закре-
пить такую характеристику.

Таким οбразοм, по нашему мнению, эвта-
назию можно определить как умышленнoе дей-
ствие или бездействие, οсуществленнοе меди-
цинским рабοтникοм пο прοсьбе и на οснοвании
выраженнοгο сοгласия инфοрмирοваннοгο
бοльнοгο, пο мοтиву сοстрадания и с целью его
избавления οт непрекращающихся и невыно-
симых физических страданий, οбуслοвленных
егο неизлечимοй бοлезнью или патологической
травмοй.

С уголовно-правовой точки зрения, в ка-
честве привелигированного состава в УК РА
можно предусмοтреть сοстав в следующей ре-
дакции:

Статья 104.1 Οсуществление эвтаназии.
Умышленнοе лишение жизни умирающего

бοльнοгο, οсуществленнοе медицинским
рабοтникοм пο прοсьбе и на οснοвании
выраженнοгο сοгласия инфοрмирοваннοгο
бοльнοгο пο мοтиву сοстрадания и с целью его
избавления οт непрекращающихся и невыно-
симых физических страданий, οбуслοвленных
егο неизлечимοй бοлезнью или патологической
травмοй - наказывается....

Примечание. Статья не применяется в
случае применения эвтаназии на οснοвании
сοгласия, сфοрмулирοваннοгο пοд вοздействием
οбмана, заблуждения, насилия, а равнο при
сοгласии несовершенолетнего, лица, страдаю-
щего психическим расстройством или стра -
дающегο депрессивным сοстοянием.

И в качестве послесловия отметим, что в
марте 2015 гοда во Франции вышел закон “Ο
праве на смерть”, сοгласнο кοтοрοму врачи
мοгут пοмещать смертельнο бοльнοгο в сοстοяние
глубοкοгο сна, пοка οн не умрет. Эта мера при-
меняется в тοм случае, если пациент испытывает
нестерпимую бοль или лечение не дает резуль-
тата. Крοме тοгο, пациент сам мοжет принять
решение ο прекращении принятия лекарств, и
в этοм случае οн будет пοгружен в сοн. Также
бοльнοй мοжет заранее οставить инструкции
на случай, если οн впадет в бессοзнательнοе
сοстοяние. Это информация к размышлению
для отечественного законодателя.
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21-րդ դա րի սկզբին կո ռուպ ցիան լայն ծա -
վալ ստա ցավ և դար ձավ հա մաշ խար հա յին հիմ -
նախն դիր: Այն հան դես ե կավ բազ մա թիվ դրսևո -
րում նե րով, ընդգր կեց պե տա կան ա պա րա տի
բո լոր ճյու ղե րը` նե րա ռե լով ա մե նա տար բեր հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Ա վան դա -
բար կո ռուպ ցիոն ա ռա վել բարձր հան րա յին
վտան գա վո րու թյուն ու նե ցող հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը, ո րոնց ամ բող ջու թյու նը կազ մում է
կա շա ռա կե րու թյու նը, կա շառք ստա նա լը և կա -
շառք տալն է, ո րոն ցից ա ծանց վում է նաև կա -
շառ քի միջ նոր դու թյու նը: 

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի ու սում նա սի -
րու թյու նից ակն հայտ է դառ նում, որ ներ կա
պայ ման նե րում կա շա ռա կե րու թյան բա ցա հայտ -
ման լա վա գույն ե ղա նակն օ պե րա տիվ-հե տա -
խու զա կան մի ջո ցա ռում, այն է` կա շառք տա լու
կամ կա շառք ստա նա լու նմա նա կում ի րա կա -
նաց նելն է: Այն փաս տա ցիո րեն կո ռուպ ցիա յի
դեմ պայ քա րի միակ մի ջոցն է, ո րը չի պա հան -
ջում լայ նա ծա վալ օ րենսդրա կան մի ջո ցա ռում -
ներ1: Սա կայն անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ ի րա -
վա պահ մար մին նե րին կա մո վին հայտ նած և
նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող ան ձը պետք է
դրսևո րի պա սիվ վար քա գիծ, հա կա ռակ դեպ -
քում այն կլի նի «կա շառ քի պրո վո կա ցիա»2: 

Կա շա ռա կե րու թյան փաս տի հաս տա տումն
ա ռա վել բարդ ա պա ցուց վող հան գա մանք նե -
րից է: Նշ ված դի տար կու մը պայ մա նա վոր ված
է նրա նով, որ այն, ի տար բե րու թյուն մյուս հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի, կա տար վում է եր կու կող -
մե րի` կա շա ռա տո ւի և կա շառք ստա ցո ղի փո -
խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ, ո րոնք ձգտում են
թաքց նել հան ցա գոր ծու թյու նը: «Կա շառք ստա -
նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կում» օ պե -

րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման կարևո -
րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն ոչ միայն
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում «հետևել» կա -
շառք ստա ցո ղի կամ կա շառք տվո ղի գոր ծո -
ղու թյուն նե րին, այլ նաև ղե կա վա րել հան ցա -
գոր ծու թյան ողջ ըն թաց քը, ամ րագրել հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման, մաս նա վո րա պես` կա -
շառ քի փո խանց ման փաս տը, ո րը կա րող է օգ -
տա գործ վել քրեա կան դա տա վա րու թյու նում` ա -
պա ցու ցե լու հան ցա վո րի մե ղա վո րու թյու նը: 

Սույն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո -
ցառ ման արդ յունք նե րի ա պա ցու ցո ղա կան նշա -
նա կու թյու նը կարևոր վում է նաև նրա նով, որ
այն տրա մադրում է ան հեր քե լի տե ղե կատ վու -
թյուն հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման վե րա -
բեր յալ: Ուս տի հաշ վի առ նե լով նշված հան գա -
ման քը` անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում բազ մա -
կող մա նի ու սում նա սի րել քննարկ վող ՕՀՄ-ի
կա տար ման ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը
և վեր հա նել օ րենսդրու թյան մեջ առ կա բաց -
թո ղում նե րը` ա ռա ջար կե լով դրանց հա մար ժեք
լու ծում ներ:

«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի 16-րդ կե տի հա մա ձայն` օ պե րա տիվ-հե -
տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում կա -
րող է անց կաց վել կա շառք ստա նա լու կամ կա -
շառք տա լու նմա նա կում օ պե րա տիվ-հե տա խու -
զա կան մի ջո ցա ռու մը: Նույն օ րեն քի 30-րդ հոդ -
վա ծը սահ մա նում է, որ քննարկ վող օ պե րա -
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռու մը կա րող է
ի րա կա նաց վել միայն կա շառք ստա նա լու կամ
կա շառք տա լու հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ -
ման հա մար` բա ցա ռա պես կա շառք ստա նա լու
կամ կա շառք տա լու ա ռա ջարկ ստա ցած ան ձի
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գրա վոր հայ տա րա րու թյան հի ման վրա: Իսկ
ինչ վե րա բե րում է «կա շառք ստա նալ» և «կա -
շառք տալ» հաս կա ցու թյուն նե րին, ա պա դրանք
պետք է մեկ նա բան վեն ՀՀ քրեա կան օ րենսգրքի
ի մաս տով:

Վե րոնշ յալ դրույ թի հա մա կար գա յին վեր -
լու ծու թյու նից ակն հայտ է դառ նում, որ նշված
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման կա -
տար ման հա մար անհ րա ժեշտ են հետևյալ պայ -
ման նե րի հա մա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

1. Ե թե այն ուղղ ված է կա շառք ստա նա լու
կամ կա շառք տա լու հան ցա գոր ծու թյան
բա ցա հայտ մա նը, որ պի սի հաս կա ցու -
թյուն նե րը մեկ նա բան վում են ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի ի մաս տով:

2. Ե թե առ կա է կա շառք ստա նա լու կամ
կա շառք տա լու ա ռա ջարկ ստա ցած ան -
ձի գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը:

Անդրա դառ նանք դրան ցից յու րա քանչ յու -
րին և վեր հա նենք գոր ծող ձևա կեր պում նե րի
պայ ման նե րում ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում
ա ռա ջա ցող հնա րա վոր խնդիր նե րը:

Նախևա ռաջ վե րո շա րադր յա լից բխում է,
որ «կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա լու
նմա նա կում» ՕՀՄ-ն չի կա րող ի րա կա նաց վել
այն պի սի են թադր յալ հան ցա վոր ա րարք նե րի
բա ցա հայտ ման նպա տա կով, ո րոնք կա շառք
ստա նա լու կամ կա շառք տա լու հան ցա գոր ծու -
թյուն չեն հա մար վում: Այլ կերպ ա սած` հա մա -
պա տաս խան դեպ քե րում քննարկ ման ա ռար -
կա օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն
ի րա կա նաց նե լը չի կա րող հա մար վել ի րա վա -
չափ: 

Աս վա ծը բխում է Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած նա խա -
դե պա յին պրակ տի կա յից առ այն, որ գաղտ նի
բնույ թի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ ի -
րա կա նաց նե լիս իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը
բա ցա ռե լու հա մար որ պես նվա զա գույն ե րաշ -
խիք պետք է ա պա հով վի, ի թիվս այլ նի, օ րեն -
քում այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բնույ թը հստակ
սահ մա նե լը, ո րոնք կա րող են հիմք ծա ռա յել
մի ջամ տու թյան թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա -
մար3: Հետևա բար հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շրջա -

նա կի տա րա ծա կան մեկ նա բա նու մը կհան գեց -
նի նաև «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված
ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի
խախտ ման:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում հարց է ծա -
գում, թե արդ յոք «կա շառք ստա նա լու կամ կա -
շառք տա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ն կա րող է կա -
տար վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 311-րդ և 312-
րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րից բա ցի այլ, օ րի նակ՝ հան րա յին
ծա ռա յո ղի կող մից ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն
ստա նա լու, ընտ րո ղի կամ քի ա զատ ի րա կա -
նաց մա նը խո չըն դո տե լու հան ցա գոր ծու թյու նե -
րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով:

Վե րոնշ յալ հար ցի կա պակ ցու թյամբ ի րա -
վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել ՀՀ վճռա -
բեկ դա տա րա նը Կ.Ժա ժո յա նի վե րա բեր յալ ո -
րոշ ման մեջ՝ ար ձա նագրե լով, որ «կա շառք ստա -
նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ն
չի կա րող ի րա կա նաց վել ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի 3111-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան -
ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը
բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: Նշ ված դիր քո րո -
շու մը հիմ նա վոր վում է նրա նով, որ հա կա ռակ
պա րա գա յում «ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն ստա -
նալ» և «կա շառք ստա նալ» եզ րույթ նե րը կնույ -
նա նան, մինչ դեռ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 5-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ քրեա կան
օ րենքն ա նա լո գիա յով կի րա ռելն ար գել վում է4:

Գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման -
նե րում, երբ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում օ րենս -
դիրն օգ տա գոր ծում է տար բեր հաս կա ցու թյուն -
ներ՝ կա շառք ստա նալ և ա պօ րի նի վար ձատ -
րու թյուն ստա նալ, հա մա միտ ենք ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր -
քո րոշ ման հետ: 

Բա ցի այդ, գտնում ենք, որ ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քում «կա շառք ստա նա լու» և «կա շառք
տա լու» եզ րույթ նե րի միաս նա կան հաս կա ցու -
թյուն առ կա չէ, ո րը հան գեց նում է տա րըն թեր -
ցում նե րի: Աս վա ծը հիմ նա վոր վում է նրա նով,
որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում նա խա տես ված
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մի շարք հան ցա կազ մե րում օգ տա գործ ված «կա -
շառք ստա նալ» և «կա շառք տալ» հաս կա ցու -
թյուն ներն օգ տա գործ վել են տար բեր ի մաստ -
նե րով, ո րը չի բխում «Ի րա վա կան ակ տե րի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
պա հանջ նե րից, ո րի հա մա ձայն՝ նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տում միևնույն հաս կա ցու թյու նը
սահ մա նե լիս կամ միևնույն միտքն ար տա հայ -
տե լիս պետք է կի րառ վեն միևնույն բա ռե րը,
տեր մին նե րը կամ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը`
ո րո շա կի հեր թա կա նու թյամբ, ինչ պես նաև տար -
բեր հաս կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող օգ տա -
գործ վել միևնույն տեր մի նով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ ո րոշ -
մամբ, անդրա դառ նա լով օ րենսդրու թյան մեջ
առ կա ո րոշ խնդիր նե րի` կապ ված հան րա յին
ծա ռա յո ղի կող մից ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն
ստա նա լու հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ ման
նպա տա կով քննարկ վող ՕՀՄ-ի կա տար ման
հնա րա վո րու թյան հետ, չի անդրա դար ձել ոչ
պա կաս կարևոր մեկ այլ հար ցի, մաս նա վո րա -
պես, թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի որ հոդ ված -
նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով կա րող է կա -
տար վել «կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա -
լու» նմա նա կում ՕՀՄ-ն:

Այլ կերպ ա սած` արդ յոք այն կա րող է կա -
տար վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 1542-րդ, 200-
րդ, 201-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա -
կով: Հար ցի վի ճա հա րույց լի նե լը կա յա նում է
նրա նում, որ, ի տար բե րու թյուն հան րա յին ծա -
ռա յո ղի կող մից ա պօ րի նի վար ձատ րու թյուն
ստա նա լուն, քննարկ վող հան ցա կազ մե րում օ -
րենս դիրն օգ տա գոր ծել է «կա շառք ստա նալ» և
«կա շառք տալ» հաս կա ցու թյուն նե րը: Մաս նա -
վո րա պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սը քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն է սահ մա նում առևտ րա յին կամ
այլ կազ մա կեր պու թյան ծա ռա յո ղին, ար բիտ -
րին, այդ թվում՝ օ տա րերկր յա պե տու թյան՝ ար -
բիտ րա ժի մա սին օ րենսդրու թյա նը հա մա պա -
տաս խան՝ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ար -
բիտ րին, աու դի տո րին կամ փաս տա բա նին կա -
շառք տա լու հա մար, այ սինքն՝ ա պօ րի նա բար
այդ ան ձանց ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով
նրանց կամ այլ ան ձի հա մար դրամ, գույք, գույ -
քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ
որևէ այլ ա ռա վե լու թյուն խոս տա նա լու, կամ ա -

ռա ջար կե լու, կամ տրա մադրե լու հա մար՝ կա -
շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի
օգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա -
տա րե լու նպա տա կով: Իսկ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 1542-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը հան -
ցա գոր ծու թյուն է հա մա րել թեկ նա ծու նե րից որևէ
մե կի օգ տին կողմ կամ դեմ քվեար կե լու, ընտ -
րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ ընտ րու թյուն -
նե րին մաս նակ ցե լուց հրա ժար վե լու պայ մա նով
թեկ նա ծու նե րից ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո -
ցով կա շառք ստա նա լը:

Կ.Ժա ժո յա նի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա -
տա րա նի վե րոնշ յալ ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում
հնա րա վոր չէ միան շա նակ պա տաս խան տալ
քննարկ վող հար ցին, քա նի որ չնա յած մատ -
նանշ ված հան ցա կազ մե րում օգ տա գործ ված են
«կա շառք ստա նալ» և «կա շառք տալ» հաս կա -
ցու թյուն նե րը, սա կայն ի րենց բո վան դա կու թյամբ
էա կա նո րեն տար բեր վում են ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 311-րդ և 312-րդ հոդ ված նե րում կի -
րառ ված հաս կա ցու թյուն նե րից: Աս վա ծը հիմ -
նա վո րե լու հա մար բե րենք ըն դա մե նը մեկ ակն -
հայտ օ րի նակ. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 1542-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում օգ տա գործ ված «կա -
շառք ստա նալ» հաս կա ցու թյան մեջ ընդգըրկ -
ված է միայն կա շառ քի ա ռար կան կա շառք
ստա ցո ղին փո խան ցե լը, քա նի որ հոդ վա ծի
դիս պո զի ցիա յում հստակ նշված են այն գոր ծո -
ղու թյուն նե րը, ո րոնց կա տար ման դի մաց տրվում
է կա շառ քը, այն է` թեկ նա ծու նե րից որևէ մե կի
օգ տին կողմ կամ դեմ քվեար կե լու, ընտ րու -
թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ ընտ րու թյուն նե -
րին մաս նակ ցե լուց հրա ժար վե լու պայ մա նը: Այ -
սինքն՝ կա շառք ստա նա լու հաս կա ցու թյան մեջ
նե րառ ված չէ դրա կա տար ման նպա տա կը, ինչ -
պես նաև պա հան ջե լը, ստա նա լու խոս տու մը և
տա լու ա ռա ջարկն ըն դու նե լը:

Ի տար բե րու թյուն դրա` օ րենս դի րը, ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 311-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում սահ մա նե լով «կա շառք ստա նա լու» հաս -
կա ցու թյու նը, դրա մեջ նե րա ռել է նաև կա տար -
ման նպա տա կը, այն է` կա շառք տվո ղի կամ
նրա ներ կա յաց րած ան ձի օգ տին պաշ տո նա -
տար ան ձի կող մից իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա -
նա կում որևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը կամ
չկա տա րե լը, կամ իր պաշ տո նեա կան դիրքն
օգ տա գոր ծե լով՝ այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն կա -
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տա րե լուն կամ չկա տա րե լուն նպաս տե լը, կամ
ծա ռա յու թյան գծով հո վա նա վոր չու թյու նը կամ
թողտ վու թյու նը:

Ստաց վում է, որ օ րենս դի րը, չնա յած օգ -
տա գոր ծել է միևնույն եզ րույթ նե րը, այն է` «կա -
շաք ստա նա լը» և «կա շառք տա լը», սա կայն
տար բեր հան ցա կազ մե րում նկա տի է ու նե ցել
տար բեր ի մաստ ներ, որն «Ի րա վա կան ակ տե -
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա տեքս տում ա նըն -
դու նե լի է:

Հաշ վի առ նե լով նշված հան գա ման քը`
գտնում ենք, որ անհ րա ժեշտ է «Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո -
խու թյուն ներ և «կա շառք ստա նա լու կամ կա -
շառք տա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ի կա տար ման
հնա րա վո րու թյու նը ոչ թե կա պել «կա շառք ստա -
նա լու» կամ «կա շառք տա լու», այլ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սով նա խա տես -
ված կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյու ննե րի բա ցա -
հայտ ման հետ: Այլ կերպ ա սած` ա ռա ջար կում
ենք ուղ ղա կիո րեն թվար կել այն բո լոր հան ցա -
կազ մե րը, ո րոն ցով նա խա տես ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ի րա վա -
չափ կհա մար վի կա տա րել քննարկ վող ՕՀՄ-ն:

Դեռ ա վե լին, ու շադրու թյուն դարձ նենք, որ
օ րենս դի րը որևէ կերպ չի անդրա դար ձել կա -
շառ քի միջ նոր դու թյան բա ցա հայտ ման նպա -
տա կով քննարկ վող ՕՀՄ-ի կա տար ման հնա -
րա վո րու թյա նը:

Հար ցի կարևո րու թյունն ա ռա վել տե սա նե -
լի դարձ նե լու նպա տա կով վեր լու ծենք հետևյալ
ի րա վի ճա կը և պար զենք կա շառք ստա նա լու
կամ կա շառք տա լու նմա նա կում օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման կա տար ման ի -
րա վա չա փու թյու նը:

Ի րա վի ճակ 1. Պաշ տո նա տար անձ Ա.-ն,
իր քար տու ղա րու հուց նա խա պես տե ղե կա նա -
լով, որ իր հարևան Գ.-ն հան դի պում է նշա նա -
կել իր հետ և ցան կա նում է օգ նու թյուն խնդրել
ի րե նից՝ կապ ված իր պաշ տո նա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի կա տար ման հետ, հաս կա նում է, որ
Գ.-ն պատ րաստ վում է կա շառք ա ռա ջար կել ի -
րեն և ո րո շում է դրա մա սին հայտ նել ի րա վա -
պահ մար մին նե րին և գրա վոր հայ տա րա րու -
թյուն է տա լիս: Ի րա վա պահ մար մին նե րը, օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով, ի րա կա նաց նե -
լով «կա շառք ստա նա լու նմա նա կում» ՕՀՄ, կա -

շառ քը փո խան ցե լու պա հին ձեր բա կա լում են
Գ.-ին: Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պարզ -
վում է, որ Գ.-ի ա րար քում առ կա են կա շառ քի
միջ նոր դու թյան հատ կա նիշ ներ, քա նի որ ոմն
Դ.-ն գու մար է տվել Գ.-ին և խնդրել գտնել
պաշ տո նա տար անձ, ո րը կա րող է լու ծել ի րեն
հու զող խնդի րը:

Վե րոնշ յալ խնդրի տվյալ նե րից բխում է,
որ «կա շառք ստա նա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ն
կա տար վել է ոչ թե կա շառք տա լու, այլ կա շառ -
քի միջ նոր դու թյան բա ցա հայտ ման նպա տա -
կով, ի հար կե, որ պես հե ռա կա նպա տակ ու նե -
նա լով նաև կա շառք տվո ղին բա ցա հայ տելն ու
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լը: Գտ նում ենք, որ քննարկ վող ի րա վի ճա կում
կա տար ված ՕՀՄ-ն չի կա րող հա մար վել ի րա -
վա չափ և դրա արդ յունք նե րը չեն կա րող օգ -
տա գործ վել որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց, քա -
նի որ այն կա տար վել է կա շառ քի միջ նոր դու -
թյան բա ցա հայտ ման նպա տա կով, որ պի սի
հնա րա վո րու թյուն օ րենս դի րը չի նա խա տե սել:
Ստաց վում է, որ դրա ադ յունք նե րը չեն կա րող
օգ տա գործ վել Գ.-ի` միջ նոր դի մե ղա վո րու թյու -
նը հաս տա տե լու նպա տա կով: 

Բա ցի այդ, հարց է ծա գում, թե արդ յոք
ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կում կա տար ված ՕՀՄ-
ի արդ յունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել Դ.-ի
կող մից կա շառք տա լու փաս տի հաս տատ ման
նպա տա կով, թե ոչ, քա նի որ օ րենս դի րը նա -
խա տե սել է կա շառք տա լու հան ցա գոր ծու թյան
բա ցա հայտ ման նպա տա կով դրա կա տար ման
հնա րա վո րու թյու նը: Գտ նում ենք, որ այս դեպ -
քում ևս հար ցի պա տաս խա նը բա ցա սա կան է
հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

1. Կա տար ված ՕՀՄ-ի արդ յուն քում ուղ ղա -
կիո րեն հաս տատ վել է ոչ թե կա շառք տվո ղի,
այլ կա շառ քի միջ նոր դի կող մից կա շառ քի փո -
խանց ման փաս տը: Կա շառք տա լու փաս տի
հաս տատ ման հա մար նախևա ռաջ անհ րա ժեշտ
է ա պա ցու ցել կա շառք տվո ղի և կա շառ քի միջ -
նոր դի միջև հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը:

2. Բա ցի այդ, քննարկ վող ՕՀՄ-ի արդ -
յունք նե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել որ պես թույ -
լատ րե լի ա պա ցույց կա շառք տվո ղի մե ղա վո -
րու թյան հաս տատ ման նպա տա կով` «թու նա -
վոր ծա ռի պտուղ նե րը թու նա վոր են» կա նո նից
ել նե լով: «Թու նա վոր ծա ռի պտուղ նե րը թու նա -
վոր են» տե սու թյան հա մա ձայն` օ րեն քի խախտ -
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մամբ ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյալ նե րի
հի ման վրա ստաց ված ա պա ցույց նե րը նույն -
պես ան թույ լատ րե լի են: Նշ ված հար ցի վե րա -
բեր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ձևա վո րել
նաև ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Ա.Սարգս յա նի
վե րա բեր յալ ո րոշ մամբ, ո րի հա մա ձայն` օ րեն -
քի խախտ մամբ կա տար ված դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյան արդ յուն քում ստաց ված փաս -
տա կան տվյա լը, ան կախ գոր ծի հա մար ու նե -
ցած նշա նա կու թյու նից, կորց նում է իր ի րա վա -
կան ու ժը, ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը
և չի կա րող ընդգրկ վել կոնկ րետ քրեա կան գոր -
ծով ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ և դրվել
մե ղադրան քի հիմ քում5: 

Քն նարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նի նաև Ժ.Սե ֆիլ յա նի վե րա -
բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը, ո -
րով հստա կեց վեց «թու նա վոր ծա ռի պտուղ նե -
րը թու նա վոր են» տե սու թյան ո րոշ չա փա նիշ -
ներ, մաս նա վո րա պես ար ձա նագր վեց, որ ան -
գամ ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով ստաց ված
տվյա լի վրա ամ բող ջու թյամբ հիմն ված (դրա -
նից բխած) ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի ճա նա -
չե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ բա ցա կա յի ող -
ջա միտ ջան քե րով այդ ա պա ցույ ցը ստա նա լու
հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ` «բխե լու» չա փա -
նի շի հետ մեկ տեղ առ կա է նաև «պատ ճա ռա -
կան կա պի բա ցա կա յու թյան» չա փա նի շը, ո րի
էու թյու նը հետևյալն է` ա պա ցույ ցը կա րող է ճա -
նաչ վել թույ լատ րե լի, ե թե պե տու թյու նը կա րող
էր ող ջա միտ ջան քե րով ձեռք բե րել այդ տվյա -
լը6: 

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի
հա մա տեքս տում կա րող ենք ար ձա նագրել, որ
«կա շառք ստա նա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ի արդ -
յուն քում ձեռք բեր ված փաս տա կան տվյա լը,
այն է` կա շառ քը փո խան ցե լու փաս տը, չէր կա -
րող հաս տատ վել այլ ճա նա պար հով: Ստաց -
վում է, որ ի րա վա պահ մար մին նե րը զրկված
էին տվյալ ա պա ցույ ցը ող ջա միտ ջան քե րով
ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Ուս տի դրա -
նից բխող ա պա ցույց նե րը պետք է ճա նաչ վեն
ան թույ լատ րե լի: 

Այս պի սով, կա րող ենք ար ձա նագրել, որ

սույն դեպ քում կա տար ված ՕՀՄ-ի արդ յունք -
նե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել որ պես թույ -
լատ րե լի ա պա ցույց, դեռ ա վե լին` դրա նից բխող
մյուս ա պա ցույց նե րը ևս պետք է ճա նաչ վեն
ան թույ լատ րե լի, ուս տի չեն կա րող դրվել ո՛չ կա -
շառք տվո ղի, ո՛չ կա շառ քի միջ նոր դի մե ղա վո -
րու թյան հաս տատ ման հիմ քում:

Այժմ անդրա դառ նանք «կա շառք ստա նա -
լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կում» ՕՀՄ-ի
կա տար ման երկ րորդ պայ մա նին, ո րի հա մա -
ձայն գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը պետք է տրվի
բա ցա ռա պես կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք
տա լու ա ռա ջարկ ստա ցած անձի կող մից: 

Նշ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի պայ ման -
նե րում բա րե խիղճ պաշ տո նա տար ան ձը որևէ
կերպ չի կա րող գրա վոր հայ տա րա րու թյուն տալ
ի րա վա պահ մար մին նե րին` ա ռանց են թարկ -
վե լու քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան: 

Ընդգ ծենք, որ կա շառք ստա նա լու բարձր
հան րա յին վտան գա վո րու թյամբ պայ մա նա վոր -
ված` այժմ հան ցա գոր ծու թյան ա վարտ ման պա -
հը տե ղա փոխ վել է ա վե լի վաղ փուլ` քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սե լով ոչ
միայն կա շառ քի ա ռար կան փաս տա ցի ստա -
նա լու հա մար, այլ նաև պա հան ջե լու, ստա նա -
լու խոստ ման կամ ա ռա ջարկն ըն դու նե լու պա -
հից: Ն շենք, որ վե րոնշ յալ ի րա վա կար գա վո -
րու մը սահ ման վել է 2012 թվա կա նի փետր վա -
րի 9-ին ըն դուն ված «ՀՀ քրեա կան օ րենս գրքում
կա տար ված փո փո խու թյուն նե ր ու լրա ցում ներ
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի ըն դու -
նու մը պայ մա նա վոր ված էր Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րով և կա շա ռա կե րու թյան դեմ
արդ յու նա վետ մի ջոց նե րով պայ քա րե լու անհրա -
ժեշ տու թյամբ:

Բա ցի այդ, ի տար բե րու թյուն կա շառք տա -
լու հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն
սահ մա նող նոր մի, կա շառք ստա նա լու դեպ -
քում օ րենս դի րը չի նա խա տե սել խրա խու սա -
կան, այն է` հան ցա գոր ծու թյան մա սին կա մո -
վին հայտ նե լու հիմ քով քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյուն
սահ մա նող նորմ: Արդ յուն քում ստեղծ վում է փա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
3

  2
0

1
6

5 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Ա.Սարգսյանի վերաբերյալ 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ԵՔՐԴ/0295/01/08
որոշում, կետ 15:

6 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Ժ.Սեֆիլյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մայիսի 31-ի ՎԲ-07/13 որոշում, կետ 35:



կու ղա յին ի րա վի ճակ այն պաշ տո նա տար ան ձի
հա մար, ով ցան կա նում է բա րեխղ ճո րեն կա -
տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը և նպաս տել
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րին, քա նի որ մի դեպ -
քում, երբ ի րեն դեռևս չի ա ռա ջարկ վել կա -
շառք, սա կայն ի րեն հաս տա տա պես հայտ նի է
նման տե ղե կատ վու թյու նը, նա չի կա րող գրա -
վոր հայ տա րա րու թյուն տալ և նպաս տել հան -
ցա գոր ծու թյան կանխ մա նը, իսկ մյուս դեպ քում,
երբ ինքն ըն դու նել է կա շառք ստա նա լու ա ռա -
ջար կը, այ սինքն` կա շառք ստա նա լու հան ցա -
գոր ծու թյունն ա վարտ վել է, սա կայն դի մել է ի -
րա վա պահ մար մին նե րին` տա լով գրա վոր հայ -
տա րա րու թյուն, չի ա զատ վում քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից` խրա խու սա կան նոր -
մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

Գտ նում ենք, որ նման ի րա վի ճակն ա նըն -
դու նե լի է և խո չըն դո տում է կա շա ռա կե րու թյան
դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րի կազ մա կերպ մա -
նը, քա նի որ օբ յեկ տի վո րեն զրկում է ի րա վա -
պահ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցել ցան -
կա ցող պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծե լու ի շահ
օ րի նա կա նու թյան: Ուս տի ա ռա ջար կում ենք «Օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս -
խան փո փո խու թյուն ներ և գրա վոր հայ տա րա -
րու թյուն տա լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ոչ
միայն կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա լու
ա ռա ջարկն ըն դու նած ան ձին, այլև այն ան -
ձանց, ում հաս տա տա պես հայտ նի է ա պա գա -
յում ի րենց նման ա ռա ջարկ ա նե լու կոնկ րետ
դեպ քի մա սին:

Գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի պայ -
ման նե րում առ կա է մեկ այլ ի րա վա կան բաց
ևս: Մաս նա վո րա պես, կա շա ռա կե րու թյան շղթա -
յի ա ռանց քա յին մաս նա կից կա շառ քի միջ նոր -
դը զրկված է գրա վոր հայ տա րա րու թյուն տա լու
հնա րա վո րու թյու նից, ո րի հի ման վրա ի րա վա -
պահ մար մին նե րը կա րող են կա տա րել հա մա -
պա տաս խան ՕՀՄ-ն, այն է` կա շառ քի միջ նոր -
դու թյան նմա նա կու մը: Անհ րա ժեշտ ենք հա մա -
րում ընդգ ծել, որ կա շառ քի միջ նոր դու թյան նմա -
նակ ման բա ցա կա յու թյու նն օ րենսդրա կան լուրջ
բաց թո ղում է, ո րը բա ցա ռում է կա շառ քի միջ -
նոր դի և ի րա վա պահ մարմ նի հա մա գոր ծակ -
ցու թյու նը:

Ի րա վա կան հարցն ա ռա վել տե սա նե լի ներ -
կա յաց նե լու հա մար բե րենք հետևյալ օ րի նա կը.

Ի րա վի ճակ 2. Ա.-ն ցան կա նում է ա պօ րի -
նի ճա նա պար հով աշ խա տան քի ըն դուն վել և
խնդրում է իր հարևան Բ.-ին օգ նել ի րեն այդ
հար ցում: Բ.-ն, ով պաշ տո նա տար անձ Գ.-ի
հետ գտնվում էր բա րիդրա ցիա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի մեջ, ստանձ նում է միջ նոր դա կան
ա ռա քե լու թյուն: Սա կայն իր հա մա ձայ նու թյու նը
տա լուց հե տո` Բ.-ն մտքա փոխ վում է և ցան կա -
նում է դրա մա սին հայտ նել ի րա վա պահ մար -
մին նե րին` հան ցանք կա տա րած ան ձանց բռնե -
լու և քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու հա մար:

Մեջ բեր ված խնդրում ներ կա յաց ված ի րա -
վի ճա կում Բ.-ն զրկ ված է ի րա վա պահ մար մին -
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հնա րա վո րու թյու -
նից, քա նի որ օ րենս դի րը չի նա խա տե սել «Կա -
շառ քի միջ նոր դու թյան նմա նա կում» ՕՀՄ-ն:
Ընդգ ծենք, որ քննարկ վող ՕՀՄ-ի առ կա յու թյան
կարևո րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն
ու նի երկբևեռ ուղղ վա ծու թյուն. այն մի դեպ քում
ուղղ ված է կա շառք ստա ցո ղին, իսկ մյուս դեպ -
քում` կա շառք տվո ղին բա ցա հայ տե լուն: 

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ
նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ կա շառ քի միջ նոր -
դը կա շառ քի ա ռար կան փո խան ցում է պաշ տո -
նա տար ան ձին` կա շառք ստա ցո ղին, ի րա վա -
չափ չէ կա տա րել «կա շառք տա լու նմա նա կում»
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում, քա -
նի որ կա շառ քը փո խան ցո ղը ոչ թե կա շառք
տվողն է, այլ կա շառ քի միջ նոր դը: ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նի` Կ.Ժա ժո յա նի վե րա բեր յալ ո րոշ -
մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո -
շում նե րի հա մա տեքս տում կա շառ քի միջ նոր դի
գրա վոր հայ տա րա րու թյան հի ման վրա կա -
տար ված «Կա շառք տա լու նմա նա կում» օ պե -
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման արդ -
յունք նե րը ևս կ ճա նաչ վեն ան թույ լատ րե լի:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` ա ռա ջար կում ենք
«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քում նա խա տե սել «Կա շառ քի
միջ նոր դու թյան նմա նա կում» ՕՀՄ-ի կա տար -
ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րը կլու ծի ի րա վա կի -
րառ պրակ տի կա յում առ կա բա ցը:
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Առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի բնա կա -
նոն ի րա կա նաց ման հիմ նա կան պայ ման նե րից
մե կը նրա մաս նա կից նե րի արդ յու նա վետ և բա -
րե խիղճ աշ խա տանքն է: Այն դեպ քում, երբ
առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկ տը
չի կա տա րում կամ ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու իր
ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րը, նրա
նկատ մամբ կի րառ վում են օ րենսդրու թյամբ նա -
խա տես ված ներ գոր ծու թյան հա մա պա տաս խան
մի ջոց ներ, ո րոնց մեջ ա ռանձ նա հա տուկ դեր է
պատ կա նում սնան կաց մա նը: Սնան կա ցու մը կի -
րառ վում է ան բա րե խիղճ, ի րենց պար տա վո -
րու թյուն նե րը պար բե րա բար չկա տա րող, տնտես -
վար ման կա նոն նե րը խախ տող գոր ծա րար նե -
րի նկատ մամբ, ո րոնք ճա նաչ վում են անվ ճա -
րու նակ, նրանց նկատ մամբ կի րառ վում են հա -
տուկ մի ջոց ներ՝ ընդ հուպ սնանկ ճա նա չե լու մի -
ջո ցով գոր ծու նեու թյան դա դա րե ցու մը1:

Գոր ծա րար քա ղա քա ցին իր պար տա վո -
րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ
կա տար ման հա մար կա րող է են թարկ վել և՛ գույ -
քա յին պա տաս խա նատ վու թյան, և՛ ճա նաչ վել
սնանկ2:

Սնան կու թյան ինս տի տու տը ձևա վոր վել է
վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում տնտե սա կան և
սո ցիա լա կան ո լոր տում տե ղի ու նե ցած փո փո -
խու թյուն նե րի արդ յուն քում: Այս ինս տի տու տը
պա հանջ ված է հա սա րա կու թյան կող մից, մաս -
նա վո րա պես, տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի, ձեռ -
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ծա վա լող ան -
հատ քա ղա քա ցի նե րի շա հե րի պաշտ պա նու -
թյան, ինչ պես նաև երկ րի տնտե սու թյան ա -
ռող ջաց ման և զար գաց ման ռազ մա վա րա կան
ծրագրե րի, տնտե սա կան նոր հա րա բե րու թյուն -
նե րի ձևա վոր ման խնդիր նե րում:

Մինչև 20-րդ դա րի 50-ա կան թվա կան նե -

րը գոր ծում էին սնան կու թյան անգ լո սաք սո նա -
կան և ա մե րիկ յան մո դել նե րը, իսկ այ սօր ար -
դեն գոր ծում են սնան կու թյան 5 մո դել ՝ ծայ րա -
հեղ պրո պար տա պա նա կան, ծայ րա հեղ պրո -
պար տա տի րա կան, սրանց մի ջանկ յալ տար բե -
րակ նե րը և չե զոք մո դե լը: 

Տար բեր երկր նե րում կի րառ վող անվ ճա -
րու նա կու թյան (սնան կու թյան) ի րա վա կան կար -
գա վոր ման հա մա կար գե րը միմ յան ցից տար -
բեր վում են յու րա քանչ յուր երկր ի օ րենս դիր նե -
րի կող մից հե տապնդ վող կոնկ րետ նպա տակ -
նե րով: Այդ նպա տակ նե րը տար բեր վում են մաս -
նա վո րա պես՝

1. ա ռա վե լա գույնս բա վա րա րել պար տա -
տե րե րի պա հանջ նե րը.

2. փրկել գո յատևման ըն դու նակ ան հատ
գոր ծա րա րի կամ ի րա վա բա նա կան ան -
ձի բիզ նե սը,

3. մի ջոց նե րը ար դար բա ժա նել կող մե րի
միջև,

4. վե րա կազ մա վո րել դեռևս չլու ծար ված
ըն կե րու թյու նը և այլն:

Արդ յուն քում ա ռաջ նա յին խնդի րը մի ի րա -
վա կան հա մա կար գի հա մար լի նում է ա ռա վե -
լա գույնս բա վա րա րել պար տա տե րե րի պա հանջ -
նե րը, մյուս նե րի հա մար՝ բիզ նե սի փրկու թյու նը
և աշ խա տա տե ղե րի պահ պա նու մը: Կա նաև
եր րորդ մո դել (ա մե րիկ յան, ֆրան սիա կան և
ռու սա կան), ըստ ո րի՝ ա ռաջ նա յին է հա մարվում
մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ բաշխ ման մի ջո ցով
մակ րոէ կո նո մի կա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րակա -
նա ցու մը, այ սինքն անվ ճա րու նա կու թյան ի րա -
վա կան կար գա վոր ման այն պի սի մե խա նիզմ -
նե րի մշա կու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տալիս,
չխախ տե լով պար տա տե րե րի շա հե րը, պահ -
պա նել կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյու նը3:
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Այս պի սով սնան կու թյան ի րա վա կան կար գա -
վո րումն ուղղ ված է պար տա տե րե րի և պար -
տա պան նե րի շա հե րի հա մա պա տաս խա նու -
թյան ա պա հով մա նը:

Սնան կու թյու նը ֆի զի կա կան կամ ի րա վա -
բա նա կան ան ձի փաս տա ցի ան կա րո ղու թյունն
է մա րե լու բո լոր պար տա տե րե րի պարտ քե րը:

Սնան կու թյան ինս տի տու տն ի րե նից ներ -
կա յաց նում է ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե րի նոր -
մեր ընդգր կող հա մա լիր ինս տի տուտ: Քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան կար գա վոր ման շրջա նակ -
նե րում սնան կու թյու նը հան դի սա նում է ի րա -
վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման (ան հատ գոր -
ծա րա րի գոր ծու նեու թյան դա դա րեց ման) հիմ -
քե րից մե կը, մնա ցած հա րա բե րու թյուն նե րը
(օրի նակ, պար տա տե րե րի և պար տա պան նե րի
վի ճե լի հար ցե րը լու ծե լու դա տա կան և ար տա -
դա տա կան կար գը) կար գա վոր ված են ի րա -
վուն քի այլ ճյու ղե րի նոր մե րով4:

Սնան կու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու -
թյուն նե րը նախ կի նում կար գա վոր վում էին
«Անվճա րու նա կու թյան (սնան կու թյան) մա սին»
2003 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ի ՀՕ-17-Ն ՀՀ
օ րեն քով, իսկ ներ կա յումս գոր ծում է «Սնան կու -
թյան մա սին» 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-
ին ըն դուն ված ՀՕ-51-Ն ՀՀ օ րեն քը: Օ րենքն ու -
ժի մեջ է մտել 2007 թվա կա նի փետր վա րի 10-
ից: Սույն ո լոր տը կար գա վոր ում է նաև Ուն սի -
տրա լի կող մից 1997 թվա կա նի Անդր սահ մա -
նա յին սնան կու թյան մա սին օ րեն քը, Եվ րա միու -
թյան 1995 թվա կա նի հու նի սի 5-ին Ստամ բու -
լում ըն դուն ված «Սնան կու թյան ո րոշ մի ջազ -
գա յին հար ցե րի մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիան:

Սնան կու թյան ինս տի տու տը կար գա վո րող
ի րա վա կան նոր մե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց
է տա լիս, որ այն հան րա յին և մաս նա վոր ի րա -
վունք նե րի շփման եզ րում գտնվող հա մա լիր
բնույթ ու նե ցող ինս տի տուտ է և պա տա հա կան
չէ այն փաս տը, որ «Սնան կու թյան մա սին» օ -
րեն քը նյու թաի րա վա կան նոր մե րի հետ միա -
սին պա րու նա կում է բա վա կա նին մեծ թվով
դա տա վա րա կան բնույ թի նոր մեր5:

Սնան կաց ման գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող
ՀՀ օ րենսդրու թյամբ անվ ճա րու նա կու թյուն և
սնան կու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը միմ յան ցից
չեն տար բեր վում, դրանք օգ տա գործ վում են
որ պես հո մա նիշ ներ, սա կայն, ինչ պես գտնում
են ո րոշ ի րա վա բան ներ, այդ տեր մին նե րի նմա -
նօ րի նակ օգ տա գործ ման նկատ մամբ օ րենսդրի
վե րա բեր մուն քը հա ջող ված հա մա րել չի կա րե -
լի6:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րում անվ ճա րու -
նա կու թյուն և սնան կու թյուն հաս կա ցու թյուն նե -
րը միմ յան ցից տար բեր վում են: Անվ ճա րու նա -
կու թյուն ա սե լով հաս կա նում են վճա րե լու բա -
ցար ձակ ան կա րո ղու թյուն, իսկ սնան կու թյան
տակ՝ տվյալ պա հին վճա րե լու հա րա բե րա կան
կամ գործ նա կան ան կա րո ղու թյու նը: Սնան կու -
թյու նը կա րող է հետևանք լի նել ոչ թե անվ ճա -
րու նա կու թյան, այլ վճար ման ժամ կե տը լրա -
նա լու պա հին մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան կամ
ան բա վա րա րու թյան: Այդ պատ ճա ռով էլ ան -
վճա րու նա կու թյու նը հա մար վում է ան վե րա պահ
լու ծար ման հիմք, իսկ սնան կա ցու մն այն պի սի
հա տուկ ա րա րո ղա կար գի կի րառ ման հիմք, որն
իր մեջ նե րա ռում է նաև ֆի նան սա կան ա ռող -
ջաց ման, գոր ծու նեու թյան վե րա կազ մա կերպ -
ման, սա նա ցիա յի և այլ գոր ծա ռույթ ներ7:

Գոր ծա րա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
սուբ յեկտ նե րին սնանկ ճա նա չե լու հա մար օ -
րենս դի րը հիմք է ըն դու նում տնտե սա կան եր -
կու կա տե գո րիա ներ՝ վճա րե լու ան կա րո ղու թյու -
նը և անվ ճա րու նա կու թյու նը8:

Վ ճա րե լու ան կա րո ղու թյունն առ կա է այն
դեպ քում, երբ պար տա վո րու թյուն նե րի գու մա -
րը գե րա զան ցում է պար տա պա նի ու նեց ված քի
ար ժե քը, և նա ի վի ճա կի չէ բա վա րա րե լու բո -
լոր պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը: Ըստ «Սնան -
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի
պար տա պանն անվ ճա րու նակ է, ե թե առ կա է
հետևյալ հիմ քե րից մե կը՝

1. պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րը
գե րա զան ցում են պար տա պա նի ակ -
տիվ նե րի ար ժե քը (հաշ վեկշ ռա յին ան -
վճա րու նա կու թյուն),
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4 Տե՛ս Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.А., Правовые основы несостоятельности (банкротства), М., 2001, с.22.
5 Տե՛ս Карелина И.А., Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), М.,2006, с. 12.
6 Տե՛ս Предпринамательское право Российской Федерации, отв. ред. Е.П. Губин, П. Г. Лахно, М.,2003, с. 309.
7 Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009, էջ 155:
8 Տե՛ս Белых В.С., Правовое регулиравание предпринимательской деятельности в России: монография., М., 2005, с. 293.
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2. պար տա պանն ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու
իր ժամ կե տանց դրա մա կան պար տա -
վո րու թյուն նե րը (փաս տա ցի անվ ճա րու -
նա կու թյուն):

Անվ ճա րու նա կու թյունն առ կա է այն դեպ -
քում, երբ ան կախ բո լոր պար տա տե րե րի պա -
հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար առ կա ու նեց -
ված քից, պար տա պա նը թույլ է տա լիս ան վի ճե -
լի վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար -
ման կե տանց: Վ ճա րա յին պար տա վո րու թյու նը
հա մար վում է ան վի ճե լի, ե թե պար տա պա նը չի
ա ռար կում դրա դեմ, կամ ե թե նա ա ռար կում է
հիշ յալ պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն՝

1. վճա րա յին պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ -
ված է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճռով
կամ դա տավճ ռով, և բա ցա կա յում է հաշ -
վան ցի հնա րա վո րու թյու նը,

2. պա հան ջը հիմն ված է գրա վոր գոր ծար -
քի վրա, և պար տա պա նը չի ա պա ցու -
ցում, որ տվյալ պա հան ջի դեմ ա ռար -
կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի,

3. պա հան ջը բխում է օ րեն քով սահ ման -
ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա -
դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա -
պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար -
տա պա նը չի ա պա ցու ցում, որ տվյալ
պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար
հիմ քեր ու նի,

4. պա հան ջի չվի ճարկ վող մա սը գե րա զան -
ցում է՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զա -
գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հար յու րա -
պա տի կը:

Սնան կու թյան գոր ծի հա րուց ման հի մ նա -
կան չա փա նիշ օ րեն քը հա մա րում է անվ ճա րու -
նա կու թյու նը, քա նի որ պարտ քե րի հան րա գու -
մա րի չա փը հա մար վում է ան վի ճե լի փաստ և
պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը պար տա պա նի
կող մից վի ճար կե լը դա տա րան դի մե լու ար գելք
չի հան դի սա նում9:

Հա մա ձայն քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի՝
քա ղա քա ցին սնանկ կա րող է ճա նաչ վել միայն
դա տա րա նի վճռով, երբ ի վի ճա կի չէ բա վա րա -
րել պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը: Ն ման վճռի
կա յաց ման պա հից նրա՝ որ պես գոր ծա րա րի
գրան ցու մը կորց նում է ու ժը10: Քա ղա քա ցուն

դա տա րա նով սնանկ ճա նա չե լու դեպ քում պար -
տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման կար -
գը և դա դար ման հիմ քե րը, ինչ պես նաև պար -
տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են
«Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

«Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 91-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձանց
սնան կու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն -
նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են սույն օ րեն քի
դրույթ նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ Ֆի զի կա -
կան ան ձի նկատ մամբ կի րառ վում են մյուս
սուբ յեկտ նե րի սնան կու թյան հետ կապ ված հա -
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ընդ հա նուր
դրույթ նե րը, որն ար դա րաց ված չէ: Պար տա -
պան ֆի զի կա կան ան ձի սնան կու թյան նկատ -
մամբ պետք է կի րառ վի ա ռան ձին՝ հա տուկ ըն -
թա ցա կարգ:

Սնան կաց ման կան խար գել ման հա մար մեծ
նշա նա կու թյուն ու նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց -
ման (սա նա ցիա յի) ըն թա ցա կար գի կի րա ռու -
թյու նը: «Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 94
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի ա ռող -
ջաց ման ծրա գիր կա րող է ներ կա յաց նել միայն
պար տա պա նը, ո րը հաս տա տում է դա տա րա -
նը: «Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո -
փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա -
սին» օ րեն քի նա խագ ծում տվյալ հոդ վա ծը ո րո -
շա կի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել, մաս -
նա վո րա պես նշվում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հաս -
տա տում է դա տա րա նը, ե թե այն հա մա պա -
տաս խա նում է օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ -
նե րին և առ կա է պար տա պա նի և գրանց ված
պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նը:  Նա խագծում
նաև սահ ման ված է ֆի զի կա կան ան ձի ա ռող -
ջաց ման ծրագրի ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը, ո -
րը չի կա րող գե րա զան ցել չորս տա րին: Նա -
խագ ծում, փաս տո րեն, ֆի նան սա կան ա ռող -
ջաց ման ծրագրի հաս տատ ման պար տա դիր
պայ ման նե րից մե կը պար տա պա նի և գրանց -
ված պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան առ կա -
յու թյունն է, ին չը բա ցա ռում է պար տա պա նի
կա մա յա կա նու թյան որևէ դրսևո րում:

«Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 89-րդ Օ
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9 Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009, էջ 156-158:
10 Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ., ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևան, 2006, էջ 112:



հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծի ցան -
կա ցած փու լում կա ռա վար չի կամ պար տա պա -
նի միջ նոր դու թյան հի ման վրա գոր ծը կա րող է
ա վարտ վել, ե թե պար տա տե րե րի պա հանջ նե -
րը բա վա րար վել են կամ նրանք հրա ժար վել են
ի րենց պա հանջ նե րից, կամ եր կա րաձ գել են
դրանց կա տար ման ժամ կե տը, կամ պա հանջ -
ներ չեն ներ կա յաց վել, ո րի արդ յուն քում պար -
տա վո րու թյուն նե րի չա փը նվա զել է նվա զա -
գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կից և
առ կա չէ որևէ պար տա վո րու թյան գծով 60 օ -
րից ա վե լի կե տանց:

«Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 97-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի սնան -
կու թյան գոր ծը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա -
րու մից ա զա տե լով ա վար տե լու մա սին վճռի օ -
րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո՝ սնանկ ճա -
նաչ ված ֆի զի կա կան անձն ա զատ վում է բո լոր
դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու -
մից, սա կայն օ րեն քը նա խա տե սում է ո րո շա կի
բա ցա ռու թյուն ներ, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ -
քում ֆի զի կա կան ան ձը չի կա րող ա զատ վել
դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու -
մից, մաս նա վո րա պես՝ սնան կու թյան դի մում
ներ կա յաց նե լուն նա խոր դած 90 օր վա ըն թաց -
քում ստանձ նած և 100.000 դրա մը գե րա զան -
ցող պար տա վո րու թյուն նե րի, ուս ման վար կա -
վոր ման գու մա րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո -
րու թյան, ինչ պես նաև պար տա տե րե րի պա -
հանջ նե րից սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում
գույք թաքց րած լի նե լու դեպ քում՝ թաքց ված
գույ քի ար ժե քի չա փով: 

«Սնան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 100-րդ
հոդ վա ծում ամ րագր ված են ան հատ ձեռ նար -
կա տի րոջ սնան կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը:

Ան հատ գոր ծա րար նե րը, ի տար բե րու թյուն
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, ֆի զի կա կան ան -
ձինք են և լիկ վի դաց վել չեն կա րող: Այդ պատ -
ճա ռով ան հատ գոր ծա րա րին սնանկ ճա նա չե -
լու պա հից ու ժը կորց նում է նրա՝ որ պես ան -
հատ գոր ծա րա րի պե տա կան գրան ցու մը: Սնանկ
ճա նաչ վե լուց հե տո՝ հինգ տար վա ըն թաց քում,
նա չի կա րող նո րից ան հատ-գոր ծա րար գրանց -
վել:

Ան հատ գոր ծա րա րին սնանկ ճա նա չե լիս
կա րող է վա ճառ վել այն գույ քը, որն օգ տա -
գործ վում է գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյուն
ի րա կա նաց նե լու հա մար, ինչ պես նաև, որ պես
քա ղա քա ցի, նրան պատ կա նող գույ քը, բա ցա -
ռու թյուն է կազ մում այն գույ քը, ո րի վրա օ րեն -
քով չի թույ լատր վում բռնա գան ձում տա րա ծել:
Բա ցի այդ գույ քից պար տա պա նի կամ այլ ան -
ձանց պա հան ջով դա տա րա նի ո րոշ մամբ բռնա -
գան ձում կա րող է չտա րած վել բռնա գանձ ման
են թա կա պար տա պա նի այն գույ քի վրա, ո րի
ար ժե քն էա կան ազ դե ցու թյուն չի կա րող ու նե -
նալ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար -
ման հա մար:

Կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն
այն է, որ սնանկ ճա նաչ ված ան հատ գոր ծա -
րա րը չի կա րող խու սա փել ժա ռան գու թյունն
ըն դու նե լուց, ե թե ան հատ գոր ծա րա րը խու սա -
փում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուց, ե թե ան -
հատ գոր ծա րա րը խու սա փում է ժա ռան գու թյուն
բա ցե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա -
րու մից, ա պա նրա փո խա րեն ժա ռան գու թյան
բաց ման հա մար կա րող է դի մել կա ռա վա րի չը,
իսկ ե թե հրա ժար վում է ժա ռան գու թյունն ըն -
դու նե լուց, ա պա նրա փո խա րեն ժա ռան գու -
թյու նը կա րող է ըն դու նել կա ռա վա րի չը:

Ան հատ գոր ծա րա րը ՝ որ պես քա ղա քա ցի,
չի կա րող ա զատ վել անձ նա կան բնույ թի, ինչ -
պես նաև գոր ծա րա րա կան գոր ծու նեու թյան
հետ չկապ ված պար տա վո րու թյուն նե րից: Դրանց
հա մար նա կրում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան
գույ քա յին պա տաս խա նատ վու թյուն11:

Սնան կու թյան ինս տի տու տը կա րե լի է հա -
մա րել պար տա տե րե րի և պա րա տա պան նե րի
միջև ա ռա ջա ցած ֆի նան սա կան խնդիր նե րի
լուծ ման քա ղա քա կիրթ ե ղա նակ, ո րը պար տա -
պան ֆի զի կա կան ան ձանց հնա րա վո րու թյուն
է տա լիս ա զատ վել բո լոր դրա մա կան պար տա -
վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից, բա ցա ռու թյամբ
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ո րը պար -
տա պանն ինք նու րույն չէր կա րող՝ նա խա տե սե -
լով նաև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ըն թա -
ցա կար գի կի րա ռու թյու նը, որն էա կան նշա նա -
կու թյուն ու նի սնան կաց ման կան խար գել ման
հա մար:
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Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման սկզբուն քը (այ սու հետև՝ իշ խա -
նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբունք) ժա մա նա -
կա կից պե տու թյուն նե րի սահ մա նադրա կան կար -
գի հի մունք նե րից է: Իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման սկզբուն քի հիմ նա կան նպա տա կը այն -
պի սի մե խա նիզմ նե րի և կա ռու ցա կար գե րի մշա -
կումն է, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի խու -
սա փել պե տա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նա -
ցու մից մեկ ան ձի կամ մարմ նի ձեռ քում և դրա
մի ջո ցով կա պա հո վվի արդ յու նա վետ և վե րա -
հսկե լի պե տա կան կա ռա վա րում: 

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ժա մա նա -
կա կից սկզբուն քի դե րը կարևո րել են մի շարք
հե ղի նակ ներ: Բա վա կա նին դի պուկ է Հ. Խա -
չատր յա նի դի տար կու մը, ով նշում է, որ ամբողջ
իշ խա նու թյան կենտ րո նա ցու մը մեկ մարմ նի
ձեռ քում հղի է ան կան խա տե սե լի հետևանք նե -
րով, քա նի որ ամ բող ջա տի րա կան մար մին նե -
րը դառ նում են բա ցար ձա կա պես ան կա ռա վա -
րե լի, դրա նով ստեղծ վում է բռնա տի րա կան ռե -
ժի մի հաս տատ ման լայն հնա րա վո րու թյուն1: Հ.
Հա կոբ յա նը նշում է, որ իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման սկզբուն քի կի րա ռու մը նախևա ռաջ
միտ ված է պաշտ պա նե լու ժո ղո վրդա վա րու թյու -
նը, պայ քա րե լու բռնա տի րա կան քա ղա քա կան
ռե ժիմ նե րի դեմ, թույլ չի տա լիս վար չա կան և
քա ղա քա կան ու ժե րի կու տա կում մե կի ձեռ քում
և նպաս տում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր մա նը ու պաշտ պա -
նու թյան ա պա հով մա նը2: Ըստ Գ. Հա րու թյուն -

յա նի՝ իշ խա նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ծայ -
րա հեղ ի րա վի ճա կը իշ խա նու թյան օ լի գար խա -
ցումն է, ո րի դեպ քում ա ռա ջա նում է հա մա -
կար գի քրեա կա նա ցում և պե տու թյան մեջ ա -
մե նա հա րուստ մար դիկ դառ նում են պե տա կան
պաշ տոն յա ներ և քա ղա քա կան է լի տա: Ն ման
վտան գից խու սա փե լու հիմ նա կան ճա նա պար -
հը իշ խա նու թյան ի րա կան բա ժան ման և հա -
վա րա րակշռ ման ա պա հո վումն է, քա ղա քա կան,
վար չա կան և տն տե սա կան նե րու ժի սեր տաճ -
ման բա ցա ռու մը3: Ն մա նա տիպ տե սա կետ է
ար տա հայ տել նաև Գ. Դա նիել յա նը, ով նշում է,
որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա կակշըռ -
ման սկզբուն քի ոչ լիար ժեք ի րաց ման պայ ման -
նե րում հող է ստեղծ վում այն պի սի բա ցա սա -
կան երևույթ նե րի հա մար, ին չի պի սիք են ստվե -
րա յին քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներն ու
դրան ցով թե լադր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն -
նե րը, սուբ յեկ տի վիզ մի դրսևո րում նե րը և այլն4:

Բա վա կա նին ար ժե քա վոր է Վայ լի դի տար -
կու մը ժա մա նա կա կից իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման սկզբուն քի վե րա բեր յալ: Վայ լը ա ռանձ -
նաց րել է իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
սկզբուն քի եր կու հիմ նադրույթ ներ: Ա ռա ջի նը՝
ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու նը չի կա րող
գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան ման սկզբուն քի և երկ րոր դը՝ այն պե -
տու թյու նում որ տեղ առ կա է իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան ման սկզբուն քը դեռևս ա պա հով ված չէ
բռնա կա լա կանի վե րած վե լու5: Սրա նով հե ղի -
նա կն ընդգ ծել է այն գա ղա փա րը, որ իշ խա նու -
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թյուն նե րի բա ժան ման սկզբու նքի նոր մա տիվ-
ի րա վա կան ամ րագրու մը, դեռևս բա վա րար չէ
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի նպա -
տա կին հաս նե լու հա մար և ան հրա ժեշտ են
նաև գոր ծուն մե խա նիզմ ներ և կա ռու ցա կար -
գեր, ո րոն ցով հնա րա վոր կլի նի խու սա փել իշ -
խա նու թյան կենտ րո նա ցու մից և որ պես դրա
արդ յունք բռնա պե տու թյան վե րած վե լուց: 

Ամ փո փե լով վե րոնշ յալ դի տար կում նե րը`
կա րող ենք նշել, որ ներ կա յումս էլ իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը շա րու նա կում
է մնալ կարևո րա գույն սահ մա նադրա կան
սկզբուն քե րից մե կը, ո րի հիմ նա կան նպա տակն
է ստեղ ծել այն պի սի մե խա նիզմ ներ և կա ռու ցա -
կար գեր, ո րոն ցով հնա րա վոր կլի նի խու սա փել
պե տա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նա ցու մից:

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը
հա մար վում է ժա մա նա կա կից ի րա վա կան պե -
տու թյան բնու թագրող հիմ նա կան հատ կա նիշ -
նե րից մե կը: Մի շարք հե ղի նակ ներ6 կարևո րել
են իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի և
ի րա վա կան պե տու թյան միջև առ կա ան մի ջա -
կան կա պը: Ա. Մոս քո սը նշում է, որ ի րա վա կան
պե տու թյու նը պետք է հիմն վի՝ ի րա վուն քի գե -
րա կա յու թյան, օ րի նա կա նու թյան, ի րա վա կան
պա տաս խա նատ վու թյան, իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան սկզբունք նե րի վրա7: Միա վոր ված ազ -
գե րի կազ մա կեր պու թյու նը և «Ժո ղովր դա վա րու -
թյուն` ի րա վուն քի մի ջո ցով եվ րո պա կան հանձ -
նա ժո ղո վը» նույն պես գտնում են, որ «ի րա վա -
կան պե տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը փոխ կա պակց -
ված են: ՄԱԿ-ն ա ռանձ նաց րել է ի րա վա կան

պե տու թյա նը բնո րո շող հետևյալ հատ կա նիշ նե -
րը՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն, օ րեն քի առջև
բո լո րի հա վա սա րու թյու ն, մաս նակ ցա յին ժո -
ղովրդա վա րու թյան ա պա հո վում, ի րա վա կան ո -
րո շա կիու թյան ա պա հո վում, ինչ պես նաև իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի կի րա -
ռում8: Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը նույն պես իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը հա մա -
րում է ի րա վա կան պե տու թյան հիմ նա կան հատ -
կա նիշ նե րից մե կը և կարևո րել է ան կախ և ան -
կողմ նա կալ դա տա կան իշ խա նու թյան առ կա յու -
թյու նը9: Այս պի սով՝ կա րող ենք նշել, որ ներ կա -
յումս ի րա վա կան պե տու թյուն հաս կա ցու թյու նը
և իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը ան -
մի ջա կա նո րեն փոխ կա պակց ված են: 

Տե սա կան գրա կա նու թյու նում քննարկ ման
ա ռար կա է հան դի սա ցել նաև իշ խա նու թյուն նե -
րի բա ժան ման սկզբուն քի և միաս նա կան պե -
տա կան իշ խա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյան
խնդի րը: Ժ. Ջ հան գիր յա նը նշում է, որ պե տա -
կան իշ խա նու թյան միաս նա կա նու թյան և իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման հար ցը բազ մա -
մա կար դակ խնդիր է, ո րը նե րա ռում է տնտե -
սա կան, սո ցիալ-քա ղա քա կան, գա ղա փա րա -
կան հա րա բե րու թյուն ներ, և որ պես այդ պի սին
այն ե ղել է և կմ նա ու սում նա սիր ման յու րա հա -
տուկ օբ յեկտ10: Նշ ված խնդրի ար դիա կա նու -
թյու նն ընդգ ծել է նաև Լ. Նուդ նեն կոն, ով նշում
է, որ ներ կա յումս բա նա վե ճեր են վար վում իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի և ազ -
գա յին ինք նիշ խա նու թյան ան բա ժա նե լիու թյան
սկզբուն քի գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը հա մա -
պա տաս խա նեց նե լու ուղ ղու թյամբ11: 

Դեռևս 16-17-րդ դա րե րում գե րիշ խում էին,
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իշ խա նու թյան կետ րո նաց վա ծու թյան և ան բա -
ժա նե լու թյան մա սին տե սա կետ նե րը: Թ. Հոբսը՝
«Լևիա թան» աշ խա տու թյու նում նշում է, որ թա -
գա վո րի ան ձը մարմ նա վո րում է պե տու թյու նը,
իսկ պե տա կան իշ խա նու թյան բա ժա նում նշա -
նա կում է քայ քա յել այն, քա նի որ բա ժան ված
իշ խա նու թյուն նե րը ոչն չաց նում են միմ յանց12: Ի
հա կադրու թյուն նշված տե սա կե տի Մ. Սպե -
րանս կին ընդգ ծում է պե տա կան իշ խա նու թյան
միաս նա կան լի նե լու կարևո րու թյու նը և նշում է,
որ միաս նա կան պե տա կան իշ խա նու թյու նը
պետք է դրսևոր վի օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա -
տա կան իշ խա նու թյուն նե րի ձևով13: Գ. Շեր շենևի -
չը իշ խա նու թյան օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա -
տա կան մար մին նե րը չի ան վա նում իշ խա նու -
թյուն ներ և նշում է, որ պե տու թյու նում ե րեք հա -
վա սար իշ խա նու թյուն ներ գո յու թյուն ու նե նալ
չեն կա րող: Ըստ հե ղի նա կի՝ օ րենս դիր, գոր ծա -
դիր և դա տա կան մար մի նե րը ոչ թե իշ խա նու -
թյուն ներ են, այլ ամ բող ջա կան, միաս նա կան,
ան բա ժա նե լի իշ խա նու թյան ե րեք ձևեր են, կամ
իշ խա նու թյան ե րեք գոր ծա ռույթ նե ր14: Այս կերպ
հե ղի նա կը չի ժխտում իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման սկզբուն քը, այլ նշում է, որ օ րենս դիր,
գոր ծա դիր և դա տա կան մար մի ննե րը իշ խա -
նու թյուն ներ ան վա նե լը ըն դու նե լի չի և դրանք
ան վա նել է իշ խա նու թյան ձևեր: 

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի
և միաս նա կան պե տա կան իշ խա նու թյան հա -
րա բե րակ ցու թյան հար ցում բա վա կա նին ար ժե -
քա վոր է Չիր կի նի այն տե սա կե տը, հա մա ձայն
ո րի, ա ռանձ նաց վում է իշ խա նու թյան եր կու ձև՝
քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն և պե տա կան իշ -
խա նու թյուն: Ըստ հե ղի նա կի, երբ խոս քը վերա -
բեր վում է քա ղա քա կան իշ խա նու թյա նը, ա պա
այն ան բա ժա նե լի և միաս նա կան է: Իսկ երբ
խոս քը վե րա բեր վում է պե տա կան իշ խա նու -
թյա նը, ա պա այն բա ժան վում է գոր ծու նեու -
թյան ո րոշ ձևե րի՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր, դա -
տա կան, վե րահս կո ղա կան և այլն15: Այս գա ղա -
փա րը զար գաց րել է նաև Վե նե տի կի հանձ նա -

ժո ղո վը՝ նշե լով որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան -
ման սկզբուն քը բար դա նում է քա ղա քա կա նու -
թյան մշակ ման, քա ղա քա կան ո րո շում նե րի ըն -
դուն ման, դրանց կա տար ման և վե րահսկ ման
հա մա տեքս տում: Իշ խա նու թյան ճյու ղե րը, ա -
ռա ձին կա տա րե լով ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը, քա -
ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում հան դես են գա -
լիս, որ պես մեկ միաս նա կան իշ խա նու թյուն16:

Ամ փո փե լով վե րոնշ յա լ տե սա կետ ները` կար -
ծում ենք, որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
սկզբուն քի և միաս նա կան պե տա կան իշ խա -
նու թյան հա րա բե րակ ցու թյան հար ցում տե ղին
է Չիր կի նի դի տար կու մը, հա մա ձայն ո րի ա -
ռանձ նաց վում է իշ խա նու թյան եր կու տե սակ՝
քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն և պե տա կան իշ -
խա նու թյուն: Քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը միաս -
նա կան և ան բա ժա նե լի, իսկ պե տա կան իշ խա -
նու թյունն ու նի նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նեու -
թյան բնույթ, այն է՝ հան րա յին նշա նա կու թյան
գոր ծե րի կա ռա վար ման կազ մա կեր պու մը, ո րը
բա ժան վում է իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև: Երբ
նշվում է իշ խա նու թյան բա ժան ման սկզբուն քի
մա սին, այս դեպ քում խոս քը ոչ թե միաս նա -
կան քա ղա քա կան իշ խա նու թյան մաս նատ ման,
տա րան ջատ ման, ա ռանձ նաց ման մա սին է, ո -
րի արդ յուն քում կա ռա ջա նան նոր իշ խա նու -
թյուն ներ, այլ խոս քը պե տա կան իշ խա նու թյա -
նը վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման հա մար քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նից ա -
ծանց ված օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան
իշ խա նու թյան ճյու ղե րի ա ռանձ նաց ման մա սին
է, ո րոնք ի րենց սահ մա նադրա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի շրջա նակն ե րում ի րա կանց նում են
իշ խա նա կան գոր ծա ռույթ նե րը և զս պում նե րի
ու հա վա սա րակշ ռու թյան մե խա նիզմ նե րի մի -
ջո ցով կանխում իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի
կող մից ի րենց սահ մա նադրա կան լիա զո րու -
թյու նե րի գե րա զան ցու մը, դրա նով ա պա հո վե -
լով իշ խա նու թյուն ճյու ղե րի միջև սահ մա նադրա -
կան հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն: 
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ա ռար կա է հան դի սա ցել նաև իշ խա նու թյուն նե -
րի բա ժան ման՝ որ պես ի րա վա կան և որ պես
քա ղա քա կան սկզբուն քի հա րա բե րակ ցու թյան
խնդի րը: Ո րոշ հե ղի նակ նե ր իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան ման սկզբուն քը հա մա րում են և՛ ի րա վա -
կան, և՛ քա ղա քա կան սկզբունք: Ըստ Մոլ լեր սի`
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը չի
կա րե լի հա մա րել զուտ ի րա վա կան սկզբունք,
քա նի որ, այն զար գա ցել է այն ժա մա նակ, երբ
ի րա վուն քը և քա ղա քա կա նու թյու նը միմ յան ցից
տա րան ջատ ված չէին: Ջ. Ռայ սը նույն պես կար -
ծում է, որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ի րա -
վա կան և քա ղա քա կան սկզբունք նե րը փոխ կա -
պակց ված են և փո խա դար ձա բար ու ժե ղաց նում
են ի րա վա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գը17: 

Ա. Զա դորզ նին կարևո րում է իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժան ման սկզբուն քի կապը քա ղա քա -
կան ի րա կա նու թյան հետ, նշելով, որ իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը ներ կա յումս
կորց րել է իր ար դիա կա նու թյու նը, քա նի որ իշ -
խա նու թյան ճյու ղե րը ձևա վոր վում և գոր ծում են
ազ դե ցիկ քա ղա քա կան ու ժե րի ազ դե ցու թյամբ:
Ըստ հե ղի նա կի, երբ իշ խա նու թյան եր կու ճյու -
ղե րում գե րակշ ռում է նույն քա ղա քա կան կու -
սակ ցու թյու նը, (որ պես այդ պի սիք նշում է Ռու -
սաս տա նը և Ուկ րա նիան), ա պա իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի միջև չեն կա րող լի նել հսկո ղու թյան և
հա վաս արակշ ռու թյան գոր ծող մե խա նիզմ ներ,
թե պետ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րն ապա -
հո վագր ված չեն պա ռակտ վե լու վտան գից և նե -
րանձ նա յին հա կա սու թյու ննե րից18: Ըստ Ջ. Սան -
քո ւիսթ նի կու սակ ցու թյուն նե րը օ րենս դիր և գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րը կա պում են միմ -
յանց, ո րի հիմ քում ըն կած են կու սակ ցա կան
ընդ հա նուր շա հե րը և նպա տակ նե րը, ո րի արդ -
յուն քում կու սակ ցու թյուն նե րը սկսվում են նույնաց -
վել իշ խա նու թյան ճյու ղի հետ19: Ն մա նա տիպ

տե սա կետ ներ են ար տա հայ տել նաև Կ. Կար լո -
նը20 և Լևի սո նը: Լևի սո նը նշում է, որ վեստ մի -
նիստր յան կա ռա վար ման մո դե լը շեղ վում է իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ձևա կան կող մից,
մինչ դեռ ա մե րիկ յան և ֆ րան սիա կան մո դել նե -
րի դեպ քում կու սակ ցու թյու նները դառ նում են
քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թյու ննե րի և ան հա -
մա ձայ նու թյուն նե րի ա մե նա մեծ «գի շա տի չը»21: 

Լևի սո նը և Փ լան դը «Կու սակ ցու թյուն նե րի
բա ժա նում և ոչ թե իշ խա նու թյուն նե րի» հոդ վա -
ծում ա ռա ջար կել են, ա վե լի շատ ու շադրու թյուն
դարձ նել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև
հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման խնդրին,
քան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի ձևա կան գոր ծառու -
թա յին բա ժան ման վրա: Ն րանք նշում են, որ
«միա վոր ված կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյան»
դեպ քում, կու սակ ցու թյու նները կա րող են վե րաց -
նել իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում ների և
հա վա սարակշ ռու թյան մե խա նիզմ նե րը: Ըստ հե -
ղի նակ նե րի ներ կա յումս քա ղա քա կան մրցակցու -
թյուն տե ղի է ու նե նում ա ռա վել շատ քա ղա քա -
կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև, քան իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի, իսկ պաշ տոն յա նե րի ձգտում ներն
ա ռա վել շատ կապ ված են հենց կու սակ ցա կան
շա հե րի հետ22: Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
սկզբուն քի և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հա -
րա բե րակ ցու թյա նն անդրա դար ձել է նաև Հ. Հա -
կոբ յա նը, ով նշել է, որ Խորհր դա յին Միությու -
նում տե սա կա նո րեն բա վա կա նին կա տար յալ
պե տա կան կա ռա վար ման կա ռու ցա կար գեր էին
մշակ ված։ Սա կայն ի րա կա նում չէին կի րառ վում,
քա նի որ մինչև Գե րա գույն խորհր դի նստաշրջա -
նի գու մա րու մը հրա վիր վում էր կու սակ ցու թյան
պլե նում և ո րո շում էր կա յաց վում, որ Գե րա գույն
խորհր դի ան դամ նե րը պետք է միա ձայն հա վա -
նու թյուն տան նստաշր ջա նում ընդգրկ ված բո լոր
հար ցե րին։ Արդ յուն քում կու սակ ցու թյան մարմ -
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նի ո րո շու մը դառ նում էր վճռո րոշ և դրա նից էին
ա ծանց վում Գե րա գույն խորհր դի ո րո շում նե րը23:

Կար ծում ենք, որ այն դեպ քում, երբ
իշխանու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան ճյուղե րը գտնվում են նույն կու սակ ցու -
թյան ձեռ քում, կա րող է ա ռա ջա նալ օ րենս դիր և
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի սեր տաճ ման
ի րա կան վտանգ, իսկ իշ խա նու թյան ճյու ղե րի
միջև զսպում նե րի և հա վա սարկշ ռու թյան մե -
խա նիզմ նե րը կա րող են կորց նել ի րենց նշա նա -
կու թյու նը: Նման ի րա վի ճա կում կարևոր վում է
քա ղա քա կան ընդդի մու թյան դե րը, ո րը պետք է
ու նե նա բա վա կա նա չափ գոր ծիք ներ և մի ջոց -
ներ, ո րոն ցով կկա րողա նա զսպել մե ծա մաս -
նու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան ու ժի գոր ծո ղու -
թյուն նե րը և այդ կերպ նրան պա հել սահ մա -
նադրա կան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում:
Այս հան գա ման քը կարևո րել է նաև Ա. Հա րու -
թյուն յա նը, ով նշել է, որ ներ պառ լա մեն տա կան
հա րա բե րու թյու ննե րում իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը ստա -
նում է յու րա հա տուկ կարևո րու թյուն, խնդի րն
այն է, որ հա վա սա րակշ ռու թյան ապա հով ման
հա մար ո րո շա կի խնդիր դրված է նաև քա ղա -
քա կան փոք րա մաս նու թյա ն վրա24: Իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի ապա հով ման
գոր ծում խորհր դա րա նա կան ընդ դի մու թյան
կարևո րու թյու նն ընդգ ծել է նաև Վե նե տի կի
հանձ նա ժո ղո վը, ո րը «Պառ լա մեն տում ընդ դի -
մու թյան դե րը» զե կույ ցում, նշել է, որ պառ լա -
մեն տի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից է հա մար -
վում վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լը, ո րի ի -
րա կա նաց ման գոր ծում ա մե նա մեծ դե րը պատ -
կա նում է հենց քա ղա քա կան ընդ դի մու թյա նը25: 

Ներ կա յումս քննարկ ման ա ռար կա է հան -
դի սա նում նաև իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
սկզբուն քի գոր ծա ռութա յին և կա ռու ցա կար -
գային զար գաց ման անհ րա ժեշ տու թյան հար -
ցը: Ո րոշ հե ղի նակ ներ գտնում են, որ իշ խա նու -

թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը չի կա րող շեղ -
վել իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ե ռաթև դոկտ -
րի նից: Ներ սիս յան ցը նշում է, որ իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժա նու մը օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա -
տա կան ճյու ղե րի միջև լիո վին հա մա հունչ է
պե տա կան իշ խա նու թյան բնույ թին և իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րը կա րող են լի նել ե րե քը և ոչ ա վե -
լին26: Գ. Հա րու թյուն յա նը նույն պես գտնում է
վտան գա վոր է իշ խա նու թյան ե րեք թևերից
դուրս իշ խա նու թյան նոր ճյու ղի փնտրտուք նե -
րը, ո րը ոչ այլ ինչ է, քան իշ խա նու թյան ճյու ղե -
րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան բա ցա ռում27:

Սա կայն ի հա կադրու թյուն վե րոնշ յալ տե -
սա կետ նե րի, ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, որ
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը այլևս
չեն տե ղա վոր վում իշ խա նու թյուն նե րի դա սա -
կան ե ռաթև բա ժան ման կա ռու ցա կար գում: Ըստ
Բ.Ա քկեր մա նի՝ ե րեք դար հե տո ժա մա նակն է
վե րագ նա հա տել Մոն տես քիո յի իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժան ման տե սու թյու նը: Պետք է մտա -
ծել՝ արդ յոք ներ կա յումս ա ռա ջա ցած մար տա -
հրա վեր նե րին պա տաս խա նում է 18-րդ դա րում
ա ռա ջա ցած տե սու թյու նը: Ա քկեր մա նը՝ «Ց տեսու -
թյուն Մոն տեսք յո» հոդ վա ծում նշում է, որ ժա -
մա նա կա կից կա ռա վա րու մն աս տի ճա նա բար
դուրս է գա լիս իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
դա սա կան ե ռաթև կա ռու ցա կար գի շրջա նակ -
նե րից և պե տու թյուն նե րը ստեղ ծում են նոր ինս -
տիտուտներ՝ ինք նա կա ռա վար վող և ինք նա կազ -
մա կերպ վող մար մին ներ, կենտ րո նա կան բանկ,
բարձ րա գույն աու դի տո րա կան մար մին, մար -
դու ի րա վուն քե րի պաշտ պան, ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղով, հա կա կո ռուպ ցիոն մար մի ններ և այլն28: 

Ներ կա յումս գի տա կան շրջա նակ նե րում
շա րու նակ վում են իշ խա նու թյան նոր ճյու ղի
փնտրտուք նե րը: Ավ տո նո մո վը նշում են, որ ժա -
մա նա կակից սահ մա նադրա կան զար գա ցում -
նե րի արդ յունքում, եր բեմն պե տա կան մար մին -
նե րը դուրս են գա լիս իշ խա նու թյան դա սա կան
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23 Տե՛ս Հ. Հակոբյան, նշված աշխատություն, հղում 2. Էջ 39.
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25 Տե՛ս Venice Commission, “Report on the role of the opposition in a democratic parliament” adopted by 84th Plenary

Session (Venice 15-16 October 2010), կետ 117 CDL-AD(2010)025 հասանելի է՝ 
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26 Տե՛ս Нсрсесянц В. С., “Общая теория права и государства”, Москва” 1999, c. 45.
27 Տե՛ս Գ. Հարությունյան, «Սահմանադրությունից սահմանադրականություն», Երևան, «Նժար», 2004թ., էջ. 28-29
28 Տե՛ս B.Ackerman, “Goodbye Montesquieu”, in comparative administrative law (Susan Rose-Ackerman & Peter Lindseth

eds.,) 2011., p. 129.



ե ռաթև բա ժան ման շրջա նակ նե րից՝ ստեղ ծե -
լով իշ խա նու թյան այլ ճյու ղեր՝ վե րահս կո ղա -
կան, ընտ րա կան, ֆի նան սա կան, պե տու թյան
ղե կա վա րի29: Պ. Ստ րան սը ա ռա ջար կում է իշ -
խա նու թյուն նե րի քա ռաթև բա ժա նում, Հ. Մե -
րին՝ հնգաթև, իսկ Բ. Աք կեր մա նը՝ հա տուկ
նպա տա կով իշ խա նու թյան ճյու ղի ստեղ ծում30:
Նշ ված հե ղի նակ նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված
մո դել նե րից յու րա քանչ յու րի հիմ քում ըն կած է
կա ռա վար ման ո լոր տում ա ռա ջա ցած կոնկ րետ
խնդիր նե րի լուծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Եր բեմն իշ խա նու թյան 4-րդ ճ յուղ նշվում է
Նա խա գա հի ինս տի տու տը, ինչն ամ րագր ված
է նաև ո րոշ պե տու թյուն նե րի սահ մա նադրու -
թյուն նե րում31: Սա կայն Նա խա գա հի որ պես իշ -
խա նու թյան չոր րորդ ճյու ղի մա սին գա ղա փար -
նե րը մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից են թարկ -
վել են քննա դա տու թյան: Հա մա ձայն ո րի, պե -
տու թյան գլխի կար գա վի ճա կը իշ խա նու թյան
նոր ճյու ղի առ կա յու թյուն չի նշա նա կում, այն -
տեղ որ տեղ կա իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նում,
չի կա րող լի նել նա խա գա հա կան իշ խա նու թյուն,
ո րը չհա մընկ նի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հետ32:

Եր բեմն իշ խա նու թյան 4-րդ ճ յուղ նշվում է
սահ մա նադրա կան-վե րահս կո ղա կան ճյու ղը:
Չիր կի նը չի ժխտում այդ պի սի ճյու ղի հնա րա վո -
րու թյու նը և նշել է, որ սահ մա նադրա կան-վե -
րահս կո ղա կան ճյու ղի գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա -
նաց նող պե տա կան մար մին նե րը չպետք է սահ -
մա նեն վար քագ ծի կա նոն ներ, չպետք է զբաղ -
վեն կազ մա կեր պա կան աշ խա տան քով, քննեն
քրեա կան կամ քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր, այլ
պետք է վեր հա նեն ի րա վա խախ տում նե րի կոնկ -

րետ փաս տեր և դրանք ներ կա յաց նեն պե տա -
կան ի րա վա սու մար մին նե րին33: Ֆին լան դիա -
յում գոր ծում է այդ պի սի մար մին: Ֆին լան դիա յի
Սահ մա նադրու թյան 10-րդ գլու խը վեր նագր ված
է «Օ րի նա կա նու թյան հսկո ղու թյուն», ո րի ղե կա -
վա րը պե տա կան պաշ տոն յա է, ով վե րահս կում
է կա ռա վար ման մար մի ննե րի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի օ րի նա կա նու թյու նը, սա կայն ի րա վունք չու -
նի չե ղար կել ըն դու նված ակ տը: Սահ մա նադրա -
կան-վե րահս կո ղա կան ճյու ղի մա սին գա ղա փա -
րը ո րոշ հե ղի նակ ներ քննա դատել են: Բ. Ղա -
զին յա նը նպա տա կա հար մար չի համա րում սահ -
մա նադրա կան-վե րահս կո ղա կան ճյու ղի ստեղ -
ծում, նշե լով որ այն կկրի ար հես տա կան բնույթ,
քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան յու րա քանչ -
յուր ճյուղ, ինք նին, օժտ ված լի նե լով ո րո շա կի
հսկո ղա կան և վե րահս կո ղա կան բնույ թի լիա -
զո րու թյուն նե րով, օժտ ված է մյուս իշ խա նու -
թյուն նե րի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րին
հա կազ դե լու հնա րա վո րու թյամբ34:

Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի մի շարք պե տու -
թյու ննե րի սահ մա նադրա կան զար գա ցում նե րի
արդ յուն քում ա ռա ջա ցել են իշ խա նու թյան նոր
ճյու ղեր: 2008թ. Էկ վա դո րի սահ մա նադրու թյու -
նը նա խա տե սել է իշ խա նու թյան հնգաթև բա -
ժա նում՝ ա վե լաց նե լով ընտ րա կան և հա սա րա -
կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող իշ խա -
նու թյան ճյու ղեր: Իշ խա նու թյան 5-րդ ճ յու ղը
ընտ րա կան իշ խա նու թյունն է, ո րի հիմ նա կան
խնդիրն է թա փան ցիկ և արդ յու նա վետ կազ -
մա կեր պել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը, այն
կազմ ված է ընտ րա կան խորհր դից և ընտ րա -
կան վե ճե րը լու ծող դա տա րա նից35:
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29 Տե՛ս Автономов А.С., “Правовая онтология политики: к построению системы категорий”. Москва” 1999., c. 269–272.
30 Տե՛ս Peter L. Strauss, “The place of agencies in government, separation of powers and the fourth branch”, Vol. 84, No. 3,

1984. p. 573, Henry J. Merry, “Five-branch government: the full measure of constitutional checks and balances” University
of Illinois Press, 1980., B. Ackerman, “The new separation of powers”, 113 Harvard law review 633, 2000, p. 723.

31 Էստոնիայի սահմանադրության (հոդված 4-րդ) համաձայն «Պառլամենտը, նախագահը, կառավարությունը և դա -
տա րան ները պետք է կազմակերպվեն իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի հիման
վրա», նմա նատիպ ձևակերպում ունի նաև Լատվիայի սահմանադրությունը (հոդված 5-րդ), «Պետական իշխանությունն
իրա կա նաց վում է պառլամենտի, հանրապետության նախագահի, կառավարության և դատարանների կողմից»:

32 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական մեկնաբանություններ» /ընդհանուր խմբագրությամբ՝
Գ.Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան/ Երևան «Իրավունք» 2010թ., էջ 93. հասանելի է՝ http://www.concourt.am/armenian/li-
brary/cclibrary/2010/sahmanadrakan2010.pdf

33 Տե՛ս Чиркин В.Е., “Государствоведение”, Учебник, Москва, “Юристъ”, 1999., c. 258-260.
34 Տե՛ս Բ.Ղազինյան «Իշխանությունների տարանջատումը որպես իրավական պետության հիմնարար սահմանդրական

սկզբունք» «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (43), 2012թ. էջ 75-76.
35 Վենեսուելայի սահմանդրությունը (հոդված 273-րդ) նախատեսում է քաղաքացիների իշխանություն, որն իրականացվում

է էթիկայի պետական խորհրդի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, գլխավոր դատախազի և ֆինանսական
վերահսկող մարմիների միջոցով: Գործում է նաև ընտրական իշխանություն, որը կոչվում է ազգային ընտրական
խորհուրդ: Նիկարագուայի 1986թ. սահմանադրությունը նույնպես նախատեսում էր, նոր ընտրական իշխանություն:
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Ժա մա նա կա կից սահ մա նադրա կան զար -
գա ցում նե րի արդ յուն քում ի հայտ են ե կել նաև
«ան կախ» սահ մա նադրա կան մար մին ներ:
Որոնք հա մար վում են «ան կախ» և ի րա կանաց -
նում են մաս նա գի տա կան գոր ծա ռույթ ներ՝ են -
թարկ վե լով սահ մա նադրու թյա նը և օ րենք նե -
րին36: «Ան կախ» մաս նա գի տա կան մար մին նե -
րի վե րա բեր յալ Գ. Հա րու թյուն յա նը նշել է, որ
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան մանը և հա վա սա -
րակշ ռու թյա նը զու գա հեռ աշ խար հում ի հայտ
են ե կել հա տուկ մաս նա գի տաց ված պե տա կան
ին ստի տուտ ներ, ո րոնք պար տա վոր են ան կա -
խա բար ա պա հո վել սահ մանդրու թյան գե րա -
կա յու թյու նը ու ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյու նը37: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման սկզբուն քի ա պա հով ման հար ցում
կարևո րում են ան կախ պե տա կան ծա ռա յու -
թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ա քկեր մա նը նշել է,
որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան մանը սկզբուն քը
հա ջո ղու թյամբ ա պա հո վում է դա տա րա նի ան -
կա խու թյու նը և մաս նա գի տա ցու մը, սա կայն
նույնը չենք կա րող ա սել բյու րոկ րա տիա յի վե -
րա բեր յալ: Օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյուն նե րի միջև մշտա կան մրցակ ցու թյու նը հսկո -
ղու թյան տակ է պա հում բյու րոկ րա տա կան ա -
պա րա տը և ստեղ ծում է չա փա զանց քա ղա քա -
կա նաց ված բյու րոկ րա տա կան կա ռա վա րում38:
Ըստ Լևի սո նի՝ իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև
զսպում ների և հա վա սարկշ ռու թյան մեխա նիզմ -
նե րն ու ժե ղաց նե լու հա մար պետք է ստեղ ծել
այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնց դեպ քում հնա -
րա վոր կլի նի վար չա կան ա պա րա տը ա ռանձ -

նաց նել կու սակ ցա կան ճնշում նե րից: Միակ ճա -
նա պար հը, ո րով հնա րա վոր կլի նի կան խել իշ -
խա նու թյան ամ բող ջա կան կենտ րո նա ցու մը կու -
սակ ցա կան կա ռա վար ման ձեռ քում դա ան կախ
վար չա կան ա պա րա տի գո յու թյունն է՝ կու սակ -
ցա կան հսկո ղու թյու նից ան կախ39: 

Ամ փո փե լով վե րոնշ յալը՝ կա րող ենք նշել,
որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը
ի րա վա կան պե տու թյա նը բնու թագրող կարևոր
սահ մա նադրա կան սկզբունք նե րից է: Իշ խա -
նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը չի խախ -
տում պե տա կան իշ խա նու թյան միաս նա կան լի -
նե լու հատ կա նի շը: Ներ կա յումս իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժան ման սկզբուն քը հա մար վում է ի -
րա վա կան և քա ղա քա կան սկզբունք: Իշ խա -
նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա վա -
սարկշ ռու թյան մե խա նիզմ նե րի արդ յու նա վետ
գոր ծու նեու թյան ա պա հով ման հա մար կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նի քա ղա քա կան ընդ դի մու -
թյու նը, ո րը պետք է ու նե նա այն պի սի սահ մա -
նադրա կան լիա զո րու թյուն նե ր, ո րոնց մի ջո ցով
կկա րո ղա նա մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող քա ղա -
քա կան ու ժին պա հել իր սահ մա նադրա կան
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Բա ցի այդ
Ժա մա նա կա կից սահ մա նադրա կան զար գա -
ցում նե րի արդ յուն քում, կա րող ենք նշել, որ մի
շարք պե տու թյուն ներ հաղ թա հա րել են իշ խա -
նու թյուն նե րի բա ժան ման դա սա կան ե ռաթև
տե սու թյու նը՝ ստեղ ծե լով իշ խա նու թյան նոր ճյու -
ղե ր և «ան կախ» սահ մա նադրա կան մար մին -
նե ր: 
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36 Հարվային Աֆրիկայի Սահմանդրությունը (բաժին 9-րդ) նախատեսել է վեց անկախ մարմիններ՝ դատախազություն,
մարդու իրավունքների կոմիտե, մշակութային իրավունքների զարգացման և պաշտպանության կոմիտե, կրոնական
և լեզվաբանական միավորում, գենդերային հավասարության կոմիտե, գլխավոր աուդիտոր և ընտրական
հանձնաժողով: Այս մարմինները ստեղծվում են որպես անկախ և ենթակա են միայն սահմանադրությանը և
օրենքներին, և իրենց գործունության վերաբերյալ հաշվետվություն են ներկայացնում պառլամենտին: Թունիսի
սահմանադրության (հոդված 125-րդ) համաձայն գործում են հետևյալ անկախ սահմանադրական մարմինները՝
ընտրական հանձնաժողով, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով, մարդու իրավունքների կոմիտե, լավ
կառավարման և հակակոռուպցիոն հանձնաժողով: Այս մարմինները պետք է ունենան ֆինանսական և վարչական
անկախություն, ձևավորվում են ներկայացուցչների պալատի կողմից, և պատասխանատու են ներկայացուցիչների
պալատի առջև: Պերուի սահմանադրության 161-րդ հոդվածի համաձայն ինքնավար մարմին է համարվում
Օմբուցմենը: Ինդոնեզիայի սահմանդրության 23-րդ հոդվածի համաձայն պետական ֆինանսների նկատմամբ
հսկողություն իրականացնելու համար պետք է լինի գլխավոր աուդիտորական խորհուրդ, որը պետք է լինի ազատ
և անկախ, 2015 թվականին ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում նույնպես նախատեսված են
անկախ սահմանադրական մարմիններ՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, Հեռուստատեսության և
Ռադիոյի հանձնաժողով, Հաշվեքննիչ պալատ, Կենտրոնական բանկ:

37 Տե՛ս Գ. Հարությունյան, նշված աշխատություն, հղում 3., էջ 112
38 Տե՛ս Bruce Ackerman, “The new separation of powers”, Harvard law review, volume 113, pp. 640-641 հասանելի է՝

http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf
39 Տե՛ս Levinson, Daryl J. and Pildes, Richard H., նշված աշխատություն, հղում 22. էջ 62
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ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «Քրեական իրավունքի
և քրեական դատավարության իրավունքի» ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ.

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏ

Տվյալ հոդվածի շրջանակներում հեղինակը, հաշվի առնելով մի շարք իրավագետների դիրքորո-
շումները, ներակայացրել է սահմանադրականության հաս կա ցու թյան և կարևո րու թյան վե րա բեր յալ
իր մո տե ցու մը, միա ժա մա նակ ա ռանձ նաց նե լով սահ մա նադրա կա նու թյան կա պը կա ռա վար ման հա -
մա կար գի հետ: Հե ղի նա կը նշյալ պնդման լույ սի ներ քո ներ կա յաց նում է Հա յաս տանի Հան րա պե տու -
թյու նում սահ մա նադրա կա նու թյան և կա ռա վար ման հա մա կար գի զար գա ցում նե րը, հատ կա պես հաշ -
վի առ նե լով 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին տե ղի ու նե ցած սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րը:
Ներ կա յաց վում են նաև պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա կակ շիռ նե րի ա-
պահովման հետ կապված հիմնահարցերը և դրանց վերաբերյալ սահմանադրական զարգացումնե-
րը:

Բանալի բառեր. սահմանադրականություն, Սահ մա նադրու թյան գե րա կա յու թյուն, կա ռա վար -
ման հա մա կարգ, սահ մա նադրա կան բա րե փո խում ներ, խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա -
կարգ, զսպում նե րի և հա կակ շիռ նե րի հա մա կարգ 

АРАМ ВАРДЕВАНЯН
Советник председателя Конституционного суда РА,
Преподаватель кафедры Уголовного права и уголовно-процессуального
права Российско-армянского (Славянского) университета,
кандидат юридических наук

СВЯЗЬ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА С ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

В рамках данной научной статьи представлены мнения ряда авторов, относительно понятия и
значения конституционализма, после обобщения которых авторы представляют свою позицию, и
подчеркивают связь между конституционализмом и формой правления. В этом контексте Автор пред-
ставляет развитие конституционализма и форм правления в Республике Армения, в частности
принимая во внимание конституционные реформы, которые состоялись 6 декабря 2015 года. Пред-
ставляются также важнейшие вопросы и конституционные процессы относительно обеспечения
системы сдерживания и противовесов государственной власти. 

Ключевые слова: конституционализм, верховенство Конституции, форма правления, конститу-
ционные реформы, система сдержек и противовесов 
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THE CONNECTION OF CONSTITUTIONALISM WITH THE FORM OF GOVERNANCE OF STATE

The article presents the definition and importance of constitutionalism provided by numerous legal
scholars and after summarizing them, the Author introduces his own position regarding it and highlights
the link between constitutionalism and form of governance. Within the stated context the Author presents
the developments of constitutionalism and form of governance in the Republic of Armenia, especially
taking into account the constitutional reforms of December 6, 2015. The critical issues and constitutional
developments regarding checks and balances of state power are also presented.

Keywords: constitutionalism, supremacy of the Constitution, form of governance, constitutional
reforms, parliamentary form of governance, system of checks and balances
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ՊԵՏՐՈՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության հատկապես 
կարևոր գործերով քննության վարչության դատախազ,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ՈՒՂՂՈՒՄԸ ՊԱՏԺԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նակն ու սում նա սի րել է դա տա պարտ յա լի ուղղ ման դերն ու նշա նա կու թյու -
նը պատ ժի նպա տակ նե րի հա մա կար գում: Հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն բա ցա հայ տել է դա տա պարտ -
յա լի ուղղ ման նպա տա կը քրեաի րա վա կան և քրեա կա տա րո ղա կան ի րա վուն քի տե սանկ յու նից:
Առանձ նա կի ու շադրու թյուն է հրա վի րել ուղղ ման նպա տա կի՝ քրեա կա տա րո ղա կան օ րեն քով ամ -
րագրված հաս կա ցու թյա նը, ինչ պես նաև այդ ա ռու մով ա ռա ջար կել է իր մո տե ցում նե րը հաս կա ցու -
թյան մեջ առ կա խնդիր նե րի վե րաց ման հար ցում: Հե ղի նա կը քննար կել է նաև «ի րա վա բա նա կան»
ուղղ ման և «վե րա դաս տիա րակ ման» հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րը և վե ջի նիս տե սա կան և հ նա րա -
վոր գործ նա կան հիմ նախն դիր նե րը: Արդ յուն քում հե ղի նա կի կող մից ա ռա ջարկ վել է դա տա պարտ յա -
լի ուղղ ման եր կու ձև, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ուղղ ված է սո ցիա լա կան տար բեր ե րաշ խիք նե րի ա -
պա հով մա նը:

Բա ցի այդ, հե ղի նակն անդրա դար ձել է նաև դա տա պարտ յա լի ուղղ ման՝ որ պես պատ ժի նպա -
տա կի ի րա կա նաց ման հա մար առ կա տե սա կան և գործ նա կան հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րու -
թյա նը` միա ժա մա նակ ա ռա ջար կե լով դրանց հիմ նա վոր ված լու ծում նե րը:

Հե ղի նա կը վեր լու ծու թյան է են թար կել դա տա պարտ յա լի ուղղ ման քրեա կա տա րո ղա կան օ րենս -
գրքով նա խա տես ված մի ջոց նե րը և դրանց ի րա կա նաց ման հա մար օ րենսդրա կան ա ռան ձին ակ տե -
րում առ կա մի ջոց նե րի կի րարկ ման կար գը:

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կան պա տիժ, պատ ժի նպա տակ ներ, դա տա պարտ յա լի ուղ ղում, ուղղ ման
մի ջոց ներ, ի րա վա բա նա կան ուղ ղում, դա տա պարտ յա լի վե րա դաս տիարա կում, նոր հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կանխում

ПЕТРОС МАРТИРОСЯН
Прокурор управления расследования
по особо важным делам Генеральной Прокуратуры РА,
соискатель кафедры Уголовного права и уголовно-процессуального
права Российско-Армянского (Славянского) университета

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ

Автор статьи исследовал роль и значение исправления осужденных в системе целей наказания.
Автор подробно раскрывает цель исправления осужденных с точки зрения уголовного и уголовно-
процессуального права. Особое внимание он обращает на понятие “цель исправления”, которое за-
креплено уголовно-процессуальным правом, а также предлагает свой подход к устранению
существующих проблем в данном понятии. Автор обсудил вопросы соотношения “правового
исправления” и “перевоспитания” и возможные теоретические и практические проблемы последнего.
В результате автором предложены два пути реабилитации осужденных, каждый из которых направлен   
на обеспечение социальных гарантий.

Кроме того, автор обратился к исследованию теоретических и практических проблем осуществления
исправления осужденных, в то же время предлагая их обоснованные решения.

Автор статьи проанализировал меры исправления осужденных, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным кодексом, и порядок их реализации, который закреплен в отдельных законодательных
актах.

Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, исправление осужденного, меры ис-
правления, правовое исправление, перевоспитание осужденного, предотвращение новых преступле-
ний
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CORRECTION OF CONVICT IN THE SYSTEM OF THE GOALS OF PUNISHMENT 

The author has studied the role and meaning of correction of convict in the system of the goals of
punishment. He has thoroughly revealed the purpose of correction of convict from the criminal legal
standpoint and under penitentiary law. He has paid particular attention to the notion “purpose of
correction” under pentinentiary law. The author has proposed his own approach concerning the elimination
of the existing problems of the notion. He also discusses the issues on the correlation between the "legal"
correction and “rehabilitation”,  and theoretical and possible practical problems of the latter. As a result
the author suggests two ways of correction of convict, each of which targets ensuring different social
guarantees.

Besides, the author refers to the study of theoretical and practical problems on the implementation of
punishment for the purpose of correction of convict, and proposes reasonable solutions.

The author analyzes the measures of correction and rehabilitation envisaged by the Penitentiary Code
and the order of implementation of those provided by separate legislative acts.

Keywords: criminal punishment; purposes of punishment; correction of convict; measures of
correction; legal correction; rehabilitation of convict; prevention of new crimes 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչության
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ,
իրավագիտության թեկնածու

ԲՆԱԿԱՐԱՆ, ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՕՐԻՆԻ
ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԱՓՇՏԱԿՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հափշ տա կու թյու նը ո րակ յալ դարձ նող նշված հատ կա նիշ նե րը նա խա տես ված են միայն գո ղու -
թյան, կո ղո պու տի և ա վա զա կու թյան հան ցա կազ մե րում: Նշ ված հոդ ված նե րում մուտք գոր ծե լը, չի
հա մար վում որ պես ինք նան պա տակ գոր ծո ղու թյուն, այլ դիտ վում է որ պես` պահ պան վող գույ քին հա -
սա նե լի լի նե լու մի ջոց: Այդ իսկ պատ ճա ռով` բնա կա րան, պա հես տա րան կամ շի նու թյուն ա պօ րի նի
մուտք գոր ծե լը միշտ զու գորդ ված է լի նում ու րի շի գույ քը հափշ տա կե լու դի տա վո րու թյամբ: Հե ղի նա կը
սույն հոդ վա ծում ա ռա ջար կում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում սահ մա նել ոչ միայն
պա հես տա րան և շի նու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի օ րենսդրա կան բնո րո շում նե րը, այլև ո րո շա կի
խմբագր ման են թար կել բնա կա րան հաս կա ցու թյու նը: Հե ղի նա կը, ո րո շա կի կարևո րու թյուն տա լով
տեխ նի կիա կան մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ ի րա կա նաց վող հափշ տա կու թյու նե րին, հա մա րում է, որ
այդ պի սի մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ կա տար վող հափշ տա կու թյուն ներն ու նեն ա վե լի մեծ հան րա յին
վտան գա վո րու թյուն և օ րենսդրա կան ա ռու մով` պետք է ստա նան ի րենց հա մար ժեք քրեաի րա վա կան
գնա հա տա կա նը:

Բա նա լի բա ռեր. բնա կա րան, պա հես տա րան, շի նու թյուն, ա պօ րի նի մուտք գոր ծել, տեխ նի կա -
կան մի ջոց նե րի գոր ծադրում, հափշտակություն
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АРАИК АСЛАНЯН
Заместитель начальника отдела Экспертно-криминалистического
управления полиции РА, подполковник полиции, 
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ, 

ХРАНИЛИЩЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ

Указанные особенности, определяющие хищения, предусмотрены только в составе преступления
с кражей, грабежом и разбоем. В указанных статьях вторжение не является самоцелью действия, а
рассматривается как средство доступа к охраняемому имуществу. По этой причине, незаконное про-
никновение в жилище, хранилище или помещение всегда сочетается с намерением хищения чужого
имущества. В настоящей статье автор предлагает установить в уголовно-процессуальном кодексе РА
не только законодательное закрепление понятий “хранилище” и “помещение”, но и редактировать
понятие “жилище”. Автор дает определенную важность хищениям, осуществляемым “с применением
технических средств”, считает, что хищения, совершенные с применением этих средств имеют
большую общественную опасность и в смысле законодательства должны получить соответствующую
уголовно-правовую оценку.

Ключевые слова: жилище, хранилище, помещение, незаконное проникновение, применение
технических средств, хищение

ARAYIK ASLANYAN
Deputy Head of the Department of Criminal Expertise
Administration of the Police of the Republic of Armenia,
Lieutenant-colonel of Police, PhD

SOME PECULIARITIES OF CRIMINAL-LEGAL QUALIFICATION OF STEALING COMMITTED
THROUGH ILLEGAL ENTRY TO APPARTMENT, WAREHOUSE OR BUILDING

The mentioned signs qualifying stealing are provided only in the elements of crimes of theft, robbery,
and banditry. In the stated articles entry is not an aimless action, but is considered as a means of access to
the protected property. That is why illegal entry to an apartment, warehouse or building is always
associated with an intention to steal other’s property. In this article the author suggests stating not only
legal definitions of the terms “warehouse” and “building”, but also editing the notion of “apartment” in the
Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia. By highlighting the importance of stealing through
“technical facilities”, the author considers that stealing through such facilities is more dangerous for public
and should have its equal criminal qualification under the laws. 

Keywords: apartment; warehouse: building; illegal; to enter; appliance of technical facilities; stealing
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным 
делам Следственного комитета Республики Армения, 
кандидат юридических наук

ЭВТАНАЗИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

В статье рассматриваются понятие эвтаназии и ее формы, отмечается актуальность решения
проблем, связанных с применением норм об эвтаназии, дается авторское определение эвтаназии, а
равно выявляется необходимость законодательных изменений в указанной области. 

Кючевые слова: эвтаназия, мораль, убийство, право на смерть, биоэтика

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

ԷՎԹԱՆԱԶԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ

Հոդվածում ուսումնասիրվում են էվթանազիայի հասկացությունը և ձևերը, նշվում է դրա կիրառ-
ման հետ կապված հիմնախնդիրների լուծման արդիականության մասին, տրվում է էվթանազիայի
հեղինակային սահմանումը, ինչպես նաև նշվում է օրենսդրական փոփոխությունների կատարման
անհրաժեշտությունը:

Բանալի բառեր. էվթանազիա, բարոյախոսություն, սպանություն, մահվան իրավունք, բիոէթիկա

LUSINE VARDANIAN
Senior Investigator for Particularly Important 
Cases of the Investigative Committee of the
Republic of Armenia, PhD

EUTHANASIA AS A LEGAL CATEGORY

The article explores the notion and forms of euthanasia, it also notes the modernity of the solutions
for the problems on its application, the author’s own definition of euthanasia is provided, as well as it
indicates the need for legislative amendments. 

Keywords: euthanasia; morality; murder; right to die; bioethics
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՏԻԳՐԱՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ «ԿԱՇԱՌՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԿԱՇԱՌՔ ՏԱԼՈՒ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄ»
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

21-րդ դա րի սկզբին կո ռուպ ցիան լայն ծա վալ ստա ցավ և դար ձավ հա մաշ խար հա յին հիմ նա -
խնդիր: Ա վան դա բար կո ռուպ ցիոն ա ռա վել բարձր հան րա յին վտան գա վո րու թյուն ու նե ցող հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնց ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է կա շա ռա կե րու թյուն, կա շառք ստա նա լը և կա -
շառք տալն են, ո րոն ցից ա ծանց վում է նաև կա շառ քի միջ նոր դու թյու նը: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի
ու սում նա սի րու թյու նից ակն հայտ է դառ նում, որ ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում կա շա ռա կե րու թյան բա -
ցա հայտ ման լա վա գույն ե ղա նա կը օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն է, այն է` կա շառք
ստա նա լու կամ կա շառք տա լու նմա նա կում ի րա կա նաց նելը:
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Սույն օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման արդ յունք նե րի հի ման վրա ստաց ված տվյալ -
նե րի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը կարևոր վում է նրա նով, որ այն տրա մադրում է ան հեր քե լի
տե ղե կատ վու թյուն հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման վե րա բեր յալ: Ուս տի հաշ վի առ նե լով նշված հան -
գա ման քը` անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րել քննարկ վող ՕՀՄ-ի կա տար -
ման ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը և վեր հա նել օ րենսդրու թյան մեջ առ կա բաց թո ղում նե րը` ա ռա -
ջար կե լով դրանց հա մար ժեք լու ծում ներ: 

Բա նա լի բա ռեր. կո ռուպ ցիա, կա շա ռա կե րու թյուն, կա շառք, կա շառք ստա նալ, կա շառք տալ,
կա շառ քի միջ նոր դու թյուն, նմա նա կում, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում

ТИГРАН КАЗАРЯН
Магистрант юридического факультета ЕГУ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ‘’ИМИТАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ДАЧИ ВЗЯТКИ’’

С начала 21-го века коррупция стала глобальной и широкомасштабной проблемой. Традиционно,
коррупционные преступления, которые имеют наивысшую степень общественной опасности, называют
коррупцией т.е. получение или дача взятки, от которых посредничество во взяточничестве является
производным.

Исходя из анализа юридической практики, становится очевидным, что в сложившейся ситуации
лучшим способом раскрытия взяточничества является оперативно-розысканная деятельность, то
есть проведение имитации получения или дачи взятки.

Доказательственная ценность данных, полученных в результате осуществления данного опера-
тивно-розыскного мероприятия, является важной по той причине, что последняя обеспечивает не-
опровержимую информацию о совершенном преступлении.

Поэтому, учитывая эти обстоятельства, мы считаем необходимым тщательно изучить оператив-
но-розысканную деятельность и раскрыть существующие законодательные проблемы и предложить
пути их разрешения.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, подкуп, получение взятки, дача взятки, посред-
ничество взятки, имитация, оперативно-розысканная деятельность

TIGRAN GHAZARYAN
Graduate Student at LLM program
of Yerevan State University

SOME PROBLEMS ON LAWFULNESS OF 
“IMITATION OF OBTAINING OR GIVING BRIBES” AS OPERATIVE-INVESTIGATORY ACTIVITY

Corruption has become a global problem and has broad scope since the early 21st century.
Traditionally, corruption crimes that have the highest degree of public danger are called receiving or giving
bribes, from which the mediation in bribery is derived.

From the research on legal practices it is evident that the best method of revealing bribery is the op-
erative-investigatory activity – imitation of receiving or giving bribery. 

Data received as a result of this operative measure is important because it provides irrefutable
information about the committed crime. Therefore, taking into account these circumstances, we consider it
necessary to make thorough examination of the operational-investigatory activity and uncover the existing
gap in the legislation to offer solutions to them.

Keywords: corruption; bribery; graft; receipt of bribe; giving bribery; mediation in bribery;
simulation; operational-investigatory activity
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ԿԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են ֆի զի կա կան ան ձանց սնան կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
սնան կու թյան ի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա կար գե րի, անվ ճա րու նա կու թյուն և սնան կու թյուն
հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև սնան կու թյան կան խար գել ման հա մար նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ըն թա ցա կար գի կի րա ռու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. սնան կու թյուն, անվ ճա րու նա կու թյուն, ֆի զի կա կան անձ, գույ քա յին պա տաս -
խա նատ վու թյուն, սանացիա

КАРИНЕ ПЕТРОСЯН
Помощник заместителя генерального прокурора РА

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье обсуждается банкротство физических лиц, система правового урегулирования банкротства,
понятие о различии неплатежеспособности и банкротства, а также о финансовом оздоровлении и о
применении систем, предотвращающих банкротство.

Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, физическое лицо, финансовая ответ-
ственность, санация

KARINE PETROSYAN
Assistant to the Deputy Prosecutor General of RA

FEATURES OF BANKRUPTCY OF NATURAL PERSONS

The article discusses the features of bankruptcy of natural persons, legal schemes of bankruptcy, the
difference between the notions “inability to make payments” and “bankruptcy”, as well as it explores the
application of procedure to rescue the finance which plays preventive role for bankruptcy.

Keywords: bankruptcy; inability to make payments; natural person; property liability; sanction
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության 
ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ արդարադատության նախարարության
կազմակերպական-իրավական վարչության առաջին կարգի մասնագետ.

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վել են իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշըռ -
ման սկզբուն քի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված ժա մա նա կա կից ըն կա լում նե րը: Ու սում նա սիր վել են իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քի կա պը «ի րա վա կան պե տու թյուն» հաս կա ցու -
թյան հետ, ինչ պես նաև իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի և միաս նա կան պե տա կան իշ խա -
նու թյան փոխ հա րա բե րու թյան հար ցը: Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հա մա կող մա նի հե տա զո տու թյան է
են թարկ վել նաև իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քի՝ որ պես ի րա վա կան, և որ պես քա ղա քա կան
սկզբուն քի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նախն դի րը, ինչ պես նաև իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշ ռու թյան սկզբուն քի կա ռու ցա կար գա յին զար գաց ման ժա մա նա կա կից մի տում նե րը: 
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Բա նա լի բա ռեր. իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը, ի րա վա կան
պե տու թյուն, միաս նա կան պե տա կան իշ խա նու թյուն, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ, «ան կախ»
պե տա կան մարմիններ

АЙК КЕСОЯН
Аспирант Академии государственного управления Республики Армения, 
Специалист первого класса организационно-правового управления 
Министерства юстиции РА

СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРИНЦИПОВ
РАЗДЕЛЕНИЯ И УРАВНОВЕШИВАНИЯ ВЛАСТЕЙ

В рамках статьи предметом исследования послужили современные восприятия, сформированные
относительно принципа разделения и уравновешивания властей. Изучены связь принципа разделения
и уравновешивания властей с понятием “правовое государство”, а также вопрос взаимоотношения
принципа разделения властей и единой государственной власти. В рамках статьи всестороннему ис-
следованию была также подвергнута проблема принципа разделения власти, как правового и как по-
литического принципа, а также современные тенденции структурного развития принципа разделения
и уравновешивания властей.

Ключевые слова: принцип разделения и уравновешивания властей, правовое государство,
единая государственная власть, политические партии, “независимые” государственные органы
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MODERN PERCEPTIONS ON THE PRINCIPLE OF SEPARATION AND BALANCE OF POWERS

Within the scope of this article the modern perceptions on the principle of separation and balance of
powers are studied. The relationship between the principle of separation and balance of powers and the
concept of “rule of law” is examined. Also the question of the relationship between the principle of
separation of powers and the uniform government is discussed. As a part of comprehensive study the
article also refers to the problem of the principle of separation of powers as a legal and a political
principle, as well as to the current trends in the structural development of the principle of separation and
balance of powers.

Keywords: the principle of separation and balance of powers; rule of law; unified state power;
political parties; the “independent” state bodies
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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 ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ հե -
տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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